
คุณฤดี ภริงคาร
ผู้อํานวยการฝ่ายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกองทนุพัฒนาไฟฟ้า



วัตถุประสงคข์อง พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลงังาน พ.ศ. 2550

เพื่อปรับโครงสร้างการบริหารกิจการพลังงาน 
โดยให้แยกงานดังต่อไปนี้ออกจากกัน

งานนโยบาย 
งานกํากับดูแล 
การประกอบกิจการพลังงาน

เพื่อเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ชุมชน 
และประชาชนมีส่วนร่วมและมีบทบาทมากขึ้น 
เพื่อให้การประกอบกิจการพลังงาน

มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคง 
เพียงพอและทั่วถึง ในราคาที่เป็นธรรม คุณภาพได้มาตรฐาน
ตอบสนองความต้องการภายในประเทศและต่อการพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืน ในด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม อันสอดคล้อง
กับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง



วัตถุประสงคข์อง พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลงังาน พ.ศ. 2550

ส่งเสริมให้มีบริการด้านพลังงานอย่างเพียงพอ มีความมั่นคง และมีความเป็น
ธรรมต่อผู้ใช้พลังงานและผู้รับใบอนุญาต

ปกป้องผลประโยชน์ของผู้ใช้พลังงานทั้งทางด้านอตัราค่าบริการและคุณภาพการ
ให้บริการ

ส่งเสริมการแข่งขันในกิจการพลังงาน 
และป้องกันการใช้อํานาจในทางมิชอบ
ในการประกอบกิจการพลังงาน

ส่งเสริมให้การบริการของระบบโครงข่าย
พลังงานเป็นไปด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส 
และไม่มีการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม



วัตถุประสงคข์อง พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลงังาน พ.ศ. 2550

ส่งเสริมให้การประกอบกิจการพลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม
ต่อผู้รับใบอนุญาตและผู้ใช้พลังงาน

ปกป้องสิทธิเสรีภาพของผู้ใช้พลังงาน ชุมชนท้องถิ่น ประชาชน และผู้รับใบอนุญาต
ในการมีส่วนร่วม เข้าถึง ใช้ และจัดการด้านพลังงาน ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ให้ความ
เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย

ส่งเสริมการใช้พลังงานและการใช้ทรัพยากรในการ
ประกอบกิจการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยคํานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
และความสมดุล ของทรัพยากรธรรมชาติ

ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนในการ
ประกอบกิจการไฟฟ้า ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย



คณะกรรมการกาํกบักจิการพลังงาน (กกพ.) ชุดปัจจุบัน

นายวีระพล จิรประดิษฐกุลนางสาววิไลพร ลิ่วเกษมศานต์นายวัชระ คุณาวัฒนาวุฒิ

นางปัจฉิมา ธนสันตินางดวงมณี โกมารทัตนายไกรสีห์ กรรณสูตนายพรเทพ ธัญญพงศ์ชัย
(ประธานกรรมการ)

วาระการดํารงตําแหน่ง 
พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน



การจัดตั้งกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
”กองทุนพัฒนาไฟฟ้า” ได้จัดตั้งขึ้นตาม พรบ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

• สนับสนุนการให้บริการไฟฟ้าไปยังท้องที่ต่างๆ อย่างทั่วถึง
• กระจายความเจริญไปสู่ท้องถิ่น พัฒนาชุมชนในท้องถิ่นที่ไดร้ับผลกระทบ

จากการดําเนินงานของโรงไฟฟ้า
• ส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีในการประกอบกิจการไฟฟ้า

ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนอ้ย
• การนําส่งเงินเข้ากองทุนและการใช้จ่ายเงินกองทุน เป็นไปตามระเบียบ

ที่ กกพ. กําหนดภายใตก้รอบนโยบายของคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแห่งชาติ (กพช.) 

• การบริหารเงินกองทุนฯ 
• สํานักงาน กกพ. เป็นผู้รับ-จ่าย-เก็บรักษา-บริหารจัดการฯ 

ตามระเบียบที่ กกพ. กําหนด โดยแยกออกจากงบประมาณของ 
สํานักงาน กกพ.

• ตรวจสอบการดําเนินงานโดย สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) 
• รายงานผลการดําเนินงานประจําปตีอ่ กพช. รมว.พน. ครม. 

สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา และเปิดเผยต่อสาธารณชน



เป้าหมายของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในปี พ.ศ. 2558-2562
1. การดําเนินงานของกองทุนฯ สามารถตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
2. ระบบบริหารจัดการกองทุนฯ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

วิสัยทัศน์กองทุนพัฒนาไฟฟ้า

“บริหารจัดการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าอย่างมีประสิทธภิาพ  
โปร่งใส เป็นธรรม เสริมสร้างการมีส่วนร่วม
เพื่อให้คนไทยใช้ไฟฟ้าได้ทั่วถึง และยั่งยืน”



แผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาไฟฟ้า พ.ศ. 2558-2562

ยุทธศาสตร์
กองทุน

พัฒนาไฟฟ้า

เป็นกลไกสนับสนุนการกํากับ
กิจการไฟฟ้าอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ยุทธศาสตร์ที่ ๑

ส่งเสริมการใชพ้ลังงานหมุนเวียน 
และเทคโนโลยีที่ใช้ในการประกอบ

กิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมน้อย

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ยุทธศาสตร์ที่ ๓

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชมุชน
รอบโรงไฟฟ้าและการสื่อสาร

อย่างทั่วถึง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ยุทธศาสตร์ที่ ๒

เสริมสร้างความรู้ด้านไฟฟ้าและ
พัฒนาระบบงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า

ที่ตอบสนองความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้เสีย

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ยุทธศาสตร์ที่ ๔



9

ชดเชย และอดุหนุนให้มีการให้บริการแก่ผูใ้ช้ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาส หรือ เพื่อให้มีการให้บริการไฟฟ้าอย่างทัว่ถึง หรือเพื่อส่งเสริมนโยบายในการกระจายความเจริญไปสู่ภมูิภาค 

ปี  2558ปี  2558 ปี 2559-2560ปี 2559-2560 ปี  2561-2562ปี  2561-2562

พฒันา/ฟื้นฟทู้องถิ่นที่ได้รบัผลกระทบจากการดาํเนินงานของโรงไฟฟ้าตามแผนงานที่กาํหนด 

ชดเชย และอดุหนุนให้มีการให้บริการแก่ผูใ้ช้ไฟฟ้าทีด่้อยโอกาส ทัว่ถึง เป็นธรรม และพฒันาหรือฟื้นฟทู้องถิน่ทีไ่ด้รบัผลกระทบจากการดาํเนินงานของโรงไฟฟ้า 
ตลอดจนส่งเสริมการใช้พลงังานหมนุเวียนและเทคโนโลยีทีใ่ช้ในการประกอบกิจการไฟฟ้าทีม่ีผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมน้อย 

และส่งเสริมประชาชนให้มีความรู้ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า

การเสริมสร้างการกาํกบัดแูลกิจการพลงังาน

อย่างมีมาตรฐาน เป็นธรรม และเชื่อถือได้ 
ส่งเสริมกิจการพลงังานให้มีประสิทธิภาพ

และเสริมสร้างการแข่งขนัที่เป็นธรรม

คุ้มครองสิทธิของผู้ใช้พลงังานและมีส่วนได้

เสียตามมิติในงานกาํกบักิจการพลงังาน
พฒันาองคก์รสู่ความเป็นเลิศ
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บริหารจดัการกองทุนพฒันาไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ  โปรง่ใส เป็นธรรม 

เสริมสรา้งการมีส่วนรว่ม เพือ่ให้คนไทยใช้ไฟฟ้าได้ทัว่ถึง และยัง่ยืน

1. การดาํเนินงานของกองทุนฯ สามารถตอบสนองความคาดหวงัของผูม้ีส่วนได้เสีย

2. ระบบบริหารจดัการกองทุนฯ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

เป็นกลไกสนับสนุนการกาํกบั

กิจการไฟฟ้าอย่างทัว่ถึง

และเป็นธรรม

ส่งเสริมการมีส่วนรว่มของ

ชมุชนรอบโรงไฟฟ้า

และการสือ่สาร

อย่างทัว่ถึง

ส่งเสริมการใช้พลงังานหมนุเวียน 

และเทคโนโลยีทีใ่ช้ในการประกอบ

กิจการไฟฟ้าทีม่ีผลกระทบ

ต่อสิง่แวดล้อมน้อย

เสริมสรา้งความรูด้้านไฟฟ้า

และพฒันาระบบงานกองทุน

พฒันาไฟฟ้า ทีต่อบสนองความ

คาดหวงัของผูม้ีส่วนได้เสีย

44

เป็นกลไกสนับสนุน

การรบั-จ่ายเงินกองทุนฯ 

อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้อง

กบันโยบายของ กกพ. 

และยทุธศาสตรใ์นภาพรวม

ชมุชนรอบโรงไฟฟ้ามีส่วนร่วม

ในการดาํเนินงานของกองทนุฯ 

ในพื้นทีป่ระกาศ โดยชมุชน เพือ่ชมุชน 

และสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือ 

แลกเปลีย่นเรียนรู้ระหว่างชมุชน 

รวมทัง้มีการประชาสมัพนัธ์

สู่สาธารณชนอย่างทัว่ถึง 

เกิดนวตักรรมเทคโนโลยี

พลงังานสะอาด

และการประกอบกิจการไฟฟ้าทีม่ี

ประสิทธิภาพ

และมีผลกระทบต่อ

สิง่แวดล้อมน้อย 

ผูม้ีส่วนได้เสียมีความรู้ ความเข้าใจ

ด้านไฟฟ้าเพิม่ขึ้น และ

มีการพฒันาระบบงานและ

การบริหารจดัการทรพัยากรของ

กองทุนฯ อย่างเหมาะสม รวดเรว็ 

และมีประสิทธิภาพ

22
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ส่งเสริม สาธิตการใช้พลงังานหมนุเวียนในการประกอบกิจการไฟฟ้า ศึกษา วิจยั พฒันา ด้านพลงังานหมุนเวียน และเทคโนโลยีในการประกอบกิจการ

ไฟฟ้า หรือการป้องกนัแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการประกอบกิจการไฟฟ้า

การพฒันาและปรบัปรงุเทคโนโลยีในการประกอบกิจการไฟฟ้า

สร้างความตระหนัก ปลกูจิตสาํนึก และการมีส่วนร่วมทางด้าน

ไฟฟ้า 

พฒันาเครือข่ายข้อมูลและร่วมมือกบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านไฟฟ้า

เสริมสร้างศกัยภาพ ส่งเสริมบทบาท และพฒันาองคค์วามรู้ทางด้านไฟฟ้าในรปูแบบที่ทนัสมยั สนับสนุนสร้างภมูิคุ้มกนั และเตรียมพร้อมรบัทกุสถานการณ์

วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2558-2562



แผนการดําเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า (ระยะสั้นและระยะปานกลาง 5 ปี)

2558 2559 2560 2561 2562

• พัฒนาระบบงานสนับสนุนการดําเนินงานของกองทุนฯ 
ในพื้นที่ประกาศ และสํานักงาน กกพ. ให้รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

• เพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่กองทุนฯ ในพื้นที่ประกาศและ
ส่วนกลาง โดยจะสนับสนุนและผลักดันให้การดําเนินงาน
ของกองทุนฯ ในพื้นที่ประกาศ ให้มีระบบที่เป็นมาตรฐาน
เดียวกันสําหรับการปฏิบัติการกองทุนทั่วประเทศ สามารถ
ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานได้ในแต่ละขั้นตอนของ
การดําเนินงานได้ 

• เร่งดําเนินงานกองทุนฯ เพื่อกิจการตามมาตรา 97(4) และ
มาตรา 97(5)

• การดําเนินงานของกองทุนฯ สามารถ
ตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วน
ได้เสีย

• ระบบบริหารจัดการกองทุนฯ 
มีประสิทธิภาพ



ผลการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ผลการดําเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

การจัดเก็บรายได้ การใช้จ่าย

ประมาณการ รับจริง 
(ณ 30 ก.ย. 57)

แผนที่ได้รับ
อนุมัติ

จ่ายจริง* 
รวมผูกพัน

(ณ 30 ก.ย. 57)

ยอดคงเหลือ 
(แผน-จ่ายจริง)

(1) กิจการตามมาตรา 97(1) *       17,306 16,119    17,306    16,507 799
 - เงินชดเชยรายได้       14,162 12,761    14,162    13,168 994
 - เงินอุดหนุนผู้ใช้ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาส        3,144   3,358     3,144    3,339 -195*
(2) กิจการตามมาตรา 97(2)            -     
(3) กิจการตามมาตรา 97(3)        3,391 3,098 2,055    2,055 -
(4) กิจการตามมาตรา 97(4)          445              -   0           -   
(5) กิจการตามมาตรา 97(5)          183              -   0           -   
(6) กิจการตามมาตรา 97(6)          163 161 201  78 123

รวมทั้งสิ้น      21,488 19,378 19,562 18,640 922
หมายเหตุ: * การใช้จ่ายเงินตามมาตรา 97(1) เป็นข้อมูล 11 เดือน โดยในการดําเนินงานดังกล่าวมีงบประมาณคงเหลือจากปีก่อนหน้าเพียงพอต่อการใช้จ่าย

หน่วย : ล้านบาท



ประมาณการรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2562

ประมาณการรายจ่าย กองทุนพัฒนา
ไฟฟา้ เพื่อกิจการตามมาตรา

ปีงบประมาณ
รวมปีงบประมาณ

2558-25622558 2559 2560 2561 2562

 มาตรา 97(1) 17,419 17,570 17,700 17,835 17,944 88,468
 - เงินชดเชยรายได้       14,194       14,194      14,194       14,194        14,194           70,970 
 - เงินอุดหนุนผู้ใช้ไฟฟา้ทีด่้อยโอกาส         3,225         3,376        3,506         3,641          3,750           17,498 
 มาตรา 97(2)  -  -  - -  - -
 มาตรา 97(3)* 3,246 2,448 2,542 2,618 2,697 13,551
 มาตรา 97(4) 435 930 930 930 930  4,155
 มาตรา 97(5) 174 361 318 388 342  1,583
 มาตรา 97(6)* 294 124 129 133 137     817

 รวมทั้งสิ้น 21,568 21,433 21,619 21,904 22,050 107,678
หมายเหตุ ปี 2558 ได้ประมาณการใช้จ่ายเงินตามมาตรา 97(3) โดยรวมเงินที่เหลือจ่ายจากกรอบงบประมาณ พ.ศ. 2557 จํานวน 930 ล้านบาท และ 

มาตรา 97(6)  โดยรวมเงินเหลือจ่ายจากกรอบงบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 รวมจํานวน 132.51 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท



แผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาไฟฟ้า ปี พ.ศ. 2558-2562 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เป็นกลไก
สนับสนุนการกํากับกิจการ
ไฟฟ้าอย่างทั่วถึงและเป็น
ธรรม

1.1 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้ประกอบการ
1.2 จัดสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน
ระบบสารสนเทศ
1.3 สนับสนุนข้อมูลผู้ประกอบการ และการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร

เป็นกลไกสนับสนุนการรับจ่ายเงินกองทุน
พัฒนาไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้อง
กับนโยบายของ กกพ . และยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของชุมชน
รอบ โ ร ง ไฟฟ้ า แล ะก า ร
สื่อสารอย่างทั่วถึง

2.1 กระจายอํานาจลงสู่ชุมชน ให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการติดสินใจตั้งแต่เริ่มแรก
2.2 สนับสนุนให้มีการประชาสัมพันธ์ ให้
ความรู้แก่ชุมชนรอบโรงไฟฟ้า
2.3 เพิ่มช่องทางให้ชุมชนเข้าถึงแหล่งข้อมูล
และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกองทุน
2.4 สร้างเครือข่ายพันธมิตร

ชุ ม ชน รอบ โ ร ง ไฟ ฟ้ า มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ นก า ร
ดําเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่
ประกาศ โดยชุมชน เพื่อชุมชน และสนับสนุน
ให้เกิดความร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
ชุ มชน  ร วมทั้ ง  มี ก า รป ระช าสั ม พั น ธ์ สู่
สาธารณชนอย่างทั่วถึง



แผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาไฟฟ้า ปี พ.ศ. 2558-2562 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (ต่อ)
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ที่  3  พั ฒน า
เทคโนโลยีพลังงานสะอาด
และการประกอบกิจการไฟฟ้า
อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม

3.1 ส่งเสริมให้มีการวิจัย พัฒนาและสาธิต
เทคโนโลยีพลังงานสะอาด พร้อมผลักดัน
ผลงานวิจัยให้มีการต่อยอดเชิงพาณิชย์ 

เกิดนวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานสะอาดและ
การประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและ
มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้าง
ความรู้ด้านไฟฟ้า และพัฒนา
ระบบงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
ที่ตอบสนองความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้เสีย

4.1 สร้างความรู้ ความเข้าใจ เผยแพร่ และ
ถ่ายทอดข้อมูลกองทุนพัฒนาไฟฟ้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับ
4.2 พัฒนาระบบงานและการสร้างบุคลากร
เพื่อรองรับการพัฒนาในอนาคต

ผู้มีส่วนได้เสียมีความรู้ ความเข้าใจด้านไฟฟ้า
เพิ่มขึ้น และมีการพัฒนาระบบงานและการ
บริหารจัดการทรัพยากรของกองทุนพัฒนา
ไฟ ฟ้ า อ ย่ า ง เ ห ม า ะ สม  ร ว ด เ ร็ ว  แล ะ มี
ประสิทธิภาพ



แผนการดําเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
(จําแนกตามวัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า แผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
มาตรา 97(1) สํานักงาน กกพ. จะดําเนินการรับเงินจากผู้รับใบอนุญาตจําหน่ายไฟฟ้า และจ่ายเงินเพื่อการชดเชยรายได้

ระหว่างการไฟฟ้าและการอุดหนุนผู้ใช้ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาส ในลักษณะเป็นการส่งผ่านค่าใช้จ่ายตามนโยบายของ
ภาครัฐผ่านกลไกกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตามนโยบายของ กกพ. และ กพช.

มาตรา 97(2) สํานักงาน กกพ. จะดําเนินการรับเงินจากผู้รับใบอนุญาตศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า และจ่ายเงินเพื่อชดเชยให้ผู้ใช้
ไฟฟ้าผ่านค่าไฟฟ้าตามสูตรเอฟที ในลักษณะเป็นการส่งผ่านค่าใช้จ่ายตามนโยบายของภาครัฐผ่านกลไกกองทุน
พัฒนาไฟฟ้าเป็นกรณีๆ (ถ้ามี)

มาตรา 97(3) - สํานักงาน กกพ. ได้จัดทําประมาณการกรอบวงเงินงบประมาณโดยจัดสรรจากเงินที่ได้รับจากผู้รับใบอนุญาต
ผลิตไฟฟ้าในอัตราร้อยละ 95 ให้กับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ เป็นเงินประมาณ 2,267.32 ล้านบาท 
ตามกรอบวงเงินงบประมาณและแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. ในการประชุมครั้งที่ 27/2557 
(ครั้งที่ 276) เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 และการจัดสรรเงินเหลือจ่ายจากกรอบงบประมาณปี พ.ศ. 2557 ที่
ได้รับอนุมัติจาก กกพ. ในการประชุมครั้งที่ 38/2557 (ครั้งที่ 287) เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557

มาตรา 97(4) และ
มาตรา 97(5)

สํานักงาน กกพ. จัดทํารายละเอียดประกาศการนําส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าเสนอคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองแผนงานและโครงการฯ ตลอดจน การนําเสนอหลักเกณฑ์ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่าย
เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าดังกล่าวต่อ กกพ. โดยในเบื้องต้นได้ประมาณการว่าจะสามารถเรียกเก็บเงินจากผู้รับ
ใบอนุญาตจําหน่ายไฟฟ้าเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าได้ประมาณเดือนมกราคม 2558 และคาดว่าจะเริ่มเปิดรับ
โครงการในเดือนมีนาคม 2558 เป็นต้นไป 



แผนการดําเนินงานของกองทนุพัฒนาไฟฟ้า เพื่อกิจการตามมาตรา 97(3)

เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
เพื่อกิจการตามมาตรา 97(3)

แผนงานที่ได้รับอนุมัติ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ล้าน

บาท)

กรอบการใช้จ่ายประจําปี 
พ.ศ. 2558 (ล้านบาท)

กองทุนประเภท ก และ ข 2,055.40 3,188.42
  - งบประมาณบริหารจัดการ 248.77   202.10
  - งบประมาณในการดําเนินโครงการชุมชน 1,806.63 2,986.32
กองทุนประเภท ค -    57.63

รวมทั้งสิ้น 2,055.40 3,246.05

หน่วย : ล้านบาท



วัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า

มีวัตถุประสงค์ 6 ประการ (ตามมาตรา 97 ของ พรบ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550)

(1) เพื่อชดเชยและอุดหนุนผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า ซึ่งให้บริการแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ด้อย
โอกาส หรือเพื่อมีการให้บริการไฟฟ้าอย่างทั่วถึง

(2) เพื่อชดเชยผู้ใช้ไฟฟ้าซึ่งต้องจ่ายอัตราค่าไฟฟ้าแพงขึ้น จากการที่ผู้รับใบอนุญาต
ที่มีศูนย์ควบคมุระบบไฟฟ้าเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมในการผลิตไฟฟ้า

(3) เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดําเนินงานของโรงไฟฟ้า
(4) เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีที่ใช้ในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มี

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย
(5) เพื่อส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วม

ทางด้านไฟฟ้า
(6) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน



การใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน



การใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า

เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า

เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ไม่ใช่เงิน CSR ของโรงไฟฟ้า เนื่องจากประชาชนทั้งประเทศ 
เป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย ต้นทุนในการผลิตกระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้น

เก็บเงินผ่านโครงสร้างคา่ไฟฟ้า

หน่วยไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าผลิตเพื่อใช้เองและขายให้ลูกค้าตรง 
(ผลิตเท่าไหร่ ก่อให้เกิดผลกระทบ ก็ต้องรับผิดชอบให้กับชุมชน)

ค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้า (ช่วงก่อสร้าง)
ค่า Ft ในช่วงผลิตไฟฟ้า (ตามประเภทเชื้อเพลิง)

เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเก็บมาจากประชาชนทั้งประเทศ 
การใช้จ่ายก็ต้องอยู่ภายใต้กรอบที่ กกพ. กําหนด
รวมทั้งมีการตรวจสอบ และรายงานผลการใช้จ่ายต่อสภาผู้แทนราษฎร คณะรัฐมนตรี ฯลฯ



กรอบงบประมาณ ปี พ.ศ. 2558

ที่ ชื่อกองทุน เขต ค่าบริหารจัดการ โครงการชุมชน รวม
1 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลําปาง 1 15.52 384.43 399.95
2 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

จังหวัดระยอง
8 18.61 675.70 694.31

3 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 8 10.66 143.21 153.87
4 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชลบุรี 1 8 7.43 73.39 80.82
5 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าขนอม 11 5.39 92.88 98.27
6 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าจะนะ จังหวัดสงขลา 12 10.91 124.85 135.76
7 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าพระนครใต้ 13 9.18 110.25 119.43

กองทุนประเภท ก จํานวน 7 กองทุน 77.70 1,604.71 1,682.41

หน่วย : ล้านบาทกองทุนประเภท ก จํานวน 7 กองทุน



กรอบงบประมาณ ปี พ.ศ. 2558

ที่ ชื่อกองทุน เขต ค่าบริหารจัดการ โครงการชุมชน รวม
1 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ 1 3 1.06 6.42 7.48
2 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดขอนแก่น 1 (เปลี่ยนจากเดิม 

กองทุนพัฒนาไฟฟา้ บริษัท โรงไฟฟา้น้ําตาลขอนแก่น จํากัด)
4 0.28 1.62 1.90

3 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดขอนแก่น 2 (เปลี่ยนชื่อจากเดิม 
กองทุนพัฒนาไฟฟา้ บริษัท น้ําตาลมิตรภูเวียง จํากัด)

4 0.25 1.43 1.68

4 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขื่อนลําตะคองชลภาวัฒนา จังหวัด
นครราชสีมา

6 0.59 3.92 4.51

5 กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ จํากัด 6 0.52 3.25 3.77
6 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสุรินทร์ 1 6 0.09 0.57 0.66
7 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 6 0.17 1.04 1.21
8 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชลบุรี 2 8 5.30 45.79 51.09
9 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชลบุรี 3 8 4.16 34.91 39.07
10 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยอง 1 8 3.30 26.59 29.89
11 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยอง 2 8 2.21 16.17 18.38
12 กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) 8 2.13 37.41 39.54
13 กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอ็นเค จํากัด 8 1.05 6.35 7.40

กองทุนประเภท ข จํานวน 22 กองทุน หน่วย : ล้านบาท



กรอบงบประมาณ ปี พ.ศ. 2558

ที่ ชื่อกองทุน เขต ค่าบริหารจัดการ โครงการชุมชน รวม
14 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้ากระบี่ 11 1.82 13.46 15.28
15 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนรัชชประภา 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
11 0.92 9.51 10.43

16 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง และโรงไฟฟ้า
เขื่อนบ้านสันติ จังหวัดยะลา

12 0.56 3.17 3.73

17 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดยะลา 1 (เดิมกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
บริษัท กัลฟ์ ยะลา กรีน จํากัด)

12 0.18 1.19 1.37

18 กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท อีสเทิร์น เพาเวอร์ แอนด์ 
อิเล็คทริค จํากัด

13 2.20 18.67 20.87

19 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ 1 13 1.15 10.67 11.82
20 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ 2 13 0.97 7.53 8.50
21 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงกลั่นน้ํามันบางจาก กรุงเทพมหานคร 13 0.26 1.50 1.76
22 กองทุนพัฒนาไฟฟา้โรงไฟฟ้าพลังความร้อนรว่มพระนครเหนอื 13 4.62 34.86 39.48

กองทุนประเภท ข จํานวน 22 กองทุน 33.79 286.03 319.82
รวมทั้งสิ้น 29 กองทุน 111.49 1,890.74 2,002.23

หน่วย : ล้านบาท
กองทุนประเภท ข จํานวน 22 กองทุน



แนวทางการขอรับโอนเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

สํานักงาน กกพ. ได้มีหนังสือที่ สกพ 5502/6312 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 แจ้งประธาน 
คพรฟ. เพื่อซักซ้อมแนวทางการขอรับโอนเงินงบประมาณ

ขอให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าฯ จัดส่งหนังสือแจ้งความประสงค์การขอรับโอนเงินเมื่อใกล้ถึงกําหนดการ
จ่ายเงิน พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง มายังสํานักงาน กกพ. เพื่อประกอบการพิจารณาโอนเงิน
ประกอบด้วย

• แผนการใช้จ่ายเงินและผลการเบิกจ่ายเงินรายไตรมาส (ถ้ามี)
• รายงานยอดเงินงบประมาณเหลือจ่ายในปีงบประมาณก่อนหน้า 

โดยจําแนกเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการชุมชน และค่าใช้จ่ายบริหารจัดการ
• ส่งคืนเงินให้สํานักงาน กกพ. อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
• สําเนาบัญชีเงินฝากธนาคารที่แสดงยอดเงินคงเหลือในปัจจุบัน (ยกเว้นธนาคารกรุงไทย)



ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินคงเหลือในพื้นที่ (กรณีพิเศษ)

สํานักงาน กกพ. ได้ประสานงานกับธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) เพื่อขออัตรา
ค่าธรรมเนียมในการฝากเงินข้ามจังหวัดกรณีคงเหลือคืนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
เข้าบัญชีสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เป็นกรณีพิเศษ

อัตราเดิม
อัตราหมื่นบาทละ 10.- บาท 
ส่วนเกินคิดตามส่วนเลขหลักพัน 
ค่าบริการขั้นต่ํา 10.- บาท 
และค่าบริการขอโอนรายการละ 20 บาท 

ปรับปรุงเป็น
อัตราหมื่นบาทละ 10.- บาท 
ส่วนเกินคิดตามส่วนเลขหลักพัน 
ค่าบริการขั้นต่ํา 10.- บาท สูงสุดไม่เกิน 500.- บาท
และค่าบริการขอโอนรายการละ 20 บาท 



รายละเอียดเพิ่มเติม หรือ ต้องการตดิตอ่สอบถาม
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