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FAQ รายละเอียดข้อมลูแยกตามฝ่ายงานการให้ข้อมูลที่ศูนย์บริการ Call Center 1204  
.ฝ่ายกฎหมายและอุทธรณ์ 

ล าดับที ่ ฝ่ายงานส านักงานกกพ ค าถาม ค าตอบท่ี Call Center ตอบ 

     1 ฝ่ายกฎหมายและอุทธรณ ์ ฝ่ายกฎหมายและอุทธรณ์มีหน้าทีก่ ากับดูแล
ในส่วนใดบ้าง 

ฝ่ายกฎหมายและอุทธรณ์ แบ่งออกเป็น 3 ส่วนงาน ได้แก ่
1.ส่วนกฎหมายและนิติการ  
2.ส่วนนิติกรรมและสญัญา  
3.ส่วนอุทธรณ์และร้องเรียน  
รับผิดชอบงานด้านกฎหมาย ได้แก่ การออกระเบียบ ประกาศ ค าสัง่ต่างๆ ของ กกพ.และ ส านักงาน 
กกพ. รวมทั้งด าเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์การออกระเบียบ ประกาศ หรือ ค าสั่งดังกลา่ว การพัฒนา
และปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกบัการประกอบกิจการพลังงาน การให้ความเห็นทางกฎหมาย และ
ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท านิติกรรมสัญญาหรือข้อตกลงต่างๆ ท้ังนี้ ไม่รวมถึงการด าเนินการเกี่ยวกับการ
บังคับให้เป็นไปตามค าสั่งของ กกพ. และ การด าเนินคดีแพ่ง คดีอาญา และคดีปกครอง 

     2 ฝ่ายกฎหมายและอุทธรณ ์ สามารถศึกษารายละเอียดเกีย่วกบัข้อมูล
ด้านกฎหมายในการประกอบกิจการด้าน
พลังงานได้จากแหล่งใด 

สามารถศึกษารายละเอียดข้อมลูกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบกิจการพลังงานได้ทางเว็บไซต์ 
www.erc.or.th  เลือกหมวด “กฎหมาย” โดยจะมีรายการกฎหมายต่างๆ เช่น พ.ร.บ. การประกอบ
กิจการพลังงานฯ กฎหมายล าดับรอง (ขั้นตอน / หลักเกณฑร์ายละเอียดในเรื่องต่างๆที่ก าหนดไว้ใน 
พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงานฯ ได้แก่ ระเบียบประกาศ) กฎหมายการรับซื้อไฟฟ้า ประมวล
หลักการปฏิบัติ เป็นต้น นอกจากนั้น ยังมีข้อมูลค าสั่งของ กกพ เกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ 
และค าวินิจฉยัของประธาน กกพ. ด้วย 
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ล าดับที ่ ฝ่ายงานส านักงานกกพ ค าถาม ค าตอบท่ี Call Center ตอบ 

    3 ฝ่ายกฎหมายและอุทธรณ ์ เมื่อมีการออกกฎหมายในการออก
กฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ขอ้ก าหนด
หรือค าสั่งใดๆ ฝ่ายกฎหมายและอทุธรณ์มี
ส่วนเกี่ยวข้องอย่างไร 

ใหค้ าปรึกษาหรือความเห็นเกี่ยวกบัการออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อก าหนด หรือค าสั่งตา่งๆ 
ของ กกพ. หรือส านักงาน กกพ.ซึ่งการออกกฎหมายล าดับรองและค าสั่งข้างต้นต้องอยู่ภายใต้บทบัญญัติ
ของ พรบ. การประกอบกิจการพลังงานฯ รวมทั้งค านึงถึงผู้มีส่วนไดเ้สียและผู้ใช้พลังงานประกอบด้วย 
ก่อนเสนอ กกพ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อให้มีผลใช้บังคับต่อไป 
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   FAQ รายละเอียดข้อมูลแยกตามฝ่ายงานการให้ข้อมูลที่ศูนย์บริการ Call Center 1204  
.ฝ่ายยุทธศาสตร์และการสื่อสารองค์กร 

ล าดับที ่ ฝ่ายงานส านักงานกกพ ค าถาม ค าตอบท่ี Call Center ตอบ 

     1 ฝ่ายยุทธศาสตร์และการสื่อสาร
องค์กร 

วัตถุประสงค์ในการ
ก ากับดูแลกิจการ
พลังงานท่ีส าคัญมี
อะไรบ้าง 

วัตถุประสงค์ในการก ากับดูแลกิจการพลังงาน มีดังนี ้
1.ส่งเสรมิให้มีบริการพลังงานอย่างเพียงพอ และมีความเป็นธรรมตอ่ท้ังผู้ใช้บริการและผู้ประกอบการ 
2.ส่งเสรมิการแข่งขัน และป้องกันการใช้อ านาจในทางมิชอบในการประกอบกิจการพลังงาน 
3.ส่งเสรมิให้บริการของระบบโครงข่ายพลังงานเป็นไปด้วยความเปน็ธรรม และไม่มีการเลือกปฏิบัติทีไ่ม่เป็นธรรม 
4.ปกป้องผลประโยชน์ของผู้ใช้พลงังาน 
5.ส่งเสรมิให้การประกอบกิจการพลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
6.ส่งเสรมิให้ผู้ประกอบกิจการพลังงานได้รับผลตอบแทนท่ีเหมาะสมและเป็นธรรมต่อผู้ใช้พลังงาน 
7.สนับสนุนให้มีการใช้พลังงานและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ 
8.ป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการประกอบกิจการพลังงาน 
9.ส่งเสรมิการใช้พลังงานหมุนเวยีนและพลังงานท่ีมผีลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย 
 
 

2 ฝ่ายยุทธศาสตร์และการสื่อสาร
องค์กร 

ส านักงาน กกพ. มี
แนวทางสร้างความ
เชื่อมั่นในการปฏิบัติ
หน้าท่ีอย่างไรบ้าง 
 

ส านักงาน กกพ. จะท าการก ากับ ดูแลการประกอบกิจการพลังงานให้มีระบบการบรหิารจดัการพลังงาน ให้มีความมั่นคงและ
เชื่อถือได้ มีประสิทธิภาพ เป็นธรรมต่อท้ังผู้ใช้พลังงาน และ ผู้ประกอบกิจการพลังงาน ตลอดจนเป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม โดย
ยึดมั่นต่อการปฏิบตัิหน้าที่อย่างเทีย่งธรรมและโปร่งใส เพื่อตอบสนองการด าเนินงานในแตล่ะภาคส่วนได้แก่ (1) เพื่อภาคสังคม
และประชาชนผู้ใช้พลังงาน (2) เพื่อภาคเศรษฐกิจและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และ (3) เพื่อภาค
ความมั่งคงทางพลังงานของชาติ 
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ล าดับที ่ ฝ่ายงานส านักงานกกพ ค าถาม ค าตอบท่ี Call Center ตอบ 

     3 ฝ่ายยุทธศาสตร์และการสื่อสาร
องค์กร 

ขอบเขตของการก ากับ
การประกอบกิจการ
พลังงาน มีอะไรบ้าง 

การก ากับดูแลการประกอบกิจการพลังงานของส านักงาน กกพ. ประกอบด้วย การพิจารณาสถานท่ีตัง้ มาตรฐานทางวิชาการ 
วิศวกรรม และความปลอดภัย ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ประเภทของเชื้อเพลิง เทคโนโลยี การปอ้งกันการขาดแคลน
พลังงาน การถือหุ้น อัตราค่าบริการ ผลกระทบต่อชุมชนและสภาพแวดล้อม เป็นต้น 

     4 ฝ่ายยุทธศาสตร์และการสื่อสาร
องค์กร 

แนวนโยบายพื้นฐาน
ว่าด้วยการวางแผน
กิจการพลังงานมี 
อะไรบ้าง 

1. จัดหาพลังงานให้เพียงพอกับความต้องการ 
2. ส่งเสรมิให้มีการใช้พลังงานอย่างประหยัด 
3. ส่งเสรมิให้ชุมชนท้องถิ่นและประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการและตรวจสอบการด าเนินงานด้านพลงังาน 
4. ส่งเสรมิสังคมใหม้ีความรู้ ความตระหนัก และพฤติกรรมที่ถูกต้องต่อการใช้พลังงานอย่างประหยดั มีประสิทธิภาพ และ
คุ้มค่า 
5. สนับสนุนกิจการไฟฟ้าเพื่อสาธารณูปโภคพื้นฐาน การรักษาความมั่นคงและเช่ือถือได้ของระบบไฟฟา้ 

5 ฝ่ายยุทธศาสตร์และการสื่อสาร
องค์กร 

กกพ. เป็นใคร คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน หรือช่ือย่อว่า กกพ. เป็นองค์กรก ากับดูแลกิจการพลังงานของประเทศท่ีก ากับดูแลงาน
ด้านกิจการไฟฟ้าและกจิการก๊าซธรรมชาตภิายใต้กรอบนโยบายของรัฐ โดยจดัตั้งขึ้นจากการอาศัยอ านาจตามพระราชบญัญัติ
การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 เพื่อปรับโครงสร้างการบรหิารกิจการพลังงาน  โดยแยกงานนโยบาย งานก ากับดูแล 
และการประกอบกิจการพลังงานออกจากกัน เปิดโอกาสใหภ้าคเอกชน ชุมชน และประชาชนมีส่วนร่วมและมีบทบาทมากข้ึน 
รวมทั้งให้การประกอบกิจการพลังงานเป็นไปอย่างประสิทธิภาพ  มคีวามมั่นคง มีปรมิาณเพียงพอและทั่วถึงในราคาที่เป็น
ธรรมและมีคณุภาพไดม้าตรฐาน ตอบสนองต่อความต้องการและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนในด้านสังคมเศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อม 
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ล าดับที ่ ฝ่ายงานส านักงานกกพ ค าถาม ค าตอบท่ี Call Center ตอบ 

     6 ฝ่ายยุทธศาสตร์และการสื่อสาร
องค์กร 

กกพ.ท าหน้าท่ีอะไร ท าหน้าที่มุ่งผลักดันการบริหารจัดการและสรา้งผลงานงานก ากับกิจการพลังงานของประเทศภายใต้แผนยุทธศาสตร์การก ากับ
กิจการพลังงาน ฉบับท่ี 3 (พ.ศ 2561 – 2564) กกพ. ได้เตรียมแผนงานสะท้อนยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ (1) การก ากับ
กิจการพลังงานเป็นเลิศ (2) ส่งเสรมิการแข่งขันและก้าวทันนวัตกรรมพลังงาน (3) สื่อสารงานก ากับกจิการพลังงานให้เข้าถึง 
และ (4) องค์กรมีสมรรถนะสูง เปน็มืออาชีพ อาทิ ด าเนินการทบทวน และ ผลักดันการปรับปรุงโครงสร้างอัตราค่าบริการใน
กิจการไฟฟ้าใหม่ โดยค านึงถึงต้นทุน เป็นธรรม โปร่งใส และรองรับกับรูปแบบกิจการพลังงานท่ีเปลี่ยนแปลงไป เอื้อต่อการ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัธุรกิจท้ังในและนอกภาคพลังงาน ส่งผลให้ภาคเศรษฐกิจโดยรวมขยายตัว ซึ่งมีปัจจยัหลัก
มาจากภาพรวมและทิศทางพลังงานท่ีเปลี่ยนแปลงไปท้ังที่เกิดจากปจัจัยภายในและภายนอก ท่ีส่งผลกระทบต่อภาคพลังงาน
ไทย  

        7 ฝ่ายยุทธศาสตร์และการสื่อสาร

องค์กร 

ส านักงานกกพ ท า

หน้าท่ีอะไร 

ส านักงาน กกพ. มีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐ และเป็นนิติบคุคลภายใต้การก ากับดูแลของ กกพ. มีบทบาทส าคัญในการ

สนับสนุนการปฏิบตัิงานของ กกพ. เพื่อให้บรรลตุามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัตฯิ เพื่อเป็นองค์กรอิสระในการก ากับ

กิจการพลังงานให้มีความโปร่งใสมธีรรมาธิบาล สนับสนุนส่งเสรมิการแข่งขันของผู้ประกอบการในระบบอย่างเป็นธรรม เสมอ

ภาคอย่างเท่าเทียมกันประชาชนผูใ้ช้พลังงานได้รับความเป็นธรรม และให้การพัฒนาภาคพลังงานของประเทศมคีวามมั่นคง

อย่างยั่งยืนและเพื่อให้การด าเนินการบรรลุเปา้หมายข้างต้นอย่างมปีระสิทธิภาพ 

      8 ฝ่ายยุทธศาสตร์และการสื่อสาร
องค์กร 

กกพ. อยู่ภายใต้
กระทรวงพลังงาน
หรือไม ่

คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน(กกพ) ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตฯิเพื่อท าหน้าที่ก ากับกิจการไฟฟ้าและก๊าซ
ธรรมชาตภิายใต้กรอบนโยบายของรัฐ โดยมสี านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน(ส านักงาน กกพ.) ท าหน้าที่เป็น
ส านักงานเลขานุการของ กกพ ทั้งนี้ กกพได้รับโปรดเกล้า แต่งตั้งตั้งแต่วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2551 เป็นต้นมา 
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2520 (พระราชบัญญัตฯิ)  มีเจตนารมณ์ที่ต้องการแยกงานด้านนโยบาย งาน
ก ากับดูแล และการประกอบกิจการพลังงานออกจากกันและเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ประชาชน ชุมชน มีส่วนร่วมและ
บทบาทในภาคพลังงานของประเทศ โดยมีคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) เป็นผู้ขับเคลือ่นงานก ากับดูแลการ
ประกอบกิจการพลังงานของประเทศ 
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ล าดับที ่ ฝ่ายงานส านักงานกกพ ค าถาม ค าตอบท่ี Call Center ตอบ 

     9 ฝ่ายยุทธศาสตร์และการสื่อสาร

องค์กร 

สถานท่ีตั้งของ กกพ 

และ ส านักงานกกพ 

อยู่ท่ีไหน 

ตั้งอยู่ที่ อาคารจัตุรสัจามจุรี ช้ัน 19 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0-2207-3599     

Call Center 1204 (ตามวันและเวลาราชการ) 

     10 ฝ่ายยุทธศาสตร์และการสื่อสาร

องค์กร 

ภาพรวมความร่วมมือ

ด้านพลังงานระหว่าง

ประเทศของส านักงาน 

กกพ. มีอะไรบ้าง 

ส านักงานกกพ. มีความตระหนักดวี่าในการพัฒนาการก ากับกิจการพลังงานของประเทศให้มีประสิทธิภาพทัดเทียมระดบัสากล 

ในการแสวงหาความร่วมมือระหวา่งประเทศด้านพลังงาน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ตลอดจนความคดิเห็น

เกี่ยวกับประเด็นดา้นพลังงานท่ีเกีย่วข้อง ซึ่งที่ผ่านมาส านักงานฯ ไดม้ีการด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยความร่วมมือ

ระหว่างประเทศด้านพลังงานสามารถแบ่งออกตามการประสานงานระหว่างเครือข่ายความร่วมมือฯ ดงันี้                                                          

1. ความร่วมมือระหว่างประเทศดา้นก ากับกิจการพลังงานร่วมกับหน่วยงานและองค์กรระหว่างประเทศ เช่น AERN, APER, 

EAPIRF, ICER, LMI, GIZ และ NARUC     

2. ความร่วมมือดา้นพลังงานระหวา่งประเทศเพื่อการศึกษาดูงานและการจัดประชุม เช่น การดูงานก ากับกิจการพลังงานใน

ต่างประเทศ, การจัดการสมัมนาเชิงวิชาการประจ าปี (International Forum), PowerGen Asia, WFER  เป็นต้น             

3.ความร่วมมือด้านวิชาการร่วมกบัหน่วยงานในประเทศและตา่งประเทศ 
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ล าดับที ่ ฝ่ายงานส านักงานกกพ ค าถาม ค าตอบท่ี Call Center ตอบ 

       11 ฝ่ายยุทธศาสตร์และการสื่อสาร

องค์กร 

ส านักงานฯได้รับการ

จัดสรรงบประมาณมาจาก

ที่ใด 

มาจากทาง กกพ. มีอ านาจในการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมและผลประโยชน์อ่ืน เพื่อมาใช้ด าเนินการในการก ากับ

กิจการพลังงานได้เอง ตามความในมาตรา 41 ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 โดยขอ

ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตร ี

      12 ฝ่ายยุทธศาสตร์และการสื่อสาร
องค์กร 

ปัจจุบันเครือข่ายด้าน
วิชาการของส านักงานมี
อะไรบ้าง 

1. ความร่วมมือดา้นวิชาการและการสนับสนุนการวิจยัพัฒนาระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องด้านพลังงาน 
2. การจัดเวทีความร่วมมือขอคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการพลังงานระหว่างประเทศในภูมภิาคเอเชียในการจัด
ประชุมสมัมนาของวิชาการ 
3. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านการก ากับกจิการพลังงานของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 
4. มีเครือข่ายวิชาการกับมหาวิทยาลัยชั้นน าของประเทศ ในการพัฒนาหลักสตูรด้านพลังงาน E-Learning ของ
ส านักงาน 

      13 ฝ่ายยุทธศาสตร์และการสื่อสาร
องค์กร 

ประชาชนท่ัวไปสามารถ
แสดงความคดิเห็นหรือ
ติดต่อสอบถามข้อมูลได้
ช่องทางใดบ้าง 

สามารถแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามผ่านทาง Call Center หรือ เว็บไซต์ www.erc.or.th หัวข้อบริการออนไลน ์

       14 ฝ่ายยุทธศาสตร์และการสื่อสาร
องค์กร 

อยากสอบถามข้อมลูในแต่
ละเดือน จะมีกิจกรรมหรือ
สัมมนาท่ีประชาชน
สามารถเข้าไปมีส่วนร่วม
ในการท ากิจกรรมร่วมกับ 
กกพ . ได้ช่องทางใด 

ส าหรับข้อมลูรายละเอียดตามทีไ่ดร้ับแจ้งนี้ ผู้ใช้บริการสามารถเข้าไปตรวจสอบรายละเอยีดหรือข่าวประชาสัมพันธ์ได้
ที่ website  ของ  กกพ.  www.erc.or.th >> ข่าวสารและกิจกรรม >> ข่าวประชาสัมพันธ์ 
 
 
 
 
 

http://www.erc.or.th/
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ล าดับที ่ ฝ่ายงานส านักงานกกพ ค าถาม ค าตอบท่ี Call Center ตอบ 

      15 ฝ่ายยุทธศาสตร์และการสื่อสาร
องค์กร 

ถ้าต้องการขอเอกสารสื่อ
และประชาสัมพันธ์ของ
องค์กรต้องท าอย่างไร 

สามารถ Download แผ่นพับ โปสเตอร์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิดิทัศน์แนะน าองค์กร และ ประชาสัมพันธ์โครงการในรูปแบบ
ต่างๆ ไดจ้าก website หลัก, website ของกองทุนฯ คพข. และ เขต 

      16 ฝ่ายยุทธศาสตร์และการสื่อสาร
องค์กร 

ช่องทางการท าความรู้จัก 
กกพ. และส านักงาน 
กกพ. ให้มากขึ้น 
 

มี 4 ช่องทาง 
1.Website : www.erc.or.th 
2. Facebook Page: ส านักงาน กกพ. 
3. YouTube: OERC Thai 
4. ดาวน์โหลดใน Application : ERC Thailand บนมือถือท้ังระบบ Android และ ระบบ iOS 
 

       17 ฝ่ายยุทธศาสตร์และการสื่อสาร

องค์กร 

ปัจจุบัน ส านักงาน กกพ. 

มีแผนงานอะไรในปี 63 

ปัจจุบัน กกพ. และส านักงาน กกพ. ด าเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ฯ  ฉบับท่ี 3 (พ.ศ.2561-2564) ซึ่งไดมีทบทวน

และปรับวสิัยทัศน์ (Vision) เพื่อให้มีเป้าหมายระยะยาวร่วมกันในอนาคต ให้เป็นไปตามสถานการณ์ปจัจุบันมากขึ้น 

และก าหนดพันธกิจ (Mission) หรอืขอบเขตการด าเนินงาน เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานให้บรรลเุป้าหมายใน

ทิศทางเดียวกัน ดังนี้                                                                                                                                      

วิสัยทัศน์ : “องค์การที่สร้างความสมดลุให้พลังงานไทย”                                                                                        

พันธกิจ :    

1) ก ากับดูแลพลังงานของประเทศด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใสในด้านอัตราค่าบริการ คณุภาพและการ

ให้บริการ 

2) ส่งเสริมการแข่งขันในการจดัหาพลังงาน สร้างความมั่นคง พร้อมท้ังสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานและ

ประสิทธิภาพกิจการพลังงานให้ไดม้าตรฐาน เกิดความยั่งยืน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

http://www.erc.or.th/
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ล าดับที ่ ฝ่ายงานส านักงานกกพ ค าถาม ค าตอบท่ี Call Center ตอบ 

        (ต่อ) ฝ่ายยุทธศาสตร์และการสื่อสาร
องค์กร 

 3) สื่อสารหลากหลายช่องทางให้มีพันธมิตรทั้งในและระหว่างประเทศ เพื่อเข้าถึง เข้าใจ และมสี่วนร่วมพฒันา
พลังงานของประเทศ 

4) ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพด้วยหลักธรรมาภิบาลตอบสนองผูม้ีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 
 

แผนงานปี 62 ตามยุทธศาสตร์ฯ 
1) ก ากับกิจการพลังงานเป็นเลิศ 

เป้าประสงค์ : สะท้อนต้นทุน เป็นธรรม โปร่งใส และรองรับรูปแบบกิจการพลังงานท่ีเปลีย่นแปลงไป 
2) ส่งเสริมการแข่งขัน และก้าวทันนวัตกรรมพลังงาน 

เป้าประสงค์ : หลักเกณฑ์การก ากบั กฎ ระเบียบมีความเท่าทัน เท่าเทียม มาตรฐานสากล 
3) พัฒนาการมีส่วนร่วมและสื่อสารงานก ากับกิจการพลังงานให้เข้าถึง 

เป้าประสงค์ : คุ้มครองสิทธิประโยชน์ อย่างเท่าเทียม เป็นธรรม โปรง่ใส ตรวจสอบได ้
4) องค์กรมีสมรรถนะสูง เป็นมืออาชีพ 

เป้าประสงค์ : บุคลากรมีศักยภาพสูง มีสหวิทยาการ มีความพร้อม และยดืหยุ่น 
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 FAQ รายละเอียดข้อมลูแยกตามฝ่ายงานการให้ข้อมูลที่ศูนย์บริการ Call Center 1204  
.ฝ่ายก ากับอัตราค่าบริการพลังงาน 

ล าดับที ่ ฝ่ายงานส านักงานกกพ. ค าถาม ค าตอบท่ี Call Center ตอบ 

        1 ฝ่ายอัตราค่าบริการพลังงาน ค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือน

ประกอบด้วยอะไรบา้ง 

ค่าไฟฟ้าพื้นฐาน, ค่าไฟฟ้า Ft , ภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งปัจจุบันก าหนดไวก้ าหนดไว้ท่ี 7% และค่าบริการรายเดือนตามประเภท

ของผู้ใช้ไฟฟ้า 

2 ฝ่ายอัตราค่าบริการพลังงาน วิธีการค านวณค่า Ft ใน
ใบแจ้งค่าบริการมี
หลักการค านวณอย่างไร 

ปริมาณพลังงานไฟฟ้าท่ีใช้ไป ( หน่วย ) คูณ กับค่า Ft เท่ากับจ านวนเงิน (บาท)   

        3 ฝ่ายอัตราค่าบริการพลังงาน ค่า FT คืออะไร ค่าไฟฟ้าผันแปร  เป็นค่าไฟฟ้าท่ีปรับเปลีย่นเพิ่มขึ้นหรือลดลง ตามการเปลีย่นแปลงของต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิง
และค่าซื้อไฟฟ้า ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของการไฟฟ้า 

4 ฝ่ายอัตราค่าบริการพลังงาน Ft ขายส่งคืออะไร เป็น Ft  ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ( กฟผ ) เรียกเก็บจากการไฟฟ้านครหลวง  (กฟน. ) และ การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค (กฟภ ) 
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ล าดับที ่ ฝ่ายงานส านักงานกกพ ค าถาม ค าตอบท่ี Call Center ตอบ 

        5 ฝ่ายอัตราค่าบริการพลังงาน Ft ขายปลีกคืออะไร เป็น Ft  ที่การไฟฟ้านครหลวง ( กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค ( กฟภ ) เรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าทกุประเภทและการ

ไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ ) เรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าที่เป็นลูกค้าตรงของ กฟผ และอื่น ๆ 

6 ฝ่ายอัตราค่าบริการพลังงาน Ft เป็นอัตราต่อหน่วย
การใช้พลังงานไฟฟ้า  
และเป็นคา่ที่รวม
ภาษีมูลคา่เพิ่มแล้วใช่
หรือไม ่

ค่า Ft เป็นค่าที่ยังไมร่วมภาษีมูลคา่เพิ่ม ดังน้ันผู้ใช้ไฟฟ้าต้องจ่ายภาษีมูลค่าเพิม่อีก 7 % ตามนโยบายของรัฐบาล 
 

7 ฝ่ายอัตราค่าบริการพลังงาน อัตราค่า Ft มรีะยะเวลา
ในการปรับอย่างไร 

การปรับอัตราค่า Ft จะมีการปรับทุก ๆ 4 เดือน 
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FAQ รายละเอียดข้อมลูแยกตามฝ่ายงานการให้ข้อมูลที่ศูนย์บริการ Call Center 1204  
.ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมและคุม้ครองสิทธิประโยชน ์

ล าดับที ่ ฝ่ายงานส านักงานกกพ ค าถาม ค าตอบท่ี Call Center ตอบ 

1 ฝ่ายส่งเสรมิการมีส่วนร่วมและ
คุ้มครองสิทธิประโยชน์ 

กฎหมายว่าด้วยการ
ประกอบกิจการพลังงานได้
ให้ความคุ้มครองแก่ผู้ใช้งาน
พลังงานรายย่อยและ 
ประชาชนในท้องถิ่นอย่างไร 

เปิดโอกาสให้ผู้ใช้พลังงานเข้ามามสี่วนร่วมในการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ผู้ใช้พลังงาน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ใช้
พลังงานประจ าเขตซึ่งประกอบด้วยประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการไม่เกิน 10 คน เพื่อท าหน้าที่รับและ
พิจารณาเรื่องร้องเรยีน 
 
 
 
 

2 ฝ่ายส่งเสรมิการมีส่วนร่วมและ
คุ้มครองสิทธิประโยชน์ 

คณะกรรมการผู้ใช้พลังงาน
ประจ าเขต ไดร้ับการแต่งตั้ง
จากหน่วยใด 

กรรมการก ากับกิจการพลังงาน ตามพระราชบัญญตัิการประกอบกจิการพลังงาน พ.ศ.2550 มาตรา98 : คพข.ชุด
ปัจจุบัน เป็นชุดที่ 3 ได้รับแต่งตั้งจาก กกพ. เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 (วาระ 4 ปี) 
 

3 ฝ่ายส่งเสรมิการมีส่วนร่วมและ
คุ้มครองสิทธิประโยชน์ 

คพข. คือหน่วยงานอะไร คพข. คือ คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจ าเขต มาจากผู้แทนผู้ใช้พลังงานแต่ละจังหวัดที่มีจิตอาสา สมัครเข้ามารับ
การสรรหา แตล่ะเขตมี 11 คน มวีาระ 4 ปี เป็นกลไกของ กกพ. ในการคุ้มครองผู้ใช้พลังงานใน 13 เขตพื้นท่ี  
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ล าดับที ่ ฝ่ายงานส านักงานกกพ ค าถาม ค าตอบท่ี Call Center ตอบ 

4 ฝ่ายส่งเสรมิการมีส่วนร่วมและ
คุ้มครองสิทธิประโยชน์ 

คพข. มีบทบาทหน้าท่ี
อย่างไร 

ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของผู้ใช้พลังงาน และให้ค าปรึกษาและเสนอแนะต่อ กกพ.เกีย่วกับมาตรการในการ
แก้ไขปรับปรุงการให้บริการด้านพลังงาน 

5 ฝ่ายส่งเสรมิการมีส่วนร่วมและ
คุ้มครองสิทธิประโยชน์ 

ประเภทเรื่องร้องเรยีนที่
สามารถร้องต่อ คพข. มีเรื่อง
ใดบ้าง 

1.เรื่องตามมาตรา 100  ผู้ใช้ไฟฟ้าได้รบัความเดือดร้อนเสียหายจากการประกอบกิจการพลังงานของผู้รับใบอนุญาต 
(ไฟตก,ไฟดับ) 
2. เรื่องตามมาตรา103 ผู้ใช้ไฟฟ้ามีเหตุอันควรสงสยัว่าอาจถูกเรยีกเก็บค่าบริการทีไ่ม่ถูกต้องหรือไม่เปน็ธรรม 

6 ฝ่ายส่งเสรมิการมีส่วนร่วมและ
คุ้มครองสิทธิประโยชน์ 

การเสนอเรื่องร้องเรียนต่อ 
คพข.เขตพื้นท่ีต่างๆ ต้องท า
อย่างไร 

สามารถร้องเรียนเป็นหนังสือ/ร้องเรียนเบื้องต้นด้วยวาจา โดยตดิต่อสนง.ประจ าเขตทั้ง 13 เขตได้ ตามเขตพื้นที่ผู้ใช้
พลังงาน 

7 ฝ่ายส่งเสรมิการมีส่วนร่วมและ
คุ้มครองสิทธิประโยชน์ 

คพข. จะพิจารณาเรื่องของผู้
ร้องเรียนอย่างไร 

คพข. จะยึดหลักการเจรจาไกลเ่กลี่ยระหว่างผู้ร้องฯ กับการไฟฟ้าฯ ก่อนในเบื้องต้น หากไม่ส าเร็จจึงจะน าเรื่อง
ร้องเรียนเข้าสู่ที่ประชุม คพข เพื่อพิจารณา ซึ่งกฎหมายระบุใหต้้องด าเนินการพิจารณาเรื่องที่ร้องเรียนให้แล้วเสร็จ
ภายใน 60 วัน โดยหากผูร้้องไม่พอใจผลการพิจารณาก็สามารถอุทธรณ์ต่อ กกพ. ในภายหลังได้ 
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ล าดับที ่ ฝ่ายงานส านักงานกกพ ค าถาม ค าตอบท่ี Call Center ตอบ 

8 ฝ่ายส่งเสรมิการมีส่วนร่วมและ
คุ้มครองสิทธิประโยชน์ 

จ่ายค่าไฟฟ้าช้า ถูกตัด
มิเตอร์จะร้องเรียนได้ที่ไหน 

1.หากครบก าหนดระยะเวลาช าระค่าไฟฟ้าและมีหนังสือเตือนให้ไปช าระค่าไฟฟ้าแต่ไม่มีการไปช าระ กจ็ะต้องถูกตัด
มิเตอร์และช าระค่าธรรมเนยีม ตดั-ต่อกระแสไฟฟ้า (PEA 107 บาท / กฟน 40 บาท) 
2. หากครบก าหนดระยะเวลาช าระค่าไฟฟ้า และถูกตัดมิเตอร์โดยไมม่ีหนังสือเตือน ให้แจ้งเรื่องร้องเรียนต่อส านักงาน 
กกพ ประจ าเขต หรือ คพข. 
3. หากผู้ใช้ไฟฟ้าถูกงดจ่ายกระแสไฟฟ้าในวันเดียวกับท่ีมาช าระค่าไฟฟ้าเนื่องจากมีการสวนทางกัน สามารถแจ้งให้
การไฟฟ้าทราบเพื่อด าเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าต่อไปโดยไม่มีการคดิค่าธรรมเนียมตัด-ต่อ กระแสไฟฟ้า 
4. ก าหนดระยะเวลาช าระค่าไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 10 วัน นับจากวันท่ีลงในใบแจ้งค่าไฟฟ้า โดยหลังจากนั้นหากยังไม่มี
การช าระ ต้องมีหนังสือแจ้งเตือนอย่างน้อย 5 วัน จึงจะงดจ่ายไฟฟ้าได้ 
ส าหรับขั้นตอนการงดจ่ายไฟฟ้า ตอ้งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่ กกพ. ก าหนด (ประมาณ 5-6 วัน) โดย
ผู้ใช้ไฟฟ้าจะเสียค่าธรรมเนียมตัด – ต่อ กลับกระแสไฟฟ้าก็ต่อเมื่อมกีารงดจ่ายไฟฟ้าแล้วเท่าน้ัน 
 
 

9 ฝ่ายส่งเสรมิการมีส่วนร่วมและ
คุ้มครองสิทธิประโยชน์ 

ในกรณีมีเรื่องฉุกเฉินเร่งด่วน 
ด้านการให้บริการไฟฟ้า 
หรือสอบถามเกี่ยวกับการ
ให้บริการด้านไฟฟ้าต่างๆ 
ของการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค 
หรือการไฟฟ้านครหลวง 
สอบถามได้ที่ไหน 

สอบถามได้ที่สายด่วน Call Center ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค โทร 1129 การไฟฟ้านครหลวง 1130 
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ล าดับที ่ ฝ่ายงานส านักงานกกพ ค าถาม ค าตอบท่ี Call Center ตอบ 

 
 
 
 
 

10 ฝ่ายส่งเสรมิการมีส่วนร่วมและ
คุ้มครองสิทธิประโยชน์ 

ไฟตก ไฟดับบ่อย
ร้องเรียนได้ที่ไหน 

ประชาชนท่ีได้รบัผลกระทบจากไฟฟ้าตก-ดับบ่อย สามารถตดิต่อการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค (PEA) หมายเลข 1129 หรือ การ

ไฟฟ้านครหลวง (กฟน) หมายเลข 1130 เพื่อด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขปญัหา ทั้งนี้หากไม่ได้รับการตรวจสอบหรือ

แก้ไขตามมาตรฐานการให้บริการไฟฟ้า (ตามระเบยีบ กกพ ว่าด้วยมาตรฐานการให้บริการในการประกอบกิจการไฟฟ้า 

ประเภทใบอนุญาตจ าหน่ายไฟฟ้า พ.ศ.2558 (แก้ไขไฟฟ้าดับภายใน 24 ช่ัวโมง / ติดต่อและตรวจสอบผู้ใช้ไฟฟ้าเกี่ยวกับ

แรงดันและไฟกระพริบภายใน 5 วันท าการ และแกไ้ขข้อร้องเรียนได้ 95% ภายในระยะเวลา 4 เดือน) สามารถยื่นเรื่อง

ร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจ าเขต (คพข) หรือ ส านักงาน กกพ ประจ าเขตทั้ง 13 เขต  

11 ฝ่ายส่งเสรมิการมีส่วนร่วมและ
คุ้มครองสิทธิประโยชน์ 

ช าระค่าไฟฟ้าแล้ว แต่
ท าไมยังต้องเสียค่าปรับ 
107 บาท 

ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ช าระค่าไฟฟ้าล่าช้า (หลังครบก าหนดในใบแจ้งค่าไฟฟ้าและภายหลังจากมีหนังสือแจ้งเตือนอีก 5 วันรวม 15
วัน) จะต้องช าระค่าไฟฟ้า พร้อมกบัช าระค่าธรรมเนยีมในการตัดและต่อกลับกระแสไฟฟ้า (PEA 107 บาท/ กฟน 40 
บาท) เพื่อไม่ให้ผู้ใช้ไฟฟ้าช าระค่าไฟฟ้าล่าช้ากันเป็นจ านวนมาก เนื่องจากการไฟฟ้าฝา่ยจ าหน่าย ตัดจา่ยค่าไฟฟ้าให้แก่
การไฟฟ้าฝา่ยผลิตตามระยะเวลาที่ก าหนด จึงจ าเป็นต้องมรีะเบยีบในการช าระค่าปรับเพื่อให้ผู้ใช้ไฟฟ้ามาช าระค่าไฟฟ้า
ตรงเวลา อย่างไรก็ดี กกพ ได้มีมาตรการคุม้ครองผู้ใช้ไฟฟ้าโดย ตามมติ กกพ.ในข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการงดจ่ายไฟฟ้าและ
การเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมตดั-ต่อไฟฟ้า คือ ผู้ที่มาช าระค่าไฟฟ้าล่าช้าจะช าระค่าปรับ จ านวน 40 บาท (กฟภ. จ านวน 
107 บาท) ก็ต่อเมื่อถูกตัดไฟฟ้าแล้วเท่าน้ัน 
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FAQ รายละเอียดข้อมลูแยกตามฝ่ายงานการให้ข้อมูลที่ศูนย์บริการ Call Center 1204  
.ฝ่ายจัดการที่ดินและทรัพย์สิน 

ล าดับที ่ ฝ่ายงานส านักงานกกพ ค าถาม ค าตอบท่ี Call Center ตอบ 

     1 ฝ่ายจัดการที่ดินและ
ทรัพย์สิน 

คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานจะก ากับดูแล
การเข้าส ารวจ การก าหนดแนวเขต และรอนสิทธิ์
ที่ดินเพื่อวางระบบโครงข่ายพลังงาน ตลอดจนการ
เข้าซ่อมบ ารุงรักษาระบบโครงข่ายพลังงานอย่างไร 

มีพิจารณาถึงเหตผุลและความจ าเป็นท่ีผู้ประกอบการต้องการเวนคนืท่ีดิน หรือรอนสิทธิ์ท่ีดิน รวมทั้งก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการจ่ายเงินค่าทดแทนความเสียหายจากการเข้าไปในท่ีดิน เพื่อส ารวจหา
ที่ตั้งระบบโครงข่ายพลังงาน หรือค่าใช้ประโยชน์หรือคา่ทดแทนการวางและซ่อมบ ารุงโครงข่ายพลังงาน 

     2 ฝ่ายจัดการที่ดินและ
ทรัพย์สิน 

ระบบโครงข่ายพลังงาน มีแยกเปน็ 2 ประเภท 
ประกอบด้วยอะไรบา้ง 

ระบบโครงข่ายพลังงาน ประกอบด้วย ระบบโครงข่ายไฟฟ้า และ ระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติ  

     3 ฝ่ายจัดการที่ดินและ
ทรัพย์สิน 

ระบบส่งไฟฟ้า หรือระบบจ าหน่ายไฟฟ้า มีความ
ต่างกันอย่างไร 

 ระบบส่งไฟฟ้า คือ ระบบการน าไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าไปยังระบบจ าหน่ายไฟฟ้าและใหร้วมถึงศนูย์
ควบคุมระบบไฟฟ้าที่ใช้ในการควบคุมระบบส่งไฟฟ้า 
ระบบจ าหนา่ยไฟฟ้า คือ ระบบการน าไฟฟ้าจากระบบส่งไฟฟ้า หรือระบบผลิตไฟฟ้าไปยังผู้ใช้ไฟฟ้าซึ่งมิใช่
ผู้รับใบอนุญาต และใหห้มายความรวมถึงศูนย์ควบคมุระบบไฟฟ้าทีใ่ช้ในการควบคุมระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 

     4 ฝ่ายจัดการที่ดินและ
ทรัพย์สิน 

ระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติ มีแยกเป็น 2 
ประเภท คือระบบส่งก๊าซธรรมชาติ และ ระบบ
จ าหน่ายก๊าซธรรมชาติ มีความแตกต่างกันอย่างไร 

ระบบส่งก๊าซธรรมชาติ คือ ระบบท่อที่ใช้ในการรับก๊าซธรรมชาติจากจุดซื้อขายก๊าซธรรมชาติและส่งถึงจุด
จ่ายก๊าซธรรมชาต ิ
ระบบจ าหนา่ยก๊าซธรรมชาติ คือ ระบบท่อท่ีต่อจากระบบส่งก๊าซธรรมชาติรวมถึงอุปกรณ์หรือสิ่งจ าเปน็ใน
การจ าหน่ายก๊าซธรรมชาต ิ
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ล าดับที ่ ฝ่ายงานส านักงานกกพ ค าถาม ค าตอบท่ี Call Center ตอบ 

     5 ฝ่ายจัดการที่ดินและ
ทรัพย์สิน 

ประชาชนสอบถามในกรณีได้รับขอ้เสนอเรื่องค่า
ทดแทนในท่ีดินมาแล้วแตย่ังเห็นวา่ยังไม่เป็นธรรม
ต้องการยื่นเรื่องตรวจสอบต่อส่วนงานใด 

แนะน าข้อมูลให้ประชาชนยื่นเรื่องมามายังฝา่ยจัดการที่ดินและทรัพย์สิน โดยจะมเีจ้าหน้าท่ีส่วนงานอุทธรณ์
ค่าทดแทน รับเรื่องเพื่อด าเนินการท าการ รวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการอุทธรณ์ค่าทดแทนความ
เสียหายเพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยของคณะกรรมการก ากับกจิการพลังงานต่อไป 

     6 ฝ่ายจัดการที่ดินและ

ทรัพย์สิน 

ต้องการร้องเรียนและคดัค้านการก่อสร้างปรับปรุง

ระบบโครงข่ายไฟฟ้าท่ีผ่านพ้ืนท่ีสว่นบุคคลของ

ตนเอง 

แนะน าเบื้องต้นให้ติดต่อร้องเรยีนให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบเรื่องก่อน หากไม่ได้รับความเป็นธรรม ให้

ประชาชนยื่นเรื่องมายังฝ่ายจดัการที่ดินและทรัพย์สินเพื่อด าเนินการท าการ รวบรวมข้อเท็จจริงท่ีเกีย่วข้อง

ความเสยีหายเพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยของคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานต่อไป 
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FAQ รายละเอียดข้อมลูแยกตามฝ่ายงานการให้ข้อมูลที่ศูนย์บริการ Call Center 1204  
.ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

ล าดับที ่ ฝ่ายงานส านักงานกกพ ค าถาม ค าตอบท่ี Call Center ตอบ 

   1 ฝ่ายตรวจสอบภายใน ฝ่ายตรวจสอบภายในมีความรับผดิชอบใน
หน้าท่ีอย่างไร 
 

1. สอบทานและให้ความเห็นในความถูกต้อง ความเพียงพอ และเช่ือถือได้ของข้อมูลต่างๆ ด้วยเทคนิควิธีการและ
การสุ่มตัวอย่างตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคมุภายในและ
ความส าคญัของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของหน่วยรับ
ตรวจ 
2. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกบัการบริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชี การพัสดุและทรัพยส์ิน รวมทิ้งการ
บริหารงานดา้นอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามนโยบาย มาตรฐาน ระเบียบปฏบิัติ  รวมทั้งกฎหมายและระเบียบอื่นที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนสอบทานความเหมาะสมของระบบการดูแลรักษาทรัพย์สิน ทดสอบว่าทรัพย์สินมีอยู่จริง และ
การใช้งานว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยดั 
3. ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงานและโครงการต่างๆ ที่มีความส าคญัต่อผลส าเร็จของ
นโยบาย หรืองานโครงการที่มคีวามเสี่ยงสูงหรือท่ีมสีัญญาณบอกเหตุว่าจะเกดิความเสียหายต่อส านักงานกกพ. 
และกองทนุพัฒนาไฟฟ้า 
4. เสนอแนะวิธีการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้การปฏิบตัิงานของส านักงาน กกพ. และกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
5. ประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบภายในภาพรวมของส านักงาน กกพ. และ กองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
และจัดท าแผนการตรวจสอบประจ าปีเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุมัติและเสนอ
คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานเพื่อทราบ รวมทั้งจัดส่งส าเนาแผนการตรวจสอบที่ไดร้ับอนุมัติแลว้ให้
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
6. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการก ากับกจิการพลังงานหรือคณะกรรมการตรวจสอบ 
นอกเหนือจากแผนการตรวจสอบที่อนุมัติแล้วได้ตามควรแก่กรณี ท้ังนี้ งานดังกล่าวต้องเป็นงานในหน้าท่ีของผู้
ตรวจสอบภายใน 
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ล าดับที ่ ฝ่ายงานส านักงานกกพ ค าถาม ค าตอบท่ี Call Center ตอบ 

    2 ฝ่ายตรวจสอบภายใน ฝ่ายตรวจสอบภายในขึ้นตรงต่อหน่วยงานใด เพื่อความเป็นอิสระ ฝา่ยตรวจสอบภายในจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและเสนอผลการพิจารณา
ของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน เพื่อพิจารณาสั่งการให้ส านักงาน กกพ. และ
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า ด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
 

    3 ฝ่ายตรวจสอบภายใน กองทุนพัฒนาไฟฟ้าอยู่ภายใต้ส านกังาน 
กกพ. ต้องได้รับการตรวจสอบด้วยหรือไม ่

โดยสรุปแล้ว ในทุกปีงบประมาณ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจะได้รบัการตรวจสอบโดยหน่วยงานภายนอกและหน่วยงาน
ภายใน กล่าวคือ หน่วยงานภายนอก ได้แก่ ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ท าหน้าท่ีเป็นผู้สอบบญัชีและ
ประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรพัย์สินของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ประหยัดและความ
คุ้มค่า และหน่วยงานภายในท่ีท าหน้าท่ีตรวจสอบ ได้แก่ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ส านักงาน กกพ. และซึ่งส านักงาน 
กกพ. ได้ออกประกาศส านักงาน กกพ. เรื่องการตรวจสอบภายในกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อการพัฒนาหรือฟ้ืนฟู
ท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการด าเนินงานของโรงไฟฟ้า ประเภท ก และ ประเภท ข พ.ศ.2557 และ (ฉบับท่ี 2)
พ.ศ.2560 ก าหนดให้คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) จัดให้มีผู้ตรวจสอบภายในของ
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพ้ืนท่ีประกาศ (กองทุนฯ) ดังนี้ 

(1) กองทุนฯ ประเภท ก ให้มีการตรวจสอบภายในอย่างน้อยปลีะสองครั้ง และน าส่งรายงานผลการ
ตรวจสอบพร้อมความเห็นของ คพรฟ. ให้เลขาธิการ  และส าเนาใหฝ้่ายตรวจสอบภายในของส านักงาน 
กกพ. ภายใน 45 วัน นับแต่วันสิ้นไตรมาสสอง (รองครึ่งปีงบประมาณ) และภายใน 60 วัน นับแต่วันสิ้น
ปีงบประมาณ (รอบสิ้นปีงบประมาณ) 

(2) กองทุนฯ  ประเภท ข ให้มีการตรวจสอบภายในอย่างน้อยปลีะหนึ่งครั้ง และน าส่งรายงานผลการ
ตรวจสอบพร้อมความเห็นของ คพรฟ. ให้เลขาธิการ และส าเนาใหฝ้่ายตรวจสอบภายในของส านักงาน 
กกพ. ภายใน 60 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ (รอบสิ้นปีงบประมาณ) ซึ่งฝ่ายตรวจสอบภายใน
ส านักงาน กกพ. มีหน้าท่ีในการสอบทานรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าว 
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FAQ รายละเอียดข้อมลูแยกตามฝ่ายงานการให้ข้อมูลที่ศูนย์บริการ Call Center 1204  
.ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ล าดับที ่ ฝ่ายงานส านักงานกกพ ค าถาม ค าตอบท่ี Call Center ตอบ 

     1 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศมีหน้าทีใ่นส่วนใด
ของส านักงาน 

มีหน้าที่วางแผนพัฒนาระบบงานเทคโนโลยสีารสนเทศและพัฒนาระบบฐานข้อมูลของส านักงานบริหารจัดการ
ระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายของส านักงานให้มีความมั่นคง ปลอดภัย พร้อมใช้งาน 
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FAQ รายละเอียดข้อมลูแยกตามฝ่ายงานการให้ข้อมูลที่ศูนย์บริการ Call Center 1204  
.ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 

ล าดับที ่ ฝ่ายงานส านักงานกกพ ค าถาม ค าตอบท่ี Call Center ตอบ 

1 
ฝ่ายยุทธศาสตร์และ

แผนงานกองทุนพัฒนา
ไฟฟ้า 

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามกฎหมายว่า
ด้วยการประกอบกิจการพลังงานมี
วัตถุประสงค์อย่างไร 

เพื่อเป็นทุนสนับสนุนใหม้ีการบริการไฟฟ้าไปยังท้องที่ต่างๆ อย่างทั่วถึง กระจายความเจรญิไปสู่ท้องถิ่น พัฒนาชุมชนใน
ท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการด าเนินงานของโรงไฟฟ้า ส่งเสรมิการใช้พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีในการประกอบ
กิจการไฟฟ้าที่มผีลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย โดยค านึงถึงความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและสรา้งความเป็นธรรม
ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า (มาตรา 93 ของพระราชบญัญัตฯิ) โดยเงินกองทุนจะมีการใช้จ่ายเพื่อกิจการต่างๆ (มาตรา 97 ของ
พระราชบัญญัตฯิ) ดังนี้ 
1.ชดเชยและอุดหนุนผู้รับใบอนญุาตที่ให้บริการแกผู่้ใช้ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาส (นโยบายไฟฟรี 50 หน่วย ส าหรับบา้นอยู่อาศัย
ขนาดเล็กตามนโยบายของรัฐบาล) หรือเพื่อให้บริการไฟฟ้าอย่างทั่วถึง ส่งเสริมนโยบายในการกระจายความเจริญไปสู่
ภูมิภาค (เงินชดเชยรายได้จากการไฟฟ้านครหลวงไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ให้บริการ
ไฟฟ้าในพื้นที่ชนบทห่างไกลทั่วประเทศ มีภาระการลงทุนระบบสายจ าหน่ายที่สูงกว่าการไฟฟ้านครหลวง แต่ภาครัฐไดม้ี
นโยบายให้ขายไฟฟ้าราคาเดียวกนัท่ัวประเทศ จึงต้องมีการชดเชยรายไดร้ะหว่างการไฟฟ้าดังกลา่ว) 
2. ชดเชยผู้ใช้ไฟฟ้าที่ต้องจ่ายค่าไฟฟ้าแพงขึ้นจากการที่ผู้ที่มีศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้ามีการเลือกปฏิบตัิอย่างไม่เป็นธรรมใน
การสั่งจ่ายไฟฟ้า ท าให้ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าแพงขึ้น (ยังไม่พบกรณทีี่ต้องด าเนินการในปัจจุบัน) 
3. พัฒนาหรือฟ้ืนฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการด าเนินงานของโรงไฟฟ้า 
4. ส่งเสรมิการใช้พลังงานหมุนเวียน และเทคโนโลยีที่ใช้ในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มผีลกระทบต่อสิง่แวดล้อมน้อย  
5. ส่งเสรมิสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า  
6. ค่าใช้จ่ายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ส านักงาน กกพ. ใน 3 เรื่อง คือ  

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน  
2) ส ารองไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน เพื่อเยียวยาหรือบรรเทาความเสียหายเบื้องต้นจากผลกระทบที่มสีาเหตจุากโรงไฟฟ้า  

       3) อุดหนุนให้มีการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นในกองทุนประเภท ค ซึ่งมีเงินน้อยไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน 
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ล าดับที ่ ฝ่ายงานส านักงานกกพ ค าถาม ค าตอบท่ี Call Center ตอบ 

2 
ฝ่ายยุทธศาสตร์และ

แผนงานกองทุนพัฒนา
ไฟฟ้า 

บทบาทหน้าท่ีของผู้ประกอบการผลิต
ไฟฟ้าในเรื่องกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเป็น
อย่างไร และต้องด าเนินการใดบ้าง
นอกเหนือจากการน าส่งเงินเข้า
กองทุนแล้วต้องด าเนินการใดอีก
หรือไม ่

ผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า (โรงไฟฟ้าที่มีก าลังการผลิตติดตั้ง 1,000 เควีเอข้ึนไป หรือประมาณ 1 เมกะวัตต์ขึ้นไป) มหีน้าท่ี 
รายงานข้อมูลและการน าส่งเงินเขา้กองทุนพัฒนาไฟฟ้า ในช่วงระหว่างการก่อสร้างและระหว่างการผลติตามอัตราที่ กกพ. 
ประกาศก าหนด เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้าของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพ้ืนท่ีประกาศ ประเภท ก (เงิน
มากกว่า 50 ล้านบาทต่อปี) ประเภท ข (เงินมากกว่า 1 แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อปี) และกองทุนประเภท ค (เงินไม่เกิน 1 
ล้านบาทต่อปี) 
นอกจากน้ี ผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าที่อยู่ในพ้ืนท่ีประกาศกองทุนประเภท ก หรือประเภท ข จะต้องส่งผู้แทนโรงไฟฟ้าเขา้
ร่วมเป็นผู้ช่วยเลขานุการของคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) ร่วมด้วย 
 
 
 
 
 

3 
ฝ่ายยุทธศาสตร์และ

แผนงานกองทุนพัฒนา
ไฟฟ้า 

สอบถามการน าเงินมาใช้เพื่อชดเชย
หรืออุดหนุดส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่ด้อย
โอกาสส่วนงานใดเป็นผูดู้แลจดัสรรเงิน
ในส่วนน้ี 

ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า มีส่วนก ากับการน าส่งเงินและการจัดสรรเงินเพื่อชดเชยและอุดหนุนการ
ให้บริการ แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาสหรือให้มีบริการไฟฟ้าอย่างทั่วถึง  
 
 

4 
ฝ่ายยุทธศาสตร์และ

แผนงานกองทุนพัฒนา
ไฟฟ้า 

ตามแผนงานการจัดตั้งกองทุนพัฒนา
ไฟฟ้าในพื้นที่ ต้องประสานงานส่วน
งานใด ในการดูแลข้อก าหนดแผนงาน
ประจ าป ี

เรื่องข้อก าหนดพื้นที่ตามประกาศและจัดตั้งกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพ้ืนท่ีเป็นไปตามแผนปฎิบัติการกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
มาตรา 97(3) และ 97(6) ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ และแผนงานประจ าปีกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 

 



 โครงการศูนย์ให้บริการข้อมูล ( Call Center ) ส านักงาน กกพ. 

PCC International Co.,Ltd. หน้า 23 
 

ล าดับที ่ ฝ่ายงานส านักงานกกพ ค าถาม ค าตอบท่ี Call Center ตอบ 

5 
ฝ่ายยุทธศาสตร์และ

แผนงานกองทุนพัฒนา
ไฟฟ้า 

ใครมีหน้าที่และอ านาจอนุมตัิและ
จัดสรรเงินกองทุนเพื่อใช้ประโยชน์ใน
ด้านต่างๆ 

ส่วนยุทธศาสตร์และการวางแผนงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้ามาตรา 97(4)และ 97(5) มีอ านาจหน้าท่ีในการวางแผนปฎิบตัิการ
กองทุนมาตรา 97(4) และ 97(5) การกลั่นกรองแผน และจ าท าความเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรเงินกองทุนมาตรา 97(4) และ 
97(5) รวมแจ้งผลการพิจราณาอนุมัติและจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
 

6 
ฝ่ายยุทธศาสตร์และ

แผนงานกองทุนพัฒนา
ไฟฟ้า 

การสรรหาคณะกรรมการพัฒนาชุมชน
ที่มีส่วนร่วมกับชุมชนรอบโรงไฟฟ้านั้น
ให้ใครเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม 

ตามแผนงานประจ าปีกองทุนพัฒนาไฟฟ้ารวมทั้งแผนบริหารทรัพยากรบุคคล มีการจัดท าแผนปฎบิัตกิารกองทุนพัฒนา
ไฟฟ้ามาตรา 97(3) และ 97(6) ให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนงานประจ าปีกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ด าเนินการก าหนด
พื้นทีป่ระกาศและจัดตั้งกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ตามประกาศ รวมถึงการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาชุมชน
ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าและผู้แทนกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพ้ืนท่ีตามประกาศ 
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FAQ รายละเอียดข้อมลูแยกตามฝ่ายงานการให้ข้อมูลที่ศูนย์บริการ Call Center 1204  
ฝ่ายบริหารจัดการและติดตามประเมินผลกองทนุพัฒนาไฟฟ้า 

ล าดับที ่ ฝ่ายงานส านักงานกกพ ค าถาม ค าตอบท่ี Call Center ตอบ 

1 
ฝ่ายบรหิารจดัการและ

ติดตามประเมินผล
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า 

การเรยีกเก็บเงินระหว่างการก่อสร้าง 
หากช าระลา่ช้า มีบทลงโทษหรือ
กฎเกณฑ์อย่างไร 

เมื่อมีการน าส่งเงินเข้ากองทุนล่าช้า ส านักงาน กกพ. จะมีหนังสือแจง้ค าสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตน าส่งเงินเข้ากองทุน และหาก
ยังไม่น าส่งเงิน ส านักงาน กกพ. จะมีหนังสือแจ้งเตือนพร้อมแจ้งมาตรการบังคับทางปกครอง และอัตราค่าปรับตามที่ กกพ. 
ก าหนดตามความจ าเป็น ท้ังนี้ ไม่เกินวันละ 500,000 บาท รวมทั้ง อาจมีการเพิกใช้ใบอนุญาตและมโีทษทางอาญา ตาม
มาตรา 134 ของพระราชบัญญัติฯ แล้วแต่กรณ ี

2 
ฝ่ายบรหิารจดัการและ

ติดตามประเมินผล
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า 

วิธีการน าส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนา
ไฟฟ้าท าได้อย่างไร 

เมื่อผู้รบัใบอนุญาตรายงานข้อมูลการน าส่งเงินเข้ากองทุนแล้ว จะสามารถสั่งพิมพ์ใบแจ้งช าระเงิน เพื่อน าไปช าระเงินเขา้
กองทุนผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคาร หรือสั่งจ่ายเป็นแคชเชียรเ์ช็คเพือ่น ามาช าระที่ฝา่ยบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้าได้ 

3 
ฝ่ายบรหิารจดัการและ

ติดตามประเมินผล
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า 

ในกรณีเดือนท่ีไม่มีการผลิตไฟฟ้าต้อง
รายงานให้กองทุนทราบหรือไม ่

ตามประกาศ กกพ. ก าหนดใหผู้้รบัใบอนุญาตรายงานข้อมูลต่อส านกังาน กกพ. ในช่วงระหว่างการก่อสร้างเป็นรายปี  และ
ระหว่างการผลติเป็นรายเดือน ดังนั้น ในเดือนที่ไม่มีการผลิตไฟฟ้า ผู้ประกอบการผลิตไฟฟ้าจะต้องรายงานข้อมูลให้
ส านักงาน กกพ. ทราบด้วย โดยให้รายงานข้อมูลการผลิตเท่ากับศูนย์ 

4 
ฝ่ายบรหิารจดัการและ

ติดตามประเมินผล
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า 

ตามแบบฟอร์มรายงานข้อมลูการผลิต
ไฟฟ้า หน่วยที่ใช้ในการผลติ Station 
Service ต้องน าส่งเข้ากองทุนด้วย
หรือไม ่

หน่วยไฟฟ้าท่ีใช้ในกระบวนการผลติภายในโรงไฟฟ้า หรือ Station Service  ได้รับการยกเว้นใหไ้ม่ต้องน ามาค านวณเงิน
น าส่งเข้ากองทุน ซึ่งเงินน าส่งเข้ากองทุนจะค านวณจากปริมาณพลังงานไฟฟ้าท่ีผลติไฟฟ้าเพื่อจ าหน่ายเข้าระบบของการ
ไฟฟ้า จ าหน่ายให้กับลูกค้า และใช้เองภายในอาคารหรือโรงงานซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหรือธุรกิจต่อเนื่องเท่านั้น 
Station Service คือ พลังงานไฟฟ้าท่ีถูกใช้ในเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้ผลิตไฟฟ้าและระบบการจัดการเช้ือเพลิง ระบบบ าบัด
มลพิษหรือรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 
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ล าดับที ่ ฝ่ายงานส านักงานกกพ ค าถาม ค าตอบท่ี Call Center ตอบ 

5 
ฝ่ายบรหิารจดัการและ

ติดตามประเมินผล
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า 

หากมีการขยายการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
เดิม แตไ่ม่ถึง 1 เมกะวัตต์ จะต้อง
น าส่งเข้ากองทุนในช่วงระหว่างการ

ก่อสร้างโรงไฟฟ้าด้วยหรือไม ่

กรณีการขยายการก่อสรา้งโรงไฟฟ้าโดยมีก าลังการผลติติดตั้งรวมตัง้แต่ 1,000 เควีเอ ขึ้นไป (ประมาณ 0.8 เมกะวัตต์ขึ้นไป) 
ซึ่งถือเป็นผู้รับใบอนุญาตฯ ท่ีมีหนา้ที่ต้องรายงานข้อมูลและน าส่งเงินเข้ากองทุนฯ ในระหว่างการก่อสร้างโรงไฟฟ้าด้วย 

 

6 
ฝ่ายบรหิารจดัการและ

ติดตามประเมินผล
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า 

การน าส่งเงินระหว่างการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้า สมมติว่าโรงไฟฟ้าขนาด
ก าลังการผลิต 10 เมกะวตัต์ เริ่ม
ก่อสร้างในเดือนที่ 3 และก่อสร้างแล้ว
เสร็จภายในเวลา 2 ปี การน าส่งเงนิ
เข้ากองทุนมีวิธีค านวณอย่างไร 

การน าส่งเงินเข้ากองทุนระหว่างการก่อสร้างโรงไฟฟ้าจะค านวณเปน็รายปี ในอัตรา 50,000 บาทต่อเมกะวัตตต์่อปี ตาม
สัดส่วนของเดือนท่ีก่อสร้างในปี ท้ังนี้ ไม่น้อยกว่า 50,000 บาทต่อปี ตัวอย่างวิธีการค านวณตามกรณทีี่สอบถาม  ดังนี้ 
ปีที่ 1 เริ่มก่อสร้างในเดือนที่ 3 หรอืเดือนมีนาคม จะคิดเงินน าส่งในปีแรกเท่ากับ 10 เดือน (มี.ค. – ธ.ค.) โดยค านวณเงิน
น าส่ง = 50,000 บาท x 10 เมกะวัตต์ x10/12 (เดือน) เท่ากับ 414,666.67 บาท และให้น าส่งภายใน 5 วันท าการนับจาก
เริ่มด าเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าในเดือนมีนาคมของป ี
ปีที่ 2 มีระยะเวลาก่อสร้าง 1 ปี (ม.ค.-ธ.ค.) จะค านวณเงินน าส่ง = 50,000 บาท x 10 เมกะวัตต์ ได้เท่ากับ 500,000 บาท 
และให้น าส่งภายใน 5 วันท าการแรกของเดือนมกราคม 
ปีที่ 3 มีระยะเวลาก่อสร้าง 2 เดือน (ม.ค. – ก.พ.) จะค านวณเงินน าส่ง = 50,000 บาท x 10 เมกะวัตต์ x 2/12 (เดือน)  
ได้เท่ากับ 83,333.33 บาท และให้น าส่งภายใน 5 วันท าการแรกของเดือนมกราคม  
ทั้งนี้ ปีใดค านวณเงินน าส่งได้น้อยกว่า 50,000 บาทต่อปี ให้น าส่งขั้นต่ าจ านวน 50,000 บาทต่อป ี

 

7 
ฝ่ายบรหิารจดัการและ

ติดตามประเมินผล
กองทนุพัฒนาไฟฟ้า 

โรงไฟฟ้าที่ไม่ได้น าส่งเงินช่วงก่อสร้าง
จะต้องด าเนินการอย่างไรบ้าง มีการ
เก็บย้อนหลังหรือไม ่

ให้โรงไฟฟ้าด าเนินการรายงานข้อมูลย้อนหลังตามระยะเวลาการก่อสร้างที่เกิดขึ้นจริง และด าเนินการน าส่งเงินเข้ากองทุน
โดยเร็ว  
กรณสี านักงาน กกพ. ตรวจสอบพบจะด าเนินการมีหนังสือแจ้งให้ผู้รบัใบอนุญาตด าเนินการรายงานและน าส่งเงินเข้ากองทุน
ย้อนหลังในช่วงระหว่างการก่อสรา้งให้ครบถ้วน โดยกรณฝี่าฝืนจะพจิารณาก าหนดโทษทางปกครองและอาญาตาม
บทบัญญัติของกฎหมายต่อไป 
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8 
ฝ่ายบรหิารจดัการและ

ติดตามประเมินผล
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า 

การน าส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
ก าหนดให้น าส่งเงินหลังจากเดือนที่มี

การผลิตไฟฟ้าภายใน 45 วัน แต่
โรงไฟฟ้าจะไดร้ับเงินจาก กฟภ. 60 
วันนับจากสิ้นเดือนท่ีมีการผลิตไฟฟ้า 
การเรยีกเก็บเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 

สามารถท าให้สอดคล้องกับรายรับของ
โรงไฟฟ้าได้หรือไม ่

ส านักงาน กกพ. ได้หารือแนวทางปฏิบัติร่วมกับการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง โดยผูร้ับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าที่จ าหน่ายไฟฟ้าให้ การ
ไฟฟ้าส่วนภมูิภาค หรือ กฟภ. สามารถน าใบแจ้งช าระเงินเป็นเอกสารยื่นขอเบิกเงินจาก กฟภ. ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ี

ก าหนด ซึ่ง กฟภ. จะจ่ายเงินภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับเอกสารครบถ้วนต่อไป 

9 
ฝ่ายบรหิารจดัการและ

ติดตามประเมินผล
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า 

ความหมายของ “วันท่ีเริ่มจา่ยไฟฟ้า
เข้าระบบเชิงพาณิชย์” คืออะไร 
 

วันท่ีเริ่มมีการซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 
 

10 
ฝา่ยบรหิารจดัการและ

ติดตามประเมินผล
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า 

ส านักงาน กกพ. มีการทบทวนการ
น าส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า
หรือไม ่
 
 

ส านักงาน กกพ. มีการรวบรวมปญัหา อุปสรรค และประเมินผลการด าเนินงานของกองทุน เพื่อใช้ในการพิจารณาทบทวน
การน าส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าเป็นระยะๆ ตามความเหมาะสม 
 

11 
ฝ่ายบรหิารจดัการและ

ติดตามประเมินผล
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า 

หากโรงไฟฟ้าได้รบัผลกระทบจากภัย
ธรรมชาติ ท าใหไ้ม่สามารถผลติไฟฟ้า
ได้ ในระหว่างนี้จะต้องรายงานข้อมูล
หรือด าเนินการอย่างไร 
 
 

กรณีเกดิเหตุภัยธรรมชาติ หรือการหยุดซ่อมบ ารุงโรงไฟฟ้า (Shut Down) ใหผู้้รับใบอนุญาตฯ แจ้งให้ส านักงาน กกพ. 
ทราบเป็นหนังสือ และด าเนินการรายงานข้อมูลการผลิตไฟฟ้าเท่ากบัศูนย์เป็นประจ าทุกเดือนตามข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึ้น 
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12 
ฝ่ายบรหิารจดัการและ

ติดตามประเมินผล
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า 

หลังจากผู้ประกอบการน าส่งเงินเข้า
กองทุน แต่ยังมิได้จัดตั้งกองทุนพัฒนา
ไฟฟ้า จะต้องใช้ระยะเวลาเท่าไร จึงจะ
จัดตั้งกองทุนได้ และในระหว่างนี้เงินท่ี
น าส่งเข้ากองทุนจะถูกเก็บไว้ท่ีใด และ
เมื่อมีการเบิกจ่ายเพื่อการพัฒนาชุมชน
แล้ว จะมีการแจ้งเงินกองทุนคงเหลือท่ี

สามารถตรวจสอบได้ที่ไหน 

ส านักงาน กกพ. จะเป็นผูเ้ก็บรักษาเงินท่ีน าส่งเข้ากองทุนพร้อมดอกผล (ดอกเบีย้) โดยจะมีการจ าแนกเงินของโรงไฟฟ้าแต่
ละแห่งไว้อย่างชัดเจน โดยเมื่อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการระดับพื้นที่ คือคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพ้ืนท่ีรอบโรงไฟฟ้า
ส าหรับกองทุน ก หรือ กองทุน ข และผู้แทน อบต. หรือเทศบาล ส าหรับกองทุน ค แล้วเสร็จ ส านักงาน กกพ. จะจัดสรร
งบประมาณให้คณะกรรมการระดบัพ้ืนท่ีเพื่อพัฒนาชุมชนเป็นปีงบประมาณ (ตุลาคม – กันยายน) ต่อไป  ผู้สนใจสามารถ

ติดตามกรอบการจัดสรรเงินในแตล่ะปี และแผนงานประจ าปีทีไ่ด้รบัอนุมัติ ได้ทางเว็บไซตส์ านักงาน กกพ. 

13 
ฝ่ายบรหิารจดัการและ

ติดตามประเมินผล
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า 

หากการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จตาม
ก าหนด จะต้องน าส่งในส่วนท่ีก่อสร้าง
เสร็จล่าช้าด้วยหรือไม ่

การน าส่งเงินเข้ากองทุนระหว่างก่อสร้าง จะนับจากวันท่ีเริ่มด าเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้า จนถึงวันท่ีจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิง
พาณิชย์ (Commercial Operation Date: COD) ดังนั้น กรณีที่มีการขยายระยะเวลาก่อสร้าง จึงต้องน าส่งเงินเข้ากองทุน
ตามระยะเวลาที่เพิ่มข้ึนดังกล่าวดว้ย 

14 
ฝ่ายบรหิารจดัการและ

ติดตามประเมินผล
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า 

หากการก่อสร้างโรงไฟฟ้ามีความล่าช้า
ไม่เป็นไปตามก าหนด ซึ่งความล่าช้า
ดังกล่าวเกิดจากเหตุสุดวิสัย ต้อง
ด าเนินการอย่างไร 

ปัจจุบันยังไมม่ีการก าหนดข้อยกเวน้หรือผ่อนผันในกรณดีังกล่าวไว้ ซึง่จะต้องน าเสนอ กกพ. พิจารณาวนิิจฉัยเป็นการเฉพาะ
ราย 

15 
ฝ่ายบรหิารจดัการและ

ติดตามประเมินผล
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า 

กรณีที่ใช้ไอน้ าในการผลติไฟฟ้าจะต้อง
น าส่งเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าในอัตรา
เท่าไร 

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ได้ก าหนดนโยบายการน าส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า ส าหรับเชื้อเพลิงลมร้อนทิ้ง 
ในอัตรา 1 สตางค์ต่อหน่วย ท้ังนี้ ให้น าส่งตามที่ กกพ. ประกาศก าหนด 

16 
ฝ่ายบรหิารจดัการและ

ติดตามประเมินผล
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า 

กรณี Shut Down เครื่องซ่อมบ ารุง
เป็นระยะเวลา 15 วัน จะต้องน าสง่
เงินเข้ากองทุนเท่าไร 

น าส่งตามหน่วยการผลติไฟฟ้าที่เกดิขึ้นในเดือนนั้น หักด้วยหน่วยไฟฟ้าท่ีใช้ในกระบวนการผลติภายในโรงไฟฟ้า (Station 
Service) (ถ้ามี) แล้วคณูด้วยอัตราเงินน าส่งเข้ากองทุนตามชนิดของเชื้อเพลิง 
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17 
ฝ่ายบรหิารจดัการและ

ติดตามประเมินผล
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า 

ผู้แทนโรงไฟฟ้ามีสิทธิ และหน้าที่
อย่างไรใน คพรฟ. 

ผู้แทนโรงไฟฟ้า ท าหน้าท่ีเป็นผู้ช่วยเลขานุการ คพรฟ. ช่วยปฏิบัติงานของ คพรฟ. ในด้านต่างๆ ได้แก่ การให้ข้อมูลหรือ
ความเห็นที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณาของ คพรฟ. การสื่อสารและประชาสัมพันธ์การด าเนินงานกองทุน การเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้า 

 

18 
ฝ่ายบรหิารจดัการและ

ติดตามประเมินผล
กองทนุพัฒนาไฟฟ้า 

กองทุนประเภท ค ไมม่ีผู้แทน
โรงไฟฟ้า จะมั่นใจได้อยา่งไรว่ามีการ
ใช้จ่ายเงินถูกต้องตามวัตถุประสงค์ 

การใช้จ่ายเงินกองทุนประเภท ค จะมีผู้แทน อบต. หรือเทศบาล ซึ่งเป็นเจ้าหน้าท่ีหน่วยงานของรัฐในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า 
เป็นผู้พิจารณาอนุมตัิเงินกองทุน ให้กับหน่วยงานราชการเป็นผู้ด าเนนิโครงการตามความต้องการของประชาชน ตาม
ระเบียบที่ก าหนดที่ชัดเจน โดยเมือ่มีการอนุมัติจดัสรรเงินแล้ว ส านกังาน กกพ. จะมีหนังสือแจ้งให้โรงไฟฟ้าทราบถึง
หน่วยงานและโครงการทีไ่ด้รับการจัดสรรเงิน เพื่อเป็นข้อมูลในการติดตามการใช้จ่ายเงินได้ นอกจากนี้ ผู้ที่ไดร้ับจัดสรรเงิน
จะต้องรายงานความคืบหน้าการด าเนินโครงการให้ส านักงาน กกพ. ทราบ ซึ่งการใช้จ่ายเงินกองทุนจะต้องถูกตรวจสอบโดย
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินด้วย 
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.ฝ่ายการเงินและบริหารงานทั่วไป 

ล าดับที ่ ฝ่ายงานส านักงานกกพ ค าถาม ค าตอบท่ี Call Center ตอบ 

     1 ฝ่ายการเงินและ
บริหารงานท่ัวไป 

ฝ่ายการเงินและบริหารงานท่ัวไป ยังมี
ส่วนงานย่อยแยกออกมาดูแล ในสว่น
งานด้านใดบ้าง 

มีอ านาจหน้าท่ีและส่วนงานในสังกัดดังนี ส่วนบริหารงานการเงินและบัญชี ดูแลเกียวกับบญัชี การเงิน งบประมาณ และ
ทรัพย์สินของส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน ด าเนินการเกี่ยวกับการเรยีกเก็บและรับเงินค่าธรรมเนยีมการ
ประกอบกิจการพลังงาน ค่าปรับ เงินประกันสัญญา และรายรับอ่ืนๆ รวมถึงกการด าเนินการจ่ายเงินในการด าเนินการของ
ส านักงาน.กกพ รวบรวมข้อมลูประมาณการรายได้และข้อมูลงบประมาณประจ าปีงบประมาณส านักงาน รวมถึงการติดตาม
ผลการจัดเกบ็รายได้ และผลการใช้จ่ายงบประมาณของส านักงาน.กกพ ส่วนพัสดุและบริหารงานท่ัวไป ดูแลด าเนินการ
เกี่ยวกับการจดัหา การจดัซื้อจัดจา้งพัสดุ การจ าหนา่ย การให้ ยืนการจัดหาประโยชน์ในพัสดุ การประกันภัย และการ
ควบคุม ตรวจสอบเอกสารรายงานขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง และการตรวจรับงานจดัซื้อจัดจ้าง จัท าร่างสัญญาจัดซื้อจดัจ้าง 
จัดท าบัญชีหรือทะเบียบควบคมุพัสดุ การเบิกจ่ายพสัดุและการยืม ตรวจสอบพัสดุประจ าปี  และการจ าหน่ายพัสดุที่ให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หละกเกณฑ์ มติคณะรัฐมนตรี และค าสั่งที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งวางระบบบริหารจดัการงานสาร
บบรรณ กางจองห้องประชุมและยานพาหนะ การจดัการศูนย์ข้อมลูบริการส าหรับผู้ใช้งานห้องสมดุ ด าเนินการเกี่ยวกับงาน
อ านวยความสะดวกของคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน ตลอดจนการเดินทางในต่างประเทศของส านักงาน
คณะกรรมการก ากับการพลังงาน ประสานงานและอ านวยความสะดวกของงานด้านพิธีการต่างๆ ของส านักงาน
คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน รวมทั้งการจัดกิจการร่วมกับหนว่ยงานภายนอก 

    2 ฝ่ายการเงินและ
บริหารงานท่ัวไป 

ฝ่ายการเงินและบริหารงานท่ัวไป ดูแล
เรื่องการรับเอกสารภายนอกด้วย
หรือไม ่
 
 

ดูแลและด าเนินการเกี่ยวกับส่วนงานบริหารงานสารบรรณ ในการลงรับเอกสารภายนอกและเอกสารภายใน  
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    3 ฝ่ายการเงินและ

บริหารงานท่ัวไป 

สอบถามการช าระค่าธรรมเนียมรายปี,

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต,หลักประกัน

สัญญา ส่วนใดเป็นผู้ดูแล 

ส่วนบริหารงานการเงินและบัญชี มีหน้าที่ด าเนินการเรียกเก็บและรบัเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมประกอบ

กิจการพลังงานรายปี คา่ปรับ เงินประกันสญัญา และรายรับอ่ืน 

    4 ฝ่ายการเงินและ

บริหารงานท่ัวไป 

ในกรณีมีนักศึกษาต้องการขออนุญาต

ใช้ห้องสมุดส านักงาน.กกพ  เพื่อหา

ข้อมูลประกอบการท ารายงาน ไม่

ทราบว่าติดต่อส่วนงานใด 

สามารถติดต่อในส่วนบริหารงานสารบรรณ  (งานห้องสมุด) 

   5 ฝ่ายการเงินและ

บริหารงานท่ัวไป 

สอบถามวิธีการเดินทางมาที่

ส านักงาน.กกพ.อาคารจามจุรีทาง 

BTS 

เดินทางโดย BTS มีจุดเชื่อม BTS กับ MRT ที่สถานีสีลม เพื่อมาต่อ MRT สถานีสามย่าน ส านักงานกกพ. ตั้งอยู่อาคารจตรุัส

จามจุรี ตดิต่อช้ัน 19 ในวันและเวลาท าการ   8.30-17.30 น 
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.ฝ่ายบริหารทรัพย์กรมนุษย์ 

ล าดับที ่ ฝ่ายงานส านักงานกกพ ค าถาม ค าตอบท่ี Call Center ตอบ 

     1 ฝ่ายบรหิารทรัพย์กร

มนุษย ์

ฝ่ายการเงินและบริหารงานท่ัวไป ยังมี

ส่วนงานย่อยแยกออกมาดูแล ในสว่น

งานด้านใดบ้าง 

มีอ านาจหน้าท่ีและส่วนงานในสังกัดดังนี (ส่วนบริหารงานบคุคล)จดัท ายุทธศาสตร์การบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล 

แผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจ าปี วางแผนการปรับปรุงโครงสรา้งการบริหารงานของส านักงานคณะกรรมการก ากับ

กิจการพลังงาน การวางแผนอัตราก าลัง ด าเนินการคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับกิจการพลงังาน และเลขาธิการ

ส านักงาน.กกพ ด าเนินการสรรหา ดัดเลือก บรรจุแต่งตั้ง  โยกย้าย เลื่อนต าแหน่ง เลื่อนขั้น เงินเดือน และการลาออก เลิก

จ้าง ยุบต าแหน่ง รวมถึงการจ้างหน้าท่ีตามระเบียบอื่นๆ พัฒนาสมรรถนะบุคลากรตามแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ประจ าปี ประเมินผลการปฎิบัติงานประจ าปรีายบุคคลของเลขาธิการส านักงานคณะกรรมการก ากับกจิการพลังงาน (ส่วน

พัฒนาบุคคล ) มีหน้าที่วิเคราะห์และพัฒนาระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ และค าสั่งเกีย่วกับพัฒนาศักยภาพบุคลากร จัดท า

แผนพัฒนารายบุคคลและแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปีของส านักงาน.กกพ พัฒนาหลักสตูรการฝึกอบรมให้

สอดคล้องกับแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี จัดฝึกอบรมบุคลากร และประเมินผลการปฎิบัติงานประจ าปรีายบุคคล

ของพนักงานและลูกจ้าง 

    2 ฝ่ายบรหิารทรัพย์กร

มนุษย ์

สอบถาม ส านักงาน กกพ. จะมเีปดิรับ

สมัครงานหรือไม่ และสามารถยื่นใบ

สมัครงานได้ทางไหน 

สามารถดูได้จากข่าวรับสมคัรงานจากเว็บไซต์ ส านักงาน กกพ. www.erc.or.th เลือกหัวข้อ : ข่าวรับสมัครงาน สามารถ

ยื่นเอกสารการด้วยตัวเองที่ส านักงาน.กกพ (ส่วนกลาง)ตั้งอยู่อาคารจตุรสัจามจรุี  เลขท่ี 319 ติดต่อช้ัน 19 ในวันและเวลา

ท าการ   8.30-17.30 น 
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ล าดับที ่ ฝ่ายงานส านักงานกกพ ค าถาม ค าตอบท่ี Call Center ตอบ 

    3 ฝ่ายบรหิารทรัพย์กร

มนุษย ์

อยากทราบขั้นตอนการสมัครงานของ

ส านักงาน กกพ. 

ขั้นตอนการสมัครงานมีขั้นตอนดังน้ี 

1.ยื่นใบสมัคร 

2.จะมีการประกาศรายชื่อผูม้ีสิทธ์ิสอบและวันสอบ 

3.ประกาศรายชื่อผู้ท าข้อสอบผ่าน พร้อมวันนัดสอบสัมภาษณ์ 

4.ติดตามผลได้ทางหน้า www.erc.or.th 
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.ฝ่ายบังคับใช้กฎหมายและคด ี

ล าดับที ่ ฝ่ายงานส านักงานกกพ ค าถาม ค าตอบท่ี Call Center ตอบ 

     1 ฝ่ายบังคับใช้กฎหมายและ
คด ี

ฝ่ายบังคับใช้กฎหมายและคดีมี
หน้าท่ีต่างกันอย่างไร 

ฝ่ายบังคับใช้กฎหมายและคดีมีอ านาจหน้าท่ีก ากับดูแลงานใน 2 ส่วนคือ 1.ส่วนบังคับทางกฎหมาย ท าหน้าท่ีตรวจสอบกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการพลังงานและข้อมูลผู้ที่ได้รับอนญุาตประกอบกิจการพลังงานเพื่อประกอบการพิจารณาบังคับ
ทางปกครอง ด าเนินการบังคับให้เป็นไปตามค าสั่งคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานและด าเนินการบังคับทางปกครองในกรณี
ผู้ประกอบการไม่ด าเนินการช าระค่าปรับทางปกครองรวมถึงด าเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษการกระท าผิดทางอาญา 
2. ส่วนงานคดี รับผดิชอบการด าเนินการด้านคดีแพ่ง อาญา งานคดปีกครองและงานบังคับคดีที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของ กกพ. 
และส านักงานคณะกรรมการก ากบักิจการพลังงาน  
 

     2 ฝ่ายบังคับใช้กฎหมายและ

คด ี

กรณผีู้ประกอบการกิจการ

พลังงานได้รับผลกระทบในการ

ประกอบกิจการจากระเบียบ

คณะกรรมการก ากับกิจการ

พลังงานประกาศไว้ ต้อง

ประสานงานกับหน่วยงานใด 

1. ส่วนบังคับทางกฎหมายจะให้ค าแนะน าทางกฎหมายแก่ผู้ที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ปฏิบัติตามค าสั่งคณะกรรมการก ากับกิจการ

พลังงานหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง                                                                                             

2.ส่วนงานคดีจะด าเนินการด้านกฎหมายและคดีในกรณีที่มีผูย้ื่นฟ้องคดี จากการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการก ากับกิจการ

พลังงาน เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานและพนักงานของพนักงานเท่านั้น 
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.ฝ่ายอนุญาตกิจการพลังงาน 

ล าดับที ่ ฝ่ายงานส านักงานกกพ ค าถาม ค าตอบท่ี Call Center ตอบ 

    1 ฝ่ายอนุญาตกิจการ
พลังงาน 

กิจการพลังงานมีกี่ประเภท มี 2 ประเภท คือ  
1. กิจการไฟฟ้า  
2. กิจการก๊าซธรรมชาต ิ

2 ฝ่ายอนุญาตกิจการ
พลังงาน 

ใบอนุญาตการประกอบกิจการ
ไฟฟ้ามีกี่ประเภท 

1. ใบอนุญาตผลติไฟฟ้า ออกให้แก่ผู้ผลิตไฟฟ้า 
 2. ใบอนุญาตระบบส่งไฟฟ้า ออกให้แก่ผู้ประกอบกิจการระบบส่งไฟฟ้า ปัจจุบันมีเฉพาะ กฟผ เท่าน้ัน 
3. ใบอนุญาตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า ออกให้แก่ผู้ประกอบกิจการระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 
4. ใบอนุญาตจ าหน่ายไฟฟ้า ออกให้แก่ผู้ประกอบกิจการจ าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้า ซึ่งมิใช่ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
ไฟฟ้า 
5. ใบอนุญาตควบคุมระบบไฟฟ้า ออกให้แก่ผู้ประกอบกิจการศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าปัจจุบันมีเฉพาะ กฟน เท่าน้ัน 
 

    3 ฝ่ายอนุญาตกิจการ
พลังงาน 

ใบอนุญาตประกอบกิจการก๊าซ
ธรรมชาตมิีกี่ประเภท 

มี 4 ประเภท คือ 
1.ใบอนุญาตขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อผ่านระบบส่งก๊าซธรรมชาต ิ
2.ใบอนุญาตจัดหาและคา้ส่งก๊าซธรรมชาต ิ
3.ใบอนุญาตค้าปลีกก๊าซธรรมชาตผิ่านระบบจ าหน่ายกา๊ซธรรมชาติ 
4.ใบอนุญาตเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเปน็ก๊าซ 

    4 ฝ่ายอนุญาตกิจการ
พลังงาน 

ใบอนุญาตการประกอบกิจการ
ไฟฟ้าและใบอนุญาตประกอบ
กิจการก๊าซธรรมชาติทุกประเภท
ให้มีอายุกี่ป ี

ไม่เกิน 25 ปี นับแต่วันท่ีออกใบอนุญาต 
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ล าดับที ่ ฝ่ายงานส านักงานกกพ ค าถาม ค าตอบท่ี Call Center ตอบ 

5 ฝ่ายอนุญาตกิจการ
พลังงาน 

บุคคลธรรมดาสามารถขอ
ใบอนุญาตในการประกอบ
กิจการพลังงานได้หรือไม ่

ได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล 
 

6 ฝ่ายอนุญาตกิจการ
พลังงาน 

ในกรณีบุคคลธรรมดาต้องการ
จะประกอบกิจการพลังงานต้อง
มีคุณสมบัติอย่างไร 

1.มีสัญชาตไิทย 
2.ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรอืคนเสมือนไร้ความสามารถ  
3.มีศักยภาพทางการเงินและทางเทคนิคเพียงพอท่ีจะก่อสร้างและด าเนินกิจการพลังงาน 
4.ภายในระยะเวลาสามปีย้อนหลังก่อนปีท่ียื่นค าขอจนถึงวันท่ีได้รับใบอนุญาตต้องไม่มีประวัติเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด 
หรือเป็นบุคคลลม้ละลาย 
5.ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาตในระยะเวลาสองปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต 
6.ไม่เคยไดร้ับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแตเ่ป็นโทษส าหรับความผดิที่ได้กระท าโดยกระท าโดยประมาท 
หรือความผิดลหุโทษ 
7. มีกรรมสิทธ์ิ สิทธิครอบครอง หรือสิทธิใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ีหรือทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบกิจการ 

   7 ฝ่ายอนุญาตกิจการ
พลังงาน 

ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องยื่นค า
ขอรับใบอนุญาตการประกอบ
กิจการพลังงานในกรณีบคุคล
ธรรมดาต้องใช้เอกสารและ
หลักฐานใดบ้าง 

1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
2. เอกสารและหลักฐานที่แสดงศกัยภาพทางการเงิน เช่น เอกสารรบัรองสถานะทางการเงินของสถาบันการเงิน หรือเอกสาร
แสดงสิทธิในทรัพยส์ิน 
3. เอกสารและหลักฐานแสดงผลการด าเนินงานท่ีเกีย่วข้องกับกิจการพลังงานและเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินกิจการพลังงาน 
4. แผนการประกอบกิจการพลังงาน ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับการประกอบกิจการพลังงานท่ีขออนุญาต เช่น แผนการลงทุน 
แผนการให้บริการที่สามารถให้บรกิารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความพร้อมในการประกอบกิจการพลังงาน 
5. เอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับการบริหารจัดการการประกอบกิจการพลังงานท่ีขออนุญาต เช่น ประสบการณ์หรือจ านวนของ
เจ้าหน้าท่ีที่จะด าเนินการประกอบกิจการพลังงานระบบป้องกันสภาพแวดล้อมเป็นพิษที่เพียงพอ ระบบการด าเนินการอย่าง
ปลอดภัย แผนการจัดฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง 
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8 ฝ่ายอนุญาตกิจการ

พลังงาน 

ขั้นตอนการขอใบอนุญาต มี

ขั้นตอนอย่างไรบ้าง 

1.ผู้ประกอบการยื่นค าขอใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน ( ตามประเภทใบอนุญาต ) 
2.ส านักงาน กกพ.ตรวจสอบเอกสาร ดู พรบ.อ านวยความสะดวกเปน็หลัก 
3.หากส านักงาน กกพ. ตรวจสอบเอกสารแล้วไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ ให้ส่งเอกสารให้กับผู้ประกอบการแก้ไข 
4.ส านักงาน กกพ.เสนอความเห็นต่อ อกก. และกกพ.  
5.กกพ. พิจารณาออกใบอนุญาต  
6.แจง้มติ กกพ.  
7.หากเห็นชอบ ช าระค่าธรรมเนยีมภายใน 20 วัน หลังจากแจ้งมติ กกพ แล้ว 
8.ได้รับใบอนุญาต หลังจากช าระคา่ธรรมเนียมแล้ว ภายใน 7 วัน  
 

9 ฝ่ายอนุญาตกิจการ
พลังงาน 

กรณีเป็นห้างหุ้นส่วน บริษัท
จ ากัด บริษัทมหาชนจ ากัด หรือ
นิติบุคคลต่างประเทศซึ่งมี
ส านักงานสาขาในประเทศไทย 
ขอรับใบอนุญาตต้องใช้เอกสาร
และหลักฐานใดบ้าง 

1. ส าเนาหนังสือรบัรองการเป็นหา้งหุ้นส่วนหรือจดทะเบียนนติิบุคคลในกรณเีป็นหนังสือรับรองการจดทะเบียนนติิบุคคล
ต่างประเทศ ต้องมีการรับรองจากสถานทูต หรือสถานกงสุลของประเทศนั้น ๆ ในประเทศไทย หรือกระทรวงการต่างประเทศ 
โนตารีพับลิค หรือหน่วยงานอื่นทีม่ีอ านาจออกหนังสือรับรองตามกฎหมายของประเทศน้ัน ๆ พร้อมทั้งส าเนาใบทะเบียน
พาณิชย์ส านักงานสาขาในประเทศไทยของนิติบุคคลต่างประเทศ 
2.ส าเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นหรือกรรมการที่นายทะเบยีนรับรอง 
3.ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มีอ านาจท าการแทน ผู้แทนนิติบุคคลหรือผู้จดัการนติิบุคคล 
4.หนังสือมอบอ านาจให้จัดการหรอืด าเนินการ 
5.เอกสารและหลักฐานที่แสดงศักยภาพทางการเงิน เช่น เอกสารรับรองสถานะทางการเงินของสถาบนัการเงิน หรือเอกสาร
แสดงสิทธิในทรัพยส์ิน 
6.เอกสารและหลักฐานแสดงผลการด าเนินงานท่ีเกีย่วข้องกับกิจการพลังงานและเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินกิจการพลังงาน 
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  (ต่อ) ฝ่ายอนุญาตกิจการ
พลังงาน 

กรณีเป็นห้างหุ้นส่วน บริษัท
จ ากัด บริษัทมหาชนจ ากัด หรือ
นิติบุคคลต่างประเทศซึ่งมี
ส านักงานสาขาในประเทศไทย 
ขอรับใบอนุญาตต้องใช้เอกสาร
และหลักฐานใดบ้าง 
 

7.แผนการประกอบกิจการพลังงาน ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับการประกอบกิจการพลังงานท่ีขออนุญาต เช่น แผนการลงทุน 
แผนการให้บริการที่สามารถให้บรกิารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความพร้อมในการประกอบกิจการพลังงาน 
8.เอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับการบริหารจัดการการประกอบกิจการพลังงานท่ีขออนุญาต เช่น ประสบการณ์หรือจ านวนของ
เจ้าหน้าท่ีที่จะด าเนินการประกอบกิจการพลังงานระบบป้องกันสภาพแวดล้อมเป็นพิษที่เพียงพอ ระบบการด าเนินการอย่าง
ปลอดภัย แผนการจัดฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง 

   10 ฝ่ายอนุญาตกิจการ
พลังงาน 

สอบถามขั้นตอนขอใบอนุญาต
ผลิต Solar Farm 

ผู้ผลิต Solar Farm ต้องด าเนินการขออนุญาตประกอบกิจการพลังงาน และต้องด าเนินการขอใบอนุญาตในกรณเีข้าข่าย
กฎหมายอื่นตามมาตรา48 ประกอบด้วย  
1. กฎหมายควบคมุอาคาร  (ใบอนุญาต อ.1) 
2. กฎหมายโรงงาน  (ใบอนุญาต ร.ง.4) กรณีก าลังการผลิตตดิตั้ง ตัง้แต่ 5 แรงม้าขึ้นไป 
3. กฎหมายการพัฒนาและส่งเสรมิพลังงาน  (ใบอนุญาต พค.2 ในกรณีมีก าลังการผลติรวมของ inverter ตั้งแต่ 200 กิโลวัตถ์
ขึ้นไป ) 
4. ต้องท า CoP กรณีก าลังการผลติติดตั้งตั้งแต่ 1,000 กิโลวัตต์ ขึ้นไป 
4.1 ต้องท า Mini CoP กรณีน้อยกว่า 1,000 กิโลวัตต์  
5. รับฟังความคิดเห็น ตามระเบียบ กกพ. 
 

    11 ฝ่ายอนุญาตกิจการ
พลังงาน 

โรงไฟฟ้าประเภทใดบา้ง ท่ีเข้า
ข่ายต้องขออนุญาตประกอบ
กิจการไฟฟ้า หากไม่เข้าข่ายต้อง
ด าเนินการอยา่งไรบ้าง 

1. โรงไฟฟ้าที่มีก าลังการผลิตตดิตัง้ ตั้งแต่ 1,000 กิโลโวลต์แอมแปร ์ข้ึนไป ไม่รวม Emergency Backup diesel หรือ ระบบ
ส ารองไฟฉุกเฉิน ต้องขออนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า ท้ังที่มีวัตถุประสงค์เพื่อขาย หรือเพื่อใช้เอง ในกิจการของตน  
2. หากโรงไฟฟ้าท่ีมีก าลังการผลิตติดตั้งต่ ากว่า 1000 กิโลโวลต์แอมแปร์ ต้องแจ้งประกอบกิจการพลังงานท่ีได้รับการยกเว้น ไม่
ต้องขอรับใบอนุญาต โดยแจ้งต่อส านักงาน กกพ. ตามแบบแจ้งที่ก าหนด ซึ่งสามารถ Download ไดท้ี่เว็บไซต์ 
http://www.erc.or.thในหมวดการขอรับใบอนุญาต และส านักงานจะออกหลักฐานแสดงการแจ้งแกผู่้แจ้งแต่ละราย 
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    12 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายอนุญาตกิจการ
พลังงาน 

วิศวกรอ านวยการใช้ที่ต้องแจ้ง
ในแบบค าขออนุญาต พค.1 ต้อง
เป็นวิศวกร สาขาไฟฟ้าหรือไม่ 
อย่างไร 
 
 

ต้องเป็นผู้มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ สาขาไฟฟ้าก าลัง ตามขอบเขตหน้าที่ของใบอนุญาตแต่ละระดบัดังน้ี 
1.ระดับวุฒิวิศวกรได้ทุกงาน ทุกประเภท และทุกขนาด  
2.ระดับสามญัวิศวกร ระบบไฟฟ้าที่มีขนาดแรงดันสูงสุดระหว่างสายในระบบไม่เกิน 115 กิโลโวลต์ อุปกรณไ์ฟฟ้าที่มีขนาดไม่
เกิน 100,000 กิโลโวลต์แอมแปร์ หรือท่ีมีขนาดแรงดัน สูงสดุระหวา่งสายในระบบไม่เกิน 115 กิโลโวลต์   
3.ระดับภาคีวิศวกร ระบบหรืออุปกรณไ์ฟฟ้าที่มีขนาดไม่เกิน 10,000 กิโลโวลต์แอมแปร์ หรือที่มีขนาดแรงดันสูงสุดระหว่าง
สายในระบบไมเ่กิน 36 กิโลโวลต ์

13 ฝ่ายอนุญาตกิจการ
พลังงาน 

กรณีที่ผูร้ับใบอนุญาตโครงการ
โรงไฟฟ้าต้องการทดสอบระบบ/
ทดลองเดินเครื่อง (First Sync) 
เข้าสู่ระบบของการไฟฟ้าก่อน
การวัน CoDจริง จ าเป็นจะต้อง
ได้รับใบอนญุาตใหผ้ลิตพลังงาน
ควบคุม (พค.2) ก่อนหรือไม ่

กรณีการทดลองเดินเครื่องโดยยังไม่ขนานเครื่องเข้ากับระบบจ าหน่ายของการไฟฟ้า ไม่จ าเป็นต้องได้รบัใบอนุญาต พค.2  
แต่ในการพิจารณาเอกสารก่อนวัน COD จะต้องมีการแจ้งเริม่ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าก่อน ซึ่งจะตอ้งได้รับใบอนุญาตทั้งหมด
ก่อน เช่น พค.2, ผลิตไฟฟ้าใบ อ.1, ร.ง4 และ อ.6ตลอดจนได้น าเงินส่งเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า เป็นตน้ 
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14 ฝ่ายอนุญาตกิจการ
พลังงาน 

การคิดขนาดก าลังการผลติตดิตั้ง 
ทางส านักงานมีหลักการคิด
อย่างไร 

การค านวณก าลังการผลติติดตั้ง ส านักงานจะค านวณจากขนาดตดิตัง้ของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าประกอบกับขนาดของเครื่องต้น
ก าลัง โดยค านึงถึงขนาดของเครื่องจักรที่ต่ ากว่าเป็นส าคัญ ยกเว้นกรณี Solar คิด จากก าลังการผลิต ติดตั้งของแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ ไม่ว่าจะน้อยหรือมากกว่าของ Inverter 
 

15 ฝ่ายอนุญาตกิจการ
พลังงาน 

การตรวจสถานประกอบกิจการ
ไฟฟ้า ก่อนออกใบผลิตไฟฟ้า
หรือ ใบพค.2 ต้องมีเอกสาร
ครบถ้วนก่อนหรือไม ่

ต้องยื่นเอกสารใหค้รบถ้วนตามที่ก าหนด เพื่อก าหนดการตรวจสอบสถานประกอบการ เพื่อพิจารณาออกใบอนุญาต พค.2 
 
 
 
 

16 ฝ่ายอนุญาตกิจการ
พลังงาน 

การผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
กังหันลมจ าเป็นต้องยื่นค าขอรับ
ใบอนุญาตอะไรที่เกี่ยวข้องด้วย
หรือไม ่

ใบอนุญาตที่ต้องใช้มีอยู่ 3 ประเภท                                      
1.ใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า                     
2.ใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุม (พ.ค.2) (กรณีเข้าข่ายตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน มีพิกัดขนาดก าลัง
การผลิตตดิตั้งของเครื่องแปลงผันกระแสไฟฟ้า รวมตั้งแต่ 200 kVA (หรือ 200 kW) ขึ้นไป   
3.ใบอนุญาต อ.1  
4.ท ารายงาน ESA , COP 
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17 ฝ่ายอนุญาตกิจการ
พลังงาน 

การยื่นขอใบอนุญาตก่อสร้าง
อาคาร (อ.1) ปัจจุบันสามารถ
ยื่นขอได้ที่ กกพ หรือต้องยื่นขอ
เองตามหน่วยงานท้องถิน่ 

ใบอนุญาต อ.1(ตาม MoUระหว่าง กกพ. และกระทรวงมหาดไทยซึง่จะมีผลถือปฏิบัตติั้งแต่ 6 ต.ค. 55) หากผู้ขอรับใบอนุญาต
ยื่นตามมาตรา 21 แห่ง พ.ร.บ. ควบคุมอาคารฯ ส าหรับอาคารที่อยู่ในเขต กทม. กรณีขายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าหรือขายไฟให้การ
ไฟฟ้าส่วนเหลือจ าหน่ายให้เอกชน ให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาต ข.1 ที่ ส านักงาน กกพ. ส่วนกลางและส าหรับอาคารในเขตจังหวัด
อื่น ให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตได้ทีส่ านักงาน กกพ. ส่วนกลางหรือส านักงาน กกพ. ประจ าเขต 13 เขต ไม่สามารถยื่นที่หน่วยงาน
ท้องถิ่นได้ ในกรณีที่ผลิตใช้เอง ให้ยื่นขอที่ท้องถิ่นนั้นๆ 
 

18 ฝ่ายอนุญาตกิจการ
พลังงาน 

การสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าเพื่อ
จ าหน่าย และใช้เอง ต้องมีการ
จัดท ารายงานเกีย่วกับ
สิ่งแวดล้อมประเภทใดบ้าง 

ท าการตรวจสอบว่าท่ีตั้งโครงการขัดกับกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองหรือข้อบัญญตัิท้องถิ่นหรือไม่ รวมทั้งพื้นที่ชุ่มน้ าตามมติ 
ครม./พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม / พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ / พ้ืนท่ีส านกังานปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก)/ พื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษ 
- หากเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่มีก าลังการผลิตตั้งแต่ 10 MW ขึ้นไป ต้องจัดท ารายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA)หากเป็นโรงไฟฟ้าที่ไม่มีการเผาไหม้เช้ือเพลิงทุกขนาด เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ ลม เป็นต้น ไม่เข้าข่ายต้อง
จัดท า EIA ยกเว้นในพ้ืนท่ีตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก าหนด (ดูเพิ่มเติมที่ประกาศ ทส) 
- หากเป็นโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชมชุนอย่างรุนแรง  ทั้งทางด้านคุณภาพสิง่แวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ  ต้องจัดท ารายงาน EHIA ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 
2552 ได้แก ่
1. โรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงขนาดก าลังผลิตกระแสไฟฟ้ารวมตั้งแต่ 100 MW ขึ้นไป 
2. โรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงชีวมวลขนาดก าลังผลิตกระแสไฟฟ้ารวมตั้งแต่ 150 MW ขึ้นไป 
3. โรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาตเิป็นเชื้อเพลิง ซึ่งเป็นระบบพลังความรอ้นร่วมชนิด Combined cycle หรือ Cogeneration 
ขนาดก าลังผลิตกระแสไฟฟ้ารวมตัง้แต่ 3,000 MW ขึ้นไป 
 
 



 โครงการศูนย์ให้บริการข้อมูล ( Call Center ) ส านักงาน กกพ. 

PCC International Co.,Ltd. หน้า 41 
 

ล าดับที ่ ฝ่ายงานส านักงานกกพ ค าถาม ค าตอบท่ี Call Center ตอบ 

  (ต่อ) ฝ่ายอนุญาตกิจการ
พลังงาน 

การสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าเพื่อ
จ าหน่าย และใช้เอง ต้องมีการ
จัดท ารายงานเกีย่วกับ
สิ่งแวดล้อมประเภทใดบ้าง 

4. โรงไฟฟ้านิวเคลยีร์ทุกขนาด ท าสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้า หรือลูกค้าตรง กรณีจ าหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบโครงข่ายการ
ไฟฟ้า หรือจ าหน่ายใหลู้กค้าตรง 
ขอรับใบอนุญาตหรือการยื่นแจ้งกอ่สร้าง/ดัดแปลงอาคารเพื่อประกอบกิจการพลังงาน (ขอรับใบอนุญาต อ.1 ตามมาตรา 21/
ยื่นแจ้งตามมาตรา 39 ทวิ แห่ง พ.ร.บ.ควบคุมอาคารฯ) 
- หากไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น เขา้ข่ายเป็น “อาคาร” ตามหลักเกณฑ์ของ พ.ร.บ. ควบคุม
อาคารฯ  และอยู่ในเขตควบคมุอาคารให้ด าเนินการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารเพื่อประกอบกิจการพลังงานท้ังนี้ ตามขั้นตอน
และข้อก าหนดใน MoUอ.1 ตามแนวปฏิบัติของส านักงานกกพ. และค าช้ีแจงเพิ่มเติม 
- แต่ถ้าไม่อยู่ในเขต พ.ร.บ.ควบคมุอาคารก็ให้ อบต. หรือเทศบาล ออกหนังสือยืนยันว่าอยู่นอกเขตควบคุมอาคารจริง (ขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้า (ร.ง.4 ชนิดหรอืล าดับท่ี 88) )   
- ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน(ร.ง.4 ชนิดหรือล าดับที่ 88) ตามหลักเกณฑ์กฎหมายว่าด้วยโรงงาน ทั้งนี้ ตามขั้นตอน
และข้อก าหนดใน MoUระหว่าง กกพ. และกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับลงนามวันที่ 28 ตุลาคม 2552 
- หากมีก าลังการผลติตั้งแต่ 1 MW แต่ไม่ถึง 10 MW จะต้องจัดท ารายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแกไ้ข
ผลกระทบต่อคณุภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ESA) ประเภท ผลิตส่ง หรือจ าหน่ายพลังงานไฟฟ้า (ล าดับที่ 88) ยื่น
ประกอบการขออนุญาตด้วย 
ยกเว้น การประกอบกิจการพลังงานในเขตนิคมอุตสาหกรรม (กนอ.)  ให้ขออนุญาตต่อ กนอ. 
- ใบอนุญาตให้ผลติพลังงานควบคมุ (พค.2) 
กรณีที่มเีครื่องจักรขนาดก าลังการผลิตติดตั้งแต่ 200 kVA ขึ้นไป เขา้ข่ายต้องยื่นขอรับใบอนุญาต พค.2 
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19 ฝ่ายอนญุาตกิจการ
พลังงาน 

กิจการที่ต้องแจ้งให้ทาง
ส านักงาน กกพ. ทราบ  แต่ไม่
ต้องขอใบอนุญาต มีกิจการ
ใดบ้าง 

1. กิจการผลติไฟฟ้าที่ก าลังการผลติรวมต า่กว่า 1,000 กิโลโวลต์แอมแปร์ 
2. กิจการระบบจ าหน่ายไฟฟ้าที่ก าลังการผลิตรวมต า่กว่า 1,000 กิโลโวลต์แอมแปร์ และผู้ผลิตน าไฟฟ้าไปใช้ในกิจการของ
ตนเอง 
3. กิจการจ าหน่ายไฟฟ้าที่มีขนาดต ่ากว่า 1,000 กิโลโวลต์แอมแปร์ โดยผ่านระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 
4. กิจการศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าที่ไม่มีหน้าท่ีสั่งการด้านการผลิตไฟฟ้าโดยตรง 
5. กิจการเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาตจิากของเหลวเป็นก๊าซ ท่ีมีปริมาณการเก็บรักษาก๊าซธรรมชาตเิหลวรวมของแต่
ละแหล่งเก็บรักษาท่ีมีปริมาณต ่ากว่า 50,000 ลิตร 
 
 

   20 ฝ่ายอนุญาตกิจการ
พลังงาน 

แบบทางวิศวกรรมของโรงไฟฟ้า
ต้องให้วิศวกรแต่ละสาขาใน
ระดับใดลงนาม 

รายละเอียดอ านาจหน้าที่การประกอบวิชาชีพทางด้านวิศวกรรมแตล่ะสาขาในระดับต่างๆ สอบถามขอ้มูลได้ทางเว็บไซต์สภา

วิศวกร http://www.coe.or.th หรือท่ี สภาวิศวกร 487/1 อาคาร ว.ส.ท. ช้ัน2 ซอย รามค าแหง 39 (เทพลีลา) แขวงพลับ

พลาไชย เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-6868  

21 ฝ่ายอนุญาตกิจการ
พลังงาน 

ขั้นตอนการพิจารณาหลังจากยื่น
ค าขออนุญาตประกอบกิจการ
ไฟฟ้าแล้ว เป็นอย่างไร และใช้
เวลาในการพิจารณาเท่าใด 

หลังจากยื่นเอกสารค าขอรับใบอนุญาต  
1.เจ้าหน้าท่ีจะตรวจสอบเอกสารหลักฐาน หากไม่ถูกต้องครบถ้วนจะแจ้งกลับภายใน 7 วัน 
2. ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องแจ้งความพร้อมให้จนท.เข้าตรวจสถานประกอบกิจการเปรียบเทียบมาตรา 47 และ มาตรา 48 
ประกาศแล้วมีผลบังคับใช้ 16 มีนาคม 2560 
2.1 ใบผลิตออกก่อนก่อสร้าง  
2.2 ท าการตรวจสอบพ้ืนท่ีและสภาพแวดล้อม 
3.หลังจากค าขอ เอกสารและหลักฐานครบถ้วน มีระยะเวลาด าเนินการรวมทั้งสิ้น 75 วัน แบ่งเป็น 
3.1 ส านักงาน กกพ. จัดท าความเห็นเสนอต่อ กกพ. แล้วเสรจ็ภายใน 45 วัน นับแต่วันได้รับค าขอเอกสารและหลักฐานครบถ้วน 
3.2 กกพ. พิจารณาความเห็นของส านักงาน กกพ. แล้วเสร็จภาย 30 วัน นับแต่วันได้รับความเห็น 
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  22 ฝ่ายอนุญาตกิจการ

พลังงาน 

ค่าธรรมเนียมการขอใบอนุญาตประกอบกิจการ

ไฟฟ้า เป็นอย่างไร 

 การประกอบด้วยค่าธรรมเนยีมใบอนุญาตและค่าธรรมเนยีมการประกอบกิจการพลังงานรายปี  
โดยค่าธรรมเนียมใบอนุญาต แบ่งตามประเภทใบอนุญาต ดังนี้  
-ใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าก าลังการผลติติดตั้งไม่เกิน 10 เมกะวตัต์ ฉบับละ 5,000 บาท 
  ก าลังการผลิตตดิตั้งเกิน 10 เมกะวัตต์ แตไ่ม่ถึง  150 เมกะวัตต์ ฉบับละ 10,000 บาท 
  ก าลังการผลิตตดิตั้งเกินกว่า 150 เมกะวัตต์ ฉบับละ 50,000 บาท 
-ใบอนุญาตระบบส่งไฟฟ้า ฉบับละ 50,000 บาท 
- ใบอนุญาตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า ฉบับละ 50,000 บาท  
-ใบอนุญาตจ าหน่ายไฟฟ้า ฉบับละ 50,000 บาท  
-ใบอนุญาตควบคุมระบบไฟฟ้า ฉบับละ 50,000 บาท 
-ใบอนุญาตขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อผ่านระบบส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ ฉบับละ 50,000 บาท 
- ใบอนุญาตจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ ฉบับละ 50,000 บาท 
- ใบอนุญาตค้าปลีกก๊าซธรรมชาตผิ่านระบบจ าหน่ายกา๊ซธรรมชาติ ฉบับละ 50,000 บาท 
-ใบอนุญาตเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาตจิากของเหลวเป็นก๊าซ ฉบับละ 50,000 บาท 
ค่าธรรมเนียมประกอบกจิการพลงังานรายปี  
1. การประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า 
- ก าลังการผลิตตดิตั้งไม่เกิน 10 เมกะวัตต์    กิโลโวลต์แอมแปร์   3 บาท 
- ก าลังการผลิตตดิตั้งเกินกว่า 10 เมกะวัตต์ แต่ไม่เกิน 150 เมกะวัตต์  กิโลโวลต์แอมแปร์  4 บาท 
- ก าลังการผลิตตดิตั้งเกินกว่า 150 เมกะวัตต์ กิโลโวลต์แอมแปร์  5 บาท 
2.การประกอบกิจการระบบส่งไฟฟ้า   กิโลเมตรละ  2,500 บาท 
3.กิจการระบบจ าหน่ายไฟฟ้า คิดตามความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด  กิโลวัตต์-ช่ัวโมง (KWh)   ละ 1 บาท     
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  (ต่อ) ฝ่ายอนุญาตกิจการ

พลังงาน 

ค่าธรรมเนียมการขอใบอนุญาตประกอบกิจการ

ไฟฟ้า เป็นอย่างไร 

4. การประกอบกิจการจ าหน่ายไฟฟ้าคิดตามหน่วยจ าหน่ายไฟฟ้าใหก้ับผู้ใช้ไฟฟ้า กิโลวัตต์-ช่ัวโมง (KWh) ละ    
0.10 สตางค์   
5.การประกอบกิจการควบคุมระบบไฟฟ้า ปีละ 20 ล้านบาท    6. การประกอบกิจการขนส่งก๊าซธรรมชาติทาง
ท่อผ่านระบบส่งก๊าซธรรมชาติ กิโลเมตรละ 25,000 บาท     7. การประกอบกิจการจัดหาและค้าส่งก๊าซ
ธรรมชาติ คดิตามปริมาณค้าส่งก๊าซธรรมชาติในแต่ละปี ล้านบีทียูละ 0.05 บาท                                                                                                                       
8. การประกอบกิจการค้าปลีกกา๊ซธรรมชาตผิ่านระบบจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติ คดิตามปริมาณ จ าหนา่ยก๊าซ
ธรรมชาติในแตล่ะปี  ล้านบีทียูละ 0.05 บาท      9.การประกอบกิจการเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติ
จากของเหลวเป็นก๊าซตนัละ 5 บาท      
   อาจมีการถามค่าธรรมเนียม อ.1 + รง.4 + พค.2   เป็นไปตามกฎหมายนัน้มีรายละเอียดดังนี้ 
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    23 ฝ่ายอนุญาตกิจการ

พลังงาน 

การแจ้งความประสงค์จะเริม่ประกอบกิจการไฟฟ้า 

ควรแจ้งเมื่อไหร ่

ต้องแจ้งให้ส านักงานทราบไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันเริ่มประกอบกิจการไฟฟ้า โดยการแจ้งต้องมีรายละเอียด

เกี่ยวกับ วัน เวลา สถานท่ี  ก าลังการผลิตตดิตั้ง ก าลังการผลิตและปริมาณไฟฟ้าที่ถูกส่งเข้าระบบ (หลังจากการ

ไฟฟ้าไดม้ีการทดสอบความพร้อมของระบบ  และก าหนดวันจ่ายไฟแล้ว) ท้ังนี้ ผู้รับมอบอ านาจสามารถแจ้งผ่าน

ระบบ  Licensee Portal 

24 ฝ่ายอนุญาตกิจการ
พลังงาน 

การแจ้งความพร้อมใหเ้จ้าหน้าท่ีเข้าตรวจสถาน
ประกอบกิจการเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการออก
ใบอนุญาต พค.2 มีขั้นตอนอย่างไร 

ควรส่งหนังสือแจ้งความพร้อมฯ โดยเรยีนเลขาธิการส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานล่วงหน้าอย่าง
น้อย 1 เดือน  โดยมีรายละเอียดอา้งถึงวันยื่นขอรับใบอนุญาต  ความก้าวหน้าโครงการ พร้อมแนบภาพถ่าย
ประกอบการแจ้งความความพร้อม พร้อมส่งรายงานมาเป็นหลักฐาน ว่ามีความพร้อมให้เข้าตรวจตั้งแต่วันท่ี
เท่าไหรเ่ป็นต้นไป  เพื่อเจ้าหน้าท่ีจะไดจ้ัดแผนการตรวจล่วงหน้า 

   25 ฝ่ายอนุญาตกิจการ
พลังงาน 

การขอใบอนุญาตที่ต้องใช้ในการประกอบกิจการ
ผลิตไฟฟ้า (เป็นโรงไฟฟ้า SPP Cogeneration) 
อาทิ ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) , 
ใบอนุญาตก่อสรา้งอาคารควบคมุ (อ.1) ฯลฯ 
สามารถยื่นขอได้ที่ กกพ หรือต้องยื่นขอเองตาม
หน่วยงานท่ีเป็นผู้อนุมัต ิ

ถ้าหากไมไ่ด้ตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีเขตอตุสาหกรรมหรือนิคมอตุสาหกรรม สามารถยื่นขอได้ที่ ส านักงานกกพ หรือ 
ส านักงานกกพ ประจ าเขต 

   26 ฝ่ายอนุญาตกิจการ
พลังงาน 

การรับซื้อไฟฟ้าจากการผลติไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา ใช้เอกสารหลักฐาน
ประกอบอะไรบ้างในการยื่นต่อการไฟฟ้าฝ่าย
จ าหน่าย 

รายละเอียดจะเป็นไปตามระเบียบรับซื้อไฟฟ้าของแต่ละโครงการทีไ่ด้มีการระบุไวส้ามารถดูข้อมลูเพิม่เติมได้ที่ 
www.erc.or.th 
 
 
 
 

http://www.erc.or.th/
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   27 ฝ่ายอนุญาตกิจการ
พลังงาน 

ถ้าต้องการประกอบกิจการเกี่ยวกับปิโตรเลียม
ต้องแจ้งข้อมูลอะไรแก่ส านักงาน กกพ. 

พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน เกี่ยวข้องกับกิจการไฟฟ้า กิจการก๊าซธรรมชาติ และกิจการอื่นท่ี
ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา ดังนั้น การประกอบกิจการปิโตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม ได้รับยกเว้นไม่
ต้องขออนุญาตตามกฎหมายนี้ สามารถสอบถามเพิ่มเติมที่กรมธุรกิจพลังงาน (ธพ/ชช) 
 
 

   28 ฝ่ายอนุญาตกิจการ
พลังงาน 

ถ้าไม่สามารถเริ่มต้นจ าหน่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าไดต้ามก าหนดวันจา่ยไฟฟ้าเชิง
พาณิชย์ (Scheduled Commercial 
Operation Date: SCOD) ที่ระบไุว้ในสัญญาซื้อ
ขายไฟฟ้าจะต้องท าอย่างไร 

ก่อนพ้นก าหนด SCOD ให้ผูผ้ลิตไฟฟ้ารีบแจ้งการไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่ายคู่สัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรแสดงความ
พร้อมในด้านต่างๆ ได้แก่ แหล่งเงินทุนและความคืบหน้าของการออกแบบ/ติดตั้งระบบ รวมถึงสถานะของการขอ
ใบอนุญาตต่างๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากการไฟฟ้าฝ่ายจ าหนา่ยพิจารณาแล้วไม่ขัดข้องอาจให้เลื่อน SCOD 
ออกไปขึ้นอยู่กับการพิจารณาของการไฟฟ้าในการก าหนดระยะเวลาแต่ละครั้ง 

   29 ฝ่ายอนุญาตกิจการ

พลังงาน 

ในกรณีที่ผูร้ับใบอนุญาตจะเปลี่ยนแปลงรายการ

ที่ขออนุญาตไปจากท่ีได้มีการ อนุญาตซึ่งมิใช่

สาระ ส าคญั ผู้รับใบอนุญาตต้องด าเนินการ

อย่างไร 

 

ผู้รับใบอนุญาตต้องมีหนังสือแจ้งความประสงค์ขอเปลีย่นแปลงรายการ ท่ีไดร้ับอนุญาตมายังส านักงานกกพ. ขอต่อ

ส านักงานหรือส านักงานประจ าเขต แล้วแต่กรณี เพื่อขอเปลี่ยนแปลงรายการที่ได้รับอนญุาต   แต่ถ้าหากปรากฏ

ว่ารายการที่จะขอเปลีย่นแปลง เปน็รายการซึ่งมีสาระส าคัญอันอาจกระทบต่อก าลังการผลิต มาตรฐาน ด้านความ

ปลอดภัย หรือสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการก่อน 

 

   30 ฝ่ายอนุญาตกิจการ
พลังงาน 

ในกรณีที่ใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานสูญ
หาย ถูกท าลาย หรือช ารุด ให้ผูไ้ดร้ับใบอนุญาต
ด าเนินการอยา่งไร 
 

ให้ผู้ไดร้ับใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อส านักงาน เมือ่ส านักงานพิจารณาแล้ว ให้ออกใบแทน
ใบอนุญาตให้แก่ผู้ยื่นค าขอ ท้ังนี้ ใบแทนใบอนุญาต ให้เป็นไปตามแบบท่ีเลขาธิการก าหนด 
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   31 ฝ่ายอนุญาตกิจการ
พลังงาน 

ท าสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่าย
แล้ว สามารถโอนสิทธิใบอนุญาตประกอบ
กิจการพลังงานตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าให้ผู้อื่น
ได้หรือไม ่

ได้ โดยผูร้ับโอนจะต้องมีคณุสมบตัเิป็นผู้รับใบอนญุาต ตามระเบียบ กกพ ว่าด้วยการขอรับใบอนุญาต และ การ
อนุญาตประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2551และต้องได้รับความยินยอมจากการไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่ายใหโ้อนสัญญา
ซื้อขายไฟฟ้าได้ (ท้ังนี้ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กกพ เห็นชอบ) นอกจากน้ีจะต้องมีการประกาศค าขอโอนสิทธิ
ตามใบอนุญาตในหนังสือพิมพ์รายวัน อย่างน้อยหนึ่งฉบับเป็นเวลาอย่างน้อยสามวัน และในระบบเครอืข่าย
คอมพิวเตอร์ ของส านักงานกกพ เพื่อให้ประชาชนและผู้ที่อาจไดร้ับผลกระทบแสดงความคิดเห็นเป็นเวลาอย่าง
น้อย 15 วัน 
 
 

   32 ฝ่ายอนุญาตกิจการ
พลังงาน 

การยื่นขอรับใบอนุญาต (อ.1) สามารถยื่นได้ที่
หน่วยงานใดบ้าง 

กรณียื่นค าขอรับใบอนุญาต (อ.1) ให้ยื่นได้ที่ส านักงาน กกพ. ท้ังส่วนกลางและส านักงานประจ าเขต เช่นเดียวกัน 
ดูแนวปฏิบัติและค าชี้แจงเพิ่มเติม  หลังจากท่ีกระบวนการพิจารณาให้อนุญาตแล้วเสร็จ สามารถไปรับใบอนุญาต
พร้อมช าระค่าธรรมเนียมในคราวเดียวกันได้ที่ท้องถิ่น ร.ง.4 สามารถยื่นได้ทีส่ านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด/
ส านักงาน กกพ./ส านักงาน กกพ. ประจ าเขต  
 
 

   33 ฝ่ายอนุญาตกิจการ
พลังงาน 

สอบถามการช าระค่าธรรมเนียมประกอบกิจการ
พลังงาน สามารถช าระผ่านทางส านักงานประจ า
เขต ได้หรือไม ่
 
 
 
 

แนะน าในกรณีนีผู้้ประกอบไมส่ามารถช าระค่าธรรมเนียมประกอบกจิการพลังงานท่ีส านักงาน.กกพ.ประจ าเขตได้ 
แต่สามารถช าระผ่านธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขา และสามารถติดตามข่าวสารผ่านทาง www.erc.or.th  
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   34 ฝ่ายอนุญาตกิจการ
พลังงาน 

สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่รับตดิตั้งระบบผลติ
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ตดิตั้งบนหลังคาได้ที่
ไหน 

ในเบื้องต้นสามารถดูรายชื่อผู้ด าเนินการรับตดิตั้งระบบซึ่งข้ึนทะเบยีนแนะน าไว้กับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้บน Website ของ พพ. 
http://www.dede.go.th/dede/index.php?option=com_content&view=article&id=11686 
 

   35 ฝ่ายอนุญาตกิจการ
พลังงาน 

สามารถหารายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตผลติไฟฟ้า
และวันท่ีเริม่ประกอบกิจการ (CoD) ได้ที่ไหน 

ในเบื้องต้นสามารถดูรายชื่อผู้ได้รบัใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าและวันท่ีเริม่ประกอบกิจการ (COD)ท่ี
ลิ้งค์http://app04.erc.or.th/ELicense/Licenser/05_Reporting/504_ListLicensing_Columns_New.aspx
?LicenseType=1 สอบถามข้อมลูเพิ่มเติมตดิต่อ 02-2073599 ต่อฝ่ายใบอนุญาต 
 

   36 ฝ่ายอนุญาตกิจการ
พลังงาน 

สัญญาซื้อขายไฟฟ้ามีระยะเวลาเทา่ไหร่ -กรณีจ าหน่ายไฟฟ้าให้กับ กฟผ จ าหน่ายอายุ PPA ไมเ่กิน 25 ปี นับจากก าหนดวันจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ 
(Scheduled Commercial Operation Date: SCOD) หรือสูงสดุไม่เกินตามทีร่ะบไุว้ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 
- กรณีจ าหน่ายไฟฟ้าให้กับลูกค้าตรงขึ้นอยู่กับข้อก าหนดของแต่ละสญัญาส่วนใหญ่จะตาม กฟผ คือ  25 ปี  หรือ 
มีบางประเภทของสัญญาเป็นแบบ 5 ปีต่ออัตโนมัต ิ
 

   37 ฝ่ายอนุญาตกิจการ
พลังงาน 

หากมีการลักลอบน าไฟฟ้าจากแหล่งอื่นมา
จ าหน่ายแทนไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแสงอาทิตย์จะมี
ผลอย่างไร 

จะถือเป็นการละเมิดสัญญาซื้อขายไฟฟ้า และเป็นผลให้สญัญาซื้อขายไฟฟ้านั้นสิ้นสุดลงโดยทันที รวมทั้งจะต้องถูก
ด าเนินคดตีามกฎหมายต่อไป นอกจากน้ี การไฟฟ้าฝา่ยจ าหน่ายจะเรียกเก็บคา่ปรับในอัตรา 10,000 บาทต่อ 
kWpของแผง และจะเรยีกคืนค่าไฟฟ้าที่ได้รับจากการจ าหน่ายไฟฟ้าเต็มจ านวนท่ีการไฟฟ้าฝ่ายจ าหนา่ยได้ช าระ
ให้กับผู้ผลิตไฟฟ้าไปแล้ว นับตั้งแตว่ันเริ่มจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date: COD)  
 
 
 
 

http://www.dede.go.th/dede/index.php?option=com_content&view=article&id=11686
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   38 ฝ่ายอนุญาตกิจการ
พลังงาน 

มีการก าหนดคุณสมบตัิของอุปกรณ์ Solar Cell 
และมาตรฐานในการติดตั้งหรือไม ่

มี ผู้ผลิตไฟฟ้าจะต้องตดิตั้งอุปกรณ์และระบบการผลิตไฟฟ้าตามข้อก าหนดแนบท้ายประกาศและข้อก าหนดเรื่อง
การเช่ือมต่อระบบไฟฟ้าตามข้อก าหนดของการไฟฟ้า นอกจากนี้ก าหนดข้อมูลเกีย่วกับการออกแบบและตดิตั้ง
อุปกรณ์ Solar Cell ใน CoP ทั้งนี้ ผู้ผลติไฟฟ้าที่มีขนาดก าลังการผลิตตดิตั้งของแผงมากกว่า 250 kWp ต้อง
จัดหาและตดิตั้งเครื่องตรวจวัดคณุภาพไฟฟ้า (Power Quality Meter) ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อก าหนดของ
การไฟฟ้าฝา่ยจ าหน่าย ณ ต าแหนง่จุดเช่ือมโยงระบบไฟฟ้าด้วย 
<รายละเอียดตามประกาศข้อ 12 และเอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 5> 

   39 ฝ่ายอนุญาตกิจการ
พลังงาน 

เมื่อท าสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่าย
จ าหน่ายแล้ว สามารถโอนสิทธิและหน้าที่ตาม
สัญญาซื้อขายไฟฟ้าใหผู้้อื่นได้หรือไม่ 

จะต้องไดร้ับการยินยอมจากการไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่ายก่อนตามหลักเกณฑ์ที่การไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่ายก าหนดและต้อง
ได้รับการเห็นชอบจาก.กกพประกอบด้วย 

   40 ฝ่ายอนุญาตกิจการ
พลังงาน 

สอบถามหลักเกณฑ์การส่งรายงานสิ่งแวดล้อม 
EIA MONITOR (ตามข้อก าหนดใหม่)2561 

ตามประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีจัดท ารายงานผลการปฎิบตัิตามมาตราการประเมินผล กระทบสิง่แวดล้อมซึ่ง
ผู้ด าเนินการ หรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดท าเมื่อได้รับอนญุาตให้ด าเนินการหรือกิจการแล้ว พ.ศ 2561 เช่น กรณี
โรงไฟฟ้า1.นอกเขต กนอ. ให้ท าการส่ง ส านักงาน.กกพ จ านวน(3ชุด) และหน่วยงานอื่น 1ชุค/หน่วย 2. ในเขต 
กนอ. ส่งกนอ. 1ชุด กรณีท่อส่งก๊าซธรรมชาติ(NGV) ท่อส่งไปยังโรงไฟฟ้า และท่อประธาน ส่งส านักงาน.กกพ( 3
ชุด)  หมายเหตุ กรณีแนวท่อส่งก๊าซพาดผ่านจังหวดั เจ้าของโครงการต้องจัดส่งรายงานEIA MONITOR ให้ครบ
ตามจ านวนจังหวัดที่พาดผ่าน เช่น แนวท่อพาดผ่าน 5 จังหวัด ต้องจัดท ารายงาน จ านวน 7 ชุด ส่งให้หน่วยงาน
อนุญาตหลัก สามารถศึกษาผา่นหน้าเว็บไซต์ www.erc.or.th 
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FAQ รายละเอียดข้อมลูแยกตามฝ่ายงานการให้ข้อมูลที่ศูนย์บริการ Call Center 1204  
ฝ่ายแผนและจัดหาพลังงาน 

ล าดับที ่ ฝ่ายงานส านักงานกกพ ค าถาม ค าตอบท่ี Call Center ตอบ 

1 ฝ่ายแผนและจัดหา
พลังงาน 

แนวนโยบายพื้นฐานว่าด้วยกิจการ
พลังงานมีอะไรบา้ง 

1. จัดหาพลังงานให้เพียงพอกับความต้องการ 
2. ส่งเสรมิให้มีการใช้พลังงานอย่างประหยัด 
3. ส่งเสรมิให้ชุมชนท้องถิ่นและประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการและตรวจสอบการด าเนินงานด้านพลงังาน 
4. ส่งเสรมิสังคมใหม้ีความรู้ ความตระหนัก และพฤติกรรมที่ถูกต้องต่อการใช้พลังงานอย่างประหยดั มีประสิทธิภาพ 
และคุ้มค่า 
5. สนับสนุนกิจการไฟฟ้าเพื่อสาธารณูปโภคพื้นฐาน การรักษาความมั่นคงและเช่ือถือได้ของระบบไฟฟา้ 

2 ฝ่ายแผนและจัดหา
พลังงาน 

ขอบเขตของการก ากับการประกอบกิจการ
พลังงาน มีอะไรบ้าง 

การก ากับดูแลการประกอบกิจการพลังงานของส านักงาน กกพ. ประกอบด้วย การพิจารณาสถานท่ีตัง้ มาตรฐานทาง
วิชาการ วิศวกรรม และความปลอดภัย ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ประเภทของเชื้อเพลิง เทคโนโลยี การป้องกัน
การขาดแคลนพลังงาน การถือหุ้น อัตราค่าบริการ ผลกระทบต่อชุมชนและสภาพแวดล้อม เป็นต้น 
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ล าดับที ่ ฝ่ายงานส านักงานกกพ ค าถาม ค าตอบท่ี Call Center ตอบ 

    3 ฝ่ายแผนและจัดหา
พลังงาน 

วัตถุประสงค์ในการก ากับดูแลกิจการ
พลังงานท่ีส าคัญมีอะไรบ้าง 

วัตถุประสงค์ในการก ากับดูแลกิจการพลังงาน มีดังนี ้
1.ส่งเสรมิให้มีบริการพลังงานอย่างเพียงพอ และมีความเป็นธรรมตอ่ท้ังผู้ใช้บริการและผู้ประกอบการ 
2.ส่งเสรมิการแข่งขัน และป้องกันการใช้อ านาจในทางมิชอบในการประกอบกิจการพลังงาน 
3.ส่งเสรมิให้บริการของระบบโครงข่ายพลังงานเป็นไปด้วยความเปน็ธรรม และไม่มีการเลือกปฏิบัติทีไ่ม่เป็นธรรม 
4.ปกป้องผลประโยชน์ของผู้ใช้พลงังาน 
5.ส่งเสรมิให้การประกอบกิจการพลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
6.ส่งเสรมิให้ผู้ประกอบกิจการพลังงานได้รับผลตอบแทนท่ีเหมาะสมและเป็นธรรมต่อผู้ใช้พลังงาน 
7.สนับสนุนให้มีการใช้พลังงานและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ 
8.ป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการประกอบกิจการพลังงาน 
9.ส่งเสรมิการใช้พลังงานหมุนเวยีนและพลังงานท่ีมผีลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย 
 

4 ฝ่ายแผนและจัดหา
พลังงาน 

การก าหนดมาตรฐาน และความปลอดภัย
ในการประกอบกิจการพลังงานตาม
ระเบียบของคณะกรรมการมีอะไรบ้าง 

โดยระเบียบที่ก าหนดจะต้องมีรายละเอียดดังนี้       
1. ไม่สร้างภาระให้แก่ผูร้ับใบอนุญาตเกินความจ าเป็น 
2. ไม่เข้มงวดเกินไปในลักษณะที่เป็นการจ ากัดหรือกีดกันการแข่งขัน                                                      
3. ไม่เป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผูร้ับใบอนุญาตรายหนึ่งรายใด                                                         
4. มีความโปร่งใส 
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ล าดับที ่ ฝ่ายงานส านักงานกกพ ค าถาม ค าตอบท่ี Call Center ตอบ 

5 ฝ่ายแผนและจัดหา
พลังงาน 

นโยบายป้องกันการผูกขาดการประกอบ
กิจการพลังงานมีอะไรบ้าง 

คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานออกระเบียบที่เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการ
ก าหนดหลักเกณฑเ์พื่อมิให้มีการรวมกิจการอันก่อให้เกิดการผูกขาด ลดการแข่งขัน หรือจ ากดัการแข่งขันในการ
ให้บริการพลังงาน พ.ศ.2552 ก าหนดระยะเวลาหรือเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกอบกิจการพลังงานเพื่อปอ้งกันมิให้มีการ
กระท าอันเป็นการผูกขาด ลดการแข่งขัน หรือจ ากัดการแข่งขันให้ผูร้ับใบอนุญาตปฏิบัติ และเมื่อเห็นว่านโยบายของรัฐ 
ภาวะเศรษฐกิจ ข้อเท็จจริง หรือ พฤติกรรมที่คณะกรรมการอาศัยเป็นหลักในการพิจารณาอนุญาตเปลี่ยนแปลงไป 
คณะกรรมการจะแกไ้ขเพิ่มเติม หรือยกเลิกระยะเวลา หรือเงื่อนไขดงักล่าวในเวลาใดกไ็ด้ 

6 ฝ่ายแผนและจัดหา
พลังงาน 
 
 
 

ส านักงาน กกพ.มีแนวทางสร้างความ
เชื่อมั่นในการปฏิบัตหิน้าท่ีอย่างไรบ้าง 

ส านักงาน กกพ.จะท าการก ากับ ดแูลการประกอบกิจการพลังงานให้มีระบบการบริหารจดัการพลังงาน ให้มีความมั่นคง
และเชื่อถือได้ มีประสิทธิภาพ เปน็ธรรมต่อทั้งผู้ใช้ และผู้ประกอบกจิการพลังงาน ตลอดจนเป็นมติรตอ่สิ่งแวดล้อม โดย
ยึดมั่นต่อการปฏิบตัิหน้าที่อย่างเทีย่งธรรมและโปร่งใส เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศอยา่งยั่งยืน ทั้งในด้านสังคม 
เศรษฐกจิและสิ่งแวดล้อม 
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ล าดับที ่ ฝ่ายงานส านักงานกกพ ค าถาม ค าตอบท่ี Call Center ตอบ 

7 ฝ่ายแผนและจัดหา
พลังงาน 

ทางส านักงาน กกพ.จะก ากับดูแลกิจการ
พลังงานไม่ให้เกิดการผูกขาดในธุรกิจท่อ
ส่งก๊าซธรรมชาติได้อย่างไร 

ธุรกิจท่อส่งก๊าซธรรมชาติเป็นธรุกจิเสรภีายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน ตามพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 โดยผู้ประกอบการทุกรายสามารถด าเนินการได้ ไม่ว่าเป็นหน่วยงานของรัฐหรือ
เอกชน โดยต้องขออนุญาตจากคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน เนื่องจากธุรกิจนี้ใช้เงินลงทุนในการก่อสร้างและ
ด าเนินโครงการสูง และต้องประกอบกิจการภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เข้มงวด โดยการก าหนดอัตราค่าบริการต้อง
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขของพระราชบัญญตัิการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 จึงท าให้มีผู้ประกอบการ
น้อยราย 

8 ฝ่ายแผนและจัดหา
พลังงาน 

ขอทราบระเบยีบการตั้งโรงไฟฟ้าผลิต
ไฟฟ้าจากขยะมลูฝอย 

มีการประกาศรับซื้อไฟฟ้าจากขยะชุมชนแล้ว ประชาชนสามารถตดิตามข่าวสารได้ทางเว็บไซต์ของส านักงาน กกพ ผ่าน
ทาง www.erc.or.th หรือ ตดิต่อมาที่ Call center 1204 ได้ตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น 

9 ฝ่ายแผนและจัดหา
พลังงาน 

สอบถาม มีโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากการ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
ภาคเอกชนหรือไม ่

ขณะนี้ยังไม่เปิดรับภาคเอกชน ผู้ตดิต่อสามารถตดิตามข่าวสารผ่านทางwww.erc.or.th ตดิต่อมาท่ี Call center 1204 
ได้ตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น 
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FAQ รายละเอียดข้อมลูแยกตามฝ่ายงานการให้ข้อมูลที่ศูนย์บริการ Call Center 1204  
.ฝ่ายวิศวกรรมและส่งเสริมการแข่งขนั 

ล าดับที ่ ฝ่ายงานส านักงานกกพ ค าถาม ค าตอบท่ี Call Center ตอบ 

    1 ฝ่ายวิศวกรรมและส่งเสริม
การแข่งขัน 

หลักเกณฑ์การก าหนดมาตรฐาน
วิศวกรรมและความปลอดภัยในการ
ประกอบกิจการพลังงานตามระเบยีบ
ของคณะกรรมการมีอะไรบ้าง 

โดยระเบียบที่ก าหนดจะต้องมีรายละเอียดดังนี้    
1. ไม่สร้างภาระให้แก่ผูร้ับใบอนุญาตเกินความจ าเป็น                                                  
2. ไม่เข้มงวดเกินไปในลักษณะที่เป็นการจ ากัดหรือกีดกันการแข่งขัน                             
3. ไม่เป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผูร้ับใบอนุญาตรายหนึ่งรายใด                                   
4.  มีความโปร่งใส 

     2 ฝ่ายวิศวกรรมและส่งเสริม
การแข่งขัน 

ฝ่ายวิศวกรรมและวิชาการมีหน้าทีก่ ากับ
หรือดูแลเกี่ยวกับข้อมูลด้านใด 

มีหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าข้อมูลเพื่อก าหนดมาตรฐานทางวิศวกรรมและความปลอดภัยข้อก าหนดในการ
เชื่อมต่อ การขอใช้ และการปฏิบตัิการระบบโครงข่ายพลังงาน มาตรฐานอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อกับระบบโครงข่าย
พลังงาน ติดตาม วิเคราะห์ผลกระทบ วิเคราะห์และจดัท าการพยากรณ์และคาดการณ์พลังงาน ส่งเสรมิ สนับสนุน การ
รวบรวมข้อมลู และถ่ายทอดความรู้ 

     3 ฝ่ายวิศวกรรมและส่งเสริม
การแข่งขัน 

ทางฝ่ายวิศวกรรมและวิชาการมีหน้าท่ี
รับผิดชอบดา้นใด  
EIA , EHIA,ESA และ COP คืออะไร     
และเป็นข้อกฎหมายของหน่วยงานใด 

ฝ่ายวิศวกรรมและวิชาการ มหีน้าที่รับผิดชอบเฉพาะการก าหนดหลักเกณฑ์การจัดท า COP เท่านั้น รายละเอียดดไูดจ้าก 
www.erc.or.th   ขณะที่  ESA คือการท ารายงานเกีย่วกับการศึกษาและก าหนดมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบต่อ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย  เป็นข้อกฎหมายของกรมโรงงานฯ  ส่วน EIA คือรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประชาชน และส าหรับข้อกฎหมายผู้ดูแล EIA, EHIA เป็นของส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สพ) www.onep.go.th 

    4  ฝ่ายวิศวกรรมและส่งเสริม
การแข่งขัน 

พันธกิจของฝ่ายวิศวกรรมและวิชาการ
คืออะไร 

ศึกษา วิเคราะห์ และจดัท าข้อมูลเพื่อก าหนดมาตรฐานคณุภาพให้บริการ ตดิตามตรวจสอบการก าหนดเง่ือนไขการสั่ง
เดินเครื่องโรงไฟฟ้าและการจัดท าแผนการผลติไฟฟ้า รวมทั้งก ากับดแูลการสั่งเดินเครื่องโรงไฟฟ้าของศูนย์ควบคุมระบบ
โครงข่ายพลังงาน ศึกษาและจัดท าข้อเสนอมาตรการความมั่นคงระบบพลังงานวิเคราะห์ จัดท า และเผยแพร่ข้อมลูเพื่อ
สนับสนุนการก ากับกิจการ  ด าเนนิการบูรณาการเพื่อสร้างความเปน็เอกภาพและความน่าเชื่อถือของข้อมูลพลังงาน 

http://www.erc.or.th/
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ล าดับที ่ ฝ่ายงานส านักงานกกพ ค าถาม ค าตอบท่ี Call Center ตอบ 

5 ฝ่ายวิศวกรรมและส่งเสริม
การแข่งขัน 

รายงานผลการตรวจวัดดัชนี
กระบวนการผลติพลังงานไฟฟ้าและ
พลังงานความร้อมร่วมกัน(PES) 

เเนะน า ท าหนังสือน าเรียนเลขาธิการคณะกรรมการก ากับกจิการพลังงาน น าส่งส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการ
พลังงาน อาคารจตุรสัจามจุรี ช้ัน19 ถนน.พระราม1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน และสามารถดูข้อมลูเพิ่มเติมที่หน้า
เว็บไซต์ www.erc.or.th 
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FAQ รายละเอียดข้อมลูแยกตามฝ่ายงานการให้ข้อมูลที่ศูนย์บริการ Call Center 1204  
.ฝ่ายส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน ประจ าเขตมี 13 ฝ่าย 

ล าดับที ่ ฝ่ายงานส านักงานกกพ ค าถาม ค าตอบท่ี Call Center ตอบ 

     1 ฝ่ายส านักงาน
คณะกรรมการก ากับ
กิจการพลังงาน ประจ า
เขตมี 13 ฝ่าย 

1.กรณีค่าไฟฟ้าที่ถูกเรียกเก็บมีอัตราสูง
ผิดปกต ิ
2.กรณีการตัดไฟฟ้าหรือเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการตดัไฟฟ้าไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ ์
3. กรณีมาตรวัดไฟฟ้า (มิเตอร์) ช ารุดเสียหาย 
4 กรณี เสา – สายไฟฟ้ากดีขวาง 
5. กรณีไฟฟ้าตกดับเกดิความเสียหาย 

สามารถแจ้งปัญหาได้ที่การไฟฟ้านครหลวง (1130)/ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (1129) หากประสงค์จะใช้กลไกจาก
หน่วยงานก ากับกิจการพลังงาน เพื่อให้เข้ามาพิจารณาหรือประสานการด าเนินงานใหส้ามารถแจ้งไดท้ี่ส านักงาน 
กกพ. ประจ าเขต 13 ดังนี ้
เขต1 (เชียงใหม่) 053-203-443 
เขต2 (พิษณุโลก) 055-252-924 
เขต3 (นครสวรรค์) 056-221-991 
เขต4 (ขอนแก่น) 043-228-338 
เขต5 (อุบลราชธานี) 045-312-280 
เขต6 (นครราชสมีา) 044-257-888 
เขต7 (สระบรุี) 036-223-048 
เขต8 (ชลบุรี) 038-113-487 
เขต9 (กาญจนบุรี) 034-517-505 
เขต10 (ราชบุรี) 032-328-503 
เขต11 (สุราษฏร์ธานี) 077-285-312 
เขต12 (สงขลา) 074-330-309 
เขต13 (กรุงเทพมหานคร) 02-525-2544 
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     2 
ฝ่ายส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับกิจการพลังงาน ประจ าเขตมี 
13 ฝ่าย 

โครงการ กกพ. คลินิกคืออะไร 
เป็นโครงการเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็นการขอค าปรึกษาเรื่องไฟฟ้า หรือ ร้องเรียนใน
เรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้า เช่น ค่าไฟแพงขึ้นกว่าปกติ ไฟตก ไฟดับบ่อย หรอื ยื่นเรื่องขอใช้ไฟฟ้าแล้วล่าช้า 

     3 
ฝ่ายส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับกิจการพลังงาน ประจ าเขตมี 
13 ฝ่าย 

ถ้าต้องการไปท่ีส านักงานประจ าเขต 
13 เขต พื้นที่ครอบคลุมอยู่ที่ไหนบ้าง 

เขต1 (เชียงใหม่) ครอบคลุมการดูแล 6 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย พะเยา ล าปาง ล าพูน เชียงใหม่ แมฮ่่องสอน  
ที่ต้ังส านักงาน : ช้ัน 2 อาคารแอร์พอร์ตบิซเินสพาร์ก 90 ถ. มหิดล ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 
50100 โทรศัพท์ 053-203433-4  โทรสาร 053-271719 
เขต2 (พิษณุโลก) ครอบคลุมการดูแล 8 จังหวัด ได้แก่ น่าน แพร่ อตุรดติถ์ สุโขทัย ตาก ก าแพงเพชร พิษณุโลก 
พิจิตร 
ที่ต้ังส านักงาน : ช้ันท่ี 3 ของอาคารไทยศิวารัตน์ 59/15 ถ.บรมไตรโลกนารถ2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 
65000   โทรศัพท์ 055-252924 โทรสาร 055-252925 
เขต3 (นครสวรรค์) ครอบคุลมการดูแล 6 จังหวัด ได้แก่ เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี 
ที่ต้ังส านักงาน : 1045/2 ช้ัน 3 หมู่ 10 ถนนนครสววรค์-พิษณุโลก 
 ต าบลนครสวรรค์ อ าเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ 056-221991-2 
เขต4 (ขอนแก่น) ครอบคลุมการดูแล 8 จังหวัด ได้แก่ หนองคาย นครพนม สกลนคร อุดรธานี หนองบัวล าภู เลย 
ขอนแก่น บึงกาฬ  
ที่ต้ังส านักงาน: ช้ันท่ี 3 อาคารแก่นนครออฟฟิศพาร์ค11 ถ.ศรีธาตุประชาสันติ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
40000 โทรศัพท์ 043-228338-9 
เขต5 (อุบลราชธาน)ี ครอบคลุมการดูแล 8 จังหวัด ได้แก่ มุกดาหาร กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอด็ ยโสธร 
อ านาจเจรญิ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ  
ที่ต้ังส านักงาน: 130 ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 
โทรศัพท ์045-312-280 
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  (ต่อ) 
ฝ่ายส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับกิจการพลังงาน ประจ าเขตมี 
13 ฝ่าย 

ถ้าต้องการไปท่ีส านักงานประจ าเขต 
13 เขต พื้นที่ครอบคลุมอยู่ที่ไหนบ้าง 

เขต6 (นครราชสีมา) ครอบคลมุการดูแล 4 จังหวัด ได้แก่ ชัยภูมิ นครราชสมีา บุรรีัมย์ สรุินทร์  
ที่ต้ังส านักงาน: 1318/1 ถนนสุรนารายณ์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมอืงนครราชสีมา จังหวดันครราชสมีา 30000 
โทรศัพท์ 044-257888-9  โทรสาร 044-257892 
เขต7 (สระบุรี) ครอบคลุมการดูแล 7 จังหวัด ได้แก่ อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ปทุมธานี นครนายก 
ปราจีนบุรี สระแก้ว 
ที่ต้ังส านักงาน: อาคารส านักงานปั๊มปตท. 12 ถ.มิตรภาพ ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000          
โทรศัพท์ 036-223048-9 
เขต8 (ชลบุรี) ครอบคลมุการดูแล 5 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี  ระยอง จันทบุรี ตราด 
ที่ต้ังส านักงาน: ช้ันท่ี 3 SHOPC1-3 อาคารสโมสร 139 หมู่ที่ 1 ถ.พระยาสัจจา ต.เสม็ด อ.เมืองชลบรุี จ.ชลบุรี 
20000  โทรศัพท์ 038-113487-9    โทรสาร 038-113486 
เขต9 (กาญจนบุรี) ครอบคลมุการดูแล 4 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบรุ ีสุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร 
ที่ต้ังส านักงาน: 284/87 ถ.แสงชูโต ต.บ้านเหนือ อ.เมืองกาญจนบุร ีจ.กาญจนบุรี 71000   
โทรศัพท์ 034-517505-7 
เขต10 (ราชบุรี) ครอบคลุมการดแูล 6 จังหวัด ได้แก่ ราชบุรี สมุทรสงคราม เพชรบรุี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร 
ระนอง 
ที่ต้ังส านักงาน: 49/4 ถนนเพชรเกษม (สายเก่า) ต.หนา้เมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000   
โทรศัพท์ 032-328503-5 
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 (ต่อ) 
ฝ่ายส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับกิจการพลังงาน ประจ าเขตมี 
13 ฝ่าย 

ถ้าต้องการไปท่ีส านักงานประจ าเขต 
13 เขต พื้นที่ครอบคลุมอยู่ที่ไหน
บ้าง 

เขต11 (สุราษฏร์ธานี) ครอบคลมุการดูแล 6 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี พังงา ภูเก็ต กระบี่ นครศรีธรรมราช ตรัง 
ที่ต้ังส านักงาน: อาคารส านักงาน พี.ซี.ทาวเวอร์ ช้ัน 2 เลขท่ี 91/1 หมู่ที่ 1 ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุ
ราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์ 077-285312-3 
เขต12 (สงขลา) ครอบคลุมการดแูล 6 จังหวัด ได้แก่ พัทลุง สตลู สงขลา ปัตตานี ยะลา  นราธิวาช 
ที่ต้ังส านักงาน: มูลนิธสิวนประวัตศิาสตร์ พลเอกเปรม ตณิสลูานนท์ 888 หมู่ 2 ต าบลพะวง อ าเภอเมอืงสงขลา 
จังหวัดสงขลา 90100  โทรศัพท์ 074-330309-10 
เขต13 (กรุงเทพมหานคร) ครอบคลุมการดูแล 3 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ 
ที่ต้ังส านักงาน: 18/23 อาคาร WISH HOUSE ช้ัน 1 หมู่ 10 ถ.นครอินทร์ ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืง จังหวัด
นนทบุรี 11000  โทรศัพท์ 02 5252544-5 โทรสาร 02 525-2504 
  

     4 
ฝ่ายส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับกิจการพลังงาน ประจ าเขตมี 
13 ฝ่าย 

ภารกิจหน้าท่ีฝ่ายส านักงาน กกพ 
ประจ าเขต 1-13 มีอ านาจหน้าท่ี
อย่างไร 

ส าหรับอ านาจหน้าที่ส านักงานกกพ ประจ าเขต 1-13 ตามระเบียบฯ มีดังน้ี1 
1.ประสานการด าเนินงานกับคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจ าเขต รับเรื่องร้องเรียนและด าเนินการเกีย่วกับข้อ
ร้องเรียนของผู้ใช้พลังงาน หรือผู้ประกอบกิจการพลังงาน ตลอดจนให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะด้านการคุ้มครอง
ผู้ใช้พลังงานในเขตพื้นท่ีที่รับผิดชอบ 
2.ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมลู และจัดท ารายงานข้อร้องเรียนของผู้ใช้พลังงานหรือผู้ประกอบกิจการพลังงาน 
และเสนอมาตรการปรับปรุงแกไ้ขปัญหาร้องเรียนและการให้บริการพลังงาน ตลอดจนประสานงานกับผู้ประกอบ
กิจการพลังงานเพื่อให้ไดม้าซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับการร้องเรียนของผู้ใช้พลังงานเพื่อปรับปรุงคณุภาพบริการและแกไ้ข
เรื่องร้องเรียนในเขตพื้นท่ีที่รับผดิชอบ 
3.ด าเนินการรับเรื่องการขอใบอนุญาตการประอบกิจการพลังงานตามประเภทขนาดและลักษณะของกิจการ
พลังงาน และให้ค าปรึกษาเกี่ยวกบัการขอใบอนุญาตการประกอบกจิการพลังงาน ตลอดจนตรวจสอบการด าเนินการ
ตามหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขการออกใบอนุญาตในเขตพื้นท่ีที่รับผดิชอบ 
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ล าดับที ่ ฝ่ายงานส านักงานกกพ ค าถาม ค าตอบท่ี Call Center ตอบ 

 (ต่อ) 
ฝ่ายส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับกิจการพลังงาน ประจ าเขตมี 
13 ฝ่าย 

ภารกิจหน้าท่ีฝ่ายส านักงาน กกพ 
ประจ าเขต 1-13 มีอ านาจหน้าท่ี
อย่างไร 

4.ก ากับดูแลการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามวัตถุประสงค์ของกองทุน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการ
ใช้จ่ายเงินกองทุนในเขตพื้นท่ีที่รับผิดชอบ 
5. สนับสนุนและประสานงานเกีย่วกับการด าเนินการจัดการรับฟังความคิดเห็นตามพระราชบญัญัติการประกอบ
กิจการพลังงาน 
6.ประสานงาน รวบรวมข้อมลู และจัดท ารายงานในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับฝ่ายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ ฝ่ายใบอนุญาต 
และฝา่ยบรหิารกองทุนพัฒนาไฟฟา้ 
7.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอ่ืนหรอืหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
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FAQ รายละเอียดข้อมลูแยกตามฝ่ายงานการให้ข้อมูลที่ศูนย์บริการ Call Center 1204  
.ฝ่ายอ านวยการคณะกรรมการ 

ล าดับที ่ ฝ่ายงานส านักงานกกพ ค าถาม ค าตอบท่ี Call Center ตอบ 

     1 ฝ่ายอ านวยการ
คณะกรรมการ 

ฝ่ายอ านวยการคณะกรรมการ
มีหน้าที่ในส่วนใดในส านักงาน 

มีการด าเนินการจดัการประชุมและจัดเตรียมวาระการประชุมคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานติดตามและรายงานผลการ
ด าเนินงานตามมติคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานอ านวยความสะดวกด้านเอกสารการประชุมใหก้ับหน่วยงานต่างๆท าการ
ประสานงานการประชุมของคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานกับองค์กรภาครัฐ,ภาคเอกชน,ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
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FAQ รายละเอียดข้อมลูแยกตามฝ่ายงานการให้ข้อมูลที่ศูนย์บริการ Call Center 1204 

.ฝ่ายตรวจสอบกิจการพลังงาน 

ล าดับที ่ ฝ่ายงานส านักงานกกพ ค าถาม ค าตอบท่ี Call Center ตอบ 

    1 ฝ่ายตรวจสอบกิจการ

พลังงาน 

ฝ่ายตรวจสอบกิจการพลังานมีอ านาจ

หน้าท่ีในด้านใดบ้างของส านักงาน.

กกพ 

โดยระเบียบและหน้าท่ีมีรายละเอยีดดังนี้    

1. พัฒนาระบบ และออกแบบการตรวจสอบการประกอบกิจการพลงังานของผู้รับใบอนุญาต                                                 

2. วางแผนและตรวจสอบการประกอบกิจการพลังงานของผู้รับใบอนุญาตได้ปฎิบตัิตามเง่ือนไขหรือไม่                         

3. วางแผนและตรวจสอบหน่วยตรวสอบอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบโครงข่ายพลังงาน,ตรวจสอบมาตฐานด้าน

วิศวกรรมและความปลอดภัย,มาตฐานสิ่งแวดล้อม,และมาตฐานคุณภาพการให้บริการ                                   

4.  รายงานผลการตรวจสอบสถานประกอบกิจการพลังงานของผู้ใบอนุญาตตามเง่ือนไขแนบท้ายใบอนุญาต,

มาตรฐานวิศวกรรมความปลอดภยั,มาตรฐานสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานคุณภาพการให้บริการต่อคณะกรรมการก ากับ

กิจการพลังงาน 

5.ให้ค าปรึกษาการตรวจสอบการประกอบกิจการพลังงานของผู้รับใบอนุญาตกับส านักงาน.กกพประจ าเขต 

และผูป้ระกอบกิจการพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยว 
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ล าดับที ่ ฝ่ายงานส านักงานกกพ ค าถาม ค าตอบท่ี Call Center ตอบ 

    2 ฝ่ายตรวจสอบกิจการ

พลังงาน 

ทราบว่าฝ่ายตรวจสอบกิจการพลังงานมี

การแยกส่วนงานย่อยเพื่อมาดูแลงาน

ของฝ่ายตรวจสอบกิจการพลังงาน 

ฝ่ายตรวจสอบกิจการพลังงานมีการจัดตั้งส่วนงานย่อย รายละเอียดดังนี้  ส่วนตรวจสอบกิจการ 1 มีอ านาจ

หน้าท่ี 1.วิเคราะห์ พัฒนาระบบและออกแบบการตรวจสอบการประกอบกิจการพลังงานของผุ้รับใบอนุญาต 

2.วิเคราะห์ และวางแผนการตรวจสอบการปฎบิัติตามเง่ือนไขแนบท้ายใบอนุญาต และมาตรฐานวิศวกรรม

และความปลอดภัยของผู้รับใบอนญุาตประจ าป ี

3.วิเคราะห์ และวางแผนการปฎิบตัิตามมาตรการดา้นสิ่งแวดล้อมของผู้รับใบอนุญาตประจ าปี เพื่อให้เป็นไป 

ตามระเบียบและประกาศท่ีคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานก าหนดและใหเ้ป็นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

4.ติดตามและตรวจสอบข้อมูล และจัดท ารายงานผลตรวจสอบสถานประกอบกิจการพลังงานของผู้รับใบ

อณุญาตตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาต มาตรฐานวิศวกรรมความปลอดภัย 

5.ติดตามและตรวจสอบข้อมูล และจัดท ารายงานผลตรวจสอบและรบัรองรองมาตรฐานของอุปกรณ์ที่ใช้และ

เชื่อมต่อระบบโครงข่ายพลังงานของผู้รับใบอนุญาต 

6.ติดตามและตรวจสอบข้อมูล และจัดท ารายงานผลวัดของหน่วยงานกลางตรวจสอบมาตรฐานดา้นวิศวกรรม

และความปลอดภัย มาตรฐานคณุภาพการให้บริการ 

7.ให้ค าปรึกษาการตรวจสอบการประกอบกิจการพลังงานของผุ้รับใบอนุญาตกับส านักงาน.กกพประจ าเขต ผู้

ประกอบกิจการพลังงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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ล าดับที ่ ฝ่ายงานส านักงานกกพ ค าถาม ค าตอบท่ี Call Center ตอบ 

(ต่อ) ฝ่ายตรวจสอบกิจการ

พลังงาน   

ทราบว่าฝ่ายตรวจสอบกิจการพลังงานมี

การแยกส่วนงานย่อยเพื่อมาดูแลงาน

ของฝ่ายตรวจสอบ 

8.รวบรวมข้อมลู ข้อเท็จจริง และให้ความเห็นกรณผีู้รับใบอนุญาตไมป่ฎิบัติตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์ 

ข้อก าหนดที่ก าหนด เพื่อประกอบการพิจารณาต่ออายุใบอนุญาต 

9.สนับสนุนข้อมลูและจัดท าความเห็นการตอบข้อร้องเรียน และอุทธรณ์เกีย่วกับ มาตรฐานการประกอบ

กิจการพลังงาน 

 


