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ทุนวิจัยกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  
จากส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.) 

 
การบริหารจัดการทุนวิจัยจากส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 
 1. ขอให้อาจารย์ที่ปรึกษาเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร กรุงไทย จ ากัด(มหาชน) หรือ ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จ ากัด(มหาชน) เพื่อ
รองรับเงินทุนวิจัย โดยเปิดบัญชีในนามของอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมกับนักศึกษาผู้รับทุน 
 2. การยืมเงินทดรองจ่าย  (ด าเนินการตามขั้นตอนที่ 1 การยืมเงินทดรองจ่าย สนพ.) 
  ขอให้อาจารย์ที่ปรึกษายืมเงินทุนวิจัยทั้งก้อนตามวงเงินที่ได้รับการจัดสรรทุนวิจัยของนักศึกษาแต่ละราย โดยแนบสัญญา
การยืมเงิน หน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร และโครงการวิจัย  
   3. การเบิกจ่ายเงินทุนวิจัย (ด าเนินการตามขั้นตอนที่ 2 การเบิกจ่ายเงินทุน สนพ.) 
  3.1  ขอให้ส่งหนังสือขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุพร้อมเบิกจ่ายเงินทุนวิจัย ( แบบ สนพ.2 กรณียืมเงินทดรองจ่าย หรือ
แบบ สนพ.3  กรณีไม่ได้ยืมเงินทดรองจ่าย) โดยแนบเอกสารหลักฐานการเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบส่งของ ใบก ากับภาษี ซึ่งได้
ประทับ ตรายางตรวจรับพัสดุและคณะกรรมการตรวจรับได้ลงนามตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว ก่อนส่งไปยังเจ้าหน้าที่การเงินคณะ
ต้นสังกัดของนักศึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหลักฐานตามระเบียบการเงิน และน าเสนอผู้บริหารคณะฯ 
ลงนามก่อนส่งมายังบัณฑิตวิทยาลัย 
  3.2  บัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน และการยืมเงินทดรองจ่ายของผู้รับทุน(หากมี) ก่อน
น าเสนอรองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษาอนุมัติการเบิกจ่ายเงิน 
  3.3  กรณียืมเงินทดรองจ่าย บัณฑิตวิทยาลัยจะบันทึกข้อมูลการชดใช้เงินยืมเพื่อหักล้างลูกหนี้เงินยืม และแจ้งอาจารย์ที่
ปรึกษา/นักศึกษาทราบ 
  3.4  กรณีไม่ได้ยืมเงินทดรองจ่าย บัณฑิตวิทยาลัยจะโอนเงินเข้าบัญชีผู้รับทุนและแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษา/นักศึกษาทราบ 
 4. รายการวัสดุ/อุปกรณ์เป็นครุภัณฑ์ จะต้องเป็นรายการที่ก าหนดอยู่ในโครงการวิจัยซึ่งผ่านความเห็นชอบจากส านักงาน
นโยบายและแผนพลังงานแล้วจึงจะจัดซื้อได้ ทั้งนี้จะต้องด าเนินการตามระเบียบพัสดุฯ ดังนี้ 
  4.1  วิธีการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์ ขอให้ผู้รับทุนด าเนินการตามระเบียบพัสดุฯ ผ่านคณะต้นสังกัด เพื่อน าเสนอรอง
อธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษาอนุมัติ 
  4.2  เมื่อด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ให้จัดท ารายงานครุภัณฑ์(แบบ สนพ.6)  และแนบเอกสารการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์
ดังกล่าวมาพร้อมการเบิกจ่ายเงิน ตามข้อ 3 
 5. เมื่อเสร็จสิ้นโครงการวิจัย ขอให้ผู้รับทุนท าหนังสือขอปิดบัญชีโครงการวิจัย (แบบ สนพ.4) โดยเสนอเรื่องผ่านคณะต้น
สังกัดก่อนส่งมายังบัณฑิตวิทยาลัย  พร้อมแจ้งรายละเอียดเงินทุนวิจัยที่คงเหลืออยู่ในบัญชี พร้อมดอกผลจากการเปิดบัญชี (หากมี) 
โอนเงินคงเหลือคืนให้แก่บัณฑิตวิทยาลัย 
 6. การใช้จ่ายเงินทุนวิจัย ขอให้ใช้จ่ายตามรายการและระยะเวลาที่ก าหนดของแต่ละโครงการวิจัยที่รับทุน  หากเกินระยะ 
เวลาที่ก าหนด เอกสารหลักฐานการเงินจะไม่สามารถน ามาเบิกจ่ายได้ 
 7. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการค่าใช้จ่ายหรือขอขยายระยะเวลาด าเนินการวิจัยจากที่ได้เสนอขอไว้ในโครงการวิจัย 
จะต้องท าหนังสือพร้อมชี้แจงเหตุผลแจ้งมายังบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อเสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงไปยังส านักงานนโยบายและแผน
พลังงาน เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว สามารถน ามาขออนุมัติเบิกจ่ายได้ 
 8. ทุกสิ้นเดือน บัณฑิตวิทยาลัยจะจัดท ารายงานการเงินในภาพรวมแจ้งไปยังส านักงานนโยบายและแผนพลังงานเพื่อ
รับทราบข้อมูลการเบิกจ่ายเงินทุนวิจัย 
 9. ทรัพย์สินใดๆ ที่จัดซื้อตามรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการวิจัย โดยใช้เงินที่ได้รับจากกองทุนเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงานให้ขึ้นทะเบียนเป็นทรัพย์สินของหน่วยงานผู้ได้รับการจัดสรรกองทุน  
หลักฐานการจ่ายเงินที่จะน ามาขออนุมัติเบิกเงินทุนวิจัย  
 ในการซื้อสินค้า  ผู้ขายจะออกหลักฐานให้แก่ผู้ซื้อ ดังนี้ 
 1. ร้านค้าที่ไมไ่ด้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม   จะออกหลักฐาน ใบเสร็จรับเงิน  หรือ บิลเงินสด ให้แก่ผู้ซื้อ 
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 2. บริษัท /ห้าง /ร้านค้า ทีจ่ดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม   จะออกหลักฐาน ได้หลายรูปแบบ ดงันี้ 
  2.1  ใบก ากับภาษี /ใบเสร็จรับเงิน   อยู่ในฉบบัเดียวกัน 
  2.2  ใบก ากับภาษี/ใบสง่ของ  และ ใบเสร็จรับเงิน ซึง่แยกคนละฉบับ  วิธนีี้จะต้องใช้หลักฐานทัง้ 2 ฉบับควบคู่กันในการ
ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน  
 
ข้อแนะน าเกี่ยวกับหลักฐานการจ่ายเงิน 
 1. ใบเสร็จรับเงิน /หลักฐานการจ่ายเงินอื่นๆ จะต้องมีรายการปรากฏ ดังนี้ 
  1.1  ชื่อ สถานที่อยู่ หรือที่ท าการของผู้รับเงิน 
  1.2  วันเดือนปีที่รับเงิน 
  1.3  นามผู้ซื้อ ขอให้ระบุชื่อโครงการวิจัย และชื่อนักศึกษาผู้รบัทุน 
   1.4  รายการแสดงการรับเงินระบุว่าเปน็ค่าอะไร 
  1.5  จ านวนเงินทั้งตัวเลขและตวัอักษร 
  1.6  ลายมือชื่อผู้รับเงิน 
  1.7 การตรวจรับพัสดุให้ประทบัตรายางการตรวจรับ และให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่ขอเสนอแต่งตั้งลงนามใน
หลักฐานการจ่ายเงินทุกฉบบั 
         2.  หลักฐานการจ่ายเงิน จะต้องพิมพ์หรือเขียนด้วยหมึก กรณีที่มีการแก้ไขรายละเอียดในหลกัฐานการจ่ายเงิน ให้ผู้รับเงิน
ขีดฆ่าแล้วพิมพ์หรือเขียนใหม่ และลงลายมือชื่อก ากบัตรงที่มีการแก้ไขทุกแห่ง 
 3. กรณีใบเสร็จรับเงินสูญหาย ให้ใช้ส าเนาใบเสร็จรับเงิน ซึ่งผู้รับเงินเป็นผู้รับรองส าเนา จงึจะน ามาใช้เปน็เอกสารประกอบ 
การขออนุมัติเบิกจ่ายเงินได ้
 4. หลักฐานการจ่ายเงินที่เป็นภาษาตา่งประเทศ ให้มีค าแปลเปน็ภาษาไทยตามรายการในข้อ 1 และให้ผู้ขอเบิกเงินลงลายมือ
ชื่อรับรองการแปล 
 5. กรณีที่ซื้อสินค้าจากบริษัท /ห้าง /ร้านคา้ที่มีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม   ขอให้ตรวจสอบด้วยว่าผู้ขายค านวณราคา
สินค้า และภาษีมลูค่าเพิ่มถูกต้องหรือไม่  จากการตรวจสอบที่ผา่นมา จะพบว่าผู้ขายมักจะค านวณราคาสนิค้า และภาษีมลูค่าเพิ่ม
ผิด  ท าให้ต้องน าหลักฐานไปให้ผู้ขายแก้ไขให้ถูกต้องก่อน จึงจะน ามาขออนุมัติเบิกจา่ยได้  
 
แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง 
 สนพ.1    ขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่าย  
 สนพ.2    ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจา้งพัสดุ พร้อมเบิกจ่ายเงนิทนุวิจยั กรณีไม่ได้ยืมเงินทดรองจ่าย  
 สนพ.3    ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจา้งพัสดุ พร้อมเบิกจ่ายเงนิทนุวิจยั กรณียืมเงินทดรองจ่าย 
 สนพ.4    ขอปิดบัญชีโครงการวจิัย 
 สนพ.5     ขอส่งผลงานวิจัย 
 สนพ.6     รายงานครุภัณฑ ์
  
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับทุนวิจัยกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
 1. ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานว่าด้วยการเก็บรักษาเงินและทรัพย์สิน และการเบิกจ่าย
เงินกองทุน พ.ศ. 2553 
 2. หนังสือยืนยันการรับทุนสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โครงการสนับสนุนทุนวิจัยแก่นักศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ปงีบประมาณ 2557 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานทุนวิจัยกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
จากส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 

 
    
 ขั้นตอนที่  1 การยืมเงินทดรองจ่ายทุนวิจัย สนพ. 

 
 
 

 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน               ผู้รับผิดชอบ                     เอกสาร 
  
 

 อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษา 1. หนังสือขออนุมัติยืมเงิน (สนพ.1) 
 ผู้รับทุน    2. สัญญายมืเงิน 2 ฉบับ 
     3. หน้าสมุดบญัชีเงินฝาก  
     4. โครงการวิจัย 

 
      เจ้าหน้าท่ีและผู้บริหารคณะต้นสังกัด 
 
 
 
      เจ้าหน้าท่ีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
 
      รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา 
       
 
 
      เจ้าหน้าท่ีบัณฑิตวิทยาลัย  
 
 
 
      เจ้าหน้าท่ีบัณฑิตวิทยาลัย                      ส าเนาเอกสารการยืมเงิน 
 
 
 
 
 
 

2.คณะต้นสังกัดเสนอเรื่องผ่านผู้บริหาร
คณะก่อนส่งมายังบัณฑิตวิทยาลัย 

3. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
และเสนอผู้มีอ านาจอนุมัติการยืมเงิน 

4. ผู้มีอ านาจลงนามอนุมัต ิ

5. ติดต่อธนาคารเพื่อโอนเงินยืมทดรอง
จ่ายเข้าบัญชีผู้รับทุน 

6. แจ้งผู้รับทุนทราบ 

1.จัดท าเอกสารขออนุมัติยมืเงินทดรอง
จ่ายและสัญญายมืเงิน  
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        ขั้นตอนที่ 2  การเบิกจ่ายเงินทุนวิจัย สนพ. 

 
 
 

        ขั้นตอนการปฏิบัติงาน     ผู้รับผิดชอบ    เอกสาร 
 
 
 
   อาจารย์ที่ปรึกษา/นักศึกษา  1. หนังสือขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน 
      ผู้รับทุน        ( สนพ 2 หรือ สนพ 3) 
          2. หลักฐานการจ่ายเงิน ( ใบเสร็จรับเงิน 
              ใบส่งของ ใบก ากับภาษี ) 
 
      เจ้าหน้าท่ีและผู้บริหารคณะต้นสังกัด 
       
       
 
 
 
      เจ้าหน้าท่ีบัณฑิตวิทยาลัย 
    
 
 

รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา 
 

 
 
  
  
                        เจ้าหน้าท่ีบณัฑิตวิทยาลยั 
    
 
 
 
         
 
                   เจ้าหน้าท่ีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
 
 

  

1.ส่งเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินท่ี
การเงินคณะต้นสังกัดของนักศึกษา  

2.คณะต้นสังกัดตรวจสอบความถกูต้อง
ของเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายและ
เสนอเรื่องผ่านผู้บริหารคณะ 

3.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
หลักฐานและเสนอผู้มีอ านาจอนุมตัิการ
เบิกจ่าย 

5.2 กรณียืมเงินทดรองจ่าย 
     (สนพ 3) 
     บันทึกชดใช้การยืมเงิน
ในสัญญายืมเงิน 

5.1 กรณีไมย่ืมเงินทดรองจ่าย 
     (สนพ 2) 
     ติดต่อธนาคารเพื่อโอน
เงินเข้าบัญชีผูร้ับทุน 

6. แจ้งผู้รับทุนทราบ 

4. ผู้มีอ านาจลงนามอนุมัต ิ
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        ขั้นตอนที่ 3  การปิดบัญชีโครงการทุนวิจัย สนพ. 

 
 
 

                         เมื่อเสร็จสิ้นโครงการวิจัยหรือผูร้ับทุนเบิกจ่ายเงินทุนวิจัย สนพ.เรียบร้อยแล้ว หรอืมีเงินทุนวิจัยเหลืออยู่ และไม่ประสงค์
จะเบิกจ่ายอีกต่อไป  ผูร้ับทุนจะตอ้งด าเนินการแจ้งปิดบญัชีโครงการวิจัยพร้อมคืนเงินมายังบณัฑิตวิทยาลัย  
 
 
  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน        ผู้รับผิดชอบ   เอกสาร 
 
 
   อาจารย์ที่ปรึกษา/นักศึกษา  หนังสือขอปิดบัญชีโครงการ(สนพ 4 ) 
        ผู้รับทุน 
 
 
 

เจ้าหน้าท่ีและผู้บริหารคณะต้นสังกัด 
 
 
 
 
      เจ้าหน้าท่ีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
 
 
      รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา 
 
 
 
      
                                                                        เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
 
 

  

1.ท าหนังสือแจ้งปิดบัญชีโครงการ 
มายังบัณฑติวิทยาลยั 

3. ตรวจสอบเอกสารและเสนอผูม้อี านาจ
อนุมัต ิ

4.ผู้มีอ านาจอนุมตั ิ

5. ด าเนินการปิดบัญชีโครงการ 
และท าหนังสือแจ้ง สนพ. 

2.คณะต้นสังกัดเสนอเรื่องผ่านผู้บริหาร
คณะก่อนส่งให้บณัฑิตวิทยาลัย 
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         ขั้นตอนที่ 4  การส่งรายงานผลงานทุนวิจัย สนพ. 
                 
             เมื่อผู้รับทุนด าเนินการวิจัยเสร็จสิ้นแล้ว  จะต้องส่งรายงานผลงานวิจัย สนพ. มายังบัณฑิตวทิยาลัย  
 
 
        ขั้นตอนการปฏิบัติงาน     ผู้รับผิดชอบ    เอกสาร 
 
 
 
      อาจารย์ที่ปรึกษา/นักศึกษา    หนังสือขอส่งผลงานวิจยั(สนพ.5) 
      ผู้รับทุน 
 
 
 
      เจ้าหน้าท่ีและผู้บริหารคณะต้นสังกัด 
 
 
 
      เจ้าหน้าท่ีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
 
      รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา 
 
 
 
      เจ้าหน้าท่ีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
 
 
 

1.ท าหนังสือขอส่งรายงานผลงานวิจัย
มายังบัณฑติวิทยาลยั 

4. ผู้มีอ านาจลงนาม 

5. ส่งหนังสือรายงานผลงานวิจัยไปยัง 
สนพ. 

3. ตรวจสอบและท าหนังสือรายงาน
ผลงานวิจัยเสนอผู้มีอ านาจลงนาม 

2.คณะต้นสังกัดเสนอเรื่องผ่านผู้บริหาร
คณะก่อนส่งมายังบัณฑิตวิทยาลัย 
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สนพ.1 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   ภาควิชา................................คณะ......................................  โทร………….… 

ที ่ มอ           วันที.่...................................................                  

เร่ือง ขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่ายในการท าวิจัยจากกองทุนเพื่อส่งเสรมิการอนุรักษ์พลังงาน (สนพ.) 

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา ผ่านคณบดีบณัฑิตวทิยาลัย 
 
  ตามทีก่องทุนเพื่อส่งเสริมการอนรุกัษ์พลังงาน (สนพ.) ได้จัดสรรทุนวิจัย ปีงบประมาณ.............................   
แผนเพิ่มประสิทธิภาพ / แผนพลังงานทดแทน  จ านวน............................บาท  ให้แก.่...............................................................   
โดยมี................................................................................ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในการวิจัย นั้น บัดนี้ นักศึกษาผู้รับทุนมีความ
ประสงค์จะด าเนินการวิจัยเรื่อง………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ในการนี้ จึงขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่ายในการท าวิจัย ตามเอกสารและสญัญายืมเงินท่ีแนบ  
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมตัิการยืมเงินทดรองจ่ายในการท าวิจัย จ านวน  ............................... บาท
(..........................................................................................) จากกองทุนเพื่อส่งเสรมิการอนุรักษ์พลังงาน แผนเพิ่มประสิทธิภาพ 
/ แผนพลังงานทดแทน  ปีงบประมาณ..................โดยขอให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จ ากัด(มหาชน) 
หรือธนาคาร กรุงไทย จ ากัด(มหาชน) สาชา..................................................เลขท่ี.....................................................................
ช่ือบัญช.ี...................................... ................................................... ด้วย จะเป็นพระคณุยิ่ง 
 
 
     (……………….................….....................................) 
                            อาจารย์ที่ปรึกษา   
 
 
 

คณะต้นสังกัดของนักศกึษา บัณฑิตวิทยาลัย 
 
เรียน คณบดีคณะ...........................     
 
 เพื่อโปรดทราบ  และเห็นสมควรน าเสนอบณัฑิต-
วิทยาลัย เพื่อพิจารณาการขออนุมตัิยืมเงินทดรองจ่ายใน
การท าวิจัยของนักศึกษาดังกล่าวตอ่ไป 
 
 
 

                    เจ้าหน้าท่ีคณะฯ ลงนาม 
 
 
 

                  ผู้บริหารคณะฯ ลงนาม 
 
 

 
เรียน รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจยัและบณัฑิตศึกษา ผ่านคณบดี บว. 
 
 เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติการยืมเงินทดรองจ่ายในการท าวิจัย
ดังกล่าว จ านวน………………………………..………..บาท จากกองทุน สนพ.  
แผนเพิ่มประสิทธิภาพ/แผนพลังงานทดแทน ปีงบประมาณ................. 
เพื่อจ่ายให้แก.่.............................................…..……โดยโอนเข้าบัญชี
ธนาคารข้างต้นด้วย จะเป็นพระคณุยิ่ง 
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สนพ.2 
กรณียืมเงินทดรองจ่าย 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   ภาควิชา................................คณะ..........................................โทร………….… 

ที ่ มอ           วันที.่...................................................  

เร่ือง ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุ พร้อมเบิกจ่ายเงินทุนวิจัยจากกองทุนเพื่อส่งเสรมิการอนุรักษ์พลังงาน 

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา ผ่านคณบดีบณัฑิตวทิยาลัย 
 
  ตามที.่....................(ช่ือ นศ.ผู้รับทนุ)...................... ได้รับการจัดสรรทุนวิจัยจากกองทุนเพื่อส่งเสรมิการ
อนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ......................... นั้น บัดนี้ นักศึกษาผูร้ับทุนมีความประสงค์จะจดัซื้อพัสดุเพื่อใช้ในงานวิจัย 
เรื่อง............................................................................................................................................................................................ 
..................................................................................................................................................................................................... 
ตามเอกสารที่แนบ จ านวน.......................ฉบับ รวมเงิน..................................บาท  และขอเสนอแต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ 
ดังนี้  1.......................................................2.......................................................................3............................................... 
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมตัิการจัดซื้อ/จดัจ้าง พร้อมเบิกจ่ายเงิน จ านวน  ......................... บาท
(...........................................................................................)จากกองทุนเพื่อส่งเสรมิการอนุรักษ์พลังงาน แผนเพิ่มประสิทธิภาพ 
/ แผนพลังงานทดแทน  ปีงบประมาณ................. โครงการย่อยสนบัสนุนทุนวิจัยส าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อชดใช้
สัญญายืมเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เลขท่ี.............................ด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง 
 
 
     (……………….................….....................................) 
                            อาจารย์ที่ปรึกษา   
 
 
 

คณะต้นสังกัดของนักศกึษา บัณฑิตวิทยาลัย 
 
เรียน คณบดีคณะ.............................    
 
 เพื่อโปรดทราบ  การเงินคณะได้ตรวจสอบหลักฐาน
ถูกต้องแล้ว และเห็นสมควรเสนอบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ด าเนินการขออนุมตัิการจดัซื้อ/จดัจ้างพัสดุ และเบิกจ่ายเงิน 
ทุนวิจัย จากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อชดใช้
สัญญายืมเงินให้แก่บณัฑิตวิทยาลยัต่อไป 
 

 
เจ้าหน้าท่ีคณะฯ ลงนาม 

 
 
 

ผู้บริหารคณะฯ ลงนาม 
 
 

 
เรียน รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจยัและบณัฑิตศึกษา ผ่านคณบดี บว. 
 
 เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติการจัดซือ้/จัดจ้างพร้อมเบิกจ่าย 
เงิน จ านวน…………………………………………….……. บาท จากกองทุน สนพ.  
แผนเพิ่มประสิทธิภาพ/แผนพลังงานทดแทน ปีงบประมาณ................. 
เพื่อชดใช้สัญญายมืเงิน เลขท่ี…………………..…… และขอแต่งตั้งกรรมการ
ตรวจรับพสัดตุามที่เสนอ 
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สนพ.3 
กรณีไม่ได้ยืมเงินทดรองจ่าย 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   ภาควิชา................................คณะ......................................  โทร………….… 

ที ่ มอ            วันที.่...................................................                  

เร่ือง ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุ พร้อมเบิกจ่ายเงินทุนวิจัยจากกองทุนเพื่อส่งเสรมิการอนุรักษ์พลังงาน 

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา ผ่านคณบดีบณัฑิตวทิยาลัย 
 
  ตามที.่..........(ช่ือ นศ.ผู้รบัทุน)................................. ได้รับการจัดสรรทุนวิจัยจาก กองทุนเพื่อส่งเสรมิการ
อนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ.........................นั้น บัดนี้ นักศึกษาผูร้ับทุนมีความประสงค์จะจดัซื้อพัสดุเพื่อใช้ในงานวิจัย เรื่อง
................................................................................................................................................................................ 
ตามเอกสารที่แนบ จ านวน.......................ฉบับ รวมเงิน..................................บาท และขอเสนอแต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ 
ดังนี้  1...................................................2.........................................................3........................................................... 
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมตัิการจัดซื้อ/จดัจ้าง พร้อมเบิกจ่ายเงิน จ านวน  ........................ บาท
(...........................................................................................................)  จากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน แผนเพิ่ม
ประสิทธิภาพ / แผนพลังงานทดแทน  ปีงบประมาณ.............................     โครงการย่อยสนับสนุนทุนวิจัยส าหรับนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษา เพื่อจ่ายให้แก.่..........................................................................โดยโอนเข้าบญัชีธนาคาร ไทยพาณิชย์ จ ากดั
(มหาชน) หรือธนาคาร กรุงไทย จ ากัด(มหาชน) ช่ือบัญช.ี......................................................เลขท่ีบัญช.ี...................................
ด้วย จะเป็นพระคณุยิ่ง   
 
 
     (..............................................................) 
                      อาจารย์ที่ปรึกษา    
 
 
                 คณะต้นสังกัดของนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
 
เรียน  คณบดีคณะ.....................................  
 
 เพื่อโปรดทราบ  การเงินคณะได้ตรวจสอบ
หลักฐานถูกต้องแล้ว และเห็นสมควรเสนอบณัฑิต-
วิทยาลัย เพื่อพิจารณาด าเนินการขออนุมัติการจัดซื้อ/
จัดจ้างพัสดุ  และเบิกจา่ยเงินทุนอุดหนุนการวิจัย  จาก
กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังาน  เพื่อจ่ายให้แก่
ผู้รับทุนต่อไปด้วย  จะเป็นพระคณุยิ่ง 
 
 

เจ้าหน้าท่ีคณะฯ ลงนาม 
 
 
 

ผู้บริหารคณะฯ ลงนาม 
 

 
เรียน  รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจยัและบณัฑิตศึกษา ผ่านคณบดี บว. 
 
 เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติการจัดซือ้/จัดจ้างพร้อมเบิกจ่าย 
เงิน จ านวน……………………………………..……….บาท  จากกองทุน สนพ.  
แผนเพิ่มประสิทธิภาพ / แผนพลังงานทดแทน   ปีงบประมาณ.......... 
เพื่อจ่ายให้แก.่................................................................................ 
โดยโอนเขา้บัญชีธนาคารดังกล่าว  และขอแต่งตั้งกรรมการตรวจรับ
พัสดุตามที่เสนอ 
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สนพ.4 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ภาควิชา.....................................................  คณะ..........................................  โทร. ........... 

ที ่ มอ          วันที ่             

เร่ือง ขออนุมัติปิดบัญชีโครงการวิจัย กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา ผ่านคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

  
  ข้าพเจ้า..........................................................อาจารย์ที่ปรึกษาของ............................................................... 
นักศึกษาปริญญา................ สาขาวิชา...................................................... คณะ................................................. ซึ่งได้รับทุนวิจัย
แก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา จากส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน ปีงบประมาณ........................จ านวน......................บาท  
(.........................................................................................)  นั้น  บัดนี้นักศึกษาได้ด าเนินการวิจยัเสร็จสิ้นเรยีบร้อยแล้ว  จึงขอ
ปิดบัญชีโครงการทุนวิจัยของส านกังานนโยบายและแผนพลังงาน จากเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรกัษ์พลังงาน   แผนเพิ่ม
ประสิทธิภาพ / แผนพลังงานทดแทน  ปีงบประมาณ ………………….และขอคืนเงินทุนวิจัยที่เหลือ  จ านวน.......................... 
บาท ให้แก่ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน พร้อมนี้ได้โอนเงินดงักล่าว เข้าบัญชีกองทุนเพื่อส่งเสรมิการอนุรักษ์พลังงาน
เรียบร้อยแล้วตามหลักฐานการโอนเงินที่แนบ   
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย  จักเป็นพระคุณยิ่ง 
 
 
 
      (..................................................................................) 
                          อาจารย์ที่ปรึกษา 
 
 
หมายเหตุ กรณีมีเงินเหลือส่งคืน ขอให้ติดต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขอเลขท่ีบัญชีกองทุนฯ ก่อนท่ีจะโอนเงิน  
 

คณะต้นสังกัดของนักศกึษา บัณฑิตวิทยาลัย 
 
เรียน คณบดีคณะ...........................  
 
 เพื่อโปรดทราบ  และเห็นสมควรน าเสนอบณัฑิต-
วิทยาลัยเพื่อพิจารณาการปิดบญัชีโครงการวิจัยของนักศึกษา
ดังกล่าวต่อไป 
 
 

เจ้าหน้าท่ีคณะฯ ลงนาม 
 
 
 

ผู้บริหารคณะฯ ลงนาม 

 
เรียน  รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจยัและบณัฑิตศึกษา ผ่านคณบดี บว. 
 
 เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติการปิดบญัชีโครงการวิจยัของ 
……………………….……………................................. จากกองทุน สนพ.  
แผนเพิ่มประสิทธิภาพ/แผนพลังงานทดแทน ปีงบประมาณ.............. 
และบณัฑิตวิทยาลัยจะได้ด าเนินการต่อไป 
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สนพ.5 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ภาควิชา.......................................คณะ................................................โทร.................. 

ที ่ มอ      วันที ่……………………………………… 

เร่ือง ขอส่งผลงานวิจัยของนักศึกษาท่ีไดร้ับทุนส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

เรียน คณบดีบณัฑติวิทยาลัย 

 
  ข้าพเจ้า...............................................................................................................................................
อาจารย์ที่ปรึกษาของ.................................................................................. นักศึกษาปริญญา........................สาขาวิชา
.......................................................................................................................ซึ่งได้รับทุนวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา จาก
ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน ปีงบประมาณ ...............................นั้น บัดนี้ นักศึกษาดังกล่าวข้างต้นได้ส าเร็จการศึกษา
แล้ว ดังน้ันจึงขอส่งเอกสารต่าง ๆ ดังนี้ 
  1. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์จ านวน 1 ชุด 
  2. ซีดีรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์จ านวน 1 แผ่น 
  3. บทความในการประชุมวิชาการจ านวน 1 ฉบับ 
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด าเนนิการต่อไปด้วย จักเป็นพระคณุยิ่ง 
 
 
 
      (....................................................................................) 
        อาจารย์ที่ปรึกษา 
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สนพ.6 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

แผน เพิ่มประสิทธิภาพการใชพ้ลังงาน /แผนพลังงานทดแทน    กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร 

โครงการสนับสนุนทุนวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ปีงบประมาณ ..................... 

รายงานครุภัณฑ์ 
ณ วันที่ ................. เดือน.................................... พ.ศ.................. 

ล าดับ รายการ รหัส วันที่ซื้อ/
สร้างเสร็จ 

จ านวน ราคา มูลค่ารวม ใช้ประจ า
ที่ 

หมายเหตุ 
สภาพใช้งาน 

ครุภัณฑ์ 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

        

 


