






คำ�นำ�
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้ามีวัตถุประสงค์หนึ่งในการพัฒนา
หรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำาเนินงานของ
โรงไฟฟ้า ซึ ่งคณะกรรมการกำากับกิจการพลังงาน (กกพ.) 
ได้ให้ความสำาคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่
รอบโรงไฟฟ้าในการบริหารงานและเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
โดยชุมชน เพื่อชุมชน ภายใต้การกำากับดูแลของ กกพ. โดยในปี 
2555 ได้มีการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาชุมชนใน
พื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) เพื่อทำาหน้าที่บริหารเงินกองทุน
พัฒนาไฟฟ้า และได้มีการโอนเงินให้ คพรฟ. เพื่อให้ประชาชน
ในพืน้ที่รอบโรงไฟฟ้า ได้ร่วมเสนอโครงการชุมชนในการพัฒนา
ท้องถ่ินของตนเอง
 เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า ได้มีความ
เข้าใจในสิทธิของตนที่จะเข้าร่วมในการดำาเนินงานกองทุน
พัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ รวมทั้งได้รับทราบถึงขั้นตอนในการนำา
เสนอโครงการชุมชนเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนจากกองทุน
พัฒนาไฟฟ้า และขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติโครงการชุมชน
ได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น สำานักงานคณะกรรมการกำากับกิจการ
พลังงาน (สำานักงาน กกพ.) จึงได้ทำาหนังสือเล่มนี้ขึ้น เพื่อเป็น
สื่อในการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำาเนินงาน
ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้
รับผลกระทบ จากการดำาเนินงานของโรงไฟฟ้าให้กับประชาชน
ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าและผู้ที่สนใจทั่วไป ได้สามารถเข้าถึง
ประโยชน์จากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามเจตนารมณ์และเป้าหมาย
ของกองทุน            

ฝ่ายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า  
สำานักงานคณะกรรมการกำากับกิจการพลังงาน
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มารู้จักกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 “กองทุนพัฒนาไฟฟ้า” ตั้งขึ้นตาม “พระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
พลังงาน พ.ศ. 2550” โดยมีคณะกรรมการกำากับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. เป็น
ผู้กำากับดูแล และกองทุนพัฒนาไฟฟ้านี้มีฐานะเป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นภายในสำานักงาน
คณะกรรมการกำากับกิจการพลังงาน หรือสำานักงาน กกพ. 

วัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒน�ไฟฟ้� เพ่ือเป็นเงินทุนสนับสนุนชุมชนในด้าน
ต่างๆ ดังน้ี

1. ให้มีไฟฟ้าไปยังท้องที่ต่างๆ อย่างทั่วถึง 
2. พัฒนาชุมชนในท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากโรงไฟฟ้า
3. ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าที่มีผลกระทบ 
 ต่อสิ่งแวดล้อมน้อย

โดยสำานักงาน กกพ. จะมีหน้่าที่ในการบริหารจัดการ และจัดทำาบัญชีในแต่ละด้าน
แยกออกจากกันไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งจะต้องรายงานการดำาเนินงานต่อคณะกรรมการ
นโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน คณะรัฐมนตรี
สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา พร้อมเปิดเผยต่อสาธารณชน และต้องถูกตรวจสอบ
โดยสำานักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
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การดำ�เนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า

 กกพ. มุ่งเน้นและให้ความสำาคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยในส่วน
ของการพัฒนาและฟื้นฟูท้องถิ่นรอบโรงไฟฟ้านั้น กกพ. มีแนวนโยบายให้ “กองทุน
พัฒนาไฟฟ้า เป็นกองทุนของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน มีธรรมาภิบาล ผ่านการ
มีส่วนร่วมของชุมชนทุกภาคส่วน” เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน และ
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าอย่างยั่งยืน

 กองทุนพัฒนาไฟฟ้า จะมีแหล่งท่ีมาของเงินจากผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
ไฟฟ้า เงินค่าปรับ เงินบริจาค หรือดอกผลที่เกิดขึ้นจากเงินกองทุน โดย กกพ. จะเป็น
ผู้จัดสรรเงินเพื่อการใช้จ่ายในแต่ละวัตถุประสงค์ของการพัฒนา

มาจากผู้ใช้ไฟฟ้าทุกคน โดยโรงไฟฟ้าจะเรียกเก็บเงินจากค่าไฟฟ้าของประชาชน เพื่อ
นำาส่งเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า ดังนี้

1. ระหว่างก่อสร้างโรงไฟฟ้า โรงไฟฟ้าจะนำาส่งเงินเป็นรายปี ตามกำาลังการผลิต
ในอัตรา  50,000 บาทต่อเมกะวัตต์ต่อปี ทั้งนี้ ต้องไม่น้อยกว่า 50,000 บาทต่อปี
2. ระหว่างการผลิตไฟฟ้า โรงไฟฟ้าจะนำาส่งเป็นรายเดือน ตามปริมาณพลังงาน
ไฟฟ้าที่ผลิตได้ และตามชนิดของเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ตลอดอายุของโรง
ไฟฟ้าดังแสดงในตาราง

เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการพัฒนาชุมชน
ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้ามาจากไหน?
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เชื้อเพลิง ถ่�นหิน, 

ลิกไนต์

พลังน้ำ� น้ำ�มันเต�, 

น้ำ�มันดีเซล

ก๊�ซ

ธรรมช�ติ

พลังง�นลม, 

แสงอ�ทิตย์

พลังง�น

หมุนเวียนอ่ืนๆ

อัตรานำาส่ง 

(สตางค์/หน่วย)

2.0 2.0 1.5 1.0 1.0 1.0

 ทั้งนี้ กกพ. ได้กำาหนดให้มีการจัดสรรเงินที่ได้รับจากผู้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า 
(โรงไฟฟ้า) ดังนี้
1. ร้อยละ 95 ให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ 
2. ร้อยละ 5 ให้สำานักงาน กกพ. สำาหรับใช้จ่ายใน 3 เรื่อง คือ
 2.1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน 
 2.2 สำารองไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน เพ่ือเยียวยาหรือบรรเทาความเสียหายในเบ้ืองต้น
จากผลกระทบท่ีมีเกิดจากโรงไฟฟ้า 
 2.3 อุดหนุนให้กับการพัฒนาหรือฟ้ืนฟูท้องถ่ินท่ีได้รับการจัดสรรเงินจำานวนน้อย
ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาหรือฟ้ืนฟูท้องถ่ิน

ตาราง : อัตราเงินนำาส่งเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าในระหว่างการผลิตไฟฟ้า

5 %

95 %
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การบริหารเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ

 เป็นการบริหาร “โดยชุมชน เพ่ือชุมชน เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน”  โดย กกพ. 
ได้ออก “ระเบียบคณะกรรมการกำากับกิจการพลังงาน ว่าด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อ
การพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำาเนินงานของโรงไฟฟ้า พ.ศ. 
2553” กระจายอำานาจในการบริหารจัดการให้กับคณะกรรมการระดับพื้นที่เป็นผู้
ดำาเนินการ ภายใต้กรอบหลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารงานที่ กกพ. กำาหนด และ
จัดให้มีคณะอนุกรรมการเพ่ือช่วยกล่ันกรองแผนงานและโครงการ และติดตามประเมินผล 
เพื่อให้การใช้จ่ายเงินกองทุนเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ และมีประสิทธิภาพใน
การดำาเนินงาน
 โดยสำานักงาน กกพ. จะพิจารณาจัดทำาประมาณการเงินที่กองทุนในพื้นที่
จะได้รับในแต่ละปี และออกประกาศกำาหนดพ้ืนท่ีรอบโรงไฟฟ้าท่ีมีสิทธิในการใช้เงิน
กองทุน ประเภทของกองทุน และจำานวนคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบ
โรงไฟฟ้า รวมทั้งประสานขอความร่วมมือจากผู้ว่าราชการจังหวัดที่เกี ่ยวข้องและ
กระทรวงพลังงาน ในการสรรหาคณะกรรมการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ
เหล่านี้

จะเป็นไปตามประกาศของสำานักงาน กกพ. โดยความเห็นชอบของ กกพ. ดังนี้
(1) ตำาบลภายในรัศมี 5 กิโลเมตร สำาหรับกองทุนประเภท ก  
(2) ตำาบลภายในรัศมี 3 กิโลเมตร สำาหรับกองทุนประเภท ข 
(3) ตำาบลภายในรัศมี 1 กิโลเมตร สำาหรับกองทุนประเภท ค
 “การปรับปรุงพื้นที่ประกาศ” สามารถเพิ่มเติมได้โดย คพรฟ. ซึ่งจะต้องมีการ
ศึกษาตามหลักวิชาการ และรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ เพื่อเสนอ กกพ. 
พิจารณาอนุมัติ นอกจากนี้ คพรฟ. ยังสามารถเสนอ “พื้นที่ผู้มีสิทธิได้รับประโยชน์
จากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า” ได้เพิ่มเติมตามเหตุผล และความจำาเป็นในการพัฒนา
ชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า เพื่อเสนอ กกพ. พิจารณาได้อีกด้วย

พื้นที่ประกาศผู้มีสิทธิได้รับประโยชน์จากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
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(1) สมัครเป็นผู้แทนหมู่บ้าน เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น คพรฟ. และ คพรต. 
(2) เข้าร่วมการประชาคมหมู่บ้านหรือชุมชน เพ่ือเลือกผู้แทนของตนเข้าร่วมเป็น คพรฟ. 
และ คพรต. ทำาหน้าที่บริหารเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศของตน
(3) ติดตามและเข้าร่วมการประชาคมหมู่บ้านหรือชุมชนที่ คพรฟ. หรือ คพรต. หรือ
ผู้แทนของ องค์การบริหารส่วนตำาบล(อบต.)/เทศบาล จัดขึ้น เพื่อนำาเสนอโครงการ
ชุมชนที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่
(4) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำาเนินงานของคณะกรรมการกองทุนพัฒนา
ไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ 

ประชาชนในพื้นที่จะมีส่วนร่วมในการดำ�เนินงานของ
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าได้อย่างไร
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กกพ. ได้แบ่งประเภทของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศตามขนาดของเงินที่ได้
รับในแต่ละปี ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
 (1) กองทุนประเภท ก สำาหรับพ้ืนท่ีท่ีได้รับการจัดสรรเงินมากพอท่ีจะมีการบริหาร
จัดการเต็มรูปแบบ มีรายได้มากกว่าห้าสิบล้านบาทต่อปี กองทุนประเภทนี้มีคณะ
กรรมการระดับพื้นที่ 2 ระดับ คือ ระดับโรงไฟฟ้า (คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่
รอบโรงไฟฟ้า หรือ คพรฟ.) และระดับตำาบล (คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบ
โรงไฟฟ้าตำาบล หรือ คพรต.)
 (2) กองทุนประเภท ข สำาหรับพ้ืนท่ีท่ีได้รับเงินจัดสรรในระดับปานกลาง มีรายได้
มากกว่าหนึ่งล้านบาท แต่ไม่เกินห้าสิบล้านบาทต่อปี กำาหนดให้มีคณะกรรมการระดับ
พื้นที่ 1 คณะ คือ คพรฟ.
 (3) กองทุนประเภท ค สำาหรับพื้นที่ที่ได้รับการจัดสรรเงินน้อย มีการบริหาร
จัดการได้อยา่งจำากัด โดยมีรายได้ไม่เกินหน่ึงล้านบาทต่อปี ซ่ึง กกพ. จะพิจารณาอุดหนุน
เงินเพิ่มเติมให้อีกส่วนหนึ่งให้อยู่ในระดับที่เพียงพอต่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่น 

โครงสร้างการบริหารงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า�

พิจารณาอนุมัติโครงการที่ผ่านการประชาคมระดับตำาบล
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การอยู่ในตำ�แหน่งของ�คพรฟ.�และ�คพรต.

 คพรฟ. จะอยู่ในตำาแหน่ง 4 ปี โดยในวาระเริ่มแรก เมื่อครบกำาหนด 2 ปี จะมีการ
จับสลาก คพรฟ. ภาคประชาชนออกจำานวนครึ่งหนึ่ง และมีการสรรหาภาคประชาชน
เพื่อทดแทนในสัดส่วนเดียวกัน 
 สำาหรับ คพรต. จะอยู่ในตำาแหน่ง 2 ปี โดยที่ คพรฟ. และ คพรต. จะดำารง
ตำาแหน่งได้ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน

 ทั้งนี้ คพรฟ. และ คพรต. จะมีผู้แทนภาคประชาชนเข้าร่วมเป็นกรรมการไม่น้อย
กว่า 2 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมด  
 สำาหรับการดำาเนินงานของกองทุนประเภท ค จะกำาหนดให้มีผู้แทนองค์การ
บริหารส่วนตำาบลหรือเทศบาลจำานวนไม่เกิน 3 คน เพื่อทำาหน้าที่บริหารงานกองทุน
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อำ�น�จหน้�ที่ของ คพรต.

(เฉพ�ะกองทุนประเภท ก)

1. สำารวจความต้องการประชาชนและผลกระทบจาการ ดำาเนินงานของโรงไฟฟ้าเพ่ือประกอบการจัดทำาโครงการ ชุมชน

2. จัดทำาแผนแม่บทพัฒนาชุมชนหรือตำาบล เพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน

3. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำาโครงการชุมชน โดยการจัดเวทีประชาคมตำาบลหรือหมู่บ้าน

4. ติดตามและประเมินผลการดำาเนินงานโครงการชุมชน และรายงานต่อ คพรฟ. 

5. ส่งเสริมการให้ความรู้เรื่องกองทุนพัฒนาไฟฟ้าแก่ประชาชนในพื้นที่ประกาศ รวมทั้ง ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล

และผลการดำาเนินงานกองทุนในพื้นที่ประกาศ

6. รับเรื่องร้องเรียน พิจารณาแก้ไขปัญหาเบื้องต้น และรายงาน คพรฟ.

7. ดำาเนินการอื่นใด ตามที่ คพรฟ. มอบหมาย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่

ประกาศ

อำ�น�จหน้�ที่ของ คพรฟ.

(กองทุนประเภท ก และ ข)

1. จัดทำาและเสนอแผนยุทธศาสตร์ แผนงานประจำาปี แผนการจัดสรรเงิน

2. ส่งเสริม สนับสนุนการสำารวจผลกระทบจากการดำาเนินงานของโรงไฟฟ้าเพ่ือเสนอขอปรับปรุงพื้นที่ประกาศ

3. กำาหนดพื้นที่ผู้มีสิทธิได้รับผลประโยชน์

4. ส่งเสริมการสำารวจความต้องการประชาชน ผลกระทบจากการดำาเนินงานของโรงไฟฟ้าเพื่อประกอบการจัดทำาโครงการ

ชุมชน

5. พิจารณาอนุมัติโครงการชุมชน ตลอดจนจัดให้มีสัญญา/ข้อตกลงโครงการชุมชน และเบิกจ่ายเงินโครงการชมุชน

6. กำากับดูแลการบันทึกบัญชี และรายงานสถานะการเงินของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศต่อ สำานักงาน กกพ. 

เป็นรายไตรมาสและรายปี

7. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดำาเนินงานโครงการชุมชน และรายงานต่อ สำานักงาน กกพ.

8. จัดจ้างและแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี รวมทั้ง จ้างบุคคลเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีช่วยการดำาเนินงานตามความเหมาะสม

9. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศและผลการดำาเนินงานต่อสาธารณชน 

10. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำาเนินงานแบบมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่ประกาศ และเครือข่ายความร่วมมือ

ของ คพรฟ. ในพื้นที่ประกาศอื่นๆ

11. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือกระทำาการอย่างใดตามที่ คพรฟ. มอบหมาย

12. กำากับดูแล และดำาเนินงานให้เป็นไปตามท่ี กกพ. กำาหนด

13. เสนอระเบียบที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมให้ กกพ. พิจารณาได้ตามความจำาเป็น

14. ดำาเนินการอื่นใดตามที่ กกพ. หรือ สำานักงาน กกพ. มอบหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารเงินกองทุน

พัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ

อำ�นาจหน้าที่ของ�คพรฟ.�และ�คพรต.�
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การใช้จ่ายเงินของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ

กกพ. ได้กำาหนดการใช้จ่ายเงินไว้เป็น 2 ส่วน คือ
(1) ส่วนแรก จะเป็น “ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการของ คพรฟ. ในสัดส่วนร้อยละ 
5-15” ของเงินกองทุนที่ได้รับในแต่ละปี เพื่อใช้เป็นค่าตอบแทน ค่าจ้าง ค่าใช้จ่ายใน
การบริหารจัดการของ คพรฟ. 
(2) ส่วนที่สอง จะเป็น “ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินโครงการชุมชน ในสัดส่วนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85” ของเงินกองทุนที่ได้รับในแต่ละปี โดย คพรฟ. หรือ คพรต. จะต้องดำาเนิน
การตามระเบียบและประกาศที่ กกพ. กำาหนด ดังนี้
 2.1) จดัประชาคมหมู่บ้านหรอืชมุชน หรอืตำาบล เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ท่ีประกาศ
รอบโรงไฟฟ้า ได้นำาเสนอโครงการชุมชนเพื่อขอรับเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
 2.2) กลั่นกรองโครงการชุมชนตามหลักเกณฑ์ท่ี กกพ. กำาหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการกำากับกิจการพลังงาน
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 ก�รใช้จ่�ยเงินกองทุนพัฒน�ไฟฟ้�ในพื้นที่ประก�ศ คพรฟ. จะต้องจัดทำ�
แผนง�นประจำ�ปี เพื่อนำ�เสนอผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดในพื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้�พิจ�รณ�
ให้คว�มเห็นประกอบก�รพิจ�รณ�ก่อนนำ�เสนอ กกพ. พิจ�รณ�อนุมัติทุกครั้ง

แผนงานประจำ�ปีของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ

 สำานักงาน กกพ. จะแจ้งกรอบงบประมาณประจำาปีที่ได้รับความเห็นชอบจาก 
กกพ. ไปยัง คพรฟ. เพื่อจัดทำาแผนงานประจำาปี เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความ
เห็นประกอบ หลังจากนั้น คพรฟ. จึงนำาแผนงานประจำาปีดังกล่าวเสนอต่อ กกพ. เพื่อ
พิจารณาอนุมัติต่อไป โดยแผนงานประจำาปีอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย 
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1. แผนยุทธศาสตร์ และกรอบการจัดสรรเงินในการบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้าใน
พื้นที่ประกาศ

2. ผลการสำารวจความต้องการของประชาชนในพื้นที่ประกาศ
3. ผลการศึกษาประเมิน หรือวิจัยผลกระทบจากการดำาเนินงานของโรงไฟฟ้า
4. แผนปฏิบัติงานประจำาปี
5. ประมาณการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

 ทั้งนี้ในระยะเริ่มต้นของการดำาเนินงานกองทุนฯ กกพ. อาจกำาหนดให้มีการ
ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ เช่น การจัดทำาแผนยุทธศาสตร์ และการศึกษาผลกระทบ
จากการดำาเนินงานของโรงไฟฟ้า เป็นต้น
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 ประชาชนในพ้ืนท่ีประกาศ สามารถขอรับแบบเสนอโครงการชุมชนได้จาก คพรต. 
(กรณีกองทุนประเภท ก) และ คพรฟ. (กรณีกองทุนประเภท ข) เพื่อนำาเสนอโครงการ
ชุมชนที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นของตน  โดยข้อเสนอโครงการ
ชุมชนควรมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

ประชาชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า�สามารถเข้าถึงเงิน
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า�ได้อย่างไร
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 ทั้งนี้ ควรมีการแสดงรายละเอียดงบประมาณที่จะดำาเนินการไว้อย่างครบถ้วน
และชัดเจน ตัวอย่างเช่น

• โครงการก่อสร้าง ควรมีการแสดงรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย และแบบแปลน
หรือปริมาณงานที่จะดำาเนินการไว้ด้วย 

• โครงการจัดซื้อ ควรมีการแสดงรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย รายละเอียด
ของครุภัณฑ์หรือสิ่งของที่จะจัดซื้อ และคำานึงถึงมาตรฐานราคากลางในการจัดซื้อ

• โครงการจัดจ้าง ควรมีการแสดงรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัดจ้าง 
ทั้งในส่วนของจำานวนคนที่จะจ้าง อัตราค่าจ้าง และระยะเวลาในการจ้าง

• โครงการอุดหนุนในด้านต่างๆ เช่น การให้ทุนการศึกษา  ควรแสดงรายละเอียด
ผู้รับทุน (ชื่อ/จำานวน/ระดับชั้น) วิธีการแจกทุนการศึกษา และต้องจัดพิธีรับมอบทุน
การศึกษา

• โครงการกองทุนเพื่อสวัสดิการชุมชน ให้ระบุเหตุผลความจำาเป็นในการตั้งกองทุน 
ระเบียบการบริหารและจัดการกองทุน ผู้รับผิดชอบกองทุน ผู้รับประโยชน์ หลักเกณฑ์ 
และอัตราการจ่ายเงินกองทุน

ประเภทของโครงการชุมชน�(สำ�หรับกองทุนประเภท�ก�และ�ข)

โครงการชุมชนควรเป็นโครงการตามหลัก
เกณฑ์ของกรอบการจัดสรรเงินกองทุนที่
กำาหนดโดย กกพ. ใน 11 ด้าน ดังนี้

1. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต สุขภาพ และ
สุขภาวะ เป็นโครงการท่ีมีลักษณะเป็นการ
ส่งเสริมให้ครอบครัว ชุมชน ได้ดูแลสุขภาพ 
เบื้องต้น 

2. ด้านการพัฒนาอาชีพเป็นโครงการท่ี
มีลักษณะเป็นการส่ ง เส ริมอาชีพให้
สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้น 
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3. ด้านการพัฒนาการเกษตร เป็นโครงการ
ที่ เป็นการอบรมให้ความรู้และทักษะ 
หรือเป็นการสนับสนุนเครื่องมือเครื่อง
ใช้ หรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ในการ
เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

4. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เป็น
โครงการท่ีส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพ 
ให้สามารถเร่ิมต้นประกอบวิสาหกิจชุมชน
ได้ รวมถึงการสนับสนุนการเรียนรู้ การจัด
ต้ังกลุ่ม และสมทบทุนต้ังต้น

5. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นโครงการ
ที่มีลักษณะเป็นการส่งเสริมให้ความรู้ 
ความเข้าใจ การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

6. ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และประเพณีท้องถ่ิน เป็น
โครงการท่ีมีลักษณะเป็นการส่งเสริม 
การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ศาสนา วัฒนธรรม 
และประเพณีท้องถ่ิน หรือเป็นโครงการ 
ที่เป็นการก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคาร
หรือสาธารณสมบัติ ศาสนสถาน 

7. ด้านการพัฒนาชุมชน เป็นโครงการท่ีมี
ลักษณะเป็นการส่งเสริมและสนับสนุน
กระบวนการในการพัฒนาชุมชน หรือ
เป็นโครงการท่ีให้เกิดการเช่ือมโยง
ให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่าง
ชุมชนด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็น
โครงการท่ีมีลักษณะเป็นการส่งเสริม
ให้ความรู้ ความเข้าใจ การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
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8. ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม 
เป็นโครงการท่ีมีลักษณะเป็นการให้ความ
รู้ทางด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากร รวมท้ังการใช้ทรัพยากรอย่าง
ประหยัด คุ้มค่า หรือเป็นโครงการเก่ียวกับ
การสำารวจ ค้นหา ข้อมูลการได้รับผลกระทบ 
ความเสียหายทางด้านส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดข้ึน
จากการดำาเนินงานของโรงไฟฟ้า

9. ด้านการใช้จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินและช่วย
เหลือผู้ทุกข์ยากเดือดร้อน 

10. ด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้ที่
เกี่ยวข้องกับกองทุน เป็นโครงการที่
มีลักษณะเป็นการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจ เพิ่มศักยภาพ กรรมการ 
เจ้าหน้าท่ี ให้สามารถดำาเนินงานเก่ียวกับ
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง 

11. โครงการและแผนงานอื่นๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนใน
พื้นที่ประกาศ ตามที่ กกพ. เห็นชอบ

 สำาหรับกองทุนประเภท ค. ซึ่งมีเงินจำานวนน้อย กกพ. ได้กำาหนดให้มีประเภท
โครงการชุมชนใน 3 ด้านหลักดังนี้

1. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สุขภาพ และสุขภาวะ เป็นโครงการท่ีมีลักษณะเป็นการ
ส่งเสริมให้ครอบครัว ชุมชน ได้ดูแลสุขภาพเบ้ืองต้น หรือส่งเสริมให้ประชาชนมีความ
รู้ด้านสุขภาวะ หรือสนับสนุนการดำาเนินงานของโรงพยาบาล สถานพยาบาล 
หน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนท่ี ในการให้บริการด้านสาธารณสุข หรือส่งเสริมและ
สนับสนุนการเฝ้าระวังและการป้องกันด้านสุขภาพ

ประเภทของโครงการชุมชน�(สำ�หรับกองทุนประเภท�ค)
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ขั้นตอนและวิธีการพิจารณาโครงการชุมชน

1. ก�รเสนอโครงก�รชุมชน
 คพรฟ. และ คพรต.  จะดำาเนินการ
ประชาสัมพันธ์ และจัดให้มีการประชาคม
หมู่บ้านหรือตำาบล เพ่ือสอบถามความต้องการ
ของประชาชน และเปิดโอกาสให้ประชาชน
ได้ยื่นข้อเสนอโครงการชุมชนท่ีสอดคล้อง
กับความต้องการของประชาชน

  โครงการชุมชนที่เสนอต้องไม่เป็นโครงการที่มีลักษณะ ดังนี้
 (1) ไม่เป็นการขอใช้เงินท่ีส่อไปในทางทุจริต หรือแสวงหาผลประโยชน์ทางการเมือง
 (2) ไม่เป็นการขอใช้เงินซ้ำาซ้อนกับงบบริหารของท้องถิ่นหรือส่วนราชการ
 (3) ไม่เป็นการเสนอขอใช้เงินท่ีจะไม่ทำาให้เกิดผลในการพัฒนาหรือฟ้ืนฟูท้องถ่ิน
รอบโรงไฟฟ้าตามวัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและติดต่อขอรับแบบเสนอโครงการ
ชุมชนได้ที่ คพรต. หรือ คพรฟ. หรือสำานักงาน กกพ. ประจำาเขตในพื้นที่

2. ด้านการพัฒนาอาชีพ เป็นโครงการท่ีมีลักษณะเป็นการส่งเสริมอาชีพ ทำาให้สามารถ
สร้างรายได้เพิ่มขึ้น หรือเป็นการอบรมให้ความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ 
หรือเป็นการสนับสนุนเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการประกอบอาชีพ

3. ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น เป็นโครงการที่
มีลักษณะเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีท้อง
ถิ่น หรือเป็นโครงการที่ส่งเสริมการศึกษา หรือเป็นการจัดกิจกรรม อบรมให้ความ
รู้แก่ประชาชน หรือเป็นโครงการที่เป็นการจัดซื้อสิ่งของ อุปกรณ์เพื่อมอบแก่สถาน
ศึกษา หน่วยงานราชการ เพ่ือสนับสนุนการดำาเนินงานในด้านการพัฒนาการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น หรือเป็นโครงการที่เป็นการก่อสร้าง 
ซ่อมแซม อาคารหรือสาธารณสมบัติ ศาสนสถาน
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2. ก�รพิจ�รณ�กลั่นกรองโครงก�รชุมชน
 เนื่องจากเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในแต่ละปีจะมีจำานวนจำากัดและอาจไม่เพียง
พอต่อการดำาเนินงานในทุกโครงการที่ประชาชนได้ยื่นเสนอ ดังนั้น คณะกรรมการ
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพ้ืนท่ีประกาศ จะนำาโครงการชุมชนท่ีได้รับมาพิจารณากล่ันกรอง
ตามเกณฑ์ที่ กกพ. กำาหนดไว้ โดยคำานึงถึงความจำาเป็น ความเร่งด่วน ผลกระทบจาก
การดำาเนินงานของโรงไฟฟ้า ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาชุมชน แผนพัฒนาจังหวัด 
และการกระจายโครงการอย่างทั่วถึง
 หลังจากน้ัน คณะกรรมการจะพิจารณากล่ันกรองและเรียงลำาดับโครงการท่ีมีความ
เหมาะสม จัดทำาเป็นแผนงานประจำาปีเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความเห็นประกอบ
และเสนอ กกพ. พิจารณาต่อไป 

1. การมีส่วนร่วมของผู้ได้รับผลกระทบ ประชาชน ชุมชนในพื้นที่ประกาศในการ
ดำาเนินโครงการ

2. เป้าหมายรวมทั้งวัตถุประสงค์ของโครงการชุมชนมีความสอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาและนำาไปสู่การแก้ปัญหา

3. ความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์หรือเป้าหมายตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
พลังงาน พ.ศ. 2550 รวมท้ังยุทธศาสตร์ในการพัฒนากองทุนพัฒนาไฟฟ้าของ คพรฟ.

4. การนำาไปสู่การเยียวยาและฟ้ืนฟูผู้ได้รับผลกระทบ การป้องกันและเฝ้าระวังผลกระทบ
ที่จะเกิดขึ้น การได้รับโอกาสพัฒนาอย่างทั่วถึง และมุ่งให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้
ได้รับผลกระทบ ประชาชน หรือชุมชน 

5. ก่อให้เกิดความยั่งยืนในการดำาเนินงานหลังจากสิ้นสุดโครงการไปแล้ว 
6. ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการดำาเนินโครงการทางด้านเทคนิคและ

ทางเศรษฐศาสตร์
7. กระบวนการในการดำาเนินโครงการชุมชนมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับจากการดำาเนินโครงการชุมชน มีความคุ้มค่าในการดำาเนินงาน 
9. กิจกรรมที่ระบุ สามารถดำาเนินงานได้ตามกรอบเวลาที่แจ้งไว้

10. สามารถกำาหนดดัชนีวัดความสำาเร็จและหลักฐานความสำาเร็จจากการดำาเนิน
โครงการได้

หลักเกณฑ์ก�รพิจ�รณ�กลั่นกรองโครงก�รชุมชน
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สรุปขั้นตอนการพิจารณาโครงการชุมชนของ�คพรฟ.�และ�คพรต.
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 สำาหรับกรณีของกองทุนประเภท ค ซึ่งมีเงินจำานวนน้อย กกพ. ได้กำาหนดรูป
แบบการดำาเนินงานโดยให้ผู้แทนจากเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำาบล (อบต.) 
เป็นผู้ดำาเนินการโครงการชุมชนตามความต้องการของประชาชนท่ีได้เสนอผ่านการ
ประชาคมระดับตำาบล

แผนผังก�รเสนอและอนุมัติแผนง�นประจำ�ปีของ
กองทุนพัฒน�ไฟฟ้�ในพื้นที่ประก�ศ

1 8

9

2 7

3 6

4 5

ผู้เสนอโครงการจัดทำาข้อเสนอโครงการชุมชน

ตามแบบที่ สำานักงาน กกพ. กำาหนด

คพรต./คพรฟ. จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่อ

สำารวจความต้องการประชาชน บูรณาการแผน 

และกลั่นกรองโครงการชุมชน

คพรฟ. อนุมัติโครงการชุมชน

ตามหลักเกณฑ์ที่ กกพ. กำาหนด

คพรฟ. จัดทำาแผนงานประจำาปี
ผู้ว่าราชการจังหวัดที่โรงไฟฟ้าตั้งอยู่

 ให้ความเห็นประกอบแผนงานประจำาปี

สำานักงาน กกพ. นำาเสนอแผนงานประจำาปี

ของ คพรฟ.

กกพ. อนุมัติแผนงานประจำาปีของ คพรฟ.

เมื่อได้รับอนุมัติแผนงานประจำาปีแล้ว 

สำานักงาน กกพ. จะโอนเงินให้ คพรฟ. 

เป็นรายไตรมาส

คพรฟ. จัดทำาสัญญาโครงการชุมชน
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 หลังจากพิจารณาโครงการชุมชนแล้วเสร็จ คณะกรรมการจะมีหนังสือถึงผู้เสนอ
โครงการชุมชน เพื่อแจ้งผลการพิจารณาโดยจะต้องชี้แจงเหตุผลการพิจารณาให้ผู้เสนอ
โครงการชุมชนทราบ ภายใน 30 วันนับจากวันที่พิจารณาโครงการชุมชนแล้วเสร็จ

 สำาหรับโครงการชุมชนที่ได้รับอนุมัติ คณะกรรมการจะประสานงานร่วมกับผู้
เสนอโครงการมาทำาสัญญาหรือข้อตกลง และจะต้องดำาเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ดังนี้
 (1) ผู้ได้รับการจัดสรรเงิน ทำาหนังสือขอเบิกเงินโครงการชุมชนมายัง คพรฟ. 
เพื่อดำาเนินการจ่ายเงินในการดำาเนินโครงการชุมชนภายในกรอบวงเงินที่ได้รับ
 (2) ผู้ได้รับการจัดสรรเงิน ทำาหนังสือตอบรับการรับเงิน และดำาเนินโครงการ
ชุมชน โดยจัดทำาป้ายหรือเครื่องหมายว่าเป็นโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุน
พัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ตามรูปแบบที่สำานักงาน กกพ. กำาหนด

เครื่องหม�ยสัญลักษณ์ของกองทุนพัฒน�ไฟฟ้�

การแจ้งผลการพิจารณาโครงการชุมชน

การดำ�เนินงานโครงการชุมชน

 (3) ผู้ได้รับการจัดสรรเงิน ต้องรายงานความก้าวหน้าตามแผนการดำาเนินงาน
ต่อท่ีประชุม คพรต. หรือ คพรฟ. และจัดทำาสรุปผลการดำาเนินงานให้ คพรต. หรือ คพรฟ. 
รับทราบเมื่อโครงการชุมชนแล้วเสร็จ
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การติดตามและตรวจสอบการดำ�เนินโครงการชุมชน

 กกพ. ได้กำาหนดให้มีการติดตามและตรวจสอบการดำาเนินงานโครงการชุมชน
และการบริหารงานของคณะกรรมการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ เพื่อให้
เกิดความโปร่งใสในการดำาเนินงาน นอกจากนี้ จะมีการติดตามและตรวจสอบโดย
สำานักงาน กกพ. และสำานักงานตรวจเงินแผ่นดินอีกทางหนึ่งด้วย เพื่อให้มั่นใจได้
ว่าการดำาเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ชัดเจน 
และตรวจสอบได้จากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

ขั้นตอนก�รตรวจสอบก�รดำ�เนินง�นโดยปกติ
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ขั้นตอนก�รตรวจสอบกรณีเกิดข้อขัดแย้ง/ข้อพิพ�ท

ประชาชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า จะสามารถติดตามการดำาเนินงานโครงการชุมชน 
ผ่านช่องทางดังนี้
 (1) ติดตามการดำาเนินโครงการชุมชนของผู้ได้รับการจัดสรรเงินในพ้ืนท่ีของท่าน
 (2) ติดตามการประชาสัมพันธ์การดำาเนินงานโครงการชุมชนของ คพรฟ. ผ่าน
ทางสื่อหรือการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น จดหมายข่าว วิทยุชุมชน สื่อบุคคล หนังสือพิมพ์
ท้องถิ่น รถเคลื่อนที่ ป้ายโครงการ จัดงานแถลงข่าว เป็นต้น 
 (3) เข้าร่วมการประชาคมระดับหมู่บ้าน ชุมชน หรือระดับตำาบล ซึ่ง คพรต. หรือ 
คพรฟ. จะจัดให้มีขึ้นทุก 3 เดือน เพื่อติดตามผลการดำาเนินโครงการชุมชน
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“ห�กพบว่�โครงก�รชุมชนใดมีคว�มไม่เหม�ะสม ส�ม�รถยื่น
เรื่องร้องเรียนต่อ คพรต. และ คพรฟ. ในพื้นที่ของท่�น หรือส่ง
เรื่องร้องเรียนม�ยังสำ�นักง�น กกพ. เพื่อดำ�เนินก�รตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง”

ติดต่อสอบถาม หรือร้องเรียน
ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดการ
ดำาเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ได้ที่
เว็บไซต์สำานักงาน กกพ. ที่ www.erc.or.th 
หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
หรือยื่นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการดำาเนิน
งานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่
ประกาศ ได้ใน 3 ช่องทาง ดังนี้

 1. คณะกรรมการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ
ติดต่อสอบถามได้ที่คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) หรือ 
คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าตำาบล (คพรต.) หรือผู้แทน อบต./
เทศบาลของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ตามพื้นที่ประกาศของ กกพ.

 2. สำานักงานคณะกรรมการกำากับกิจการพลังงานประจำาเขต
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำานักงานคณะกรรมการกำากับกิจการพลังงานประจำาเขต 
ทั้ง 13 เขตในพื้นที่รับผิดชอบ ดังนี้
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เขต 1

จังหวัดเชียงใหม่

• ครอบคลุมพ้ืนท่ี 6 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย พะเยา ลำาปาง ลำาพูน เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน

• ท่ีต้ังสำานักงาน ช้ัน 2 อาคารแอร์พอร์ตบิซิเนสพาร์ก 90 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ 

จ.เชียงใหม่ 50100

• โทรศัพท์ 0-5320-3433-4   โทรสาร 0-5327-1719

เขต 2 

จังหวัดพิษณุโลก

• ครอบคลุมพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย ตาก กำาแพงเพชร 

พิษณุโลก และพิจิตร

• ที่ตั้งสำานักงาน ชั้นที่ 1 อาคารไทยศิวารัตน์ 59/1 ถ.บรมไตรโลกนารถ 2 ต.ในเมือง 

อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

• โทรศัพท์ 0-5525-2924   โทรสาร 0-5525-2925

เขต 3 

จังหวัดนครสวรรค์

• ครอบคลุมพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี 

และลพบุรี

• ที่ตั้งสำานักงาน 313/13 ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน้ำาโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

• โทรศัพท์/โทรสาร 0-5622-1991-2

เขต 4 

จังหวัดขอนแก่น

• ครอบคลุมพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ หนองคาย บึงกาฬ นครพนม สกลนคร อุดรธานี 

หนองบัวลำาภู เลย และขอนแก่น

• ท่ีต้ังสำานักงาน ช้ันท่ี 3 อาคารแก่นนครออฟฟิศพาร์ค 11 ถ.ศรีธาตุประชาสันติ ต.ในเมือง 

อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

• โทรศัพท์ 0-4322-8338-9 โทรสาร 0-4322-8338

เขต 5 

จังหวัดอุบลราชธานี

• ครอบคลุมพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ มุกดาหาร กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร 

อำานาจเจริญ อุบลราชธานี และศรีสะเกษ

• ที่ตั้งสำานักงาน 47/9-10 ถ.อุปลีสาน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

• โทรศัพท์ 0-4524-3480-1 โทรสาร 0-4524-2718

เขต 6 

จังหวัดนครราชสีมา

• ครอบคลุมพ้ืนท่ี 4 จังหวัด ได้แก่ ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ และสุรินทร์

• ที่ตั้งสำานักงาน ชั้น 3 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ 154/1 ถ.มนัส ต.ในเมือง อ.เมือง 

จ.นครราชสีมา 30000

• โทรศัพท์ 0-4425-7888-9, 0-4425-7893   โทรสาร 0-4425-7892

เขต 7 

จังหวัดสระบุรี

• ครอบคลุม พื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่ อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ปทุมธานี 

นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว

• ที่ตั้งสำานักงาน อาคารสำานักงานปั๊ม ปตท. 12 ถ.มิตรภาพ ต.ปากเพรียว อ.เมือง 

จ.สระบุรี 18000

• โทรศัพท์ 0-3622-3048-9 โทรสาร 0-3622-3109

เขต 8 

จังหวัดชลบุรี

• ครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด

• ที่ตั้งสำานักงาน ชั้นที่ 3 shopc1-3 อาคารสโมสร 139 หมู่ที่ 1 ถ.พระยาสัจจา ต.เสม็ด 

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

• โทรศัพท์ 0-3811-3479   โทรสาร 0-3811-3486
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เขต 9 

จังหวัดกาญจนบุรี

• ครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม และสมุทรสาคร

• ที่ตั้งสำานักงาน 284/87 ถ.แสงชูโต ต.บ้านเหนือ อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 

71000

• โทรศัพท์ 0-3451-7505-7 โทรสาร 0-3451-7506

เขต 10 

จังหวัดราชบุรี

• ครอบคลุมพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ ราชบุรี สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 

ชุมพร และระนอง

• ที่ตั้งสำานักงาน 49/4 ถ.เพชรเกษม (สายเก่า) ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000

• โทรศัพท์ 0-3232-8503-5 โทรสาร 0-3232-8505

เขต 11 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

• ครอบคลุมพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี พังงา ภูเก็ต กระบี่ นครศรีธรรมราช 

และตรัง

• ท่ีต้ังสำานักงาน อาคารสำานักงาน พี.ซี.ทาวเวอร์ ช้ัน 2 เลขท่ี 91/1 หมู่ท่ี 1 ถ.กาญจนวิถี 

ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

• โทรศัพท์ 0-7728-5312-3 โทรสาร 0-7728-5312-3

เขต 12

จังหวัดสงขลา

• ครอบคลุมพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ พัทลุง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

• ท่ีต้ังสำานักงาน ช้ันท่ี 4 อาคารจุลดิศหาดใหญ่พลาซ่า เลขท่ี 200/201 ถ.นิพัทธ์อุทิศ 3 

ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 

• โทรศัพท์ 0-7424-4101, 0-7424-4162 โทรสาร 0-7424-4101

เขต 13 

กรุงเทพมหานคร

• ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ

• ที่ตั้งสำานักงาน 18/23 อาคาร WISH HOUSE ชั้น 1 หมู่ 10 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง 

จ.นนทบุรี 11000

• โทรศัพท์ 0 2525 2544-5 โทรสาร 0 2525 2504
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