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ระเบียบคณะกรรมการกํากบักิจการพลงังาน 
ว่าด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้า  เพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่น 

ที่ได้รับผลกระทบจากการดําเนินงานของโรงไฟฟ้า   
พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๔  มาตรา  ๙๕  มาตรา  ๙๖  และมาตรา  ๙๗  แห่งพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการพลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๕๐  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการ
จํากัดสิทธิ  และเสรีภาพของบุคคลซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๒  
และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทําโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย  คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน  วางระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน  ว่าด้วยกองทุน
พัฒนาไฟฟ้า  เพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดําเนินงานของโรงไฟฟ้า  พ.ศ.  ๒๕๕๓” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ”  หมายความว่า  เงินที่ได้รับการจัดสรรตามระเบียบ

คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน  ว่าด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้า  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ให้ใช้จ่ายเพื่อการพัฒนา
หรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดําเนินงานของโรงไฟฟ้า  ตามมาตรา  ๙๗  (๓)  โดยแยกตาม
โรงไฟฟ้า  และให้ต่อท้ายด้วยชื่อของโรงไฟฟ้า  หรือชื่อตําบล  หรือชื่ออําเภอ  หรือชื่อจังหวัดที่โรงไฟฟ้า
ตั้งอยู่ 

“ฟื้นฟู”  หมายความว่า  การทําให้ท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดําเนินงานของโรงไฟฟ้า   
มีความเจริญงอกงาม  ยั่งยืน   

“ท้องถิ่น”  หมายความว่า  พื้นที่และชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการดําเนินงานของโรงไฟฟ้า  
มีสิทธิได้รับการสนับสนนุจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า  ตามนัยของมาตรา  ๙๗  (๓) 

“พื้นที่ประกาศ”  หมายความว่า  พื้นที่ที่  สกพ.  ประกาศกําหนดให้เป็นพื้นที่ที่มีสิทธิได้รับการ
สนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า  ตามนัยของมาตรา  ๙๗  (๓)   

“โรงไฟฟ้า”  หมายความว่า  อาคาร  สถานที่  ที่จะใช้หรือใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า  และได้รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า  ตามระเบียบที่  กกพ.  ประกาศกําหนด 

“กกพ.”  หมายความว่า  คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 
“สกพ.”  หมายความว่า  สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 
“คพรฟ.”  หมายความว่า  คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า 
“คพรต.”  หมายความว่า  คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าตําบล 
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“หมู่บ้าน”  หมายความว่า  หมู่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะการปกครองท้องที่  หรือชุมชน 
ที่มีการจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย 

“ตําบล”  หมายความว่า  ตําบลตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่  หรือแขวง 
ตามกฎหมายว่าด้วย  ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร  หรือเขตปกครองที่เรียกชื่อเป็นอย่างอ่ืน
ตามกฎหมายว่าด้วยการปกครองพื้นที่นั้น ๆ  และให้รวมถึงกลุ่มชุมชนที่มีพื้นที่ติดต่อกันตามที่  สกพ.  
ประกาศกําหนด 

“โครงการชุมชน”  หมายความว่า  โครงการที่เสนอขอเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า  
เพื่อกิจการตามมาตรา  ๙๗  (๓)   

“งบประมาณรายจ่าย”  หมายความว่า  จํานวนเงินอย่างสูงที่อนุญาตให้จ่าย  หรือก่อหนี้ผูกพันได้  
ตามวัตถุประสงค์  และในเวลาที่กําหนด 

“ปีงบประมาณ”  หมายความว่า  ปีงบประมาณของ  สกพ.   
ข้อ ๔ ให้ประธาน  กกพ.  เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้  และวินิจฉัยปัญหาเก่ียวกับ 

การปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 

 

ข้อ ๕ พื้นที่ประกาศ   ให้พิจารณาจากแผนการผลิตไฟฟ้าสําหรับแต่ละโรงไฟฟ้า 
ให้ครอบคลุมถึงตําบลโดยรอบโรงไฟฟ้าที่อยู่ในรัศมีจากศูนย์กลางโรงไฟฟ้าเป็นระยะทางดังนี้ 

(๑) ห้ากิโลเมตร  สําหรับโรงไฟฟ้าที่ผลิตพลังงานไฟฟ้าเกินห้าพันล้านกิโลวัตต์ - ชั่วโมงต่อปี   
(๒) สามกิโลเมตร  สําหรับโรงไฟฟ้าที่ผลิตพลังงานไฟฟ้าเกินหนึ่งร้อยล้านกิโลวัตต์ - ชั่วโมง  

แต่ไม่เกินห้าพันล้านกิโลวัตต์ - ชั่วโมงต่อปี 
(๓) หนึ่งกิโลเมตร  สําหรับโรงไฟฟ้าที่ผลิตพลังงานไฟฟ้าไม่เกินหนึ่งร้อยล้านกิโลวัตต์ - ชั่วโมง

ต่อปี   
กรณีกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าเดิม  ที่ผลิตพลังงานไฟฟ้าเกินหนึ่งร้อยล้าน

กิโลวัตต์ - ชั่วโมงต่อปี  กําหนดให้พื้นที่รอบโรงไฟฟ้าในรัศมีห้ากิโลเมตรเดิมเป็นพื้นที่ประกาศ   
ในกรณีที่มีการทับซ้อนกันของเขตพื้นที่ประกาศเนื่องจากโรงไฟฟ้าอยู่ใกล้กัน  อาจรวมพื้นที่

ประกาศเข้าด้วยกันก็ได้  ทั้งนี้ให้คํานึงถึงประโยชน์ต่อการพัฒนาพื้นที่ประกาศเป็นสําคัญ 
พื้นที่ประกาศอาจครอบคลุมตําบลแตกต่างจากที่ กําหนดข้างต้นหากมีผลการศึกษา   

วิจัยผลกระทบตามหลักวิชาการ  ซ่ึงได้ทําการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่แล้ว  หรือเป็น
พื้นที่อยู่อาศัยหรือที่ทํากินที่หน่วยงานของรัฐ  หรือผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าจัดสรรขึ้น  เพื่อรองรับ 
ผู้ที่ต้องย้ายที่อยู่อาศัยหรือที่ทํากิน  เนื่องจากการสร้าง  หรือการดําเนินงานของโรงไฟฟ้า  เม่ือได้รับ 
ความเห็นชอบจาก  กกพ.  แล้วให้ถือเสมือนเป็นหมู่บ้านของตําบลในพื้นที่เดิมที่ถูกโยกย้าย   
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ให้  สกพ.  โดยความเห็นชอบของ  กกพ.  เป็นผู้ออกประกาศกําหนดพื้นที่ประกาศ 
ข้อ ๖ การบริหารเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ  มีสามประเภท  ดังนี้ 
(๑) กองทุนประเภท  ก  สําหรับพื้นที่ที่ได้รับการจัดสรรเงินเพื่อการพัฒนาพื้นที่มากพอ 

ต่อการบริหารจัดการได้เต็มรูปแบบ  โดยมีปริมาณการผลิตพลังงานไฟฟ้ามากกว่าห้าพันล้านกิโลวัตต์ - 
ชั่วโมงต่อปี  หรือมีรายได้มากกว่าห้าสิบล้านบาทต่อปีขึ้นไป 

(๒) กองทุนประเภท  ข  สําหรับพื้นที่ที่ได้รับการจัดสรรเงินเพื่อการพัฒนาพื้นที่เพียงพอ 
ต่อการบริหารจัดการในระดับปานกลาง  โดยมีปริมาณการผลิตพลังงานไฟฟ้าไม่เกินห้าพันล้านกิโลวัตต์ - 
ชั่วโมง  และมีรายได้มากกว่าหนึ่งล้านบาทแตไ่ม่เกินห้าสิบล้านบาทต่อปี 

(๓) กองทุนประเภท  ค  สําหรับพื้นที่ที่ได้รับการจัดสรรเงินน้อย  ควรมีการบริหารจัดการ
อย่างจํากัด  โดยมีปริมาณการผลิตพลังงานไฟฟ้าไม่เกินหนึ่งร้อยล้านกิโลวัตต์ - ชั่วโมงต่อปี  และมีรายได้
ไม่เกินหนึ่งล้านบาทต่อปี 

ให้  สกพ.  โดยความเห็นชอบของ  กกพ.  เป็นผู้ประกาศกําหนด 
ข้อ ๗ การบริหารเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ  สําหรับกองทุนประเภท  ก  

และประเภท  ข  ประกอบด้วย 
(๑) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับการจัดสรรจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
(๒) คพรฟ.   
(๓) การจัดสรรเงิน  และการอนุมัติโครงการ 
(๔) การพัสดุ 
(๕) การเงินและการบัญชี 
(๖) การตรวจสอบ  การติดตาม  และการประเมินผล 
(๗) การประชาสัมพันธ์ 
สําหรบักองทุนประเภท  ก  ให้มีการจัดตั้ง  คพรต.  เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ประกาศมีส่วนร่วม

ในการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
สําหรับกองทุนประเภท  ค  ให้  สกพ.  จัดให้มีผู้แทนจากเทศบาลหรือองค์การบริหาร 

ส่วนตําบล  ในพื้นที่ประกาศ  จํานวนไม่เกินสามคน  เป็นผู้พิจารณาอนุมัติโครงการชุมชนเพื่อพัฒนา 
และฟื้นฟูท้องถิ่น  ตามที่  กกพ.  กําหนด   

ข้อ ๘ แนวทางการบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ  มีดังนี้ 
(๑) จัดให้มีการกระจายอํานาจการบริหารจัดการสู่ชุมชน  เพื่อให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดี  

มีธรรมาภิบาล  โปร่งใส  ตรวจสอบได้   
(๒) ส่งเสริม  สนับสนุนให้มีการจัดทําโครงการชุมชน  โดยชุมชน  เพื่อชุมชน  เน้นการมีส่วนร่วม

ของชุมชน  เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต  และพัฒนาศักยภาพชุมชน  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
เสริมสร้างระบบสวัสดิการของประชาชนและชุมชนอย่างมีคุณภาพ  เพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น   
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(๓) ส่งเสริม  สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือ  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนภายในพื้นที่
ประกาศ  เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงและบูรณาการ  การทํางานร่วมกันกับภาคส่วนต่าง ๆ  ได้แก่  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการ  องค์กรชุมชน  สถานศึกษา  ศาสนสถาน  เป็นต้น 

(๔) ส่งเสริม  สนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูล  การเรียนรู้  การบริหารจัดการ   
การติดตามตรวจสอบ  การประชาสัมพันธ์สู่สาธารณชน  การพัฒนาระบบข้อมูล  ระหว่างกองทุนพัฒนา
ไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศทุกระดับพื้นที่  เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

(๕) จัดให้มีการชดเชยเพื่อเยียวยาให้ผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการดําเนินงาน 
ของโรงไฟฟ้า  ทั้งด้านสุขภาพ  อาชีพ  และสิ่งแวดล้อม 

(๖) ส่งเสริม  สนับสนุนการฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การเฝ้าระวังทางสังคม  สุขภาวะ  
ส่ิงแวดล้อม 

หมวด  ๒ 
สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 

คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า 
และคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าตําบล 

 

 

ส่วนที่  ๑ 
สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 

 

 

ข้อ ๙ การบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ  สกพ.  มีอํานาจหน้าที่  ดังนี้ 
(๑) ประกาศกําหนดพื้นที่ประกาศ  และประเภทการบริหารเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่

ประกาศ 
(๒) กําหนดเป้าหมาย  และจัดทําแผนงาน  ทั้งในระยะสั้นและในระยะยาวของกองทุนพัฒนา

ไฟฟ้า  เพื่อกิจการตามมาตรา  ๙๗  (๓) 
(๓) จัดทําประมาณการรายได้ประจําปีของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในแต่ละพื้นที่  และแจ้งให้

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ  แต่ละพื้นที่รับทราบ   
(๔) สนับสนุนการจัดทําแผนงานประจําปี  แผนยุทธศาสตร์  แผนงบประมาณของ  คพรฟ.  

ในแต่ละพื้นที่ประกาศ  เพื่อเสนอ  กกพ.  อนุมัติ  และประกาศต่อสาธารณชน 
(๕) สนับสนุนให้มีการจัดวางระบบข้อมูลการเงินและการบัญชี  การตรวจสอบ  การติดตาม

การประเมินผล  การประชาสัมพันธ์  ในแต่ละพื้นที่ประกาศ 
(๖) ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรมและการพัฒนาศักยภาพของ  คพรฟ.  คพรต.  และผู้ที่

เก่ียวข้องในการบริหารงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
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(๗) เผยแพร่การดําเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในแต่ละพื้นที่ให้ผู้ที่เก่ียวข้อง  และสาธารณชน
รับทราบ 

(๘) สนับสนุนการยกร่างระเบียบ  คําส่ัง  หลักเกณฑ์  แนวทาง  และวิธีปฏิบัติของ  คพรฟ.  
ในแต่ละพื้นที่ประกาศ  เพื่อเสนอ  กกพ.  อนุมัติ 

(๙) รับเรื่องร้องเรียนเก่ียวกับการบริหารการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ  
และรวบรวมข้อเท็จจริงเสนอ  กกพ.  พิจารณา 

(๑๐) มอบหมายให้  คพรฟ.  ดําเนินการอ่ืนใด  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์กองทุนพัฒนาไฟฟ้า 

ส่วนที่  ๒ 
คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า 

 

 

ข้อ ๑๐ การบริหารเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศสําหรับกองทุนประเภท  ก   
และประเภท  ข  ให้  สกพ.  ดําเนินการเพื่อให้มี  คพรฟ.  ขึ้นคณะหนึ่ง  มีจํานวนไม่น้อยกว่า  ๑๕  คน  
และสูงสุดไม่เกิน  ๓๕  คน  ตามที่  กกพ.  กําหนด  ประกอบด้วย  ผู้แทนภาคประชาชน  ผู้แทนภาครัฐ  
และผู้ทรงคุณวุฒิ  โดยให้มีผู้แทนภาคประชาชนจํานวนไม่น้อยกว่าสองในสามของคณะกรรมการทั้งหมด  
และมีผู้ทรงคุณวุฒิได้ไม่เกิน  ๓  คน 

ข้อ ๑๑ คพรฟ.  มีอํานาจและหน้าที่  ดังนี้ 
(๑) สามารถกําหนดพื้นที่ผู้มีสิทธิได้รับผลประโยชน์จากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าให้แตกต่างจาก

พื้นที่ประกาศได้  โดยความเห็นชอบของ  กกพ.   
(๒) จัดทําและเสนอแผนยุทธศาสตร์  แผนงานประจําปี  แผนการจัดสรรเงินเพื่อใช้ในการ

พัฒนาและฟื้นฟูท้องถิ่น  ต่อ  กกพ.  เพื่ออนุมัติและประกาศต่อสาธารณชน   
(๓) ส่งเสริม  สนับสนุนให้มีการสํารวจผลกระทบจากการดําเนินงานของโรงไฟฟ้า  โดยมี

การศึกษาตามหลักวิชาการ  และรับฟังความคิดเห็นประชาชนในพื้นที่  เพื่อเสนอขอปรับปรุงพื้นที่ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการดําเนินงานของโรงไฟฟ้าต่อ  กกพ.  เพื่อพิจารณาอนุมัติพื้นที่ประกาศ   

(๔) ส่งเสริมให้มีการสํารวจความต้องการของประชาชน  และสํารวจผลกระทบจากการ
ดําเนินงานของโรงไฟฟ้าเป็นประจําทุกปี  เพื่อใช้ประกอบการจัดทําโครงการชุมชน 

(๕) พิจารณาอนุมัติโครงการชุมชน  เพื่อพัฒนาและฟื้นฟูท้องถิ่น 
(๖) จัดให้มีสัญญา  หรือข้อตกลงโครงการชุมชน  และเบิกจ่ายเงินสนับสนุนตามแผนงาน  

หรืองวดเงิน  เพื่อการดําเนินงานโครงการชุมชน 
(๗) กํากับดูแล  ให้มีการบันทึกบัญชี  และรายงานสถานะการเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่

ประกาศ  ต่อ  สกพ.  เป็นรายไตรมาสและรายปี  ตามระเบียบ  วิธีการ  และรูปแบบที่  กกพ.  กําหนด   
(๘) ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการดําเนินงานโครงการชุมชน  พร้อมรายงานผลการ

ดําเนินงานโครงการชุมชน  ต่อ  สกพ. 
(๙) จัดจ้าง  และแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี   
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(๑๐) จัดประชุม  คพรฟ.  อย่างน้อย  ๓  เดือนครั้ง  เพื่อการบริหารเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
ในพื้นที่ประกาศ  การติดตามผลการดําเนินงานโครงการชุมชน  และจัดทํารายงานการประชุมเป็น
หลักฐาน   

(๑๑) การบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ  อาจว่าจ้างบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ 
ช่วยการดําเนินงานตามความจําเป็นและเหมาะสม  และอาจว่าจ้างบุคคลภายนอกเพื่อตรวจสอบติดตาม
และประเมินผลโครงการได้ตามความเหมาะสม  ตามที่  กกพ.  กําหนด 

(๑๒) ประชาสัมพันธ์  หรือเผยแพร่ข้อมูลกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศและผลการ
ดําเนินงานต่อสาธารณชน 

(๑๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานแบบมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ  ในพื้นที่ประกาศ  
และเครือข่ายความร่วมมือของ  คพรฟ.  ในพื้นที่ประกาศอ่ืน ๆ   

(๑๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือกระทําการอย่างใดตามที่  คพรฟ.  มอบหมาย 
(๑๕) กํากับดูแล  และดําเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบ  คําส่ัง  หลักเกณฑ์  แนวทาง  วิธีการ  

ที่  กกพ.  กําหนด   
(๑๖) ในกรณีที่ประกาศระเบียบที่  กกพ.  กําหนด  ไม่ครอบคลุมถึงการดําเนินงานของ  

คพรฟ.  ในพื้นที่ประกาศ  เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีลักษณะเฉพาะ  ให้  คพรฟ.  เสนอระเบียบที่เก่ียวข้อง
เพิ่มเติมให้  กกพ.  พิจารณาได้เท่าที่จําเป็น  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  แนวทางที่  กกพ.  กําหนด 

(๑๗) ดําเนินงานอ่ืนใดตามที่  กกพ.  หรือ  สกพ.  มอบหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการ
บริหารเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ  ทั้งนี้  ต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ  
คําส่ัง  และวิธีปฏิบัติที่ได้กําหนดไว้ 

ข้อ ๑๒ ผู้แทนภาคประชาชนของ  คพรฟ.  ให้มาจากการสรรหาด้วยวิธีการ  ดังนี้ 
(๑) คัดเลือกผู้แทนระดับหมู่บ้าน  โดยจัดให้มีการประชาคมหมู่บ้าน  ทุกหมู่บ้านในแต่ละตําบล

ของพื้นที่ประกาศ  เพื่อคัดเลือกผู้แทนหมู่บ้าน  ทั้งนี้  ให้มีจํานวนผู้แทนเท่ากันทุกหมู่บ้าน 
(๒) คัดเลือกผู้แทนระดับตําบล  เพื่อเป็นกรรมการใน  คพรฟ.  โดยให้ผู้แทนจากหมู่บ้าน 

ในข้อ  (๑)  แสดงวิสัยทัศน์  ประกอบการคัดเลือกผู้แทนระดับตําบล   
ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามที่  กกพ.  กําหนด 
ข้อ ๑๓ กรรมการผู้แทนภาคประชาชน  ต้องมีคุณสมบัติ  และไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่า  ๒๕  ปีบริบูรณ์  และไม่เกิน  ๗๐  ปีบริบูรณ์ 
(๓) มีพื้นความรู้ไม่ต่ํากว่าการศึกษาภาคบังคับ  หรือที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบไม่ต่ํากว่า

การศึกษาภาคบังคับ   
(๔) มีชื่อในทะเบียนบ้านที่อยู่ในพื้นที่ประกาศติดต่อกันไม่น้อยกว่า  ๑  ปี  นับถึงวันที่

ดําเนินการสรรหา   
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(๕) ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือผู้ช่วยผู้ดําเนินงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
สมาชิกวุฒิสภา  เจ้าหน้าที่ของรัฐ  ซ่ึงมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา  ข้าราชการการเมืองหรือผู้ดํารง
ตําแหน่งทางการเมือง  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้บริหารท้องถิ่น  กรรมการที่ปรึกษาพรรคการเมือง 

(๖) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
(๗) ไม่ติดยาเสพติดให้โทษ 
(๘) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๙) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

(๑๐) ไม่เป็นผู้ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายศาล 
(๑๑) ไม่เคยเป็นบุคคลที่ต้องคําพิพากษาให้จําคุกตั้งแต่สองปีขึ้นไป  โดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึง  

ห้าปีในวันดําเนินการสรรหา  เว้นแต่ความผิดอันได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๑๒) ไม่เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ  หน่วยงานของรัฐ  เพราะทุจริต 

ต่อหน้าที่  หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง  หรือถือว่ากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
(๑๓) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในนิติกรรมสัญญาที่ทํากับกองทนุพัฒนาไฟฟ้า 
ข้อ ๑๔ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดคัดเลือกผู้แทนจากส่วนราชการส่วนกลางที่ปฏิบัติงานในเขต

จังหวัด  ราชการส่วนภูมิภาคหรือส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ประกาศ  หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น  หรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น  กํานันหรือผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ประกาศ  ที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาชุมชน  สังคม  เศรษฐกิจ  
ส่ิงแวดล้อม  การเกษตร  สุขอนามัย  หรืออุตสาหกรรม  เป็นกรรมการในสัดส่วนผู้แทนภาครัฐ 
ตามจํานวนที่  กกพ.  กําหนด 

ข้อ ๑๕ ให้บุคคลและผู้ดํารงตําแหน่งดังต่อไปนี้  เป็นกรรมการผู้แทนภาครัฐโดยตําแหน่ง 
(๑) ผู้แทนกระทรวงพลังงานที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงพลังงาน  จํานวนไม่เกิน  ๒  คน   
(๒) ผู้แทน  สกพ.  ที่ประจําเขตพื้นที่ที่โรงไฟฟ้าตั้งอยู่  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก  สกพ.   
ข้อ ๑๖ ให้ ผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นกรรมการผู้แทนภาคประชาชนและผู้แทนภาครัฐ   

จัดประชุมเพื่อเสนอรายชื่อและคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ตามจํานวนที่  กกพ.  กําหนด 
ข้อ ๑๗ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ต้องมีคุณสมบัติ  และไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่า  ๓๕  ปีบริบูรณ์  และไม่เกิน  ๗๐  ปีบริบูรณ์ 
(๓) มีความรู้  ความชํานาญ  ประสบการณ์  ในด้านสังคม  สาธารณสุข  พลังงาน  ส่ิงแวดล้อม  

เศรษฐกิจชุมชน  การศึกษา  การเงิน  หรือด้านสื่อสาร   
(๔) มีชื่อในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่โรงไฟฟ้าตั้งอยู่   
(๕) ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  หรือผู้ช่วยผู้ดําเนินงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  

สมาชิกวุฒิสภา  ข้าราชการการเมืองหรือผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้บริหาร
ท้องถิ่น  กรรมการที่ปรึกษาพรรคการเมือง   
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(๖) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
(๗) ไม่ติดยาเสพติดให้โทษ 
(๘) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๙) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

(๑๐) ไม่เป็นผู้ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายศาล 
(๑๑) ไม่เคยเป็นบุคคลที่ต้องคําพิพากษาให้จําคุกตั้งแต่สองปีขึ้นไป  โดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึง 

ห้าปีในวันได้รับการเสนอชื่อ  เว้นแต่ความผิดอันได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๑๒) ไม่เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ  หน่วยงานของรัฐ  เพราะทุจริต 

ต่อหน้าที่  หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง  หรือถือว่ากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ   
(๑๓) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในนิตกิรรมสัญญาที่ทํากับกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
ข้อ ๑๘ เม่ือดําเนินการสรรหา  คพรฟ.  ครบทุกภาคส่วนแล้ว  ให้เลขาธิการสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานนําเสนอรายชื่อ  คพรฟ.  ทั้งคณะที่ได้รับการสรรหา  ต่อ  กกพ.   
เพื่อพิจารณาแต่งตั้งประธาน  และรองประธานจํานวนไม่เกินสองคน  และกรรมการอ่ืน   

ผู้แทน  สกพ.  ที่ประจําเขตพื้นที่ที่โรงไฟฟ้าตั้งอยู่  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก  สกพ.   
เป็นกรรมการและเลขานุการ  คพรฟ.   

ผู้แทนโรงไฟฟ้าในเขตพื้นที่ประกาศ  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  คพรฟ. 
ข้อ ๑๙ กรรมการ  คพรฟ.  มีวาระในการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปี  นับตั้งแต่วันที่ได้รับ

ประกาศแต่งตั้ง  โดยดํารงตําแหน่งได้ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน  ความในวรรคนี้ไม่ให้ใช้บังคับกับ
กรรมการผู้แทนภาครัฐ 

ในวาระเริ่มแรก  เม่ือครบกําหนดสองปี  ให้กรรมการ  คพรฟ.  ในส่วนของภาคประชาชน 
ออกจากตําแหน่งจํานวนก่ึงหนึ่ง  โดยวิธีจับสลาก  หากจํานวนที่คํานวณได้มีเศษให้ปัดเศษทิ้งและให้ถือว่า
การออกจากตําแหน่งดังกล่าวเป็นการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  ทั้งนี้  การดําเนินการจับสลาก   
ให้ดําเนินการล่วงหน้าตามสมควร 

กรรมการ  คพรฟ.  ที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระ  อยู่ในตําแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่า
จะมีการแต่งตั้งกรรมการ  คพรฟ.  ขึ้นใหม่   

เพื่อให้มี  กรรมการ  คพรฟ.  ปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง  ให้ดําเนินการสรรหากรรมการ  
คพรฟ.  ขึ้นใหม่ในภาคส่วนเดียวกัน  เป็นการล่วงหนา้ก่อนที่กรรมการ  คพรฟ.  ครบวาระ  ตามสมควร 

ในกรณีที่กรรมการ  คพรฟ.  พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระให้ดําเนินการสรรหาและแต่งตั้ง
กรรมการ  คพรฟ.  ในภาคส่วนเดียวกันแทนภายในสี่สิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ตําแหน่งนั้นว่างลง  และให้ 
ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งแทน  อยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการ  คพรฟ.   
ซ่ึงตนแทน 
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ในกรณีที่วาระของกรรมการ  คพรฟ.  เหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวัน  จะไม่ดําเนินการสรรหาและ
แต่งตั้งกรรมการ  คพรฟ.  แทนตําแหน่งที่ว่างลงก็ได้  และในการนี้  ให้  คพรฟ.  ประกอบด้วยกรรมการ  
คพรฟ.  เท่าที่เหลืออยู่ 

เม่ือกรรมการ  คพรฟ.  พ้นจากตําแหน่งตามวาระ  ให้ทําการส่งมอบงานแก่กรรมการ  คพรฟ.  
ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่  ตามวิธีการที่  กกพ.  กําหนด 

ข้อ ๒๐ นอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระ  กรรมการ  คพรฟ.  พ้นจากตําแหน่งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) กรรมการผู้แทนภาคประชาชนย้ายชื่อออกจากทะเบียนบ้านในพื้นที่ประกาศเกิน  ๙๐  วัน 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามของการเป็นกรรมการ  คพรฟ. 
(๕) ขาดการประชุม  ๓  ครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร   
(๖) ประธาน  กกพ.  มีคําส่ังให้พ้นจากตําแหน่งตามมติ  กกพ.  หรือตามมติ  คพรฟ.  ไม่น้อยกว่า

สองในสามของ  คพรฟ.  ที่เสนอให้  กกพ.  พิจารณาให้พ้นจากตําแหน่งเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย  
บกพร่อง  ไม่สุจริตต่อหน้าที่  หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในนิติกรรมสัญญาที่ทํากับกองทุนพัฒนาไฟฟ้า   
หรือหย่อนความสามารถ 

(๗) ผู้มีอํานาจเสนอแต่งตั้งตามข้อ  ๑๔  หรือข้อ  ๑๕  เสนอขอเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้แทน
ภาครัฐ 

ข้อ ๒๑ ให้ประธาน  คพรฟ.  เป็นผู้มีอํานาจดําเนินกิจกรรมของเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
ในพื้นที่ประกาศ  ที่เก่ียวกับบุคคลภายนอก 

ประธาน  คพรฟ.  สามารถมอบอํานาจการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ตามที่  กกพ.  กําหนด 
ข้อ ๒๒ ให้ประธาน  คพรฟ.  หรือกรรมการ  คพรฟ.  ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม  มีอํานาจ 

ในการเรียกประชุม   
การประชุม  คพรฟ.  ต้องมีกรรมการเกินกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่  และ

ต้องมีกรรมการผู้แทนภาคประชาชนเกินกว่าก่ึงหนึ่งของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม  จึงถือเป็นองค์ประชุม 
ถ้าประธานไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้รองประธานเป็นประธานในการประชุม  ถ้าประธาน

และรองประธานไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งทําหน้าที่ประธาน 
ในการประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม  ให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียงในการ
ลงคะแนน  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในการประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด 

การลงมติของที่ประชุมให้กระทําโดยเปิดเผย  เว้นแต่เม่ือที่ประชุมเสียงข้างมากเห็นชอบ 
ให้ลงมติลับ 
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กรรมการและเลขานุการ  หรือผู้ช่วยเลขานุการ  มีหน้าที่ออกหนังสือเชิญประชุม  โดยแจ้งให้  
คพรฟ.  ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  ๕  วัน  และมีหน้าที่บันทึกการประชุม  และส่งรายงานการประชุมให้  
คพรฟ. 

ส่วนที่  ๓ 
คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าตําบล 

 

 

ข้อ ๒๓ การบริหารเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ  สําหรับกองทุนประเภท  ก   
ให้  คพรฟ.  มีอํานาจแต่งตั้ง  คพรต.  สําหรับแต่ละพื้นที่ขึ้น   

ให้ประธาน  คพรฟ.  ลงนามคําส่ังแต่งตั้ง  คพรต.  และประกาศต่อสาธารณชน  แล้วรายงาน 
ให้  สกพ.  ทราบ 

ข้อ ๒๔ คพรต.  แต่ละคณะมีจํานวนกรรมการตามที่  คพรฟ.  กําหนด  ซ่ึงต้องไม่น้อยกว่า  
๗  คน  ประกอบด้วย   

(๑) คพรต.  ภาคประชาชน  มีจํานวนเท่ากับจํานวนหมู่บ้านในตําบลนั้น  และมีจํานวนไม่น้อยกว่า
สองในสามของ  คพรต.  ทั้งหมด 

(๒) คพรต.  อ่ืน ๆ  เช่น  กํานัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้แทนสถานศึกษา  ผู้แทนองค์กรชุมชน  ผู้แทน
เครือข่ายชุมชน  ผู้แทนสภาเยาวชน  ผู้แทนศาสนสถาน  ผู้แทนสื่อมวลชน  มีจํานวนไม่เกินหนึ่งในสาม
ของ  คพรต.  ทั้งหมด 

ในวาระเริ่มแรก  เพื่อให้การดําเนินการสรรหา  คพรต.  เป็นไปโดยรวดเร็ว  ให้  กกพ.  กําหนด
จํานวน  คพรต.  ไม่น้อยกว่า  ๗  คน   

ข้อ ๒๕ คพรต.  มีอํานาจและหน้าที่  ดังนี้ 
(๑) สํารวจความต้องการของประชาชนในพื้นที่  และสํารวจผลกระทบจากการดําเนินงาน 

ของโรงไฟฟา้  เพื่อใช้ประกอบการจัดทําโครงการชุมชน 
(๒) จัดทําแผนแม่บทพัฒนาชุมชน  หรือตําบล  เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(๓) ส่งเสริม  สนับสนุนการจัดทําโครงการชุมชนเพื่อเสนอขอใช้เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่

ประกาศ  โดยการจัดทําเวทีประชาคมตําบลหรือหมู่บ้าน 
(๔) พิจารณากลั่นกรองโครงการชุมชน  ก่อนเสนอ  คพรฟ. 
(๕) จัดประชุม  คพรต.  อย่างน้อย  ๓  เดือนครั้ง  เพื่อติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน

โครงการชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ  และรายงานความก้าวหน้า
ทุก  ๓  เดือน  หรือเม่ือดําเนินการโครงการชุมชนแล้วเสร็จ   

(๖) ส่งเสริมการให้ความรู้ในเรื่องเก่ียวข้องกับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าแก่ประชาชนในพื้นที่
ประกาศ  รวมทั้งประชาสัมพันธ์  เผยแพร่ข้อมูลกองทุนและผลการดําเนินงานแก่ส่ือมวลชน  ประชาชน  
และองค์กรต่าง ๆ  ในพื้นที่ประกาศ   
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(๗) รับเรื่องร้องเรียน  พิจารณาแก้ไขปัญหาเบ้ืองต้น  และรายงาน  คพรฟ.   
(๘) ดําเนินงานอ่ืนใด  ตามที่  คพรฟ.  มอบหมาย  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหาร

เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ 
ข้อ ๒๖ คพรต.  ภาคประชาชน  ให้มาจากการสรรหาของ  สกพ.  หรือหน่วยงานที่  สกพ.  

ขอความร่วมมือ  โดยจัดให้มีการประชาคมหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในแต่ละตําบลของพื้นที่ประกาศ   
เพื่อคัดเลือกผู้แทนหมู่บ้านจํานวนหนึ่งคน 

ข้อ ๒๗ คพรต.  อ่ืน ๆ  ให้มาจากการสรรหาของ  สกพ.  หรือหน่วยงานที่  สกพ.  ขอความ
ร่วมมือ  โดยจัดให้มีการประชุมในระดับตําบล  เพื่อคัดเลือก 

ข้อ ๒๘ คุณสมบัติของ  คพรต.  ภาคประชาชน  มีดังนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่า  ๒๕  ปีบริบูรณ์  และไม่เกิน  ๗๐  ปีบริบูรณ์ 
(๓) มีพื้นความรู้ไม่ต่ํากว่าการศึกษาภาคบังคับ  หรือที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบไม่ต่ํากว่า

การศึกษาภาคบังคับ   
(๔) มีชื่อในทะเบียนบ้านที่อยู่ในพื้นที่ประกาศติดต่อกันไม่น้อยกว่า  ๑  ปี  นับถึงวันที่

ดําเนินการสรรหา 
(๕) ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  หรือผู้ช่วยผู้ดําเนินงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  

สมาชิกวุฒิสภา  เจ้าหน้าที่ของรัฐ  ซ่ึงมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา  ข้าราชการการเมืองหรือผู้ดํารง
ตําแหน่งทางการเมือง  สมาชิกสภาทอ้งถิ่น  ผู้บริหารท้องถิ่น  กรรมการที่ปรึกษาพรรคการเมือง   

(๖) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
(๗) ไม่ติดยาเสพติดให้โทษ 
(๘) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๙) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

(๑๐) ไม่เป็นผู้ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายศาล 
(๑๑) ไม่เคยเป็นบุคคลที่ต้องคําพิพากษาให้จําคุกตั้งแต่สองปีขึ้นไป  โดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึง 

ห้าปีในวันดําเนินการสรรหา  เว้นแต่ความผิดอันได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ   
(๑๒) ไม่เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ  หน่วยงานของรัฐ  เพราะทุจริต 

ต่อหน้าที่  หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง  หรือถือว่ากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ   
(๑๓) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในนิติกรรมสัญญาที่ทํากับกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
ข้อ ๒๙ คุณสมบัติของ  คพรต.  อ่ืน ๆ  มีดังนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่า  ๒๕  ปีบริบูรณ์  ยกเว้นผู้แทนกลุ่ม  หรือสภาเยาวชนต้องมีอายุไม่ต่ํากว่า  

๑๘  ปีบริบูรณ์  และไม่เกิน  ๗๐  ปีบริบูรณ์ 
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(๓) มีความรู้  ความสามารถ  เพื่อการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า   
(๔) มีชื่อในทะเบียนบ้านที่อยู่ในพื้นที่ประกาศติดต่อกันไม่น้อยกว่า  ๑  ปี  นับถึงวันที่สมัคร

สรรหา 
(๕) ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  ข้าราชการการเมือง 
(๖) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งใด ๆ  ในพรรคการเมือง 
(๗) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
(๘) ไม่ติดยาเสพติดให้โทษ 
(๙) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต   

(๑๐) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๑๑) ไม่เป็นผู้ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายศาล 
(๑๒) ไม่เคยเป็นบุคคลที่ต้องคําพิพากษาให้จําคุกตั้งแต่สองปีขึ้นไป  โดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึง 

ห้าปีในวันได้รับการคัดเลือก  เว้นแต่ความผิดอันได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๑๓) ไม่เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ  หน่วยงานของรัฐ  เพราะทุจริต 

ต่อหน้าที่  หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง  หรือถือว่ากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ   
(๑๔) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในนติิกรรมสัญญาที่ทํากับกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
ข้อ ๓๐ เม่ือดําเนินการสรรหา  คพรต.  ครบทุกภาคส่วนแล้ว  ให้จัดประชุมเพื่อคัดเลือก

ตําแหน่งประธาน  รองประธาน  และเลขานุการ  จากกรรมการ  คพรต.   
ข้อ ๓๑ กรรมการ  คพรต.  มีวาระในการดํารงตําแหน่งคราวละสองปี  นับตั้งแต่วันที่ได้รับ

การแต่งตั้ง  โดยดํารงตาํแหน่งได้ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 
กรรมการ  คพรต.  ที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระ  ให้อยู่ในตําแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

จนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งกรรมการ  คพรต.  ขึ้นใหม่   
เพื่อให้มี  กรรมการ  คพรต.  ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างต่อเนื่อง  ให้ดําเนินการสรรหากรรมการ  

คพรต.  ขึ้นใหม่  เป็นการล่วงหน้าก่อนที่กรรมการ  คพรต.  ครบวาระตามสมควร 
กรณีที่กรรมการ  คพรต.  พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระให้ดําเนินการสรรหาและแต่งตั้ง

กรรมการ  คพรต.  ในภาคส่วนเดียวกันของกรรมการที่พ้นจากตําแหน่งแทนภายในสี่สิบห้าวันนับตั้งแต่
วันที่ตําแหน่งนั้นว่างลง  และให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งแทน  อยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระ 
ที่เหลืออยู่ของกรรมการ  คพรต.  ซ่ึงตนแทน 

กรณีที่วาระของกรรมการ  คพรต.  เหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวัน  จะไม่ดําเนินการสรรหาและ
แต่งตั้งกรรมการ  คพรต.  แทนตําแหน่งที่ว่างลงก็ได้  และในการนี้  ให้  คพรต.  ประกอบด้วยกรรมการ  
คพรต.  เท่าที่เหลืออยู่ 

ข้อ ๓๒ นอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระ  กรรมการ  คพรต.  พ้นจากตําแหน่งเม่ือ 
(๑) ตาย 
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(๒) ลาออก 
(๓) ย้ายชื่อออกจากทะเบียนบ้านในพื้นที่ประกาศเกิน  ๙๐  วัน 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามของการเป็นกรรมการ  คพรต. 
(๕) ขาดการประชุม  ๓  ครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
(๖) ประธาน  คพรฟ.  มีคําส่ังให้พ้นจากตําแหน่งตามมติ  คพรต.  ไม่น้อยกว่าสองในสามของ  

คพรต.  ที่เสนอให้พ้นจากตําแหน่งเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย  บกพร่อง  ไม่สุจริตต่อหน้าที่   
หรือหย่อนความสามารถ 

ข้อ ๓๓ ประธาน  คพรต.  หรือกรรมการ  คพรต.  ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามมีอํานาจในการ
เรียกประชุม   

การประชุม  คพรต.  ต้องมีกรรมการเกินกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่   
จึงถือเป็นองค์ประชุม 

ถ้าประธาน  คพรต.  ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้รองประธาน  คพรต.  เป็นประธานในการ
ประชุม  ถ้าประธาน  คพรต.  และรองประธาน  คพรต.  ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้ที่ประชุม 
เลือกกรรมการ  คพรต.  คนใดคนหนึ่งทําหน้าที่ประธานในการประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม  ให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียงในการ
ลงคะแนน  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในการประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด 

การลงมติของที่ประชุมให้กระทําโดยเปิดเผย  เว้นแต่เม่ือที่ประชุมเสียงข้างมากเห็นชอบ 
ให้ลงมติลับ 

เลขานุการ  คพรต.  มีหน้าที่ออกหนังสือเชิญประชุมตามที่ประธาน  หรือกรรมการไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสามมอบหมาย  โดยแจ้งให้  คพรต.  ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  ๕  วัน  และมีหน้าที่บันทึก 
การประชุม  และส่งรายงานการประชุมให้  คพรต. 

กรรมการ  คพรต.  ไม่สามารถแต่งตั้ง  หรือส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมแทนได้ 

หมวด  ๓ 
การบริหารเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพืน้ที่ประกาศ 

 

 

ส่วนที่  ๑ 
การบริหารเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพืน้ที่ประกาศ 

 

 

ข้อ ๓๔ สกพ.  จัดสรรเงินที่ผู้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้านําส่งเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าไม่น้อยกว่า
ร้อยละ  ๙๕  สําหรับใช้ในกิจการของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในแต่ละพื้นที่ประกาศที่โรงไฟฟ้าของผู้รับ
ใบอนุญาตผลิตไฟฟ้านั้น ๆ  ตั้งอยู่   
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เงินส่วนที่เหลือจากการจัดสรรในวรรคหนึ่ง  ให้  สกพ.  ดําเนินการเพื่อกิจการดังนี้ 
(๑) สํารองไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน  เพื่อเยียวยาหรือบรรเทาความเสียหายในเบ้ืองต้นจาก

ผลกระทบที่มีสาเหตุจากโรงไฟฟ้าตามที่  กกพ.  เห็นสมควร 
(๒) อุดหนุนให้กับการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ ได้รับผลกระทบจากการดําเนินงาน 

ของโรงไฟฟ้าที่ได้รับการจัดสรรเงินจํานวนน้อยไม่เพียงพอต่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่น  ทั้งนี้  จํานวนเงิน
ที่จะสนับสนุนให้กับแต่ละท้องถิ่นให้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมตามที่  กกพ.  กําหนด 

(๓) เพื่อการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาไฟฟ้า  
ข้อ ๓๕ คพรฟ.  เสนอแผนงานประจําปีต่อผู้ว่าราชการจังหวัดที่โรงไฟฟ้าตั้งอยู่ให้ความเห็น

ประกอบภายใน  ๑๕  วันทําการ  หากพ้นระยะเวลาที่กําหนด  ให้  คพรฟ.  เสนอแผนงานประจําปีต่อ  
กกพ.  เพื่อพิจารณาอนุมัติ  โดยให้แผนงานประจําปีอย่างน้อยประกอบด้วย 

(๑) แผนยุทธศาสตร์และกรอบการจัดสรรเงินในการบริหารเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่
ประกาศ 

(๒) ผลสํารวจความต้องการของประชาชนในพื้นที่ประกาศ 
(๓) ผลการศึกษา  ประเมิน  หรือวิจัยผลกระทบจากการดําเนินงานของโรงไฟฟ้า 
(๔) แผนปฏิบัติการประจําปี 
(๕) ประมาณการคา่ใช้จ่ายในการบริหารจัดการ 
ทั้งนี้  ให้ดําเนินการตามคู่มือที่  สกพ.  กําหนด 
ข้อ ๓๖ ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการประจําปีสําหรับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ  

ให้กําหนดตามจํานวนเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ  ที่ได้รับการจัดสรรในรอบปีงบประมาณ  
ดังนี้ 

การคํานวณค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการประจําปี 
ข้ันเงินท่ีได้รับการจัดสรร   

(บาท) 
ช่วงเงิน  สุทธิ   

(บาท) 
อัตรา   

(ร้อยละ) 
ค่าบริหาร 
แต่ละข้ัน 

ค่าบริหารสะสม 
สูงสุดของข้ัน 

๑ - ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕ ๗๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ 
๕,๐๐๐,๐๐๑ - ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๒.๕ ๖๒๕,๐๐๐ ๑,๓๗๕,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐,๐๐๑ - ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๓๗๕,๐๐๐ 
๕๐,๐๐๐,๐๐๑ - ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ ๗.๕ ๓,๗๕๐,๐๐๐ ๙,๑๒๕,๐๐๐ 

๑๐๐,๐๐๐,๐๐๑  -  ๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ ๕ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๑๑,๖๒๕,๐๐๐ 
๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐ ข้ึนไป ส่วนท่ีเกิน ๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐ ๒.๕   

ข้อ ๓๗ ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสําหรับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศให้เป็นไป
ตามแนวทางและหลักเกณฑ์ที่  กกพ.  กําหนด  ทั้งนี้ไม่เกินกรอบวงเงินตามข้อ  ๓๖ 

ข้อ ๓๘ การกําหนดกรอบการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศในแต่ละปีของ  
คพรฟ .  ให้มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดําเนินงาน 
ของโรงไฟฟ้าในด้านต่าง ๆ  ตามหลักเกณฑ์ที่  กกพ.  กําหนด   



 หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๑๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๔ 
 

 
 

ส่วนที่  ๒ 
การบริหารจัดการกองทุนประเภท  ก  และ  ประเภท  ข 

 

 

ข้อ ๓๙ การพิจารณาให้การสนับสนุนโครงการชุมชน  สําหรับการบริหารจัดการกองทุน
ประเภท  ก  มีขั้นตอนและวิธีการ  ดังนี้ 

(๑) ให้  คพรต.  จัดเวทีประชาคมหมู่บ้านหรือตําบลเพื่อสํารวจความต้องการของประชาชน  
และบูรณาการแผนพัฒนาชุมชนระดับหมู่บ้าน  หรือตําบล   

(๒) ให้ผู้เสนอโครงการจัดทําเอกสารเสนอโครงการชุมชนตามแบบที่  สกพ.  กําหนด  ต่อ  
คพรต.  ในพื้นที่ประกาศ 

(๓) คพรต.  กล่ันกรองโครงการชุมชนตามหลักเกณฑ์การกลั่นกรองโครงการชุมชนที่  กกพ.  
กําหนด 

(๔) คพรฟ.  พิจารณาอนุมัติโครงการชุมชนตามหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติโครงการ 
ที่  กกพ.  กําหนด 

ข้อ ๔๐ การพิจารณาโครงการชุมชน  สําหรับการบริหารจัดการกองทุนประเภท  ข   
มีขั้นตอนและวิธีการ  ดังนี้ 

(๑) ให้  คพรฟ.  จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน  หรือตําบลเพื่อสํารวจความต้องการของประชาชน  
และบูรณาการแผนพัฒนาชุมชนระดับหมู่บ้าน  หรือตําบล 

(๒) ให้ผู้เสนอโครงการจัดทําเอกสารเสนอโครงการชุมชนตามแบบที่  สกพ.  กําหนด  ต่อ  
คพรฟ.  ในพื้นที่ประกาศ 

(๓) คพรฟ.  พิจารณาอนุมัติโครงการชุมชนตามหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติโครงการ 
ที่  กกพ.  กําหนด 

ข้อ ๔๑ โครงการชุมชน  ต้องไม่เป็นโครงการที่เสนอขอใช้เงินโดยส่อไปในทางทุจริตหรือ
แสวงหาผลประโยชน์ทางการเมือง  และต้องไม่เป็นการเสนอขอใช้เงินซํ้าซ้อนกับงบบริหารของท้องถิ่น
หรือส่วนราชการที่มีงบประมาณสนับสนุนในเรื่องหรือโครงการดังกล่าวแล้ว  หรือเสนอขอใช้เงิน 
ที่ไม่ทําให้เกิดผลในการพัฒนาตามระเบียบนี้ 

ข้อ ๔๒ ให้  คพรฟ .   แจ้งผลการพิจารณาโครงการชุมชนเป็นหนังสือพร้อมเหตุผล
ประกอบการพิจารณาให้ผู้เสนอโครงการชุมชนทราบภายใน  ๓๐  วันนับจากวันที่พิจารณาโครงการ
ชุมชนแล้วเสร็จ 

ข้อ ๔๓ กรณีมีความจําเป็นเร่งด่วนที่หากล่าช้าอาจก่อความเสียหายต่อพื้นที่ประกาศ 
หรอืพื้นที่ผู้ได้รับผลประโยชน์ตามข้อ  ๑๑  (๑)  ให้  คพรฟ.  พิจารณาอนุมัติช่วยเหลือได้  ภายใต้กรอบ
งบประมาณประจําปีที่ได้รับอนุมัติ  และรายงานต่อ  สกพ.  ให้ทราบในทันที 
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ข้อ ๔๔ การแก้ไข  เพิ่มเติม  หรือเปลี่ยนแปลงแผนงานประจําปี  ให้พิจารณาในที่ประชุม  
คพรฟ.  และเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดที่โรงไฟฟ้าตั้งอยู่ให้ความเห็นประกอบภายใน  ๑๕  วันทําการ  
หากพ้นระยะเวลาที่กําหนด  ให้  คพรฟ.  เสนอแผนงานประจําปี  ต่อ  กกพ.  พิจารณาอนุมัติ 

ข้อ ๔๕ โครงการที่มีการผูกพันงบประมาณรายจ่ายของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ
เกินกว่า  ๑  ปี  จะต้องมีงบประมาณรวมไม่เกินร้อยละยี่สิบของงบประมาณรายจ่ายของปีต่อไป 

ข้อ ๔๖ ในการเสนอ  และพิจารณาโครงการชุมชน  ให้ใช้หลักเกณฑ์  มาตรฐานราคากลาง  
ที่  กกพ.  กําหนด  หาก  กกพ.  มิได้กําหนดหลักเกณฑ์  มาตรฐานราคากลางไว้  ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์มาตรฐานราคากลางทางราชการโดยอนุโลม  และหากไม่มีหลักเกณฑ์  มาตรฐานราคากลาง
ของทางราชการ  ให้  คพรฟ.  พิจารณากําหนดให้เหมาะสมในแต่ละพื้นที่  และรายงานให้  สกพ.  ทราบ 

ข้อ ๔๗ เม่ือโครงการชุมชนได้รับอนุมัติแล้ว  ให้ประธาน  คพรฟ.  ทําสัญญาหรือข้อตกลงกับ
ผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ  หรือผู้รับจ้าง  หรือผู้ขาย  แล้วแต่กรณี 

ประธาน  คพรฟ.  สามารถมอบอํานาจการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ตามที่  กกพ.  กําหนด 
ข้อ ๔๘ ในการจัดทําสัญญาหรือข้อตกลงต้องประกอบด้วยเอกสารแนบท้ายอย่างน้อย  ดังนี้ 
(๑) มติ  คพรฟ.  ที่อนุมัติโครงการพร้อมรายละเอียด 
(๒) แบบ  หรือรูป  หรือรายละเอียดรายการ 
(๓) รายละเอียดของผู้ที่ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ  ผู้รับจ้าง  

ผู้ขาย 
(๔) แผนการเบิกจ่ายเงิน  หรือแผนการดําเนินงาน 
(๕) เอกสารอ่ืนตามที่  คพรฟ.  กําหนด 
ข้อ ๔๙ ให้ผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ  จัดทําหนังสือขอเบิก

เงินงวดโครงการชุมชน  พร้อมเอกสารประกอบดังนี้ 
(๑) สําเนาสัญญา  หรือข้อตกลงโครงการชุมชน   
(๒) สําเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร 
(๓) รายงานผลการตรวจงวดงาน  (กรณีเบิกจ่ายมากกว่า  ๑  งวดยกเว้นกรณีเบิกจ่าย

ล่วงหน้า) 
(๔) รูปถ่ายผลการทาํงาน  หรือกิจกรรม  (กรณีเบิกจ่ายมากกว่า  ๑  งวดยกเว้นกรณีเบิกจ่าย

ล่วงหน้า) 
ข้อ ๕๐ การจ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ  ให้ประธาน  คพรฟ.  หรือผู้ที่

ประธาน  คพรฟ.  มอบหมายเป็นผู้อนุมัติการจ่ายเงิน  พร้อมกับลงลายมือชื่อในหลักฐานการจ่ายเงิน  
หรือหลักฐานการขอรับเงิน  และให้จ่ายเงินภายในกรอบวงเงินงบประมาณประจําปีที่ได้รับความเห็นชอบ
จาก  กกพ.  แล้ว  ด้วยวิธีการดังนี้ 

(๑) การจ่ายผ่านธนาคาร  ให้โอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหนี้  หรือผู้มีสิทธิรับเงิน 
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(๒) การจ่ายเป็นเช็ค  ให้ออกเช็คในนามเจ้าหนี้  หรือผู้มีสิทธิรับเงิน  โดยขีดฆ่าคําว่า  “หรือผู้ถือ”  
และขีดคร่อม 

(๓) การสั่งจ่ายเงิน  เพื่อขอรับเงินสดมาจ่าย  ให้ออกเช็คส่ังจ่ายในนามเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ  
โดยขีดฆ่าคําว่า  “หรือผู้ถือ” 

ทั้งนี้  การจ่ายเงินต้องมีหลักฐานการจ่ายเงินไว้เพื่อประโยชนใ์นการตรวจสอบทุกครั้ง 
ข้อ ๕๑ ให้ผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศที่ ได้รับเงินแล้ว   

จัดทําหนังสือตอบรับการรับเงิน 
ข้อ ๕๒ ให้ผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศจัดทําป้ายหรือ

เครื่องหมายใด ๆ  ที่แสดงว่าเป็นโครงการชุมชนที่ได้รบัการสนับสนุนจากเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่
ประกาศ  ตามรูปแบบ  ขนาด  ลักษณะ  และวิธีการที่  สกพ.  กําหนด 

ส่วนที่  ๓ 
การบริหารจัดการกองทุนประเภท  ค 
 

 

ข้อ ๕๓ การบริหารเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ  ที่มีการบริหารจัดการกองทุน
ประเภท  ค  กําหนดให้ผู้ได้รับการจัดสรรเงินเป็นหน่วยงานของรัฐ  และให้ดําเนินการ  ดังนี้ 

(๑) ให้ผู้แทนจากเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตําบลในพื้นที่ประกาศจัดทําโครงการชุมชน  
โดยผ่านการประชาคมระดับตําบล  และจัดทําแผนการเบิกจ่ายเงินของแต่ละโครงการ  ตามกรอบ
แผนงานประจําปีที่  กกพ.  อนุมัติแล้ว   

(๒) ให้  สกพ.  อนุมัติจ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ  ให้ผู้ได้รับการจัดสรรเงิน  
ตามแผนการเบิกจ่ายเงิน  เพื่อให้โครงการชุมชนบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

(๓) ให้ผู้ได้รับการจัดสรรเงินในพื้นที่ประกาศ  รวบรวม  จัดทํารายงานความก้าวหน้า 
ของโครงการชุมชนเสนอ  สกพ.  อย่างน้อยปีละสองครั้ง  หรือเม่ือสิ้นสุดโครงการ 

หมวด  ๔ 
การเงิน  การบัญชี  การพัสดุ  และการตรวจสอบ 

 

 

ข้อ ๕๔ ให้  สกพ.  โอนเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศเป็นรายไตรมาส  โดยให้
พิจารณาถึงแผนงานประจําปี  แผนการใช้จ่ายเงิน  และความจําเป็นของการบริหารเงินกองทุนพัฒนา
ไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ 

ข้อ ๕๕ ให้มีการจัดทําบัญชีเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศแยกต่างหากจากกัน 
ในแต่ละพื้นที่ประกาศ  และให้จัดทําเอกสารทางการเงินและเอกสารทางบัญชี  ตามรูปแบบที่  สกพ.  
กําหนด  และ  สกพ.  สามารถแต่งตั้งผู้ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารจัดการเงินกองทุนพัฒนา
ไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ  และการดําเนินงานของ  คพรฟ.  ได้ตามสมควร  ในการนี้  คพรฟ.  มีหน้าที่
อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบทุกขณะ   



 หน้า   ๒๐ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๑๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๔ 
 

 
 

ข้อ ๕๖ ในการบริหารเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ  ที่จัดสรรเพื่อกิจการของ
กองทุนในพื้นที่ประกาศ  ให้จัดทํารายงานความก้าวหน้า  ฐานะการเงิน  ผลการดําเนินงานรายไตรมาส  
และรายปี  พร้อมทั้งแสดงบัญชีรายได้ค่าใช้จ่าย  และงบดุลในส่วนของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่
ประกาศภายใน  ๖๐  วัน  นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ  แล้วรายงานให้  กกพ.  ทราบ  ทั้งนี้หากไม่
สามารถรายงานการเงินดังกล่าวได้  ให้  สกพ.  ชะลอการโอนเงินให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ
ชั่วคราว 

ข้อ ๕๗ ในการบริหารเงินกองทุนประเภท  ก  และประเภท  ข  ให้มีการตรวจสอบภายใน
เก่ียวกับการเงิน  การบัญชี  และการพัสดุ  แล้วรายงานผลการตรวจสอบให้  กกพ.  ทราบอย่างน้อย 
ปีละหนึ่งครั้ง  และให้มีการตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

ข้อ ๕๘ ให้  คพรฟ.  เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของธนาคาร  
หรือสถาบันการเงิน  ใช้ชื่อบัญชี  ว่า  “เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ  โดยให้ระบุชื่อโรงไฟฟ้า
หรือชื่อตําบล  หรือชื่ออําเภอ  หรือชื่อจังหวัดที่โรงไฟฟ้าตั้งอยู่  ต่อท้าย” 

ข้อ ๕๙ การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร  โดยผู้มีอํานาจสั่งจ่ายส่ีคน  คือ  ประธาน  คพรฟ.  
รองประธาน  คพรฟ.  คนใดคนหนึ่ง  และกรรมการ  คพรฟ.  อีกสองคน   

เงื่อนไขการสั่งจ่ายเงินจะต้องมีผู้ลงนามสองในสี่  คือ  ประธาน  คพรฟ.  หรือรองประธาน  
คพรฟ.  ลงนามร่วมกับกรรมการ  คพรฟ.  คนใดคนหนึ่ง 

ข้อ ๖๐ ให้มีผู้รับผิดชอบด้านการเงิน  เป็นผู้เก็บรักษาเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่
ประกาศ  และให้มีเงินสดย่อยไว้ใช้จ่ายในกิจการกองทุนพัฒนาไฟฟ้า  ในวงเงิน  ๕๐,๐๐๐  บาท 

ข้อ ๖๑ ในการยืมเงินทดรองจ่าย  ให้ยืมล่วงหน้าได้ไม่เกิน  ๗  วันก่อนการดําเนินการ   
และให้หักล้างเงินยืมจ่ายภายใน  ๓๐  วันหลังการดําเนินการแล้วเสร็จ 

ข้อ ๖๒ การพัสดุของการดําเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ  ให้เป็นไป 
ตามระเบียบที่  กกพ.  กําหนด 

หมวด  ๕ 
การติดตาม  และการประเมินผล 

 

 

ข้อ ๖๓ คพรต.  หรือ  คพรฟ.  จัดให้มีเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน  หรือชุมชน  และระดับ
ตําบล  หรือกลุ่มชุมชน  ทุก ๆ  ๓  เดือน  เพื่อติดตามผลการดําเนินงานโครงการชุมชน 

ข้อ ๖๔ ผู้ได้รับการจัดสรรโครงการชุมชนมีหน้าที่รายงานความก้าวหน้าตามแผนการ
ดําเนินงานโครงการต่อที่ประชุม  คพรต.  หรือ  คพรฟ.  และสรุปผลการดําเนินงานให้  คพรต.  หรือ  
คพรฟ.  รับทราบเม่ือโครงการชุมชนนั้น ๆ  ดําเนินการแล้วเสร็จ 
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ข้อ ๖๕ ให้  คพรฟ.  จัดทํารายงานความก้าวหน้า  และรายงานประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผนงานและโครงการชุมชนที่ได้อนุมัติ  ทุกรายไตรมาส  เพื่อให้  สกพ.  ใช้ประกอบในขั้นตอน 
การโอนเงินให้กับพื้นที่ประกาศ 

ข้อ ๖๖ ให้  สกพ.  และ  คพรฟ.  ร่วมกันจัดทําฐานข้อมูลโครงการชุมชน  เพื่อการติดตาม
ประเมินผล  และการประเมินความสําเร็จโครงการชุมชน  โดยประสานความร่วมมือในการเปลี่ยนแปลง
แก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน  และใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ 

ข้อ ๖๗ กรณีเกิดข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทในการดําเนินงานตามโครงการ  ให้  คพรฟ .  
ประชุมเพื่อหาข้อยุติ  และมอบหมายให้กรรมการ  คพรฟ.  คนหนึ่งคนใด  หรือหลายคนดําเนินการ 
ตามมติของ  คพรฟ.  เพื่อแก้ไขและยุตขิ้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทนั้นโดยเร็ว 

ข้อ ๖๘ กรณีมีเหตุให้ทราบแน่ชัดว่าโครงการไม่เกิดผลประโยชน์  หรือมีความเสี่ยง 
ว่าโครงการไม่ประสบความสําเร็จ  สกพ.  สามารถให้  คพรฟ.  ชี้แจงข้อเท็จจริง  หรือแก้ไข  หรือระงับ
การกระทําอันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายได้ 

ข้อ ๖๙ กรณีมีข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจรติในการใช้เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ  
สกพ.  สามารถให้  คพรฟ.  จัดทําข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณาของ  กกพ. 

หมวด  ๖ 
การประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาไฟฟ้า 

 

 

ข้อ ๗๐ ในการบริหารเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ  ให้มีการประชาสัมพันธ์
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าต่อสาธารณชนในพื้นที่ประกาศอย่างทั่วถึง  เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเข้าถึง
เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ  ตามแนวทางการประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนที่  สกพ.  
กําหนด 

ข้อ ๗๑ ให้  คพรฟ.  จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินงานโครงการชุมชนผ่านสื่อ 
หรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  เช่น  จดหมายข่าว  วิทยุชุมชน  สื่อบุคคล  หนังสือพิมพ์ท้องถิ ่น   
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์  รถเคลื่อนที่  ป้ายโครงการ  จัดงานแถลงข่าวแสดงความสําเร็จโครงการชุมชน   

หมวด  ๗ 
บทเฉพาะกาล 

 

 

ข้อ ๗๒ ให้  สกพ.  ดําเนินการสรรหา  คพรฟ.  ชุดแรก  ภายใน  ๑๕๐  วัน  นับแต่วันที่
ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้  เว้นแต่กรณีเป็นโรงไฟฟ้าที่เริ่มสร้างหลังระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ  ให้ดําเนินการ
สรรหาภายใน  ๑๕๐  วัน  นับถัดจากวันที่เริ่มส่งเงินเข้ากองทนุพัฒนาไฟฟ้า 
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ข้อ ๗๓ ในระหว่างที่ยังไม่มีระเบียบ  ข้อกําหนด  หลักเกณฑ์  ที่อ้างถึงในประกาศนี้  ให้ใช้
ระเบียบ  ข้อกําหนด  หลักเกณฑ์  ที่ส่วนราชการ  ส่วนราชการท้องถิ่น  ซ่ึงมีลักษณะเดียวกันปฏิบัติอยู่  
ทั้งนี้ให้เสนอขอความเห็นชอบจาก  กกพ.  ก่อนนําไปใช้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

ดิเรก  ลาวัณย์ศิริ 
ประธานกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 


