
 หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๗๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   มีนาคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์  และวิธีการจัดสรรเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 

เพื่อการส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้  ความตระหนัก  และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า 
พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า  เพื่อการส่งเสริม
สังคมและประชาชนให้มีความรู้  ความตระหนัก  และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๑  (๑๐)  (๑๔)  (๑๕)  (๑๖)  มาตรา  ๙๓  มาตรา  ๙๕  
และมาตรา  ๙๗  แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ประกอบกับข้อ  ๒๒  
ของระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน  ว่าด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้า  พ .ศ .   ๒๕๕๓  
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน  ออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน  ว่าด้วยหลักเกณฑ์  
และวิธีการจัดสรรเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้  ความตระหนัก  
และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“พระราชบัญญัติ”  หมายความว่า  พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
“กกพ.”  หมายความว่า  คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 
“สํานักงาน  กกพ.”  หมายความว่า  สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 
“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการสํานักงาน  กกพ.   
“กองทุน”  หมายความว่า  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้  

ความตระหนัก  และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า   
“ปีงบประมาณ”  หมายความว่า  ปีงบประมาณของสํานักงาน  กกพ.   
“ข้อเสนอโครงการ”  หมายความว่า  รายละเอียดของโครงการที่ผู้มีสิทธิยื่นขอรับการจัดสรร

เงินกองทุนย่ืนเสนอ  โดยมีแบบหรือรูป  หรือรายละเอียดรายการพร้อมทั้งแผนการใช้จ่ายเงิน   
หรือแผนการดําเนินงานตามโครงการที่ชัดเจนและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 

“หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า   
(๑) ราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(๒) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ   
(๓) หน่วยงานอื่นของรัฐ 
(๔) หน่วยงานภายในของหน่วยงานของรัฐตาม  (๑)  (๒)  หรือ  (๓) 
“สถาบันการศึกษา”  หมายความว่า  สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ   
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“สหกรณ์”  หมายความว่า  สหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์   
“องค์กรไม่แสวงหากําไร”  หมายความว่า  สมาคม  มูลนิธิ  หรือองค์กรที่เรียกชื่ออย่างอื่น 

ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือเป็นส่วนงานหรือโครงการในองค์กรนิติบุคคล  มีวัตถุประสงค์เพื่อดําเนินกิจกรรม
ที่เป็นสาธารณประโยชน์  ไม่แสวงหากําไรจากการประกอบกิจกรรมดังกล่าว  และต้องดําเนินกิจการ 
อย่างหน่ึงอย่างใดเพื่อสาธารณประโยชน์มาเป็นเวลาต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปี  ทั้งนี้  ต้องมีวัตถุประสงค์
และการดําเนินงานที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุน 

“หน่วยงานด้านสื่อสารมวลชน”  หมายความว่า  หน่วยงานที่ทําหน้าที่สื่อสารตามบทบาทหน้าที่
ของส่ือสารมวลชน  ซึ่งมีทั้งหน่วยงานของเอกชน  และหน่วยงานของทางราชการ  อาทิเช่น  องค์กรวิทยุกระจายเสียง  
องค์กรโทรทัศน์  องค์กรหนังสือพิมพ์  เป็นต้น   

“ผู้มีสิทธิย่ืนขอรับการจัดสรรเงินกองทุน”  หมายความว่า  ผู้มีคุณสมบัติตามข้อ  ๑๒  ในการย่ืน
ข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรเงินจากกองทุน 

“ผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุน”  หมายความว่า  ผู้มีสิทธิย่ืนขอรับการจัดสรรเงินกองทุนที่ได้รับ
อนุมัติจาก  กกพ.  ให้ดําเนินโครงการโดยใช้เงินจากกองทุน 

“โครงการ”  หมายความว่า  โครงการที่ได้รับจัดสรรเงินจากกองทุน 
ข้อ ๔ ให้ประธานกรรมการกํากับกิจการพลังงานเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้  และให้  กกพ.  

เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๕ เงินกองทุนให้ใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุน  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้และความตระหนักทางด้านไฟฟ้า 
(๒) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า  เพื่อพัฒนาเครือข่ายข้อมูล  และร่วมมือกับหน่วยงาน  

ที่เก่ียวข้อง 
(๓) ส่งเสริมสังคมและประชาชนให้ใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ   
ข้อ ๖ การใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามที่  กกพ.  กําหนด  ภายใต้กรอบของคณะกรรมการ 

นโยบายพลังงานแห่งชาติ   
ข้อ ๗ เงินกองทุนให้ใช้จ่ายสนับสนุนโครงการ  และแผนงานอื่น ๆ  ที่สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินกองทุนตามมาตรา  ๙๗  (๕)  ตามที่  กกพ.  เห็นชอบ 
หมวด  ๒ 

ประเภทแผนงาน  โครงการ  ที่มีสิทธิขอรับการจัดสรร 
 

 

ข้อ ๘ ประเภทแผนงานที่มีสิทธิขอรับการจัดสรรเงินจากกองทุน  ต้องมีการดําเนินงานในลักษณะ  
ดังต่อไปนี้ 
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(๑) แผนงานเสริมสร้างศักยภาพ  ส่งเสริมบทบาท  และพัฒนาความรู้ด้านไฟฟ้า  ให้แก่ประชาชน   
(๒) แผนงานประชาสัมพันธ์  เพื่อสร้างความตระหนัก  ปลูกจิตสํานึก  และการมีส่วนร่วม

ทางด้านไฟฟ้า   
(๓) แผนงานส่งเสริมการมีส่วนร่วม  เพื่อพัฒนาเครือข่ายข้อมูลและร่วมมือกับหน่วยงาน 

ที่เก่ียวข้องในด้านไฟฟ้า   
(๔) แผนงานสนับสนุนสร้างความม่ันคง  และเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ไม่ปกติด้านไฟฟ้า 
(๕) แผนงานการบริหารจัดการ  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการปฏิบัติงาน   
(๖) แผนงานอื่นที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนตามมาตรา  ๙๓  หรือมาตรา  ๙๗  (๕)  

ตามที่  กกพ.  เห็นชอบ 
ข้อ ๙ การพิจารณากลั่นกรองเสนอความเห็นเก่ียวกับการจัดสรรเงินกองทุนข้อเสนอ

โครงการจะต้อง 
(๑) มีเป้าหมายการดําเนินงานตรงกับวัตถุประสงค์การจัดตั้งกองทุนตามข้อ  ๕  ข้อ  ๖   

หรือข้อ  ๗ 
(๒) มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์สอดคล้องกับทิศทางนโยบายแผนการพัฒนาพลังงาน   

ของประเทศ  ยุทธศาสตร์การพัฒนากองทุนพัฒนาไฟฟ้า  และสถานการณ์พลังงาน 
(๓) ไม่มีความซ้ําซ้อนกับโครงการที่ดําเนินการอยู่  หรือเคยมีการดําเนินงานมาก่อน  ไม่ว่าจะได้รับ

การสนับสนุนจากหน่วยงานใด  เว้นแต่เป็นโครงการที่พัฒนาต่อยอดจากโครงการที่เคยดําเนินการมาแล้ว 
(๔) แสดงรายละเอียดการดําเนินงานที่ครบถ้วน  มีความถูกต้อง  เหมาะสม  และสอดคล้องกับ

งบประมาณ  หรือค่าใช้จ่ายที่ขอรับการจัดสรรเงิน 
(๕) แสดงเป้าหมาย  ผลลัพธ์  และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดําเนินโครงการ   

ต้องเป็นประโยชน์โดยตรงต่อกองทุน  มีความเหมาะสม  และเป็นไปได้ในการดําเนินโครงการ   
(๖) มีกระบวนการดําเนินโครงการที่มีความเหมาะสม  สามารถดําเนินการได้ตามกรอบ

ระยะเวลาที่กําหนด 
ผู้มีสิทธิย่ืนขอรับการจัดสรรเงินกองทุนต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้องอย่างครบถ้วน   

และต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการดาํเนินโครงการที่ขอโดยตรงหรือตามที่  กกพ.  เห็นชอบ 
หมวด  ๓ 

หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับการจัดสรรเงิน 
 

 

ส่วนที่  ๑ 
หลักเกณฑ์การจัดสรรเงิน 

 
 

ข้อ ๑๐ การจัดสรรเงินกองทุน  ให้สํานักงาน  กกพ.  ประกาศกําหนดกรอบจํานวนเงิน 
ที่จะให้การส่งเสริม  สนับสนุนต่อสาธารณะ  และรูปแบบของการจัดสรรเงินกองทุน  เป็นคราว ๆ  ไป  
โดยให้ประกาศกําหนดระยะเวลาการเปิดรับโครงการอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 
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ข้อ ๑๑ รูปแบบของการจัดสรรเงินกองทุนจําแนกเป็น  ๔  รูปแบบ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เงินให้เปล่าเต็มจํานวน   
(๒) เงินให้เปล่าบางส่วน 
(๓) เงินสนับสนุนผ่านความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่มีข้อตกลงกับสํานักงาน  กกพ.   
(๔) เงินสนับสนุนในรูปแบบอื่นตามที่  กกพ.  กําหนด 
ข้อ ๑๒ ผู้มีสิทธิย่ืนขอรับการจัดสรรเงินกองทุน  ได้แก่ 
(๑) หน่วยงานของรัฐ 
(๒) สถาบันการศึกษา 
(๓) สหกรณ์ 
(๔) องค์กรไม่แสวงหากําไร 
(๕) หน่วยงานด้านสื่อสารมวลชน 
(๖) อื่น ๆ  ตามที่  กกพ.  กําหนด 
ผู้มีสิทธิย่ืนขอรับการจัดสรรเงินกองทุนตามวรรคหน่ึง  จะต้องมีสัญชาติไทย  หรือเป็นนิติบุคคล 

ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย  ซึ่งผู้แทนนิตบุิคคลจะต้องมีสัญชาติไทย 
ข้อ ๑๓ การจัดสรรเงินกองทุน  ให้คํานึงถึงหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ข้อเสนอโครงการมีเง่ือนไขตามข้อ  ๙ 
(๒) มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์  หรือเป้าหมายตามพระราชบัญญัติ  รวมทั้งยุทธศาสตร์

การพัฒนากองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
(๓) ผู้ดําเนินโครงการต้องมีความพร้อมทางด้านวิชาการ  มีเวลา  และมีความสามารถ 

ที่จะดําเนินโครงการให้ประสบผลสําเร็จตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด 
(๔) สามารถตอบสนองต่อการส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้  ความตระหนัก  และมีส่วนร่วม

ทางด้านไฟฟ้า  มีความเหมาะสม  และเป็นไปได้ในการดําเนินโครงการทั้งทางด้านเทคนิคและเศรษฐศาสตร์   
(๕) ไม่มีจุดมุ่งหมายหรือเก่ียวพันกับผลประโยชน์ทางการเมืองหรือเป็นโครงการที่มุ่งแสวงหา  

ผลกําไร 
(๖) ผู้รับผิดชอบโครงการต้องไม่อยู่ในบัญชีรายช่ือผู้ดําเนินโครงการที่ผิดสัญญาของกองทุน

พัฒนาไฟฟ้า 
ส่วนที่  ๒ 

วิธีการขอรับการจัดสรรเงิน 
 

 

ข้อ ๑๔ การขอรับการจัดสรรเงิน  ให้ผู้มีสิทธิย่ืนขอรับการจัดสรรเงินกองทุน  ย่ืนข้อเสนอโครงการ  
พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานที่เก่ียวข้องให้สํานักงาน  กกพ.  ภายในระยะเวลาที่กําหนด  โดยข้ันตอน 
ในการย่ืนข้อเสนอโครงการ  รวมทั้งแบบฟอร์ม  และเอกสารประกอบที่เก่ียวข้อง  ให้ดําเนินการตามคู่มือ 
ที่สํานักงาน  กกพ.  กําหนด 



 หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๗๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   มีนาคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ส่วนที่  ๓ 
การพิจารณากลั่นกรอง 

 
 

ข้อ ๑๕ ให้มีคณะอนุกรรมการกลั่นกรองแต่งตั้งโดย  กกพ.  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) พิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการให้เป็นไปตามเง่ือนไขในข้อ  ๙  รวมถึงกําหนด

หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับการสนับสนุน 
(๒) จัดทําแผนการดําเนินงานของกองทุน  โดยจัดทําเป็นแผนเสนอ  กกพ.  ให้ความเห็นชอบ

ก่อนดําเนินงานและสามารถปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ได้ทุกปี  หากในระหว่างปี
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณาเห็นความจําเป็นต้องกําหนดแผนใหม่ภายใต้แผนหลักให้เสนอ 
ขออนุมัติต่อ  กกพ.  ก่อนดําเนินการ 

(๓) โครงการใดมีความจําเป็นต้องปรับปรุงรายละเอียดของโครงการและไม่กระทบวงเงิน
งบประมาณที่ได้รับในระหว่างปีตามแผนที่  กกพ.  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  ให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
พิจารณาปรับปรุงได้ 

(๔) เสนอแนะแนวนโยบายและแนวทางในการกํากับดูแลการเก็บรักษาและจ่ายเงินกองทุน 
ส่วนที่ได้รับจัดสรรจาก  กกพ.  รวมถึงแนวทางกํากับดูแลการจัดทําบัญชีเพื่อบันทึกรายงานการรับจ่ายเงิน  
และนําเสนอรายงานการเงินต่อ  กกพ.  ทุกปี 

(๕) เชิญผู้มีสิทธิย่ืนขอรับการจัดสรรเงินกองทุนมาชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมหรือส่งเอกสารเพิ่มเติม 
(๖) ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามที่  กกพ.  มอบหมาย  เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของระเบียบนี้ 
ข้อ ๑๖ การพิจารณาข้อเสนอโครงการที่จะได้รับการจัดสรรเงินกองทุน  ให้สํานักงาน  กกพ.  

นําเสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง  เ ม่ือคณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณาเรียบร้อยแล้ว   
ให้สํานักงาน  กกพ.  รวบรวมผลการวิเคราะห์และกลั่นกรองข้อเสนอโครงการนําเสนอ  กกพ.   

เพื่อประโยชน์ต่อการพิจารณา  สํานักงาน  กกพ.  อาจเชิญผู้มีสิทธิย่ืนขอรับการจัดสรรเงินกองทุน 
มาชี้แจงให้ข้อเท็จจริงหรือส่งข้อมูลเอกสารหรือหลักฐานประกอบการพิจารณาได้ 

ข้อ ๑๗ สํานักงาน  กกพ.  สามารถจัดให้มีผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้มีความชํานาญเฉพาะด้าน 
ที่เก่ียวข้องกับข้อเสนอโครงการวิเคราะห์กลั่นกรองโครงการ  เสนอแนะและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ
ข้อเสนอโครงการก่อนนําเสนอ  กกพ.  ทั้งนี้  สํานักงาน  กกพ.  อาจเปล่ียนแปลงพิจารณาจํานวน
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ มีความชํานาญเฉพาะด้านตามความเหมาะสม   หรืออาจให้มหาวิทยาลัย   
หรือหน่วยงานที่มีความรู้ความชํานาญพิจารณาให้ความเห็นประกอบก็ได้ 

ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้มีความชํานาญเฉพาะด้าน  ต้องมีคุณสมบัติขั้นต่ํา  ดังต่อไปนี้ 
(ก) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
(ข) มีความรู้และประสบการณ์เก่ียวกับการวิเคราะห์กลั่นกรองโครงการที่ขอรับการจัดสรรเงินกองทุน 
(ค) ไม่มีส่วนได้เสียกับผู้มีสิทธิย่ืนขอรับการจัดสรรเงินกองทุน 



 หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๗๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   มีนาคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ข้อ ๑๘ ค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์กลั่นกรองโครงการ  ให้เบิกจากงบประมาณค่าบริหาร
จัดการกองทุน  ตามอัตราที่สํานักงาน  กกพ.  กําหนด 

ข้อ ๑๙ หากสํานักงาน  กกพ.  เห็นว่าคําขอที่รับไปไม่สมบูรณ์  อาจมีหนังสือแจ้งให้ผู้มีสิทธิ
ย่ืนขอรับการจัดสรรเงินกองทุนหรือตัวแทนมาชี้แจงเพิ่มเติมรวมทั้ง  อาจให้ผู้มีสิทธิย่ืนขอรับการจัดสรร
เงินกองทุนส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมอีกก็ได้ภายในระยะเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่มีหนังสือแจ้ง 

ส่วนที่  ๔ 
การจัดทําสัญญาและบันทึกข้อตกลง 

 
 

ข้อ ๒๐ ให้สํานักงาน  กกพ.  แจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนทราบเป็นหนังสือ
และเม่ือผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาแล้ว  ให้ดําเนินการจัดทําสัญญา
หรือบันทึกข้อตกลงรับการจัดสรรกับสํานักงาน  กกพ.  ภายในส่ีสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสอืแจ้งดังกล่าว 

ข้อ ๒๑ กรณีที่ผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนไม่สามารถดําเนินการจัดทําสัญญาหรือบันทึก
ข้อตกลงรับการจัดสรรภายในระยะเวลาตามที่กําหนดได้  ให้ผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนแสดงเหตุผล  
และความจําเป็นในการขอขยายระยะเวลา  โดยต้องแจ้งให้สํานักงานทราบก่อนสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว  
และให้เป็นดุลยพินิจของเลขาธิการที่จะพิจารณาอนุมัติให้ขยายระยะเวลาได้อีก  แต่ต้องไม่เกินสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากสํานักงาน  กกพ.   

หากผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนไม่ดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง  ให้ถือว่า  
ผู้ได้รับการจดัสรรเงินกองทุนสละสิทธิในคําขอที่ย่ืน  แต่ไม่ตัดสิทธิที่ผู้นั้นจะย่ืนขอรับการจัดสรรเงินกองทุนใหม่ 

ข้อ ๒๒ สัญญาหรือบันทึกข้อตกลงรับการจัดสรร  ต้องประกอบด้วย 
(๑) โครงการและเป้าหมายในการดําเนินการ 
(๒) รายละเอียด  เทคโนโลยีและวิธีการที่ใช้ในการดําเนินโครงการ  (ถ้ามี) 
(๓) ระยะเวลาที่ใช้ในการดําเนินโครงการ 
(๔) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ  จํานวนเงินที่จะได้รับการสนับสนุน  และงวดของการเบิกจ่ายเงิน  

รวมทั้งแหล่งเงินสนับสนุนอื่น  (ถ้ามี) 
(๕) เง่ือนไขของสัญญาหรือบันทึกข้อตกลง  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) สิทธิของสํานักงาน  กกพ.  ในการปรับลดจํานวนเงินทุน  รวมทั้งการบอกเลิกสัญญา  

หรือบันทึกข้อตกลง  หากผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนไม่สามารถดําเนินงานได้ตามเป้าหมาย 
 (ข) การตรวจสอบและลงโทษ  ในกรณีที่ผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนไม่ปฏิบัติตามสัญญา 

หรือบันทึกข้อตกลง  แล้วแต่กรณี 
 (ค) สิทธิของสํานักงาน  กกพ.  และผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนที่เป็นเจ้าของร่วมในสิทธิใน

ทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ  ที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการ  ซึ่งสํานักงาน  กกพ.  และผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุน 
จะตกลงกันเร่ืองการแบ่งผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาเหล่านั้น 



 หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๗๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   มีนาคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

 (ง) หน้าที่ของผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนในการจัดเก็บเอกสารที่เป็นหลักฐานเก่ียวกับ
การเบิกจ่ายเงินในส่วนที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน  รวมทั้งการรายงานความก้าวหน้าของการดําเนินโครงการ  
รวมทั้งการให้ความร่วมมือและอํานวยความสะดวกในการเข้าตรวจเย่ียมชมเพื่อติดตามและประเมินผลของ  กกพ.  
สํานักงาน  กกพ.  หรือคณะบุคคล  บุคคลที่  กกพ.  มอบหมาย 

 (จ) หน้าที่ของผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนในการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  (ป.ป.ช.)  เร่ือง  หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ่าย
ของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ 

(๖) อื่น ๆ  ตามที่สํานักงาน  กกพ.  กําหนด 
ขอ้ ๒๓ กรณีผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนเป็นหน่วยงานของรัฐ  ทรัพย์สินที่ได้มาโดยใช้

เงินกองทุนให้เป็นกรรมสิทธิ์ของหน่วยงานผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุน   
กรณีที่ผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนเป็นหน่วยงานอื่น ๆ  ทรัพย์สินที่ได้มา  โดยใช้เงินกองทุน  กกพ.  

จะพิจารณาให้กรรมสิทธิ์เป็นการเฉพาะราย   
ข้อ ๒๔ ผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนต้องใช้จ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันตามโครงการภายในวงเงิน  

และระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติ  การเปล่ียนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมโครงการที่ได้รับอนุมัติแล้ว  ต้องได้รับอนุมัติ
จาก  กกพ.  ก่อน  เว้นแต่การเปลี่ยนแปลงเฉพาะระยะเวลาดําเนินโครงการให้อยู่ในดุลพินิจของเลขาธิการ  
และรายงานให้  กกพ.  ทราบ 

ห้ามผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนโอนหรือนําเงินกองทุนไปใช้ในโครงการอื่น  เว้นแต่จะได้รับอนุญาต
จาก  กกพ. 

กรณีผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนไม่ดําเนินการตามแผนที่กําหนด  ให้นําส่งเงินกองทุนคืน
สํานักงาน  กกพ.  ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเงิน   

หากผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนมิได้เป็นหน่วยงานของรัฐและไม่นําส่งเงินคืนภายในระยะเวลา 
ที่กําหนดตามวรรคสาม  ให้ถือว่าผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนตกเป็นลูกหนี้ผิดนัด  และต้องชําระเงินคืน
พร้อมดอกเบ้ียในอัตราเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคารออมสิน  จนกว่าจะได้มีการนําส่งเงินคืนครบถ้วน
ให้กับสํานักงาน  กกพ.   

ข้อ ๒๕ การขยายระยะเวลาดําเนินการที่เปลี่ยนแปลงไปจากรายละเอียดโครงการที่  กกพ.  
ได้อนุมัติไว้แล้ว  ให้ดําเนินงานดังนี้ 

(๑) กรณีมีแนวโน้มว่าไม่สามารถดําเนินโครงการได้ตามแผนที่วางไว้  ด้วยสาเหตุที่อยู่นอกเหนือ 
ความควบคุมของผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุน  ให้ผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนทําหนังสือแจ้งสํานักงาน  กกพ.  
เพื่อขออนุมัติขยายเวลาพร้อมทั้งเหตุผลและความจําเป็นตามที่กําหนดไว้ในสัญญาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  
ก่อนสัญญาสิ้นสุดลง   

 การขยายระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง  ให้สํานักงาน  กกพ.  ดําเนินการ  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ทําหนังสือแจ้งต้นสังกัดของผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุน  (ถ้ามี) 



 หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๗๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   มีนาคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

 (ข) ทําหนังสือแจ้งผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนทราบเพื่อเร่งรัดให้มีการนําส่งร่างรายงาน
ฉบับสมบูรณ์ภายในหกสิบวัน  นับตั้งแต่ที่ได้รับแจ้งจากสํานักงาน  กกพ.   

 (ค) ให้สํานักงาน  กกพ.  รวบรวมรายชื่อ  เพื่อจัดทําบัญชีรายชื่อผู้ดําเนินโครงการล่าช้า  
เพื่อรายงาน  กกพ. 

(๒) กรณีที่ขอขยายเวลาในสัญญามากกว่าหนึ่งคร้ัง  ให้เสนอ  กกพ.  พิจารณา 
ข้อ ๒๖ ในกรณีที่ผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนผิดสัญญา  สํานักงาน  กกพ.  สามารถยกเลิกสัญญา

หรือบันทึกข้อตกลงได้  ตามข้อกําหนดในสัญญาหรือบันทึกข้อตกลง  ในกรณีที่ไม่สามารถติดตามทวงถาม
รายงานได้  หรือมีแนวโน้มว่าไม่สามารถทวงถามจนได้รับรายงานได้  ให้ดําเนินการดังนี้ 

(๑) ทําหนังสือแจ้งต้นสังกัดของผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุน  (ถ้ามี) 
(๒) ทําหนังสือแจ้งผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนทราบถึงการยกเลิกโครงการพร้อมชี้แจงเหตุผล 
(๓) ระงับการจ่ายเงินส่วนที่เหลือทั้งหมด 
(๔) ทําหนังสือแจ้งให้ผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนทํารายงานการเงินและคืนเงินส่วนที่เหลือ

ภายในหกสิบวัน  ในกรณีที่มีการใช้เงินเกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจาก  กกพ.  โดยสํานักงาน  กกพ.  
ขอสงวนสิทธิที่จะไม่เบิกจ่ายเงินส่วนที่ผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนจ่ายเกินไปจากวงเงินงบประมาณ   
ที่ระบุไว้ในสัญญาหรือบันทึกข้อตกลง 

หมวด  ๔ 
การเบิกจ่าย  และการปิดโครงการ 

 
 

ข้อ ๒๗ ให้ผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนเปิดบัญชีกับสถาบันการเงินของรัฐ  หรือธนาคาร 
ที่เป็นรัฐวิสาหกิจ  หรือธนาคารพาณิชย์  เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือให้เปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน 
ร่วมด้วย  ชื่อบัญชี  “กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา  ๙๗  (๕)  ตามด้วยชื่อโครงการ”  โดยแยกเป็น
รายโครงการเพื่อการรับจ่ายเงินกองทุน  ตามที่ได้รับอนุมัติจาก  กกพ.  และแจ้งเลขที่บัญชีเงินฝากดังกล่าว 
ต่อสํานักงาน  กกพ.  เพื่อโอนเงินเข้าบัญชี 

การเปิดบัญชีเงินฝากตามวรรคหนึ่ง  กรณีผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนเป็นหน่วยงานของรัฐ 
ให้ดําเนินการโดยความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานหรือเทียบเท่า  กรณีที่เป็นภาคเอกชน  
ให้ดําเนินการโดยความเห็นชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือเทียบเท่า  กรณีที่เป็นสหกรณ์ให้ดําเนินงาน
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์  และในกรณีที่เป็นองค์กรไม่แสวงหากําไร 
ให้ดําเนินงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสมาคม  มูลนิธิ  หรือองค์กรที่เรียกชื่ออย่างอื่น   
สําหรับกรณีที่ผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนอยู่นอกเหนือคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น  ให้อยู่ในดุลยพินิจของเลขาธิการ 

ให้กําหนดผู้มีอํานาจอนุมัติสั่งจ่ายเงินที่ได้รับการจัดสรรจํานวนสี่คน  และได้รับมอบหมาย   
หรือมอบอํานาจจากหัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้มีอํานาจ  โดยมีเง่ือนไขการสั่งจ่าย 
ลงนามร่วมกันสองในสี่คน 



 หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๗๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   มีนาคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ข้อ ๒๘ การขอเบิกเงินตามสัญญาหรือข้อตกลงในแต่ละคร้ัง  ให้ผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุน  
ย่ืนหนังสือเบิกเงินต่อสํานักงาน  กกพ.  พร้อมหลักฐานหรือเอกสาร  ดังต่อไปนี้ 

(๑) มติ  กกพ.  ที่อนุมัติข้อเสนอโครงการดังกล่าว 
(๒) แผนการใช้จ่ายเงินที่ได้รับอนุมัติ  หรือที่ได้อนุมัติให้มีการเปลี่ยนแปลง  หรือประมาณการ

รายจ่ายประจําปี  แล้วแต่กรณี 
(๓) แบบหรือรูป  หรือรายละเอียดรายการตามข้อเสนอโครงการ 
(๔) รายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคาร 
(๕) รายงานความก้าวหน้า  ผลการดําเนินโครงการ  รูปถ่ายผลการทํางาน  หรือกิจกรรม  (ถ้ามี) 
(๖) เอกสารประกอบอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้องตามที่สํานักงาน  กกพ.  กําหนด 
ข้อ ๒๙ ให้ผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนจัดทําหนังสือตอบรับการรับเงิน  พร้อมเอกสาร 

ที่เก่ียวข้อง  ตามแบบที่สํานักงาน  กกพ.  กําหนด  เพื่อเป็นหลักฐานการรับเงิน  และผู้ได้รับการจัดสรร
เงินกองทุนมีหน้าที่เก็บเอกสารและหลักฐานทางการเงินไว้เพื่อการตรวจสอบในภายหลัง 

ข้อ ๓๐ กรณีที่ผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนมิใช่หน่วยงานของรัฐ  ให้มีการจัดทํารายงาน
การเงินตามรูปแบบที่สํานักงาน  กกพ.  กําหนด 

ข้อ ๓๑ กรณีที่ผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนเป็นหน่วยงานของรัฐ  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ
ในเร่ืองการเก็บรักษาเงิน  การเบิกจ่ายเงินและการพัสดุ  ให้ปฏิบัติตามระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือคําสั่ง 
ของหน่วยงานต้นสังกัด 

ข้อ ๓๒ การบัญชีของผู้ได้รับการจัดสรรเงินเป็นไปตามระบบบัญชีของหน่วยงานที่ได้รับ 
การจัดสรรเงิน 

ข้อ ๓๓ ให้ผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุน  ทํารายงานการรับจ่ายเงินของโครงการส่งสํานักงาน  กกพ.  
เป็นรายไตรมาสหรือตามงวดที่ขอเบิกเงินจนกว่าจะเสร็จสิ้นโครงการ  และเก็บเอกสารหลักฐานไว้เพื่อ 
การตรวจสอบ 

ข้อ ๓๔ ให้ผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนดําเนินงานก่อนปิดโครงการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร  กรณีผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนมิใช่หน่วยงานของรัฐ 
(๒) ส่งเงินเหลือจ่ายพร้อมดอกผลทั้งหมดคืนสํานักงาน  กกพ.  ภายในหกสิบวันนับจาก 

วันสิ้นโครงการ   
(๓) ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ทั้งในแบบรูปเล่มและข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ให้สํานักงาน  กกพ.   
(๔) บันทึกข้อมูลเก่ียวกับการดําเนินโครงการ  ลงระบบฐานข้อมูลของสํานักงาน  กกพ.  (ถ้ามี) 



 หน้า   ๒๐ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๗๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   มีนาคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

หมวด  ๕ 
การติดตาม  และการประเมินผล 

 
 

ข้อ ๓๕ ผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทํารายงานความก้าวหน้า
ของการดําเนินงานตามโครงการ  และรายงานผลการใช้จ่ายเงินตามวัตถุประสงค์ของกองทุนต่อสํานักงาน  กกพ.  
และยินยอมให้ความร่วมมือและอํานวยความสะดวกแก่  กกพ.  หรือคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลโครงการ  
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเข้าไปตรวจสอบการดําเนินการตามโครงการได้   

สําหรับโครงการที่อยู่ระหว่างการดําเนินงาน  การรายงานตามวรรคหน่ึง  ต้องดําเนินการอย่างน้อย
เป็นรายไตรมาส  และหากไม่นําส่งรายงานดังกล่าว  สํานักงาน  กกพ.  สามารถชะลอการโอนเงิน 
ให้ผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนชั่วคราว   

เม่ือดําเนินโครงการสิ้นสุดตามสัญญา  ให้ผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนมีหน้าที่รับผิดชอบ 
ในการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ  หรือรายงานผลท่ีได้รับจากการใช้จ่ายเงินตามวัตถุประสงค์
ของกองทุนต่อสํานักงาน  กกพ.  ภายในระยะเวลาหกสิบวันนับถัดจากวันสิ้นสุดโครงการตามสัญญา 

ข้อ ๓๖ สํานักงาน  กกพ.  มีอํานาจเรียกให้ผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนมาชี้แจงหรือส่งข้อมูล
เอกสารใด ๆ  เพิ่มเติมเพื่อใช้ประกอบการติดตามและประเมินผลได้   

ข้อ ๓๗ การจัดทํารายงานความก้าวหน้าของการดําเนินโครงการ  หรือรายงานผลที่ได้รับจาก
การใช้จ่ายเงิน  ให้เป็นไปตามที่สํานักงาน  กกพ.  กําหนด   

ข้อ ๓๘ กรณีมีเหตุแน่ชัดว่าโครงการขัดต่อหลักเกณฑ์  ไม่เกิดประโยชน์  หรือมีความเสี่ยง 
ว่าโครงการไม่ประสบความสําเร็จ  สํานักงาน  กกพ.  สามารถให้ผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนชี้แจง
ข้อเท็จจริง  หรือแก้ไข  หรือระงับการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมอันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายได้   

ข้อ ๓๙ ให้สํานักงาน  กกพ.  รวบรวมรายชื่อของผู้ดําเนินโครงการที่ผิดสัญญากับสํานักงาน  กกพ.  
เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินกองทุน   

หากปรากฏในภายหลังว่า  ข้อเสนอโครงการของผู้มีสิทธิย่ืนขอรับการจัดสรรเงินกองทุนรายใด
เป็นของผู้ดําเนินโครงการที่ผิดสัญญาตามวรรคหนึ่ง  ให้สํานักงาน  กกพ.  ระงับการพิจารณา  หรือระงับ
การดําเนินโครงการ  แล้วแต่กรณี 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

พรเทพ  ธัญญพงศ์ชัย 
ประธานกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 


