
ที่  สกพ ๕๕๐๒/ว 3265 ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
๓๑๙ อาคารจัตุรัสจามจุรี ชัน้ ๑๙  
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  ๑๐๓๓๐ 

   10  พฤษภาคม  ๒๕๕6 

เร่ือง แนวทางปฏิบัติในการโอนเงินให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ 

เรียน ประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า  

ด้วย คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.)  ในการประชุมครั้งที่ 1๕/2556 (ครั้งที่ 21๗) เมื่อวันที่ 
๑๑ เมษายน 2556 ได้พิจารณาเห็นชอบแนวทางปฏิบัติในการโอนเงินให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ดังนี้ 

๑. ให้คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) ด าเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งความประสงค์
ในการขอรับโอนเงิน พร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (ส านักงาน กกพ.) 
เพื่อประกอบการพิจารณาโอนเงินภายใต้กรอบงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. ดังนี้ 

(๑) แผนการใช้จ่ายเงินและผลการเบิกจ่ายเงินรายไตรมาสในปีงบประมาณปัจจุบัน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๖) ทั้งนี้ ในกรณีประสงค์จะขอเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการในระหว่างที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติแผนงานประจ าปี
จาก กกพ. ให้จัดส่งแผนการใช้จ่ายเงินและผลการเบิกจ่ายเงินในส่วนของค่าใช้จ่ายบริหารจัดการรายไตรมาส ที่มีการ
จ าแนกค่าใช้จ่ายในแต่ละรายการไว้อย่างชัดเจน 

(๒) รายงานยอดเงินงบประมาณเหลือจ่ายในปีงบประมาณก่อนหน้า (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕) (ถ้ามี) 
โดยจ าแนกเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ และค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงชุมชน ที่มีการจ าแนกค่าใช้จ่ายในแต่ละ
รายการหรือโครงการไว้อย่างชัดเจน 

(๓) ส าเนาบัญชีเงินฝากธนาคารที่แสดงยอดเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าคงเหลือในปัจจุบัน (ยกเว้นบัญชีเงิน
ฝากธนาคารกรุงไทย) 

ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กกพ. ด าเนินการโอนเงินให้ คพรฟ. เป็นรายไตรมาสหรือเมื่อถึงก าหนดการใช้
จ่ายเงินตามกรอบแผนงานประจ าปีที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. 

๒. ให้ส านักงาน กกพ. โอนเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้แก่
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศเต็มจ านวนที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. โดยในระหว่างที่แผนงานประจ าปียังไม่ได้รับ
อนุมัติให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเฉพาะประเภทรายจ่าย
บุคคลากรและประเภทรายจ่ายด าเนินงานได้ตามความจ าเป็น ส่วนรายจ่ายประเภทอื่นให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่
ประกาศด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องก าหนด ทั้งนี้ ให้รวมถึงกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่
ประกาศใหม่ด้วย 

ในการนี้ ส านักงาน กกพ. จึงขอแจ้งแนวทางปฏิบัติในการโอนเงินให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ 
มายัง คพรฟ. เพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวข้างต้นต่อไป 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบัติต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

(นายกวนิ  ทังสุพานิช) 
เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 

 ฝ่ายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
โทร ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๙๙ ต่อ ๕๗๑, ๖๓๙ 
โทรสาร ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๐๒ 



 

 

 
ที่  สกพ ๕๕๐๒/ว 3265 

  
ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
๓๑๙ อาคารจัตุรัสจามจุรี ชัน้ ๑๙  
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  ๑๐๓๓๐ 

         10  พฤษภาคม  ๒๕๕6 

เร่ือง แนวทางปฏิบัติในการโอนเงินให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ 

เรียน ประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท เอ.ที. ไบโอพาวเวอร์ จ ากัด 

 ด้วย คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.)  ในการประชุมครั้งที่ 1๕/2556 (ครั้งที่ 21๗) เมื่อวันที่ 
๑๑ เมษายน 2556 ได้พิจารณาเห็นชอบแนวทางปฏิบัติในการโอนเงินให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ดังนี้ 
 ๑. ให้คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) ด าเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งความประสงค์
ในการขอรับโอนเงิน พร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (ส านักงาน กกพ.) 
เพื่อประกอบการพิจารณาโอนเงินภายใต้กรอบงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. ดังนี้ 

(๑) แผนการใช้จ่ายเงินและผลการเบิกจ่ายเงินรายไตรมาสในปีงบประมาณปัจจุบัน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๖) ทั้งนี้ ในกรณีประสงค์จะขอเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการในระหว่างที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติแผนงานประจ าปี
จาก กกพ. ให้จัดส่งแผนการใช้จ่ายเงินและผลการเบิกจ่ายเงินในส่วนของค่าใช้จ่ายบริหารจัดการรายไตรมาส ที่มีการ
จ าแนกค่าใช้จ่ายในแต่ละรายการไว้อย่างชัดเจน 

(๒) รายงานยอดเงินงบประมาณเหลือจ่ายในปีงบประมาณก่อนหน้า (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕) (ถ้ามี) 
โดยจ าแนกเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ และค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงชุมชน ที่มีการจ าแนกค่าใช้จ่ายในแต่ละ
รายการหรือโครงการไว้อย่างชัดเจน 

(๓) ส าเนาบัญชีเงินฝากธนาคารที่แสดงยอดเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าคงเหลือในปัจจุบัน (ยกเว้นบัญชีเงิน
ฝากธนาคารกรุงไทย) 

ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กกพ. ด าเนินการโอนเงินให้ คพรฟ. เป็นรายไตรมาสหรือเมื่อถึงก าหนดการใช้
จ่ายเงินตามกรอบแผนงานประจ าปีที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. 
 ๒. ให้ส านักงาน กกพ. โอนเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้แก่
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศเต็มจ านวนที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. โดยในระหว่างที่ แผนงานประจ าปียังไม่ได้รับ
อนุมัติให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเฉพาะประเภทรายจ่าย
บุคคลากรและประเภทรายจ่ายด าเนินงานได้ตามความจ าเป็น ส่วนรายจ่ายประเภทอื่นให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่
ประกาศด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องก าหนด ทั้งนี้ ให้รวมถึงกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่
ประกาศใหม่ด้วย 
 ในการนี้ ส านักงาน กกพ. จึงขอแจ้งแนวทางปฏิบัติในการโอนเงินให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ 
มายัง คพรฟ. เพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวข้างต้นต่อไป 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบัติต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

                      ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายกวนิ  ทังสุพานิช) 
เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 

 ฝ่ายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
โทร ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๙๙ ต่อ ๕๗๑, ๖๓๙ 
โทรสาร ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๐๒ 
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ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
๓๑๙ อาคารจัตุรัสจามจุรี ชัน้ ๑๙  
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  ๑๐๓๓๐ 

         10  พฤษภาคม  ๒๕๕6 

เร่ือง แนวทางปฏิบัติในการโอนเงินให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ 

เรียน ประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเข่ือนภูมิพล จังหวัดตาก 

 ด้วย คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.)  ในการประชุมครั้งที่ 1๕/2556 (ครั้งที่ 21๗) เมื่อวันที่ 
๑๑ เมษายน 2556 ได้พิจารณาเห็นชอบแนวทางปฏิบัติในการโอนเงินให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ดังนี้ 
 ๑. ให้คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) ด าเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งความประสงค์
ในการขอรับโอนเงิน พร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (ส านักงาน กกพ.) 
เพื่อประกอบการพิจารณาโอนเงินภายใต้กรอบงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. ดังนี้ 

(๑) แผนการใช้จ่ายเงินและผลการเบิกจ่ายเงินรายไตรมาสในปีงบประมาณปัจจุบัน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๖) ทั้งนี้ ในกรณีประสงค์จะขอเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการในระหว่างที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติแผนงานประจ าปี
จาก กกพ. ให้จัดส่งแผนการใช้จ่ายเงินและผลการเบิกจ่ายเงินในส่วนของค่าใช้จ่ายบริหารจัดการรายไตรมาส ที่มีการ
จ าแนกค่าใช้จ่ายในแต่ละรายการไว้อย่างชัดเจน 

(๒) รายงานยอดเงินงบประมาณเหลือจ่ายในปีงบประมาณก่อนหน้า (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕) (ถ้ามี) 
โดยจ าแนกเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ และค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงชุมชน ที่มีการจ าแนกค่าใช้จ่ายในแต่ละ
รายการหรือโครงการไว้อย่างชัดเจน 

(๓) ส าเนาบัญชีเงินฝากธนาคารที่แสดงยอดเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าคงเหลือในปัจจุบัน (ยกเว้นบัญชีเงิน
ฝากธนาคารกรุงไทย) 

ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กกพ. ด าเนินการโอนเงินให้ คพรฟ. เป็นรายไตรมาสหรือเมื่อถึงก าหนดการใช้
จ่ายเงินตามกรอบแผนงานประจ าปีที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. 
 ๒. ให้ส านักงาน กกพ. โอนเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้แก่
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศเต็มจ านวนที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. โดยในระหว่างที่แผนงานประจ าปียังไม่ได้รับ
อนุมัติให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเฉพาะประเภทรายจ่าย
บุคคลากรและประเภทรายจ่ายด าเนินงานได้ตามความจ าเป็น ส่วนรายจ่ายประเภทอื่นให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่
ประกาศด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องก าหนด ทั้งนี้ ให้รวมถึงกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่
ประกาศใหม่ด้วย 
 ในการนี้ ส านักงาน กกพ. จึงขอแจ้งแนวทางปฏิบัติในการโอนเงินให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ 
มายัง คพรฟ. เพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวข้างต้นต่อไป 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบัติต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

                      ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายกวนิ  ทังสุพานิช) 
เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 

 ฝ่ายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
โทร ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๙๙ ต่อ ๕๗๑, ๖๓๙ 
โทรสาร ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๐๒ 



 

 

 
ที่  สกพ ๕๕๐๒/ว 3265 

  
ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
๓๑๙ อาคารจัตุรัสจามจุรี ชัน้ ๑๙  
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  ๑๐๓๓๐ 

         10  พฤษภาคม  ๒๕๕6 

เร่ือง แนวทางปฏิบัติในการโอนเงินให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ 

เรียน ประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเข่ือนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 ด้วย คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.)  ในการประชุมครั้งที่ 1๕/2556 (ครั้งที่ 21๗) เมื่อวันที่ 
๑๑ เมษายน 2556 ได้พิจารณาเห็นชอบแนวทางปฏิบัติในการโอนเงินให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ดังนี้ 
 ๑. ให้คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) ด าเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งความประสงค์
ในการขอรับโอนเงิน พร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (ส านักงาน กกพ.) 
เพื่อประกอบการพิจารณาโอนเงินภายใต้กรอบงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. ดังนี้ 

(๑) แผนการใช้จ่ายเงินและผลการเบิกจ่ายเงินรายไตรมาสในปีงบประมาณปัจจุบัน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๖) ทั้งนี้ ในกรณีประสงค์จะขอเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการในระหว่างที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติแผนงานประจ าปี
จาก กกพ. ให้จัดส่งแผนการใช้จ่ายเงินและผลการเบิกจ่ายเงินในส่วนของค่าใช้จ่ายบริหารจัดการรายไตรมาส ที่มีการ
จ าแนกค่าใช้จ่ายในแต่ละรายการไว้อย่างชัดเจน 

(๒) รายงานยอดเงินงบประมาณเหลือจ่ายในปีงบประมาณก่อนหน้า (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕) (ถ้ามี) 
โดยจ าแนกเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ และค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงชุมชน ที่มีการจ าแนกค่าใช้จ่ายในแต่ละ
รายการหรือโครงการไว้อย่างชัดเจน 

(๓) ส าเนาบัญชีเงินฝากธนาคารที่แสดงยอดเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าคงเหลือในปัจจุบัน (ยกเว้นบัญชีเงิน
ฝากธนาคารกรุงไทย) 

ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กกพ. ด าเนินการโอนเงินให้ คพรฟ. เป็นรายไตรมาสหรือเมื่อถึงก า หนดการใช้
จ่ายเงินตามกรอบแผนงานประจ าปีที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. 
 ๒. ให้ส านักงาน กกพ. โอนเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้แก่
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศเต็มจ านวนที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. โดยในระหว่างที่แผนงานประจ าปียังไม่ได้รับ
อนุมัติให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเฉพาะประเภทรายจ่าย
บุคคลากรและประเภทรายจ่ายด าเนินงานได้ตามความจ าเป็น ส่วนรายจ่ายประเภทอื่นให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่
ประกาศด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องก าหนด ทั้งนี้ ให้รวมถึงกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่
ประกาศใหม่ด้วย 
 ในการนี้ ส านักงาน กกพ. จึงขอแจ้งแนวทางปฏิบัติในการโอนเงินให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ 
มายัง คพรฟ. เพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวข้างต้นต่อไป 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบัติต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

                      ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายกวนิ  ทังสุพานิช) 
เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 

 ฝ่ายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
โทร ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๙๙ ต่อ ๕๗๑, ๖๓๙ 
โทรสาร ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๐๒ 



 

 

 
ที่  สกพ ๕๕๐๒/ว 3265 

  
ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
๓๑๙ อาคารจัตุรัสจามจุรี ชัน้ ๑๙  
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  ๑๐๓๓๐ 

         10  พฤษภาคม  ๒๕๕6 

เร่ือง แนวทางปฏิบัติในการโอนเงินให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ 

เรียน ประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพืน้ทีร่อบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง 

 ด้วย คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.)  ในการประชุมครั้งที่ 1๕/2556 (ครั้งที่ 21๗) เมื่อวันที่ 
๑๑ เมษายน 2556 ได้พิจารณาเห็นชอบแนวทางปฏิบัติในการโอนเงินให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ดังนี้ 
 ๑. ให้คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) ด าเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งความประสงค์
ในการขอรับโอนเงิน พร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (ส านักงาน กกพ.) 
เพื่อประกอบการพิจารณาโอนเงินภายใต้กรอบงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. ดังนี้ 

(๑) แผนการใช้จ่ายเงินและผลการเบิกจ่ายเงินรายไตรมาสในปีงบประมาณปัจจุบัน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๖) ทั้งนี้ ในกรณีประสงค์จะขอเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการในระหว่างที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติแผนงานประจ าปี
จาก กกพ. ให้จัดส่งแผนการใช้จ่ายเงินและผลการเบิกจ่ายเงินในส่วนของค่าใช้จ่ายบริหารจัดการรายไตรมาส ที่มีการ
จ าแนกค่าใช้จ่ายในแต่ละรายการไว้อย่างชัดเจน 

(๒) รายงานยอดเงินงบประมาณเหลือจ่ายในปีงบประมาณก่อนหน้า (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕) (ถ้ามี) 
โดยจ าแนกเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ และค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงชุมชน ที่มีการจ าแนกค่าใช้จ่ายในแต่ละ
รายการหรือโครงการไว้อย่างชัดเจน 

(๓) ส าเนาบัญชีเงินฝากธนาคารที่แสดงยอดเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าคงเหลือในปัจจุบัน (ยกเว้นบัญชีเงิน
ฝากธนาคารกรุงไทย) 

ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กกพ. ด าเนินการโอนเงินให้ คพรฟ. เป็นรายไตรมาสหรือเมื่อถึงก าหนดการใช้
จ่ายเงินตามกรอบแผนงานประจ าปีที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. 
 ๒. ให้ส านักงาน กกพ. โอนเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้แก่
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศเต็มจ านวนที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. โดยในระหว่างที่แผนงานประจ าปียังไม่ได้รับ
อนุมัติให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเฉพาะประเภทรายจ่าย
บุคคลากรและประเภทรายจ่ายด าเนินงานได้ตามความจ าเป็น ส่วนรายจ่ายประเภทอื่นให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่
ประกาศด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องก าหนด ทั้งนี้ ให้รวมถึงกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่
ประกาศใหม่ด้วย 
 ในการนี้ ส านักงาน กกพ. จึงขอแจ้งแนวทางปฏิบัติในการโอนเงินให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ 
มายัง คพรฟ. เพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวข้างต้นต่อไป 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบัติต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

                      ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายกวนิ  ทังสุพานิช) 
เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 

 ฝ่ายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
โทร ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๙๙ ต่อ ๕๗๑, ๖๓๙ 
โทรสาร ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๐๒ 



 

 

 
ที่  สกพ ๕๕๐๒/ว 3265 

  
ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
๓๑๙ อาคารจัตุรัสจามจุรี ชัน้ ๑๙  
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  ๑๐๓๓๐ 

         10  พฤษภาคม  ๒๕๕6 

เร่ือง แนวทางปฏิบัติในการโอนเงินให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ 

เรียน ประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ ๑ 

 ด้วย คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.)  ในการประชุมครั้งที่ 1๕/2556 (ครั้งที่ 21๗) เมื่อวันที่ 
๑๑ เมษายน 2556 ได้พิจารณาเห็นชอบแนวทางปฏิบัติในการโอนเงินให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ดังนี้ 
 ๑. ให้คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) ด าเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งความประสงค์
ในการขอรับโอนเงิน พร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (ส านักงาน กกพ.) 
เพื่อประกอบการพิจารณาโอนเงินภายใต้กรอบงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. ดังนี้ 

(๑) แผนการใช้จ่ายเงินและผลการเบิกจ่ายเงินรายไตรมาสในปีงบประมาณปัจจุบัน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๖) ทั้งนี้ ในกรณีประสงค์จะขอเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการในระหว่างที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติแผนงานประจ าปี
จาก กกพ. ให้จัดส่งแผนการใช้จ่ายเงินและผลการเบิกจ่ายเงินในส่วนของค่าใช้จ่ายบริหารจัดการรายไตรมาส ที่มีการ
จ าแนกค่าใช้จ่ายในแต่ละรายการไว้อย่างชัดเจน 

(๒) รายงานยอดเงินงบประมาณเหลือจ่ายในปีงบประมาณก่อนหน้า (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕) (ถ้ามี) 
โดยจ าแนกเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ และค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงชุมชน ที่มีการจ าแนกค่าใช้จ่ายในแต่ละ
รายการหรือโครงการไว้อย่างชัดเจน 

(๓) ส าเนาบัญชีเงินฝากธนาคารที่แสดงยอดเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าคงเหลือในปัจจุบัน (ยกเว้นบัญชีเงิน
ฝากธนาคารกรุงไทย) 

ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กกพ. ด าเนินการโอนเงินให้ คพรฟ. เป็นรายไตรมาสหรือเมื่อถึงก าหนดการใช้
จ่ายเงินตามกรอบแผนงานประจ าปีที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. 
 ๒. ให้ส านักงาน กกพ. โอนเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้แก่
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศเต็มจ านวนที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. โดยในระหว่างที่แผนงานประจ าปียังไม่ได้รับ
อนุมัติให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเฉพาะประเภทรายจ่าย
บุคคลากรและประเภทรายจ่ายด าเนินงานได้ตามความจ าเป็น ส่วนรายจ่ายประเภทอื่นให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่
ประกาศด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องก าหนด ทั้งนี้ ให้รวมถึงกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่
ประกาศใหม่ด้วย 
 ในการนี้ ส านักงาน กกพ. จึงขอแจ้งแนวทางปฏิบัติในการโอนเงินให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ 
มายัง คพรฟ. เพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวข้างต้นต่อไป 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบัติต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

                      ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายกวนิ  ทังสุพานิช) 
เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 

 ฝ่ายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
โทร ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๙๙ ต่อ ๕๗๑, ๖๓๙ 
โทรสาร ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๐๒ 



 

 

 
ที่  สกพ ๕๕๐๒/ว 3265 

  
ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
๓๑๙ อาคารจัตุรัสจามจุรี ชัน้ ๑๙  
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  ๑๐๓๓๐ 

         10  พฤษภาคม  ๒๕๕6 

เร่ือง แนวทางปฏิบัติในการโอนเงินให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ 

เรียน ประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท น้ าตาลมิตรภูเวียง จ ากัด 

 ด้วย คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.)  ในการประชุมครั้งที่ 1๕/2556 (ครั้งที่ 21๗) เมื่อวันที่ 
๑๑ เมษายน 2556 ได้พิจารณาเห็นชอบแนวทางปฏิบัติในการโอนเงินให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ดังนี้ 
 ๑. ให้คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) ด าเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งความประสงค์
ในการขอรับโอนเงิน พร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (ส านักงาน กกพ.) 
เพื่อประกอบการพิจารณาโอนเงินภายใต้กรอบงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. ดังนี้ 

(๑) แผนการใช้จ่ายเงินและผลการเบิกจ่ายเงินรายไตรมาสในปีงบประมาณปัจจุบัน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๖) ทั้งนี้ ในกรณีประสงค์จะขอเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการในระหว่างที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติแผนงานประจ าปี
จาก กกพ. ให้จัดส่งแผนการใช้จ่ายเงินและผลการเบิกจ่ายเงินในส่วนของค่าใช้จ่ายบริหารจัดการรายไตรมาส ที่มีการ
จ าแนกค่าใช้จ่ายในแต่ละรายการไว้อย่างชัดเจน 

(๒) รายงานยอดเงินงบประมาณเหลือจ่ายในปีงบประมาณก่อนหน้า (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕) (ถ้ามี) 
โดยจ าแนกเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ และค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงชุมชน ที่มีการจ าแนกค่าใช้จ่ายในแต่ละ
รายการหรือโครงการไว้อย่างชัดเจน 

(๓) ส าเนาบัญชีเงินฝากธนาคารที่แสดงยอดเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าคงเหลือในปัจจุบัน (ยกเว้นบัญชีเงิน
ฝากธนาคารกรุงไทย) 

ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กกพ. ด าเนินการโอนเงินให้ คพรฟ. เป็นรายไตรมาสหรือเมื่อถึงก าหนดการใช้
จ่ายเงินตามกรอบแผนงานประจ าปีที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. 
 ๒. ให้ส านักงาน กกพ. โอนเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้แก่
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศเต็มจ านวนที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. โดยในระหว่างที่แผนงานประจ าปียังไม่ได้รับ
อนุมัติให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเฉพาะประเภทรายจ่าย
บุคคลากรและประเภทรายจ่ายด าเนินงานได้ตามความจ าเป็น ส่วนรายจ่ายประเภทอื่นให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่
ประกาศด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องก าหนด ทั้งนี้ ให้รวมถึงกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่
ประกาศใหม่ด้วย 
 ในการนี้ ส านักงาน กกพ. จึงขอแจ้งแนวทางปฏิบัติในการโอนเงินให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ 
มายัง คพรฟ. เพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวข้างต้นต่อไป 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบัติต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

                      ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายกวนิ  ทังสุพานิช) 
เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 

 ฝ่ายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
โทร ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๙๙ ต่อ ๕๗๑, ๖๓๙ 
โทรสาร ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๐๒ 



 

 

 
ที่  สกพ ๕๕๐๒/ว 3265 

  
ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
๓๑๙ อาคารจัตุรัสจามจุรี ชัน้ ๑๙  
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  ๑๐๓๓๐ 

         10  พฤษภาคม  ๒๕๕6 

เร่ือง แนวทางปฏิบัติในการโอนเงินให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ 

เรียน ประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 

 ด้วย คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.)  ในการประชุมครั้งที่ 1๕/2556 (ครั้งที่ 21๗) เมื่อวันที่ 
๑๑ เมษายน 2556 ได้พิจารณาเห็นชอบแนวทางปฏิบัติในการโอนเงินให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ดังนี้ 
 ๑. ให้คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) ด าเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งความประสงค์
ในการขอรับโอนเงิน พร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (ส านักงาน กกพ.) 
เพื่อประกอบการพิจารณาโอนเงินภายใต้กรอบงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. ดังนี้ 

(๑) แผนการใช้จ่ายเงินและผลการเบิกจ่ายเงินรายไตรมาสในปีงบประมาณปัจจุบัน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๖) ทั้งนี้ ในกรณีประสงค์จะขอเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการในระหว่างที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติแผนงานประจ าปี
จาก กกพ. ให้จัดส่งแผนการใช้จ่ายเงินและผลการเบิกจ่ายเงินในส่วนของค่าใช้จ่ายบริหารจัดการรายไตรมาส ที่มีการ
จ าแนกค่าใช้จ่ายในแต่ละรายการไว้อย่างชัดเจน 

(๒) รายงานยอดเงินงบประมาณเหลือจ่ายในปีงบประมาณก่อนหน้า (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕) (ถ้ามี) 
โดยจ าแนกเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ และค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงชุมชน ที่มีการจ าแนกค่าใช้จ่ายในแต่ละ
รายการหรือโครงการไว้อย่างชัดเจน 

(๓) ส าเนาบัญชีเงินฝากธนาคารที่แสดงยอดเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าคงเหลือในปัจจุบัน (ยกเว้นบัญชีเงิน
ฝากธนาคารกรุงไทย) 

ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กกพ. ด าเนินการโอนเงินให้ คพรฟ. เป็นรายไตรมาสหรือเมื่อถึงก า หนดการใช้
จ่ายเงินตามกรอบแผนงานประจ าปีที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. 
 ๒. ให้ส านักงาน กกพ. โอนเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้แก่
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศเต็มจ านวนที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. โดยในระหว่างที่แผนงานประจ าปียังไม่ได้รับ
อนุมัติให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเฉพาะประเภทรายจ่าย
บุคคลากรและประเภทรายจ่ายด าเนินงานได้ตามความจ าเป็น ส่วนรายจ่ายประเภทอื่นให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่
ประกาศด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องก าหนด ทั้งนี้ ให้รวมถึงกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่
ประกาศใหม่ด้วย 
 ในการนี้ ส านักงาน กกพ. จึงขอแจ้งแนวทางปฏิบัติในการโอนเงินให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ 
มายัง คพรฟ. เพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวข้างต้นต่อไป 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบัติต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

                      ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายกวนิ  ทังสุพานิช) 
เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 

 ฝ่ายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
โทร ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๙๙ ต่อ ๕๗๑, ๖๓๙ 
โทรสาร ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๐๒ 



 

 

 
ที่  สกพ ๕๕๐๒/ว 3265 

  
ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
๓๑๙ อาคารจัตุรัสจามจุรี ชัน้ ๑๙  
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  ๑๐๓๓๐ 

         10  พฤษภาคม  ๒๕๕6 

เร่ือง แนวทางปฏิบัติในการโอนเงินให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ 

เรียน ประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพืน้ที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท โรงไฟฟ้าน้ าตาลขอนแก่น จ ากัด 

 ด้วย คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.)  ในการประชุมครั้งที่ 1๕/2556 (ครั้งที่ 21๗) เมื่อวันที่ 
๑๑ เมษายน 2556 ได้พิจารณาเห็นชอบแนวทางปฏิบัติในการโอนเงินให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ดังนี้ 
 ๑. ให้คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) ด าเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งความประสงค์
ในการขอรับโอนเงิน พร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (ส านักงาน กกพ.) 
เพื่อประกอบการพิจารณาโอนเงินภายใต้กรอบงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. ดังนี้ 

(๑) แผนการใช้จ่ายเงินและผลการเบิกจ่ายเงินรายไตรมาสในปีงบประมาณปัจจุบัน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๖) ทั้งนี้ ในกรณีประสงค์จะขอเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการในระหว่างที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติแผนงานประจ าปี
จาก กกพ. ให้จัดส่งแผนการใช้จ่ายเงินและผลการเบิกจ่ายเงินในส่วนของค่าใช้จ่ายบริหารจัดการรายไตรมาส ที่มีการ
จ าแนกค่าใช้จ่ายในแต่ละรายการไว้อย่างชัดเจน 

(๒) รายงานยอดเงินงบประมาณเหลือจ่ายในปีงบประมาณก่อนหน้า (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕) (ถ้ามี) 
โดยจ าแนกเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ และค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงชุมชน ที่มีการจ าแนกค่าใช้จ่ายในแต่ละ
รายการหรือโครงการไว้อย่างชัดเจน 

(๓) ส าเนาบัญชีเงินฝากธนาคารที่แสดงยอดเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าคงเหลือในปัจจุบัน (ยกเว้นบัญชีเงิน
ฝากธนาคารกรุงไทย) 

ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กกพ. ด าเนินการโอนเงินให้ คพรฟ. เป็นรายไตรมาสหรือเมื่อถึงก าหนดการใช้
จ่ายเงินตามกรอบแผนงานประจ าปีที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. 
 ๒. ให้ส านักงาน กกพ. โอนเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้แก่
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศเต็มจ านวนที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. โดยในระหว่างที่แผนงานประจ าปียังไม่ได้รับ
อนุมัติให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเฉพาะประเภทรายจ่าย
บุคคลากรและประเภทรายจ่ายด าเนินงานได้ตามความจ าเป็น ส่วนรายจ่ายประเภทอื่นให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่
ประกาศด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องก าหนด ทั้งนี้ ให้รวมถึงกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่
ประกาศใหม่ด้วย 
 ในการนี้ ส านักงาน กกพ. จึงขอแจ้งแนวทางปฏิบัติในการโอนเงินให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ 
มายัง คพรฟ. เพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวข้างต้นต่อไป 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบัติต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

                      ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายกวนิ  ทังสุพานิช) 
เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 

 ฝ่ายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
โทร ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๙๙ ต่อ ๕๗๑, ๖๓๙ 
โทรสาร ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๐๒ 



 

 

 
ที่  สกพ ๕๕๐๒/ว 3265 

  
ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
๓๑๙ อาคารจัตุรัสจามจุรี ชัน้ ๑๙  
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  ๑๐๓๓๐ 

         10  พฤษภาคม  ๒๕๕6 

เร่ือง แนวทางปฏิบัติในการโอนเงินให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ 

เรียน ประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท น้ าตาลมิตรกาฬสินธุ์ จ ากัด 

 ด้วย คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.)  ในการประชุมครั้งที่ 1๕/2556 (ครั้งที่ 21๗) เมื่อวันที่ 
๑๑ เมษายน 2556 ได้พิจารณาเห็นชอบแนวทางปฏิบัติในการโอนเงินให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ดังนี้ 
 ๑. ให้คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) ด าเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งความประสงค์
ในการขอรับโอนเงิน พร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (ส านักงาน กกพ.) 
เพื่อประกอบการพิจารณาโอนเงินภายใต้กรอบงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. ดังนี้ 

(๑) แผนการใช้จ่ายเงินและผลการเบิกจ่ายเงินรายไตรมาสในปีงบประมาณปัจจุบัน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๖) ทั้งนี้ ในกรณีประสงค์จะขอเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการในระหว่างที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติแผนงานประจ าปี
จาก กกพ. ให้จัดส่งแผนการใช้จ่ายเงินและผลการเบิกจ่ายเงินในส่วนของค่าใช้จ่ายบริหารจัดการรายไตรมาส ที่มีการ
จ าแนกค่าใช้จ่ายในแต่ละรายการไว้อย่างชัดเจน 

(๒) รายงานยอดเงินงบประมาณเหลือจ่ายในปีงบประมาณก่อนหน้า (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕) (ถ้ามี) 
โดยจ าแนกเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ และค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงชุมชน ที่มีการจ าแนกค่าใช้จ่ายในแต่ละ
รายการหรือโครงการไว้อย่างชัดเจน 

(๓) ส าเนาบัญชีเงินฝากธนาคารที่แสดงยอดเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าคงเหลือในปัจจุบัน (ยกเว้นบัญชีเงิน
ฝากธนาคารกรุงไทย) 

ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กกพ. ด าเนินการโอนเงินให้ คพรฟ. เป็นรายไตรมาสหรือเมื่อถึงก า หนดการใช้
จ่ายเงินตามกรอบแผนงานประจ าปีที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. 
 ๒. ให้ส านักงาน กกพ. โอนเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้แก่
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศเต็มจ านวนที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. โดยในระหว่างที่แผนงานประจ าปียังไม่ได้รับ
อนุมัติให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเฉพาะประเภทรายจ่าย
บุคคลากรและประเภทรายจ่ายด าเนินงานได้ตามความจ าเป็น ส่วนรายจ่ายประเภทอื่นให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่
ประกาศด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องก าหนด ทั้งนี้ ให้รวมถึงกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่
ประกาศใหม่ด้วย 
 ในการนี้ ส านักงาน กกพ. จึงขอแจ้งแนวทางปฏิบัติในการโอนเงินให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ 
มายัง คพรฟ. เพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวข้างต้นต่อไป 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบัติต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

                      ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายกวนิ  ทังสุพานิช) 
เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 

 ฝ่ายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
โทร ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๙๙ ต่อ ๕๗๑, ๖๓๙ 
โทรสาร ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๐๒ 



 

 

 
ที่  สกพ ๕๕๐๒/ว 3265 

  
ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
๓๑๙ อาคารจัตุรัสจามจุรี ชัน้ ๑๙  
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  ๑๐๓๓๐ 

         10  พฤษภาคม  ๒๕๕6 

เร่ือง แนวทางปฏิบัติในการโอนเงินให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ 

เรียน ประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดร้อยเอ็ด 1 

 ด้วย คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.)  ในการประชุมครั้งที่ 1๕/2556 (ครั้งที่ 21๗) เมื่อวันที่ 
๑๑ เมษายน 2556 ได้พิจารณาเห็นชอบแนวทางปฏิบัติในการโอนเงินให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ดังนี้ 
 ๑. ให้คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) ด าเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งความประสงค์
ในการขอรับโอนเงิน พร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (ส านักงาน กกพ.) 
เพื่อประกอบการพิจารณาโอนเงินภายใต้กรอบงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. ดังนี้ 

(๑) แผนการใช้จ่ายเงินและผลการเบิกจ่ายเงินรายไตรมาสในปีงบประมาณปัจจุบัน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๖) ทั้งนี้ ในกรณีประสงค์จะขอเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการในระหว่างที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติแผนงานประจ าปี
จาก กกพ. ให้จัดส่งแผนการใช้จ่ายเงินและผลการเบิกจ่ายเงินในส่วนของค่าใช้จ่ายบริหารจัดการรายไตรมาส ที่มีการ
จ าแนกค่าใช้จ่ายในแต่ละรายการไว้อย่างชัดเจน 

(๒) รายงานยอดเงินงบประมาณเหลือจ่ายในปีงบประมาณก่อนหน้า (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕) (ถ้ามี) 
โดยจ าแนกเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ และค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงชุมชน ที่มีการจ าแนกค่าใช้จ่ายในแต่ละ
รายการหรือโครงการไว้อย่างชัดเจน 

(๓) ส าเนาบัญชีเงินฝากธนาคารที่แสดงยอดเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าคงเหลือในปัจจุบัน (ยกเว้นบัญชีเงิน
ฝากธนาคารกรุงไทย) 

ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กกพ. ด าเนินการโอนเงินให้ คพรฟ. เป็นรายไตรมาสหรือเมื่อถึงก าหนดการใช้
จ่ายเงินตามกรอบแผนงานประจ าปีที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. 
 ๒. ให้ส านักงาน กกพ. โอนเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้แก่
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศเต็มจ านวนที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. โดยในระหว่างที่แผนงานประจ าปียังไม่ได้รับ
อนุมัติให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเฉพาะประเภทรายจ่าย
บุคคลากรและประเภทรายจ่ายด าเนินงานได้ตามความจ าเป็น ส่วนรายจ่ายประเภทอื่นให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่
ประกาศด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องก าหนด ทั้งนี้ ให้รวมถึงกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่
ประกาศใหม่ด้วย 
 ในการนี้ ส านักงาน กกพ. จึงขอแจ้งแนวทางปฏิบัติในการโอนเงินให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ 
มายัง คพรฟ. เพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวข้างต้นต่อไป 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบัติต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

                      ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายกวนิ  ทังสุพานิช) 
เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 

 ฝ่ายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
โทร ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๙๙ ต่อ ๕๗๑, ๖๓๙ 
โทรสาร ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๐๒ 



 

 

 
ที่  สกพ ๕๕๐๒/ว 3265 

  
ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
๓๑๙ อาคารจัตุรัสจามจุรี ชัน้ ๑๙  
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  ๑๐๓๓๐ 

         10  พฤษภาคม  ๒๕๕6 

เร่ือง แนวทางปฏิบัติในการโอนเงินให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ 

เรียน ประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

 ด้วย คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.)  ในการประชุมครั้งที่ 1๕/2556 (ครั้งที่ 21๗) เมื่อวันที่ 
๑๑ เมษายน 2556 ได้พิจารณาเห็นชอบแนวทางปฏิบัติในการโอนเงินให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ดังนี้ 
 ๑. ให้คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) ด าเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งความประสงค์
ในการขอรับโอนเงิน พร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (ส านักงาน กกพ.) 
เพื่อประกอบการพิจารณาโอนเงินภายใต้กรอบงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. ดังนี้ 

(๑) แผนการใช้จ่ายเงินและผลการเบิกจ่ายเงินรายไตรมาสในปีงบประมาณปัจจุบัน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๖) ทั้งนี้ ในกรณีประสงค์จะขอเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการในระหว่างที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติแผนงานประจ าปี
จาก กกพ. ให้จัดส่งแผนการใช้จ่ายเงินและผลการเบิกจ่ายเงินในส่วนของค่าใช้จ่ายบริหารจัดการรายไตรมาส ที่มีการ
จ าแนกค่าใช้จ่ายในแต่ละรายการไว้อย่างชัดเจน 

(๒) รายงานยอดเงินงบประมาณเหลือจ่ายในปีงบประมาณก่อนหน้า (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕) (ถ้ามี) 
โดยจ าแนกเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ และค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงชุมชน ที่มีการจ าแนกค่าใช้จ่ายในแต่ละ
รายการหรือโครงการไว้อย่างชัดเจน 

(๓) ส าเนาบัญชีเงินฝากธนาคารที่แสดงยอดเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าคงเหลือในปัจจุบัน (ยกเว้นบัญชีเงิน
ฝากธนาคารกรุงไทย) 

ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กกพ. ด าเนินการโอนเงินให้ คพรฟ. เป็นรายไตรมาสหรือเมื่อถึงก า หนดการใช้
จ่ายเงินตามกรอบแผนงานประจ าปีที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. 
 ๒. ให้ส านักงาน กกพ. โอนเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้แก่
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศเต็มจ านวนที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. โดยในระหว่างที่แผนงานประจ าปียังไม่ได้รับ
อนุมัติให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเฉพาะประเภทรายจ่าย
บุคคลากรและประเภทรายจ่ายด าเนินงานได้ตามความจ าเป็น ส่วนรายจ่ายประเภทอื่นให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่
ประกาศด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องก าหนด ทั้งนี้ ให้รวมถึงกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่
ประกาศใหม่ด้วย 
 ในการนี้ ส านักงาน กกพ. จึงขอแจ้งแนวทางปฏิบัติในการโอนเงินให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ 
มายัง คพรฟ. เพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวข้างต้นต่อไป 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบัติต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

                      ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายกวนิ  ทังสุพานิช) 
เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 

 ฝ่ายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
โทร ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๙๙ ต่อ ๕๗๑, ๖๓๙ 
โทรสาร ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๐๒ 



 

 

 
ที่  สกพ ๕๕๐๒/ว 3265 

  
ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
๓๑๙ อาคารจัตุรัสจามจุรี ชัน้ ๑๙  
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  ๑๐๓๓๐ 

         10  พฤษภาคม  ๒๕๕6 

เร่ือง แนวทางปฏิบัติในการโอนเงินให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ 

เรียน ประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 

 ด้วย คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.)  ในการประชุมครั้งที่ 1๕/2556 (ครั้งที่ 21๗) เมื่อวันที่ 
๑๑ เมษายน 2556 ได้พิจารณาเห็นชอบแนวทางปฏิบัติในการโอนเงินให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ดังนี้ 
 ๑. ให้คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) ด าเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งความประสงค์
ในการขอรับโอนเงิน พร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (ส านักงาน กกพ.) 
เพื่อประกอบการพิจารณาโอนเงินภายใต้กรอบงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. ดังนี้ 

(๑) แผนการใช้จ่ายเงินและผลการเบิกจ่ายเงินรายไตรมาสในปีงบประมาณปัจจุบัน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๖) ทั้งนี้ ในกรณีประสงค์จะขอเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการในระหว่างที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติแผนงานประจ าปี
จาก กกพ. ให้จัดส่งแผนการใช้จ่ายเงินและผลการเบิกจ่ายเงินในส่วนของค่าใช้จ่ายบริหารจัดการรายไตรมาส ที่มีการ
จ าแนกค่าใช้จ่ายในแต่ละรายการไว้อย่างชัดเจน 

(๒) รายงานยอดเงินงบประมาณเหลือจ่ายในปีงบประมาณก่อนหน้า (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕) (ถ้ามี) 
โดยจ าแนกเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ และค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงชุมชน ที่มีการจ าแนกค่าใช้จ่ายในแต่ละ
รายการหรือโครงการไว้อย่างชัดเจน 

(๓) ส าเนาบัญชีเงินฝากธนาคารที่แสดงยอดเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าคงเหลือในปัจจุบัน (ยกเว้นบัญชีเงิน
ฝากธนาคารกรุงไทย) 

ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กกพ. ด าเนินการโอนเงินให้ คพรฟ. เป็นรายไตรมาสหรือเมื่อถึงก าหนดการใช้
จ่ายเงินตามกรอบแผนงานประจ าปีที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. 
 ๒. ให้ส านักงาน กกพ. โอนเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้แก่
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศเต็มจ านวนที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. โดยในระหว่างที่แผนงานประจ าปียังไม่ได้รับ
อนุมัติให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเฉพาะประเภทรายจ่าย
บุคคลากรและประเภทรายจ่ายด าเนินงานได้ตามความจ าเป็น ส่วนรายจ่ายประเภทอื่นให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่
ประกาศด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องก าหนด ทั้งนี้ ให้รวมถึงกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่
ประกาศใหม่ด้วย 
 ในการนี้ ส านักงาน กกพ. จึงขอแจ้งแนวทางปฏิบัติในการโอนเงินให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ 
มายัง คพรฟ. เพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวข้างต้นต่อไป 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบัติต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

                      ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายกวนิ  ทังสุพานิช) 
เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 

 ฝ่ายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
โทร ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๙๙ ต่อ ๕๗๑, ๖๓๙ 
โทรสาร ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๐๒ 



 

 

 
ที่  สกพ ๕๕๐๒/ว 3265 

  
ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
๓๑๙ อาคารจัตุรัสจามจุรี ชัน้ ๑๙  
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  ๑๐๓๓๐ 

         10  พฤษภาคม  ๒๕๕6 

เร่ือง แนวทางปฏิบัติในการโอนเงินให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ 

เรียน ประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 ด้วย คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.)  ในการประชุมครั้งที่ 1๕/2556 (ครั้งที่ 21๗) เมื่อวันที่ 
๑๑ เมษายน 2556 ได้พิจารณาเห็นชอบแนวทางปฏิบัติในการโอนเงินให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ดังนี้ 
 ๑. ให้คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) ด าเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งความประสงค์
ในการขอรับโอนเงิน พร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (ส านักงาน กกพ.) 
เพื่อประกอบการพิจารณาโอนเงินภายใต้กรอบงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. ดังนี้ 

(๑) แผนการใช้จ่ายเงินและผลการเบิกจ่ายเงินรายไตรมาสในปีงบประมาณปัจจุบัน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๖) ทั้งนี้ ในกรณีประสงค์จะขอเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการในระหว่างที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติแผนงานประจ าปี
จาก กกพ. ให้จัดส่งแผนการใช้จ่ายเงินและผลการเบิกจ่ายเงินในส่วนของค่าใช้จ่ายบริหารจัดการรายไตรมาส ที่มีการ
จ าแนกค่าใช้จ่ายในแต่ละรายการไว้อย่างชัดเจน 

(๒) รายงานยอดเงินงบประมาณเหลือจ่ายในปีงบประมาณก่อนหน้า (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕) (ถ้ามี) 
โดยจ าแนกเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ และค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงชุมชน ที่มีการจ าแนกค่าใช้จ่ายในแต่ละ
รายการหรือโครงการไว้อย่างชัดเจน 

(๓) ส าเนาบัญชีเงินฝากธนาคารที่แสดงยอดเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าคงเหลือในปัจจุบัน (ยกเว้นบัญชีเงิน
ฝากธนาคารกรุงไทย) 

ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กกพ. ด าเนินการโอนเงินให้ คพรฟ. เป็นรายไตรมาสหรือเมื่อถึงก า หนดการใช้
จ่ายเงินตามกรอบแผนงานประจ าปีที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. 
 ๒. ให้ส านักงาน กกพ. โอนเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้แก่
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศเต็มจ านวนที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. โดยในระหว่างที่แผนงานประจ าปียังไม่ได้รับ
อนุมัติให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเฉพาะประเภทรายจ่าย
บุคคลากรและประเภทรายจ่ายด าเนินงานได้ตามความจ าเป็น ส่วนรายจ่ายประเภทอื่นให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่
ประกาศด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องก าหนด ทั้งนี้ ให้รวมถึงกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่
ประกาศใหม่ด้วย 
 ในการนี้ ส านักงาน กกพ. จึงขอแจ้งแนวทางปฏิบัติในการโอนเงินให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ 
มายัง คพรฟ. เพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวข้างต้นต่อไป 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบัติต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

                      ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายกวนิ  ทังสุพานิช) 
เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 

 ฝ่ายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
โทร ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๙๙ ต่อ ๕๗๑, ๖๓๙ 
โทรสาร ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๐๒ 



 

 

 
ที่  สกพ ๕๕๐๒/ว 3265 

  
ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
๓๑๙ อาคารจัตุรัสจามจุรี ชัน้ ๑๙  
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  ๑๐๓๓๐ 

         10  พฤษภาคม  ๒๕๕6 

เร่ือง แนวทางปฏิบัติในการโอนเงินให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ 

เรียน ประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ จ ากัด 

 ด้วย คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.)  ในการประชุมครั้งที่ 1๕/2556 (ครั้งที่ 21๗) เมื่อวันที่ 
๑๑ เมษายน 2556 ได้พิจารณาเห็นชอบแนวทางปฏิบัติในการโอนเงินให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ดังนี้ 
 ๑. ให้คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) ด าเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งความประสงค์
ในการขอรับโอนเงิน พร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (ส านักงาน กกพ.) 
เพื่อประกอบการพิจารณาโอนเงินภายใต้กรอบงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. ดังนี้ 

(๑) แผนการใช้จ่ายเงินและผลการเบิกจ่ายเงินรายไตรมาสในปีงบประมาณปัจจุบัน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๖) ทั้งนี้ ในกรณีประสงค์จะขอเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการในระหว่างที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติแผนงานประจ าปี
จาก กกพ. ให้จัดส่งแผนการใช้จ่ายเงินและผลการเบิกจ่ายเงินในส่วนของค่าใช้จ่ายบริหารจัดการรายไตรมาส ที่มีการ
จ าแนกค่าใช้จ่ายในแต่ละรายการไว้อย่างชัดเจน 

(๒) รายงานยอดเงินงบประมาณเหลือจ่ายในปีงบประมาณก่อนหน้า (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕) (ถ้ามี) 
โดยจ าแนกเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ และค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงชุมชน ที่มีการจ าแนกค่าใช้จ่ายในแต่ละ
รายการหรือโครงการไว้อย่างชัดเจน 

(๓) ส าเนาบัญชีเงินฝากธนาคารที่แสดงยอดเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าคงเหลือในปัจจุบัน (ยกเว้นบัญชีเงิน
ฝากธนาคารกรุงไทย) 

ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กกพ. ด าเนินการโอนเงินให้ คพรฟ. เป็นรายไตรมาสหรือเมื่อถึงก าหนดการใช้
จ่ายเงินตามกรอบแผนงานประจ าปีที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. 
 ๒. ให้ส านักงาน กกพ. โอนเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้แก่
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศเต็มจ านวนที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. โดยในระหว่างที่แผนงานประจ าปียังไม่ได้รับ
อนุมัติให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเฉพาะประเภทรายจ่าย
บุคคลากรและประเภทรายจ่ายด าเนินงานได้ตามความจ าเป็น ส่วนรายจ่ายประเภทอื่นให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่
ประกาศด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องก าหนด ทั้งนี้ ให้รวมถึงกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่
ประกาศใหม่ด้วย 
 ในการนี้ ส านักงาน กกพ. จึงขอแจ้งแนวทางปฏิบัติในการโอนเงินให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ 
มายัง คพรฟ. เพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวข้างต้นต่อไป 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบัติต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

                      ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายกวนิ  ทังสุพานิช) 
เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 

 ฝ่ายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
โทร ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๙๙ ต่อ ๕๗๑, ๖๓๙ 
โทรสาร ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๐๒ 



 

 

 
ที่  สกพ ๕๕๐๒/ว 3265 

  
ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
๓๑๙ อาคารจัตุรัสจามจุรี ชัน้ ๑๙  
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  ๑๐๓๓๐ 

         10  พฤษภาคม  ๒๕๕6 

เร่ือง แนวทางปฏิบัติในการโอนเงินให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ 

เรียน ประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท โรจนะเพาเวอร์ จ ากัด 

 ด้วย คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.)  ในการประชุมครั้งที่ 1๕/2556 (ครั้งที่ 21๗) เมื่อวันที่ 
๑๑ เมษายน 2556 ได้พิจารณาเห็นชอบแนวทางปฏิบัติในการโอนเงินให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ดังนี้ 
 ๑. ให้คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) ด าเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งความประสงค์
ในการขอรับโอนเงิน พร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (ส านักงาน กกพ.) 
เพื่อประกอบการพิจารณาโอนเงินภายใต้กรอบงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. ดังนี้ 

(๑) แผนการใช้จ่ายเงินและผลการเบิกจ่ายเงินรายไตรมาสในปีงบประมาณปัจจุบัน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๖) ทั้งนี้ ในกรณีประสงค์จะขอเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการในระหว่างที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติแผนงานประจ าปี
จาก กกพ. ให้จัดส่งแผนการใช้จ่ายเงินและผลการเบิกจ่ายเงินในส่วนของค่าใช้จ่ายบริหารจัดการราย ไตรมาส ที่มีการ
จ าแนกค่าใช้จ่ายในแต่ละรายการไว้อย่างชัดเจน 

(๒) รายงานยอดเงินงบประมาณเหลือจ่ายในปีงบประมาณก่อนหน้า (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕) (ถ้ามี) 
โดยจ าแนกเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ และค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงชุมชน ที่มีการจ าแนกค่าใช้จ่ายในแต่ละ
รายการหรือโครงการไว้อย่างชัดเจน 

(๓) ส าเนาบัญชีเงินฝากธนาคารที่แสดงยอดเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าคงเหลือในปัจจุบัน (ยกเว้นบัญชีเงิน
ฝากธนาคารกรุงไทย) 

ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กกพ. ด าเนินการโอนเงินให้ คพรฟ. เป็นรายไตรมาสหรือเมื่อถึงก าหนดการใช้
จ่ายเงินตามกรอบแผนงานประจ าปีที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. 
 ๒. ให้ส านักงาน กกพ. โอนเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้แก่
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศเต็มจ านวนที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. โดยในระหว่างที่แผนงานประจ าปียังไม่ได้รับ
อนุมัติให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเฉพาะประเภทรายจ่าย
บุคคลากรและประเภทรายจ่ายด าเนินงานได้ตามความจ าเป็น ส่วนรายจ่ายประเภทอื่นให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่
ประกาศด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องก าหนด ทั้งนี้ ให้รวมถึงกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่
ประกาศใหม่ด้วย 
 ในการนี้ ส านักงาน กกพ. จึงขอแจ้งแนวทางปฏิบัติในการโอนเงินให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ 
มายัง คพรฟ. เพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวข้างต้นต่อไป 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบัติต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

                      ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายกวนิ  ทังสุพานิช) 
เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 

 ฝ่ายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
โทร ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๙๙ ต่อ ๕๗๑, ๖๓๙ 
โทรสาร ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๐๒ 



 

 

 
ที่  สกพ ๕๕๐๒/ว 3265 

  
ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
๓๑๙ อาคารจัตุรัสจามจุรี ชัน้ ๑๙  
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  ๑๐๓๓๐ 

         10  พฤษภาคม  ๒๕๕6 

เร่ือง แนวทางปฏิบัติในการโอนเงินให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ 

เรียน ประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนล าตะคอง จังหวัดนครราชสีมา 

 ด้วย คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.)  ในการประชุมครั้งที่ 1๕/2556 (ครั้งที่ 21๗) เมื่อวันที่ 
๑๑ เมษายน 2556 ได้พิจารณาเห็นชอบแนวทางปฏิบัติในการโอนเงินให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ดังนี้ 
 ๑. ให้คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) ด าเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งความประสงค์
ในการขอรับโอนเงิน พร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (ส านักงาน กกพ.) 
เพื่อประกอบการพิจารณาโอนเงินภายใต้กรอบงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. ดังนี้ 

(๑) แผนการใช้จ่ายเงินและผลการเบิกจ่ายเงินรายไตรมาสในปีงบประมาณปัจจุบัน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๖) ทั้งนี้ ในกรณีประสงค์จะขอเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการในระหว่างที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติแผนงานประจ าปี
จาก กกพ. ให้จัดส่งแผนการใช้จ่ายเงินและผลการเบิกจ่ายเงินในส่วนของค่าใช้จ่ายบริหารจัดการรายไตรมาส ที่มีการ
จ าแนกค่าใช้จ่ายในแต่ละรายการไว้อย่างชัดเจน 

(๒) รายงานยอดเงินงบประมาณเหลือจ่ายในปีงบประมาณก่อนหน้า (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕) (ถ้ามี) 
โดยจ าแนกเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ และค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงชุมชน ที่มีการจ าแนกค่าใช้จ่ายในแต่ละ
รายการหรือโครงการไว้อย่างชัดเจน 

(๓) ส าเนาบัญชีเงินฝากธนาคารที่แสดงยอดเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าคงเหลือในปัจจุบัน (ยกเว้นบัญชีเงิน
ฝากธนาคารกรุงไทย) 

ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กกพ. ด าเนินการโอนเงินให้ คพรฟ. เป็นรายไตรมาสหรือเมื่อถึงก าหนดการใช้
จ่ายเงินตามกรอบแผนงานประจ าปีที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. 
 ๒. ให้ส านักงาน กกพ. โอนเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้แก่
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศเต็มจ านวนที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. โดยในระหว่างที่แผนงานประจ าปียังไม่ได้รับ
อนุมัติให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเฉพาะประเภทรายจ่าย
บุคคลากรและประเภทรายจ่ายด าเนินงานได้ตามความจ าเป็น ส่วนรายจ่ายประเภทอื่นให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่
ประกาศด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องก าหนด ทั้งนี้ ให้รวมถึงกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่
ประกาศใหม่ด้วย 
 ในการนี้ ส านักงาน กกพ. จึงขอแจ้งแนวทางปฏิบัติในการโอนเงินให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ 
มายัง คพรฟ. เพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวข้างต้นต่อไป 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบัติต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

                      ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายกวนิ  ทังสุพานิช) 
เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 

 ฝ่ายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
โทร ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๙๙ ต่อ ๕๗๑, ๖๓๙ 
โทรสาร ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๐๒ 



 

 

 
ที่  สกพ ๕๕๐๒/ว 3265 

  
ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
๓๑๙ อาคารจัตุรัสจามจุรี ชัน้ ๑๙  
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  ๑๐๓๓๐ 

         10  พฤษภาคม  ๒๕๕6 

เร่ือง แนวทางปฏิบัติในการโอนเงินให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ 

เรียน ประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเข่ือนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 

 ด้วย คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.)  ในการประชุมครั้งที่ 1๕/2556 (ครั้งที่ 21๗) เมื่อวันที่ 
๑๑ เมษายน 2556 ได้พิจารณาเห็นชอบแนวทางปฏิบัติในการโอนเงินให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ดังนี้ 
 ๑. ให้คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) ด าเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งความประสงค์
ในการขอรับโอนเงิน พร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (ส านักงาน กกพ.) 
เพื่อประกอบการพิจารณาโอนเงินภายใต้กรอบงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. ดังนี้ 

(๑) แผนการใช้จ่ายเงินและผลการเบิกจ่ายเงินรายไตรมาสในปีงบประมาณปัจจุบัน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๖) ทั้งนี้ ในกรณีประสงค์จะขอเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการในระหว่างที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติแผนงานประจ าปี
จาก กกพ. ให้จัดส่งแผนการใช้จ่ายเงินและผลการเบิกจ่ายเงินในส่วนของค่าใช้จ่ายบริหารจัดการรายไตรมาส ที่มีการ
จ าแนกค่าใช้จ่ายในแต่ละรายการไว้อย่างชัดเจน 

(๒) รายงานยอดเงินงบประมาณเหลือจ่ายในปีงบประมาณก่อนหน้า (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕) (ถ้ามี) 
โดยจ าแนกเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ และค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงชุมชน ที่มีการจ าแนกค่าใช้จ่ายในแต่ละ
รายการหรือโครงการไว้อย่างชัดเจน 

(๓) ส าเนาบัญชีเงินฝากธนาคารที่แสดงยอดเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าคงเหลือในปัจจุบัน (ยกเว้นบัญชีเงิน
ฝากธนาคารกรุงไทย) 

ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กกพ. ด าเนินการโอนเงินให้ คพรฟ. เป็นรายไตรมาสหรือเมื่อถึงก า หนดการใช้
จ่ายเงินตามกรอบแผนงานประจ าปีที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. 
 ๒. ให้ส านักงาน กกพ. โอนเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้แก่
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศเต็มจ านวนที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. โดยในระหว่างที่แผนงานประจ าปียังไม่ได้รับ
อนุมัติให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเฉพาะประเภทรายจ่าย
บุคคลากรและประเภทรายจ่ายด าเนินงานได้ตามความจ าเป็น ส่วนรายจ่ายประเภทอื่นให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่
ประกาศด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องก าหนด ทั้งนี้ ให้รวมถึงกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่
ประกาศใหม่ด้วย 
 ในการนี้ ส านักงาน กกพ. จึงขอแจ้งแนวทางปฏิบัติในการโอนเงินให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ 
มายัง คพรฟ. เพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวข้างต้นต่อไป 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบัติต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

                      ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายกวนิ  ทังสุพานิช) 
เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 

 ฝ่ายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
โทร ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๙๙ ต่อ ๕๗๑, ๖๓๙ 
โทรสาร ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๐๒ 



 

 

 
ที่  สกพ ๕๕๐๒/ว 3265 

  
ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
๓๑๙ อาคารจัตุรัสจามจุรี ชัน้ ๑๙  
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  ๑๐๓๓๐ 

         10  พฤษภาคม  ๒๕๕6 

เร่ือง แนวทางปฏิบัติในการโอนเงินให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ 

เรียน ประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสระบุรี ๑ 

 ด้วย คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.)  ในการประชุมครั้งที่ 1๕/2556 (ครั้งที่ 21๗) เมื่อวันที่ 
๑๑ เมษายน 2556 ได้พิจารณาเห็นชอบแนวทางปฏิบัติในการโอนเงินให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ดังนี้ 
 ๑. ให้คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) ด าเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งความประสงค์
ในการขอรับโอนเงิน พร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (ส านักงาน กกพ.) 
เพื่อประกอบการพิจารณาโอนเงินภายใต้กรอบงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. ดังนี้ 

(๑) แผนการใช้จ่ายเงินและผลการเบิกจ่ายเงินรายไตรมาสในปีงบประมาณปัจจุบัน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๖) ทั้งนี้ ในกรณีประสงค์จะขอเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการในระหว่างที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติแผนงานประจ าปี
จาก กกพ. ให้จัดส่งแผนการใช้จ่ายเงินและผลการเบิกจ่ายเงินในส่วนของค่าใช้จ่ายบริหารจัดการรายไตรมาส ที่มีการ
จ าแนกค่าใช้จ่ายในแต่ละรายการไว้อย่างชัดเจน 

(๒) รายงานยอดเงินงบประมาณเหลือจ่ายในปีงบประมาณก่อนหน้า (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕) (ถ้ามี) 
โดยจ าแนกเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ และค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงชุมชน ที่มีการจ าแนกค่าใช้จ่ายในแต่ละ
รายการหรือโครงการไว้อย่างชัดเจน 

(๓) ส าเนาบัญชีเงินฝากธนาคารที่แสดงยอดเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าคงเหลือในปัจจุบัน (ยกเว้นบัญชีเงิน
ฝากธนาคารกรุงไทย) 

ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กกพ. ด าเนินการโอนเงินให้ คพรฟ. เป็นรายไตรมาสหรือเมื่อถึงก าหนดการใช้
จ่ายเงินตามกรอบแผนงานประจ าปีที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. 
 ๒. ให้ส านักงาน กกพ. โอนเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้แก่
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศเต็มจ านวนที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. โดยในระหว่างที่แผนงานประจ าปียังไม่ได้รับ
อนุมัติให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเฉพาะประเภทรายจ่าย
บุคคลากรและประเภทรายจ่ายด าเนินงานได้ตามความจ าเป็น ส่วนรายจ่ายประเภทอื่นให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่
ประกาศด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องก าหนด ทั้งนี้ ให้รวมถึงกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่
ประกาศใหม่ด้วย 
 ในการนี้ ส านักงาน กกพ. จึงขอแจ้งแนวทางปฏิบัติในการโอนเงินให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ 
มายัง คพรฟ. เพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวข้างต้นต่อไป 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบัติต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

                      ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายกวนิ  ทังสุพานิช) 
เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 

 ฝ่ายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
โทร ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๙๙ ต่อ ๕๗๑, ๖๓๙ 
โทรสาร ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๐๒ 



 

 

 
ที่  สกพ ๕๕๐๒/ว 3265 

  
ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
๓๑๙ อาคารจัตุรัสจามจุรี ชัน้ ๑๙  
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  ๑๐๓๓๐ 

         10  พฤษภาคม  ๒๕๕6 

เร่ือง แนวทางปฏิบัติในการโอนเงินให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ 

เรียน ประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดปราจีนบุรี ๑ 

 ด้วย คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.)  ในการประชุมครั้งที่ 1๕/2556 (ครั้งที่ 21๗) เมื่อวันที่ 
๑๑ เมษายน 2556 ได้พิจารณาเห็นชอบแนวทางปฏิบัติในการโอนเงินให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ดังนี้ 
 ๑. ให้คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) ด าเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งความประสงค์
ในการขอรับโอนเงิน พร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (ส านักงาน กกพ.) 
เพื่อประกอบการพิจารณาโอนเงินภายใต้กรอบงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. ดังนี้ 

(๑) แผนการใช้จ่ายเงินและผลการเบิกจ่ายเงินรายไตรมาสในปีงบประมาณปัจจุบัน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๖) ทั้งนี้ ในกรณีประสงค์จะขอเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการในระหว่างที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติแผนงานประจ าปี
จาก กกพ. ให้จัดส่งแผนการใช้จ่ายเงินและผลการเบิกจ่ายเงินในส่วนของค่าใช้จ่ายบริหารจัดการรายไตรมาส ที่มีการ
จ าแนกค่าใช้จ่ายในแต่ละรายการไว้อย่างชัดเจน 

(๒) รายงานยอดเงินงบประมาณเหลือจ่ายในปีงบประมาณก่อนหน้า (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕) (ถ้ามี) 
โดยจ าแนกเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ และค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงชุมชน ที่มีการจ าแนกค่าใช้จ่ายในแต่ละ
รายการหรือโครงการไว้อย่างชัดเจน 

(๓) ส าเนาบัญชีเงินฝากธนาคารที่แสดงยอดเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าคงเหลือในปัจจุบัน (ยกเว้นบัญชีเงิน
ฝากธนาคารกรุงไทย) 

ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กกพ. ด าเนินการโอนเงินให้ คพรฟ. เป็นรายไตรมาสหรือเมื่อถึงก าหนดการใช้
จ่ายเงินตามกรอบแผนงานประจ าปีที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. 
 ๒. ให้ส านักงาน กกพ. โอนเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้แก่
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศเต็มจ านวนที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. โดยในระหว่างที่แผนงานประจ าปียังไม่ได้รับ
อนุมัติให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเฉพาะประเภทรายจ่าย
บุคคลากรและประเภทรายจ่ายด าเนินงานได้ตามความจ าเป็น ส่วนรายจ่ายประเภทอื่นให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่
ประกาศด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องก าหนด ทั้งนี้ ให้รวมถึงกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่
ประกาศใหม่ด้วย 
 ในการนี้ ส านักงาน กกพ. จึงขอแจ้งแนวทางปฏิบัติในการโอนเงินให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ 
มายัง คพรฟ. เพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวข้างต้นต่อไป 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบัติต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

                      ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายกวนิ  ทังสุพานิช) 
เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 

 ฝ่ายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
โทร ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๙๙ ต่อ ๕๗๑, ๖๓๙ 
โทรสาร ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๐๒ 



 

 

 
ที่  สกพ ๕๕๐๒/ว 3265 

  
ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
๓๑๙ อาคารจัตุรัสจามจุรี ชัน้ ๑๙  
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  ๑๐๓๓๐ 

         10  พฤษภาคม  ๒๕๕6 

เร่ือง แนวทางปฏิบัติในการโอนเงินให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ 

เรียน ประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดปราจีนบุรี ๒ 

 ด้วย คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.)  ในการประชุมครั้งที่ 1๕/2556 (ครั้งที่ 21๗) เมื่อวันที่ 
๑๑ เมษายน 2556 ได้พิจารณาเห็นชอบแนวทางปฏิบัติในการโอนเงินให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ดังนี้ 
 ๑. ให้คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) ด าเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งความประสงค์
ในการขอรับโอนเงิน พร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (ส านักงาน กกพ.) 
เพื่อประกอบการพิจารณาโอนเงินภายใต้กรอบงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. ดังนี้ 

(๑) แผนการใช้จ่ายเงินและผลการเบิกจ่ายเงินรายไตรมาสในปีงบประมาณปัจจุบัน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๖) ทั้งนี้ ในกรณีประสงค์จะขอเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการในระหว่างที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติแผนงานประจ าปี
จาก กกพ. ให้จัดส่งแผนการใช้จ่ายเงินและผลการเบิกจ่ายเงินในส่วนของค่าใช้จ่ายบริหารจัดการรายไตรมาส ที่มีการ
จ าแนกค่าใช้จ่ายในแต่ละรายการไว้อย่างชัดเจน 

(๒) รายงานยอดเงินงบประมาณเหลือจ่ายในปีงบประมาณก่อนหน้า (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕) (ถ้ามี) 
โดยจ าแนกเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ และค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงชุมชน ที่มีการจ าแนกค่าใช้จ่ายในแต่ละ
รายการหรือโครงการไว้อย่างชัดเจน 

(๓) ส าเนาบัญชีเงินฝากธนาคารที่แสดงยอดเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าคงเหลือในปัจจุบัน (ยกเว้นบัญชีเงิน
ฝากธนาคารกรุงไทย) 

ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กกพ. ด าเนินการโอนเงินให้ คพรฟ. เป็นรายไตรมาสหรือเมื่อถึงก าหนดการใช้
จ่ายเงินตามกรอบแผนงานประจ าปีที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. 
 ๒. ให้ส านักงาน กกพ. โอนเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้แก่
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศเต็มจ านวนที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. โดยในระหว่างที่แผนงานประจ าปียังไม่ได้รับ
อนุมัติให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเฉพาะประเภทรายจ่าย
บุคคลากรและประเภทรายจ่ายด าเนินงานได้ตามความจ าเป็น ส่วนรายจ่ายประเภทอื่นให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่
ประกาศด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องก าหนด ทั้งนี้ ให้รวมถึงกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่
ประกาศใหม่ด้วย 
 ในการนี้ ส านักงาน กกพ. จึงขอแจ้งแนวทางปฏิบัติในการโอนเงินให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ 
มายัง คพรฟ. เพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวข้างต้นต่อไป 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบัติต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

                      ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายกวนิ  ทังสุพานิช) 
เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 

 ฝ่ายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
โทร ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๙๙ ต่อ ๕๗๑, ๖๓๙ 
โทรสาร ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๐๒ 



 

 

 
ที่  สกพ ๕๕๐๒/ว 3265 

  
ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
๓๑๙ อาคารจัตุรัสจามจุรี ชัน้ ๑๙  
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  ๑๐๓๓๐ 

         10  พฤษภาคม  ๒๕๕6 

เร่ือง แนวทางปฏิบัติในการโอนเงินให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ 

เรียน ประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสระแก้ว ๑ 

 ด้วย คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.)  ในการประชุมครั้งที่ 1๕/2556 (ครั้งที่ 21๗) เมื่อวันที่ 
๑๑ เมษายน 2556 ได้พิจารณาเห็นชอบแนวทางปฏิบัติในการโอนเงินให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ดังนี้ 
 ๑. ให้คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) ด าเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งความประสงค์
ในการขอรับโอนเงิน พร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (ส านักงาน กกพ.) 
เพื่อประกอบการพิจารณาโอนเงินภายใต้กรอบงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. ดังนี้ 

(๑) แผนการใช้จ่ายเงินและผลการเบิกจ่ายเงินรายไตรมาสในปีงบประมาณปัจจุบัน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๖) ทั้งนี้ ในกรณีประสงค์จะขอเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการในระหว่างที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติแผนงานประจ าปี
จาก กกพ. ให้จัดส่งแผนการใช้จ่ายเงินและผลการเบิกจ่ายเงินในส่วนของค่าใช้จ่ายบริหารจัดการรายไตรมาส ที่มีการ
จ าแนกค่าใช้จ่ายในแต่ละรายการไว้อย่างชัดเจน 

(๒) รายงานยอดเงินงบประมาณเหลือจ่ายในปีงบประมาณก่อนหน้า (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕) (ถ้ามี) 
โดยจ าแนกเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ และค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงชุมชน ที่มีการจ าแนกค่าใช้จ่ายในแต่ละ
รายการหรือโครงการไว้อย่างชัดเจน 

(๓) ส าเนาบัญชีเงินฝากธนาคารที่แสดงยอดเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าคงเหลือในปัจจุบัน (ยกเว้นบัญชีเงิน
ฝากธนาคารกรุงไทย) 

ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กกพ. ด าเนินการโอนเงินให้ คพรฟ. เป็นรายไตรมาสหรือเมื่อถึงก าหนดการใช้
จ่ายเงินตามกรอบแผนงานประจ าปีที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. 
 ๒. ให้ส านักงาน กกพ. โอนเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้แก่
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศเต็มจ านวนที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. โดยในระหว่างที่แผนงานประจ าปียังไม่ได้รับ
อนุมัติให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเฉพาะประเภทรายจ่าย
บุคคลากรและประเภทรายจ่ายด าเนินงานได้ตามความจ าเป็น ส่วนรายจ่ายประเภทอื่นให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่
ประกาศด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องก าหนด ทั้งนี้ ให้รวมถึงกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่
ประกาศใหม่ด้วย 
 ในการนี้ ส านักงาน กกพ. จึงขอแจ้งแนวทางปฏิบัติในการโอนเงินให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ 
มายัง คพรฟ. เพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวข้างต้นต่อไป 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบัติต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

                      ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายกวนิ  ทังสุพานิช) 
เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 

 ฝ่ายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
โทร ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๙๙ ต่อ ๕๗๑, ๖๓๙ 
โทรสาร ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๐๒ 



 

 

 
ที่  สกพ ๕๕๐๒/ว 3265 

  
ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
๓๑๙ อาคารจัตุรัสจามจุรี ชัน้ ๑๙  
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  ๑๐๓๓๐ 

         10  พฤษภาคม  ๒๕๕6 

เร่ือง แนวทางปฏิบัติในการโอนเงินให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ 

เรียน ประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชลบุรี ๑ 

 ด้วย คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.)  ในการประชุมครั้งที่ 1๕/2556 (ครั้งที่ 21๗) เมื่อวันที่ 
๑๑ เมษายน 2556 ได้พิจารณาเห็นชอบแนวทางปฏิบัติในการโอนเงินให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ดังนี้ 
 ๑. ให้คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) ด าเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งความประสงค์
ในการขอรับโอนเงิน พร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (ส านักงาน กกพ.) 
เพื่อประกอบการพิจารณาโอนเงินภายใต้กรอบงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. ดังนี้ 

(๑) แผนการใช้จ่ายเงินและผลการเบิกจ่ายเงินรายไตรมาสในปีงบประมาณปัจจุบัน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๖) ทั้งนี้ ในกรณีประสงค์จะขอเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการในระหว่างที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติแผนงานประจ าปี
จาก กกพ. ให้จัดส่งแผนการใช้จ่ายเงินและผลการเบิกจ่ายเงินในส่วนของค่าใช้จ่ายบริหารจัดการรายไตรมาส ที่มีการ
จ าแนกค่าใช้จ่ายในแต่ละรายการไว้อย่างชัดเจน 

(๒) รายงานยอดเงินงบประมาณเหลือจ่ายในปีงบประมาณก่อนหน้า (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕) (ถ้ามี) 
โดยจ าแนกเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ และค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงชุมชน ที่มีการจ าแนกค่าใช้จ่ายในแต่ละ
รายการหรือโครงการไว้อย่างชัดเจน 

(๓) ส าเนาบัญชีเงินฝากธนาคารที่แสดงยอดเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าคงเหลือในปัจจุบัน (ยกเว้นบัญชีเงิน
ฝากธนาคารกรุงไทย) 

ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กกพ. ด าเนินการโอนเงินให้ คพรฟ. เป็นรายไตรมาสหรือเมื่อถึงก าหนดการใช้
จ่ายเงินตามกรอบแผนงานประจ าปีที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. 
 ๒. ให้ส านักงาน กกพ. โอนเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้แก่
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศเต็มจ านวนที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. โดยในระหว่างที่แผนงานประจ าปียังไม่ได้รับ
อนุมัติให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเฉพาะประเภทรายจ่าย
บุคคลากรและประเภทรายจ่ายด าเนินงานได้ตามความจ าเป็น ส่วนรายจ่ายประเภทอื่นให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่
ประกาศด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องก าหนด ทั้งนี้ ให้รวมถึงกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่
ประกาศใหม่ด้วย 
 ในการนี้ ส านักงาน กกพ. จึงขอแจ้งแนวทางปฏิบัติในการโอนเงินให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ 
มายัง คพรฟ. เพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวข้างต้นต่อไป 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบัติต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

                      ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายกวนิ  ทังสุพานิช) 
เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 

 ฝ่ายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
โทร ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๙๙ ต่อ ๕๗๑, ๖๓๙ 
โทรสาร ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๐๒ 



 

 

 
ที่  สกพ ๕๕๐๒/ว 3265 

  
ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
๓๑๙ อาคารจัตุรัสจามจุรี ชัน้ ๑๙  
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  ๑๐๓๓๐ 

         10  พฤษภาคม  ๒๕๕6 

เร่ือง แนวทางปฏิบัติในการโอนเงินให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ 

เรียน ประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยอง ๑ 

 ด้วย คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.)  ในการประชุมครั้งที่ 1๕/2556 (ครั้งที่ 21๗) เมื่อวันที่ 
๑๑ เมษายน 2556 ได้พิจารณาเห็นชอบแนวทางปฏิบัติในการโอนเงินให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ดังนี้ 
 ๑. ให้คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) ด าเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งความประสงค์
ในการขอรับโอนเงิน พร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (ส านักงาน กกพ.) 
เพื่อประกอบการพิจารณาโอนเงินภายใต้กรอบงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. ดังนี้ 

(๑) แผนการใช้จ่ายเงินและผลการเบิกจ่ายเงินรายไตรมาสในปีงบประมาณปัจจุบัน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๖) ทั้งนี้ ในกรณีประสงค์จะขอเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการในระหว่างที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติแผนงานประจ าปี
จาก กกพ. ให้จัดส่งแผนการใช้จ่ายเงินและผลการเบิกจ่ายเงินในส่วนของค่าใช้จ่ายบริหารจัดการรายไตรมาส ที่มีการ
จ าแนกค่าใช้จ่ายในแต่ละรายการไว้อย่างชัดเจน 

(๒) รายงานยอดเงินงบประมาณเหลือจ่ายในปีงบประมาณก่อนหน้า (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕) (ถ้ามี) 
โดยจ าแนกเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ และค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงชุมชน ที่มีการจ าแนกค่าใช้จ่ายในแต่ละ
รายการหรือโครงการไว้อย่างชัดเจน 

(๓) ส าเนาบัญชีเงินฝากธนาคารที่แสดงยอดเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าคงเหลือในปัจจุบัน (ยกเว้นบัญชีเงิน
ฝากธนาคารกรุงไทย) 

ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กกพ. ด าเนินการโอนเงินให้ คพรฟ. เป็นรายไตรมาสหรือเมื่อถึงก าหนดการใช้
จ่ายเงินตามกรอบแผนงานประจ าปีที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. 
 ๒. ให้ส านักงาน กกพ. โอนเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้แก่
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศเต็มจ านวนที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. โดยในระหว่างที่แผนงานประจ าปียังไม่ได้รับ
อนุมัติให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเฉพาะประเภทรายจ่าย
บุคคลากรและประเภทรายจ่ายด าเนินงานได้ตามความจ าเป็น ส่วนรายจ่ายประเภทอื่นให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่
ประกาศด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องก าหนด ทั้งนี้ ให้รวมถึงกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่
ประกาศใหม่ด้วย 
 ในการนี้ ส านักงาน กกพ. จึงขอแจ้งแนวทางปฏิบัติในการโอนเงินให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ 
มายัง คพรฟ. เพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวข้างต้นต่อไป 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบัติต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

                      ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายกวนิ  ทังสุพานิช) 
เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 

 ฝ่ายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
โทร ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๙๙ ต่อ ๕๗๑, ๖๓๙ 
โทรสาร ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๐๒ 



 

 

 
ที่  สกพ ๕๕๐๒/ว 3265 
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         10  พฤษภาคม  ๒๕๕6 

เร่ือง แนวทางปฏิบัติในการโอนเงินให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ 

เรียน ประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยอง ๒ 

 ด้วย คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.)  ในการประชุมครั้งที่ 1๕/2556 (ครั้งที่ 21๗) เมื่อวันที่ 
๑๑ เมษายน 2556 ได้พิจารณาเห็นชอบแนวทางปฏิบัติในการโอนเงินให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ดังนี้ 
 ๑. ให้คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) ด าเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งความประสงค์
ในการขอรับโอนเงิน พร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (ส านักงาน กกพ.) 
เพื่อประกอบการพิจารณาโอนเงินภายใต้กรอบงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. ดังนี้ 

(๑) แผนการใช้จ่ายเงินและผลการเบิกจ่ายเงินรายไตรมาสในปีงบประมาณปัจจุบัน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 
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จ าแนกค่าใช้จ่ายในแต่ละรายการไว้อย่างชัดเจน 

(๒) รายงานยอดเงินงบประมาณเหลือจ่ายในปีงบประมาณก่อนหน้า (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕) (ถ้ามี) 
โดยจ าแนกเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ และค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงชุมชน ที่มีการจ าแนกค่าใช้จ่ายในแต่ละ
รายการหรือโครงการไว้อย่างชัดเจน 

(๓) ส าเนาบัญชีเงินฝากธนาคารที่แสดงยอดเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าคงเหลือในปัจจุบัน (ยกเว้นบัญชีเงิน
ฝากธนาคารกรุงไทย) 

ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กกพ. ด าเนินการโอนเงินให้ คพรฟ. เป็นรายไตรมาสหรือเมื่อถึงก าหนดการใช้
จ่ายเงินตามกรอบแผนงานประจ าปีที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. 
 ๒. ให้ส านักงาน กกพ. โอนเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้แก่
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศเต็มจ านวนที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. โดยในระหว่างที่แผนงานประจ าปียังไม่ได้รับ
อนุมัติให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเฉพาะประเภทรายจ่าย
บุคคลากรและประเภทรายจ่ายด าเนินงานได้ตามความจ าเป็น ส่วนรายจ่ายประเภทอื่นให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่
ประกาศด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องก าหนด ทั้งนี้ ให้รวมถึงกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่
ประกาศใหม่ด้วย 
 ในการนี้ ส านักงาน กกพ. จึงขอแจ้งแนวทางปฏิบัติในการโอนเงินให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ 
มายัง คพรฟ. เพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวข้างต้นต่อไป 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบัติต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

                      ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายกวนิ  ทังสุพานิช) 
เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 

 ฝ่ายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
โทร ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๙๙ ต่อ ๕๗๑, ๖๓๙ 
โทรสาร ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๐๒ 



 

 

 
ที่  สกพ ๕๕๐๒/ว 3265 

  
ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
๓๑๙ อาคารจัตุรัสจามจุรี ชัน้ ๑๙  
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  ๑๐๓๓๐ 

         10  พฤษภาคม  ๒๕๕6 

เร่ือง แนวทางปฏิบัติในการโอนเงินให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ 

เรียน ประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชลบุรี ๒ 

 ด้วย คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.)  ในการประชุมครั้งที่ 1๕/2556 (ครั้งที่ 21๗) เมื่อวันที่ 
๑๑ เมษายน 2556 ได้พิจารณาเห็นชอบแนวทางปฏิบัติในการโอนเงินให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ดังนี้ 
 ๑. ให้คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) ด าเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งความประสงค์
ในการขอรับโอนเงิน พร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (ส านักงาน กกพ.) 
เพื่อประกอบการพิจารณาโอนเงินภายใต้กรอบงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. ดังนี้ 

(๑) แผนการใช้จ่ายเงินและผลการเบิกจ่ายเงินรายไตรมาสในปีงบประมาณปัจจุบัน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๖) ทั้งนี้ ในกรณีประสงค์จะขอเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการในระหว่างที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติแผนงานประจ าปี
จาก กกพ. ให้จัดส่งแผนการใช้จ่ายเงินและผลการเบิกจ่ายเงินในส่วนของค่าใช้จ่ายบริหารจัดการรายไตรมาส ที่มีการ
จ าแนกค่าใช้จ่ายในแต่ละรายการไว้อย่างชัดเจน 

(๒) รายงานยอดเงินงบประมาณเหลือจ่ายในปีงบประมาณก่อนหน้า (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕) (ถ้ามี) 
โดยจ าแนกเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ และค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงชุมชน ที่มีการจ าแนกค่าใช้จ่ายในแต่ละ
รายการหรือโครงการไว้อย่างชัดเจน 

(๓) ส าเนาบัญชีเงินฝากธนาคารที่แสดงยอดเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าคงเหลือในปัจจุบัน (ยกเว้นบัญชีเงิน
ฝากธนาคารกรุงไทย) 

ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กกพ. ด าเนินการโอนเงินให้ คพรฟ. เป็นรายไตรมาสหรือเมื่อถึงก าหนดการใช้
จ่ายเงินตามกรอบแผนงานประจ าปีที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. 
 ๒. ให้ส านักงาน กกพ. โอนเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้แก่
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศเต็มจ านวนที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. โดยในระหว่างที่แผนงานประจ าปียังไม่ได้รับ
อนุมัติให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเฉพาะประเภทรายจ่าย
บุคคลากรและประเภทรายจ่ายด าเนินงานได้ตามความจ าเป็น ส่วนรายจ่ายประเภทอื่นให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่
ประกาศด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องก าหนด ทั้งนี้ ให้รวมถึงกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่
ประกาศใหม่ด้วย 
 ในการนี้ ส านักงาน กกพ. จึงขอแจ้งแนวทางปฏิบัติในการโอนเงินให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ 
มายัง คพรฟ. เพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวข้างต้นต่อไป 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบัติต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

                      ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายกวนิ  ทังสุพานิช) 
เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 

 ฝ่ายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
โทร ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๙๙ ต่อ ๕๗๑, ๖๓๙ 
โทรสาร ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๐๒ 



 

 

 
ที่  สกพ ๕๕๐๒/ว 3265 

  
ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
๓๑๙ อาคารจัตุรัสจามจุรี ชัน้ ๑๙  
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  ๑๐๓๓๐ 

         10  พฤษภาคม  ๒๕๕6 

เร่ือง แนวทางปฏิบัติในการโอนเงินให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ 

เรียน ประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าบริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 

 ด้วย คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.)  ในการประชุมครั้งที่ 1๕/2556 (ครั้งที่ 21๗) เมื่อวันที่ 
๑๑ เมษายน 2556 ได้พิจารณาเห็นชอบแนวทางปฏิบัติในการโอนเงินให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ดังนี้ 
 ๑. ให้คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) ด าเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งความประสงค์
ในการขอรับโอนเงิน พร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (ส านักงาน กกพ.) 
เพื่อประกอบการพิจารณาโอนเงินภายใต้กรอบงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. ดังนี้ 

(๑) แผนการใช้จ่ายเงินและผลการเบิกจ่ายเงินรายไตรมาสในปีงบประมาณปัจจุบัน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๖) ทั้งนี้ ในกรณีประสงค์จะขอเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการในระหว่างที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติแผนงานประจ าปี
จาก กกพ. ให้จัดส่งแผนการใช้จ่ายเงินและผลการเบิกจ่ายเงินในส่วนของค่าใช้จ่ายบริหารจัดการรายไตรมาส ที่มีการ
จ าแนกค่าใช้จ่ายในแต่ละรายการไว้อย่างชัดเจน 

(๒) รายงานยอดเงินงบประมาณเหลือจ่ายในปีงบประมาณก่อนหน้า (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕) (ถ้ามี) 
โดยจ าแนกเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ และค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงชุมชน ที่มีการจ าแนกค่าใช้จ่ายในแต่ละ
รายการหรือโครงการไว้อย่างชัดเจน 

(๓) ส าเนาบัญชีเงินฝากธนาคารที่แสดงยอดเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าคงเหลือในปัจจุบัน (ยกเว้นบัญชีเงิน
ฝากธนาคารกรุงไทย) 

ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กกพ. ด าเนินการโอนเงินให้ คพรฟ. เป็นรายไตรมาสหรือเมื่อถึงก าหนดการใช้
จ่ายเงินตามกรอบแผนงานประจ าปีที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. 
 ๒. ให้ส านักงาน กกพ. โอนเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้แก่
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศเต็มจ านวนที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. โดยในระหว่างที่แผนงานประจ าปียังไม่ได้รับ
อนุมัติให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเฉพาะประเภทรายจ่าย
บุคคลากรและประเภทรายจ่ายด าเนินงานได้ตามความจ าเป็น ส่วนรายจ่ายประเภทอื่นให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่
ประกาศด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องก าหนด ทั้งนี้ ให้รวมถึงกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่
ประกาศใหม่ด้วย 
 ในการนี้ ส านักงาน กกพ. จึงขอแจ้งแนวทางปฏิบัติในการโอนเงินให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ 
มายัง คพรฟ. เพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวข้างต้นต่อไป 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบัติต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

                      ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายกวนิ  ทังสุพานิช) 
เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 

 ฝ่ายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
โทร ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๙๙ ต่อ ๕๗๑, ๖๓๙ 
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เร่ือง แนวทางปฏิบัติในการโอนเงินให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ 

เรียน ประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 ด้วย คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.)  ในการประชุมครั้งที่ 1๕/2556 (ครั้งที่ 21๗) เมื่อวันที่ 
๑๑ เมษายน 2556 ได้พิจารณาเห็นชอบแนวทางปฏิบัติในการโอนเงินให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ดังนี้ 
 ๑. ให้คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) ด าเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งความประสงค์
ในการขอรับโอนเงิน พร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (ส านักงาน กกพ.) 
เพื่อประกอบการพิจารณาโอนเงินภายใต้กรอบงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. ดังนี้ 

(๑) แผนการใช้จ่ายเงินและผลการเบิกจ่ายเงินรายไตรมาสในปีงบประมาณปัจจุบัน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๖) ทั้งนี้ ในกรณีประสงค์จะขอเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการในระหว่างที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติแผนงานประจ าปี
จาก กกพ. ให้จัดส่งแผนการใช้จ่ายเงินและผลการเบิกจ่ายเงินในส่วนของค่าใช้จ่ายบริหารจัดการรายไตรมาส ที่มีการ
จ าแนกค่าใช้จ่ายในแต่ละรายการไว้อย่างชัดเจน 

(๒) รายงานยอดเงินงบประมาณเหลือจ่ายในปีงบประมาณก่อนหน้า (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕) (ถ้ามี) 
โดยจ าแนกเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ และค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงชุมชน ที่มีการจ าแนกค่าใช้จ่ายในแต่ละ
รายการหรือโครงการไว้อย่างชัดเจน 

(๓) ส าเนาบัญชีเงินฝากธนาคารที่แสดงยอดเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าคงเหลือในปัจจุบัน (ยกเว้นบัญชีเงิน
ฝากธนาคารกรุงไทย) 

ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กกพ. ด าเนินการโอนเงินให้ คพรฟ. เป็นรายไตรมาสหรือเมื่อถึงก า หนดการใช้
จ่ายเงินตามกรอบแผนงานประจ าปีที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. 
 ๒. ให้ส านักงาน กกพ. โอนเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้แก่
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศเต็มจ านวนที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. โดยในระหว่างที่แผนงานประจ าปียังไม่ได้รับ
อนุมัติให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเฉพาะประเภทรายจ่าย
บุคคลากรและประเภทรายจ่ายด าเนินงานได้ตามความจ าเป็น ส่วนรายจ่ายประเภทอื่นให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่
ประกาศด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องก าหนด ทั้งนี้ ให้รวมถึงกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่
ประกาศใหม่ด้วย 
 ในการนี้ ส านักงาน กกพ. จึงขอแจ้งแนวทางปฏิบัติในการโอนเงินให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ 
มายัง คพรฟ. เพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวข้างต้นต่อไป 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบัติต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

                      ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายกวนิ  ทังสุพานิช) 
เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 

 ฝ่ายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
โทร ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๙๙ ต่อ ๕๗๑, ๖๓๙ 
โทรสาร ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๐๒ 



 

 

 
ที่  สกพ ๕๕๐๒/ว 3265 

  
ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
๓๑๙ อาคารจัตุรัสจามจุรี ชัน้ ๑๙  
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  ๑๐๓๓๐ 

         10  พฤษภาคม  ๒๕๕6 

เร่ือง แนวทางปฏิบัติในการโอนเงินให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ 

เรียน ประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ด่านช้าง ไบโอ-เอ็นเนอร์ยี จ ากัด 

 ด้วย คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.)  ในการประชุมครั้งที่ 1๕/2556 (ครั้งที่ 21๗) เมื่อวันที่ 
๑๑ เมษายน 2556 ได้พิจารณาเห็นชอบแนวทางปฏิบัติในการโอนเงินให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ดังนี้ 
 ๑. ให้คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) ด าเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งความประสงค์
ในการขอรับโอนเงิน พร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (ส านักงาน กกพ.) 
เพื่อประกอบการพิจารณาโอนเงินภายใต้กรอบงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. ดังนี้ 

(๑) แผนการใช้จ่ายเงินและผลการเบิกจ่ายเงินรายไตรมาสในปีงบประมาณปัจจุบัน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๖) ทั้งนี้ ในกรณีประสงค์จะขอเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการในระหว่างที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติแผนงานประจ าปี
จาก กกพ. ให้จัดส่งแผนการใช้จ่ายเงินและผลการเบิกจ่ายเงินในส่วนของค่าใช้จ่ายบริหารจัดการรายไตรมาส ที่มีการ
จ าแนกค่าใช้จ่ายในแต่ละรายการไว้อย่างชัดเจน 

(๒) รายงานยอดเงินงบประมาณเหลือจ่ายในปีงบประมาณก่อนหน้า (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕) (ถ้ามี) 
โดยจ าแนกเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ และค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงชุมชน ที่มีการจ าแนกค่าใช้จ่ายในแต่ละ
รายการหรือโครงการไว้อย่างชัดเจน 

(๓) ส าเนาบัญชีเงินฝากธนาคารที่แสดงยอดเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าคงเหลือในปัจจุบัน (ยกเว้นบัญชีเงิน
ฝากธนาคารกรุงไทย) 

ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กกพ. ด าเนินการโอนเงินให้ คพรฟ. เป็นรายไตรมาสหรือเมื่อถึงก าหนดการใช้
จ่ายเงินตามกรอบแผนงานประจ าปีที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. 
 ๒. ให้ส านักงาน กกพ. โอนเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้แก่
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศเต็มจ านวนที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. โดยในระหว่างที่แผนงานประจ าปียังไม่ได้รับ
อนุมัติให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเฉพาะประเภทรายจ่าย
บุคคลากรและประเภทรายจ่ายด าเนินงานได้ตามความจ าเป็น ส่วนรายจ่ายประเภทอื่นให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่
ประกาศด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องก าหนด ทั้งนี้ ให้รวมถึงกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่
ประกาศใหม่ด้วย 
 ในการนี้ ส านักงาน กกพ. จึงขอแจ้งแนวทางปฏิบัติในการโอนเงินให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ 
มายัง คพรฟ. เพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวข้างต้นต่อไป 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบัติต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

                      ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายกวนิ  ทังสุพานิช) 
เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 

 ฝ่ายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
โทร ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๙๙ ต่อ ๕๗๑, ๖๓๙ 
โทรสาร ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๐๒ 



 

 

 
ที่  สกพ ๕๕๐๒/ว 3265 

  
ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
๓๑๙ อาคารจัตุรัสจามจุรี ชัน้ ๑๙  
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  ๑๐๓๓๐ 

         10  พฤษภาคม  ๒๕๕6 

เร่ือง แนวทางปฏิบัติในการโอนเงินให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ 

เรียน ประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนวชิราลงกรณ จังหวัดกาญจนบุร ี

 ด้วย คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.)  ในการประชุมครั้งที่ 1๕/2556 (ครั้งที่ 21๗) เมื่อวันที่ 
๑๑ เมษายน 2556 ได้พิจารณาเห็นชอบแนวทางปฏิบัติในการโอนเงินให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ดังนี้ 
 ๑. ให้คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) ด าเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งความประสงค์
ในการขอรับโอนเงิน พร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (ส านักงาน กกพ.) 
เพื่อประกอบการพิจารณาโอนเงินภายใต้กรอบงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. ดังนี้ 

(๑) แผนการใช้จ่ายเงินและผลการเบิกจ่ายเงินรายไตรมาสในปีงบประมาณปัจจุบัน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๖) ทั้งนี้ ในกรณีประสงค์จะขอเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการในระหว่างที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติแผนงานประจ าปี
จาก กกพ. ให้จัดส่งแผนการใช้จ่ายเงินและผลการเบิกจ่ายเงินในส่วนของค่าใช้จ่ายบริหารจัดการรายไตรมาส ที่มีการ
จ าแนกค่าใช้จ่ายในแต่ละรายการไว้อย่างชัดเจน 

(๒) รายงานยอดเงินงบประมาณเหลือจ่ายในปีงบประมาณก่อนหน้า (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕) (ถ้ามี) 
โดยจ าแนกเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ และค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงชุมชน ที่มีการจ าแนกค่าใช้จ่ายในแต่ละ
รายการหรือโครงการไว้อย่างชัดเจน 

(๓) ส าเนาบัญชีเงินฝากธนาคารที่แสดงยอดเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าคงเหลือในปัจจุบัน (ยกเว้นบัญชีเงิน
ฝากธนาคารกรุงไทย) 

ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กกพ. ด าเนินการโอนเงินให้ คพรฟ. เป็นรายไตรมาสหรือเมื่อถึงก า หนดการใช้
จ่ายเงินตามกรอบแผนงานประจ าปีที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. 
 ๒. ให้ส านักงาน กกพ. โอนเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้แก่
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศเต็มจ านวนที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. โดยในระหว่างที่แผนงานประจ าปียังไม่ได้รับ
อนุมัติให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเฉพาะประเภทรายจ่าย
บุคคลากรและประเภทรายจ่ายด าเนินงานได้ตามความจ าเป็น ส่วนรายจ่ายประเภทอื่นให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่
ประกาศด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องก าหนด ทั้งนี้ ให้รวมถึงกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่
ประกาศใหม่ด้วย 
 ในการนี้ ส านักงาน กกพ. จึงขอแจ้งแนวทางปฏิบัติในการโอนเงินให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ 
มายัง คพรฟ. เพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวข้างต้นต่อไป 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบัติต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

                      ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายกวนิ  ทังสุพานิช) 
เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 

 ฝ่ายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
โทร ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๙๙ ต่อ ๕๗๑, ๖๓๙ 
โทรสาร ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๐๒ 



 

 

 
ที่  สกพ ๕๕๐๒/ว 3265 

  
ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
๓๑๙ อาคารจัตุรัสจามจุรี ชัน้ ๑๙  
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  ๑๐๓๓๐ 

         10  พฤษภาคม  ๒๕๕6 

เร่ือง แนวทางปฏิบัติในการโอนเงินให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ 

เรียน ประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเข่ือนศรีนครินทร์และโรงไฟฟ้า
เข่ือนท่าทุ่งนา จังหวัดกาญจนบุรี 

 ด้วย คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.)  ในการประชุมครั้งที่ 1๕/2556 (ครั้งที่ 21๗) เมื่อวันที่ 
๑๑ เมษายน 2556 ได้พิจารณาเห็นชอบแนวทางปฏิบัติในการโอนเงินให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ดังนี้ 
 ๑. ให้คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) ด าเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งความประสงค์
ในการขอรับโอนเงิน พร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (ส านักงาน กกพ.) 
เพื่อประกอบการพิจารณาโอนเงินภายใต้กรอบงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. ดังนี้ 

(๑) แผนการใช้จ่ายเงินและผลการเบิกจ่ายเงินรายไตรมาสในปีงบประมาณปัจจุบัน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๖) ทั้งนี้ ในกรณีประสงค์จะขอเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการในระหว่างที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติแผนงานประจ าปี
จาก กกพ. ให้จัดส่งแผนการใช้จ่ายเงินและผลการเบิกจ่ายเงินในส่วนของค่าใช้จ่ายบริหารจัดการรายไตรมาส ที่มีการ
จ าแนกค่าใช้จ่ายในแต่ละรายการไว้อย่างชัดเจน 

(๒) รายงานยอดเงินงบประมาณเหลือจ่ายในปีงบประมาณก่อนหน้า (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕) (ถ้ามี) 
โดยจ าแนกเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ และค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงชุมชน ที่มีการจ าแนกค่าใช้จ่ายในแต่ละ
รายการหรือโครงการไว้อย่างชัดเจน 

(๓) ส าเนาบัญชีเงินฝากธนาคารที่แสดงยอดเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าคงเหลือในปัจจุบัน (ยกเว้นบัญชีเงิน
ฝากธนาคารกรุงไทย) 

ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กกพ. ด าเนินการโอนเงินให้ คพรฟ. เป็นรายไตรมาสหรือเมื่อถึงก าหนดการใช้
จ่ายเงินตามกรอบแผนงานประจ าปีที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. 
 ๒. ให้ส านักงาน กกพ. โอนเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้แก่
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศเต็มจ านวนที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. โดยในระหว่างที่แผนงานประจ าปียังไม่ได้รับ
อนุมัติให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเฉพาะประเภทรายจ่าย
บุคคลากรและประเภทรายจ่ายด าเนินงานได้ตามความจ าเป็น ส่วนรายจ่ายประเภทอื่นให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่
ประกาศด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องก าหนด ทั้งนี้ ให้รวมถึงกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่
ประกาศใหม่ด้วย 
 ในการนี้ ส านักงาน กกพ. จึงขอแจ้งแนวทางปฏิบัติในการโอนเงินให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ 
มายัง คพรฟ. เพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวข้างต้นต่อไป 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบัติต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

                      ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายกวนิ  ทังสุพานิช) 
เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 

 
ฝ่ายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
โทร ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๙๙ ต่อ ๕๗๑, ๖๓๙ 
โทรสาร ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๐๒ 



 

 

 
ที่  สกพ ๕๕๐๒/ว 3265 

  
ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
๓๑๙ อาคารจัตุรัสจามจุรี ชัน้ ๑๙  
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  ๑๐๓๓๐ 

         10  พฤษภาคม  ๒๕๕6 

เร่ือง แนวทางปฏิบัติในการโอนเงินให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ 

เรียน ประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี ๑ 

 ด้วย คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.)  ในการประชุมครั้งที่ 1๕/2556 (ครั้งที่ 21๗) เมื่อวันที่ 
๑๑ เมษายน 2556 ได้พิจารณาเห็นชอบแนวทางปฏิบัติในการโอนเงินให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ดังนี้ 
 ๑. ให้คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) ด าเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งความประสงค์
ในการขอรับโอนเงิน พร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (ส านักงาน กกพ.) 
เพื่อประกอบการพิจารณาโอนเงินภายใต้กรอบงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. ดังนี้ 

(๑) แผนการใช้จ่ายเงินและผลการเบิกจ่ายเงินรายไตรมาสในปีงบประมาณปัจจุบัน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๖) ทั้งนี้ ในกรณีประสงค์จะขอเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการในระหว่างที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติแผนงานประจ าปี
จาก กกพ. ให้จัดส่งแผนการใช้จ่ายเงินและผลการเบิกจ่ายเงินในส่วนของค่าใช้จ่ายบริหารจัดการรายไตรมาส ที่มีการ
จ าแนกค่าใช้จ่ายในแต่ละรายการไว้อย่างชัดเจน 

(๒) รายงานยอดเงินงบประมาณเหลือจ่ายในปีงบประมาณก่อนหน้า (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕) (ถ้ามี) 
โดยจ าแนกเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ และค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงชุมชน ที่มีการจ าแนกค่าใช้จ่ายในแต่ละ
รายการหรือโครงการไว้อย่างชัดเจน 

(๓) ส าเนาบัญชีเงินฝากธนาคารที่แสดงยอดเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าคงเหลือในปัจจุบัน (ยกเว้นบัญชีเงิน
ฝากธนาคารกรุงไทย) 

ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กกพ. ด าเนินการโอนเงินให้ คพรฟ. เป็นรายไตรมาสหรือเมื่อถึงก าหนดการใช้
จ่ายเงินตามกรอบแผนงานประจ าปีที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. 
 ๒. ให้ส านักงาน กกพ. โอนเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้แก่
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศเต็มจ านวนที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. โดยในระหว่างที่แผนงานประจ าปียังไม่ได้รับ
อนุมัติให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเฉพาะประเภทรายจ่าย
บุคคลากรและประเภทรายจ่ายด าเนินงานได้ตามความจ าเป็น ส่วนรายจ่ายประเภทอื่นให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่
ประกาศด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องก าหนด ทั้งนี้ ให้รวมถึงกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่
ประกาศใหม่ด้วย 
 ในการนี้ ส านักงาน กกพ. จึงขอแจ้งแนวทางปฏิบัติในการโอนเงินให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ 
มายัง คพรฟ. เพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวข้างต้นต่อไป 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบัติต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

                      ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายกวนิ  ทังสุพานิช) 
เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 

 ฝ่ายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
โทร ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๙๙ ต่อ ๕๗๑, ๖๓๙ 
โทรสาร ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๐๒ 



 

 

 
ที่  สกพ ๕๕๐๒/ว 3265 

  
ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
๓๑๙ อาคารจัตุรัสจามจุรี ชัน้ ๑๙  
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  ๑๐๓๓๐ 

         10  พฤษภาคม  ๒๕๕6 

เร่ือง แนวทางปฏิบัติในการโอนเงินให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ 

เรียน ประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ไตร เอนเนอจี้ จ ากัด 

 ด้วย คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.)  ในการประชุมครั้งที่ 1๕/2556 (ครั้งที่ 21๗) เมื่อวันที่ 
๑๑ เมษายน 2556 ได้พิจารณาเห็นชอบแนวทางปฏิบัติในการโอนเงินให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ดังนี้ 
 ๑. ให้คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) ด าเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งความประสงค์
ในการขอรับโอนเงิน พร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (ส านักงาน กกพ.) 
เพื่อประกอบการพิจารณาโอนเงินภายใต้กรอบงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. ดังนี้ 

(๑) แผนการใช้จ่ายเงินและผลการเบิกจ่ายเงินรายไตรมาสในปีงบประมาณปัจจุบัน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๖) ทั้งนี้ ในกรณีประสงค์จะขอเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการในระหว่างที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติแผนงานประจ าปี
จาก กกพ. ให้จัดส่งแผนการใช้จ่ายเงินและผลการเบิกจ่ายเงินในส่วนของค่าใช้จ่ายบริหารจัดการรายไตรมาส ที่มีการ
จ าแนกค่าใช้จ่ายในแต่ละรายการไว้อย่างชัดเจน 

(๒) รายงานยอดเงินงบประมาณเหลือจ่ายในปีงบประมาณก่อนหน้า (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕) (ถ้ามี) 
โดยจ าแนกเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ และค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงชุมชน ที่มีการจ าแนกค่าใช้จ่ายในแต่ละ
รายการหรือโครงการไว้อย่างชัดเจน 

(๓) ส าเนาบัญชีเงินฝากธนาคารที่แสดงยอดเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าคงเหลือในปัจจุบัน (ยกเว้นบัญชีเงิน
ฝากธนาคารกรุงไทย) 

ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กกพ. ด าเนินการโอนเงินให้ คพรฟ. เป็นรายไตรมาสหรือเมื่อถึงก าหนดการใช้
จ่ายเงินตามกรอบแผนงานประจ าปีที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. 
 ๒. ให้ส านักงาน กกพ. โอนเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้แก่
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศเต็มจ านวนที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. โดยในระหว่างที่แผนงานประจ าปียังไม่ได้รับ
อนุมัติให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเฉพาะประเภทรายจ่าย
บุคคลากรและประเภทรายจ่ายด าเนินงานได้ตามความจ าเป็น ส่วนรายจ่ายประเภทอื่นให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่
ประกาศด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องก าหนด ทั้งนี้ ให้รวมถึงกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่
ประกาศใหม่ด้วย 
 ในการนี้ ส านักงาน กกพ. จึงขอแจ้งแนวทางปฏิบัติในการโอนเงินให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ 
มายัง คพรฟ. เพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวข้างต้นต่อไป 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบัติต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

                      ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายกวนิ  ทังสุพานิช) 
เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 

 ฝ่ายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
โทร ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๙๙ ต่อ ๕๗๑, ๖๓๙ 
โทรสาร ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๐๒ 



 

 

 
ที่  สกพ ๕๕๐๒/ว 3265 

  
ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
๓๑๙ อาคารจัตุรัสจามจุรี ชัน้ ๑๙  
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  ๑๐๓๓๐ 

         10  พฤษภาคม  ๒๕๕6 

เร่ือง แนวทางปฏิบัติในการโอนเงินให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ 

เรียน ประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุร ี

 ด้วย คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.)  ในการประชุมครั้งที่ 1๕/2556 (ครั้งที่ 21๗) เมื่อวันที่ 
๑๑ เมษายน 2556 ได้พิจารณาเห็นชอบแนวทางปฏิบัติในการโอนเงินให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ดังนี้ 
 ๑. ให้คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) ด าเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งความประสงค์
ในการขอรับโอนเงิน พร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (ส านักงาน กกพ.) 
เพื่อประกอบการพิจารณาโอนเงินภายใต้กรอบงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. ดังนี้ 

(๑) แผนการใช้จ่ายเงินและผลการเบิกจ่ายเงินรายไตรมาสในปีงบประมาณปัจจุบัน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๖) ทั้งนี้ ในกรณีประสงค์จะขอเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการในระหว่างที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติแผนงานประจ าปี
จาก กกพ. ให้จัดส่งแผนการใช้จ่ายเงินและผลการเบิกจ่ายเงินในส่วนของค่าใช้จ่ายบริหารจัดการรายไตรมาส ที่มีการ
จ าแนกค่าใช้จ่ายในแต่ละรายการไว้อย่างชัดเจน 

(๒) รายงานยอดเงินงบประมาณเหลือจ่ายในปีงบประมาณก่อนหน้า (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕) (ถ้ามี) 
โดยจ าแนกเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ และค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงชุมชน ที่มีการจ าแนกค่าใช้จ่ายในแต่ละ
รายการหรือโครงการไว้อย่างชัดเจน 

(๓) ส าเนาบัญชีเงินฝากธนาคารที่แสดงยอดเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าคงเหลือในปัจจุบัน (ยกเว้นบัญชีเงิน
ฝากธนาคารกรุงไทย) 

ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กกพ. ด าเนินการโอนเงินให้ คพรฟ. เป็นรายไตรมาสหรือเมื่อถึงก า หนดการใช้
จ่ายเงินตามกรอบแผนงานประจ าปีที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. 
 ๒. ให้ส านักงาน กกพ. โอนเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้แก่
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศเต็มจ านวนที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. โดยในระหว่างที่แผนงานประจ าปียังไม่ได้รับ
อนุมัติให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเฉพาะประเภทรายจ่าย
บุคคลากรและประเภทรายจ่ายด าเนินงานได้ตามความจ าเป็น ส่วนรายจ่ายประเภทอื่นให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่
ประกาศด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องก าหนด ทั้งนี้ ให้รวมถึงกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่
ประกาศใหม่ด้วย 
 ในการนี้ ส านักงาน กกพ. จึงขอแจ้งแนวทางปฏิบัติในการโอนเงินให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ 
มายัง คพรฟ. เพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวข้างต้นต่อไป 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบัติต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

                      ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายกวนิ  ทังสุพานิช) 
เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 

 ฝ่ายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
โทร ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๙๙ ต่อ ๕๗๑, ๖๓๙ 
โทรสาร ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๐๒ 



 

 

 
ที่  สกพ ๕๕๐๒/ว 3265 

  
ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
๓๑๙ อาคารจัตุรัสจามจุรี ชัน้ ๑๙  
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  ๑๐๓๓๐ 

         10  พฤษภาคม  ๒๕๕6 

เร่ือง แนวทางปฏิบัติในการโอนเงินให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ 

เรียน ประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าขนอม 

 ด้วย คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.)  ในการประชุมครั้งที่ 1๕/2556 (ครั้งที่ 21๗) เมื่อวันที่ 
๑๑ เมษายน 2556 ได้พิจารณาเห็นชอบแนวทางปฏิบัติในการโอนเงินให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ดังนี้ 
 ๑. ให้คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) ด าเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งความประสงค์
ในการขอรับโอนเงิน พร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (ส านักงาน กกพ.) 
เพื่อประกอบการพิจารณาโอนเงินภายใต้กรอบงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. ดังนี้ 

(๑) แผนการใช้จ่ายเงินและผลการเบิกจ่ายเงินรายไตรมาสในปีงบประมาณปัจจุบัน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๖) ทั้งนี้ ในกรณีประสงค์จะขอเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการในระหว่างที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติแผนงานประจ าปี
จาก กกพ. ให้จัดส่งแผนการใช้จ่ายเงินและผลการเบิกจ่ายเงินในส่วนของค่าใช้จ่ายบริหารจัดการรายไตรมาส ที่มีการ
จ าแนกค่าใช้จ่ายในแต่ละรายการไว้อย่างชัดเจน 

(๒) รายงานยอดเงินงบประมาณเหลือจ่ายในปีงบประมาณก่อนหน้า (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕) (ถ้ามี) 
โดยจ าแนกเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ และค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงชุมชน ที่มีการจ าแนกค่าใช้จ่ายในแต่ละ
รายการหรือโครงการไว้อย่างชัดเจน 

(๓) ส าเนาบัญชีเงินฝากธนาคารที่แสดงยอดเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าคงเหลือในปัจจุบัน (ยกเว้นบัญชีเงิน
ฝากธนาคารกรุงไทย) 

ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กกพ. ด าเนินการโอนเงินให้ คพรฟ. เป็นรายไตรมาสหรือเมื่อถึงก าหนดการใช้
จ่ายเงินตามกรอบแผนงานประจ าปีที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. 
 ๒. ให้ส านักงาน กกพ. โอนเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้แก่
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศเต็มจ านวนที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. โดยในระหว่างที่แผนงานประจ าปียังไม่ได้รับ
อนุมัติให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเฉพาะประเภทรายจ่าย
บุคคลากรและประเภทรายจ่ายด าเนินงานได้ตามความจ าเป็น ส่วนรายจ่ายประเภทอื่นให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่
ประกาศด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องก าหนด ทั้งนี้ ให้รวมถึงกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่
ประกาศใหม่ด้วย 
 ในการนี้ ส านักงาน กกพ. จึงขอแจ้งแนวทางปฏิบัติในการโอนเงินให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ 
มายัง คพรฟ. เพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวข้างต้นต่อไป 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบัติต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

                      ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายกวนิ  ทังสุพานิช) 
เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 

 ฝ่ายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
โทร ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๙๙ ต่อ ๕๗๑, ๖๓๙ 
โทรสาร ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๐๒ 



 

 

 
ที่  สกพ ๕๕๐๒/ว 3265 

  
ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
๓๑๙ อาคารจัตุรัสจามจุรี ชัน้ ๑๙  
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  ๑๐๓๓๐ 

         10  พฤษภาคม  ๒๕๕6 

เร่ือง แนวทางปฏิบัติในการโอนเงินให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ 

เรียน ประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้ากระบี่ 

 ด้วย คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.)  ในการประชุมครั้งที่ 1๕/2556 (ครั้งที่ 21๗) เมื่อวันที่ 
๑๑ เมษายน 2556 ได้พิจารณาเห็นชอบแนวทางปฏิบัติในการโอนเงินให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ดังนี้ 
 ๑. ให้คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) ด าเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งความประสงค์
ในการขอรับโอนเงิน พร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (ส านักงาน กกพ.) 
เพื่อประกอบการพิจารณาโอนเงินภายใต้กรอบงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. ดังนี้ 

(๑) แผนการใช้จ่ายเงินและผลการเบิกจ่ายเงินรายไตรมาสในปีงบประมาณปัจจุบัน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๖) ทั้งนี้ ในกรณีประสงค์จะขอเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการในระหว่างที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติแผนงานประจ าปี
จาก กกพ. ให้จัดส่งแผนการใช้จ่ายเงินและผลการเบิกจ่ายเงินในส่วนของค่าใช้จ่ายบริหารจัดการรายไตรมาส ที่มีการ
จ าแนกค่าใช้จ่ายในแต่ละรายการไว้อย่างชัดเจน 

(๒) รายงานยอดเงินงบประมาณเหลือจ่ายในปีงบประมาณก่อนหน้า (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕) (ถ้ามี) 
โดยจ าแนกเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ และค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงชุมชน ที่มีการจ าแนกค่าใช้จ่ายในแต่ละ
รายการหรือโครงการไว้อย่างชัดเจน 

(๓) ส าเนาบัญชีเงินฝากธนาคารที่แสดงยอดเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าคงเหลือในปัจจุบัน (ยกเว้นบัญชีเงิน
ฝากธนาคารกรุงไทย) 

ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กกพ. ด าเนินการโอนเงินให้ คพรฟ. เป็นรายไตรมาสหรือเมื่อถึงก าหนดการใช้
จ่ายเงินตามกรอบแผนงานประจ าปีที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. 
 ๒. ให้ส านักงาน กกพ. โอนเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้แก่
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศเต็มจ านวนที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. โดยในระหว่างที่แผนงานประจ าปียังไม่ได้รับ
อนุมัติให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเฉพาะประเภทรายจ่าย
บุคคลากรและประเภทรายจ่ายด าเนินงานได้ตามความจ าเป็น ส่วนรายจ่ายประเภทอื่นให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่
ประกาศด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องก าหนด ทั้งนี้ ให้รวมถึงกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่
ประกาศใหม่ด้วย 
 ในการนี้ ส านักงาน กกพ. จึงขอแจ้งแนวทางปฏิบัติในการโอนเงินให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ 
มายัง คพรฟ. เพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวข้างต้นต่อไป 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบัติต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

                      ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายกวนิ  ทังสุพานิช) 
เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 

 ฝ่ายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
โทร ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๙๙ ต่อ ๕๗๑, ๖๓๙ 
โทรสาร ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๐๒ 



 

 

 
ที่  สกพ ๕๕๐๒/ว 3265 

  
ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
๓๑๙ อาคารจัตุรัสจามจุรี ชัน้ ๑๙  
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  ๑๐๓๓๐ 

         10  พฤษภาคม  ๒๕๕6 

เร่ือง แนวทางปฏิบัติในการโอนเงินให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ 

เรียน ประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพืน้ทีร่อบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 ด้วย คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.)  ในการประชุมครั้งที่ 1๕/2556 (ครั้งที่ 21๗) เมื่อวันที่ 
๑๑ เมษายน 2556 ได้พิจารณาเห็นชอบแนวทางปฏิบัติในการโอนเงินให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ดังนี้ 
 ๑. ให้คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) ด าเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งความประสงค์
ในการขอรับโอนเงิน พร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (ส านักงาน กกพ.) 
เพื่อประกอบการพิจารณาโอนเงินภายใต้กรอบงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. ดังนี้ 

(๑) แผนการใช้จ่ายเงินและผลการเบิกจ่ายเงินรายไตรมาสในปีงบประมาณปัจจุบัน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๖) ทั้งนี้ ในกรณีประสงค์จะขอเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการในระหว่างที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติแผนงานประจ าปี
จาก กกพ. ให้จัดส่งแผนการใช้จ่ายเงินและผลการเบิกจ่ายเงินในส่วนของค่าใช้จ่ายบริหารจัดการรายไตรมาส ที่มีการ
จ าแนกค่าใช้จ่ายในแต่ละรายการไว้อย่างชัดเจน 

(๒) รายงานยอดเงินงบประมาณเหลือจ่ายในปีงบประมาณก่อนหน้า (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕) (ถ้ามี) 
โดยจ าแนกเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ และค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงชุมชน ที่มีการจ าแนกค่าใช้จ่ายในแต่ละ
รายการหรือโครงการไว้อย่างชัดเจน 

(๓) ส าเนาบัญชีเงินฝากธนาคารที่แสดงยอดเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าคงเหลือในปัจจุบัน (ยกเว้นบัญชีเงิน
ฝากธนาคารกรุงไทย) 

ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กกพ. ด าเนินการโอนเงินให้ คพรฟ. เป็นรายไตรมาสหรือเมื่อถึงก าหนดการใช้
จ่ายเงินตามกรอบแผนงานประจ าปีที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. 
 ๒. ให้ส านักงาน กกพ. โอนเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้แก่
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศเต็มจ านวนที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. โดยในระหว่างที่แผนงานประจ าปียังไม่ได้รับ
อนุมัติให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเฉพาะประเภทรายจ่าย
บุคคลากรและประเภทรายจ่ายด าเนินงานได้ตามความจ าเป็น ส่วนรายจ่ายประเภทอื่นให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่
ประกาศด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องก าหนด ทั้งนี้ ให้รวมถึงกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่
ประกาศใหม่ด้วย 
 ในการนี้ ส านักงาน กกพ. จึงขอแจ้งแนวทางปฏิบัติในการโอนเงินให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ 
มายัง คพรฟ. เพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวข้างต้นต่อไป 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบัติต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

                      ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายกวนิ  ทังสุพานิช) 
เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 

 ฝ่ายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
โทร ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๙๙ ต่อ ๕๗๑, ๖๓๙ 
โทรสาร ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๐๒ 



 

 

 
ที่  สกพ ๕๕๐๒/ว 3265 

  
ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
๓๑๙ อาคารจัตุรัสจามจุรี ชัน้ ๑๙  
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  ๑๐๓๓๐ 

         10  พฤษภาคม  ๒๕๕6 

เร่ือง แนวทางปฏิบัติในการโอนเงินให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ 

เรียน ประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าจะนะ จังหวัดสงขลา 

 ด้วย คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.)  ในการประชุมครั้งที่ 1๕/2556 (ครั้งที่ 21๗) เมื่อวันที่ 
๑๑ เมษายน 2556 ได้พิจารณาเห็นชอบแนวทางปฏิบัติในการโอนเงินให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ดังนี้ 
 ๑. ให้คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) ด าเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งความประสงค์
ในการขอรับโอนเงิน พร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (ส านักงาน กกพ.) 
เพื่อประกอบการพิจารณาโอนเงินภายใต้กรอบงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. ดังนี้ 

(๑) แผนการใช้จ่ายเงินและผลการเบิกจ่ายเงินรายไตรมาสในปีงบประมาณปัจจุบัน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๖) ทั้งนี้ ในกรณีประสงค์จะขอเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการในระหว่างที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติแผนงานประจ าปี
จาก กกพ. ให้จัดส่งแผนการใช้จ่ายเงินและผลการเบิกจ่ายเงินในส่วนของค่าใช้จ่ายบริหารจัดการรายไตรมาส ที่มีการ
จ าแนกค่าใช้จ่ายในแต่ละรายการไว้อย่างชัดเจน 

(๒) รายงานยอดเงินงบประมาณเหลือจ่ายในปีงบประมาณก่อนหน้า (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕) (ถ้ามี) 
โดยจ าแนกเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ และค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงชุมชน ที่มีการจ าแนกค่าใช้จ่ายในแต่ละ
รายการหรือโครงการไว้อย่างชัดเจน 

(๓) ส าเนาบัญชีเงินฝากธนาคารที่แสดงยอดเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าคงเหลือในปัจจุบัน (ยกเว้นบัญชีเงิน
ฝากธนาคารกรุงไทย) 

ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กกพ. ด าเนินการโอนเงินให้ คพรฟ. เป็นรายไตรมาสหรือเมื่อถึงก าหนดการใช้
จ่ายเงินตามกรอบแผนงานประจ าปีที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. 
 ๒. ให้ส านักงาน กกพ. โอนเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้แก่
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศเต็มจ านวนที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. โดยในระหว่างที่แผนงานประจ าปียังไม่ได้รับ
อนุมัติให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเฉพาะประเภทรายจ่าย
บุคคลากรและประเภทรายจ่ายด าเนินงานได้ตามความจ าเป็น ส่วนรายจ่ายประเภทอื่นให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่
ประกาศด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องก าหนด ทั้งนี้ ให้รวมถึงกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่
ประกาศใหม่ด้วย 
 ในการนี้ ส านักงาน กกพ. จึงขอแจ้งแนวทางปฏิบัติในการโอนเงินให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ 
มายัง คพรฟ. เพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวข้างต้นต่อไป 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบัติต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

                      ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายกวนิ  ทังสุพานิช) 
เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 

 ฝ่ายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
โทร ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๙๙ ต่อ ๕๗๑, ๖๓๙ 
โทรสาร ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๐๒ 



 

 

 
ที่  สกพ ๕๕๐๒/ว 3265 

  
ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
๓๑๙ อาคารจัตุรัสจามจุรี ชัน้ ๑๙  
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  ๑๐๓๓๐ 

         10  พฤษภาคม  ๒๕๕6 

เร่ือง แนวทางปฏิบัติในการโอนเงินให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ 

เรียน ประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท กัลฟ์ ยะลา กรีน จ ากัด 

 ด้วย คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.)  ในการประชุมครั้งที่ 1๕/2556 (ครั้งที่ 21๗) เมื่อวันที่ 
๑๑ เมษายน 2556 ได้พิจารณาเห็นชอบแนวทางปฏิบัติในการโอนเงินให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ดังนี้ 
 ๑. ให้คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) ด าเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งความประสงค์
ในการขอรับโอนเงิน พร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (ส านักงาน กกพ.) 
เพื่อประกอบการพิจารณาโอนเงินภายใต้กรอบงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. ดังนี้ 

(๑) แผนการใช้จ่ายเงินและผลการเบิกจ่ายเงินรายไตรมาสในปีงบประมาณปัจจุบัน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๖) ทั้งนี้ ในกรณีประสงค์จะขอเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการในระหว่างที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติแผนงานประจ าปี
จาก กกพ. ให้จัดส่งแผนการใช้จ่ายเงินและผลการเบิกจ่ายเงินในส่วนของค่าใช้จ่ายบริหารจัดการรายไตรมาส ที่มีการ
จ าแนกค่าใช้จ่ายในแต่ละรายการไว้อย่างชัดเจน 

(๒) รายงานยอดเงินงบประมาณเหลือจ่ายในปีงบประมาณก่อนหน้า (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕) (ถ้ามี) 
โดยจ าแนกเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ และค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงชุมชน ที่มีการจ าแนกค่าใช้จ่ายในแต่ละ
รายการหรือโครงการไว้อย่างชัดเจน 

(๓) ส าเนาบัญชีเงินฝากธนาคารที่แสดงยอดเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าคงเหลือในปัจจุบัน (ยกเว้นบัญชีเงิน
ฝากธนาคารกรุงไทย) 

ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กกพ. ด าเนินการโอนเงินให้ คพรฟ. เป็นรายไตรมาสหรือเมื่อถึงก าหนดการใช้
จ่ายเงินตามกรอบแผนงานประจ าปีที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. 
 ๒. ให้ส านักงาน กกพ. โอนเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้แก่
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศเต็มจ านวนที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. โดยในระหว่างที่แผนงานประจ าปียังไม่ได้รับ
อนุมัติให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเฉพาะประเภทรายจ่าย
บุคคลากรและประเภทรายจ่ายด าเนินงานได้ตามความจ าเป็น ส่วนรายจ่ายประเภทอื่นให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่
ประกาศด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องก าหนด ทั้งนี้ ให้รวมถึงกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่
ประกาศใหม่ด้วย 
 ในการนี้ ส านักงาน กกพ. จึงขอแจ้งแนวทางปฏิบัติในการโอนเงินให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ 
มายัง คพรฟ. เพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวข้างต้นต่อไป 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบัติต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

                      ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายกวนิ  ทังสุพานิช) 
เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 

 ฝ่ายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
โทร ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๙๙ ต่อ ๕๗๑, ๖๓๙ 
โทรสาร ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๐๒ 



 

 

 
ที่  สกพ ๕๕๐๒/ว 3265 

  
ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
๓๑๙ อาคารจัตุรัสจามจุรี ชัน้ ๑๙  
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  ๑๐๓๓๐ 

         10  พฤษภาคม  ๒๕๕6 

เร่ือง แนวทางปฏิบัติในการโอนเงินให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ 

เรียน ประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง และโรงไฟฟ้า
เข่ือนบ้านสันติ จังหวัดยะลา 

 ด้วย คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.)  ในการประชุมครั้งที่ 1๕/2556 (ครั้งที่ 21๗) เมื่อวันที่ 
๑๑ เมษายน 2556 ได้พิจารณาเห็นชอบแนวทางปฏิบัติในการโอนเงินให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ดังนี้ 
 ๑. ให้คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) ด าเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งความประสงค์
ในการขอรับโอนเงิน พร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (ส านักงาน กกพ.) 
เพื่อประกอบการพิจารณาโอนเงินภายใต้กรอบงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. ดังนี้ 

(๑) แผนการใช้จ่ายเงินและผลการเบิกจ่ายเงินรายไตรมาสในปีงบประมาณปัจจุบัน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๖) ทั้งนี้ ในกรณีประสงค์จะขอเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการในระหว่างที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติแผนงานประจ าปี
จาก กกพ. ให้จัดส่งแผนการใช้จ่ายเงินและผลการเบิกจ่ายเงินในส่วนของค่าใช้จ่ายบริหารจัดการรายไตรมาส ที่มีการ
จ าแนกค่าใช้จ่ายในแต่ละรายการไว้อย่างชัดเจน 

(๒) รายงานยอดเงินงบประมาณเหลือจ่ายในปีงบประมาณก่อนหน้า (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕) (ถ้ามี) 
โดยจ าแนกเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ และค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงชุมชน ที่มีการจ าแนกค่าใช้จ่ายในแต่ละ
รายการหรือโครงการไว้อย่างชัดเจน 

(๓) ส าเนาบัญชีเงินฝากธนาคารที่แสดงยอดเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าคงเหลือในปัจจุบัน (ยกเว้นบัญชีเงิน
ฝากธนาคารกรุงไทย) 

ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กกพ. ด าเนินการโอนเงินให้ คพรฟ. เป็นรายไตรมาสหรือเมื่อถึงก า หนดการใช้
จ่ายเงินตามกรอบแผนงานประจ าปีที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. 
 ๒. ให้ส านักงาน กกพ. โอนเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้แก่
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศเต็มจ านวนที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. โดยในระหว่างที่แผนงานประจ าปียังไม่ได้รับ
อนุมัติให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเฉพาะประเภทรายจ่าย
บุคคลากรและประเภทรายจ่ายด าเนินงานได้ตามความจ าเป็น ส่วนรายจ่ายประเภทอื่นให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่
ประกาศด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องก าหนด ทั้งนี้ ให้รวมถึงกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่
ประกาศใหม่ด้วย 
 ในการนี้ ส านักงาน กกพ. จึงขอแจ้งแนวทางปฏิบัติในการโอนเงินให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ 
มายัง คพรฟ. เพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวข้างต้นต่อไป 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบัติต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

                      ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายกวนิ  ทังสุพานิช) 
เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 

 
ฝ่ายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
โทร ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๙๙ ต่อ ๕๗๑, ๖๓๙ 
โทรสาร ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๐๒ 



 

 

 
ที่  สกพ ๕๕๐๒/ว 3265 

  
ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
๓๑๙ อาคารจัตุรัสจามจุรี ชัน้ ๑๙  
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  ๑๐๓๓๐ 

         10  พฤษภาคม  ๒๕๕6 

เร่ือง แนวทางปฏิบัติในการโอนเงินให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ 

เรียน ประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าพระนครใต้ 

 ด้วย คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.)  ในการประชุมครั้งที่ 1๕/2556 (ครั้งที่ 21๗) เมื่อวันที่ 
๑๑ เมษายน 2556 ได้พิจารณาเห็นชอบแนวทางปฏิบัติในการโอนเงินให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ดังนี้ 
 ๑. ให้คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) ด าเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งความประสงค์
ในการขอรับโอนเงิน พร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (ส านักงาน กกพ.) 
เพื่อประกอบการพิจารณาโอนเงินภายใต้กรอบงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. ดังนี้ 

(๑) แผนการใช้จ่ายเงินและผลการเบิกจ่ายเงินรายไตรมาสในปีงบประมาณปัจจุบัน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๖) ทั้งนี้ ในกรณีประสงค์จะขอเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการในระหว่างที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติแผนงานประจ าปี
จาก กกพ. ให้จัดส่งแผนการใช้จ่ายเงินและผลการเบิกจ่ายเงินในส่วนของค่าใช้จ่ายบริหารจัดการรายไตรมาส ที่มีการ
จ าแนกค่าใช้จ่ายในแต่ละรายการไว้อย่างชัดเจน 

(๒) รายงานยอดเงินงบประมาณเหลือจ่ายในปีงบประมาณก่อนหน้า (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕) (ถ้ามี) 
โดยจ าแนกเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ และค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงชุมชน ที่มีการจ าแนกค่าใช้จ่ายในแต่ละ
รายการหรือโครงการไว้อย่างชัดเจน 

(๓) ส าเนาบัญชีเงินฝากธนาคารที่แสดงยอดเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าคงเหลือในปัจจุบัน (ยกเว้นบัญชีเงิน
ฝากธนาคารกรุงไทย) 

ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กกพ. ด าเนินการโอนเงินให้ คพรฟ. เป็นรายไตรมาสหรือเมื่อถึงก าหนดการใช้
จ่ายเงินตามกรอบแผนงานประจ าปีที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. 
 ๒. ให้ส านักงาน กกพ. โอนเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้แก่
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศเต็มจ านวนที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. โดยในระหว่างที่แผนงานประจ าปียังไม่ได้รับ
อนุมัติให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเฉพาะประเภทรายจ่าย
บุคคลากรและประเภทรายจ่ายด าเนินงานได้ตามความจ าเป็น ส่วนรายจ่ายประเภทอื่นให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่
ประกาศด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องก าหนด ทั้งนี้ ให้รวมถึงกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่
ประกาศใหม่ด้วย 
 ในการนี้ ส านักงาน กกพ. จึงขอแจ้งแนวทางปฏิบัติในการโอนเงินให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ 
มายัง คพรฟ. เพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวข้างต้นต่อไป 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบัติต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

                      ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายกวนิ  ทังสุพานิช) 
เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 

 ฝ่ายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
โทร ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๙๙ ต่อ ๕๗๑, ๖๓๙ 
โทรสาร ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๐๒ 



 

 

 
ที่  สกพ ๕๕๐๒/ว 3265 

  
ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
๓๑๙ อาคารจัตุรัสจามจุรี ชัน้ ๑๙  
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  ๑๐๓๓๐ 

         10  พฤษภาคม  ๒๕๕6 

เร่ือง แนวทางปฏิบัติในการโอนเงินให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ 

เรียน ประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ ๑ 

 ด้วย คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.)  ในการประชุมครั้งที่ 1๕/2556 (ครั้งที่ 21๗) เมื่อวันที่ 
๑๑ เมษายน 2556 ได้พิจารณาเห็นชอบแนวทางปฏิบัติในการโอนเงินให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ดังนี้ 
 ๑. ให้คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) ด าเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งความประสงค์
ในการขอรับโอนเงิน พร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (ส านักงาน กกพ.) 
เพื่อประกอบการพิจารณาโอนเงินภายใต้กรอบงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. ดังนี้ 

(๑) แผนการใช้จ่ายเงินและผลการเบิกจ่ายเงินรายไตรมาสในปีงบประมาณปัจจุบัน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๖) ทั้งนี้ ในกรณีประสงค์จะขอเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการในระหว่างที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติแผนงานประจ าปี
จาก กกพ. ให้จัดส่งแผนการใช้จ่ายเงินและผลการเบิกจ่ายเงินในส่วนของค่าใช้จ่ายบริหารจัดการรายไตรมาส ที่มีการ
จ าแนกค่าใช้จ่ายในแต่ละรายการไว้อย่างชัดเจน 

(๒) รายงานยอดเงินงบประมาณเหลือจ่ายในปีงบประมาณก่อนหน้า (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕) (ถ้ามี) 
โดยจ าแนกเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ และค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงชุมชน ที่มีการจ าแนกค่าใช้จ่ายในแต่ละ
รายการหรือโครงการไว้อย่างชัดเจน 

(๓) ส าเนาบัญชีเงินฝากธนาคารที่แสดงยอดเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าคงเหลือในปัจจุบัน (ยกเว้นบัญชีเงิน
ฝากธนาคารกรุงไทย) 

ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กกพ. ด าเนินการโอนเงินให้ คพรฟ. เป็นรายไตรมาสหรือเมื่อถึงก าหนดการใช้
จ่ายเงินตามกรอบแผนงานประจ าปีที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. 
 ๒. ให้ส านักงาน กกพ. โอนเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้แก่
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศเต็มจ านวนที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. โดยในระหว่างที่แผนงานประจ าปียังไม่ได้รับ
อนุมัติให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเฉพาะประเภทรายจ่าย
บุคคลากรและประเภทรายจ่ายด าเนินงานได้ตามความจ าเป็น ส่วนรายจ่ายประเภทอื่นให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่
ประกาศด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องก าหนด ทั้งนี้ ให้รวมถึงกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่
ประกาศใหม่ด้วย 
 ในการนี้ ส านักงาน กกพ. จึงขอแจ้งแนวทางปฏิบัติในการโอนเงินให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ 
มายัง คพรฟ. เพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวข้างต้นต่อไป 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบัติต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

                      ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายกวนิ  ทังสุพานิช) 
เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 

 ฝ่ายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
โทร ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๙๙ ต่อ ๕๗๑, ๖๓๙ 
โทรสาร ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๐๒ 



 

 

 
ที่  สกพ ๕๕๐๒/ว 3265 

  
ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
๓๑๙ อาคารจัตุรัสจามจุรี ชัน้ ๑๙  
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  ๑๐๓๓๐ 

         10  พฤษภาคม  ๒๕๕6 

เร่ือง แนวทางปฏิบัติในการโอนเงินให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ 

เรียน ประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ ๒ 

 ด้วย คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.)  ในการประชุมครั้งที่ 1๕/2556 (ครั้งที่ 21๗) เมื่อวันที่ 
๑๑ เมษายน 2556 ได้พิจารณาเห็นชอบแนวทางปฏิบัติในการโอนเงินให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ดังนี้ 
 ๑. ให้คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) ด าเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งความประสงค์
ในการขอรับโอนเงิน พร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (ส านักงาน กกพ.) 
เพื่อประกอบการพิจารณาโอนเงินภายใต้กรอบงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. ดังนี้ 

(๑) แผนการใช้จ่ายเงินและผลการเบิกจ่ายเงินรายไตรมาสในปีงบประมาณปัจจุบัน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๖) ทั้งนี้ ในกรณีประสงค์จะขอเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการในระหว่างที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติแผนงานประจ าปี
จาก กกพ. ให้จัดส่งแผนการใช้จ่ายเงินและผลการเบิกจ่ายเงินในส่วนของค่าใช้จ่ายบริหารจัดการรายไตรมาส ที่มีการ
จ าแนกค่าใช้จ่ายในแต่ละรายการไว้อย่างชัดเจน 

(๒) รายงานยอดเงินงบประมาณเหลือจ่ายในปีงบประมาณก่อนหน้า (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕) (ถ้ามี) 
โดยจ าแนกเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ และค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงชุมชน ที่มีการจ าแนกค่าใช้จ่ายในแต่ละ
รายการหรือโครงการไว้อย่างชัดเจน 

(๓) ส าเนาบัญชีเงินฝากธนาคารที่แสดงยอดเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าคงเหลือในปัจจุบัน (ยกเว้นบัญชีเงิน
ฝากธนาคารกรุงไทย) 

ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กกพ. ด าเนินการโอนเงินให้ คพรฟ. เป็นรายไตรมาสหรือเมื่อถึงก าหนดการใช้
จ่ายเงินตามกรอบแผนงานประจ าปีที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. 
 ๒. ให้ส านักงาน กกพ. โอนเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้แก่
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศเต็มจ านวนที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. โดยในระหว่างที่แผนงานประจ าปียังไม่ได้รับ
อนุมัติให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเฉพาะประเภทรายจ่าย
บุคคลากรและประเภทรายจ่ายด าเนินงานได้ตามความจ าเป็น ส่วนรายจ่ายประเภทอื่นให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่
ประกาศด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องก าหนด ทั้งนี้ ให้รวมถึงกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่
ประกาศใหม่ด้วย 
 ในการนี้ ส านักงาน กกพ. จึงขอแจ้งแนวทางปฏิบัติในการโอนเงินให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ 
มายัง คพรฟ. เพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวข้างต้นต่อไป 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบัติต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

                      ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายกวนิ  ทังสุพานิช) 
เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 

 ฝ่ายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
โทร ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๙๙ ต่อ ๕๗๑, ๖๓๙ 
โทรสาร ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๐๒ 



 

 

 
ที่  สกพ ๕๕๐๒/ว 3265 

  
ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
๓๑๙ อาคารจัตุรัสจามจุรี ชัน้ ๑๙  
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  ๑๐๓๓๐ 

         10  พฤษภาคม  ๒๕๕6 

เร่ือง แนวทางปฏิบัติในการโอนเงินให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ 

เรียน ประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท อีสเทิร์น เพาเวอร์ แอนด์ อิเล็คทริค จ ากัด 

 ด้วย คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.)  ในการประชุมครั้งที่ 1๕/2556 (ครั้งที่ 21๗) เมื่อวันที่ 
๑๑ เมษายน 2556 ได้พิจารณาเห็นชอบแนวทางปฏิบัติในการโอนเงินให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ดังนี้ 
 ๑. ให้คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) ด าเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งความประสงค์
ในการขอรับโอนเงิน พร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (ส านักงาน กกพ.) 
เพื่อประกอบการพิจารณาโอนเงินภายใต้กรอบงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. ดังนี้ 

(๑) แผนการใช้จ่ายเงินและผลการเบิกจ่ายเงินรายไตรมาสในปีงบประมาณปัจจุบัน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๖) ทั้งนี้ ในกรณีประสงค์จะขอเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการในระหว่างที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติแผนงานประจ าปี
จาก กกพ. ให้จัดส่งแผนการใช้จ่ายเงินและผลการเบิกจ่ายเงินในส่วนของค่าใช้จ่ายบริหารจัดการรายไตรมาส ที่มีการ
จ าแนกค่าใช้จ่ายในแต่ละรายการไว้อย่างชัดเจน 

(๒) รายงานยอดเงินงบประมาณเหลือจ่ายในปีงบประมาณก่อนหน้า (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕) (ถ้ามี) 
โดยจ าแนกเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ และค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงชุมชน ที่มีการจ าแนกค่าใช้จ่ายในแต่ละ
รายการหรือโครงการไว้อย่างชัดเจน 

(๓) ส าเนาบัญชีเงินฝากธนาคารที่แสดงยอดเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าคงเหลือในปัจจุบัน (ยกเว้นบัญชีเงิน
ฝากธนาคารกรุงไทย) 

ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กกพ. ด าเนินการโอนเงินให้ คพรฟ. เป็นรายไตรมาสหรือเมื่อถึงก า หนดการใช้
จ่ายเงินตามกรอบแผนงานประจ าปีที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. 
 ๒. ให้ส านักงาน กกพ. โอนเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้แก่
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศเต็มจ านวนที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. โดยในระหว่างที่แผนงานประจ าปียังไม่ได้รับ
อนุมัติให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเฉพาะประเภทรายจ่าย
บุคคลากรและประเภทรายจ่ายด าเนินงานได้ตามความจ าเป็น ส่วนรายจ่ายประเภทอื่นให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่
ประกาศด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องก าหนด ทั้งนี้ ให้รวมถึงกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่
ประกาศใหม่ด้วย 
 ในการนี้ ส านักงาน กกพ. จึงขอแจ้งแนวทางปฏิบัติในการโอนเงินให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ 
มายัง คพรฟ. เพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวข้างต้นต่อไป 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบัติต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

                      ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายกวนิ  ทังสุพานิช) 
เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 

 ฝ่ายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
โทร ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๙๙ ต่อ ๕๗๑, ๖๓๙ 
โทรสาร ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๐๒ 



 

 

 
ที่  สกพ ๕๕๐๒/ว 3265 

  
ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
๓๑๙ อาคารจัตุรัสจามจุรี ชัน้ ๑๙  
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  ๑๐๓๓๐ 

         10  พฤษภาคม  ๒๕๕6 

เร่ือง แนวทางปฏิบัติในการโอนเงินให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ 

เรียน ประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงกลั่นน้ ามันบางจาก กรุงเทพมหานคร 

 ด้วย คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.)  ในการประชุมครั้งที่ 1๕/2556 (ครั้งที่ 21๗) เมื่อวันที่ 
๑๑ เมษายน 2556 ได้พิจารณาเห็นชอบแนวทางปฏิบัติในการโอนเงินให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ดังนี้ 
 ๑. ให้คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) ด าเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งความประสงค์
ในการขอรับโอนเงิน พร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (ส านักงาน กกพ.) 
เพื่อประกอบการพิจารณาโอนเงินภายใต้กรอบงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. ดังนี้ 

(๑) แผนการใช้จ่ายเงินและผลการเบิกจ่ายเงินรายไตรมาสในปีงบประมาณปัจจุบัน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๖) ทั้งนี้ ในกรณีประสงค์จะขอเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการในระหว่างที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติแผนงานประจ าปี
จาก กกพ. ให้จัดส่งแผนการใช้จ่ายเงินและผลการเบิกจ่ายเงินในส่วนของค่าใช้จ่ายบริหารจัดการรายไตรมาส ที่มีการ
จ าแนกค่าใช้จ่ายในแต่ละรายการไว้อย่างชัดเจน 

(๒) รายงานยอดเงินงบประมาณเหลือจ่ายในปีงบประมาณก่อนหน้า (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕) (ถ้ามี) 
โดยจ าแนกเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ และค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงชุมชน ที่มีการจ าแนกค่าใช้จ่ายในแต่ละ
รายการหรือโครงการไว้อย่างชัดเจน 

(๓) ส าเนาบัญชีเงินฝากธนาคารที่แสดงยอดเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าคงเหลือในปัจจุบัน (ยกเว้นบัญชีเงิน
ฝากธนาคารกรุงไทย) 

ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กกพ. ด าเนินการโอนเงินให้ คพรฟ. เป็นรายไตรมาสหรือเมื่อถึงก าหนดการใช้
จ่ายเงินตามกรอบแผนงานประจ าปีที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. 
 ๒. ให้ส านักงาน กกพ. โอนเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้แก่
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศเต็มจ านวนที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. โดยในระหว่างที่แผนงานประจ าปียังไม่ได้รับ
อนุมัติให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเฉพาะประเภทรายจ่าย
บุคคลากรและประเภทรายจ่ายด าเนินงานได้ตามความจ าเป็น ส่วนรายจ่ายประเภทอื่นให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่
ประกาศด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องก าหนด ทั้งนี้ ให้รวมถึงกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่
ประกาศใหม่ด้วย 
 ในการนี้ ส านักงาน กกพ. จึงขอแจ้งแนวทางปฏิบัติในการโอนเงินให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ 
มายัง คพรฟ. เพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวข้างต้นต่อไป 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบัติต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

                      ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายกวนิ  ทังสุพานิช) 
เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 

 ฝ่ายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
โทร ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๙๙ ต่อ ๕๗๑, ๖๓๙ 
โทรสาร ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๐๒ 



 

 

 
ที่  สกพ ๕๕๐๒/ว 3265 

  
ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
๓๑๙ อาคารจัตุรัสจามจุรี ชัน้ ๑๙  
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  ๑๐๓๓๐ 

         10  พฤษภาคม  ๒๕๕6 

เร่ือง แนวทางปฏิบัติในการโอนเงินให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ 

เรียน ประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครเหนือ 

 ด้วย คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.)  ในการประชุมครั้งที่ 1๕/2556 (ครั้งที่ 21๗) เมื่อวันที่ 
๑๑ เมษายน 2556 ได้พิจารณาเห็นชอบแนวทางปฏิบัติในการโอนเงินให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ดังนี้ 
 ๑. ให้คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) ด าเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งความประสงค์
ในการขอรับโอนเงิน พร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (ส านักงาน กกพ.) 
เพื่อประกอบการพิจารณาโอนเงินภายใต้กรอบงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. ดังนี้ 

(๑) แผนการใช้จ่ายเงินและผลการเบิกจ่ายเงินรายไตรมาสในปีงบประมาณปัจจุบัน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๖) ทั้งนี้ ในกรณีประสงค์จะขอเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการในระหว่างที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติแผนงานประจ าปี
จาก กกพ. ให้จัดส่งแผนการใช้จ่ายเงินและผลการเบิกจ่ายเงินในส่วนของค่าใช้จ่ายบริหารจัดการรายไตรมาส ที่มีการ
จ าแนกค่าใช้จ่ายในแต่ละรายการไว้อย่างชัดเจน 

(๒) รายงานยอดเงินงบประมาณเหลือจ่ายในปีงบประมาณก่อนหน้า (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕) (ถ้ามี) 
โดยจ าแนกเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ และค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงชุมชน ที่มีการจ าแนกค่าใช้จ่ายในแต่ละ
รายการหรือโครงการไว้อย่างชัดเจน 

(๓) ส าเนาบัญชีเงินฝากธนาคารที่แสดงยอดเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าคงเหลือในปัจจุบัน (ยกเว้นบัญชีเงิน
ฝากธนาคารกรุงไทย) 

ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กกพ. ด าเนินการโอนเงินให้ คพรฟ. เป็นรายไตรมาสหรือเมื่อถึงก า หนดการใช้
จ่ายเงินตามกรอบแผนงานประจ าปีที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. 
 ๒. ให้ส านักงาน กกพ. โอนเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้แก่
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศเต็มจ านวนที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. โดยในระหว่างที่แผนงานประจ าปียังไม่ได้รับ
อนุมัติให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเฉพาะประเภทรายจ่าย
บุคคลากรและประเภทรายจ่ายด าเนินงานได้ตามความจ าเป็น ส่วนรายจ่ายประเภทอื่นให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่
ประกาศด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องก าหนด ทั้งนี้ ให้รวมถึงกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่
ประกาศใหม่ด้วย 
 ในการนี้ ส านักงาน กกพ. จึงขอแจ้งแนวทางปฏิบัติในการโอนเงินให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ 
มายัง คพรฟ. เพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวข้างต้นต่อไป 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบัติต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

                      ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายกวนิ  ทังสุพานิช) 
เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 

 ฝ่ายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
โทร ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๙๙ ต่อ ๕๗๑, ๖๓๙ 
โทรสาร ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๐๒ 



 

 

 
ที่  สกพ ๕๕๐๒/ว 3265 

  
ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
๓๑๙ อาคารจัตุรัสจามจุรี ชัน้ ๑๙  
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  ๑๐๓๓๐ 

         10  พฤษภาคม  ๒๕๕6 

เร่ือง แนวทางปฏิบัติในการโอนเงินให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ 

เรียน ประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสระบุรี ๒ 

 ด้วย คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.)  ในการประชุมครั้งที่ 1๕/2556 (ครั้งที่ 21๗) เมื่อวันที่ 
๑๑ เมษายน 2556 ได้พิจารณาเห็นชอบแนวทางปฏิบัติในการโอนเงินให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ดังนี้ 
 ๑. ให้คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) ด าเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งความประสงค์
ในการขอรับโอนเงิน พร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (ส านักงาน กกพ.) 
เพื่อประกอบการพิจารณาโอนเงินภายใต้กรอบงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. ดังนี้ 

(๑) แผนการใช้จ่ายเงินและผลการเบิกจ่ายเงินรายไตรมาสในปีงบประมาณปัจจุบัน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๖) ทั้งนี้ ในกรณีประสงค์จะขอเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการในระหว่างที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติแผนงานประจ าปี
จาก กกพ. ให้จัดส่งแผนการใช้จ่ายเงินและผลการเบิกจ่ายเงินในส่วนของค่าใช้จ่ายบริหารจัดการรายไตรมาส ที่มีการ
จ าแนกค่าใช้จ่ายในแต่ละรายการไว้อย่างชัดเจน 

(๒) รายงานยอดเงินงบประมาณเหลือจ่ายในปีงบประมาณก่อนหน้า (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕) (ถ้ามี) 
โดยจ าแนกเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ และค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงชุมชน ที่มีการจ าแนกค่าใช้จ่ายในแต่ละ
รายการหรือโครงการไว้อย่างชัดเจน 

(๓) ส าเนาบัญชีเงินฝากธนาคารที่แสดงยอดเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าคงเหลือในปัจจุบัน (ยกเว้นบัญชีเงิน
ฝากธนาคารกรุงไทย) 

ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กกพ. ด าเนินการโอนเงินให้ คพรฟ. เป็นรายไตรมาสหรือเมื่อถึงก าหนดการใช้
จ่ายเงินตามกรอบแผนงานประจ าปีที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. 
 ๒. ให้ส านักงาน กกพ. โอนเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้แก่
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศเต็มจ านวนที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. โดยในระหว่างที่แผนงานประจ าปียังไม่ได้รับ
อนุมัติให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเฉพาะประเภทรายจ่าย
บุคคลากรและประเภทรายจ่ายด าเนินงานได้ตามความจ าเป็น ส่วนรายจ่ายประเภทอื่นให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่
ประกาศด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องก าหนด ทั้งนี้ ให้รวมถึงกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่
ประกาศใหม่ด้วย 
 ในการนี้ ส านักงาน กกพ. จึงขอแจ้งแนวทางปฏิบัติในการโอนเงินให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ 
มายัง คพรฟ. เพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวข้างต้นต่อไป 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบัติต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

                      ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายกวนิ  ทังสุพานิช) 
เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 

 ฝ่ายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
โทร ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๙๙ ต่อ ๕๗๑, ๖๓๙ 
โทรสาร ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๐๒ 



 

 

 
ที่  สกพ ๕๕๐๒/ว 3265 

  
ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
๓๑๙ อาคารจัตุรัสจามจุรี ชัน้ ๑๙  
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  ๑๐๓๓๐ 

         10  พฤษภาคม  ๒๕๕6 

เร่ือง แนวทางปฏิบัติในการโอนเงินให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ 

เรียน ประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จ ากัด 

 ด้วย คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.)  ในการประชุมครั้งที่ 1๕/2556 (ครั้งที่ 21๗) เมื่อวันที่ 
๑๑ เมษายน 2556 ได้พิจารณาเห็นชอบแนวทางปฏิบัติในการโอนเงินให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ดังนี้ 
 ๑. ให้คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) ด าเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งความประสงค์
ในการขอรับโอนเงิน พร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (ส านักงาน กกพ.) 
เพื่อประกอบการพิจารณาโอนเงินภายใต้กรอบงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. ดังนี้ 

(๑) แผนการใช้จ่ายเงินและผลการเบิกจ่ายเงินรายไตรมาสในปีงบประมาณปัจจุบัน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๖) ทั้งนี้ ในกรณีประสงค์จะขอเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการในระหว่างที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติแผนงานประจ าปี
จาก กกพ. ให้จัดส่งแผนการใช้จ่ายเงินและผลการเบิกจ่ายเงินในส่วนของค่าใช้จ่ายบริหารจัดการรายไตรมาส ที่มีการ
จ าแนกค่าใช้จ่ายในแต่ละรายการไว้อย่างชัดเจน 

(๒) รายงานยอดเงินงบประมาณเหลือจ่ายในปีงบประมาณก่อนหน้า (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕) (ถ้ามี) 
โดยจ าแนกเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ และค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงชุมชน ที่มีการจ าแนกค่าใช้จ่ายในแต่ละ
รายการหรือโครงการไว้อย่างชัดเจน 

(๓) ส าเนาบัญชีเงินฝากธนาคารที่แสดงยอดเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าคงเหลือในปัจจุบัน (ยกเว้นบัญชีเงิน
ฝากธนาคารกรุงไทย) 

ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กกพ. ด าเนินการโอนเงินให้ คพรฟ. เป็นรายไตรมาสหรือเมื่อถึงก า หนดการใช้
จ่ายเงินตามกรอบแผนงานประจ าปีที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. 
 ๒. ให้ส านักงาน กกพ. โอนเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้แก่
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศเต็มจ านวนที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. โดยในระหว่างที่แผนงานประจ าปียังไม่ได้รับ
อนุมัติให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเฉพาะประเภทรายจ่าย
บุคคลากรและประเภทรายจ่ายด าเนินงานได้ตามความจ าเป็น ส่วนรายจ่ายประเภทอื่นให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่
ประกาศด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องก าหนด ทั้งนี้ ให้รวมถึงกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่
ประกาศใหม่ด้วย 
 ในการนี้ ส านักงาน กกพ. จึงขอแจ้งแนวทางปฏิบัติในการโอนเงินให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ 
มายัง คพรฟ. เพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวข้างต้นต่อไป 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบัติต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

                      ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายกวนิ  ทังสุพานิช) 
เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 

 ฝ่ายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
โทร ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๙๙ ต่อ ๕๗๑, ๖๓๙ 
โทรสาร ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๐๒ 



 

 

 
ที่  สกพ ๕๕๐๒/ว 3265 

  
ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
๓๑๙ อาคารจัตุรัสจามจุรี ชัน้ ๑๙  
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  ๑๐๓๓๐ 

         10  พฤษภาคม  ๒๕๕6 

เร่ือง แนวทางปฏิบัติในการโอนเงินให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ 

เรียน ประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชลบุรี ๓ 

 ด้วย คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.)  ในการประชุมครั้งที่ 1๕/2556 (ครั้งที่ 21๗) เมื่อวันที่ 
๑๑ เมษายน 2556 ได้พิจารณาเห็นชอบแนวทางปฏิบัติในการโอนเงินให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ดังนี้ 
 ๑. ให้คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) ด าเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งความประสงค์
ในการขอรับโอนเงิน พร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (ส านักงาน กกพ.) 
เพื่อประกอบการพิจารณาโอนเงินภายใต้กรอบงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. ดังนี้ 

(๑) แผนการใช้จ่ายเงินและผลการเบิกจ่ายเงินรายไตรมาสในปีงบประมาณปัจจุบัน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๖) ทั้งนี้ ในกรณีประสงค์จะขอเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการในระหว่างที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติแผนงานประจ าปี
จาก กกพ. ให้จัดส่งแผนการใช้จ่ายเงินและผลการเบิกจ่ายเงินในส่วนของค่าใช้จ่ายบริหารจัดการรายไตรมาส ที่มีการ
จ าแนกค่าใช้จ่ายในแต่ละรายการไว้อย่างชัดเจน 

(๒) รายงานยอดเงินงบประมาณเหลือจ่ายในปีงบประมาณก่อนหน้า (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕) (ถ้ามี) 
โดยจ าแนกเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ และค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงชุมชน ที่มีการจ าแนกค่าใช้จ่ายในแต่ละ
รายการหรือโครงการไว้อย่างชัดเจน 

(๓) ส าเนาบัญชีเงินฝากธนาคารที่แสดงยอดเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าคงเหลือในปัจจุบัน (ยกเว้นบัญชีเงิน
ฝากธนาคารกรุงไทย) 

ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กกพ. ด าเนินการโอนเงินให้ คพรฟ. เป็นรายไตรมาสหรือเมื่อถึงก าหนดการใช้
จ่ายเงินตามกรอบแผนงานประจ าปีที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. 
 ๒. ให้ส านักงาน กกพ. โอนเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้แก่
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศเต็มจ านวนที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. โดยในระหว่างที่แผนงานประจ าปียังไม่ได้รับ
อนุมัติให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเฉพาะประเภทรายจ่าย
บุคคลากรและประเภทรายจ่ายด าเนินงานได้ตามความจ าเป็น ส่วนรายจ่ายประเภทอื่นให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่
ประกาศด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องก าหนด ทั้งนี้ ให้รวมถึงกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่
ประกาศใหม่ด้วย 
 ในการนี้ ส านักงาน กกพ. จึงขอแจ้งแนวทางปฏิบัติในการโอนเงินให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ 
มายัง คพรฟ. เพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวข้างต้นต่อไป 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบัติต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

                      ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายกวนิ  ทังสุพานิช) 
เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 

 
 

ฝ่ายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
โทร ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๙๙ ต่อ ๕๗๑, ๖๓๙ 
โทรสาร ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๐๒ 


