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	 เดิิมการบริหารจััดิการกิจัการพลัังงานอยู่่�ภายู่ใต้้พระราชบัญญัต้ิคณะกรรมการนโยู่บายู่
พลัังงานแห�งชาติ้	พ.ศ.	 2535	 โดิยู่กำาหนดิให้คณะกรรมการนโยู่บายู่พลัังงานแห�งชาติ้	 (กพช.)	
เป็็นผู้่้กำาหนดินโยู่บายู่	 แลัะกำากับดิ่แลักิจัการพลัังงาน	 ภาครัฐจัึงมีนโยู่บายู่ป็รับโครงสร้าง
การบริหารกิจัการพลัังงานแยู่กงานนโยู่บายู่	 แลัะงานกำากับดิ่แลักิจัการพลัังงานออกจัากกัน
อยู่�างชัดิเจัน	 เพ่�อให้การกำากับกิจัการพลัังงานเป็็นไป็อยู่�างทั่ั�วถึึงแลัะมีความอิสระในการดิำาเนินงาน	
โดิยู่ได้ิออกพระราชบัญญัติ้การป็ระกอบกิจัการพลัังงาน	พ.ศ.	2550	(พระราชบัญญัติ้ฯ)	มีผู้ลัใช้บังคับ
ต้ั�งแต้�	 วันทั่ี�	 11	ธัันวาคม	พ.ศ.	2550	 แลัะแต้�งต้ั�งคณะกรรมการกำากับกิจัการพลัังงาน	 (กกพ.)	
เพ่�อทั่ำาหน้าทั่ี�กำากับดิ่แลักิจัการพลัังงาน	ซึ่ึ�งป็ระกอบด้ิวยู่การป็ระกอบกิจัการก๊าซึ่ธัรรมชาติ้แลัะ
กิจัการไฟฟ้าให้เป็็นไป็ต้ามวัต้ถุึป็ระสงค์ของพระราชบัญญัติ้ฯ	ภายู่ใต้้กรอบนโยู่บายู่ของรัฐ	แลัะจััดิตั้�ง
สำานักงานคณะกรรมการกำากับกิจัการพลัังงาน	(สำานักงาน	กกพ.)	ทั่ำาหน้าทีั่�สนับสนุนการดิำาเนินงาน
ของ	กกพ.	เพ่�อกำากับด่ิแลักิจัการพลัังงานของป็ระเทั่ศให้มีความมั�นคง	สามารถึให้บริการด้ิานพลัังงาน
อยู่�างเพียู่งพอแลัะทั่ั�วถึึง	ต้อบสนองต้�อความต้้องการแลัะการพัฒนาป็ระเทั่ศทั่ั�งในดิ้านเศรษฐกิจั	
สังคม	แลัะสิ�งแวดิล้ัอมอยู่�างยัู่�งยืู่น	ส�งเสริมการแข�งขันในกิจัการพลัังงานในอัต้ราค�าบริการทีั่�เหมาะสม
สะทั่อ้นต้้นทั่นุการป็ระกอบกิจัการพลัังงานอยู่�างมีป็ระสิทั่ธิัภาพเพ่�อให้ป็ระเทั่ศไทั่ยู่สามารถึแข�งขันใน
ระดัิบภ่มิภาคไดิ้อยู่�างเข้มแข็ง	 ต้ลัอดิจันคุ้มครองผู้่้ใช้พลัังงานทั่ี�ไดิ้รับความเดืิอดิร้อนเสียู่หายู่
อันเนื�องจัากการให้บริการของผู้่้ป็ระกอบกิจัการพลัังงานแลัะการเรียู่กเก็บอัต้ราค�าบริการทีั่�ไม�เป็็นธัรรม	
คุ้มครองผู้่้ทั่ี�ได้ิรับผู้ลักระทั่บจัากการวางระบบโครงข�ายู่พลัังงานแลัะการจั�ายู่ค�าทั่ดิแทั่นทั่ี�ดิิน
แลัะทั่รัพย์ู่สนิให้ผู้่้ไดิร้บัผู้ลักระทั่บได้ิรบัความเป็น็ธัรรมแลัะสามารถึวางเขต้ระบบโครงข�ายู่พลังังาน
เพ่�อการพัฒนาโครงสร้างพ่�นฐานด้ิานพลัังงาน	ต้ลัอดิจันการบริหารจััดิการกองทุั่นพัฒนาไฟฟ้า
ให้มีการใช้จั�ายู่ให้เป็็นไป็ต้ามวัต้ถึุป็ระสงค์ทั่ี�กฎหมายู่กำาหนดิ
	 การจััดิทั่ำาพิมพ์เอกสาร	 “แนะนำาสำานักงาน	กกพ.”	ฉบับนี�	 มีวัต้ถุึป็ระสงค์เพ่�อสร้างการรับร้่
แลัะความเข้าใจัในบทั่บาทั่ภารกิจัของ	 กกพ.	 แลัะสำานักงาน	 กกพ.	 ต้ลัอดิจันป็ระชาสัมพันธ์ั
ช�องทั่างการต้ิดิต้�อสื�อสารสำานักงาน	 กกพ.	 โดิยู่สำานักงาน	 กกพ.	 มุ�งหวังว�าข้อม่ลัดิังกลั�าว
จัะเป็็นป็ระโยู่ชน์ต้�อพี�น้องป็ระชาชนผู้่้ใช้พลัังงานแลัะผู้่้ทั่ี�เกี�ยู่วข้องทัุ่กภาคส�วนในการเข้าถึึง
การให้บริการของสำานักงาน	กกพ.
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คำำ�นำำ�



รู้้�จัักคณะกรู้รู้มการู้กำากับ
กิจัการู้พลัังงาน

รู้้�จัักสำำานักงานคณะกรู้รู้มการู้
กำากับกิจัการู้พลัังงาน 

รู้้�จัักสำำานักงานคณะกรู้รู้มการู้
กำากับกิจัการู้พลัังงานปรู้ะจัำาเขต

รู้้�จัักบทบาทแลัะภารู้กิจั
ของ กกพ. แลัะสำำานักงาน กกพ.

คณะกรู้รู้มการู้ผู้้�ใช้�พลัังงาน
ปรู้ะจัำาเขต

ขั�นตอนการู้พิจัารู้ณาเรู่้�องรู้�องเรีู้ยน

การู้กำากับการู้ใช้�ท่�ดิินแลัะทรัู้พย์สิำน 
เพ่�อดิำาเนินงานรู้ะบบโครู้งข่ายพลัังงาน

แผู้นภ้มิแสำดิงการู้ดิำาเนินงานใช้�
อสัำงหาริู้มทรัู้พย์เพ่�อรู้ะบบ
โครู้งข่ายพลัังงาน

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าแผู้นปฏิิบัติการู้การู้กำากับกิจัการู้
พลัังงานของสำำานักงาน กกพ. 
รู้ะยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)
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 พลัังงาน	 คือสิ�งจัำาเป็็นต้�อชีวิต้ป็ระจัำาวัน
เพราะไม�ว�าในกิจัการใดิ	หรือในการดิำาเนินชีวิต้
ของเราทุั่กคน	 ก็ลั้วนแต้�ต้้องใช้พลัังงานทั่ั�งสิ�น
	 การกำากับด่ิแลัด้ิานพลัังงานของป็ระเทั่ศ	
จึังมีความสำาคัญยิู่�ง	 เพ่�อให้ระบบไฟฟ้ามีความ
มั�นคง	สามารถึให้บริการดิ้านพลัังงานอยู่�าง
เพียู่งพอแลัะทัั่�วถึึงในอัต้ราค�าบริการทีั่�เหมาะสม
สะทั่้อนต้้นทุั่นการป็ระกอบกิจัการพลัังงาน
ทีั่�มีป็ระสิทั่ธิัภาพ

พลัังงานใกลั้ตััว
กกพ. ใกลั้คุุณ ”

“
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 เนื�องจัากกิจัการพลัังงานมีความสำาคัญต้�อโครงสร้างด้ิานสังคม	 เศรษฐกิจั	 แลัะสิ�งแวดิล้ัอม
ของป็ระเทั่ศ	 รัฐบาลัจึังป็รับโครงสร้างการบริหารกิจัการพลัังงานแยู่กงานนโยู่บายู่	 แลัะงานกำากับด่ิแลั	
ออกจัากกันอยู่�างชัดิเจัน	 เพ่�อให้การกำากับกิจัการพลัังงานเป็็นไป็อยู่�างทัั่�วถึึงแลัะมีความอิสระ
ในการดิำาเนินงาน	โดิยู่ออกพระราชบัญญัติ้การป็ระกอบกิจัการพลัังงาน	พ.ศ.	2550	(พระราชบัญญัติ้ฯ)	
มีผู้ลัใช้บังคับตั้�งแต้�วันทีั่�	11	ธัันวาคม	พ.ศ.	2550	ซึึ่�งพระมหากษัต้ริย์ู่มีพระบรมราชโองการโป็รดิเกล้ัาฯ	
แต้�งต้ั�งคณะกรรมการกำากับกิจัการพลัังงาน	(กกพ.)	ชุดิแรก	เมื�อวันทั่ี�	1	กุมภาพันธั์	พ.ศ.	2551	
เพ่�อทั่ำาหน้าทั่ี�กำากับดิ่แลักิจัการพลัังงานซึ่ึ�งป็ระกอบดิ้วยู่การป็ระกอบกิจัการก๊าซึ่ธัรรมชาต้ิ
แลัะกิจัการไฟฟ้าให้เป็็นไป็ต้ามวัต้ถึุป็ระสงค์ของพระราชบัญญัต้ิฯ	ภายู่ใต้้กรอบนโยู่บายู่ของรัฐ	
แลัะจััดิต้ั�งสำานักงานคณะกรรมการกำากับกิจัการพลัังงาน	(สำานักงาน	กกพ.)	ทั่ำาหน้าทั่ี�สนับสนุน
การดิำาเนนิงานของ	กกพ.	เพ่�อกำากบัดิแ่ลักจิัการพลังังานของป็ระเทั่ศให้มคีวามมั�นคง	สามารถึให้
บริการดิ้านพลัังงานอยู่�างเพียู่งพอแลัะทั่ั�วถึึง	ต้อบสนองต้�อความต้้องการแลัะการพัฒนาป็ระเทั่ศทั่ั�ง
ในดิ้านเศรษฐกิจั	 สังคมแลัะสิ�งแวดิลั้อมอยู่�างยู่ั�งยืู่น	 ส�งเสริมการแข�งขันในกิจัการพลัังงาน
ในอัต้ราค�าบริการทีั่�เหมาะสมสะท้ั่อนต้้นทุั่นการป็ระกอบกิจัการพลัังงานอยู่�างมีป็ระสิทั่ธิัภาพเพ่�อให้
ป็ระเทั่ศไทั่ยู่สามารถึแข�งขันในระดัิบภ่มิภาคได้ิอยู่�างเข้มแข็ง	กำากับด่ิแลัการป็ระกอบกิจัการก๊าซึ่ธัรรมชาติ้
แลัะกิจัการไฟฟ้าให้มีมาต้รฐานวิศวกรรมความป็ลัอดิภัยู่แลัะเป็็นมิต้รกับสิ�งแวดิลั้อม	ต้ลัอดิจัน
คุ้มครองผู้่้ใช้พลัังงานทั่ี�ไดิ้รับความเดืิอดิร้อนเสียู่หายู่อันเนื�องจัากการให้บริการของผู้่้ป็ระกอบ
กิจัการพลัังงานแลัะการเรียู่กเก็บอัต้ราค�าบริการทั่ี�ไม�เป็็นธัรรม	คุ้มครองผู้่้ทั่ี�ไดิ้รับผู้ลักระทั่บ
จัากการวางระบบโครงข�ายู่พลัังงานแลัะการจั�ายู่ค�าทั่ดิแทั่นทั่ี�ดิินแลัะทั่รัพยู่์สินให้ผู้่้ได้ิรับผู้ลักระทั่บ
ได้ิรับความเป็็นธัรรมแลัะสามารถึวางเขต้ระบบโครงข�ายู่พลัังงานเพ่�อการพัฒนาโครงสร้างพ่�นฐาน
ด้ิานพลัังงาน	ต้ลัอดิจันการบริหารจััดิการกองทุั่นพัฒนาไฟฟ้าให้มีการใช้จั�ายู่ให้เป็็นไป็ต้ามวัต้ถุึป็ระสงค์
ทีั่�กฎหมายู่กำาหนดิ

ร้�จัักคำณะกรรมก�รกำ�กับักิจัก�รพลัังง�นำ
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	 ในระยู่ะเริ�มแรก	กกพ.	ไดิ้จััดิต้ั�งสำานักงาน	กกพ.	แลัะวางรากฐานการกำากับกิจัการพลัังงาน
โดิยู่ออกระเบียู่บ	ข้อบังคับ	แลัะป็ระกาศเพ่�อกำากับกิจัการพลัังงานแลัะการบริหารงานของสำานักงานต้าม
ทีั่�กำาหนดิในพระราชบัญญัติ้ฯ	กกพ.	 ได้ิกำากับการป็ระกอบกิจัการพลัังงานผู้�านใบอนุญาต้โดิยู่ติ้ดิต้าม
ต้รวจัสอบผู้่้รับใบอนุญาต้ป็ระกอบกิจัการพลัังงานให้มีมาต้รฐานความป็ลัอดิภัยู่	 สิ�งแวดิล้ัอม	
แลัะมาต้รฐานคุณภาพการให้บริการทีั่�	กกพ.	กำาหนดิ	

คำณะกรรมก�รกำ�กับักิจัก�รพลัังง�นำ

บัทบั�ทก�รกำ�กับักิจัก�รพลัังง�นำ

ประธ�นำกรรมก�ร 1 คำนำ
แลัะกรรมก�รอีีก 6 คำนำ
มีีวาระการดำำารงตัำาแหน่ง 6 ปีี

แลัะให้ดำำารงตัำาแหน่ง
ไดำ้เพียงวาระเดำียว

กกพ. จะต้ัองเป็ีนผู้้้ทีี่�มีีผู้ลังาน
มีีคุวามีร้้ คุวามีเชีี่�ยวชี่าญ แลัะ
ปีระสบการณ์ในสาขาพลัังงาน

 แลัะสาขาอ่�นทีี่�เกี�ยวข้อง อันจะเป็ีน
ปีระโยชี่น์ต่ัอกิจการพลัังงาน

 โดิยู่ในวาระเริ�มแรก	เมื�อครบกำาหนดิ	3	ปี็	ให้กรรมการออกจัากต้ำาแหน�งจัำานวน	3	คน	โดิยู่วิธีั
จัับสลัาก	แลัะให้ถืึอว�าการออกจัากต้ำาแหน�งโดิยู่การจัับสลัากดัิงกลั�าวเป็็นการพ้นจัากต้ำาแหน�งต้ามวาระ	

ใบอนุญาต
+

เง�่อนไข

กำ�กับั
อีัตร�คำ��บัร�ก�ร

กิจัก�รก��ซธรรมช�ติ 4 ประเภท กิจัก�รไฟฟ�� 5 ประเภท

กิจัก�ร
เก็บัรักษ�

แลัะแปรสภ�พ
ก��ซธรรมช�ติ
จั�กขอีงเหลัว

เป�นำก��ซฯ

กิจัก�ร
จััดห�แลัะ

คำ��ส�งก��ซฯ

กิจัก�ร
ขนำส�งก��ซฯ

ท�งท�อี
ผ��นำระบับั
ส�งก��ซฯ

กิจัก�ร
คำ��ปลัีกก��ซฯ 

ผ��นำระบับั
จัำ�หนำ��ย

กิจัก�ร
ผลัิตไฟฟ��

ศูนำย�คำวบัคำุม
ระบับัไฟฟ��

กิจัก�ร
ระบับัส�งไฟฟ��

กิจัก�ร
ระบับัจัำ�หนำ��ย

ไฟฟ��

กิจัก�ร
จัำ�หนำ��ย

ไฟฟ��

บัร�ห�รง�นำกอีงทุนำ
พัฒนำ�ไฟฟ��

กำ�กับัม�ตรฐ�นำ
คำุณภ�พ

ก�รให�บัร�ก�ร

กำ�กับัม�ตรฐ�นำ
คำว�มปลัอีดภัย
แลัะสิ�งแวดลั�อีม

คำุ�มคำรอีง
ผู� ใช�พลัังง�นำ

พระราชบัญญัติ
การประกอบ
กิจการพลังงาน 
พ.ศ. 2550
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ร้�จัักสำ�นำักง�นำคำณะกรรมก�รกำ�กับักิจัก�รพลัังง�นำ

	 สำานักงานคณะกรรมการกำากับกิจัการพลัังงาน	 (สำานักงาน	กกพ.)	 เป็็นหน�วยู่งานของรัฐ	
ซึึ่�งมิได้ิเป็็นส�วนราชการ	หรือรัฐวิสาหกิจัต้ามกฎหมายู่ว�าด้ิวยู่วิธีัการงบป็ระมาณ	มีฐานะเป็็นนิติ้บุคคลั	
แลัะอยู่่�ภายู่ใต้้การกำากับดิ่แลัของ	กกพ.

คุณะกรรมการตัรวจสอบ

ฝ��ยกำ�กับัก�รจััดห�แลัะ
ก�รคำวบัคำุมระบับัไฟฟ��

ฝ��ยอำ�นำวยก�รคำณะกรรมก�ร

ฝ��ยกำ�กับัอัตร�คำ��บัร�ก�ร
พลัังง�นำ

ฝ��ยตรวจัสอบัภ�ยในำ

ฝ��ยกำ�กับัก�รจััดห�แลัะ
ก�รคำวบัคำุมระบับัก��ซธรรมช�ติ

ฝ��ยนำวัตกรรมแลัะพัฒนำ�
ก�รกำ�กับักิจัก�รพลัังง�นำ

ฝ��ยกฎหม�ย

ฝ��ยจััดก�รที่ดินำ
แลัะทรัพย�สินำ

ฝ��ยบัร�ห�รง�นำองคำ�กร

ฝ��ยเทคำโนำโลัยีแลัะส�รสนำเทศ
แลัะศ้นำย�ข�อม้ลัพลัังง�นำ

ฝ��ยบััญชีแลัะก�รเง�นำ

ฝ��ยยุทธศ�สตร�แลัะ
สื่อส�รองคำ�กร

ฝ��ยบัร�ห�รทรัพย�กรมนำุษย�

ฝ��ยกองทุนำ
พัฒนำ�ไฟฟ��

ฝ��ยส�งเสร�ม
ก�รมีส�วนำร�วม
แลัะคำุ�มคำรองสิทธิประโยชนำ�

ฝ��ยสำ�นำักง�นำ
คำณะกรรมก�ร
กำ�กับักิจัก�รพลัังง�นำ 
ประจัำ�เขต 1-13

ฝ��ยอนำุญ�ตก�รประกอบั
กิจัก�รพลัังง�นำ

ฝ��ยสิ�งแวดลั�อมแลัะ
ตรวจัติดต�มกิจัก�รพลัังง�นำ

ที่ม�: ระเบัียบั กกพ. ว��ด�วยก�รแบั�งส�วนำง�นำสำ�นำักง�นำ กกพ. พ.ศ. 2565

ผู้ช�วยเลัขาธิการ
ด้านกาํกับกิจการไฟฟ�า

แลัะอัตัราคุ�าบร�การพลังังาน

ผู้ช�วยเลัขาธิการ
ด้านกาํกับกจิการก�าซธรรมชาตัิ

แลัะส�งเสร�มการแข�งขนั
ในกิจการพลังังาน

ผูช้�วยเลัขาธิการ
ด้านตัรวจสอบ
กิจการพลังังาน

ผูช้�วยเลัขาธิการ
ด้านตัรวจสอบ
กิจการพลังังาน

ผู้ช�วยเลัขาธกิาร
ด้านกฎหมาย

ผู้ช�วยเลัขาธกิาร
ด้านบร�หารงานองคุ�กร

ผู้ช�วยเลัขาธกิาร
ด้านภมิูภาคุ

ผู้ช�วยเลัขาธกิาร
ด้านกองทนุ

พฒันาไฟฟ�า

คุณะกรรมการกํากับกิจการพลัังงาน

รองเลัขาธิการ
สายกํากับแลัะตัรวจสอบกิจการพลัังงาน

รองเลัขาธิการ
สายบร�หารกองทุนพัฒนาไฟฟ�าแลัะภูมิภาคุ 

รองเลัขาธิการ
สายกฎหมายแลัะบร�หารงานองคุ�กร 

เลัขาธิการ

9พลัังงานใกลั้ตััว กกพ. ใกลั้คุุณ

คุณะกรรมการตัรวจสอบ

ฝ�ายกํากับการจัดหาและ
การควบคุมระบบไฟฟ�า

ฝ�ายอํานวยการคณะกรรมการ

ฝ�ายกํากับอัตราค�าบร�การ
พลังงาน

ฝ�ายตรวจสอบภายใน

ฝ�ายกํากับการจัดหาและ
การควบคุมระบบก�าซธรรมชาติ

ฝ�ายนวัตกรรมและพัฒนา
การกํากับกิจการพลังงาน

ฝ�ายกฎหมาย

ฝ�ายจัดการที่ดิน
และทรัพย�สิน

ฝ�ายบร�หารงานองค�กร

ฝ�ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
และศูนย�ข�อมูลพลังงาน

ฝ�ายบัญชีและการเง�น

ฝ�ายยุทธศาสตร�และ
สื่อสารองค�กร

ฝ�ายบร�หารทรัพยากรมนุษย�

ฝ�ายกองทุน
พัฒนาไฟฟ�า

ฝ�ายส�งเสร�ม
การมีส�วนร�วม
และคุ�มครองสิทธิประโยชน�

ฝ�ายสํานักงาน
คณะกรรมการ
กํากับกิจการพลังงาน 
ประจําเขต 1-13

ฝ�ายอนุญาตการประกอบ
กิจการพลังงาน

ฝ�ายสิ�งแวดล�อมและ
ตรวจติดตามกิจการพลังงาน

ที่มา: ระเบียบ กกพ. ว�าด�วยการแบ�งส�วนงานสํานักงาน กกพ. พ.ศ. 2565

ผู้ช�วยเลัขาธิการ
ด้านกาํกับกิจการไฟฟ�า

แลัะอัตัราคุ�าบร�การพลังังาน

ผู้ช�วยเลัขาธิการ
ด้านกาํกับกจิการก�าซธรรมชาตัิ

แลัะส�งเสร�มการแข�งขนั
ในกิจการพลังังาน

ผูช้�วยเลัขาธิการ
ด้านตัรวจสอบ
กิจการพลังังาน

ผูช้�วยเลัขาธิการ
ด้านตัรวจสอบ
กิจการพลังังาน

ผู้ช�วยเลัขาธกิาร
ด้านกฎหมาย

ผู้ช�วยเลัขาธกิาร
ด้านบร�หารงานองคุ�กร

ผู้ช�วยเลัขาธกิาร
ด้านภมิูภาคุ

ผู้ช�วยเลัขาธกิาร
ด้านกองทนุ

พฒันาไฟฟ�า

คุณะกรรมการกํากับกิจการพลัังงาน

รองเลัขาธิการ
สายกํากับแลัะตัรวจสอบกิจการพลัังงาน

รองเลัขาธิการ
สายบร�หารกองทุนพัฒนาไฟฟ�าแลัะภูมิภาคุ 

รองเลัขาธิการ
สายกฎหมายแลัะบร�หารงานองคุ�กร 

เลัขาธิการ
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ร้�จัักสำ�นัำกง�นำคำณะกรรมก�รกำ�กับักิจัก�รพลัังง�นำประจัำ�เขต

สํานักงานประจําเขตั 1 (เชียงใหม�)

สํานักงานประจําเขตั 2 (พ�ษณุโลัก)

2

สํานักงานประจําเขตั 3 (นคุรสวรรคุ�)

3

สํานักงานประจําเขตั 9 (กาญจนบุร�)

สํานักงานประจําเขตั 13
(กรุงทพมหานคุร)

9

สํานักงานประจําเขตั 10 (ราชบุร�)

10

สํานักงานประจําเขตั 4 (ขอนแก�น)

4

สํานักงานประจําเขตั 6 (นคุรราชสีมา)

6

สํานักงานประจําเขตั 7 (สระบุร�)

7

13
สํานักงานประจําเขตั 8 (ชลับุร�)

8

สํานักงานประจําเขตั 11 (สุราษฏร�ธานี)

11

สํานักงานประจําเขตั 12 (สงขลัา)

12

สํานักงานประจําเขตั 5 (อ�บลัราชธานี)

5

1

	 เพ่�อให้การบริการป็ระชาชนผู้่้ใช้พลัังงาน	แลัะ
ภาคส�วนทีั่�เกี�ยู่วข้องได้ิอยู่�างทัั่�วถึึง	กกพ.	กำาหนดิให้มี
สำานักงานคณะกรรมการกำากับกิจัการพลัังงาน
ป็ระจัำาเขต้	13	เขต้พ่�นทีั่�ทัั่�วป็ระเทั่ศ	เพ่�อดิำาเนินงาน
ดิ้านการคุ้มครองผู้่้ใช้พลัังงาน	งานอนุญาต้
การป็ระกอบกิจัการพลัังงาน	งานต้รวจัสอบ
สถึานป็ระกอบกิจัการพลัังงาน	แลัะงานด้ิานกองทุั่น
พัฒนาไฟฟ้า
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คุรอบคุลัุมการดูแลั 6 จังหวัด ได้แก�

สํานักงานประจําเขตั 1 (เชียงใหม�)

คุรอบคุลัุมการดูแลั 8 จังหวัด ได้แก�

• สุโขทัย
• ตัาก
• กําแพงเพชร
• พ�จ�ตัร

• พ�ษณุโลัก
• น�าน
• แพร�
• อ�ตัรดิตัถ� 

สํานักงานประจําเขตั 2 (พ�ษณุโลัก)

• เชียงใหม�
• เชียงราย
• พะเยา

• ลัําปาง 
• ลัําพ�น
• แม�ฮ�องสอน

คุรอบคุลัุมการดูแลั 6 จังหวัด ได้แก�

• ชัยนาท
• สิงห�บุร�
• ลัพบุร�

• นคุรสวรรคุ�
• เพชรบูรณ�
• อ�ทัยธานี 

สํานักงานประจําเขตั 3 (นคุรสวรรคุ�)

คุรอบคุลัุมการดูแลั 8 จังหวัด ได้แก�

• ขอนแก�น 
• หนองคุาย
• นคุรพนม
• สกลันคุร

• อ�ดรธานี
• หนองบัวลัําภู
• บึงกาฬ
• เลัย

สํานักงานประจําเขตั 4 (ขอนแก�น)

คุรอบคุลัุมการดูแลั 4 จังหวัด ได้แก�
• กาญจนบุร�
• สุพรรณบุร�

• นคุรปฐม
• สมุทรสาคุร

สํานักงานประจําเขตั 9 (กาญจนบุร�)

คุรอบคุลัุมการดูแลั 8 จังหวัด ได้แก�
• อ�บลัราชธานี
• มุกดาหาร
• กาฬสินธุ�
• มหาสารคุาม

• ร้อยเอ็ด
• ยโสธร
• อํานาจเจร�ญ
• ศร�สะเกษ

สํานักงานประจําเขตั 5 (อ�บลัราชธานี)

คุรอบคุลัุมการดูแลั 6 จังหวัด ได้แก�
• ราชบุร�
• สมุทรสงคุราม
• เพชรบุร�
• ประจวบคุีร�ขันธ�

• ชุมพร
• ระนอง

สํานักงานประจําเขตั 10 (ราชบุร�)

คุรอบคุลัุมการดูแลั 4 จังหวัด ได้แก�
• นคุรราชสีมา 
• ชัยภูมิ 
• บุร�รัมย� 
• สุร�นทร�

สํานักงานประจําเขตั 6 (นคุรราชสีมา)

คุรอบคุลัุมการดูแลั 7 จังหวัด ได้แก�

• สระบุร�
• อ�างทอง
• ปทุมธานี
• ปราจ�นบุร�

• พระนคุรศร�อยุธยา
• นคุรนายก
• สระแก้ว

สํานักงานประจําเขตั 7 (สระบุร�)

คุรอบคุลัุมการดูแลั 6 จังหวัด ได้แก�

• สุราษฏร�ธานี
• พังงา
• ภูเก็ตั

• กระบี่ 
• นคุรศร�ธรรมราช
• ตัรัง

สํานักงานประจําเขตั 11 (สุราษฏร�ธานี)

คุรอบคุลัุมการดูแลั 6 จังหวัด ได้แก�

• สงขลัา
• พัทลัุง
• ป�ตัตัานี

• ยะลัา
• นราธิวาส
• สตัูลั

สํานักงานประจําเขตั 12 (สงขลัา)

คุรอบคุลัุมการดูแลั 3 จังหวัด ได้แก�
• กรุงเทพมหานคุร
• นนทบุร�

• สมุทรปราการ

สํานักงานประจาํเขตั 13 (กรงุเทพมหานคุร)

คุรอบคุลัุมการดูแลั 5 จังหวัด ได้แก�

• ชลับุร�
• ฉะเชิงเทรา
• ระยอง

• จันทบุร�
• ตัราด

สํานักงานประจําเขตั 8 (ชลับุร�)

90 ชั้น 2 อาคุารแอร�พอร�ตับิซิเนสพาร�ก 
ถ.มหิดลั ตั.หายยา อ.เมืองเชียงใหม� 
จ.เชียงใหม� 50100
โทรศพัท� 053-203433-4 โทรสาร 053-271719

130 ถ.คุลัังอาว�ธ ตั.ขามใหญ� อ.เมือง 
จ.อ�บลัราชธานี 34000
โทรศัพท� 045-312280-1

49/4 ถ.เพชรเกษม (สายเก�า) ตั.หน้าเมือง 
อ.เมือง จ.ราชบุร� 70000
โทรศัพท� 032-328503-5

284/87 ถ.แสงชูโตั ตั.บ้านเหนือ 
อ.เมืองกาญจนบุร� จ.กาญจนบุร� 71000
โทรศัพท� 034-517505-7

อาคุารไทยศิวารัตัน� 59/15 ชั้น 3 
ถ.บรมไตัรโลักนารถ 2  ตั.ในเมือง อ.เมือง 
จ.พ�ษณุโลัก 65000
โทรศพัท� 055-252924 โทรสาร 055-252925

1318/1 ถ.สุรนารายณ� ตั.ในเมือง 
อ.เมืองนคุรราชสีมา จ.นคุรราชสีมา 30000 
โทรศัพท� 044-257888-9 
โทรสาร 044-257892

อาคุารสํานักงาน พ�.ซี.ทาวเวอร� ชั้น 2 
เลัขที่ 91/1 หมู�ที่ 1 ถ.กาญจนว�ถี ตั.บางกุ้ง 
อ.เมือง จ.สุราษฎร�ธานี 84000 
โทรศัพท� 077-285312-3

1045/2 ชั้น 3 ถ.นคุรสวรรคุ�-พ�ษณุโลัก 
หมู�ที่ 10 ตั.นคุรสวรรคุ�ตัก อ.เมือง 
จ.นคุรสวรรคุ� 60000
โทรศัพท� 056-221991-2

อาคุารสํานักงานป��มปตัท. 12 ถ.มิตัรภาพ 
ตั.ปากเพร�ยว อ.เมือง จ.สระบุร� 18000
โทรศัพท� 036-223048-9

มูลันิธิสวนประวัตัิศาสตัร� 
พลัเอกเปรม ตัิณสูลัานนท�  888 หมู� 2 
ตั.พะวง อ.เมืองสงขลัา จ.สงขลัา 90100 
โทรศัพท� 074-330309-10

18/23 อาคุาร WISH HOUSE ชั้น 1 หมู� 10 
ถ.นคุรอินทร� ตั.ตัลัาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุร� 11000
โทรศัพท� 0-2525-2544-5 โทรสาร 0-2525-2504

ชั้นที่ 3 อาคุารแก�นนคุรออฟฟ�ศพาร�คุ 11 
ถ.ศร�ธาตัุประชาสันตัิ ตั.ในเมือง อ.เมือง 
จ.ขอนแก�น 40000
โทรศัพท� 043-228338-9

1/2-3 ซอย 9 ถ.บางแสนสาย 2 
ตั.แสนสุข อ.เมืองชลับุร� จ.ชลับุร� 20130
โทรศัพท� 038-113487-9 
โทรสาร 038-113486
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รู้้�จัักบทบาทและภารู้กิจัของคณะกรู้รู้มการู้กำากับกิจัการู้พลังงาน
และสำำานักงานคณะกรู้รู้มการู้กำากับกิจัการู้พลังงาน

คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 
และสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน

กํากับการจัดหาก�าซฯ
และกํากับมาตรฐาน

กิจการก�าซธรรมชาติ

กํากับมาตรฐาน
ความปลอดภัยสิ�งแวดล�อม

และคุณภาพบร�การ
การประกอบกิจการพลังงาน

ว�จัย พัฒนา 
การกํากับ

กิจการพลังงาน
และส�งเสร�มการแข�งขัน

กํากับการจัดหา

และกํากับมาตรฐาน

กิจการไฟฟ�า

กํากับดูแลการวางระบบโครงข�าย
ก�าซธรรมชาติและระบบโครงข�ายไฟฟ�า
ตลอดจนคุ�มครองผู�ได�รับผลกระทบ

จากการวางระบบโครงข�าย
และให�ความเป�นธรรมในการ

จ�ายค�าทดแทนที่ดินและทรัพย�สิน

สํานักงาน

กกพ. ประจําเขต

13 เขต 

97(4)
97(3)

97(5)

บร�หารจัดการกองทุนพัฒนาไฟฟ�า

• เพ�่อให�บร�การแก�ผู�ใช�ไฟฟ�าที่ด�อยโอกาสและการให�บร�การไฟฟ�าอย�างทั่วถึง

• พัฒนาชุมชนที่ได�รับผลกระทบจากการดําเนินงานโรงไฟฟ�า 

• ส�งเสร�มพลังงานหมุนเว�ยนและเทคโนโลยีในการกาํกบักจิการไฟฟ�าทีม่ผีลกระทบ

   ต�อสิ�งแวดล�อมน�อย

• ส�งเสร�มประชาชนให�มีความรู�และมีส�วนร�วมทางด�านไฟฟ�า

คณะกรรมการผู�ใช�พลังงานประจําเขต
การดําเนินการเร�่องร�องเร�ยน

ของผู�ใช�พลังงานและเสนอมาตรการปรับปรุง
การให�บร�การด�านพลังงาน

กํากับอัตราค�าบร�การ
กิจการก�าซธรรมชาติ

และอัตราค�าไฟฟ�า
ออกใบอนุญาต

กิจการก�าซธรรมชาติ
และกิจการไฟฟ�า

ใบอนูญาตกิจการไฟฟ�า

และกิจการก�าซธรรมชาติ
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คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 
และสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน

กํากับการจัดหาก�าซฯ
และกํากับมาตรฐาน

กิจการก�าซธรรมชาติ

กํากับมาตรฐาน
ความปลอดภัยสิ�งแวดล�อม

และคุณภาพบร�การ
การประกอบกิจการพลังงาน

ว�จัย พัฒนา 
การกํากับ

กิจการพลังงาน
และส�งเสร�มการแข�งขัน

กํากับการจัดหา

และกํากับมาตรฐาน

กิจการไฟฟ�า

กํากับดูแลการวางระบบโครงข�าย
ก�าซธรรมชาติและระบบโครงข�ายไฟฟ�า
ตลอดจนคุ�มครองผู�ได�รับผลกระทบ

จากการวางระบบโครงข�าย
และให�ความเป�นธรรมในการ

จ�ายค�าทดแทนที่ดินและทรัพย�สิน

สํานักงาน

กกพ. ประจําเขต

13 เขต 

97(4)
97(3)

97(5)

บร�หารจัดการกองทุนพัฒนาไฟฟ�า

• เพ�่อให�บร�การแก�ผู�ใช�ไฟฟ�าที่ด�อยโอกาสและการให�บร�การไฟฟ�าอย�างทั่วถึง

• พัฒนาชุมชนที่ได�รับผลกระทบจากการดําเนินงานโรงไฟฟ�า 

• ส�งเสร�มพลังงานหมุนเว�ยนและเทคโนโลยีในการกาํกบักจิการไฟฟ�าทีม่ผีลกระทบ

   ต�อสิ�งแวดล�อมน�อย

• ส�งเสร�มประชาชนให�มีความรู�และมีส�วนร�วมทางด�านไฟฟ�า

คณะกรรมการผู�ใช�พลังงานประจําเขต
การดําเนินการเร�่องร�องเร�ยน

ของผู�ใช�พลังงานและเสนอมาตรการปรับปรุง
การให�บร�การด�านพลังงาน

กํากับอัตราค�าบร�การ
กิจการก�าซธรรมชาติ

และอัตราค�าไฟฟ�า
ออกใบอนุญาต

กิจการก�าซธรรมชาติ
และกิจการไฟฟ�า

ใบอนูญาตกิจการไฟฟ�า

และกิจการก�าซธรรมชาติ
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แผู้นปีฏิิบัติัการการกำากับกิจการพลัังงาน
ของสำานักงาน กกพ. ระยะ 5 ปีี (พ.ศ. 2566 - 2570)

กํากับกิจการพลังงานเพ�่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และส�งเสร�มการแข�งขันให�เหมาะสมเป�นธรรม

1. กํากับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน ให�เป�นไปตามวัตถุประสงค�ของพระราชบัญญัติ
     การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 และกรอบนโยบายรัฐ
2. ส�งเสร�มสนับสนุนการศึกษาว�จัยเก่ียวกับการพัฒนาการกํากับกิจการพลังงาน และ
     การประกอบกิจการพลังงาน
3. ส�งเสร�มสังคมและประชาชนให�มีความรู�และความตระหนักด�านการจัดการและตรวจสอบ
     การดําเนินงานด�านพลังงาน
4. พัฒนาองค� กรด�วยหลักธรรมาภิบาล และพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการกํากับ
     กิจการพลังงานให�สูงข�้น

RUST: คุวามเชื่อมั่น
ผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย สามารถเชื่อม่ันในสิ�งท่ี กกพ. ตัดสินใจและดําเนินการ

ELIABILITY AND CONSISTENCY: คุวามน�าเชื่อถือ แลัะคุวามแน�วแน� มั่นคุง
กกพ. จะกํากับด�วยความเป�นธรรม ไม�ยึดติดกับหน�วยงานหร�อป�จจัยพ�เศษอื่น ๆ และ
การตัดสินใจของผู�กํากับกิจการจะต�องมีความแน�วแน� มั่นคง

NITY: เอกภาพ
มีเอกภาพ สามัคคี มีความสุขและมีจ�ดหมายเดียวกันภายในองค�กร

OCIAL ACCOUNTABILITY: สังคุมสามารถตัรวจสอบได้ มีสำานึกในหน้าที่รับผู้ิดชอบ
การดําเนินงานและการตัดสินใจ สามารถชี้แจงและเป�ดเผยต�อสาธารณชนได�

RANSPARENCY AND INDEPENDENCE: โปีร�งใสแลัะเปี�นอิสระ
การดาํเนินการ การตดัสินใจและกระบวนการอ�ทธรณ�รบัเร�อ่งร�องเร�ยนเป�นไปด�วยความโปร�งใส  
และภายใต�กฎหมายมคีวามสาํคัญ ใกล�ชดิกับผู�มสี�วนได�ส�วนเสยีและมอิีสระทางการเง�น

ว�สัยทัศน�

พันธกิจ 

ค�านิยมองค�กร

TRUST
T
R
U
S
T
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วัตัถุุปีระสงค์ุแลัะเป้ีาหมีาย การกำากับกิจการพลัังงานระยะ 5 ปีี (พ.ศ. 2566 - 2570)

Energy Transition & Competition

4

5

1.1 จัดหาพลังงานให�เพ�ยงพอ ทั่วถึง มีความมั่นคงรองรับการเปลี่ยนผ�านด�านพลังงาน

2.1 ก�าวเข�าสู�การแข�งขันในกิจการก�าซธรรมชาติระยะที่ 2 และมีการซื้อขายตลาดไฟฟ�าสีเข�ยว
2.2 มอัีตราค�าบร�การพลงังานทีเ่หมาะสมเป�นธรรมสะท�อนต�นทนุการประกอบกิจการพลงังานทีม่ปีระสิทธภิาพ

3.1 สถานประกอบกิจการพลังงานมีมาตรฐานความปลอดภัย มาตรฐานสิ�งแวดล�อม 
      และมาตรฐานคุณภาพการให�บร�การ
3.2 การประกอบกิจการพลังงานมีการใช�พลังงานอย�างประหยัดและมีประสิทธิภาพ และมีการใช�
      พลังงานหมุนเว�ยนและเทคโนโลยีที่ใช�ในการประกอบกิจการไฟฟ�าที่มีผลกระทบต�อสิ�งแวดล�อมน�อย

ปีกปี้องสิทธิเสร�ภาพของผู้ใช้พลัังงาน ชุมีชนท้องถุิ�น ปีระชาชน 
แลัะผู้รับใบอนุญาตั ในการมีีส�วนร�วมี เข้าถุึง ใช้ แลัะจัดการด้านพลัังงาน
ภายใตั้หลัักเกณฑ์ที่ให้คุวามีเปี�นธรรมีแก�ทุกฝ�าย

4.1 ผู�มีส�วนได�เสียมีความพ�งพอใจต�อการกํากับกิจการพลังงาน
4.2 สร�างเคร�อข�ายพันธมิตรที่เข�มแข็ง ให�ครบ 77 จังหวัด
4.3 ยกระดบัคุณภาพชวี�ตทีด่ขีองประชาชนและชมุชนท�องถิ�น และมรีะบบการบร�หารกองทนุพัฒนาไฟฟ�าทีท่นัสมยั

การบร�หารจัดการองคุ์กรที่มีีธรรมีาภิบาลั แลัะได้มีาตัรฐานสากลั

5.1 องค�กรมีคะแนนผลประเมิน ITA  มากกว�าร�อยละ 95 (AA) ภายในป� 2568 และรักษาระบบคุณภาพ
      การบร�หารจัดการองค�กรตามมาตรฐาน ISO 9001 และพัฒนาสู�มาตรฐาน ISO อื่นในป� 2570
5.2 มีศูนย�ข�อมูลด�านการกํากับกิจการพลังงานภายในป� 2567
5.3 พัฒนาบุคลากรให�มีข�ดความสามารถในการเร�ยนรู�จัดการให�บรรลุเป�าหมายองค�กร

1 ส�งเสร�มีให้มีีบร�การด้านพลัังงานอย�างเพ�ยงพอ มีีคุวามีมีั่นคุง ทั่วถุึง 
แลัะมีีคุวามีเปี�นธรรมีตั�อผู้ใช้พลัังงานแลัะผู้รับใบอนุญาตั

Low Carbon Economy and Society

Digital Transformation

2 ส�งเสร�มีการแข�งขันในกิจการพลัังงานอย�างเปี�นธรรมีในอัตัราคุ�าบร�การ
ที่เหมีาะสมีสะท้อนตั้นทุนการปีระกอบกิจการพลัังงานที่มีีปีระสิทธิภาพ

3 กำากับการปีระกอบกิจการพลัังงานให้มีีปีระสิทธิภาพ มีีคุวามีปีลัอดภัย
แลัะเปี�นมีิตัรกับสิ�งแวดลั้อมี
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คำณะกรรมก�รผู้้�ใช้�พลัังง�นำประจัำ�เขต

	 แนวนโยู่บายู่พ่�นฐานว�าดิ้วยู่กิจัการพลัังงานภายู่ใต้้พระราชบัญญัต้ิการป็ระกอบกิจัการ
พลัังงาน	พ.ศ.	2550	 (พระราชบัญญัต้ิฯ)	กำาหนดิให้เป็ิดิโอกาสให้ผู้่้ใช้พลัังงานแลัะป็ระชาชน
ในแต้�ลัะท้ั่องถึิ�นมีส�วนร�วมในการพัฒนาแลัะกำากับดิ่แลักิจัการพลัังงานของป็ระเทั่ศในการจััดิการ
แลัะต้รวจัสอบการดิำาเนินงานด้ิานพลัังงานในท้ั่องถิึ�น	โดิยู่กำาหนดิให้	กกพ.	แต้�งตั้�งผู้่้แทั่นผู้่้ใช้พลัังงาน
จัากภาคส�วนต้�างๆ	ทัั่�วป็ระเทั่ศ	ผู้�านกระบวนการสรรหามาดิำารงต้ำาแหน�งคณะกรรมการผู้่้ใช้พลัังงาน
ป็ระจัำาเขต้	(คพข.)	จัำานวนรวมทั่ั�งสิ�น	143	คน	ซึ่ึ�งเป็็นผู้่้แทั่นจัากภาคป็ระชาชน	จัำานวน	117	คน	
แลัะผู้่้แทั่นจัากหน�วยู่งานทีั่�เกี�ยู่วข้อง	จัำานวน	26	คน	 เพ่�อป็ฏิิบัติ้หน้าทีั่�ในเขต้พ่�นทีั่�	 13	 เขต้	 ทีั่�เป็็น
ทีั่�ตั้�งของสำานักงานคณะกรรมการกำากับกิจัการพลัังงานป็ระจัำาเขต้ทัั่�วป็ระเทั่ศ	 โดิยู่ในแต้�ลัะเขต้
มีจัำานวน	คพข.	11	คน	ป็ระกอบด้ิวยู่ป็ระธัานกรรมการ	1	คน	 แลัะกรรมการอีกไม�เกิน	10	คน	
มีวาระการดิำารงต้ำาแหน�งคราวลัะ	4	ปี็	แลัะมีสำานักงานคณะกรรมการกำากับกิจัการพลัังงานป็ระจัำาเขต้
ทั่ำาหน้าทีั่�เป็็นเลัขานุการคณะกรรมการ	 ทัั่�งนี�	คพข.	 มีอำานาจัหน้าทีั่�รับแลัะพิจัารณาเรื�องร้องเรียู่น
ต้ามมาต้รา	100	ของ	พระราชบัญญัต้ิฯ	คือ	การทั่ี�ผู้่้ใช้ไฟฟ้าไดิ้รับความเดิือดิร้อนเสียู่หายู่จัาก
การให้บริการของการไฟฟ้า	เช�น	ไฟฟ้าต้ก	ดัิบ	เป็็นผู้ลัให้เครื�องใช้ไฟฟ้าเสียู่หายู่	แลัะเรื�องต้ามมาต้รา	
103	ของ	พระราชบัญญัติ้ฯ	 คือ	การทีั่�ผู้่้ใช้ไฟฟ้ามีเหตุ้อันควรสงสัยู่ว�าอาจัถ่ึกเรียู่กเก็บค�าบริการ
ทีั่�ไม�ถ่ึกต้้องหรือไม�เป็็นธัรรม	ต้ลัอดิจันสะท้ั่อนข้อคิดิเห็นแลัะข้อเสนอแนะมาต้รการแก้ไข	แลัะป็รับป็รุง
การให้บริการด้ิานพลัังงานมายัู่ง	กกพ.	 เพ่�อนำาไป็พิจัารณาแลัะออกเป็็นหลัักเกณฑ์์เชิงนโยู่บายู่
ในการคุ้มครองผู้่้ใช้พลัังงาน	เพ่�อให้การไฟฟ้านำาไป็ป็ฏิิบัต้ิ

2 3
คุวามเดอืดร้อนเสียหาย

ท่ีผู้ใช้พลัังงานได้รบั
อันเนือ่งมาจากการให้บร�การ

ของผู้รบัใบอนุญาตั 
เช�น ไฟฟ�าตัก ดบั หร�อ อ่ืน ๆ 

ท่ีทาํให้เกิดคุวามเสียหาย

การเร�ยกเก็บอัตัราคุ�าบร�การ
ที่ไม�ถูกตั้องหร�อไม�เป�นธรรม 

เช�น การจดหน�วยผิด
คุลัาดเคุลัื่อน มิเตัอร�ไม�ตัรง 

หร�อคุ�าบร�การ
ส�วนอื่น ๆ ที่ไม�เป�นธรรม

เร�่องที่เป�นข้อพ�พาท
ระหว�างผู้ใช้ไฟฟ�า

กับผู้ได้รับใบอนุญาตั
เช�น ข้อพ�พาทเกี่ยวกับ

มาตัรฐานคุุณภาพ
การให้บร�การ

1
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ขั�นตัอนการพิจารณาเร่�องร้องเรียน

ประธาน คุพข.
มีหนังสือแจ้งประธาน กกพ.

สํานักงาน กกพ. ประจําเขต รับเร�่องร�องเร�ยน (ระยะเวลาพ�จารณา 60 วัน)

มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกร้องเรียนทราบเพ��อชี�แจงภายใน 30 วัน

ข้อเท็จจร�งแลัะเอกสารที�เกี�ยวข้อง

คุพข.
เจรจา ไกลั�เกลัี�ย

คุู�กรณีลังนาม
ในบันทึกข้อตักลัง
(กําหนดระยะเวลัา

ดําเนินการ) 

แจ้งสิทธิของ ผู้ร้อง หากไม�เห็นด้วย
กับคุําว�นิจฉัยของ คุพข.
• สามารถยื�นอ�ทธรณ�ตั�อ กกพ. 
   ภายใน 30 วัน

แจ้งสิทธิ์ของ ผู้ถูกร้อง หากไม�เห็นด้วยกับคุําว�นิจฉัยของ คุพข.
• หากไม�เห็นด้วยให้แจ้ง คุพข. ทราบ 
• หากไม�ปฏิบัตัิตัามคุําว�นิจฉัยของ คุพข. ภายในระยะเวลัาที�กําหนด 
   ถือเป�นการโตั้แย้งตั�อคุําว�นิจฉัย

ประธาน กกพ.
สั�งการมายัง สํานักงาน กกพ.

คุพข. พิจารณาเร่�องร้องเรียน

คุําว�นิจฉัย
(กําหนดระยะเวลัาดําเนินการ)

สํานักงาน กกพ. ประจาํเขตั แจ้งคุาํว�นิจฉัยแลัะแจ้งสทิธิของผู้ร้องในการอ�ทธรณ� / สิทธิของผู้ถกูร้อง
ในการโต้ัแย้งคุาํว�นิจฉัยของ คุพข. ภายใน 7 วนั

ฝ�ายส�งเสร�มการมีส�วนร�วมแลัะคุุ้มคุรองสิทธิ ในฐานะ
ฝายเลัขานุการคุณะอนุกรรมการคุุ้มคุรองผู้ใช้พลัังงาน

นําเร่�องเข้าคุณะอนุฯ เพ��อพิจารณา

สํานักงาน กกพ. แจ�งมติ กกพ. ไปยังผู�ร�อง ผู�ถูกร�อง และประธาน คพข.
(แจ�งสิทธิการฟ�องต�อศาลปกครองภายใน 90 วัน หากผู�ร�อง/ผู�ถูกร�องไม�เห็นด�วยกับคําว�นิจฉัยอ�ทธรณ�ของ กกพ.)

คุณะอนุกรรมการคุุ้มคุรองผู้ใช้พลัังงานพิจารณาแลัะมีมตัิ

กกพ. พิจารณา

สําเร็จ ไม�สําเร็จ
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การกำากับการใช้ี่ทีี่�ดิำนแลัะที่รัพย์สิน 
เพ่�อดำำาเนินงานระบบโคุรงข่ายพลัังงาน

          การที่ผู�รับใบอนุญาตหร�อผู�ประกอบกิจการโครงข�ายพลังงานจะเข�าไปใช�สอยหร�อครอบครอง
อสังหาร�มทรัพย�ในพ�น้ทีใ่ดพ�น้ทีห่นึง่ เพ�อ่การดาํเนนิงานเก่ียวกับระบบโครงข�ายพลงังาน ตาม พ.ร.บ. 
การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 และระเบยีบที ่กกพ. กาํหนดไว� ซ่ึงการใช�ทีด่นิและทรพัย�สิน
เกี่ยวกับระบบโครงข�ายพลังงานนั้นมี 2 ว�ธีด�วยกัน คือ

1
 คือ  เมื่อมีความจําเป�นที่ผู�รับใบอนุญาตจะต�องใช�อสังหาร�มทรัพย�เพ�่อสร�างระบบ
โครงข�ายพลังงาน หร�อสิ�งปลูกสร�างอื่นที่จําเป�นและเกี่ยวเนื่องกับกิจการดังกล�าว ถ�าไม�ได�
มีการตกลงเร�่องการโอนกับเจ�าของที่ดินหร�อเจ�าของสิทธิในอสังหาร�มทรัพย�ดังกล�าว
ไว�เป�นอย�างอื่น ทางสํานักงาน กกพ. สามารถดําเนินการเวนคืนตามกฎหมายว�าด�วย
การเวนคืนอสังหาร�มทรัพย�ได� โดยให�สํานักงาน กกพ. เป�นเจ�าหน�าที่เวนคืน และให�
กรรมสิทธิ์ในอสังหาร�มทรัพย�ที่ได�มาจากการเวนคืนตกเป�นของแผ�นดิน

ว�ธีการเวนคืนอสังหาร�มทรัพย� 

2
 คือ การใช�สิทธิเหนือที่ดินของผู�อื่น โดยไม�มีการโอนกรรมสิทธิ์จากเจ�าของที่ดิน
หร�อทรัพย�สินนั้นแต�อย�างใด เจ�าของที่ดินและทรัพย�สินยังคงมีกรรมสิทธิ์อยู�เช�นเดิมเพ�ยง
แต�จะอยู�ภายใต�ข�อกําหนดบางประการเท�านัน้ เช�น ห�ามปลกูสร�างอาคาร หร�อสิ�งปลกูสร�าง 
หร�อปลูกต�นไม�ยืนต�นที่มีการเจร�ญเติบโตเต็มที่แล�วสูงเกินกว�า 3 เมตร
 ในการดําเนินงานการรอนสิทธิดังกล�าว สํานักงาน กกพ. จะประกาศกําหนดเขต
ระบบโครงข�ายพลังงานให�กับผู�รับใบอนุญาต และก�อนที่ผู�รับใบอนุญาตจะเข�าไปดําเนินการ 
จะต�องดําเนินการจ�ายค�าทดแทนแก�เจ�าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน รวมทั้งจะต�องมีหนังสือแจ�ง
ให�เจ�าของกรรมสิทธิ์ที่ดินทราบอย�างเป�นทางการทุกราย

 “ท่ีผ�านมาสํานักงาน กกพ. ได�ใช�ว�ธีการรอนสิทธิ ในการใช�ที่ดินและทรัพย�สิน เพ�่อ
ระบบโครงข�ายพลังงานมาโดยตลอด ยังมิเคยได�ใช�ว�ธีการเวนคืน เนื่องจากการรอนสิทธินั้น
เป�นกระบวนการทํางานที่เหมาะสม กระชับ รวดเร็ว และส�งผลกระทบต�อประชาชนน�อยที่สุด”

ว�ธีการรอนสิทธิ 
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ขั�นตัอนการพิจารณาขออนุมัีติัการใช้ี่อสังหาริมีที่รัพย์เพ่�อวางระบบโคุรงข่ายพลัังงาน

ผู้รับใบอนุญาตั
ขออนุมีัตัิประกาศเขตัสํารวจ (มี.105)

สํานักงาน กกพ. 
เสนอ กกพ. อนุมีัตัิ แจ้งผลัการพิจารนา

ผู้รบัใบอนุญาตั
สํารวจแนวหร�อที่ี�ตัั�งระบบโคุรงข่ายพลังังาน

สํานักงาน กกพ. ประกาศกําหนดเขตั
ระบบโคุรงข่ายพลัังงาน (มี.106)

ผู้รับใบอนุญาตั
แจ้งจํานวนเงินคุ่าที่ดแที่น (มี.108 (2))

ผู้รับใบอนุญาตั
แจ้งประกาศกําหนดเขตั

ขอคุวามีเห็นชี่อบ กกพ.
ภายใน 30 วัน

แจ้งราคุาแลัะหลัักเกณฑ์
การจ่ายคุ่าที่ดแที่น

ประสานงานจังหวัด

มีีอ�ที่ธรณ์ (มี.108 (4))

ไมี่อ�ที่ธรณ์

เจ้าของ/ผู้คุรอบคุรองที่รัพย์สิน

ผู้รับใบอนุญาตั
จ่ายหร�อวางเงินคุ่าที่ดแที่น

กกพ. วินจิฉัย
(ให้แล้ัวเสรจ็ ภายใน 60 วนั) 

แจ้งคุาํวินิจฉยั

กกพ. วินิจฉัย (ให้แลั้วเสร็จ ภายใน 60 วัน)
แจ้งคุําวินิจฉัย

เจ้าของ/
ผู้คุรอบคุรองที่รัพย์สิน

อ�ที่ธรณ์ (มี.106)

ผู้รับใบอนุญาตั
แจ้งเข้าดําเนินการตัามีมีาตัรา 107

มีีคุําร้องคุัดคุ้าน (มี.108 (1))

ผู้รับใบอนุญาตัเจ้าของ/ผู้คุรอบคุรองที่รัพย์สิน

คุณะกรรมีการ
พิจารณาราคุาที่ี�ดิน

แลัะที่รัพย์สิน
กําหนดหลัักเกณฑ์

แลัะคุ่าที่ดแที่น
แลั้วเสร็จภายใน 120 วัน 
นับแตั่วันที่ี�ได้รับแตั่งตัั�ง
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	 “กองทัุ่นพัฒนาไฟฟ้า”	 เป็็นทัุ่นหมุนเวียู่นทั่ี�ไม�มีสถึานะเป็็นนิต้ิบุคคลั	 จััดิต้ั�งขึ�นภายู่ใน
สำานักงานคณะกรรมการกำากับกิจัการพลัังงาน	 (สำานักงาน	กกพ.)	 ซึ่ึ�งเป็็นหน�วยู่งานของรัฐ	
ต้ามพระราชบัญญัต้ิการป็ระกอบกิจัการพลัังงาน	พ.ศ.	 2550	 (พระราชบัญญัต้ิฯ)	 โดิยู่มี
วัต้ถึุป็ระสงค์เพ่�อเป็็นทัุ่นสนับสนุนให้มีบริการไฟฟ้าไป็ยัู่งทั่้องทั่ี�ต้�าง	ๆ	อยู่�างทั่ั�วถึึง	 เพ่�อกระจัายู่
ความเจัริญไป็ส่�ท้ั่องถิึ�น	 พัฒนาชุมชนในท้ั่องถิึ�นทีั่�ได้ิรับผู้ลักระทั่บจัากการดิำาเนินงานของโรงไฟฟ้า	
ส�งเสริมการใช้พลัังงานหมุนเวียู่นแลัะเทั่คโนโลัยู่ีในการป็ระกอบกิจัการไฟฟ้าทั่ี�มีผู้ลักระทั่บต้�อ
สิ�งแวดิลั้อมน้อยู่	 โดิยู่คำานึงถึึงความสมดิุลัของทั่รัพยู่ากรธัรรมชาต้ิ	 แลัะสร้างความเป็็นธัรรม
ให้กับผู้่้ใช้ไฟฟ้า	 โดิยู่เงินกองทัุ่นให้ใช้จั�ายู่เพ่�อกิจัการต้ามมาต้รา	 97(1)	 -	 มาต้รา	 97(6)	 แห�ง
พระราชบัญญัต้ิฯ	ดิังต้�อไป็นี�

กอีงทุนำพัฒนำ�ไฟฟ้� 
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 1.	เพ่� อการชดิเชยู่แลัะอุดิหนุนผู้่้ รับ ใบอนุญาต้ป็ระกอบกิจัการไฟฟ้า 	 ซึ่ึ� ง ไดิ้ ให้บริการแก�
	 	 	 	 	 	 	 	 ผู้่้ ใช้ ไฟฟ้าทั่ี�ดิ้อยู่โอกาสหรือเพ่�อให้บริการไฟฟ้าอยู่�างทั่ั�วถึึงหรือเพ่�อส�งเสริมนโยู่บายู่
	 				ในการกระจัายู่ความเจัริญไป็ส่�ภ่มิภาค
	 2.	เพ่�อการชดิเชยู่ผู้่้ใช้ไฟฟ้าซึ่ึ�งต้้องจั�ายู่อัต้ราค�าไฟฟ้าแพงขึ�นจัากการทั่ี�ผู้่้รับใบอนุญาต้
	 				ทั่ี�มีศ่นยู่์ควบคุมระบบไฟฟ้ากระทั่ำาการฝ่่าฝ่ืนมาต้รา	87	วรรคสอง	ของ	พระราชบัญญัต้ิฯ
	 3.	เพ่�อการพัฒนาหรือฟ้�นฟูท้ั่องถิึ�นทีั่�ได้ิรับผู้ลักระทั่บจัากการดิำาเนินงานของโรงไฟฟ้า
	 4.	เพ่�อการส�งเสริมการใช้พลัังงานหมุนเวียู่น	แลัะเทั่คโนโลัยีู่ทีั่�ใช้ในการป็ระกอบกิจัการไฟฟ้า
      ทั่ี�มีผู้ลักระทั่บต้�อสิ�งแวดิลั้อมน้อยู่
	 5.	เพ่�อการส�งเสริมสังคมแลัะป็ระชาชนให้มีความร้่	ความต้ระหนัก	 แลัะมีส�วนร�วมทั่างด้ิานไฟฟ้า	
	 6.	เพ่�อเป็็นค�าใช้จั�ายู่ในการบริหารกองทัุ่น

ผู้ลัการอนุมีัตัิ
แผู้นงานปีระจำาปีี

ขอบคุณภาพ	:	www.egat.co.th
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โคำรงสร��งก�รบัริห�รง�นำกอีงทุนำพัฒนำ�ไฟฟ้�

มาตัรา 97(1)

การชดเชยรายได้
ระหว�างการไฟฟ�า

การอ�ดหนุน
ผู้ใช้ไฟฟ�า

ที่ด้อยโอกาส

เร��มจัดสรรเง�น
ป� 2554

การชดเชยผู้ใช้ไฟฟ�า
ซึ่งตั้องจ�ายอัตัรา

คุ�าไฟฟ�าแพง 
จากการที่

ผู้รับใบอนุญาตั
ที่มีศูนย�คุวบคุุม

ระบบไฟฟ�า
กระทําการฝ�าฝ�น

มาตัรา 87 วรรคุสอง

การพัฒนาหร�อ
ฟ��นฟ�ท้องถิ�น

ที่ได้รับผลักระทบ
จากการดําเนินงาน

ของโรงไฟฟ�า

การส�งเสร�ม
การใช้พลัังงาน
หมุนเว�ยนแลัะ

เทคุโนโลัยีที่ใช้ในการ
ประกอบกิจการไฟฟ�า

ที่มีผลักระทบ
ตั�อสิ�งแวดลั้อมน้อย

การส�งเสร�ม
สังคุมแลัะประชาชน

ให้มีคุวามรู้
คุวามตัระหนัก
แลัะมีส�วนร�วม
ทางด้านไฟฟ�า

การบร�หารจัดการ
กองทุน

มาตัรา 97(2) มาตัรา 97(3) มาตัรา 97(4) มาตัรา 97(5) มาตัรา 97(6)

ยังไม�มีกรณี
ที่ตั้องชดเชย

เร��มจัดสรรเง�น
ป� 2555

เร��มจัดสรรเง�น
ป� 2560

เร��มจัดสรรเง�น
ป� 2554

เร��มจัดสรรเง�น
ป� 2560

คุณะกรรมการกํากับกิจการพลัังงาน

คุณะอนุกรรมการกํากับดูแลัการดําเนินงาน
กองทุนพัฒนาไฟฟ�าในพ�้นที่ประกาศ

คุณะอนุกรรมการกลัั่นกรองโคุรงการส�งเสร�ม
การใช้พลัังงานหมุนเว�ยน

แลัะเทคุโนโลัยีที่ใช้ในการประกอบกิจการไฟฟ�า

คุณะอนุกรรมการกลัั่นกรองโคุรงการส�งเสร�ม
สร้างคุวามรู้คุวามเข้าใจ

แลัะการมีส�วนร�วมทางด้านไฟฟ�า

สํานักงาน กกพ.

กองทุนพัฒนาไฟฟ�า

คุณะอนุกรรมการประเมินผลัการดําเนินงาน
ของกองทุนพัฒนาไฟฟ�า

คุณะอนุกรรมการบร�หารกองทุนพัฒนาไฟฟ�า
(ในฐานะทุนหมุนเว�ยน)

หมายเหตัุ: ข้อมูลั ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
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ภาพรวมีกองทีุ่นพัฒนาไฟฟ้าตัามีมีาตัรา 97(3) รายภาคุ ปีี พ.ศ. 2564

ภาคุตัะวันออกเฉียงเหนือ

โรงไฟฟ้า จํานวน  18 โรง

กองทีุ่น จํานวน  6 กองทีุ่น

กรอบวงเง�น  91.96 ลั้านบาที่

ผลัการอนุมีัตัิ  87.86 ลั้านบาที่

ภาคุตัะวันออก

โรงไฟฟ้า จํานวน  98 โรง

กองทีุ่น จํานวน  14 กองทีุ่น

กรอบวงเง�น  1,076.65 ลั้านบาที่ 

ผลัการอนุมีัติั  678.42 ลั้านบาที่

ภาคุใตั้ 

โรงไฟฟ้า จํานวน  9 โรง

กองทีุ่น จํานวน  4 กองทีุ่น

กรอบวงเง�น  180.68 ลั้านบาที่

ผลัการอนุมีัติั  169.98 ลั้านบาที่

ภาคุตัะวันตัก 

โรงไฟฟ้า จํานวน  30 โรง 

กองทีุ่น จํานวน  9 กองทีุ่น 

กรอบวงเง�น  404.77 ลั้านบาที่ 

ผลัการอนุมีัติั  353.64 ลั้านบาที่

ภาคุกลัาง 

โรงไฟฟ้า จํานวน  91 โรง 

กองทีุ่น จํานวน  21 กองทีุ่น 

กรอบวงเง�น  834.51 ลั้านบาที่

ผลัการอนุมีัติั  606.47 ลั้านบาที่

ภาคุเหนือ 

โรงไฟฟ้า จํานวน  2   โรง 

กองทีุ่น จํานวน  2   กองทีุ่น 

กรอบวงเง�น 330.67 ลั้านบาที่

ผลัการอนุมีัติั  54.34 ลั้านบาที่

กรอบงบปีระมีาณ
ที่ี่ กกพ. อนุมีัตัิ



สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (สํานักงาน กกพ.)
319 อาคารจัตุรัสจามจ�ร� ชั้น 19-20 ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

คณะผู�จัดทํา 
ฝ�ายยุทธศาสตร�และสื่อสารองค�กร
สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน

www.erc.or.th

สํานักงาน กกพ.

OERC Thai

ERC Thailand (Android)

ERC Thailand (iOS)

support@erc.or.th

0-2207-3599

0-2207-3506
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