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(นายกิตติพงษ์  ภิญโญตระกูล) 
รองเลขาธิการ ปฏิบัติการแทน 

เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 

 

 

  23 เมษายน 2563 

เรื่อง การก าหนดให้การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โรคโควิด 19 เป็นภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
ตามนัยของประกาศ กกพ. เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน
ส าหรับกองทุนพัฒนาไฟฟ้า พ.ศ. 2560 

เรียน ประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้า 

ตามที่ คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้ออกประกาศคณะกรรมการก ากับ
กิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินส าหรับกองทุนพัฒนา
ไฟฟ้า พ.ศ. 2560 (ประกาศ กกพ.) ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2560 และส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการ
พลังงาน (ส านักงาน กกพ.) ได้แจ้งให้คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) ทราบและ  
ถือปฏิบัติตามประกาศดังกล่าวแล้ว นั้น 

ส านักงาน กกพ. ขอเรียนว่า กกพ. ในการประชุมครั้งที่ 29/2563 (ครั้งที่ 672) เมื่อวันที่  
22 เมษายน 2563 ได้พิจารณาประเด็นการปฏิบัติตามประกาศ กกพ. ในกรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โรคโควิด 19 จะถือเป็นภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามประกาศ กกพ. ดังกล่าวหรือไม่ โดย กกพ. 
ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โรคโควิด 19 นั้นเป็นภัยอ่ืนๆ 
ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายของประชาชน หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนในพ้ืนที่
ประกาศกองทุนพัฒนาไฟฟ้า จึงมีมติให้การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โรคโควิด 19  
เป็นภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามนัยของประกาศ กกพ. ดังกล่าว 

ในการนี้ ส านักงาน กกพ. จึงขอแจ้งมติ กกพ. ดังกล่าวมายัง คพรฟ. เพ่ือโปรดทราบและ 
ถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ เมื่อ คพรฟ. ด าเนินการตามประกาศ กกพ. เรียบร้อยแล้ว ขอได้โปรดมอบหมาย 
ให้ผู้เกี่ยวข้องด าเนินการบันทึกข้อมูลผลการพิจารณาอนุมัติโครงการชุมชนดังกล่าวผ่านระบบสารสนเทศของ
กองทุนฯ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เพ่ือประโยชน์ในการติดตามประเมินผล และจัดท าแผนการเบิกจ่ายเงินมายัง
ส านักงาน กกพ. เพื่อประกอบการพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป 

ที่  สกพ 5502/ว4818  ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 19 ถนนพญาไท 
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330 

ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
โทร ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๙๙ ต่อ 355 
โทรสาร ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๗๒ 



 

ที่ สกพ 5502/ว 4818     วันที่   23  เมษายน 2563 

เรื่อง  การก าหนดให้การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โรคโควิด 19 เป็นภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
ตามนัยของประกาศ กกพ. เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินส าหรับ
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า พ.ศ. 2560 

เรียน 

1. ประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ 
จังหวัดล าปาง 

2. ประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าวังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

3. ประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท กัลฟ์ เจพี  
ยูที จ ากัด 

4. ประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสระบุรี 1 
5. ประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท กัลฟ์ เจพี 

เอ็นเอส จ ากัด 
6. ประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชลบุรี 1 
7. ประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคม

อุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง 
8. ประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าบางปะกง 
9. ประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี 1 
10. ประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าขนอม 
11. ประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าจะนะ 

จังหวัดสงขลา 
12. ประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่ รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัด

สมุทรปราการ 3 
13. ประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าพลังความ

ร้อนร่วมพระนครเหนือ 
14. ประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท อีเอ โซล่า 

ล าปาง จ ากัด 
15. ประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อน

สิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
16. ประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าลาน

กระบือ จังหวัดก าแพงเพชร 
17. ประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อน 

ภูมิพล จังหวัดตาก 



 

18. ประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท เอ.ที. ไบโอ
พาวเวอร์ จ ากัด 

19. ประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดลพบุรี 1 
20. ประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ 1 
21. ประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดเพชรบูรณ์ 3 
22. ประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดขอนแก่น 4 
23. ประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดขอนแก่น 2 
24. ประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดขอนแก่น 1 
25. ประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าอ าเภอน้ าพอง 

จังหวัดขอนแก่น 
26. ประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร 

จังหวัดอุบลราชธานี 
27. ประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนปากมูล 

จังหวัดอุบลราชธานี 
28. ประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดร้อยเอ็ด 1 
29. ประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกาฬสินธุ์ 1 
30. ประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าล าตะคอง

ชลภาวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา 
31. ประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา 8 
32. ประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา 4 
33. ประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสุรินทร์ 1 
34. ประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสุรินทร์ 2 
35. ประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนจุฬา

ภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 
36. ประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท มิตรผล 

ไบโอ-เพาเวอร์ จ ากัด 
37. ประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดปทุมธานี 1 
38. ประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดปทุมธานี 2 
39. ประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่ รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 2 
40. ประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่ รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 4 
41. ประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่ รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 7  
42. ประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่ รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัด



 

พระนครศรีอยุธยา 12 
43. ประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดอ่างทอง 4  
44. ประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดอ่างทอง 5  
45. ประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสระบุรี 2 
46. ประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสระบุรี 3  
47. ประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท เอเชีย

ซีเมนต์ เอ็นเนอจี คอนเซอร์เวชั่น จ ากัด 
48. ประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดปราจีนบุรี 1 
49. ประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดปราจีนบุรี 2 
50. ประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสระแก้ว 1 
51. ประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสระแก้ว 2 
52. ประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสระแก้ว 3 
53. ประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชลบุรี 2 
54. ประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชลบุรี 3 
55. ประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยอง 2 
56. ประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยอง 1 
57. ประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยอง 3 
58. ประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดฉะเชิงเทรา 1 
59. ประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็น

เอ็นเค จ ากัด 
60. ประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกาญจนบุรี 5 
61. ประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกาญจนบุรี 8 
62. ประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกาญจนบุรี 2 
63. ประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกาญจนบุรี 9 
64. ประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสุพรรณบุรี 3 
65. ประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี 2  
66. ประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี 3 
67. ประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี 6 
68. ประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนแก่ง

กระจาน จังหวัดเพชรบุรี 
69. ประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้ากระบี่ 
70. ประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อน

รัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
71. ประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนบาง

ลางและโรงไฟฟ้าเขื่อนบ้านสันติ จังหวัดยะลา 



 

72. ประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดยะลา 1 
73. ประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท บางจาก

ปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) 
74. ประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่ รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัด

สมุทรปราการ 1 
75. ประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่ รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัด

สมุทรปราการ 2 
76. ประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท อีสเทิร์น 

เพาเวอร์ แอนด์ อิเล็คทริค จ ากัด 
77. ประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดพิษณุโลก 3  
78. ประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดก าแพงเพชร 1 


