
คุณฤดี ภริงคาร
ผูอํานวยการฝายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟา

สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน

การบรรยายใหค้วามรูเ้ก่ียวกบักองทุนพฒันาไฟฟ้า

ใหก้บัผูป้ฏิบตังิานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย



วัตถุประสงคของ พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลงังาน พ.ศ. 2550

เพื่อปรับโครงสรางการบริหารกิจการพลังงาน 
โดยใหแยกงานดังตอไปนี้ออกจากกัน

งานนโยบาย 

งานกํากับดูแล 

การประกอบกิจการพลังงาน

เพื่อเปดโอกาสใหภาคเอกชน ชุมชน 
และประชาชนมีสวนรวมและมีบทบาทมากขึ้น 

เพื่อใหการประกอบกิจการพลังงาน

มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคง 

เพียงพอและทั่วถึง ในราคาที่เปนธรรม คุณภาพไดมาตรฐาน

ตอบสนองความตองการภายในประเทศและตอการพัฒนาประเทศ
อยางย่ังยืน ในดานสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม อันสอดคลอง
กับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง



วัตถุประสงคของ พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลงังาน พ.ศ. 2550

สงเสริมใหการประกอบกิจการพลังงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเปนธรรม

ตอผูรับใบอนุญาตและผูใชพลังงาน

ปกปองสิทธิเสรีภาพของผูใชพลังงาน ชุมชนทองถิ่น ประชาชน และผูรับใบอนุญาต

ในการมีสวนรวม เขาถึง ใช และจัดการดานพลังงาน ภายใตหลักเกณฑที่ใหความ

เปนธรรมแกทุกฝาย

สงเสริมการใชพลังงานและการใชทรัพยากรในการ

ประกอบกิจการพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ

โดยคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

และความสมดุล ของทรัพยากรธรรมชาติ

สงเสริมการใชพลังงานหมุนเวียนในการ

ประกอบกิจการไฟฟา ที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย



คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ชุดปจจุบัน

นายวีระพล จิรประดิษฐกุลนางสาววิไลพร ลิ่วเกษมศานตนายวัชระ คุณาวัฒนาวุฒิ

นางปจฉิมา ธนสันตินางดวงมณี โกมารทัตนายไกรสีห กรรณสูตนายพรเทพ ธัญญพงศชัย
(ประธานกรรมการ)

วาระการดํารงตําแหนง 

พ.ศ. 2557 - ปจจุบัน



การจดัตัง้กองทุนพฒันาไฟฟ้า

”กองทุนพัฒนาไฟฟา” ไดจัดต้ังขึ้นตาม พรบ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ

• สนับสนุนการใหบริการไฟฟาไปยังทองท่ีตางๆ อยางท่ัวถึง

• กระจายความเจริญไปสูทองถิ่น พัฒนาชุมชนในทองถิ่นท่ีไดรับผลกระทบ

จากการดําเนินงานของโรงไฟฟา

• สงเสริมพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีในการประกอบกิจการไฟฟา

ท่ีมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอย
• การนําสงเงินเขากองทุนและการใชจายเงินกองทุน เปนไปตามระเบียบ

ท่ี กกพ. กําหนดภายใตกรอบนโยบายของคณะกรรมการนโยบาย

พลังงานแหงชาติ (กพช.) 
• การบริหารเงินกองทุนฯ 

• สํานักงาน กกพ. เปนผูรับ-จาย-เก็บรักษา-บริหารจัดการฯ 

ตามระเบียบท่ี กกพ. กําหนด โดยแยกออกจากงบประมาณของ 

สํานักงาน กกพ.

• ตรวจสอบการดําเนินงานโดย สํานักงานตรวจเงินแผนดิน (สตง.) 

• รายงานผลการดําเนินงานประจําปตอ กพช. รมว.พน. ครม. 

สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา และเปดเผยตอสาธารณชน



วัตถุประสงคของกองทุนพัฒนาไฟฟา

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

(1) เพ่ือชดเชยและอุดหนุนผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟา ซ่ึงใหบริการแกผูใชไฟฟาที่ดอย

โอกาส หรือเพ่ือมีการใหบริการไฟฟาอยางทั่วถึง

(2) เพ่ือชดเชยผูใชไฟฟาซ่ึงตองจายอัตราคาไฟฟาแพงขึ้น จากการที่ผูรับใบอนุญาต

ที่มีศูนยควบคุมระบบไฟฟาเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรมในการผลิตไฟฟา

(3) เพ่ือการพัฒนาทองถ่ินที่ไดรับผลกระทบจากการดําเนินงานของโรงไฟฟา

(4) เพ่ือสงเสริมการใชพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีที่ใชในการประกอบกิจการไฟฟาที่มี

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย

(5) เพ่ือสงเสริมสังคมและประชาชนใหมีความรู ความตระหนัก และมีสวนรวม

ทางดานไฟฟา

(6) เพ่ือเปนคาใชจายในการบริหารกองทุน



เปาหมายของกองทุนพัฒนาไฟฟาในป พ.ศ. 2558-2562
1. การดําเนินงานของกองทุนฯ สามารถตอบสนองความคาดหวงัของผูมีสวนไดเสีย

2. ระบบบริหารจัดการกองทุนฯ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

วิสัยทัศนกองทุนพัฒนาไฟฟา

“บริหารจัดการกองทุนพัฒนาไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพ  

โปรงใส เปนธรรม เสริมสรางการมีสวนรวม

เพ่ือใหคนไทยใชไฟฟาไดทั่วถึง และยั่งยืน”



แผนยุทธศาสตรกองทุนพัฒนาไฟฟา พ.ศ. 2558-2562

ยุทธศาสตร

กองทุน

พัฒนาไฟฟา

เปนกลไกสนับสนุนการกํากับ

กิจการไฟฟาอยางทั่วถึงและเปนธรรม

ยุทธศาสตรที่ 1

สงเสริมการใชพลังงานหมุนเวียน 

และเทคโนโลยีที่ใชในการประกอบ

กิจการไฟฟาที่มีผลกระทบ

ตอส่ิงแวดลอมนอย

ยุทธศาสตรที่ 3

สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน

รอบโรงไฟฟาและการส่ือสาร

อยางทั่วถึง

ยุทธศาสตรที่ 2

เสริมสรางความรูดานไฟฟาและ

พัฒนาระบบงานกองทุนพัฒนาไฟฟา

ที่ตอบสนองความคาดหวัง

ของผูมีสวนไดเสีย

ยุทธศาสตรที่ 4



เป้าหมายกองทุนพฒันาไฟฟ้า พ.ศ. 2556-2560

เป็นกลไกสนับสนุนการกาํกบักิจการ

ไฟฟ้าอยา่งทัว่ถึงและเป็นธรรม

1

สง่เสริมการมีสว่นรว่มของชุมชนรอบ

โรงไฟฟ้า และส่ือสารอยา่งทัว่ถึง

2

พฒันาเทคโนโลยพีลงังานสะอาดและ

การประกอบกิจการไฟฟ้าอยา่งมีประสิทธิภาพ 

และเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม

3

เสริมสรา้งความรูด้า้นไฟฟ้า และพฒันา

ระบบงานกองทุนพฒันาไฟฟ้าท่ีตอบสนอง

ความคาดหวงัของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง

4

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย
เป็นกลไกสนับสนุนการรบัจา่ยเงินกองทุนพฒันาไฟฟ้า

อยา่งมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบันโยบายของ กกพ. 

และยุทธศาสตรใ์นภาพรวม

ชุมชนรอบโรงไฟฟ้ามีส่วนรว่มในการดาํเนินงานของกองทุน

พฒันาไฟฟ้าในพื้ นท่ีประกาศ โดยชุมชน เพื่อชุมชน และ

สนับสนุนใหเ้กิดความรว่มมือ แลกเปล่ียนเรียนรูร้ะหว่างชุมชน 

รวมทั้งมีการ ประชาสมัพนัธสู์่สาธารณชนอยา่งทัว่ถึง 

เกิดนวตักรรมเทคโนโลยพีลงังานสะอาดและการประกอบ

กิจการไฟฟ้าท่ีมีประสิทธิภาพและมีผลกระทบต่อ

ส่ิงแวดลอ้มนอ้ย 

ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีความรู ้ความเขา้ใจดา้นไฟฟ้าเพิ่มข้ึน และ

มีการพฒันาระบบงานและการบริหารจดัการทรพัยากรของกองทุน

พฒันาไฟฟ้าอยา่งเหมาะสม รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ



ชดเชย และอดุหนุนให้มีการให้บริการแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าท่ีด้อยโอกาส หรือ เพ่ือให้มีการให้บริการไฟฟ้าอย่างทัว่ถึง หรือเพ่ือส่งเสริมนโยบายในการกระจายความเจริญไปสู่ภมิูภาค 

ปี 2558 ปี 2559-2560 ปี  2561-2562

พฒันา/ฟ้ืนฟทู้องถ่ินท่ีได้รบัผลกระทบจากการดาํเนินงานของโรงไฟฟ้าตามแผนงานท่ีกาํหนด 

ชดเชย และอดุหนุนให้มีการให้บริการแก่ผูใ้ช้ไฟฟ้าทีด้่อยโอกาส ทัว่ถึง เป็นธรรม และพฒันาหรือฟ้ืนฟทู้องถิน่ทีไ่ด้รบัผลกระทบจากการดาํเนินงานของโรงไฟฟ้า 
ตลอดจนส่งเสริมการใช้พลงังานหมนุเวียนและเทคโนโลยีทีใ่ช้ในการประกอบกิจการไฟฟ้าทีมี่ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมน้อย 

และส่งเสริมประชาชนให้มีความรู้ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า

การเสริมสร้างการกาํกบัดแูลกิจการพลงังาน

อย่างมีมาตรฐาน เป็นธรรม และเช่ือถือได้
ส่งเสริมกิจการพลงังานให้มีประสิทธิภาพ

และเสริมสร้างการแข่งขนัท่ีเป็นธรรม

คุ้มครองสิทธิของผู้ใช้พลงังานและมีส่วนได้

เสียตามมิติในงานกาํกบักิจการพลงังาน
พฒันาองคก์รสู่ความเป็นเลิศ
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บริหารจดัการกองทุนพฒันาไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ  โปรง่ใส เป็นธรรม 

เสริมสรา้งการมีส่วนรว่ม เพือ่ให้คนไทยใช้ไฟฟ้าได้ทัว่ถึง และยัง่ยืน

1. การดาํเนินงานของกองทุนฯ สามารถตอบสนองความคาดหวงัของผูมี้ส่วนได้เสีย

2. ระบบบริหารจดัการกองทุนฯ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

เป็นกลไกสนับสนุนการกาํกบั

กิจการไฟฟ้าอย่างทัว่ถึง

และเป็นธรรม

ส่งเสริมการมีส่วนรว่มของ

ชุมชนรอบโรงไฟฟ้า

และการสือ่สาร

อย่างทัว่ถึง

ส่งเสริมการใช้พลงังานหมนุเวียน

และเทคโนโลยีทีใ่ช้ในการประกอบ

กิจการไฟฟ้าทีมี่ผลกระทบ

ต่อสิง่แวดล้อมน้อย

เสริมสรา้งความรูด้้านไฟฟ้า

และพฒันาระบบงานกองทุน

พฒันาไฟฟ้า ทีต่อบสนองความ

คาดหวงัของผูมี้ส่วนได้เสีย

4

เป็นกลไกสนับสนุน

การรบั-จ่ายเงินกองทุนฯ 

อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้อง

กบันโยบายของ กกพ. 

และยุทธศาสตรใ์นภาพรวม

ชุมชนรอบโรงไฟฟ้ามีส่วนร่วม

ในการดาํเนินงานของกองทุนฯ 

ในพ้ืนทีป่ระกาศ โดยชุมชน เพือ่ชมุชน 

และสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือ 

แลกเปลีย่นเรียนรู้ระหว่างชุมชน 

รวมทัง้มีการประชาสมัพนัธ์

สู่สาธารณชนอย่างทัว่ถึง 

เกิดนวตักรรมเทคโนโลยี

พลงังานสะอาด

และการประกอบกิจการไฟฟ้าทีมี่

ประสิทธิภาพ

และมีผลกระทบต่อ

สิง่แวดล้อมน้อย 

ผูมี้ส่วนได้เสียมีความรู้ ความเข้าใจ

ด้านไฟฟ้าเพิม่ข้ึน และ

มีการพฒันาระบบงานและ

การบริหารจดัการทรพัยากรของ

กองทุนฯ อย่างเหมาะสม รวดเรว็ 

และมีประสิทธิภาพ
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ส่งเสริม สาธิตการใช้พลงังานหมุนเวียนในการประกอบกิจการไฟฟ้า ศึกษา วิจยั พฒันา ด้านพลงังานหมุนเวียน และเทคโนโลยีในการประกอบกิจการ

ไฟฟ้า หรือการป้องกนัแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมจากการประกอบกิจการไฟฟ้า

การพฒันาและปรบัปรงุเทคโนโลยีในการประกอบกิจการไฟฟ้า

สร้างความตระหนัก ปลูกจิตสาํนึก และการมีส่วนร่วมทางด้าน

ไฟฟ้า 

พฒันาเครือข่ายข้อมูลและร่วมมอืกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในด้านไฟฟ้า

เสริมสร้างศกัยภาพ ส่งเสริมบทบาท และพฒันาองคค์วามรู้ทางด้านไฟฟ้าในรปูแบบท่ีทนัสมยั สนับสนุนสร้างภมิูคุ้มกนั และเตรียมพร้อมรบัทุกสถานการณ์

วิสัยทัศน เปาหมาย และยุทธศาสตร พ.ศ. 2558-2562

10



แผนการดําเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟา (ระยะสั้นและระยะปานกลาง 5 ป)

2558 2559 2560 2561 2562

• พัฒนาระบบงานสนับสนุนการดําเนินงานของกองทุนฯ 

ในพ้ืนท่ีประกาศ และสํานักงาน กกพ. ใหรวดเร็ว และมี

ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

• เพ่ิมศักยภาพเจาหนาท่ีกองทุนฯ ในพ้ืนท่ีประกาศและ

สวนกลาง โดยจะสนับสนุนและผลักดันใหการดําเนินงาน

ของกองทุนฯ ในพ้ืนท่ีประกาศ ใหมีระบบท่ีเปนมาตรฐาน

เดียวกันสําหรับการปฏิบัติการกองทุนท่ัวประเทศ สามารถ

ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานไดในแตละข้ันตอนของ

การดําเนินงานได 

• เรงดําเนินงานกองทุนฯ เพ่ือกิจการตามมาตรา 97(4) และ

มาตรา 97(5)

• การดําเนินงานของกองทุนฯ สามารถ

ตอบสนองความคาดหวังของผูมีสวน

ไดเสีย

• ระบบบริหารจัดการกองทุนฯ 

มีประสิทธิภาพ



แผนยุทธศาสตรกองทุนพัฒนาไฟฟา ป พ.ศ. 2558-2562 

ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ และเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร

ยุทธศาสตร กลยุทธ เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร

ยุทธศาสตรท่ี 1 เปนกลไก

สนับสนุนการกํากับกิจการ

ไฟฟาอยางท่ัวถึงและเปน

ธรรม

1.1 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อตอบสนอง

ความตองการของผูประกอบการ

1.2 จัดสัมมนาใหความรูเก่ียวกับการใชงาน

ระบบสารสนเทศ

1.3 สนับสนุนขอมูลผูประกอบการ และการ

ตัดสินใจของผูบริหาร

เปนกลไกสนับสนุนการรับจายเงินกองทุน

พัฒนาไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลอง

กับนโยบายของ กกพ. และยุทธศาสตรใน

ภาพรวม

ยุทธศาสตร ท่ี 2 สงเสริม

การมีสวนรวมของชุมชน

รอบ โ ร ง ไฟฟ า และกา ร

สื่อสารอยางท่ัวถึง

2.1 กระจายอํานาจลงสูชุมชน ใหชุมชนมีสวน

รวมในการติดสินใจต้ังแตเริ่มแรก

2.2 สนับสนุนใหมีการประชาสัมพันธ  ให

ความรูแกชุมชนรอบโรงไฟฟา

2.3 เพิ่มชองทางใหชุมชนเขาถึงแหลงขอมูล

และมีสวนรวมในการบรหิารจัดการกองทุน

2.4 สรางเครือขายพันธมิตร

ชุ ม ชนร อ บ โ ร ง ไ ฟ ฟ า มี ส ว น ร ว ม ในก า ร

ดําเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟาในพื้นที่

ประกาศ โดยชุมชน เพื่อชุมชน และสนับสนุน

ใหเกิดความรวมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง

ชุ มชน  ร ว มทั้ ง  มี ก า รประช าสั มพั น ธ สู

สาธารณชนอยางทั่วถึง



แผนยุทธศาสตรกองทุนพัฒนาไฟฟา ป พ.ศ. 2558-2562 

ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ และเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร (ตอ)
ยุทธศาสตร กลยุทธ เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ท่ี  3  พั ฒ น า

เทคโนโลยีพลังงานสะอาด

และการประกอบกิจการไฟฟา

อยางมีประสิทธิภาพ และเปน

มิตรกับสิ่งแวดลอม

3.1 สงเสริมใหมีการวิจัย พัฒนาและสาธิต

เทคโนโลยีพลังงานสะอาด พรอมผลักดัน

ผลงานวิจัยใหมีการตอยอดเชิงพาณิชย 

เกิดนวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานสะอาดและ

การประกอบกิจการไฟฟาที่มีประสิทธิภาพและ

มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย

ยุทธศาสตรท่ี 4 เสริมสราง

ความรูดานไฟฟา และพัฒนา

ระบบงานกองทุนพัฒนาไฟฟา

ท่ีตอบสนองความคาดหวัง

ของผูมีสวนไดเสีย

4.1 สรางความรู ความเขาใจ เผยแพร และ

ถายทอดขอมูลกองทุนพัฒนาไฟฟาอยางมี

ประสิทธิภาพ และเปนที่ยอมรับ

4.2 พัฒนาระบบงานและการสรางบุคลากร

เพื่อรองรับการพัฒนาในอนาคต

ผูมีสวนไดเสียมีความรู ความเขาใจดานไฟฟา

เพิ่มข้ึน และมีการพัฒนาระบบงานและการ

บริหารจัดการทรัพยากรของกองทุนพัฒนา

ไ ฟ ฟ า อ ย า ง เ หม า ะ ส ม  ร ว ด เ ร็ ว  แ ล ะ มี

ประสิทธิภาพ



ผลการใชจายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟาในปงบประมาณ พ.ศ. 2557

ผลการดําเนินงาน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2557

การจัดเก็บรายได การใชจาย

ประมาณการ
รับจริง 

(ณ 30 ก.ย. 57)

แผนท่ีไดรับ
อนุมัติ

จายจริง*
รวมผูกพัน

(ณ 30 ก.ย. 57)

ยอดคงเหลือ
(แผน-จายจริง)

(1) กิจการตามมาตรา 97(1) * 17,306 16,119 17,306 16,507 799
- เงินชดเชยรายได 14,162 12,761 14,162 13,168 994
- เงินอุดหนุนผูใชไฟฟาท่ีดอยโอกาส 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

รวมท้ังสิ้น 21,488 19,378 19,562 18,640 922

หมายเหตุ: * การใชจายเงินตามมาตรา 97(1) เปนขอมูล 11 เดือน โดยในการดําเนินงานดังกลาวมีงบประมาณคงเหลือจากปกอนหนาเพียงพอตอการใชจาย

หนวย : ลานบาท



ประมาณการรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558-2562

ประมาณการรายจาย กองทุนพัฒนา

ไฟฟา เพ่ือกิจการตามมาตรา

ปงบประมาณ
รวมปงบประมาณ

2558-25622558 2559 2560 2561 2562

มาตรา 97(1) 17,419 17,570 17,700 17,835 17,944 88,468

- เงินชดเชยรายได 14,194 14,194 14,194 14,194 14,194 70,970 

- เงินอุดหนุนผูใชไฟฟาที่ดอยโอกาส 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 ป 2558 ไดประมาณการใชจายเงินตามมาตรา 97(3) โดยรวมเงินท่ีเหลือจายจากกรอบงบประมาณ พ.ศ. 2557 จํานวน 930 ลานบาท และ 

มาตรา 97(6)  โดยรวมเงินเหลือจายจากกรอบงบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 รวมจํานวน 132.51 ลานบาท

หนวย : ลานบาท



แผนการดําเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

(จําแนกตามวัตถุประสงคของกองทุนพัฒนาไฟฟา)

กองทุนพัฒนาไฟฟา แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

มาตรา 97(1) สํานักงาน กกพ. จะดําเนินการรับเงินจากผูรับใบอนุญาตจําหนายไฟฟา และจายเงินเพื่อการชดเชยรายได

ระหวางการไฟฟาและการอุดหนุนผูใชไฟฟาที่ดอยโอกาส ในลักษณะเปนการสงผานคาใชจายตามนโยบายของ

ภาครัฐผานกลไกกองทุนพัฒนาไฟฟา ตามนโยบายของ กกพ. และ กพช.

มาตรา 97(2) สํานักงาน กกพ. จะดําเนินการรับเงินจากผูรับใบอนุญาตศูนยควบคุมระบบไฟฟา และจายเงินเพื่อชดเชยใหผูใช

ไฟฟาผานคาไฟฟาตามสูตรเอฟที ในลักษณะเปนการสงผานคาใชจายตามนโยบายของภาครัฐผานกลไกกองทุน

พัฒนาไฟฟาเปนกรณีๆ (ถามี)

มาตรา 97(3) - สํานักงาน กกพ. ไดจัดทําประมาณการกรอบวงเงินงบประมาณโดยจัดสรรจากเงินที่ไดรับจากผูรับใบอนุญาต

ผลิตไฟฟาในอัตรารอยละ 95 ใหกับกองทุนพัฒนาไฟฟาในพื้นที่ประกาศ เปนเงินประมาณ 2,267.32 ลานบาท

ตามกรอบวงเงินงบประมาณและแผนการใชจายเงินที่ไดรับอนุมัติจาก กกพ. ในการประชุมครั้งที่ 27/2557 

(ครั้งที่ 276) เม่ือวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 และการจัดสรรเงินเหลือจายจากกรอบงบประมาณป พ.ศ. 2557 ที่

ไดรับอนุมัติจาก กกพ. ในการประชุมครั้งที่ 38/2557 (ครั้งที่ 287) เม่ือวันที่ 18 กันยายน 2557

มาตรา 97(4) และ

มาตรา 97(5)

สํานักงาน กกพ. จัดทํารายละเอียดประกาศการนําสงเงินเขากองทุนพัฒนาไฟฟาเสนอคณะอนุกรรมการ

กล่ันกรองแผนงานและโครงการฯ ตลอดจน การนําเสนอหลักเกณฑ และระเบียบที่เกี่ยวของกับการใชจาย

เงินกองทุนพัฒนาไฟฟาดังกลาวตอ กกพ. โดยในเบื้องตนไดประมาณการวาจะสามารถเรียกเก็บเงินจากผูรับ

ใบอนุญาตจําหนายไฟฟาเขากองทุนพัฒนาไฟฟาไดประมาณเดือนมกราคม 2558 และคาดวาจะเริ่มเปดรับ

โครงการในเดือนมีนาคม 2558 เปนตนไป 



แผนการดําเนินงานของกองทุนพฒันาไฟฟา เพือ่กิจการตามมาตรา 97(3)

เงินกองทุนพัฒนาไฟฟา 

เพ่ือกิจการตามมาตรา 97(3)

แผนงานท่ีไดรับอนุมัติปงบประมาณ 

พ.ศ. 2557

กรอบการใชจายประจําป 

พ.ศ. 2558

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

รวมท้ังสิ้น 2,055.40 3,246.05

หนวย : ลานบาท



การนาํสง่เงินเขา้กองทุนพฒันาไฟฟ้า



การใชจ้า่ยเงินกองทุนพฒันาไฟฟ้า

เงินกองทุนพัฒนาไฟฟา

เงินกองทุนพัฒนาไฟฟา ไมใชเงิน CSR ของโรงไฟฟา เนื่องจากประชาชนทั้งประเทศ 

เปนผูรับภาระคาใชจาย ตนทุนในการผลิตกระแสไฟฟาที่เกิดขึ้น

เก็บเงินผานโครงสรางคาไฟฟา

หนวยไฟฟาที่โรงไฟฟาผลิตเพ่ือใชเองและขายใหลูกคาตรง 
(ผลิตเทาไหร กอใหเกิดผลกระทบ ก็ตองรับผิดชอบใหกับชุมชน)

คากอสรางโรงไฟฟา (ชวงกอสราง)

คา Ft ในชวงผลิตไฟฟา (ตามประเภทเช้ือเพลงิ)

เงินกองทุนพัฒนาไฟฟาเก็บมาจากประชาชนทั้งประเทศ 

การใชจายก็ตองอยูภายใตกรอบที่ กกพ. กําหนด

รวมทั้งมีการตรวจสอบ และรายงานผลการใชจายตอสภาผูแทนราษฎร คณะรัฐมนตรี ฯลฯ



แนวทางท่ี กกพ. กาํหนดในการนาํสง่เงินเขา้กองทุนพฒันาไฟฟ้า

 คณะกรรมการกาํกบักิจการพลงังาน (กกพ.) ไดอ้อกประกาศ เร่ือง

การนาํส่งเงินเขา้กองทุนพฒันาไฟฟ้า สาํหรบัผูร้บัใบอนุญาตประกอบ

กิจการไฟฟ้าประเภทใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2553

 มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต ่วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2553 เป็นตน้มา

 ส่งผลใหผู้ร้บัใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้าประเภทใบอนุญาตผลิต

ไฟฟ้ามีหนา้ท่ี

1. รายงานขอ้มูลการผลิตไฟฟ้า 

2. นาํส่งเงินเขา้กองทุนพฒันาไฟฟ้า 

เริม่นาํสง่เงินตั้งแตเ่ดือนมกราคม 2554 เป็นตน้มา



เงินกองทุนพฒันาไฟฟ้า จดัเก็บอยา่งไร

ผูร้บัใบอนญุาต
ผลติไฟฟ้า

รายเดมิ

รายใหม่

นําสง่เงนิ
ระหวา่งการผลติ

ไฟฟ้า**

นําสง่เงนิเขา้กองทนุ
ระหวา่งการกอ่สรา้ง

โรงไฟฟ้า*

นําสง่เงนิ

นําสง่เงนิ

ผูท้ีไ่ดรั้บใบอนุญาต อ.1 หรอื รง.4 
กอ่นระเบยีบกองทนุมผีลบังคับใช ้

(21 ธ.ค. 2553)

นําสง่เงนิ

ผูท้ีไ่ดรั้บใบอนุญาต อ.1 หรอื รง.4 
ตัง้แตร่ะเบยีบกองทนุมผีลบังคบัใช ้

*   นับจากวนัทีเ่ริม่ดําเนนิการกอ่สรา้งโรงไฟฟ้าตามสญัญาวา่จา้งผูรั้บเหมาเพือ่ดําเนนิการกอ่สรา้งและตามทีกํ่าหนดไวใ้นใบอนุญาตผลติไฟฟ้า จนถงึวนัทีเ่ริม่จา่ย
ไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณชิย์
** นับจากวนัทีเ่ริม่จา่ยไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณชิยเ์ป็นตน้ไป

นําสง่ในกรณีมกีารขยาย
กําลงัการผลติไฟฟ้า โดยมี
การปลกูสรา้งอาคารหรอื

โรงงาน

ในชว่งเริม่ตน้ของการบังคับใชร้ะเบยีบนี ้สํานักงาน 
กกพ. เริม่เก็บเงนิจากผูรั้บใบอนุญาตผลติไฟฟ้า
รายเดมิเขา้กองทนุตัง้แตเ่ดอืนถัดจากเดอืนที่
ระเบยีบนีม้ผีลบังคับใช ้



เงินกองทุนพฒันาไฟฟ้า เก็บในอตัราเทา่ไหร่

1.1 ชว่งระหวา่งการกอ่สรา้งโรงไฟฟ้า (วนัทีเ่ร ิม่ดาํเนนิการกอ่สรา้งจนถงึวนัทีเ่ร ิม่ COD) 
 ในอตัรา 50,000 บาท/เมกะวตัต/์ปี หรอืไมน่อ้ยกวา่ 50,000 บาทตอ่ปี 
 วนัจา่ยเงนิ : ปีแรก => ภายใน 5 วนัทําการนับจากวนัทีเ่ริม่กอ่สรา้ง

ปีถัดไป => ภายใน 5 วนัทําการแรกของปี

1.2 ชว่งระหวา่งการผลติไฟฟ้า (วนัทีเ่ร ิม่ COD เป็นตน้ไป) 
 ตามปรมิาณการผลติพลังงานไฟฟ้าในแตล่ะเดอืน

เชือ้เพลงิ สตางค/์หนว่ย

กา๊ซธรรมชาติ 1.0
นํา้มนัเตา, ดเีซล 1.5
ถา่นหนิ, ลกิไนต์ 2.0
พลงังานหมนุเวยีน
- ลม และแสงอาทติย์
- พลงันํา้
- กา๊ซชวีภาพ ชวีมวล กากและเศษวสัดเุหลอืใช ้ขยะชุมชน และ

อืน่ๆ

1.0
2.0
1.0

ใหนํ้าสง่เฉพาะชว่งระหวา่งการผลติไฟฟ้าเทา่นัน้

1. ผูรั้บใบอนุญาตฯ รายใหม่

2. ผูรั้บใบอนุญาตฯ รายเดมิ



ประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เรื่อง การนําสงเงินเขากองทุนพัฒนาไฟฟา 

สําหรับผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟาประเภทใบอนุญาตผลิตไฟฟา พ.ศ. 2553

ขอ 5 (1) การนําสงเงินระหวางการกอสรางโรงไฟฟา นับจากวันท่ีเร่ิมดําเนินการกอสรางโรงไฟฟาตาม

สัญญา วาจางผูรับเหมาเพ่ือดําเนินการกอสรางและตามท่ีกําหนดไวในใบอนุญาตผลิตไฟฟา จนถึงวันท่ีเร่ิม

จายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชย (Commercial Operation Date : COD) ใหนําสงเปนรายปภายในหาวัน

ทําการแรกของป 

สําหรับปแรกใหนําสงเงินเขากองทุนภายในหาวันทําการนับจากวันท่ีเร่ิมดําเนินการกอสรางโรงไฟฟา 

โดยคํานวณจํานวนเงินท่ีนําสงตามประมาณการกําลังผลิตติดต้ังของโรงไฟฟาในอัตราหาหม่ืนบาทตอ

เมกะวัตตตอป 

สําหรับปใดท่ีมีการกอสรางไมครบป ใหนําสงตามสัดสวนของเดือนท่ีทําการกอสรางในปน้ัน ท้ังน้ีตองไมนอย

กวาปละหาหม่ืนบาท



เงินกองทุนพฒันาไฟฟ้า เก็บในอตัราเทา่ไหร่

*  นับจากวันท่ีเริ่มดําเนินการกอสรางโรงไฟฟาตามสัญญาวาจางผูรับเหมาเพ่ือดําเนินการกอสรางและตามท่ีกําหนด

ไวในใบอนุญาตผลิตไฟฟา จนถึงวันท่ีเริ่มจายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชย

นําสงเงินระหวาง

การกอสราง

โรงไฟฟา

• นําสงเปนรายป

• ในปแรกใหนําสงเงินเขากองทุนภายใน 5 วัน

ทําการนับจากวันท่ีเร่ิมดําเนินการกอสราง

• เงินท่ีนําสงเขากองทุนใหคํานวณจากประมาณการกําลังผลิต

ติดต้ังของโรงไฟฟาในอัตรา 50,000 บาท/เมกะวัตต/ป 

• สําหรับปใดท่ีมีการกอสรางไมครบป ใหนําสงตามสัดสวน

ของเดือนท่ีทําการกอสรางในปน้ัน 

ท้ังน้ีตองไมนอยกวาปละ 50,000 บาท 

การนําสงเงินเขากองทุนระหวางการกอสรางโรงไฟฟา



เงินกองทุนพฒันาไฟฟ้า เก็บในอตัราเทา่ไหร่

** นับจากวันที่เริ่มจายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชย (COD) เปนตนไป

กองทุนเก็บเงิน

ระหวาง

การผลิต

• นําสงเปนรายเดือนภายใน 45 วัน นับจาก

วันสิ้นเดือน

• เงินท่ีนําสงเขากองทุน คํานวณจากปริมาณพลังงาน

ไฟฟาท่ีผลิตเพ่ือจําหนายและใชเอง 

• โดยไมรวมถึงพลังงานไฟฟาท่ีใชในกระบวนการผลิต

ภายในโรงไฟฟา (Station Service) ในแตละเดือน 

• โดยแยกตามชนิดของเช้ือเพลิงท่ีใชในการผลิตไฟฟา

การนําสงเงินเขากองทุน ระหวางการผลิตไฟฟา



1. กรณีการกอสรางโรงงานผลติไฟฟาทดแทนกําลงัเคร่ืองจกัรเดิม 

ที่ไมเขาขายเปนการขยายโรงงาน ตองนําสงเงินเขากองทุนระยะกอสรางหรือไม อยางไร

หากผูรับใบอนุญาตผลิตไฟฟารายเดิมท่ีมีการขยายกําลังการผลิตไฟฟา โดยมีการปลูกสรางอาคารหรือ

โรงงาน ตามประกาศนําสง ขอ 6 กําหนดใหนําสงใหนําสงเงินเขากองทุนภายในหาวันทําการนับจากวันท่ี

เร่ิมดําเนินการกอสรางโรงไฟฟา โดยคํานวณจํานวนเงินท่ีนําสงตามประมาณการกําลังผลิตติดต้ังของ

โรงไฟฟาในอัตราหาหม่ืนบาทตอเมกะวัตตตอป

การกอสรางไมครบปใหนําสงตามสัดสวนของเดือนท่ีทําการกอสรางในปน้ัน ท้ังน้ี ตองไมนอยกวาปละหา

หม่ืนบาท



2. กรณีการกอสรางโครงการโรงไฟฟาท่ีไมถือวาเปนโรงงาน

ตองนําสงเงินเขากองทุนพัฒนาไฟฟาหรือไม อยางไร

ผูมีหนาท่ีนําสงเงินเขากองทุนพัฒนาไฟฟา คือ “ผูรับใบอนุญาตผลิตไฟฟา” 

ถากอสรางโรงไฟฟาที่มีกําลังการผลิตรวมตํ่ากวา 1,000 kVA 

ไดรับการยกเวนไมตองขอใบอนุญาตผลิตไฟฟา จึงไมมีหนาที่นําสงเงินเขากองทุนฯ
ตาม พรฎ.กําหนดประเภท ขนาด และลักษณะของกิจการพลังงาน

ท่ีไดรับการยกเวนไมตองขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2552



3. การนําสงเงินเขากองทุนพัฒนาไฟฟาในระยะกอสราง 

จะสามารถดําเนินการกอนไดรับใบอนุญาตผลิตไฟฟาไดหรือไม

หากยังไมไดรับใบอนุญาตผลิตไฟฟา จะยังไมมีการเรียกเก็บเงินเขากองทุนฯ 

ในชวงกอสราง จนกวาจะไดรับใบอนุญาตผลิตไฟฟา 

โดยนําสงเงินเขากองทุนฯ นับจากวันที่เริ่มดําเนินการกอสรางโรงไฟฟา

ตามสัญญาวาจางผูรับเหมาเพ่ือดําเนินการกอสรางและตามที่กําหนดไวใน

ใบอนุญาตผลิตไฟฟา จนถึงวันที่เริ่มจายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชย 

(Commercial Operation Date : COD)



3. การนําสงเงินเขากองทุนพัฒนาไฟฟาในระยะกอสราง จะสามารถดําเนินการกอน

ไดรับใบอนุญาตผลิตไฟฟาไดหรือไม

ถาไมมีการกอสรางอาคารที่เกี่ยวของกับกระบวนการผลิตไฟฟา 

ไมตองนําสงเงินเขากองทุนระยะกอสราง



แนวทางการบริหารกองทุนพฒันาไฟฟ้าในพ้ืนท่ีประกาศ



การใชจายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟา

เงินกองทุนพัฒนาไฟฟา

เงินกองทุนพัฒนาไฟฟา ไมใชเงิน CSR ของโรงไฟฟา เนื่องจากประชาชนทั้งประเทศ 

เปนผูรับภาระคาใชจาย ตนทุนในการผลิตกระแสไฟฟาที่เกิดขึ้น

เก็บเงินผานโครงสรางคาไฟฟา

หนวยไฟฟาที่โรงไฟฟาผลิตเพ่ือใชเองและขายใหลูกคาตรง 
(ผลิตเทาไหร กอใหเกิดผลกระทบ ก็ตองรับผิดชอบใหกับชุมชน)

คากอสรางโรงไฟฟา (ชวงกอสราง)

คา Ft ในชวงผลิตไฟฟา (ตามประเภทเช้ือเพลงิ)

เงินกองทุนพัฒนาไฟฟาเก็บมาจากประชาชนทั้งประเทศ 

การใชจายก็ตองอยูภายใตกรอบที่ กกพ. กําหนด

รวมทั้งมีการตรวจสอบ และรายงานผลการใชจายตอสภาผูแทนราษฎร คณะรัฐมนตรี ฯลฯ



กองทุนพฒันาไฟฟ้า

มี 3 ประเภท



กองทุนประเภท ก
มีจํานวนท้ังสิ้น 12 กองทุน

กองทุนประเภท ค
มีจํานวนท้ังสิ้น 236 กองทุน

กองทุนประเภท ข
มีจํานวนท้ังสิ้น 51 กองทุน

กกพ. ไดเห็นชอบการจัดตั้งกองทุนพัฒนาไฟฟา จํานวน 236 กองทุน



คณะกรรมการพฒันาชุมชนในพ้ืนท่ีรอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.)





คณะกรรมการพฒันาชุมชนในพ้ืนท่ีรอบโรงไฟฟ้าตาํบล (คพรต.)

คพรต. อื่น ๆ

คพรต. ภาคประชาชน

(ไมนอยกวา 2 ใน 3)

คพรต. อ่ืน ๆ มาจากผูแทนในสวนอ่ืน ๆ 

เชน กํานัน ผูใหญบาน ผูแทนสถานศึกษา

ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนเครือขายชุมชน

ผูแทนสภาเยาวชน ผูแทนศาสนสถาน

ผูแทนสื่อมวลชน ฯลฯ

คพรต. ภาคประชาชน มีจํานวนไมนอยกวา 

2 ใน 3 และมีจํานวนเทากับจํานวนหมูบาน 

หรือชุมชนในตําบลนั้น ๆ และคัดเลือกผาน

เวทีประชาคมหมูบาน

แตงต้ังโดย คพรฟ. มีเฉพาะในกองทุนประเภท ก
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คาตอบแทนเจาหนาที่ งบดําเนินการ

คาใชจายในการบริหารจัดการ

แบงออกเปน 5 ประเภท

อัตราของคาใชจายในแตละประเภท กําหนดไวใน ประกาศ กกพ. เรื่อง คาใชจายในการบริหารจัดการฯ

กรอบคาใชจายในการบริหารจัดการ

อื่น ๆงบเงินอุดหนุน

งบลงทุน



เงินกองทุนพัฒนาไฟฟา จะใชจายเรื่องใดไดบาง

11. อ่ืนๆ ที่ กกพ. เห็นชอบ

8. อนุรักษและฟนฟูสิ่งแวดลอม
7. พัฒนาชุมชน 6. การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

5. พัฒนาคุณภาพชีวิต

4. พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

3. พัฒนาการเกษตร

2. พัฒนาอาชีพ
1.สุขภาพและสุขภาวะ

10. พัฒนาศักยภาพผูที่เกี่ยวของ

9. ฉุกเฉินและชวยเหลือผูทุกขยาก โครงการชุมชนที่สามารถ

ขอรับเงินจากกองทุน
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ขั้นตอนการดําเนินโครงการชมุชน

40



รายละเอียดเพิม่เติม หรือ ตองการติดตอสอบถาม

ฝายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟา
สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน

อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 20 ถนนพญาไท 

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท 02-207-3599 

โทรสาร 02-207-3502

Website: http://pdf.erc.or.th

Facebook : powerfundpage

สายดวนกองทุนพัฒนาไฟฟา 1204



จบการนําเสนอ/ตอบคําถาม
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