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ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน   

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขระเบียบเก่ียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการขอจัดสรรขอเงินช่วยเหลือ  
หรือขอเงินอุดหนุนจากกองทุน  และหลักเกณฑ์การเก็บรักษาเงินและทรัพย์สิน  และการเบิกจ่าย
เงินกองทุนให้มีความเหมาะสมย่ิงขึ้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๘  (๓)  มาตรา  ๓๔/๑  และมาตรา  ๔๑  แห่งพระราชบัญญัติ  
การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  
ประกอบกับมาตรา  ๒๑  แห่งพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน  พ.ศ.  ๒๕๕๘  คณะกรรมการกองทุน
เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง  จึงกําหนดระเบียบไว้  ดังนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ

วิธีการขอจัดสรร  ขอเงินช่วยเหลือ  หรือขอเงินอุดหนุนจากกองทุน  ฉบับที่  ๑  พ.ศ.  ๒๕๓๗ 
(๒) ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ

วิธีการขอจัดสรร  ขอเงินช่วยเหลือ  หรือขอเงินอุดหนุนจากกองทุน  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๙ 
(๓) ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ

วิธีการขอจัดสรร  ขอเงินช่วยเหลือ  หรือขอเงินอุดหนุนจากกองทุน  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๔ 
(๔) ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  ว่าด้วยการเก็บรักษาเงิน

และทรัพย์สนิ  และการเบิกจ่ายเงินกองทุน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
ข้อ ๔ ภายใต้บังคับแห่งมาตรา  ๓  แห่งพระราชบัญญัติ  ในระเบียบนี้ 
“พลังงาน”  หมายความว่า  ความสามารถในการทํางานซึ่งมีอยู่ในตัวของสิ่งที่อาจให้งานได้  

ได้แก่  พลังงานหมุนเวียนและพลังงานสิ้นเปลือง  และให้หมายความรวมถึง  สิ่งที่อาจให้งานได้  เช่น  
เชื้อเพลิง  ความร้อน  และไฟฟ้า  เป็นต้น 

“พลังงานหมุนเวียน”  หมายความรวมถึง  พลังงานท่ีได้จากไม้  ฟืน  แกลบ  กากอ้อย  ชีวมวล  
น้ํา  แสงอาทิตย์  ความร้อนใต้พิภพ  ลม  และคลื่น  เป็นต้น 

“กองทุน”  หมายความว่า  กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษพ์ลังงาน 
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“คณะอนุกรรมการ”  หมายความว่า  คณะอนุกรรมการท่ีคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริม  
การอนุรักษ์พลังงานแต่งตั้งตามมาตรา  ๓๔  แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

“เลขานุการคณะกรรมการ”  หมายความว่า  เลขานุการคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริม  
การอนุรักษ์พลังงาน 

“พระราชบัญญัติ”  หมายความว่า  พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐   

“สํานักงานบริหารกองทุน”  หมายความว่า  สํานักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  
ที่ได้รับมอบจากกระทรวงพลังงานให้บริหารจัดการเงินกองทุนตามมาตรา  ๒๔  แห่งพระราชบัญญัติ  
การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐   

“องค์กรเอกชน”  หมายความว่า  องค์กรเอกชนตามมาตรา  ๒๖  แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริม 
การอนุรักษ์พลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

“เจ้าของโครงการ”  หมายความว่า  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  สถาบันการศึกษา  หรือองค์์กรเอกชน 
ที่ประสงค์รับการสนับสนุนจากกองทุน  เพื่อดําเนินโครงการด้านอนุรักษ์พลังงาน   

“ผู้ขอรับการสนับสนุน”  หมายความว่า  เจ้าของโครงการที่อยู่ระหว่างการย่ืนคําขอรับ 
การสนับสนุนเงินกองทุน   

“ผู้ได้รับการสนับสนุน”  หมายความว่า  เจ้าของโครงการที่ได้รับอนุมัติการสนับสนุนเงินกองทุน 
“ผู้ร่วมโครงการ”  หมายความว่า  ผู้ที่ต้องการร่วมโครงการกับเจ้าของโครงการ  โดยขอความช่วยเหลือ

ทางด้านเทคนิคและการเงินจากกองทุนผ่านเจ้าของโครงการ 
“อนุรักษ์พลังงาน”  หมายความว่า  ผลิตและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด 
“การสนับสนุน”  หมายความว่า  การจัดสรรเงินกองทุนเพื่อเป็นเงินหมุนเวียน  เงินช่วยเหลือ  

หรือเงินอุดหนุนให้แก่ผู้ได้รับการสนับสนุน 
“การสนับสนุนวงเงินรวมเป็นรูปแบบเงินก้อน  (Block  grant)”  หมายความว่า  การจัดสรร

เงินกองทุนเพื่อเป็นเงินหมุนเวียน  เงินช่วยเหลือ  หรือเงินอุดหนุนแก่ผู้ได้รับการสนับสนุนเพื่อนําไปจ่าย
ให้แก่ผู้ร่วมโครงการแต่ละราย 

“เงินหมุนเวียน”  หมายความว่า  เงินหมุนเวียนสําหรับลงทุน  และหรือดําเนินงานในการ
อนุรักษ์พลังงาน  หรือเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการอนุรักษ์พลังงาน  โดยมีเง่ือนไขที่ต้องชําระคืน
ตามที่คณะกรรมการกําหนด 

“เงินช่วยเหลือและเงินอุดหนุน”  หมายความว่า  เงินให้เปล่าสําหรับการลงทุนและดําเนินการ
อนุรักษ์พลังงาน  หรือเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการอนุรักษ์พลังงาน 

“แผนพลังงาน”  หมายความว่า  แผนอนุรักษ์พลังงาน  และแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลือก  ตามที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติอนุมัติ 
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“แผนการปฏิบัติงาน”  หมายความว่า  แผนดําเนินงานต่าง ๆ  ของเจ้าของโครงการและผู้ร่วมโครงการ
ในการดําเนินโครงการ 

“แผนการใช้จ่ายเงิน”  หมายความว่า  แผนแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายเงินสําหรับเจ้าของโครงการ
และผู้ร่วมโครงการเพื่อดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน 

“แผนการเบิกจ่ายเงิน”  หมายความว่า  แผนแสดงรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินสําหรับ
สํานักงานบริหารกองทุน  เพื่อรายงานกระทรวงการคลังและใช้ประกอบการเบิกจ่ายเงินกองทุน 

“วันสิ้นสุดโครงการ”  หมายความว่า  วันสุดท้ายของการดําเนินโครงการที่ระบุไว้  ในสัญญา
หรือหนังสือยืนยัน 

“วันปิดโครงการ”  หมายความว่า  วันสุดท้ายที่สามารถเบิกจ่ายเงินจากกองทุนได้ 
“วันปิดบัญชี”  หมายความว่า  วันสุดท้ายที่สามารถคืนเงินคงเหลือ  (ถ้ามี)  และดอกผล 

เข้ากองทุนแล้วเสร็จ 
“การเปลี่ยนแปลง”  หมายความว่า  การเปลี่ยนแปลงรายการ  ระยะเวลาดําเนินงาน  หรือ  

จํานวนเงินของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุน   
“ระบบอิเล็กทรอนิกส์”  หมายความว่า  ระบบการจัดทําและรับส่งข้อมูลเก่ียวกับการสนับสนุน

การบริหารเงินสําหรับเจ้าของโครงการ  ผู้ขอรับการสนับสนุน  และหรือผู้ได้รับการสนับสนุน  และการรายงาน
และติดตามประเมินผลโครงการผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามที่คณะกรรมการกําหนด 

ข้อ ๕ ในกรณีมีความจําเป็นต้องปฏิบัตินอกเหนือไปจากที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้  ให้ขอ  
ทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง  ยกเว้นการปฏิบัติตามหมวด  ๒  และหมวด  ๗  ให้เป็นไปตามคําวินิจฉัย
ของคณะกรรมการ 

หากผู้หนึ่งผู้ใดไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบนี้  อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน   
ผู้นั้นจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายนั้น  โดยให้คณะกรรมการพิจารณาสั่งการตามควรแก่กรณี 

ข้อ ๖ ให้ประธานคณะกรรมการ  เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้  และมีอํานาจออกประกาศ  
คําสั่งต่าง ๆ  เพื่อการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

ในกรณีมีปัญหาเก่ียวกับการตีความตามระเบียบนี้  ให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอํานาจวินิจฉัย  
และคําวินิจฉัยของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

หมวด  ๑ 
การบริหารกองทุน 

 
 

ข้อ ๗ ให้มีสํานักงานบริหารกองทุนเป็นสํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการ  และ
คณะอนุกรรมการท่ีคณะกรรมการแต่งตั้ง  และมีอํานาจหน้าที่ในการดําเนินงานต่าง ๆ  ในภารกิจ 
ที่เก่ียวกับกองทุน 
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ข้อ ๘ ให้สํานักงานบริหารกองทุนจัดทําโครงสร้างการบริหารกองทุน  เพื่อรองรับ 
การดําเนินงานต่าง ๆ  ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน  เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการ  และส่งให้
กระทรวงการคลังพิจารณา  ให้ความเห็นชอบ   

ข้อ ๙ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งผู้จัดการสํานักงานบริหารกองทุนจากเจ้าหน้าที่ของ
กระทรวงพลังงาน  หรือบุคคลภายนอกที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการทุนหมุนเวียน  
และด้านส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  เพื่อทําหน้าที่บริหารงานของกองทุน 

ในกรณีที่ผู้จัดการสํานักงานบริหารกองทุนมิใช่เจ้าหน้าที่ของกระทรวงพลังงาน  ให้การดํารงตําแหน่ง  
การพ้นจากตําแหน่ง  ระยะเวลาและเง่ือนไขในการจ้าง  ตลอดจนค่าตอบแทนของผู้จัดการสํานักงาน
บริหารกองทุน  เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการจ้างที่คณะกรรมการกําหนด  โดยความเห็นชอบ
จากกระทรวงการคลัง 

หมวด  ๒ 
การสนับสนุนเงินจากกองทุน 

 
 

ส่วน  ๑ 
การจัดทําคําขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุน 

 
 

ข้อ ๑๐ การขอรับการสนับสนุนจากกองทุน  ให้ดําเนินการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   
ให้ใช้บังคับเม่ือคณะกรรมการประกาศกําหนด 

ข้อ ๑๑ กรณีที่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้  หรือกรณีจําเป็นต้องใช้
เอกสารกระดาษแทนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  ให้ใช้รูปแบบตามที่คณะกรรมการกําหนด 

ข้อ ๑๒ โครงการที่จะขอรับการสนับสนุนจากกองทุน  จะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ  
การใช้เงินกองทุนตามมาตรา  ๒๕  ของพระราชบัญญัติ  หรือโครงการที่มีสิทธิขอรับการส่งเสริม   
และช่วยเหลือจากกองทุน  ตามมาตรา  ๔๐  ของพระราชบัญญัติ  และเป็นไปตามยุทธศาสตร์จัดสรร
เงินกองทุนประจําปีที่ประกาศกําหนดในข้อ  ๑๘   

ข้อ ๑๓ เจ้าของโครงการที่ประสงค์จะขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุน  ให้ย่ืนคําขอต่อ
สํานักงานบริหารกองทุนตามแบบคําขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนตามที่คณะกรรมการกําหนด   
ตามแนวทาง  หลักเกณฑ์  เง่ือนไข  และลําดับความสําคัญของการใช้จ่ายเงินกองทุนที่คณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแห่งชาติอนุมัติ  ทั้งนี้  ให้หมายรวมถึงมาตรา  ๒๕  และมาตรา  ๔๐  แห่งพระราชบัญญัติ 

ข้อ ๑๔ ให้เจ้าของโครงการตรวจสอบความถูกต้องของคําขอให้เป็นไปตามแบบที่คณะกรรมการกําหนด  
ก่อนการจัดส่งเอกสารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้กับสํานักงานบริหารกองทุน  โดยให้วันที่ได้จัดส่ง
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์เป็นวันที่ย่ืนคําขอ  และให้เจ้าของโครงการจัดพิมพ์ใบรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
ที่ได้ส่งแล้วเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน 



   หน้า   ๒๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๘๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ข้อ ๑๕ เจ้าของโครงการต้องยินยอมและอํานวยความสะดวกให้สํานักงานบริหารกองทุน
หรือผู้ที่คณะกรรมการมอบให้เข้าไปสํารวจ  ตรวจสอบปัจจัยความพร้อมในการดําเนินงานโครงการได้   

ส่วน  ๒ 
การรับคําขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุน 

 
 

ข้อ ๑๖ ให้สํานักงานบริหารกองทุน  ตรวจสอบคําขอและคุณสมบัติของผู้ขอรับการสนับสนุน  
หากเห็นว่าคําขอไม่เป็นไปตามแบบที่ประกาศ  ให้แจ้งผู้ขอรับการสนับสนุนแก้ไขคําขอให้ถูกต้อง  หรือให้
ส่งเอกสารเพิ่มเติม  หรือแจ้งการขาดคุณสมบัติตามที่ประกาศแล้วแต่กรณี  ภายใน  ๑๐  วัน  นับแต่วันที่
ย่ืนคําขอ 

กรณีสํานักงานบริหารกองทุนเห็นว่าคําขอถูกต้อง  ให้รวบรวมนําเสนอคณะกรรมการ  และให้
สํานักงานบริหารกองทุน  แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอรับการสนับสนุนทราบเป็นหนังสือภายใน  ๗  วัน
นับแต่วันที่คณะกรรมการมีมติ 

ข้อ ๑๗ ในการตรวจสอบคําขอ  ให้สํานักงานบริหารกองทุน  สามารถแจ้งให้ผู้ขอรับ 
การสนับสนุนมาชี้แจง  หรือส่งเอกสารอื่นเพิ่มเติมตามระยะเวลาที่กําหนดได้   

ในกรณีที่สํานักงานบริหารกองทุน  เห็นว่าจําเป็นต้องส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบสถานที่ดําเนินโครงการ  
ผู้ขอรับการสนับสนุนต้องให้้ความร่วมมือและอํานวยความสะดวกในการตรวจสอบ 

ส่วน  ๓ 
การพิจารณาและการอนุมัติการสนับสนุนเงินจากกองทุน 

 
 

ข้อ ๑๘ โครงการที่จะได้รับการพิจารณาต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา  ๒๕   
แห่งพระราชบัญญัติ  หรือเป็นโครงการที่มีสิทธิขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือจากกองทุน  หรือมีลักษณะ  
ในการอนุรักษ์พลังงานตามมาตรา  ๔๐  แห่งพระราชบัญญัติ  หรือเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการ
อนุรักษ์พลังงานในโครงการลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  และต้องสอดคล้องกับแผนพลังงาน  และเป็นไปตามแนวทาง  
หลักเกณฑ์  เง่ือนไข  และลําดับความสําคัญของการใช้จ่ายเงินกองทุนที่คณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แห่งชาติอนุมัติ   

ให้สํานักงานบริหารกองทุนมีหน้าที่ประกาศยุทธศาสตร์จัดสรรเงินกองทุนประจําปี  เพื่อให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์วรรคหน่ึง 

ข้อ ๑๙ ในกรณีที่มีความจําเป็นคณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการทําหน้าที่
พิจารณากลั่นกรองการขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุน  และให้หมายรวมถึงเงินสมทบเพื่อดําเนินโครงการด้วย  
โดยพิจารณาความพร้อมของเจ้าของโครงการ  ผู้ร่วมโครงการ  ความเหมาะสมของโครงการ  ความซ้ําซ้อน
ของโครงการ  ระยะเวลาดําเนินการ  ความเหมาะสมของเทคโนโลยี  ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ   
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ความพร้อมของพื้นที่  กรอบวงเงินที่เหมาะสม  แผนการปฏิบัติงาน  และแผนการใช้จ่ายเงิน  
ทั้งนี้  ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จัดสรรเงินกองทุนประจําปี  เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ   



   หน้า   ๒๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๘๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ส่วน  ๔ 
การบริหารโครงการที่ได้รับการสนับสนุน 

 
 

ข้อ ๒๐ ผู้ได้รับการสนับสนุนที่ได้รับแจ้งตามข้อ  ๑๖  วรรคสอง  จะต้องดําเนินการตามมติ
คณะกรรมการ  และมาจัดทําสัญญาหรือหนังสือยืนยัน  ภายใน  ๓๐  วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งมติจาก
สํานักงานบริหารกองทุน   

ทั้งนี้  รูปแบบสัญญาหรือหนังสือยืนยันเป็นไปตามที่คณะกรรมการกําหนด 
ข้อ ๒๑ เม่ือได้รับแจ้งตามความในข้อ  ๑๖  ผู้ได้รับการสนับสนุนที่เป็นองค์กรเอกชนจะต้อง

จัดทําสัญญา  และผู้ได้ รับการสนับสนุนที่เป็นส่วนราชการ  สถาบันการศึกษา  และรัฐวิสาหกิจ   
จะต้องจัดทําหนังสือยืนยัน   

ข้อ ๒๒ เม่ือผู้ได้รับการสนับสนุนดําเนินการลงนามในสัญญาหรือหนังสือยืนยันตามข้อ  ๒๐  
วรรคสอง  ผู้ได้รับการสนับสนุนจะต้องเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันภายในระยะเวลา  ๙๐  วัน  นับตั้งแต่ 
วันเร่ิมต้นโครงการ  หากไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้  ให้ถือว่าโครงการที่อนุมัตินั้นเป็นอันยกเลิก   

ระยะเวลาโครงการ  ให้ถือวันที่  ๑  ตุลาคม  เป็นวันเร่ิมต้นโครงการ  จนถึงวันสิ้นสุดโครงการ
ตามที่คณะกรรมการอนุมัติ  ยกเว้นโครงการที่ได้รับอนุมัติให้เร่ิมต้นระหว่างปีงบประมาณ  ให้ถือวันที่  ๑  มีนาคม  
เป็นวันเร่ิมต้นโครงการ  จนถึงวันสิ้นสุดโครงการตามที่คณะกรรมการอนุมัติ 

สําหรับโครงการที่สนับสนุนวงเงินรวมเป็นรูปแบบเงินก้อน  (Block  grant)  ให้ก่อหนี้ผูกพัน
ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนดเป็นรายโครงการไป  หากไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด  ให้โครงการที่อนุมัตินั้นเป็นอันยกเลิก   

ทั้งนี้  ผู้ได้รับการสนับสนุนที่ถูกยกเลิกโครงการจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ  ไม่ได้ 
ข้อ ๒๓ กรณีเกิดมีเหตุจําเป็นที่ผู้ได้รับการสนับสนุนไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ภายใน  ๙๐  วัน  

สามารถขยายได้อีก  ๔๕  วัน  โดยต้องทําหนังสือแจ้งสํานักงานบริหารกองทุน  และให้สํานักงานบริหารกองทุน
รายงานคณะอนุกรรมการเพื่อทราบ 

ข้อ ๒๔ กรณีผู้ได้รับการสนับสนุนพบเหตุที่จําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายการ  ระยะเวลาดําเนินงาน  
หรือจํานวนเงินของโครงการท่ีได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนหลังการก่อหนี้ผูกพันแล้ว  ให้ผู้ได้รับ 
การสนับสนุนแจ้งสํานักงานบริหารกองทุนภายใน  ๑๕  วัน  นับแต่วันที่ทราบเหตุ  พร้อมทั้งต้องทําหนังสือ
ขอเปลี่ยนแปลงต่อสํานักงานบริหารกองทุนไม่น้อยกว่า  ๓๐  วัน  ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ  ยกเว้น
ได้รับการอนุมัติจากคณะอนุกรรมการเป็นกรณีพิเศษ 

กรณีการเปล่ียนแปลงโครงการท่ีมีผลกระทบต่อเป้าหมาย  ผลผลิต  และระยะเวลา  โดยเพิ่มวงเงิน  
ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการก่อน  จึงเปลี่ยนแปลงได้ 

กรณีการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อเป้าหมาย  ผลผลิต  และระยะเวลา  แต่ไม่เพิ่มวงเงิน  
ต้องได้รับอนุมัติจากคณะอนุกรรมการก่อน  จึงเปลี่ยนแปลงได้ 



   หน้า   ๒๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๘๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

กรณีการเปลี่ยนแปลงที่นอกเหนือจากวรรคสองและวรรคสาม  ต้องได้รับอนุมัติจากเลขานุการ
คณะกรรมการก่อนจึงเปลี่ยนแปลงได้ 

ข้อ ๒๕ ให้ผู้ได้รับการสนับสนุน  จัดให้มีระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้
จ่ายเงิน  เพื่อจัดทํารายงานส่งสํานักงานบริหารกองทุนเพื่อพิจารณารวบรวมข้อมูล  ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีปฏิบัติ  ที่สํานักงานบริหารกองทุนกําหนด  ดังนี้   

(๑) รายงานผลการใช้จ่ายเงิน  หรือตามที่ได้ตกลงกับคณะกรรมการตามแผนการใช้จ่ายเงิน  
โดยระบุปัญหา  อุปสรรคและแนวทางแก้ไข  โดยให้จัดส่ง  ภายในวันที่  ๕  ของเดือนถัดไป 

(๒) รายงานความคืบหน้าของโครงการเป็นรายไตรมาส  โดยระบุปัญหา  อุปสรรคและแนวทางแก้ไข 
(๓) รายงานผลการปฏิบัติงานที่แสดงผลสําเร็จของโครงการตามที่ได้รับการสนับสนุน   

โดยจัดส่งให้สํานักงานบริหารกองทุน  ภายใน  ๖๐  วันนับแต่วันสิ้นสุดโครงการ 
ข้อ ๒๖ กรณีที่ผู้ได้รับการสนับสนุนไม่จัดทํารายงานผลความคืบหน้าโครงการ  และหรือปฏิบัติ  

ไม่เป็นไปตามแผนท่ีได้รับอนุมัติ  ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนได้  ให้สํานักงานบริหารกองทุนสั่งชะลอ  
การสนับสนุนเงินกองทุนเป็นการชั่วคราวตามความเหมาะสม  จนกว่าผู้ได้รับการสนับสนุนจะรายงานผล
หรือดําเนินการตามแผน  ทั้งนี้  ให้สํานักงานบริหารกองทุนรายงานให้คณะกรรมการทราบในโอกาสแรก  
และให้นําผลการดําเนินงานดังกล่าวไปประกอบการพิจารณาการสนับสนุนเงินกองทุนในปีถัดไป 

การสั่งชะลอการสนับสนุนเงินกองทุนเป็นการชั่วคราวตามวรรคหนึ่ง  ให้สํานักงานบริหารกองทุน 
มีหนังสือแจ้งผู้ได้รับการสนับสนุนภายใน  ๕  วัน  นับแต่วันที่เกินกําหนดส่งรายงาน  หรือวันที่ทราบ 
การไม่ปฏิบัติตามแผน  โดยสํานักงานบริหารกองทุนสามารถแนะนําให้ผู้ได้รับการสนับสนุนดําเนินการ
จัดส่งรายงานหรือปฏิบัติให้เป็นตามแผนที่ได้รับอนุมัติ  และเม่ือผู้ได้รับการสนับสนุนดําเนินการแก้ไข
เรียบร้อยแล้ว  ให้สํานักงานบริหารกองทุนพิจารณา  สั่งยุติการชะลอ  และรายงานคณะกรรมการทราบ 

การสั่งยุติการชะลอการสนับสนุนเงินกองทุนเป็นการชั่วคราว  ให้สํานักงานบริหารกองทุน   
มีหนังสือแจ้งผู้ได้รับการสนับสนุนภายใน  ๕  วัน  นับแต่วันที่มีการสั่งยุติการชะลอ   

หมวด  ๓ 
การบริหารจัดการเงินกองทุน 

 
 

ข้อ ๒๗ เงินกองทุนให้จ่ายตามวัตถุประสงค์เพื่อกิจการตามนัยมาตรา  ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติ  
และตามมติคณะกรรมการ  โดยให้เลขานุการคณะกรรมการ  แจ้งมติคณะกรรมการให้สํานักงานบริหารกองทุน  
ทราบเพื่อให้สามารถดําเนินการได้ตามข้อ  ๒๐   

ข้อ ๒๘ รายจ่ายเงินกองทุน  ประกอบด้วย   
(๑) รายจ่ายตามโครงการที่คณะกรรมการอนุมัติ  ตามนัยมาตรา  ๒๕  (๑)  (๒)  (๓)   

ของพระราชบัญญัติ 



   หน้า   ๒๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๘๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

(๒) รายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจําปีของสํานักงานบริหารกองทุน  เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการบริหารกองทุนตามที่คณะกรรมการอนุมัติ  ตามนัยมาตรา  ๒๕  (๔)  ของพระราชบัญญัติ 

ข้อ ๒๙ ให้สํานักงานบริหารกองทุนจัดทําแผนการเบิกจ่ายเงินประจําปี  ซึ่งประกอบด้วย  
รายจ่ายตามโครงการที่คณะกรรมการอนุมัติ  และรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจําปีของสํานักงาน
บริหารกองทุน  รวมทั้งประมาณการกระแสเงินสด  เสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติอย่างน้อย  ๖๐  วัน  
ก่อนวันที่  ๑  ตุลาคม  และส่งให้กระทรวงการคลังอย่างน้อย  ๓๐  วัน  ก่อนวันที่  ๑  ตุลาคม  เพื่อใช้
ประกอบการกํากับดูแลการบริหารทุนหมุนเวียนและติดตามการประเมินผลการดําเนินงาน   

กรณีมีการเปล่ียนแปลงแผนการเบิกจ่ายต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ  หรือคณะอนุกรรมการ 
ที่ได้รับมอบให้ปฏิบัติ  หรือเลขานุการคณะกรรมการ  และรายงานให้กรมบัญชีกลางทราบทุกคร้ัง 

ข้อ ๓๐ เพื่อให้เป็นไปตามข้อ  ๒๘  (๑)  ของระเบียบนี้  ให้สํานักงานบริหารกองทุนและ 
ผู้ได้รับการสนับสนุนใช้จ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันตามโครงการได้  ภายในวงเงินและระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติ   

รายจ่ายที่กําหนดไว้สําหรับโครงการใด  ให้ใช้สําหรับโครงการนั้น  จะโอนหรือนําไปใช้ 
ในโครงการอื่นไม่ได้  เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ 

ข้อ ๓๑ เพื่อให้เป็นไปตามข้อ  ๒๘  (๒)  ของระเบียบนี้  ให้สํานักงานบริหารกองทุนใช้จ่าย
หรือก่อหนี้ผูกพันตามงบประมาณรายจ่ายประจําปีได้ภายในวงเงินและปีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 

การเปลี่ยนแปลงรายการตามงบประมาณรายจ่ายประจําปีดังกล่าวที่ไม่เพิ่มวงเงิน  ต้องได้รับ
อนุมัติจากคณะอนุกรรมการก่อน  จึงเปลี่ยนแปลงได้ 

การใช้จ่ายตามวรรคหนึ่งกรณีที่ มีการก่อหนี้ผูกพัน  แต่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายใน
ปีงบประมาณน้ัน ๆ  ให้สามารถขยายเวลาการเบิกจ่ายต่อไปได้อีก  ๙๐  วัน  นับจากเวลาสิ้นสุดเง่ือนไข
แห่งสัญญา 

ข้อ ๓๒ ในกรณีมีเหตุจําเป็นที่คณะกรรมการไม่สามารถพิจารณาอนุมัติแผนการเบิกจ่ายเงิน
ประจําปีตามข้อ  ๒๙  ให้สํานักงานบริหารกองทุน  ใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปีที่ผ่านมาไปพลางก่อน  
โดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของงบประมาณรายจ่ายประจําปีที่อยู่ระหว่างรอการอนุมัติ 

ข้อ ๓๓ เพื่อให้การบริหารกองทุนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  สําหรับรายจ่ายตามข้อ  ๒๘  (๒)  
คณะกรรมการอาจกําหนดให้สํานักงานบริหารกองทุนสามารถมีเงินสําหรับทดรองจ่าย  เป็นค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารกองทุนได้ตามความจําเป็น  ทั้งนี้  ภายในวงเงินที่คณะกรรมการกําหนด 

ข้อ ๓๔ การพัสดุ  ใหถ้ือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง  และการบริหารพัสดุภาครัฐ 
ข้อ ๓๕ วิธีปฏิบัติเ ก่ียวกับการเงินที่ มิได้กําหนดไว้ในระเบียบนี้  ให้ถือปฏิบัติตามกฎ  

ระเบียบของทางราชการ  กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้  ให้ขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง 
ข้อ ๓๖ ให้ผู้อํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน  หรือบุคคลที่กระทรวงพลังงาน

มอบหมาย  เป็นผู้มีอํานาจอนุมัติการจ่ายเงินกองทุนตามที่คณะกรรมการอนุมัติ   



   หน้า   ๒๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๘๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

หมวด  ๔ 
การรับและการเก็บรักษาเงินกองทุน 
 

 

ข้อ ๓๗ ให้สํานักงานบริหารกองทุนเปิดบัญชีเงินฝากไว้ที่กรมบัญชีกลาง  กระทรวงการคลัง  
ชื่อบัญชี  “กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน”  เพื่อรับเงินและจ่ายเงินตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 

ข้อ ๓๘ เพื่อความคล่องตัวให้สํานักงานบริหารกองทุนสามารถเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร   
ชื่อบัญชี  “กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน”  ภายในวงเงินและเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด  
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง  และทุกสิ้นเดือนให้สํานักงานบริหารกองทุนนําเงินในบัญชี 
เงินฝากธนาคารในส่วนที่เกินวงเงินที่กําหนดข้างต้น  ส่งเข้าบัญชีกองทุนตามข้อ  ๓๗ 

ข้อ ๓๙ บรรดาเงินที่เป็นรายรับตามมาตรา  ๒๔  แห่งพระราชบัญญัติ  ให้นําฝากเข้าบัญชีกองทุน
เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  ตามข้อ  ๓๘ 

ข้อ ๔๐ ให้หน่วยงานท่ีรับเงินจากผู้ส่งเงินเข้ากองทุนตามพระราชบัญญัติ  มาตรา  ๓๕  
มาตรา  ๓๖  มาตรา  ๓๗  และมาตรา  ๔๒  นําเงินที่ได้รับฝากเข้าบัญชีกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงานตามข้อ  ๓๘  ภายใน  ๒  วันทําการนับแต่วันที่รับชําระเงิน  และส่งสําเนาใบฝากเงิน  (Pay-in  Slip)  
พร้อมใบส่งเงินและรายละเอียดตามแบบที่แต่ละหน่วยงานที่รับเงินกําหนด  ให้สํานักงานบริหารกองทุน  
ภายใน  ๕  วันทําการ  นับแต่วันที่นําเงินฝากเข้าบัญชีดังกล่าว 

หมวด  ๕ 
การเบิกจ่ายเงินกองทุน 

 
 

ข้อ ๔๑ สํานักงานบริหารกองทุนต้องเบิกจ่ายเงินให้ผู้ได้รับการสนับสนุนตามแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายเงินของโครงการ 

ข้อ ๔๒ ผู้ได้รับการสนับสนุนต้องเปิดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์กับธนาคารที่เป็น
รัฐวิสาหกิจ  ตามชื่อบัญชีที่สํานักงานบริหารกองทุนกําหนด  โดยแยกเป็นรายโครงการ  และแจ้งเลขที่
บัญชีเงินฝากให้สํานักงานบริหารกองทุนทราบเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี 

ข้อ ๔๓ ผู้ได้รับการสนับสนุนต้องย่ืนหนังสือขอเบิกเงินกับสํานักงานบริหารกองทุนทุกคร้ัง 
ที่ต้องการขอเบิกเงินตามงวดแต่ละงวดของแผนการใช้จ่ายเงินและหรือตามเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด  
โดยมีเอกสารประกอบ  ดังนี้   

(๑) หนังสือแจ้งมติอนุมัติเงินกองทุนของสํานักงานบริหารกองทุน 
(๒) สัญญาหรือหนังสือยืนยันรับการสนับสนุนของผู้ได้รับการสนับสนุน 
(๓) แผนการใช้จ่ายเงิน  (ตลอดทั้งโครงการโดยแบ่งเป็นงวด ๆ  ตั้งแต่เร่ิมต้นจนเสร็จสิ้นโครงการ) 
(๔) หลักฐานที่แสดงความพร้อมของโครงการและความพร้อมของการใช้จ่ายเงิน  ยกเว้นงวดแรก

ของแต่ละโครงการ 



   หน้า   ๒๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๘๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

(๕) ชื่อบัญชีและเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร  ตามข้อ  ๔๒ 
(๖) อื่น ๆ  ที่สํานักงานบริหารกองทุนประกาศกําหนดหรือขอเพิ่มเติม   
ข้อ ๔๔ ให้ผู้ได้รับการสนับสนุน  เบิกจ่ายเงินกองทุนได้ตามระยะเวลาที่กําหนด  และ

สามารถดําเนินการเบิกจ่ายต่อไปได้อีก  ๙๐  วัน  นับจากเวลาสิ้นสุดเง่ือนไขแห่งสัญญา  หรือหนังสือยืนยัน  
แล้วแต่กรณี 

หากไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามวรรคหน่ึง  ให้ขออนุมัติต่อคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา 
ขยายระยะเวลาเบิกจ่าย 

ข้อ ๔๕ วิธีการรับเงิน  การจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  ทรัพย์สินและการบัญชี  รวมท้ังการพัสดุ  
ให้ถือปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบของผู้ได้รับการสนับสนุน  แต่ถ้าผู้ได้รับการสนับสนุนไม่มีกฎ  ระเบียบดังกล่าว  
ให้ใช้กฎ  ระเบียบราชการโดยอนุโลม 

ทั้งนี้  ในการปฏิบัติภารกิจตามพระราชบัญญัติ  หากผู้ได้รับการสนับสนุนมอบหมายให้องค์กร  
นิติบุคคล  หรือสถาบันการศึกษาดําเนินการแทน  วิธีการรับเงิน  การจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  
ทรัพย์สินและการบัญชี  รวมทั้ งการพัสดุให้ถือปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบของผู้ดําเนินการแทน   
แต่ถ้าผู้ดําเนินการแทนไม่มีกฎ  ระเบียบดังกล่าว  ให้ใช้กฎ  ระเบียบราชการโดยอนุโลม 

ข้อ ๔๖ ผู้ได้รับการสนับสนุนต้องจัดทํารายงานการรับจ่ายเงินของโครงการส่งสํานักงาน
บริหารกองทุน  เป็นรายเดือนจนกว่าจะเสร็จสิ้นโครงการ   

ผู้ได้รับการสนับสนุน  ต้องเก็บเอกสารหลักฐานทางการเงินไว้เพื่อการตรวจสอบ 
ข้อ ๔๗ กรณีผู้ได้รับการสนับสนุนไม่ได้ดําเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงินที่กําหนดใน 

ข้อ  ๔๓  (๓)  ให้ผู้ได้รับการสนับสนุนส่งเงินคืนสํานักงานบริหารกองทุนภายใน  ๓๐  วันนับจากวันที่ได้รับเงิน  
ยกเว้นมีเหตุจําเป็นให้ผู้ได้รับการสนับสนุนเสนอสํานักงานบริหารกองทุนพิจารณาอนุมัติ 

ข้อ ๔๘ ผู้ได้รับการสนับสนุนจะต้องใช้จ่ายเงินเพื่อดําเนินโครงการตามที่ได้รับอนุมัติ   
หรือเป็นไปตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในสัญญาหรือหนังสือยืนยัน  ในกรณีที่นําเงินที่ได้รับการสนับสนุน 
ไปใช้จ่ายนอกเหนือจากที่กําหนดไว้  ให้สํานักงานบริหารกองทุนแจ้งผู้ได้รับการสนับสนุนดังกล่าว 
ชดใช้เงินส่วนนั้นคืน  พร้อมดอกผลและเบี้ยปรับ  (ถ้ามี)  ให้แก่กองทุนภายใน  ๓๐  วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
เป็นหนังสือ  และรายงานคณะอนุกรรมการเพื่อสั่งการตามควรแก่กรณี 

ข้อ ๔๙ เม่ือการดําเนินโครงการของผู้ได้รับการสนับสนุนเสร็จสิ้น  หรือกรณีที่มีการยุติหรือ
ยกเลิกโครงการ  ให้ผู้ได้รับการสนับสนุนปิดโครงการและปิดบัญชี  พร้อมส่งเงินคงเหลือ  และดอกผลทั้งหมด  
(ถ้ามี)  คืนสํานักงานบริหารกองทุน  ภายใน  ๓๐  วันนับจากวันปิดโครงการ   

กรณีผู้ได้รับการสนับสนุนไม่อาจส่งเงินคืนกองทุนได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว  ให้ชี้แจงเหตุผล
ความจําเป็น  โดยต้องย่ืนขอขยายระยะเวลาการคืนเงินกองทุนต่อสํานักงานบริหารกองทุนเพื่อเสนอ
คณะอนุกรรมการพิจารณา  ทั้งนี้ระหว่างที่ยังไม่สามารถส่งเงินคืนกองทุน  ผู้ได้รับการสนับสนุนจะไม่มีสิทธิ  
ย่ืนขอรับการสนับสนุนใหม่  เว้นแต่มีเหตุจําเป็นให้รายงานสํานักงานบริหารกองทุน  เพื่อขออนุมัติจาก
คณะกรรมการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 



   หน้า   ๒๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๘๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

หมวด  ๖ 
การบัญชี 

 
 

ข้อ ๕๐ ให้สํานักงานบริหารกองทุนจัดทําบัญชีกองทุนให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักการบัญชี  
ที่รับรองโดยทั่วไป 

ข้อ ๕๑ ให้สํานักงานบริหารกองทุนนําข้อมูลเก่ียวกับการบัญชีของกองทุนเข้าระบบ 
การบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (GFMIS)  ตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

ข้อ ๕๒ สํานักงานบริหารกองทุนต้องจัดทํางบการเงินเพื่อส่งให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  
หรือบุคคลภายนอก  ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
เป็นผู้สอบบัญชีกองทุนภายใน  ๖๐  วัน  นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณทุกปี  เพื่อให้ทําการตรวจสอบและ
รับรองบัญชีและการเงิน  ทุกประเภทของกองทุน   

ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้สอบบัญชีตามวรรคหน่ึง  จัดทํารายงานผลการตรวจสอบและ
รับรองบัญชีและการเงินของกองทุนเสนอต่อคณะกรรมการภายใน  ๑๕๐  วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ  
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ  และคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 

รายงานผลการตรวจสอบบัญชีและการเงินตามวรรคสอง  ให้รัฐมนตรีเสนอต่อนายกรัฐมนตรี
เพื่อนําเสนอต่อรัฐสภาเพื่อทราบ  และจัดให้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ข้อ ๕๓ ให้สํานักงานบริหารกองทุนส่งรายงานผลการตรวจสอบบัญชีและการเงิน 
ให้กรมบัญชีกลางภายใน  ๓๐  วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี 

ข้อ ๕๔ ให้คณะกรรมการจัดให้มีการตรวจสอบภายในที่ดี  โดยอย่างน้อยให้ผู้ตรวจสอบ
ภายในรายงานปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของกองทุน  พร้อมข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ
เป็นรายไตรมาส 

ข้อ ๕๕ ทรัพย์สินใด ๆ  ที่เกิดจากการสนับสนุนเงินของกองทุน  เพื่อดําเนินโครงการ 
ด้านอนุรักษ์พลังงาน  ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ที่ได้รับการสนับสนุนที่ใช้ทรัพย์สินนั้น 

ข้อ ๕๖ ทรัพย์สินทางปัญญาที่ เกิดจากการสนับสนุนของกองทุนให้ถือเป็นทรัพย์สิน 
ตามเง่ือนไขของสัญญาหรือหนังสือยืนยัน  ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  แนวทางที่คณะกรรมการกําหนด 

หมวด  ๗ 
การตรวจสอบ  ติดตามประเมินผล  และรายงาน 

 
 

ข้อ ๕๗ ให้มีคณะอนุกรรมการทําหน้าที่ติดตามประเมินผลสําเร็จของโครงการ  และจัดทํา
รายงานแจ้งให้คณะกรรมการทราบเป็นระยะ 



   หน้า   ๒๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๘๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ข้อ ๕๘ ให้สํานักงานบริหารกองทุนจัดให้มีระบบการตรวจสอบ  การติดตามประเมินผลสัมฤทธ์ิ
ของการดําเนินโครงการและการใช้จ่ายเงินกองทุนของผู้ได้รับการสนับสนุน  ให้เป็นไปตามโครงการและ
หรือตามงบประมาณรายจ่ายประจําปีที่คณะกรรมการอนุมัติ  และรายงานให้คณะกรรมการทราบทุกไตรมาส 

ข้อ ๕๙ ให้สํานักงานบริหารกองทุนมีหน้าที่ติดตามและเร่งรัดให้ผู้ได้รับการสนับสนุน  
ดําเนินการให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน  รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าในการ
ดําเนินงานการเบิกจ่ายเงิน  พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคเก่ียวกับการดําเนินงาน
แก่ผู้ ได้ รับการสนับสนุน  โดยรายงานผลการปฏิบัติงานและรายงานผลการใช้เงินตามข้อ  ๒๕   
ต่อคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับมอบให้ปฏิบัติเพื่อทราบทุกไตรมาส   

บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ ๖๐ การดําเนินการใด ๆ  ที่ เ ก่ียวข้องกับโครงการที่คณะกรรมการมีมติอนุ มัติ 
การสนับสนุนเงินกองทุนก่อนวันเร่ิมต้นงบประมาณรายจ่ายประจําปี  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ให้ดําเนินการตาม
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขอจัดสรร  
ขอเงินช่วยเหลือ  หรือขอเงินอุดหนุนจากกองทุน  พ.ศ.  ๒๕๓๗  พ.ศ.  ๒๕๓๙  และ  พ.ศ.  ๒๕๔๔  
และระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานว่าด้วยการเก็บรักษาเงินและทรัพย์สิน  
และการเบิกจ่ายเงินกองทุน  พ.ศ.  ๒๕๕๓  จนกว่าจะแล้วเสร็จ  ยกเว้นข้อ  ๒๒  ข้อ  ๒๓  ข้อ  ๒๔   
ข้อ  ๒๕  และข้อ  ๒๖  ให้ปฏิบัติตามระเบียบนี้   
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
พลอากาศเอก  ประจิน  จั่นตอง 

รองนายกรัฐมนตรี 
ประธานกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 


