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สารจากประธานกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 

คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ชุดปจจุบันไดเขามาปฏิบัติหนาท่ีครบ 1 ป แลว ซ่ึงเปนชวง
ระยะเวลาท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับนโยบายท่ีมีผลกระทบตอการกํากับกิจการพลังงานหลายประการ เชน การ
ประกาศใชยุทธศาสตรชาติ 20 ป และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับ
ท่ี 12 และ แผนปฏิรูปประเทศดานพลังงาน ตลอดจนนโยบายของรัฐบาล เปนตน กกพ. จึงไดทบทวนแผนยุทธศาสตร
การกํากับกิจการพลังงาน เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการกํากับกิจการพลังงานของประเทศใหบรรลุวัตถุประสงคของ
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 อยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับสถานการณท่ี
เปลี่ยนแปลงไป ภายใต วิสัยทัศน “กํากับกิจการพลังงานเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน และสงเสริมการแขงขันใหเหมาะสม
เปนธรรม” พรอมหนุนการปฏิรูปภาคพลังงานไทย มุงเนนการสงเสริมการแขงขันในกิจการพลังงาน สรางความเปนธรรม 
และความเขมแข็งในกระบวนการมีสวนรวมภาคประชาชนในงานกํากับ  

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 กกพ. และสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (สํานักงาน กกพ.) 
ไดกํากับกิจการพลังงานเปนไปตามแผนการดําเนิน งบประมาณรายจาย และประมาณการรายไดประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ท่ีคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม 2561 โดยมีผลการดําเนินงานสําคัญ อาทิเชน กํากับดูแล
ระบบพลังงานใหมีความม่ันคงและมีเสถียรภาพ และสงเสริมการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนผานการจัดหาไฟฟา
จากโครงการสําคัญตางๆ กํากับอัตราคาบริการพลังงานอยางโปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได สะทอนตนทุนและ
ประสิทธิภาพการประกอบกิจการพลังงาน โดยลดภาระคาไฟฟาใหประชาชนเปนมูลคา 14,343 ลานบาท เพ่ือบรรเทา
ผลกระทบตอประชาชนในชวงท่ีภาวะเศรษฐกิจไทยมีความไมแนนอน เตรียมความพรอมการปฏิรูปการอนุญาตแบบ 
จุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) เพ่ือใหบริการไดภายในป พ.ศ. 2563 จัดใหมีโครงการทดสอบ
นวัตกรรมท่ีนําเทคโนโลยีสนับสนุนการใหบริการดานพลังงาน (Energy Regulatory Commission Sandbox : ERC 
Sandbox) เพ่ือเปดพ้ืนท่ีรองรับการทดสอบนวัตกรรมรูปแบบทางธุรกิจและการบริหารจัดการระบบไฟฟารูปแบบใหม 
เพ่ือพัฒนากฎเกณฑการกํากับกิจการพลังงานใหม กําหนดแนวทางการกํากับดูแลผูบริหารระบบทอสงกาซธรรมชาติเพ่ือ
รองรับนโยบายการสงเสริมการแขงขันในกิจการกาซธรรมชาติใหเปนไปอยางโปรงใส และมีประสิทธิภาพ คุมครองสิทธิ
ประโยชนของประชาชนอยางเทาเทียม เปนธรรม โปรงใส และตรวจสอบได ตลอดจนกํากับการดําเนินงานกองทุน
พัฒนาไฟฟาใหเปนไปตามวัตถุประสงคตามมาตรา 97 ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550  
โดยไดจัดสรรเงินเพ่ือดําเนินการตามวัตถุประสงคของกองทุนพัฒนาไฟฟาเปนจํานวนรวมท้ังสิ้น 20,142.34 ลานบาท 
คิดเปนรอยละ 87.55 ของกรอบงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ และเตรียมความพรอมการเปนศูนยขอมูลดานการกํากับ
กิจการพลังงาน 

สําหรับการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กกพ. จะเรงเดินหนาการปรับปรุงกฎระเบียบเพ่ือเพ่ิม
บทบาทภาคเอกชนในการรวมพัฒนาภาคพลังงาน และรองรับรูปแบบธุรกิจพลังงานใหมท่ีเปลี่ยนแปลงไปในยุค 
Disruptive Technology กําหนดหลักเกณฑการกําหนดอัตราคาไฟฟาใหม พรอมจัดตั้งศูนยการอนุมัติอนุญาต
ประกอบกิจการพลงังานแบบครบวงจร และพัฒนากระบวนการมีสวนรวมอยางเปนระบบ 

ทายท่ีสุดนี้ กกพ. ชุดปจจุบันทุกทานเชื่อม่ันวา การบูรณาการการทํางานและการสานพลังการทํางาน
รวมกัน โดยอาศัยประสบการณและความเชี่ยวชาญของ กกพ. ทุกทาน และความรวมมือจากทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ 
จะเปนหัวใจของการขับเคลื่อนงานกํากับดูแลภาคพลังงาน ซ่ึงจะกอใหเกิดความม่ันคงดานพลังงานของไทยในอนาคต
ตอไป 
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วิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยมองคกร 
 

เพ่ือใหการดําเนินงานของคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) และสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
กิจการพลังงาน (สํานักงาน กกพ.) มีแนวทางการกํากับดูแลในทิศทางเดียวกัน และบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไวรวมกัน 
จึงไดกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยมหลักไว ดังนี้ 
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สรุปผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามวัตถุประสงคหลักของพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการพลงังาน พ.ศ. 2550 ไดดังนี้ 

วัตถุประสงคที่ 1 สงเสริมใหมีบริการดานพลังงานอยางเพียงพอ มีความมั่นคง และมีความเปนธรรม
ตอผูใชพลังงานและผูรับใบอนุญาต   

1.1 กํากับดูแลระบบพลังงานใหมีความม่ันคงและมีเสถียรภาพ และสงเสริมการผลิตไฟฟาจาก
พลังงานหมุนเวียน กกพ. ไดกํากับการจัดหาไฟฟาใหเปนไปตามแผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟาของประเทศไทย 
พ.ศ. 2561-2580 (PDP 2018) ทําใหผูประกอบธุรกิจและประชาชนมีพลังงานใชอยางเพียงพอ และสงเสริมการผลิต
ไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนตามนโยบายของรัฐอยางตอเนื่อง โดยปงบประมาณ 2562 สํานักงาน กกพ. ไดจัดหาไฟฟา
จากโครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน ตามกรอบนโยบายสงเสริมการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนของรัฐ 
โดยสงเสริมภาคเอกชนเขามามีบทบาทในการลงทุนผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน ท้ังในสวนการสงเสริมผาน
มาตรการจูงใจดานราคารับซ้ือไฟฟาและการผลิตไฟฟาเพ่ือใชเอง (IPS) โดยมีโครงการท่ีมีพันธะผูกพันกับภาครัฐ 7,673 
ราย คิดเปนกําลังการผลิตติดตั้ง 9,866 เมกะวัตต ซ่ึงในจํานวนนี้เปนโครงการท่ีจายไฟฟาเขาระบบไฟฟาแลว 7,197 ราย 
กําลังการผลิตติดตั้ง 8,913 เมกะวัตต ประกอบดวยโครงการสําคัญ ไดแก การผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยแบบ
ติดตั้งบนพ้ืนดิน การผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนในแบบ Feed-in Tariff (FiT) ประเภทเชื้อเพลิงชีวมวล การรับ
ซ้ือไฟฟาจากขยะอุตสาหกรรมและขยะชุมชน การผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนในแบบ FiT ประเภทเชื้อเพลิงกาซ
ชีวภาพเพ่ิมเติม ใหครบ 10 เมกะวัตต สําหรับพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อําเภอในจังหวัดสงขลา 
โรงไฟฟาประชารัฐ สําหรับพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใตประเภทเชื้อเพลิงชีวมวล และการรับซ้ือไฟฟาจากพลังงาน
หมุนเวียนโดยผูผลิตรายเล็กในรูปแบบ SPP Hybrid Firm สรุปการจัดหาไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน รายละเอียดดัง
ตาราง  

 

COD แลว (1) มี PPA แลวแตยังไม 
COD (2) 

ตอบรับซ้ือแลวยัง
ไมลงนาม PPA (3) 

รวมที่มีพันธะผูกพัน
กับภาครัฐ (1)+(2)+(3) 

การผลิตไฟฟาเพ่ือ
ใชเอง (IPS)   

รวม 

ราย กําลังผลิต
ติดต้ัง(MW) 

ราย กําลังผลิต
ติดต้ัง(MW) 

ราย กําลังผลิต
ติดต้ัง(MW) 

ราย กําลังผลิต
ติดต้ัง(MW) 

ราย กําลังผลิต
ติดต้ัง(MW) 

Waste 34 317 22 170 - - 56 487 - - 487 
ขยะชุมชน  33 310 16 140 - - 49 450 - - 450 

ขยะอุตสาหกรรม  1 7 6 30 - - 7 37   37 

Biomass 208 3,382 22 274 15 355 245 4,011 36 867 4,879 
Biogas 178 400 8 20 - 12 186 433 28 77 509 
Hydro 41 105 - - 31 39 72 145 - - 145 
Wind 34 1,497 2 18 2 2 38 1,517 - - 1,517 
Solar 6,698 3,115 121 1 253 62 7,072 3,177 1,015 414 3,592 
RE-Others 4 97 - - - - 4 97 16 313 410 
Grand Total 7,197 8,913 175 484 301 470 7,673 9,866 1,095 1,672 11,538 

ผลการดําเนินงานสําคัญประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(1 ตุลาคม 2561 – 30 กนัยายน 2562) 

 

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://cooroygolf.com.au/wp-content/uploads/2016/03/?SA&psig=AOvVaw39VpnGnsXBh5rVx9bmQ-jN&ust=1526632904742789
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นอกจากนี้ กกพ. ไดกํากับการจัดหาไฟฟาใหเปนไปตามแผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟาของประเทศ
ไทย พ.ศ. 2561-2580 (PDP 2018) โดยกํากับการจัดหาไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญในพ้ืนท่ีภาคตะวันตก           
โดยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ไดลงนามสัญญาซ้ือขายไฟฟากับบริษัท หินกอง เพาเวอร จํากัด 1,400  
เมกะวัตต และการจัดหาไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาเอกชนท่ีอยูระหวางการพัฒนาโครงการ โดย กฟผ. ไดลงนามสัญญาซ้ือขาย
ไฟฟากับบริษัท ไอพีพี ไอพี 2 จํากัด 540 เมกะวัตต 

ปจจุบันสํานักงาน กกพ. อยูระหวางดําเนินการจัดหาไฟฟาจากโครงการสําคัญตางๆ เชน  
การผลิตไฟฟาจากขยะชุมชนในรูปแบบ Feed-in Tarriff (FiT) สําหรับผูผลิตไฟฟารายเล็ก (SPP) การผลิตไฟฟาจาก 
Solar Rooftop สําหรับภาคประชาชนประเภทบานอยูอาศัยผานการไฟฟาฝายจําหนาย โดยมีเปาหมายการรับซ้ือป
ละ 100 เมกะวัตต เปนระยะเวลา 10 ป และการรับซ้ือไฟฟาจากผูผลิตไฟฟารายเล็ก ประเภท Firm ระบบ 
Cogeneration ท่ีจะสิ้นสุดอายุสัญญาในป พ.ศ. 2562-2568 (กอสรางโรงไฟฟาใหม) เปนตน 

1.2 ออกใบอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟาและกิจการกาซธรรมชาติไดตามกรอบเวลาท่ีกําหนด 
จํานวน 348 ฉบับ ใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุมตามกฎหมายวาดวยการพัฒนาและสงเสริมพลังงาน จํานวน 1,113 ฉบับ 
และใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตไฟฟาตามกฎหมายวาดวยโรงงาน จํานวน 433 ฉบับ และออกใบอนุญาต
กอสรางหรือดัดแปลงอาคาร เพ่ือประกอบกิจการพลังงานและการรับรองการกอสรางอาคาร รวมจํานวนท้ังหมด 184 ฉบับ 

1.3 กําหนดหลักเกณฑการกํากับ ท่ัวถึง เทาเทียม ย่ังยืน และมีมาตรฐานพลังงานสะอาด กกพ. ได
ออกมาตรฐานคุณภาพการใหบริการใหครบทุกประเภทใบอนุญาต ไดแก มาตรฐานคุณภาพการใหบริการ ประเภท
ใบอนุญาตจัดหาและคาสงกาซธรรมชาติ และประเภทใบอนุญาตคาปลีกกาซธรรมชาติผานระบบจําหนายกาซ
ธรรมชาติ  และพัฒนาระบบการรายงานขอมูลตามเ ง่ือนไขแนบทายใบอนุญาต และมาตรฐานคุณภาพ 
การใหบริการกิจการไฟฟาและกิจการกาซธรรมชาติเพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับผูรับใบอนุญาต  

วัตถุประสงคที่ 2  ปกปองผลประโยชนของผูใชพลังงานทั้งทางดานอัตราคาบริการ และคุณภาพการ

ใหบริการ  

กํากับอัตราคาบริการพลังงานโปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได สะทอนตนทุนและประสิทธิภาพการ
ประกอบกิจการพลังงาน 

2.1 กํากับอัตราคาไฟฟาใหเปนธรรมและลดภาระคาไฟฟาใหประชาชนเปนมูลคา 14,418.20 ลานบาท 
กกพ. ไดออกหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขการจัดทํารายงานการบัญชีและการเงินสําหรับการไฟฟา รวมท้ังคูมือการ
จัดทํารายงานดังกลาว เพ่ือใหการจัดทําบัญชีและการเงินของการไฟฟามีมาตรฐานเดียวกันและสะทอนตนทุนท่ีแทจริง
และนํามาใชกํากับอัตราคาไฟฟาของประเทศ นอกจากนี้ กกพ. ไดเรียกคืนคาไฟฟา จากการลงทุนท่ีต่ํากวาแผน (Claw Back) 
ป 2559-2560 และการกํากับฐานะทางการเงินของการไฟฟา ป 2557-2560 เปนเงินรวมท้ังสิ้น 30,682.36 ลานบาท 
ประกอบดวย การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) จํานวนเงิน 7,604.89 ลานบาท การไฟฟานครหลวง (กฟน.) 
จํานวนเงิน 8,082.74 ลานบาท การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) จํานวนเงิน 14,994.73 ลานบาท ตลอดจนทบทวนการ
ชดเชยรายไดระหวางการไฟฟา ป พ.ศ. 2561 และการพิจารณาปรับปรุงฐานะการเงิน ป พ.ศ. 2561 (เบื้องตน) เพ่ือให
เปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด โดยเห็นชอบจํานวนเงินคืนรายได เทากับ 7,998.00 ลานบาท ประกอบดวย เงินคืนรายไดของ 
กฟน. จํานวน 5,100.00 ลานบาท กฟภ. จํานวน 2,700.00 ลานบาท และ กฟผ. จํานวน 198 ลานบาท และ กกพ. ไดนํา
เงินเรียกคืนคาไฟฟาจากการลงทุนต่ํากวาแผน และเงินเรียกคืนรายไดจากการปรับปรุงฐานะการเงินมาปรับลดคา
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ไฟฟาใหประชาชน เปนเงิน 14,343 ลานบาท โดยมีอัตราคาไฟฟาตามสูตรการปรับอัตราคาไฟฟาโดยอัตโนมัติ (Ft) 
ขายปลีกเรียกเก็บจากผูใชพลังงานคงท่ีมาแลว 3 งวด ในอัตรา -11.60 สตางคตอหนวย เพ่ือบรรเทาผลกระทบตอ
ประชาชนในชวงท่ีภาวะเศรษฐกิจไทยมีความไมแนนอน 

ตารางแสดงอัตราคาไฟฟาตามสูตรการปรับอัตราคาไฟฟาโดยอัตโนมัติ (Ft) ขายปลีกเรียกเก็บจากผูใชพลังงาน 

เดือนเรียกเก็บ Ft ขายปลีกไมรวมภาษีมลูคาเพ่ิม (สตางคตอหนวย) 

กันยายน – ธันวาคม 2561  -15.90  
มกราคม – เมษายน 2562  -11.60  
พฤษภาคม – สิงหาคม 2562

1/
   -11.60   

กันยายน – ธันวาคม 2562
2/

  -11.60  
หมายเหตุ: 1/ Ft ท่ีเรียกเก็บในเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2562 กกพ. นําเงินคาใชจายจากการกํากับฐานะการเงินของการไฟฟา มาปรับ

ลดคาไฟฟาใหแกประชาชนจํานวน 4,482.34 ลานบาท  
2/ Ft ท่ีเรียกเก็บในเดือนกันยายน-ธันวาคม 2562 กกพ. นําเงินคาใชจายจากการกํากับฐานะการเงินของการไฟฟา ป 2557-2561 

มาปรับลดคาไฟฟาใหแกประชาชนจํานวน 9,860.66 ลานบาท 

2.2 กํากับอัตราคาบริการกิจการกาซธรรมชาติชวยลดอัตราคาบริการของสถานี LNG โดยจัดทําราง
หลักเกณฑและคูมือการจัดทํารายงานการบัญชีการเงินสําหรับกิจการกาซธรรมชาติ ซ่ึงคาดวาจะประกาศใช
หลักเกณฑไดภายในธันวาคม 2562 และประกาศใชคูมือไดภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมท้ังไดติดตาม
ตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (บมจ. ปตท.) ท้ังดานการลงทุนและคาใชจาย 
ในสวนของตนทุนผันแปร รวมท้ังสมมติฐานท่ีใชในการคํานวณอัตราคาบริการสงกาซธรรมชาติ เพ่ือใหเกิดความ 
เปนธรรมกับผูใชบริการ และ กกพ. ไดออกประกาศวาดวยหลักเกณฑการกําหนดอัตราคาบริการกาซธรรมชาติ สําหรับ
ผูรับใบอนุญาตเก็บรักษาและแปรสภาพกาซธรรมชาติจากของเหลวเปนกาซ เพ่ือใชเปนกรอบในการคํานวณอัตราคาบริการ
ของสถานี  LNG ใหม  และได เห็นชอบอัตราคาบริการเก็บรักษาและแปรสภาพกาซธรรมชาติจากของเหลว 
เปนกาซ ในสวนของตนทุนคงท่ี (Ld) ของบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด สําหรับป พ.ศ. 2018-2022 ทําใหอัตราคาบริการ
กาซธรรมชาติลดลงจาก 24.93 บาทตอลานบีทียู เหลือ 18.35 บาทตอลานบีทียู ซ่ึงจะมีผลทําใหราคาขายปลีกให
ประชาชนลดลงไปดวย 

อัตราคาบริการของผูรับใบอนุญาตเก็บรักษาและแปรสภาพกาซธรรมชาติจากของเหลวเปนกาซ 

 อัตราคาบริการ (บาท/ลานบีทียู) 
อัตราคาบริการสวนของตนทุนคงท่ี (Ld) 18.3506 
อัตราคาบริการสวนของตนทุนผันแปร (Lc) 0.4810 

2.3 กกพ. ไดออกมาตรฐานคุณภาพการใหบริการเพ่ิมเติมใหครบทุกประเภทใบอนุญาต ไดแก มาตรฐาน
คุณภาพการใหบริการ ประเภทใบอนุญาตจัดหาและคาสงกาซธรรมชาติ และประเภทใบอนุญาตคาปลีกกาซธรรมชาติ
ผานระบบจําหนายกาซธรรมชาติ และพัฒนาระบบการรายงานขอมูลตามเง่ือนไขแนบทายใบอนุญาต และมาตรฐาน
คุณภาพการใหบริการกิจการไฟฟาและกิจการกาซธรรมชาติเพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับผูรับใบอนุญาต 
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วัตถุประสงคที่ 3 สงเสริมการแขงขันในกิจการพลังงาน และปองกันการใชอํานาจในทางมิชอบใน
การประกอบกิจการพลังงาน 

3.1 ออกหลักปฏิบัติการกํากับผูรับใบอนุญาตควบคุมระบบไฟฟา เพ่ือกํากับการสั่งจายไฟฟาใหเปนธรรม 
โดยคํานึงถึงความม่ันคงเชื่อถือได ประสิทธิภาพ และการปฏิบัติการของระบบไฟฟา เพ่ือกํากับดูแล 5 มิติ ไดแก (1) มิติ
มาตรฐานวิศวกรรมและความปลอดภัย (2) มิติความม่ันคงเชื่อถือได และประสิทธิภาพ โดยกํากับดัชนีตางๆ ดังนี ้
Bulk System Disturbance Indices (BDI), Spinning Reserve และ Loss (3) มิติมาตรฐานคุณภาพบริการ โดย
กํากับดัชนี Frequency Deviation (FD) และ Voltage Deviation (VD) (4) มิติกํากับการสั่งจายไฟฟาใหเปนธรรม  
โดยกํากับผาน Dispatching Factor และ (5) มิติเก่ียวกับการรองเรียน 

3.2 เตรียมความพรอมการปฏิรูปการอนุญาตแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ใหแลว
เสร็จภายในป พ.ศ. 2563 ปจจุบันอยูระหวางการปรับแกไขพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 
โดยยกเลิกมาตรา 48 พรอมท้ังยกรางกฎหมายลําดับรอง จํานวน 8 ฉบับ รองรับการปลดโรงงานผลิตพลังงานไฟฟา 
(ลําดับท่ี 88) ออกจากกฎหมายวาดวยโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม รวมท้ังเตรียมการจัดตั้งศูนยการอนุมัติอนุญาตแบบ
ครบวงจร และการตรวจการประกอบกิจการพลังงานหลังการอนุญาต 

 

3.3 กกพ. ไดออกประกาศเชิญชวนเขารวมโครงการทดสอบนวัตกรรมท่ีนําเทคโนโลยีสนับสนุนการ
ใหบริการดานพลังงาน (Energy Regulatory Commission Sandbox : ERC Sandbox) เพ่ือเปดพ้ืนท่ีรองรับการทดสอบ
นวัตกรรมรูปแบบทางธุรกิจและการบริหารจัดการระบบไฟฟารูปแบบใหม เพ่ือพัฒนากฎเกณฑการกํากับกิจการพลังงานใหม 
โดยมีผูสนใจเขารวมจํานวน 183 โครงการ ซ่ึงแบงออกเปน 8 กิจกรรม ดังนี้ 
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ลําดับ ประเภทกิจกรรม จํานวนโครงการ 

1. Peer to Peer Energy Trading 
138 

2. Bilateral Energy Trading 
3. Microgrid 17 

4. Energy Storage 11 

5. การศึกษาโครงสรางอัตราคาบริการรูปแบบใหม 7 

6. รูปแบบทางธุรกิจใหม 7 
7. กาซธรรมชาต ิ 2 
8. กิจการและนวัตกรรมท่ีทดสอบอ่ืนๆ 1 

รวม 183 

และมีผูผานการพิจารณาเขารวมโครงการดังกลาว จํานวน 34 โครงการ ประกอบดวย กลุมโครงการการ
แลกเปลี่ยนหรือซ้ือขายพลังงาน (Trading Platform) กลุมรูปแบบทางธุรกิจใหม กลุมเทคโนโลยีใหม เชน โครงขาย 
ไมโครกริด (Microgrid) และระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage) เปนตน กลุมอัตราคาบริการใหม และกลุมงาน
กิจการกาซธรรมชาติ เชน การพัฒนาการเปนศูนยกลางกิจการกาซธรรมชาติเหลว (LNG Hub) เปนตน ท้ังนี้ ภารกิจ 
ในระยะถัดไปจะเปนการทดลอง ตามกิจกรรมท่ีกําหนดในแผนงาน ERC Sandbox ตอไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทกจิกรรมและนวตักรรมภายใตโ้ครงการ ERC Sandbox 

Energy 
Aggregator 
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3.4 ในป 2562 สํานักงาน กกพ. ไดดําเนินโครงการศึกษารูปแบบการดําเนินธุรกิจหลากหลายของการ
ประกอบกิจการสถานีอัดประจุไฟฟาเพ่ือรองรับการขยายตัวของยานยนตไฟฟา (EV) โดยศึกษาแนวทางการกํากับให
สอดคลองกับรูปแบบธุรกิจในการประกอบกิจการสถานีอัดประจุไฟฟาและธุรกิจเก่ียวเนื่อง Energy Storage พรอมท้ัง
สรางความเขาใจการประกอบกิจการสถานีอัดประจุไฟฟาและมาตรฐานความปลอดภัย เพ่ือใหผูประกอบการสถานีอัด
ประจุไฟฟาสําหรับยานยนตไฟฟา (EV) รวมถึงผูสนใจไดเขาใจและสามารถดําเนินกิจการไดอยางถูกตองเหมาะสม  

สํานักงาน กกพ. ไดจัดทําคูมือ Online ในรูปแบบมัลติมิเดีย เพ่ือใหสามารถแสดงตัวอยางการกรอก
แบบคําขอรับใบอนุญาตและเปนการอํานวยความสะดวกใหกับผูประสงคจะประกอบกิจการพลังงาน โดยสํานักงาน 
กกพ. ไดจัดทําแผนภาพการใหขอมูลการอนุญาต (Infographic) สําหรับการขออนุญาตสําหรับโครงการผลิตไฟฟาจาก
เซลลแสงอาทิตย (PV)  สถานีอัดประจุไฟฟาใหกับยานยนตไฟฟา (EV Charging Station) และการขออนุญาตสําหรับ
การประกอบกิจการผลิตไฟฟา รวมท้ังจัดใหมีการรับฟงความเห็นและทําความเขาใจกับประชาชนและผูมีสวนไดเสียใน
การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟา  

วัตถุประสงคที่ 4 สงเสริมใหการบริการของระบบโครงขายพลังงานเปนไปดวยความเปนธรรม 

โปรงใส และไมมีการเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม   

ท่ีผานมา กกพ. ไดออกขอบังคับวาดวยการจัดทําขอกําหนดเก่ียวกับการเปดใหใชหรือเชื่อมตอระบบสงกาซ
ธรรมชาติ และสถานีแอลเอ็นจีแกบุคคลท่ีสาม (TPA Regime) และใหผูรับใบอนุญาตขนสงกาซธรรมชาติทางทอผาน
ระบบสงกาซธรรมชาติ และผูรับใบอนุญาตเก็บรักษาและแปรสภาพกาซธรรมชาติกําหนด TPA Code ใหเปนตาม
หลักการใน มาตรา 81 ของ พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 เพ่ือสงเสริมการแขงขันในกิจการจัดหา
และคาสงกาซธรรมชาติ และในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 กกพ. เห็นชอบแนวทางการกํากับดูแลผูบริหารระบบทอสง
กาซธรรมชาติ (Transmission System Operator : TSO) เพ่ือรองรับนโยบายการสงเสริมการแขงขันในกิจการกาซธรรมชาต ิ        
ใหเปนไปอยางโปรงใส มีอิสระ และมีประสิทธิภาพ โดย สํานักงาน กกพ. อยูระหวางศึกษาโครงสรางของผูบริหารระบบทอ
สงกาซธรรมชาติ  และจัดทําหลักเกณฑการกํากับ TSO รวมท้ังออกระเบียบและประกาศวาดวยการกําหนดประเภท            
อายุการขอรับใบอนุญาต และการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการอนุญาตการประกอบกิจการศูนยควบคุมการสงกาซ
ธรรมชาติ และทบทวนหลักเกณฑการกําหนดอัตราคาบริการกาซธรรมชาติสําหรับผูรับใบอนุญาตขนสงกาซธรรมชาติ           
ทางทอผานระบบสงกาซธรรมชาติ  

สํานักงาน กกพ. ไดจัดงานเสวนา “โครงการ Energy 
Regulatory Commission Sandbox : ERC Sandbox” เมื่อ
วันท่ี 13 กรกฎาคม 2562  โดยเปนการนําเสนอความคืบหนา
ของโครงการตอผูท่ีสนใจเขารวมโครงการท้ังจากหนวยงาน
ภาครัฐ มหาวิทยาลัย และภาคเอกชน จํานวนกวา 60 คน โดย
ไดรับเกียรติจาก ดร.มณิศา พิพัฒนสมพร จากสถาบันวิจัย
พลังงาน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คุณ นิพนธ คนองชัยยศ 
จาก บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และ ดร.ประสิทธ์ิ สิริทิพย
รัศมี ผูอํานวยการฝายวิศวกรรมและวิชาการ สํานักงาน กกพ. 
รวมเปนวิทยากร พรอมกับตอบขอซักถามภายในงาน  ผูสนใจเขารวมงานเสวนา “โครงการ Energy Regulatory 

Commission Sandbox : ERC Sandbox” 
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วัตถุประสงคที่ 5  สงเสริมใหการประกอบกิจการพลังงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเปนธรรม

กับผูรับใบอนุญาตและผูใชพลังงาน   

กกพ. ไดออกระเบียบวาดวยกระบวนการในการจัดรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียและประชาชนและ
ชุมชนสําหรับโครงการ หรือกิจการ หรือการดําเนินการใดท่ีอาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพ
สิ่งแวดลอม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือสวนไดเสียสําคัญอ่ืนใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดลอมอยาง
รุนแรง พ.ศ. 2562 และออกประกาศกํากับมาตรการปองกัน แกไข  และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
สําหรับผูประกอบกิจการผลิตไฟฟาท่ีใชขยะมูลฝอยเปนเชื้อเพลิง ท่ีมีกําลังผลิตติดตั้งต่ํากวา 10 เมกะวัตต และท่ีมีกําลัง
ผลิตติดตั้งตั้งแต 10 เมกะวัตต ข้ึนไป เพ่ือใชกํากับการประกอบกิจการผลิตไฟฟาจากขยะชุมชน อยางไรก็ตาม
สํานักงาน กกพ. ยังคงมีความจําเปนท่ีจะตองทบทวนโครงสรางกฎหมายลําดับรองท่ีเก่ียวกับงานกํากับมาตรฐาน
เพ่ือใหการกํากับมาตรฐานเปนระบบและสะดวกในการนําไปใชประโยชน 

วัตถุประสงคที่ 6 ปกปองสิทธิเสรีภาพของผูใชพลังงาน ชุมชนทองถิ่น ประชาชน และผูรับใบอนุญาต
ในการมีสวนรวม เขาถึง ใช และจัดการดานพลังงาน ภายใตหลักเกณฑที่ใหความ
เปนธรรมทุกฝาย                      

6.1  คุมครองสิทธิประโยชนของประชาชนอยางเทาเทียม เปนธรรม โปรงใส และตรวจสอบได โดย
พิจารณาเรื่องรองเรียนเก่ียวกับอัตราคาไฟฟาและคุณภาพการใหบริการไดแลวเสร็จตามกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดรวม 
102 เรื่อง พัฒนาระบบการรายงานขอมูลใหเปนปจจุบันผานระบบ e-Petition และพิจารณาอุทธรณการใช
อสังหาริมทรัพยไดแลวเสร็จตามกรอบระยะเวลาท่ีกําหนด ประกอบดวยการพิจารณาอุทธรณการประกาศกําหนดเขต
ระบบโครงขายพลังงาน และคัดคานการกอสรางระบบโครงขายพลังงาน จํานวน 1,370 ราย และพิจารณาอุทธรณ 
คาทดแทนทรัพยสินท่ีถูกเขตระบบโครงขายพลังงาน จํานวน 343 ราย  

ตารางแสดงผลการพิจารณากํากับการใชอสังหาริมทรัพยเพ่ือวางเขตระบบโครงขายพลังงาน 

 
การวางเขตระบบโครงขายพลังงาน 

จํานวนเรื่อง
ท่ีพิจารณา
แลวเสร็จ 

จํานวนเรื่องท่ี
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

 
รวม 

ประกาศกําหนดเขตสํารวจระบบโครงขายพลังงานตามมาตรา 105 - 1 1 
ประกาศกําหนดเขตระบบโครงขายพลังงานตามมาตรา 106 28 7 35 
กําหนดราคาคาทดแทนท่ีดินและทรัพยสิน (จังหวัด) 4 11 15 
อุทธรณการประกาศกําหนดเขตระบบโครงขายพลังงาน และคัดคานการ
กอสรางระบบโครงขายพลังงานตามมาตรา 106 และ มาตรา 108 (1) 

1,370 277 1,647 

อุทธรณคาทดแทนทรัพยสินท่ีถูกเขตระบบโครงขายพลังงาน 
มาตรา 108 (4) 

343 340 683 

6.2 กํากับการดําเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟาใหเปนไปตามวัตถุประสงคตามมาตรา 97 ของ
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 กกพ. ไดจัดสรรเงินเพ่ือดําเนินการตามวัตถุประสงคของ
กองทุนพัฒนาไฟฟาเปนเงินรวมจํานวน 20,142.34 ลานบาท คิดเปนรอยละ 87.55 ของกรอบงบประมาณ 
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(1) จัด เ ก็บเ งินเ พ่ือชดเชยและอุดหนุนผู รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟา ซ่ึ งใหบริการ 
แกผูใชไฟฟาท่ีดอยโอกาส หรือเพ่ือใหมีการใหบริการไฟฟาอยางท่ัวถึง ตามมาตรา 97(1) โดยมีการชดเชยและอุดหนุน
รวมเปนเงิน 16,957.20 ลานบาท ประกอบดวย การเก็บเงินจาก กฟน. เพ่ือชดเชยรายไดใหกับ กฟภ. ในการใหบริการ
ไฟฟาอยางท่ัวถึง จํานวน 14,832.00 ลานบาท และการเก็บเงินและอุดหนุนคาไฟฟาฟรีสําหรับผูใชไฟฟาบานอยูอาศัย
ท่ีติดมิเตอร 5 แอมแปร และใชไฟฟาไมเกิน 50 หนวยตอเดือน ติดตอกันไมนอยกวา 3 เดือน จํานวนประมาณ 3.8 ลานราย 
จํานวนเงิน 2,125.00 ลานบาท 

ตารางแสดงการชดเชยและอุดหนุนตามมาตรา 97 (1) ป พ.ศ. 2554-2562 

หนวย : ลานบาท 

 
ปงบประมาณ  รวม

ท้ังสิ้น 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 
การชดเชย
รายไดระหวาง
การไฟฟา 

9,7071/ 13,291 14,192 14,404 12,456 21,028 19,153 15,679 14,832 134,742 

การอุดหนุนผูใช
ไฟฟาท่ีดอย
โอกาส 

2,8102/ 8,631 3,212 3,631 3,578 2,428 2,109 2,225 2,125 30,749 

รวมท้ังสิ้น 12,517 21,922 17,404 18,035 16,034 23,456 21,262 17,904 16,957 165,491 
หมายเหตุ  1/ ขอมูล 9 เดือน (เริ่มจัดเก็บเงินเขากองทุนฯ เดือน มกราคม พ.ศ. 2554) 
 2/ ขอมูล 3 เดือน (เริ่มจัดเก็บเงินเขากองทุนฯ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2554) 

(2)   พัฒนาหรือฟนฟูทองถ่ินท่ีไดรับผลกระทบจากการดําเนินงานของโรงไฟฟาตามมาตรา 97(3) กกพ. 
ออกประกาศกําหนดพ้ืนท่ีท่ีไดรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาไฟฟา และจํานวนคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพ้ืนท่ี
รอบโรงไฟฟาแลว จํานวน 494 กองทุน จําแนกเปน กองทุนประเภท ก จํานวน 13 กองทุน กองทุนประเภท ข จํานวน 73 
กองทุน และกองทุนประเภท ค จํานวน 408 กองทุน และ กกพ. อนุมัติกรอบงบประมาณป พ.ศ. 2563 สําหรับกองทุน
พัฒนาไฟฟาในพ้ืนท่ีประกาศ จํานวน 484 กองทุน รวม 3,289.73 ลานบาท มีกองทุนพัฒนาไฟฟาในพ้ืนท่ีประกาศ
จํานวน 320 กองทุน เสนอแผนงานประจําปขอรับการจัดสรรงบประมาณรวมวงเงิน 2,701.13 ลานบาท หรือ คิดเปนรอย
ละ 82.11 ของกรอบงบประมาณท้ังหมด และ กกพ. ไดอนุมัติจัดสรรเงินแลวจํานวน 1,813.20 ลานบาท คิดเปนรอยละ 
67.13 ของวงเงินท่ีขอรับการจัดสรร สวนท่ีเหลืออยูระหวางการจัดทําแผนงานประจําปเพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณ
ตอไป 

(3) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (สํานักงาน กกพ.) จัด
ประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟาป 2562 (Power Development Fund Awards 2019 ) ข้ึนเปนคร้ังที่ 2 ซ่ึงยกระดับ
การประกวดครอบคลุมกองทุนและโครงการชุมชนของกองทุนประเภท ก ข และ ค เพ่ือเฟนหาสุดยอดกองทุนท่ีมีผล
การดําเนินงานดีเดนในป 2560 และโครงการชุมชนซ่ึงไดรับงบประมาณในป 2559-2561 ท่ีประสบความสําเร็จ โดยมี
ผูสมัครและสงผลงานเขาประกวดท้ังสิ้น 143 ผลงาน แบงเปน ระดับกองทุนพัฒนาไฟฟา 56 กองทุน และระดับ
โครงการชุมชน 87 โครงการ เพ่ือสานตอความมุงม่ันในการบริหารงานกองทุนพัฒนาไฟฟาในพ้ืนท่ีประกาศ และ
สงเสริมการพัฒนาโครงการชุมชนท่ีดี รวมท้ังเปนการสรางขวัญกําลังใจใหแกคณะกรรมการในระดับพ้ืนท่ีและ
ผูเก่ียวของในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟาสูการพัฒนาอยางยั่งยืน  
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ในการพิจารณาตัดสินการประกวด จะมีคณะอนุกรรมการประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนพัฒนา
ไฟฟาและคณะทํางานสนับสนุนการตัดสินการประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟาเปนผูพิจารณาการตัดสินจากเอกสาร และ
การลงพ้ืนท่ีเพ่ือตรวจสอบขอเท็จจริงอยางเขมขน โดยมีผูที่ไดรับรางวัลประจําป 2562 จํานวนทั้งสิ้น 40 รางวัล 

จําแนกเปน รางวัลระดับกองทุน 17 รางวัล และระดับโครงการชุมชน 23 รางวัล แบงเปนรางวัลชนะเลิศ            
รองชนะเลิศ และรางวัลชมเชย โดยผูชนะในแตละรางวัลจะไดรับโลรางวัลจาก กกพ. เกียรติบัตร และเงินรางวัล
มูลคารวม 635,000 บาท สําหรับผูชนะเลิศในกองทุนดีเดนประเภท ก และ ข จะไดรับรางวัลอันทรงเกียรติสูงสุดคือ
ถวยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

โดยมีรางวัลท่ีสําคัญ คือ รางวัลกองทุนดีเดน จํานวน 13 รางวัล ซ่ึงมีผลการดําเนินงานโดยรวมดีเดนใน

ดานมีประสิทธิผล การบริหารจัดการท่ีดี การตอบสนองตอผูมีสวนไดสวนเสีย และมีการเรียนรูและพัฒนาอยางตอเนื่อง 
โดยมีรางวัลชนะเลิศระดับกองทุน จํานวน 3 รางวัล ไดแก (1) รางวัลกองทุนดีเดนประเภท ก ไดแก กองทุนพัฒนา
ไฟฟาโรงไฟฟาจะนะ จังหวัดสงขลา (2) รางวัลกองทุนดีเดนประเภท ข ไดแก กองทุนพัฒนาไฟฟาจังหวัดกาญจนบุรี 
5 และ (3) รางวัลกองทุนดีเดนประเภท ค ไดแก กองทุนพัฒนาไฟฟา บริษัท อินฟนิท กรีน จํากัด (สาขาชําผักแพว) 
นอกจากนี้ ยังมีผูไดรับรางวัลรองชนะเลิศ และรางวัลชมเชยจํานวน 10 รางวัล และรางวัลกองทุนท่ีมีผลการดําเนินงาน

ดีเดนดานประสิทธิผล ดานการบริหารจัดการ ดานผูมีสวนไดสวนเสีย ดานการเรียนรูและพัฒนาอีกจํานวน 4 รางวัล  

รางวัลโครงการชุมชนดีเดน จํานวน 20 รางวัล โดยจําแนกรางวัลชนะเลิศในแตละภาค 5 รางวัล 
รางวัลรองชนะเลิศและรางวัลชมเชย 15 รางวัล รวมท้ัง รางวัลสงเสริมพัฒนาชุมชนดีเดน 3 รางวัล ประกอบดวย 
ดานพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ดานพัฒนาสุขภาพและสุขภาวะชุมชน และดานพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมชุมชน  

หลังจากนี้ สํานักงาน กกพ. จะดําเนินการประชาสัมพันธกองทุนพัฒนาไฟฟาและโครงการชุมชนท่ีไดรับ
รางวัลในครั้งนี้ โดยจัดใหมีการศึกษาดูงานเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูการดําเนินงานใหผูเก่ียวของและประชาชนท่ัวไป
ไดรับทราบ รวมท้ังจัดกิจกรรมขยายผลสําเร็จของกองทุนและโครงการชุมชนเพ่ือเปนตนแบบในการสงเสริมกองทุน
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อ่ืนๆ นําไปตอยอดขยายผลโครงการชุมชนใหอยางยั่งยืน เกิดการพัฒนาโครงการท่ีสามารถสรางประโยชนใหกับชุมชน
อยางแทจริงตอไป 

ผลประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟา และโครงการชุมชนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562   

 1. รางวัลกองทุนดีเดน จํานวน 13 รางวัล เปนรางวัลสําหรับกองทุนพัฒนาไฟฟาในพ้ืนท่ีประกาศ ซ่ึงมีผลการ

ดําเนินงานโดยรวมดีเดน สามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิผล มีการบริหารจัดการท่ีดี มีการสื่อสารและตอบสนอง

ตอผูมีสวนไดสวนเสีย และมีการเรียนรูและพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยมีรางวัลชนะเลิศระดับกองทุน จํานวน 3 รางวัล 

รวมท้ัง รางวัลรองชนะเลิศ และรางวัลชมเชยอีกจํานวน 10 รางวัล ซ่ึงมีผูไดรางวัลกองทุนดีเดน ดังนี้  

(1) รางวัลกองทุนดีเดนประเภท ก ไดแก กองทุนพัฒนาไฟฟาโรงไฟฟาจะนะ จังหวัดสงขลา  

(2) รางวัลกองทุนดีเดนประเภท ข ไดแก กองทุนพัฒนาไฟฟาจังหวัดกาญจนบุรี 5  

(3) รางวัลกองทุนดีเดนประเภท ค ไดแก กองทุนพัฒนาไฟฟา บริษัท อินฟนิท กรีน จํากัด (สาขาชําผักแพว)  

2. รางวัลกองทุนท่ีมีผลการดําเนินงานดีเดน จํานวน 4 รางวัล เปนรางวัลท่ีพิจารณาจากคะแนนท่ีสูงสุดใน

แตละดาน โดยหากมีกองทุนท่ีไดคะแนนเทากัน จะพิจารณากระจายรางวัลใหกองทุนท่ียังไมไดรับรางวัลในระดับ

กองทุนดีเดน ซ่ึงมีผูไดรางวัลกองทุนท่ีมีผลการดําเนินงานดีเดน ดังนี้  

(1) รางวัลดีเดนดานประสิทธิผล ไดแก กองทุนพัฒนาไฟฟาจังหวัดชลบุรี 1  

(2) รางวัลดีเดนดานการบริหารจัดการ ไดแก กองทุนพัฒนาไฟฟาจังหวัดสุพรรณบุรี 3  

(3) รางวัลดีเดนดานผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก กองทุนพัฒนาไฟฟาจังหวัดระยอง 3  

(4) รางวัลดีเดนดานการเรียนรู และพัฒนา ไดแก กองทุนพัฒนาไฟฟาโรงไฟฟาเขื่อนรัชชประภา 

จังหวัดสุราษฎรธานี  

3. รางวัลโครงการชุมชนดีเดน จํานวน 20 รางวัล โดยจําแนกรางวัลตามภูมิภาครวม 5 ภาค โดยมีผูไดรับ

รางวัลชนะเลิศในแตละภาค จํานวน 5 รางวัล รวมท้ัง รางวัลรองชนะเลิศและรางวัลชมเชยอีกจํานวน 15 รางวัล 

โดยมีผูไดรับรางวัลชนะเลิศโครงการชุมชนดีเดนในระดับภาค ดังนี้  

(1) โครงการชุมชนดีเดนภาคเหนือ ไดแก โครงการคลินิกทันตกรรมมาตรฐานเคลื่อนท่ี (บนรถบัส) 

กองทุนพัฒนาไฟฟาโรงไฟฟาเข่ือนภูมิพล จังหวัดตาก   

(2) โครงการชุมชนดีเดนภาคกลาง ไดแก โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวันนักเรียนตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง กองทุนพัฒนาไฟฟาจังหวัดนครสวรรค 1  

(3) โครงการชุมชนดีเดนภาคตะวันออก ไดแก โครงการจัดหางบประมาณเพ่ือจางครูจางสอนโรงเรียน 

วัดนาพราว กองทุนพัฒนาไฟฟาจังหวัดชลบุรี 1  

(4) โครงการชุมชนดีเดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก โครงการสนับสนุนสวัสดิการและกิจกรรม

ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส กองทุนพัฒนาไฟฟา บริษัท โซลา เพาเวอร (ขอนแกน 5) จํากัด  

(5) โครงการชุมชนดีเดนภาคใตและภาคตะวันตก ไดแก โครงการสงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑของ 

กลุมวิสาหกิจชุมชนแมบานเกษตรลาดบัวขาว กองทุนพัฒนาไฟฟาจังหวัดราชบุรี 2 
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4. รางวัลโครงการชุมชนผลการสงเสริมพัฒนาชุมชนดีเดน 3 รางวัล ซ่ึงรางวัลนี้ไดใหความสําคัญกับ

กระบวนการมีสวนรวมจากผูดําเนินโครงการชุมชนไดเขารวมตัดสินการประกวด โดยใหผูผานเกณฑการประกวดระดับ

โครงการชุมชนนําเสนอผลการดําเนินงานและผลสําเร็จของโครงการในการประชุมเชิงปฏิบัติการ และใหคะแนน

โครงการท่ีดีท่ีสุดในการสงเสริมพัฒนาชุมชนโดยหามใหคะแนนโครงการของตน ซ่ึงมีผูไดรับรางวัลชนะเลิศรางวัล

โครงการชุมชนดีเดน จํานวน 3 รางวัล ดังนี้ 

(1) ดานพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ไดแก โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวันนักเรียนตามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง กองทุนพัฒนาไฟฟาจังหวัดนครสวรรค 1  

(2) ดานพัฒนาสุขภาพและสุขภาวะชุมชน ไดแก โครงการดูแลผูปวยระยะสุดทายโรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพตําบลหนองกระทุม หมู 3 ตําบลหนองกระทุมกองทุนพัฒนาไฟฟาจังหวัดสุพรรณบุรี 3  

(3) ดานพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมชุมชน ไดแก โครงการติดตั้งระบบสูบน้ําดวยพลังงาน

แสงอาทิตยเพ่ืออุปโภคบริโภค บานทาสนุน หมู 4 ตําบลดานแมแฉลบ อําเภอศรีสวัสดิ์ กองทุนพัฒนาไฟฟาจังหวัด

กาญจนบุรี 5  

วัตถุประสงคที่ 7  สงเสริมการใชพลังงานและการใชทรัพยากรในการประกอบกิจการพลังงานอยาง
ประหยัดและมีประสิทธิภาพ และสงเสริมใหประชาชนใชพลังงานอยางประหยัด 
รวมทั้งการใชพลังงานหมุนเวียน โดยคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และความ
สมดุลของทรัพยากรธรรมชาต ิ

 

กกพ. สงเสริมสังคมและประชาชนใหมีความรู ความตระหนัก และการมีสวนรวมในการใชพลังงานและการ
ใชทรัพยากรในการประกอบกิจการพลังงานอยางประหยัด รวมท้ังสรางความตระหนักในการสงเสริมการใชพลังงาน
หมุนเวียนผานการบริหารงานกองทุนพัฒนาไฟฟาเพ่ือกิจการตามมาตรา 97(5) โดยจะมีเงินนําสงเขากองทุนประมาณ
ปละ 400 ลานบาท ซ่ึงท่ีผานมา กกพ. เปดรับจัดสรรเงินใหกับหนวยงานตางๆ ตั้งแตป 2560 เปนตนมา 
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ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักงาน กกพ. ไดออกประกาศเปดรับขอเสนอโครงการในวงเงิน 685 ลานบาท 
มีผูยื่นขอเสนอ 139 ราย เปนเงินรวมประมาณ 3,099.00 ลานบาท และมีผูไดรับอนุมัติจัดสรรจํานวน 18 ราย เปน
เงินรวมประมาณ 463.80 ลานบาท หรือรอยละ 67.7 ของงบประมาณท่ีเปดรับจัดสรร โดยสํานักงาน กกพ. รวมกับ 
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จํากัด (มหาชน) จัดโครงการ “ไฟ จาก ฟา” พลังงานสะอาดท่ีทุกคนเขาถึงได เปนโครงการท่ี
สงเสริมสังคมและประชาชนใหมีความรู ความตระหนัก และมีสวนรวมทางดานไฟฟา โดยทาง กกพ. เห็นวาการทํางาน
รวมกับองคกรภาคี เชน แกรมม่ี และภาคีพันธมิตรดานการสื่อสารอ่ืนๆ ไดแก ทีวีบูรพา, TELLSCORE, หอศิลปวัฒนธรรม                                
แหงกรุงเทพมหานคร (BACC) และสํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรค (CEA) จะชวยขยายการรับรูและเผยแพร
ขาวสารสูสาธารณชนในวงกวาง ทําใหเกิดความรู ความเขาใจอยางถูกตองวาการผลิตและใชพลังงานไฟฟาท่ีสะอาด
และใหทุกคนเขาถึงไดนั้นสําคัญอยางไรตอทิศทางการพัฒนาประเทศ และใหตระหนักถึงคุณคาการจัดหาพลังงาน โดย
มุงหวังจะนํามาซ่ึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของการใชพลังงานในอนาคต และการมุงสูเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน 

 

วัตถุประสงคที่ 8 สงเสริมการใชพลังงานหมุนเวียนในการประกอบกิจการไฟฟาที่มีผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอมนอย   

กกพ. สงเสริมการใชพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีท่ีใชในการประกอบกิจการไฟฟาท่ีมีผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมนอยผานการบริหารงานกองทุนพัฒนาไฟฟาตามมาตรา 97(4) โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักงาน 
กกพ. ไดประกาศเปดรับขอเสนอโครงการ ในวงเงิน 1,880 ลานบาท โดยมีผูยื่นขอเสนอ 46 ราย เปนเงินรวมประมาณ 
2,054.00 ลานบาท และมีผูไดรับอนุมัติจัดสรรแลว 6 ราย เปนเงินรวมประมาณ 646.48 ลานบาท คิดเปนประมาณ        
รอยละ 34.39 ของวงเงินท่ีจัดสรรท้ังหมด สวนท่ีเหลืออยูระหวางการพิจารณาโครงการ 
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วัตถุประสงคที่ 9  บริหารจัดการองคกรที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และพัฒนาบุคลากรใหเปนมือ
อาชีพดานการกํากับกิจการพลังงาน  

9.1  การปรับโครงสรางการบริหารงาน มุงเนน “การกํากับกิจการพลังงานเชิงรุก การติดตามตรวจสอบ
และบังคับใชกฎหมาย ใหความสําคัญตอการมีสวนรวมของผูท่ีมีสวนไดสวนเสียกิจการพลังงาน โดยคํานึงถึงความ
เชี่ยวชาญ และประสิทธิภาพการดําเนินงาน และความกาวหนาสายอาชีพ” โดยสํานักงาน กกพ. ไดประกาศใช
โครงสรางการบริหารงานดังกลาวตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 เพ่ือใหสามารถรองรับการปฏิบัติงานใหบรรลุวิสัยทัศน 
พันธกิจ และเปาประสงคตามแผนยุทธศาสตรการกํากับกิจการพลังงานท่ีวางไว และเพ่ือรองรับแผนปฏิรูปประเทศ
ดานพลังงาน และเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว (Disruptive Technology) 

9.2 การปรับปรุงระเบียบหลักเกณฑการกํากับเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบังคับใช สํานักงาน กกพ. ไดทบทวน
กฎหมายลําดับรองใหเหมาะสมและสอดคลองกับการประกอบกิจการพลังงานในปจจุบัน โดยนําหลักการวิเคราะห
ผลกระทบในการออกกฎหมาย (RIA) และหลักกิโยตินมาพิจารณา ท้ังนี้ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักงาน กกพ.             
ไดทบทวนกฎหมายลําดับรองจํานวนท้ังหมด 158 ฉบับ และไดมีการปรับปรุงกฎหมายลําดับรอง จํานวน 14 ฉบับ 
ประกอบดวย ประกาศ จํานวน 6 ฉบับ และ ระเบียบ จํานวน 8 ฉบับ 

9.3 การนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสํานักงาน กกพ. และ
ใหบริการกับบุคคลภายนอก ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย (Digital Thailand)  
โดยปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักงาน กกพ. ไดนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาขับเคลื่อนองคกรเพ่ือใหพรอมสําหรับการ
กํากับกิจการพลังงานยุคดิจิทัลและกาวสูการเปนสํานักงาน กกพ. 4.0 ดังนี้ การดําเนินงานตามมาตรการอํานวยความ
สะดวกและลดภาระ แกประชาชน โดยไมเรียกสําเนาเอกสารท่ีราชการออกใหจากประชาชน (No Copy) ในการดําเนินงาน                          
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เก่ียวกับการจัดหาไฟฟา งานดานอนุญาต ดานการใชอสังหาริมทรัพย รวมท้ังการจัดซ้ือจัดจาง และการรับสมัคร
บุคลากร เปนตน การพัฒนาระบบจัดการเอกสารและขอมูลองคกร (Document and Content Management) 
ตอเนื่องจากปงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยสงเสริมใหบุคลากรใชบริการระบบจัดการเอกสารดังกลาว เพ่ือผลักดัน
องคกรไปสูการเปน Smart Office ท่ีผานมาสํานักงาน กกพ. ไดพัฒนาระบบการจัดการเอกสารและการบริหารจัดการ
สัญญา รวมท้ังการสืบคนขอมูลการประชุมของ กกพ. การพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารงานบุคคล (HRIS) 
ตอเนื่องจากป 2561 ครบท้ัง 8 โมดูล เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานบริหารงานบุคคล และเพ่ือความสะดวกในการ
ใหบริการกับพนักงาน และเพ่ือใหพนักงานสามาถเขาใชงานระบบบริการตนเอง (Employee Self Service)                     
ในปงบประมาณ 2563 ตลอดจนการพัฒนาระบบการชําระเงินของสํานักงาน กกพ. ใหเปนระบบการชําระเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกส (e-Payment) โดยเริ่มใชงานตั้งแตวันท่ี 1 พฤษภาคม 2562 และจะพัฒนาระบบดังกลาวไปยัง
สํานักงาน กกพ. ประจําเขตในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

9.4  การเตรียมความพรอมการเปนศูนยขอมูลดานการกํากับกิจการพลังงาน โดยพัฒนาระบบการรายงาน
ขอมูลการผลิตไฟฟาแบบ Near Real Time อยางตอเนื่องจากตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพ่ือใหมีขอมูลใชใน
การกํากับความม่ันคงระบบไฟฟาของประเทศท้ังในกรณีปกติและกรณีมีเหตุฉุกเฉิน และจัดทําขอมูลลักษณะการ
เดินเครื่องโรงไฟฟาของผูผลิตไฟฟาเอกชนท่ีผลิตไฟฟาใชเองและจําหนายใหลูกคาตรง  (Independent Power 
Supply : IPS) เพ่ือประกอบการพิจารณาปรับปรุงคาพยากรณความตองการไฟฟาในระยะยาว รวมท้ังคาความตองการ
พลังไฟฟาสูงสุด (System Peak) ซ่ึงเปนขอมูลสําคัญท่ีใชในการวางแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย รวมถึง
การพัฒนาระบบแลกเปลี่ยนขอมูลพลังงาน (Energy Data Sharing Platform) พรอมระบบวิเคราะหขอมูลพลังงานเพ่ือ
สนับสนุนการกํากับกิจการพลังงาน 

9.5 สํานักงาน กกพ. ไดใหความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในตําแหนงผูบริหารระดับกลางและ
ระดับอาวุโสใหมีความรู (Knowlege) ทักษะ (Skill) และกรอบแนวคิด (Mindset) ตามแผนพัฒนาบุคลากรของสํานักงาน 
กกพ. เพ่ือสามารถนํามาประยุกตใชกับการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และเตรียมความพรอมในการไปสูระดับ
ตําแหนงงานท่ีสูงข้ึน รวมท้ัง กกพ. ไดมีนโยบายในการสรางความรวมมือดานวิชาการกับสถาบัน Public Utility Research 
Center (PURC) แหงมหาวิทยาลัยฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเปนสถาบันวิจัยและท่ีปรึกษาดานสาธารณูปโภค
พ้ืนฐานระดับสากลใหแกหนวยงานภาครัฐและเอกชน รวมท้ังสรางความรวมมือผานโปรแกรม Reimbursable Advisory 
Services (RAS) ของ World Bank เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการดําเนินธุรกิจพลังงาน 
ในประเทศและแนวโนมธุรกิจพลังงานในอนาคต และแนวคิดการกํากับกิจการพลังงานท่ีเปนสากล เพ่ือพัฒนาการกํากับ
กิจการพลังงานใหเทียบเคียงองคกรกํากับในระดับสากล  

9.6  การกอสรางสถานท่ีทําการสํานักงาน กกพ. รองรับการใหบริการกับผูมีสวนไดสวนเสียและประชาชน 
ท่ีตองการมาติดตอสํานักงาน กกพ. รองรับการใหบริการการออกใบอนุญาตรูปแบบ One Stop Service ในอนาคต 
สํานักงาน กกพ. อยูระหวางการจัดจางกอสรางอาคารสํานักงาน กกพ. สวนกลาง คาดวาจะกอสรางอาคารสํานักงาน
ไดภายในป พ.ศ. 2563 ตามกรอบงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน 831.42 ลานบาท เพ่ือใหแลวเสร็จภายในกลางป 
พ.ศ. 2565 
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กิจกรรมการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ 

คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน คณะผูบริหารและพนักงานของสํานักงาน กกพ. 
 

กกพ. และผูบริหารสํานักงาน กกพ.  
รวมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เน่ืองในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 

 

 
 

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 กกพ. และผูบริหารสํานักงาน กกพ. นําโดยนายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ประธาน กกพ. รวม
ลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว 
เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยนายศิริ จิระพงษพันธ รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน เปน
ประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เปดกรวยและ
ถวายเคร่ืองราชสักการะเบื้องหนาพระบรมฉายาลักษณ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกลาเจาอยูหัว โดยมีวัตถุประสงค เพื่อเปดโอกาสใหขาราชการและเจาหนาที่ไดรวมแสดงความจงรักภักดี และสํานึก
ในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได ณ อาคารบ ีกระทรวงพลังงาน 

 
กกพ. และผูบริหารสํานักงาน กกพ.  

วางพานพุมดอกไมถวายราชสักการะและรวมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  
เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ณ พระบรมมหาราชวัง 

 

 

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.30 น. กกพ. พรอมดวยคณะผูบริหาร สํานักงาน กกพ. นําโดย           
นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ประธาน กกพ. วางพานพุมดอกไมถวายราชสักการะและรวมลงนามถวายพระพรชัยมงคล
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ณ พระบรมมหาราชวัง 
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กกพ. และผูบริหารสํานักงาน กกพ. 
ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชนีินาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง 

 

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 กกพ. และผูบริหารสํานักงาน กกพ. นําโดย นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ประธานกกพ. ได
นําแจกันดอกไมไปทูลเกลาทูลกระหมอมถวายที่หนาพระฉายาลักษณ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปหลวง และลงนามถวายพระพรใหทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย 
 

กกพ. และผูบริหารสํานักงาน กกพ. 
รวมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562 

 

วันที่ 4 มิถุนายน 2562 กกพ. และผูบริหารสํานักงาน กกพ. นําโดยนายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ประธานกรรมการกํากับ
กิจการพลังงาน รวมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2562 โดยนายศิริ จิระพงษพันธ รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน เปน
ประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรชัยมงคล โดยมวีัตถุประสงค เพื่อใหขาราชการและเจาหนาที่ไดรวม
แสดงความจงรักภักดี และสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได ณ อาคารบี กระทรวงพลังงาน 
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กกพ. และผูบริหารสํานักงาน กกพ. 
วางพานพุมดอกไมถวายราชสักการะและลงนามถวายพระพร 

สมเด็จพระนางเจาสิริกติิ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา          
12 สิงหาคม 2562 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง 

 

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ประธานกรรมการกํากับกิจการพลังงานพรอม
ดวย กรรมการกํากับกิจการพลังงาน และคณะผูบริหาร สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน วางพานพุมดอกไม
ถวายราชสักการะและลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง 
 

กิจกรรม กกพ. สัญจร 

เม่ือวันที่ 27 กุมภาพันธ 2562 กกพ. พรอมดวยผูบริหารสํานักงาน กกพ. เดินทางลงพื้นที่เพื่อประชุมหารือการ
ดําเนินงานของสํานักงาน กกพ. ประจําเขต โดยไดรับฟงปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของสํานักงาน กกพ. ประจําเขต 8 
(ชลบุรี) และเยือนบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด (PTTLNG) ณ จังหวัด
ระยอง โดยไดเขาเยี่ยมชมการดําเนินงานและศึกษาดูงานการขนถายกาซ
ธรรมชาติเหลว (LNG) เพื่อประโยชนในการกํากับกิจการพลังงานเนื่องจาก

มีปริมาณความตองการ
กาซธรรมชาติที่เพิ่มข้ึน
อยางตอเนื่อง สงผลให
ประเทศไทยตองจัดหา
กาซธรรมชาติเพิ่มเติม
ทั้งจากแหลงในอาวไทย และการนําเขา LNG เปนไปเพื่อเสริมสรางความมั่นคง
ดานการจัดหากาซธรรมชาติ 

 

เม่ือวันที่ 28 กุมภาพันธ 2562 ณ โรงแรมอวานี ขอนแกน โฮเทล แอนด คอนเวนชั่น เซ็นเตอร จังหวัดขอนแกน 
สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (สํานักงาน กกพ.) ไดจัด “เวทีสรางพลังขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาไฟฟาสู
การพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน” โดยไดรับเกียรติจาก คุณอรรชกา สีบุญเรือง กรรมการกํากับกิจการพลังงาน และคุณบัณฑูร 

เศรษฐศิโรตม กรรมการกํากับกิจการพลังงาน ในการ
ปาฐกถาพิเศษ เพื่อสรางพลังขับเคลื่อนกองทุนพัฒนา
ไฟฟาสูการพัฒนาที่ยัง่ยืน เปดมุมมองสรางพลังขับเคลื่อน
งานกองทุนฯ สูการสรางความมั่นคงทางพลังงานของชาติ 
และแนวทางการดํา เนินโครงการชุมชนที่ดี ให กับ
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คณะกรรมการกองทุนพัฒนาไฟฟาในพื้นที่ประกาศและผูปฏิบัติงานที่เก่ียวของ ในเขตพื้นที่สํานักงาน กกพ. ประจําเขต 3, 4 , 
5, 6 และ 7 รวม 35 กองทุน มีผูเขารวมประมาณ 120 คน ไดแก คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟา (คพรฟ.) 
คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟาตําบล (คพรต.) และเจาหนาที่กองทุนพัฒนาไฟฟา พรอมทั้ง เปดเวทีใหมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกองทุนพัฒนาไฟฟาในพื้นที่ประกาศรวมดวย 

 
เ ม่ือ วันที่  4 มีนาคม 2562 สํ านักงาน  กกพ. 

รวมกับมูลนิธิสถาบันวิจัยเศรษฐกิจการคลัง ที่ปรึกษาโครงการ
ติดตามประเมินผลการดําเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟา จัดใหมี
การประชุมชี้แจงผลการประเมินการดําเนินงานของกองทุน
พัฒนาไฟฟา ณ โรงแรมคราวน พลาซา กรุงเทพฯ ลุมพินีพารค 
โดยมีกรรมการกํากับกิจการพลังงาน  นายชาญวิทย อมตะมาทุชาติ 
ในฐานะประธานอนุกรรมการประเมินผลการดําเนินงานของ
กองทุนพัฒนา ไฟฟ า  เปนประธานการประชุม  โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อเผยแพรผลประเมินการดําเนินงานของ
กองทุนพัฒนาไฟฟา และโครงการชุมชนในพื้นที่ประกาศที่
ไดรับจัดสรรงบประมาณแผนงานประจําป พ.ศ. 2559 จํานวน 
30 กองทุน ประกอบดวย กองทุนพัฒนาไฟฟาประเภท ก (งบประมาณมากกวา 50 ลานบาทตอป) 11 กองทุน ประเภท ข 
(งบประมาณ 1-50 ลานบาทตอป)  10 กองทุน และ ประเภท ค (งบประมาณไมเกิน 1 ลานบาทตอป) 9 กองทุน รวมถึง
โครงการชุมชนในพื้นที่ประกาศจํานวน 501 โครงการ เพื่อใหผูที่เก่ียวของไดรับทราบผลการประเมินและขอเสนอแนะที่เปน
ประโยชนตอการพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟาและโครงการชุมชนในพื้นที่ประกาศตอไป  

 
เม่ือวันที่ 13 มีนาคม 2562 กกพ. พรอมดวยผูบริหาร

สํานักงาน กกพ. เดินทางลงพื้นที่เพื่อประชุมหารือการดําเนินงานของ
สํานักงาน กกพ. ประจําเขต โดยไดรับฟงปญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินงานของสํานักงาน กกพ. ประจําเขต 10 (ราชบุรี) และเยือน
บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรี จํากัด ณ จังหวัดราชบุรี โดยไดเยี่ยมชมการ
ดําเนินงานและศึกษาดูงานโรงไฟฟาราชบุรี บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรี 
จํากัด และไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับการสงเสริมการมีสวน

รวมระหวางชุมชนกับโรงไฟฟา การพัฒนาและเสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชน การสรางชองทางการสื่อสารขอมูลระหวาง
ชุมชนและโรงไฟฟา  การรักษาสิ่ งแวดลอม รวมทั้ ง รับฟง
ขอเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางการพัฒนากองทุนพัฒนาไฟฟาใน
พื้นที่ประกาศของสํานักงาน กกพ. ดวย 

 
เม่ือวันที่  1-3 เมษายน 2562 กกพ. พรอมดวย

ผูบริหารสํานักงาน กกพ. ไดเขารวมการประชุมวิชาการดานกาซธรรมชาติเหลวระหวางประเทศ คร้ังที่  19 (19th 
International Conference & Exhibition on Liquefied Natural Gas) ณ เมืองเซี่ยงไฮ สาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต
หัวขอ “LNG for a Sustainable Energy Future” เปนสื่อกลางในการกําหนดทิศทางกลยุทธ เทคโนโลยี การคาขาย และ
การพัฒนาของอุตสาหกรรม LNG ของโลกเพื่อสรางความยั่งยืนใหกับพลังงานแหงอนาคตโดยคํานึงถึงผลกระทบทาง
สิ่งแวดลอม โดยการประชุม LNG2019 คร้ังนี้ มีผูนําและผูเชี่ยวชาญดานอุตสาหกรรมกาซธรรมชาติระดับโลกเปนวิทยากร 
และมีบริษัทชั้นนําในระดับโลกเขารวมแสดงนิทรรศการมากกวา 250 บริษัท โดยการเขารวมประชุมดังกลาวจะเสริมสราง
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ความรูความเขาใจในเร่ือง Gas & LNG Value Chain และแนวโนม
การเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม LNG ของโลก ซึ่งสามารถนํา
ขอมูลไปประยุกตใชในการพิจารณากํากับกิจการดานพลังงานของ
ประเทศได 

 

เม่ือวันที่ 4 เมษายน 2562 กกพ. พรอมดวยผูบริหาร
สํานักงาน กกพ. ศึกษาดูงานการแยกอากาศ (Air Separation Unit) 
ณ โรงงานของบริษัท China Air Products and Chemicals 
(China) Investment Co., Ltd ณ เมืองผูเถียน มลฑลฝูเจี้ยน 
สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งมีการใชความเย็นจากกระบวนการแปร
สภาพของ LNG ออกเปนกาซชนิดตางๆ เชน ไนโตรเจน ออกซิเจน 
และอารกอน เพื่อใชสําหรับแชแข็งอาหารในการถนอมอาหารและ
สงออก ใชในอุตสาหกรรมผลิตเหล็ก กระจก และระบบการบําบัดน้ํา
เสีย รวมทั้งใชในอุตสาหกรรมทางการแพทย และเชื่อมชิ้นสวน
รถยนต ชิ้นสวน Robotic และเคร่ืองบิน ซึ่งสนับสนุนนโยบาย EEC 
ที่สนับสนุน 5 อุตสาหกรรมเปาหมาย ไดแก Digital, Biochemical, 
Medical Automobile และ Robotic และสรางความไดเปรียบการ
แขงขันจากกระบวนการแชแข็งที่มีประสิทธิภาพสูง 

 

เม่ือวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2562 กกพ. พรอมดวยผูบริหารสํานักงาน กกพ. เขารวมรับฟงภาพรวมการ
ดําเนินงาน พรอมหารือและแลกเปลี่ยนรวมกันในประเด็นงานกํากับในภารกิจดาน
ตางๆ ในระดับภูมิภาคของสํานักงาน กกพ. ประจําเขต 1 (เชียงใหม) และเขต 2 
(พิษณุโลก) และเขต 3 (นครสวรรค) และหนวยงานที่เก่ียวของ ณ หองประชุม
โรงไฟฟาแมเมาะ ตลอดจนไดเขารวมศึกษาดูงานโรงไฟฟาแมเมาะหนวยที่ 4 ของ

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ
ไทย ณ แมเมาะ จ.ลําปาง และ
กิจกรรม กกพ.สัญจร ลงพื้นที่ 
ศึกษาดูงาน ณ บานผาปง อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง เก่ียวกับตนแบบ
กิจการไฟฟาเพื่อสังคมของมูลนิธิสรางสุขชุมชน (มสช.) และการไฟฟา
สวนภูมิภาค (กฟภ.) ซึ่งเปนตนแบบผลิตไฟฟาชุมชนไฮบริด (Syngas + 
Solar + Lithium-ion) ขนาดกําลังการผลิต 10 – 15 กิโลวัตตชั่วโมง 
จากการประยุกตใชทรัพยากรฐานชีวภาพที่มีอยูในทองถ่ิน 

เม่ือวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ประธาน กกพ. พรอมดวย กกพ. และคณะ
ผูบริหารสํานักงาน กกพ. ไดรวมรับฟงการดําเนินงานและรับทราบปญหาอุปสรรค
ของสํานักงาน กกพ. ประจําเขต 6 (นครราชสีมา) และ สํานักงาน กกพ. ประจําเขต 7 
(สระบุรี) ณ หองประชุมของโรงไฟฟาลําตะคองชลภาวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา โดย
ประธาน กกพ. กําหนดให สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน ประจําเขต 
เขมงวดการกํากับมาตรฐานโรงไฟฟาในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ตั้งแตกอนกอสราง 
ระหวางการกอสราง และภายหลังจากการกอสราง (Pre/Post Audit) พรอมกับสรางกระบวนการมีสวนรวมภาคประชาชนในงาน
กํากับดูแลกิจการพลังงานเต็มรูปแบบ เร่ิมตั้งแตการรับฟงความคิดเห็นประชาชน และชุมชนในพื้นที่ เพื่อนําไปสูการวิเคราะห และ
การปรับปรุงและยกระดับงานกํากับกิจการพลังงาน 
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เม่ือวันที่ 16 มิถุนายน 2562 กกพ. พรอมดวยผูบริหาร และพนักงานสํานักงาน กกพ. ไดเดินทางเยือนองคกรรวมไทย 
– มาเลเซีย (Malaysia – Thailand Joint Authority : MTJA) และรับฟง
การบรรยายผลการดําเนินงานของ MTJA จาก ดร.คุรุจิต นาครทรรพ 
ประธานกรรมการรวม (Board) ฝายไทย โดย MTJA ทําหนาที่บริหารและ
ดํ า เ นิ น ง าน เ ก่ี ย ว กั บก า รสํ า ร ว จและพั ฒนาแหล ง ท รั พย ากร
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นดินใตทะเลและใตดินที่ไมมีชีวิตในบริเวณเหลื่อม
ล้ํากัน ในพื้นที่พัฒนารวมไทย – มาเลเซีย (Joint Development Area : 
JDA) ในนามของรัฐบาลทั้ง 2 ประเทศ เพื่อแบงผลประโยชนในพื้นที่
ดังกลาวอยางเทาเทียมกัน โดยในป 2561 JDA สามารถผลิตกาซธรรมชาติ
ไดกวา 1,214 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน คอนเดนเสทและน้ํามันดิบไดกวา 16,990 บารเรลตอวัน ทั้งนี้ กาซธรรมชิตจาก JDA เปน
เชื้อเพลิงหลักสําหรับการผลิตไฟฟาของโรงไฟฟาจะนะ จังหวัดสงขลา ซึ่งเปนศูนยกลางเศรษฐกิจการลงทุนที่หลากหลายและเปน
จังหวัดที่มีความตองการไฟฟาสูงสุดในภาคใตของไทยอีกดวย  

ตอมาเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 กกพ. พรอมดวยผูบริหาร และ
พนักงานสาํนกังาน กกพ. เยี่ยมชมการปฏิบัติงานกิจการกาซธรรมชาต ิรวมทั้งรับ
ฟงการบรรยายสรุปการดําเนินงานดานตลาดกาซธรรมชาติและขอกําหนด
เก่ียวกับการเปดใชหรือเชื่อมตอระบบสงกาซธรรมชาติ (TPA Code) พรอมทั้ง
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นดานกํากับกิจการกาซธรรมชาติของรัฐบาลมาเลเซียและ
บทบาทของบริษัท PETRONAS Gas Berhad (PGB) ณ บริษัท PGB เมืองเซ
กามัต (Segamat) นอกจากนี้ ยังไดศึกษาดูงาน Liquefied Natural Gas (LNG) 
Regasification Terminal ของบริษัท PGB ณ เมืองมะละกา (Melaka) ซึ่งอยูทาง

ตอนใตของมาเลเซียเพื่อประโยชนในการกํากับกิจการพลังงาน โดยบริษัท PGB เปนบริษัทในเครือของบริษัท PETRONAS ซึ่งเปน
บริษัทน้ํามัน และกาซแหงชาตขิองมาเลเซีย ปจจุบัน PGB เปนบริษัทโครงสรางพื้นฐานดานกาซและสาธารณูปโภคชั้นนําของมาเลเซีย
ที่ดําเนินธุรกิจหลักในการแปรรูปกาซธรรมชาติและสาธารณูปโภค (GPU) และการขนสงและการแปรสภาพกาซธรรมชาติ 
(GTR)  

 

เม่ือวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 กกพ.ประชุมหารือการดําเนินงาน
ของสํานักงาน กกพ. ประจําเขต 4 (ขอนแกน) และเขต 5 (อุบลราชธานี) ณ 
โรงแรมอวานี ขอนแกน โฮเทล แอนด คอนเวนชั่น เซ็นเตอรแและการศึกษาดู
งานการสั่งการผลิตไฟฟาและการควบคุมระบบกําลังไฟฟาของการไฟฟาฝาย
ผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) รวมทั้งโครงการพัฒนาระบบสงไฟฟาบริเวณ
จังหวัดเลย หนองบัวลําภู และขอนแกน เพื่อรับซื้อไฟฟาจากโครงการใน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ ฝายปฏิบัติการเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ กฟผ. และศึกษาดูงานสถานีไฟฟาแรงสูงขอนแกน 4 
อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน 
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กิจกรรมอาสาและพัฒนาองคกร 
 

วันสงกรานต สืบสานประเพณไีทย ประจําป 2562 
 

 

เมื่อวันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 สํานักงาน กกพ. ไดจัดงานวันสงกรานต ประจําป 2562 เพื่อสืบสานประเพณีอัน
ดีงามของไทย และเสริมสรางสายใยครอบครัว ERC โดยนางสาวนฤภัทร อมรโฆษิต เลขาธิการสํานักงาน กกพ. ไดนําผูบริหาร
และพนักงาน รวมรดน้ําขอพรนายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ประธานกรรมการกํากับกิจการพลังงาน กกพ.ชุดปจจุบัน และอดีต
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน ชุดที่ 1-3 ณ บริเวณโถงหนาหองประชุม 11 สํานักงาน กกพ. ชั้น 19 

ERC แบงปนความสุข : ทําความดีดวยหัวใจ ลดใชถงุพลาสติก 
 

 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 นางฤดี ภริงคาร ผูชวยเลขาธิการสํานักงาน กกพ. เปนตัวแทนสงมอบถุงผา

ที่ไดรับแบงปนจากผูบริหาร พนักงาน และลูกจาง ใหแกผูที่มารับบริการ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง อ.จอมบึง 
จ.ราชบุรี ผานกิจกรรมเพื่อสังคม “ERC แบงปนความสุข : ทําความดีดวยหัวใจ ลดใชถุงพลาสติก” เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่อง
ในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิร
เกลาเจาอยูหัว พุทธศักราช 2562 
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