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สารจากประธานกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 

คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) 
และ ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
(ส านักงาน กกพ.) ในฐานะองค์กรก ากับกิจการไฟฟ้าและ
กิจการก๊าซธรรมชาติของประเทศไทยตามภารกิจที่
ก าหนดในพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน 
พ.ศ. 2550 ได้ก าหนดทิศทางและเป้าหมายในการก ากับ
กิจการพลังงานในแผนปฏิบัติการด้านการก ากับกิจการ
พลังงาน ระยะที่  4 (พ.ศ. 2563-2565) เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ “ก ากับกิจการพลังงานเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
และส่งเสริมการแข่งขันให้เหมาะสมเป็นธรรม” ซึ่ ง
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12  
ตลอดจนนโยบายด้านพลังงานของรัฐบาล  โดยให้
ความส าคัญกับการสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานของ
ประเทศ ส่งเสริมการแข่งขัน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
โดยส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในรูปแบบของพลังงาน
สะอาด ตลอดจนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้าน
พลังงาน เพ่ือรองรับการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปตาม
การพัฒนาทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
(Disruptive Technology)  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นปีที่มีความ 
ท้าทายในการขับเคลื่อนภาคพลังงานของประเทศภายใต้
สถานการณ์ที่ทั่วโลกตระหนักถึงผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก มีเป้าหมายการลดการ
ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิให้เป็นศูนย์ หรือ Carbon 
Neutral ความผันผวนของราคาพลังงานมีทิศทางที่สูงขึ้น 
ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของภาคประชาชนและ
ต้นทุนของภาคธุรกิจในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ที่เกิดขึ้นหลายระลอก ดังนั้น การบริหารจัดการ
ภาคพลังงานและการบริหารต้นทุนการจัดหาพลังงานจึง
เป็นอีกเรื่องที่ กกพ. ให้ความส าคัญ  

กกพ. ได้บริหารต้นทุนการจัดหาพลังงานเพ่ือ 
ช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าจ านวน 23.70 ล้านราย คิด
เป็นร้อยละ 97 ของผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังได้
ออกมาตรการยกเว้นการเรียกเก็บอัตราค่าไฟฟ้าต่ าสุด 
(Minimum Charge) ช่วยเหลือภาคธุรกิจ องค์กรไม่
แสวงหาก าไรและการสูบน้ าเพ่ือการเกษตร โดยใช้เงิน
บริหารจัดการประมาณ 28,715.14 ล้านบาท รวมถึงการ
ตรึงอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) เพ่ือให้ผู้ใช้ไฟฟ้ายังคง
จ่ายค่าไฟฟ้าทั้งป ีพ.ศ. 2564 ในอัตรา 3.61 บาทต่อหน่วย 
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) เพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล
ในการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตลอดจนเร่งรัดการใช้จ่าย
เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพ้ืนที่ประกาศ เพ่ือให้เกิดการ
จ้างงานกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก และช่วยแก้ไขปัญหา
ด้านสาธารณสุขในการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

ส าหรับทิศทางการด าเนินงานที่ ส าคัญใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กกพ. พร้อมเดินหน้าส่งเสริม
การแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติระยะที่ 2 ให้เป็น
รูปธรรม และพัฒนาหลักเกณฑ์การก ากับกิจการพลังงาน
เพ่ือรองรับการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการไฟฟ้าและ
พัฒนาตลาดซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน รวมถึง
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ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนในการพัฒนางานด้านการก ากับกิจการ
พลังงาน เพ่ือความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

ท้ายที่สุดนี้ ความส าเร็จที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เป็นผลจากความร่วมมืออันดียิ่ งทั้ งจาก
หน่วยงานภายในและภายนอก ในนามของคณะกรรมการ
ก ากับกิจการพลังงาน ผมขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ผู้บริหาร และเจ้าหน้าทีส่ านักงาน กกพ. ที่ร่วมกัน
ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจเพ่ือพัฒนา

กิจการพลังงาน และ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศให้มีความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป 
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สารจากเลขาธิการส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 

ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
(ส านักงาน กกพ.) เป็นนิติบุคคลสนับสนุนการท างานของ 
กกพ. ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามแผนปฏิบัติการการก ากับ
กิจการพลังงานทั้งในด้านการก ากับ การอนุญาต การคุ้มครอง
ผู้บริโภคและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากผลกระทบอันเนื่องมาจาก
การประกอบกิจการพลังงาน รวมทั้งกิจกรรมอ่ืนๆ ตาม
นโยบายของรั ฐบาล และตามภารกิ จที่ ก าหนดใน
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีความท้าทายต่อการ
ขับเคลื่อนภาคพลังงานของประเทศไทยอย่างมากภายใต้
สถานการณ์ที่ทั่ วโลกตระหนักถึ งผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของ
ระบบนิเวศน์ที่แต่ละประเทศจะต้องเผชิญ ท าให้การรักษา
และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม       
แบบบูรณาการได้รับความส าคัญและความสนใจจากนานา
ประเทศ พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก รวมถึงการ
สร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและอาหารมีแนวโน้มที่
จะมีความส าคัญเพ่ิมมากขึ้น กฎระเบียบและข้อตกลง                 
ด้านสิ่งแวดล้อมจะมีความเข้มข้นและเข้มงวดขึ้น โดยกรอบ
การพัฒนาตามข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆ ที่ส าคัญ เช่น 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และข้อตกลงปารีสจะมีการน าไป
ปฏิบัติอย่างจริงจังมากขึ้น และมีการก าหนดเป้าหมายการลด
การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิให้เป็นศูนย์ หรือ มุ่งไปสู่ 
Carbon Neutral ในอีก 30 - 40 ปีข้างหน้า 

นอกจากนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นปีที่ทั่ว
โลกยังต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของ
ประชาชนไทยอย่างต่อเนื่องเช่นกัน ส านักงาน กกพ. ได้เป็น
ส่วนหนึ่งในการสนับสนุนรัฐบาลในการบรรเทาผลกระทบ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 โดยออกมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าบรรเทา
ผลกระทบให้กับประชาชนผู้ใช้พลังงาน ครอบคลุมผู้ใช้ไฟฟ้า
รวมจ านวน 23.70 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97 ของผู้ใช้ไฟฟ้า
ทั่วประเทศโดยใช้งบประมาณรวม 28,715.14 ล้านบาท 
ตลอดจนการตรึงอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) จ านวน 3 
งวด โดยผู้ใช้ไฟฟ้ายังคงจ่ายค่าไฟฟ้าทั้งปี พ.ศ. 2564 ในอัตรา 
3.61 บาทต่อหน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)  

เพ่ือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ า
ตามนโยบายภาครัฐ ส านักงาน กกพ. ได้ด าเนินการจัดหา
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนตามนโยบายภาครัฐ โดยในปีนี้
มุ่งเน้นการรับซื้อไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop) ส าหรับ
ภาคประชาชนประเภทบ้านอยู่อาศัยและส าหรับกลุ่มโรงเรียน 
สถานศึกษา โรงพยาบาล และสูบน้ าเพ่ือการเกษตร โดยมี
วัตถุประสงค์ให้ประชาชนผลิตไฟฟ้าและใช้เองเป็นหลัก และ
การรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพ่ือเศรษฐกิจ
ฐานราก (โครงการน าร่อง) เพ่ือให้ชุมชนเข้ามามีสิทธิ์ มีส่วน
ร่วม ตั้งแต่การร่วมเป็นเจ้าของ การร่วมกันก าหนดประเภท
เชื้อเพลิงที่ให้ชุมชนได้ร่วมเป็นผู้จัดหาและสร้างประโยชน์
สูงสุดให้กับชุมชน โดยเฉพาะพืชผลทางเกษตรกรรมที่น ามา
เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า การได้รับสัญญาซื้อขายให้กับ
การไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่าย เพ่ือเป็นหลักประกันว่าจะมีรายได้ที่
แน่นอนต่อเนื่องไปในระยะยาวอย่างน้อย 20 ปี เป็นการสร้าง
การหมุนเวียนของเศรษฐกิจในระดับชุมชนซึ่งเป็นเศรษฐกิจ
ฐานรากของประเทศ นอกจากนี้ ส านักงาน กกพ. ได้ศึกษา
แนวทางการก ากับกิจการไฟฟ้าในตลาดซื้อขายไฟฟ้าที่ผลิต
จากพลังงานหมุนเวียนในอนาคต “RE 100 Package” เพ่ือ
รองรับนโยบายของภาครัฐในอนาคตซึ่งมุ่งเน้นการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรมของประเทศ
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ไทย สอดคล้ องกับเป้ าหมายการลดการปล่อยก๊ าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ของนานาประเทศ 

การก ากับอัตราค่าบริการพลังงานในปีนี้ กกพ. ได้
ก าหนดหลักเกณฑ์และโครงสร้างอัตราค่าบริการไฟฟ้าส าหรับ
ปี พ.ศ. 2564 - 2568 ให้สอดคล้องกับนโยบายโครงสร้าง
อัตราค่าไฟฟ้า พ.ศ. 2564 - 2568  

ส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเข้า
สู่ระยะที่ 2 ต่อเนื่องจากการด าเนินโครงการน าร่องที่ทดสอบ
ความสามารถรองรับการด าเนินการที่มีผู้ใช้หลายรายและ
ความสามารถรักษาเสถียรภาพของระบบ โดยปรับปรุง
กฎระเบียบข้อก าหนดต่างๆ เพ่ือให้มีการเปิดให้บริการของ
สถานี รั บ -จ่ ายก๊ าซธรรมชาติ เหลว  (LNG Receiving 
Terminal) และการเปิดให้ใช้หรือเชื่อมต่อระบบโครงข่ายก๊าซ
ธรรมชาติแก่บุคคลที่สาม ก าหนดโครงสร้างราคาก๊าซ
ธรรมชาติ รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์การจัดหาก๊าซ LNG และ
ออกใบอนุญาตส าหรั บ เอกชนที่ มี ความพร้ อมเป็ น
ผู้ประกอบการจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ (Shipper) ตาม
กฎกติกาของกฎหมายที่ต้องการให้เกิดการแข่งขันกันอย่าง
เท่าเทียมและเป็นธรรม ซึ่งปัจจุบันมีผู้รับใบอนุญาต Shipper 
แล้วจ านวน 8 ราย  

ส าหรับการก ากับมาตรฐานสิ่งแวดล้อม และความ
ปลอดภัยของกิจการผลิตไฟฟ้า ส านักงาน กกพ. มุ่งเน้นการ
ติดตามตรวจสอบบนแพลตฟอร์มดิจิทัล โดยพัฒนาระบบ
ข้อมูลการตรวจติดตามและการรายงานด้านสิ่งแวดล้อมแบบ
ออนไลน์ (Digital Platform) ตลอดจนพัฒนาระบบ ERC 
Smart Audit Platform (ERC-SAP) ส าหรับกิจการผลิตไฟฟ้า 
เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานอื่น
ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง  เ ช่ น  ส า นั ก ง า น น โ ย บ า ย แ ล ะ แ ผ น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย และกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น 
เพ่ือให้การก ากับมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภัยของโรงไฟฟ้ามีความแม่นย าและตรวจสอบได้ 

ผลักดันกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบโดย
ปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นและท าความ
เข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพิจารณา
ออกใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า เพ่ือให้ผู้ใช้พลังงาน 
ชุมชนท้องถิ่น ประชาชน และผู้รับใบอนุญาตมีส่วนร่วมใน
กระบวนการก ากับกิจการพลังงาน  

การคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน ส านักงาน กกพ. ยังคง
ติดตามเร่งรัดการไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ
กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ ในการคืนเงิน
ประกันการใช้ไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าที่วางหลักประกันตาม
ประเภทและขนาดเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า ปัจจุบันมีการคืนเงิน
ประกันแล้ว 8.03 ล้านราย วงเงิน 15,327 ล้านบาท จากผู้มี
สิทธิ์ขอคืนเงินประกัน จ านวน 24.07 ล้านรายทั่วประเทศ 
วงเงินกว่า 33,810 ล้านบาท 

การด าเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตาม
มาตรา 97(3) ส านักงาน กกพ. ให้ความส าคัญกับการ
วางรากฐานระบบบริหารจัดการในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยทบทวนและปรับปรุงประกาศ 
หลักเกณฑ์ และคู่มือที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับระเบียบ 
กกพ. ว่าด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพ่ือการพัฒนาหรือฟ้ืนฟู
ท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการด าเนินงานของโรงไฟฟ้า 
พ.ศ. 2563 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 และ
ด าเนินการสรรหาคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่รอบ
โรงไฟฟ้าชุดใหม่ตามสัดส่วนที่ก าหนด เพ่ือการกระจาย
อ านาจในการพิจารณาอนุมัติ แก้ไขเปลี่ยนแปลง ยกเลิกการ
ด าเนินโครงการชุมชนสู่ระดับพ้ืนที่  ตลอดจนวางระบบ
ตรวจสอบและติดตามประเมินผลการด าเนินโครงการในพ้ืนที่
ประกาศ เพ่ือให้การด าเนินโครงการชุมชนในพ้ืนประกาศเกิด
การพัฒนาหรือฟ้ืนฟูพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้าอย่างยั่งยืน  

ในการด าเนินงานที่ผ่านมา ส านักงาน กกพ. มุ่งมั่น
พัฒนากฎระเบี ยบการก ากั บกิ จการพลั ง งานให้ มี
มาตรฐานสากล พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานและการ
ให้บริการที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องด้วยความโปร่งใส 
เพ่ือความเชื่อมั่นและพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงาน กกพ. 
เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด า เ นิ น ง านขอ งหน่ ว ย ง านภาครั ฐ  ( Integrity and 
Transparency Assessment:  ITA)  ข อ ง ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ โดย
มีผลประเมินระดับ A คะแนนเท่ากับ 92.55 และได้รับการ
รับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 
จากสถาบันมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ 
สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม (สรอ.) 
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ส าหรับทิศทางการด าเนินงานในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ยังอยู่บนแนวคิด “ต่อยอดอดีต-ปรับปัจจุบัน-
รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต” เพ่ือขับเคลื่อนภารกิจการ
ก ากับกิจการไฟฟ้าและกิจการก๊าซธรรมชาติให้บรรลุตาม
วิสัยทัศน์ของ กกพ. “ก ากับกิจการพลังงานเพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืนและส่งเสริมการแข่งขันให้เหมาะสมเป็นธรรม” โดย
มุ่งเน้นผลลัพธ์ให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 3 ด้าน ดังนี้ 
ปรับปรุงกฎระเบียบและมาตรฐานในการก ากับกิจการ
พลังงาน เพ่ือรองรับการพัฒนาด้านพลังงานในรูปแบบที่
เปลี่ยนไปและรองรับบรรยากาศการส่งเสริมการแข่งขันพร้อม
กับการรักษาความม่ันคงด้านพลังงาน พัฒนากระบวนการ
ปฏิบั ติ งานและการให้บริ การมีประสิทธิภาพตาม
มาตรฐานสากล โดยให้ความส าคัญการต่อยอดภารกิจ
เร่งด่วนที่ได้ด าเนินการไปแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
อาทิ การพัฒนาระบบปฏิบัติการและการให้บริการในรูปแบบ
ดิจิทัลทั้งการอนุญาต การตรวจสอบสถานประกอบกิจการ
พลังงาน การบริหารงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า และการบริหาร
จัดการข้อร้องเรียน การพัฒนา ERC Data Sharing Platform 

เพ่ือใช้ในการก ากับกิจการพลังงาน รวมทั้งต่อยอดความ
โปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กร 

สุดท้ายนี้  ผมในฐานะเลขาธิการส านักงาน
คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน ขอขอบคุณ ผู้บริหาร 
พนักงาน และลูกจ้างของส านักงาน กกพ. ทุกท่าน ส าหรับ
ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพ่ือ
สนับสนุนการก ากับกิจการไฟฟ้าและกิจการก๊าซธรรมชาติให้
มีความเข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ือประโยชน์สูงสุดของประชาชน
ผู้ใช้พลังงานและประเทศชาติ ถึงแม้ว่าในปีที่ผ่านมาจะต้อง
เผชิญกับความท้าทายด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นนโยบายภาครัฐ 
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยีใหม่ๆ ตลอดจน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 แต่การปฏิบัติ
ภารกิจของส านักงานยังคงเป็นไปตามเป้าหมายและสนอง
นโยบายรัฐบาลได้อย่างทันท่วงท ี

 
 
 
 

 
 
 

นายคมกฤช  ตันตระวาณิชย์ 
 เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
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ข้อมูลทั่วไป 
 

คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน  

พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 (พระราชบัญญัติฯ) ก าหนดให้มีคณะกรรมการก ากับ
กิจการพลังงาน จ านวน 7 คน ท าหน้าที่ ก ากับดูแลการประกอบกิจการไฟฟ้าและกิจการก๊าซธรรมชาติให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติฯ ภายใต้กรอบนโยบายของรัฐ โดยมีส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน ซึ่งมี
ฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐ สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
ตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้  

1. นายเสมอใจ  ศุขสุเมฆ  ประธานกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 

2. นายสุธรรม  อยู่ในธรรม  กรรมการก ากับกิจการพลังงาน 

3. นายชาญวิทย์  อมตะมาทุชาติ  กรรมการก ากับกิจการพลังงาน 

4. นายพีระพงษ์  อัจฉริยชีวิน  กรรมการก ากับกิจการพลังงาน  

5. นายบัณฑูร  เศรษฐศิโรตม์  กรรมการก ากับกิจการพลังงาน 

6. นายสหัส  ประทักษ์นุกูล  กรรมการก ากับกิจการพลังงาน  

7. นางอรรชกา  สีบุญเรือง  กรรมการก ากับกิจการพลังงาน  

อ านาจหน้าที่ 

ตามความในมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติฯ ได้ก าหนดให้คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน มีอ านาจหน้าที่ดังนี้  

1.  ก ากับดูแลการประกอบกิจการพลังงานเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัตินี้ภายใต้กรอบ
นโยบายของรัฐ 

2.  ออกประกาศก าหนดประเภทใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน และเสนอตราพระราชกฤษฎีกาเพ่ือ
ก าหนดประเภท ขนาด และลักษณะของกิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาต 

3.  ก าหนดมาตรการเพื่อให้เกิดความม่ันคงและเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า 

4.  ก าหนดระเบียบและหลักเกณฑ์ในการจัดหาไฟฟ้า และการออกประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้า รวมทั้ง
ก ากับดูแลขั้นตอนการคัดเลือกให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย 

5.  เสนอความเห็นต่อแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้า แผนการลงทุนในกิจการไฟฟ้า แผนการจัดหาก๊าซธรรมชาติ 
และแผนขยายระบบโครงข่ายพลังงานเพื่อน าเสนอรัฐมนตรีตามมาตรา 9(3)  

6.  ตรวจสอบการประกอบกิจการพลังงานของผู้รับใบอนุญาตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

7.  ออกระเบียบหรือประกาศและก ากับดูแลมาตรฐานและคุณภาพในการให้บริการ รวมทั้งมาตรการในการ
คุ้มครองผู้ใช้พลังงานจากการประกอบกิจการพลังงาน  

8.  เสนอข้อบังคับและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงานเจ้าหน้าที่ต่อรัฐมนตรีตามมาตรา 
9(10) 
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9.  ออกระเบียบหรือประกาศก าหนดนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการมีส่วนได้เสียหรือ
ผลประโยชน์ทับซ้อนของกรรมการและพนักงานเจ้าหน้าที่ 

10.  ออกระเบียบหรือประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการน าส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าและ
การใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติตามมาตรา 9(8)  

11.  ออกค าสั่งและก าหนดค่าปรับทางปกครองตามหมวด 8 การบังคับทางปกครอง 

12.  เสนอความเห็นหรือให้ค าแนะน าต่อรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการประกอบกิจการพลังงาน 

13.  ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาวิจัยด้านการประกอบกิจการพลังงาน 

14.  ส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้และความตระหนักทางด้านพลังงาน 

15.  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการประกอบกิจการพลังงาน 

16.  ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ พลังงานหมุนเวียนและพลังงานที่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมน้อย โดยค านึงถึงประสิทธิภาพในการประกอบกิจการไฟฟ้าและความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติ  

17.  ประสานกับหน่วยงานอื่นในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้  

18.  ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือที่กฎหมายอ่ืนก าหนดให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่
ของคณะกรรมการ 
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร 

วิสัยทัศน์ 
“ก ากับกิจการพลังงานเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน และส่งเสริมการแข่งขันให้เหมาะสมเป็นธรรม” 

พันธกิจ 
ก ากับดูแลการประกอบกิจการพลังงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ

พลังงาน พ.ศ. 2550 และกรอบนโยบายรัฐ ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการก ากับกิจการพลังงาน 
และการประกอบกิจการพลังงาน ส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้และความตระหนักด้านการจัดการและ
ตรวจสอบการด าเนินงานด้านพลังงาน พัฒนาองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการก ากับ
กิจการพลังงานให้สูงขึ้น 

ค่านิยมองค์กร 
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แผนปฏิบัติการด้านการก ากับกิจการพลังงาน  
ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2563 - 2565) 

คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน ได้ก าหนดแผนปฏิบัติการด้านการก ากับกิจการพลังงาน ระยะที่ 4  
(พ.ศ. 2563-2565) เพ่ือก าหนดทิศทางและกรอบการปฏิบัติงานของส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน  
เพ่ือขับเคลื่อนการก ากับการประกอบกิจการพลังงานตามภารกิจที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน 
พ.ศ. 2550 โดยค านึงถึงความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูป
ประเทศด้านพลังงาน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ตลอดจนนโยบายพลังงาน
ของรัฐบาล และแผนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 

  วัตถุประสงค์ที่ 1  ส่งเสริมให้บริการ
ด้านพลังงานอย่างเพียงพอ มีความมั่นคง และมีความ
เป็นธรรมต่อผู้ใช้พลังงานและผู้รับใบอนุญาต 

 วัตถุประสงค์ที่ 2  ปกป้องผลประโยชน์
ของผู้ใช้พลังงานทั้งด้านอัตราค่าบริการและคุณภาพการ
ให้บริการ 

 วัตถุประสงค์ที่ 3  ส่งเสริมการแข่งขัน
ในกิจการพลังงาน และป้องกันการใช้อ านาจในทางมิชอบ
ในการประกอบกิจการพลังงาน 

 วัตถุประสงค์ที่  4  ส่งเสริมให้การ
บริการของระบบโครงข่ายพลังงานเป็นไปด้วยความเป็น
ธรรม โปร่งใส และไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 

 วัตถุประสงค์ที่  5  ส่งเสริมให้การ
ประกอบกิจการพลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เป็นธรรมต่อผู้รับใบอนุญาตและผู้ใช้พลังงาน 

 วัตถุประสงค์ที่ 6  ปกป้องสิทธิเสรีภาพ
ของผู้ ใช้พลังงาน ชุมชนท้องถิ่น ประชาชนและผู้รับ
ใบอนุญาตในการมีส่วนร่วมเข้าถึง ใช้ และจัดการด้าน
พลังงานภายใต้หลักเกณฑ์ท่ีให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย  

 วัตถุประสงค์ที่  7  ส่งเสริมการใช้
พลังงานและการใช้ทรัพยากรในการประกอบกิจการ
พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ และส่งเสริม
ให้ประชาชนใช้พลังงานอย่างประหยัด รวมทั้งการใช้
พลังงานทดแทน โดยค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
และความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติ 

 วัตถุประสงค์ที่  8  ส่งเสริมการใช้
พลั งงานทดแทนในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่ มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย 

 วัตถุประสงค์ที่  9  บริหารจัดการ
องค์กรที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และพัฒนาบุคลากรให้
เป็นมืออาชีพด้านการก ากับกิจการพลังงาน 
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โครงสร้างการบริหารงานส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
 
โครงสร้างการบริหารงานภายในส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการ

แบ่งส่วนงานของส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2562 โดยแบ่งการบริหารงานเป็น 3 สายงาน 30 
ฝ่าย ประกอบด้วย ฝ่ายงานประจ าส านักงาน กกพ. ส่วนกลาง จ านวน 17 ฝ่าย และส านักงาน กกพ. ประจ าเขต 13 ฝ่าย 
และมีส่วนอ านวยการส านักงานเขต 1 ส่วนงาน  
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แผนภาพแสดงที่ตั้งส านักงาน กกพ. ประจ าเขต 13 เขต 

 

“เพื่อให้การก ากับกิจการพลังงานและการคุ้มครองผู้ใช้พลังงานเป็นไปอยา่งทั่วถึง กกพ. ก าหนดให้มีส านักงาน กกพ. ประจ าเขต 13 เขตพื้นที่ทั่ว
ประเทศ เพื่อเป็นกลไกในการสนับสนนุงานด้านการอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน การด าเนินการตรวจสอบสถานประกอบกิจการพลังงาน การ

คุ้มครองผู้ใช้พลังงาน และการด าเนินงานเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาไฟฟ้า” 
 



  12 

สถานการณ์ การผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 
ของผู้ได้รับใบอนุญาตในปี  พ.ศ. 2564 (เดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2564) 
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           หน่วย: เมกะวัตต์ 

ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด 
ของระบบไฟฟ้า  
(System Peak) 

ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด 
ของประเทศ  

(National Peak) 1/ 

29,968.40 
วันท่ี 24 เมษายน 2561  

เวลา 13.51 น. 

34,316.80 
วันท่ี 24 เมษายน 2561  

เวลา 13.51 น. 

32,272.80 
วันท่ี 3 พฤษภาคม 2562  

เวลา 14.27 น. 

37,311.80 
วันท่ี 3 พฤษภาคม 2562  

เวลา 14.27 น. 

30,342.40 
วันท่ี 13 มีนาคม 2563  

เวลา 14.14 น. 

35,569.71 
วันท่ี 13 มีนาคม 2563  

เวลา 14.14 น. 

31,023.10 
วันท่ี 31 มีนาคม 2564  

เวลา 14.49 น. 

36,131.70 
วันท่ี 31 มีนาคม 2564  

เวลา 14.49 น. 
หมายเหตุ: 1/ ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดของประเทศ หมายถึง ความ

ต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดของระบบไฟฟ้า รวมผู้ผลิตไฟฟ้าที่ผลิต
ไฟฟ้าใช้เองและจ าหน่ายลกูค้าตรง 

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในระบบปี พ.ศ. 2561-2564 

 
ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2564 
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ตารางแสดงปริมาณการใช้ไฟฟ้าจ าแนกตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าปี พ.ศ. 2561-2564 

ประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า 

ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 

ปริมาณ 
(ล้านหน่วย) 

ปริมาณ 
(ล้านหน่วย) 

อัตราการ
ขยายตัว 

(%) 

ปริมาณ 
(ล้านหน่วย) 

อัตราการ
ขยายตัว 

(%) 

ปริมาณ 
(ล้านหน่วย) 

อัตราการ
ขยายตัว 
(%)2/ 

บ้านอยู่อาศัย 45,206.57 49,199.09 8.83% 52,860.38 7.44% 46,271.29 19.70% 
กิจการขนาดเล็ก 21,300.36 22,340.78 4.88% 21,125.77 -5.44% 17,424.46 -2.82% 
กิจการขนาดกลาง 30,550.60 31,382.18 2.72% 29,795.53 -5.06% 24,802.24 -0.94% 
กิจการขนาดใหญ่ 78,655.91 77,330.19 -1.69% 71,794.85 -7.16% 61,583.34 3.00% 
กิจการเฉพาะอย่าง 6,483.08 6,794.06 4.80% 4,748.30 -30.11% 3,317.02 -17.38% 
องค์กรท่ีไม่แสวงหาก าไร 203.49 213.11 4.73% 206.07 -3.30% 169.71 -2.30% 
สูบน้ าเพ่ือการเกษตร 364.94 467.82 28.19% 416.85 -10.90% 361.10 -2.75% 
ผู้ใช้ไฟฟ้าชั่วคราว 1,352.13 1,416.45 4.76% 1,364.76 -3.65% 1,051.49 -9.07% 
ไฟส ารอง 255.35 304.30 19.17% 290.97 -4.38% 293.63 22.87% 
จ าหน่ายต่างประเทศ 202.67 911.55 349.76% 623.81 -31.57% 79.93 -87.10% 
ยานยนต์ไฟฟ้า 0.05 0.05 -0.14% 0.09 100.30% 0.60 741.73% 
ไฟที่งดจ่ายไฟได้ 0.00 0.00 0.00% 795.99 0.00% 1,523.46 202.77% 
ไฟฟ้าสาธารณะ 3,228.36 3,368.68 4.35% 3,545.39 5.25% 2,745.24 7.15% 
ไฟที่ท าการ1/ 38.20 41.16 7.75% 40.55 -1.47% 32.19 -6.68% 
รวม 187,841.72 193,769.43 3.16% 187,609.32 -3.18% 159,655.70 1.18% 

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม  2564 

1/ไฟที่ท าการ หมายถึง ไฟที่ท าการของอาคารส านักงานการไฟฟ้า 
2/อัตราการขยายตัว (%) ข้อมูลปี 2564 (เดือนมกราคม-ตุลาคม)  

  
ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2564  
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ผลการด าเนินงานการก ากับกิจการพลังงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ผลการด าเนินงานการก ากับกิจการพลังงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) มุ่งเน้นการด าเนินงานตามภารกิจที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 (พระราชบัญญัติฯ) โดยด าเนินการตามแผนงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการก ากับกิจการพลังงาน ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2563-2565)  ผลการ
ด าเนินงานส าคัญๆ ของส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (ส านักงาน กกพ.) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ภายใต้ 9 วัตถุประสงค์หลักในการก ากับกิจการพลังงาน สามารถสรุปไดด้ังนี้  

วัตถุประสงค์ที่ 1 ส่งเสริมให้มีบริการด้านพลังงานอย่างเพียงพอ มีความมั่นคง และมีความเป็นธรรมตอ่
ผู้ใช้พลังงานและผู้รับใบอนุญาต   

การพัฒนาด้านพลังงานของประเทศ มุ่งเน้นการสร้างความมั่นคงของระบบไฟฟ้าและการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development) โดยส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพ่ือกระจายแหล่งเชื้อเพลิงในการผลิต
ไฟฟ้า ผ่านมาตรการจูงใจด้านราคารับซื้อไฟฟ้า ตลอดจนส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าเพ่ือใช้เอง สรุปสถานะการรับซื้อไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนตามนโยบายการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของรัฐ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 มี
โครงการที่มีพันธะผูกพันกับภาครัฐ จ านวน 9,579 ราย คิดเป็นก าลังการผลิตติดตั้งรวม 9,820 เมกะวัตต์ แบ่งสถานภาพได้
เป็น (1) โครงการที่จ าหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date: COD) แล้ว จ านวน 8,025 ราย  
ก าลังการผลิตติดตั้ง 9,074 เมกะวัตต์ (2) โครงการที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement: PPA) แล้ว และ
อยู่ระหว่างรอ COD จ านวน 847 ราย ก าลังการผลิตติดตั้ง 507 เมกะวัตต์ และ (3) โครงการที่มีการตอบรับซื้อไฟฟ้าแล้ว 
จ านวน 707 ราย ก าลังการผลิตติดตั้ง 239 เมกะวัตต์   นอกจากนี้ มีโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพ่ือใช้เองและ
จ าหน่ายลูกค้าตรงจ านวน 1,841 ราย ก าลังการผลิตติดตั้งรวม 2,349 เมกะวัตต์  

ตารางแสดงสถานะการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 

เชื้อเพลิง 
โครงการที่มีพันธะผูกพันกับภาครัฐ1/ 

ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่ผลิตไฟฟ้าใช้
เองและจ าหน่ายลูกค้าตรง 

จ านวน (ราย) ก าลังผลิตตดิตั้ง (MW) จ านวน (ราย) ก าลังผลิตตดิตั้ง (MW) 
(1) พลังงานขยะ 56 496 - - 
-ขยะชุมชน  49 458 - - 
-ขยะอุตสาหกรรม  7 38 - - 
(2) ชีวมวล 246 4,070 44 1,064 
(3) ชีวภาพ 182 415 46 129 
(4) พลังงานน้ า 75 164 - - 
(5) พลังงานลม 38 1,540 - - 
(6) พลังงานแสงอาทติย ์ 8,977 3,037 1,734 873 
-โซลาร์ฟาร์ม 473 2,510 102 144 
-โซลาร์รูฟท็อป 6,129 130 1,632 729 
-โซลาร์ราชการ/สหกรณ์การเกษตร 98 384 - - 
-โซลาร์ภาคประชาชน 2,277 13 - - 
(7) พลงังานหมุนเวียนอ่ืนๆ2/ 5 98 17 283 

รวม 9,579 9,820 1,841 2,349 
ท่ีมา: การรับซ้ือไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
หมายเหตุ:  ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 

1/ โครงการที่ มี พั นธะผู กพันกับภาครัฐ  หมายถึ ง  โครงการที่ จ าหน่ ายไฟฟ้ า เข้ า ระบบเชิ งพาณิช ย์  โครงการที่ มี สัญญา ซ้ือขายไฟฟ้ า  และ   
  โครงการที่มีการตอบรับซ้ือไฟฟ้าแล้ว  

  2/ พลังงานหมุนเวียนอื่นๆ หมายถึง การผลิตไฟฟ้าจากก๊าซที่เหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตและพลังงานความร้อนใต้พิภพ (Geothermal) 



 

 17 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงาน กกพ. ได้ก ากับการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนตามนโยบาย
ภาครัฐเพ่ือให้เป็นไปตามแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (PDP 2018 
Rev.1) ที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 โดยส านักงาน กกพ. ได้ออกระเบียบและประกาศการรับซื้อไฟฟ้า
ภายใต้โครงการส าคัญๆ ดังนี้ 

1.1  โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop) ส าหรับภาค
ประชาชน ตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563  

(1) กลุ่มบ้านอยู่อาศัย ราคารับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินที่จ าหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบ ในอัตรา 2.20 บาทต่อ
หน่วย มีเป้าหมายการรับซื้อ 50 MWp ระยะเวลารับซื้อ 10 ปี โดย กกพ. ออกระเบียบและประกาศว่าด้วยการจัดหา
ไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาภาคประชาชนส าหรับบ้านอยู่อาศัย  และได้ปรับลด
ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าโครงการโซลาร์ภาคประชาชน จากเดิม 8,500 บาท เหลือ 2,000 บาท โดยมีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมาการด าเนินโครงการ Solar PV Rooftop ภาคประชาชนประเภทบ้าน
อยู่อาศัยตามนโยบายของรัฐบาลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564 มีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 789 ราย ก าลังผลิตติดตั้ง
รวม 4,309.8 kWp 

(2) กลุ่มโรงเรียน สถานศึกษา โรงพยาบาล และสูบน้ าเพ่ือการเกษตร (โครงการน าร่อง) ราคารับซื้อ
ไฟฟ้าส่วนเกินที่จ าหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบ ในอัตรา 1.00 บาทต่อหน่วย มีเป้าหมายการรับซื้อ 50 MWp แบ่งเป็นกลุ่ม
โรงเรียน สถานศึกษา 20 MWp กลุ่มโรงพยาบาล 20 MWp และกลุ่มสูบน้ าเพ่ือการเกษตร 10 MWp โดยมีก าลังผลิต
ติดตั้งมากกว่า 10 kWp แต่น้อยกว่า 200 kWp ระยะเวลารับซื้อ 10 ปี โดย กกพ. ได้ออกระเบียบและประกาศการรับซื้อ
ไฟฟ้าโครงการ Solar PV Rooftop ส าหรับภาคประชาชนประเภทกลุ่มโรงเรียน สถานศึกษา โรงพยาบาล และสูบน้ าเพื่อ
การเกษตร (โครงการน าร่อง) เปิดรับค าเสนอขอขายไฟฟ้า เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 – 30 กันยายน 2564 มีผู้ยื่นแบบ
ค าขอขายไฟฟ้าในพ้ืนที่ของ กฟภ. 70 ราย ก าลังผลิตติดตั้ง 7,687.0 kWp  

1.2  โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการน าร่อง)  โดยมีเป้าหมายการรับซื้อ  
150 เมกะวัตต์ จากเชื้อเพลิงชีวมวลและก๊าซชีวภาพ ตามมติ กพช. เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจ
ฐานรากให้กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชพลังงานมีรายได้ท่ีแน่นอนจากการขายเชื้อเพลิงในรูปแบบเกษตรพันธสัญญา (Contract 
Farming) และร่วมรับผลประโยชน์ตอบแทนจากโรงไฟฟ้า รวมถึงให้โรงไฟฟ้ามีส่วนสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังคมของชุมชนรอบโรงไฟฟ้า โดย กกพ. ได้ออกระเบียบว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก
โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก (โครงการน าร่อง) พ.ศ. 2564 และออกประกาศ กกพ. เรื่องประกาศเชิญ
ชวนรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการน าร่อง) พ.ศ. 2564 
โดยมีผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 43 ราย รวมปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขาย 149.50 เมกะวัตต์ 
โดยมีอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ย ดังนี้ 

เชื้อเพลิง 
จ านวน

ราย 
ปริมาณพลังไฟฟ้า 
เสนอขาย (MW) 

Weighted Average Price (บาทต่อหน่วย) 
ส่วนลดเฉลี่ย (%) 

อัตราท่ี กพช. ก าหนด อัตราท่ีประมูลได้ 
ชีวมวล 16 75.00 4.4985 2.7972 -38 
ก๊าซชีวภาพ 27 74.50 4.7772 3.5717 -25 

รวม 43 149.50 4.6374 3.1831 -31 
หมายเหตุ : อัตราที ่กพช. ก าหนด FiTv ณ ปี 2562 ซึ่งในแต่ละปีจะมีการปรับค่า FiTv ตาม Core Inflation 

ส านักงาน กกพ. จัดสัมมนาผู้ผ่านการคัดเลือกเพ่ือชี้แจงแนวทางในการพัฒนาโครงการตาม พระราชบัญญัตกิาร
ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 และการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สามารถพัฒนาโครงการได้อย่างราบรื่นต่อไป  
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ภาพแสดงโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการน าร่อง)  
ภาค จ านวน (ราย) เมกะวัตต ์

ภาคเหนือ 
ชีวมวล 2 7.75 
ก๊าซชีวภาพ 9 24.00 

ภาคกลาง 
ชีวมวล 2 12.00 
ก๊าซชีวภาพ 5 15.00 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ชีวมวล 6 29.40 
ก๊าซชีวภาพ 7 20.00 

ภาคตะวันตก 
ชีวมวล 1 6.00 
ก๊าซชีวภาพ 2 5.00 

ภาคใต ้
ชีวมวล 5 19.85 
ก๊าซชีวภาพ 4 10.50 

รวม 43 149.50 

 

1.3  การพัฒนาเป็นศูนย์กลางการซื้อ-ขาย LNG ของภูมิภาค (Regional LNG Trading Hub) และ
แนวทางการก ากับกิจการ LNG Receiving Terminal เชิงพาณิชย์ เพ่ือรองรับการด าเนินงานตามแผนปฏิรูปประเทศ
ด้านพลังงาน โดยรวบรวมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการด าเนินงาน LNG Receiving Terminal ของประเทศไทยเพ่ือจัดท า
รายงานและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความเป็นไปได้ส าหรับประเทศไทยในการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการซื้อ-ขาย LNG ของ
ภูมิภาค (Regional LNG Trading Hub) และแนวทางการก ากับกิจการ LNG Receiving Terminal เชิงพาณิชย์  

 

 

สัมมนาออนไลน์ เรื่อง “ร่างระเบียบ กกพ. ว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐาน
ราก (โครงการน าร่อง) และร่างประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้า” 

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ฝ่ายแผนและจัดหาพลังงาน ส านักงาน กกพ. ได้จัดสัมมนาออนไลน์เพื่อรับฟังความ
คิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Focus Group) เรื่อง “ร่างระเบียบ กกพ. ว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน
เพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการน าร่อง) และร่างประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้า” ซ่ึงมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมสัมมนาที่
ลงทะเบียนออนไลน์ผ่านระบบ Zoom รวมประมาณ 300 คน  โดยได้เปิดรับฟังความคิดเห็นทาง Website ของส านักงาน 
กกพ. เป็นเวลา 15 วัน ระหว่างวันที่ 21 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2564 

5 ราย 
19.85 MW 
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1.4  ปรับปรุงกระบวนการอนุมัติอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service: 
OSS) เพื่อลดระยะเวลาและขั้นตอนการอนุมัติอนุญาต ตามเป้าหมายของกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ต่อผู้รับใบอนุญาตอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) ภายใต้แผนปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) โดย กกพ. ได้ออกกฎหมายล าดับ
รองเพ่ือการอนุญาตแบบ OSS รองรับการออกกฎกระทรวงยกเลิกประเภทหรือชนิดของโรงงานล าดับที่ 88 ของกระทรวง
อุตสาหกรรม จ านวน 3 ฉบับ ได้แก่ 1) ระเบียบว่าด้วยการจัดท ารายงานสิ่งแวดล้อมส าหรับการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าที่
ได้รับยกเว้นหรือไม่เข้าข่ายต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือได้รับยกเว้นหรือไม่เข้าข่ายต้องปฏิบัติ
ตามประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice)  2) ระเบียบว่าด้วยมาตรฐานทางด้านความปลอดภัย มาตรฐานทางด้าน
สิ่งแวดล้อม และการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วส าหรับโรงไฟฟ้า และ 3) ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการพิจารณาสถานที่ตั้งและสถาพแวดล้อมของโรงไฟฟ้า ส าหรับการออกใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า นอกจากนี้ ส านักงาน 
กกพ. ได้จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง กกพ. และกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แนวทางและขั้นตอนการอนุญาตปลูก
สร้างอาคารและการอ่ืนเพ่ือประกอบกิจการพลังงานแล้วเสร็จ และจะมีการลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าวต่อไป ส าหรับการ
จัดท าร่าง MoU เรื่อง การก ากับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของ
โรงไฟฟ้า ระหว่าง กกพ. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม และกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีหนังสือยืนยันร่าง MoU ดังกล่าวแล้ว ปัจจุบันส านักงาน กกพ. รอการแก้กฎกระทรวง
ให้ยกเลิกประเภทหรือชนิดของโรงงานล าดับที่ 88 และการแก้ไขพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการก าหนดพลังงานควบคุม 

เพ่ือให้การอนุมัติอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานเป็นไปได้รวดเร็วส านักงาน กกพ. ได้พัฒนาระบบการ
อนุญาต Online ส าหรับกิจการผลิตไฟฟ้าทุกประเภทเชื้อเพลิง ซึ่งรวมถึงกิจการ EV Charging Station ทั้งระบบบน PC และบน Smart 
Phone ผ่าน Application ที่รองรับระบบปฏิบัติการทั้ง iOS และ Android โดยเริ่มเปิดใช้งานแล้วตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 

1.5  ออกใบอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ้าและกิจการก๊าซธรรมชาติได้ตามกรอบเวลาที่ก าหนด จ านวน 
198 ฉบับ ใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน จ านวน 650 ฉบับ และ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตไฟฟ้าตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน จ านวน 100 ฉบับ และออกใบอนุญาตก่อสร้างหรือ
ดัดแปลงอาคาร เพ่ือประกอบกิจการพลังงานและการรับรองการก่อสร้างอาคาร รวมจ านวนทั้งหมด 100 ฉบับ 

ตารางสรุปจ านวนการออกใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานและใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุม 
ตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ประเภทใบอนุญาต 
จ านวนใบอนุญาต ที่ได้รับอนุมัติ (ฉบับ) 

ปี 2563 ปี 2564 
การออกใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน 

1.  ใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า 125 194 
1.1  ใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า 73 109 
1.2  ใบอนุญาตระบบส่งไฟฟ้า - - 
1.3  ใบอนุญาตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 21 23 
1.4  ใบอนุญาตจ าหน่ายไฟฟ้า 31 62 
1.5  ใบอนุญาตควบคุมระบบไฟฟ้า -  

2.  ใบอนุญาตประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติ 3 4 
2.1  ใบอนุญาตขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อผ่านระบบส่งก๊าซธรรมชาติ - 1 
2.2  ใบอนุญาตจัดหาและค้าส่งก๊าซฯ  3 3 
2.3  ใบอนุญาตค้าปลีกก๊าซธรรมชาติผ่านระบบจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติ - - 
2.4  ใบอนุญาตเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซ - - 

รวม 128 198 
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ประเภทใบอนุญาต 
จ านวนใบอนุญาต ที่ได้รับอนุมัติ (ฉบับ) 

ปี 2563 ปี 2564 
3.  ใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน 

3.1  ใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุม 749 650 
3.2  ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตไฟฟ้า 66 100 

รวม 815 750 
หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 

ตารางสรุปจ านวนการออกใบอนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร  
เพื่อประกอบกิจการพลังงานและการรับรองการก่อสร้างอาคาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ประเภทใบอนุญาต 
จ านวนใบอนุญาตที่ได้อนุมัติ 

ปี 2564 
ใบอนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร  ก่อสร้าง ดัดแปลง 
1.  ขออนุญาตใหม ่ 53 6 
2.  ขอต่ออายุใบอนุญาตครั้งท่ี 1 และ ครั้งท่ี 2 25 - 

การรับรองการก่อสร้างอาคาร  13 3 

รวม 91 9 
หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 
 

วัตถุประสงค์ที่ 2  ปกป้องผลประโยชน์ของผู้ใช้พลังงานทั้งทางด้านอัตราค่าบริการ และคุณภาพ 
การให้บริการ  

2.1  ออกมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าบรรเทาผลกระทบให้กับประชาชนผู้ใช้พลังงานในสถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ครอบคลุมผู้ใช้ไฟฟ้ารวมจ านวน 23.70 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97 ของผู้ใช้
ไฟฟ้าทั่วประเทศ ได้แก่ มาตรการค่าไฟฟ้าฟรี 90 หน่วยส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน 
มาตรการส่วนลดค่าไฟฟ้าส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยขนาดใหญ่ที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 150 หน่วยต่อเดือน มาตรการค่าไฟฟ้าฟรี 50 
หน่วย ส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) และออกมาตรการยกเว้นการเรียกเก็บ
อัตราค่าไฟฟ้าต่ าสุด (Minimum Charge) ช่วยเหลือภาคธุรกิจประเภทกิจการขนาดกลาง กิจการขนาดใหญ่ กิจการเฉพาะอย่าง 
องค์กรไม่แสวงหาก าไร และการสูบน้ าเพ่ือการเกษตร โดยใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 28,715.14  ล้านบาท 

 

2.2  ปรับอัตราค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้า
โดยอัตโนมัติ (Ft) ทุกๆ 4 เดือน เพ่ือให้อัตราค่าไฟฟ้า
สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนในการจัดหาไฟฟ้าที่
เหมาะสมเป็นธรรมต่อผู้ใช้ไฟฟ้า ได้แก่ ค่าใช้จ่ายด้าน
เชื้อเพลิง ค่าซื้อไฟฟ้า และผลกระทบจากค่าใช้จ่ายตาม
นโยบายของรัฐบาล ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปจากระดับค่าใช้จ่ายใน
ค่าไฟฟ้าฐาน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้มีการ
พิจารณาปรับลด Ft  ดังนี้ งวดเดือนมกราคม – เมษายน 
2564
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ปรับลดลงจ านวน 2.89 สตางค์ต่อหน่วย หรือเรียกเก็บค่า Ft เท่ากับ -15.32 สตางค์ต่อหน่วย และในงวดเดือนพฤษภาคม – 
สิงหาคม 2564 และเดือนกันยายน – ธันวาคม 2564 กกพ. ได้ตรึงอัตราค่า Ft ที่เท่ากับ -15.32 สตางค์ต่อหน่วย ท าให้ผู้ใช้
ไฟฟ้ายังคงจ่ายค่าไฟฟ้าเท่าเดิมในอัตรา 3.61 บาทต่อหน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) สาเหตุหลักของการตรึงค่า Ft ในงวด
เดือนกันยายน – ธันวาคม 2564 คือ การฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจโลกในช่วง 2-3 เดือนก่อนหน้านี้ ประกอบกับเป็นช่วงเข้าสู่ 
ฤดูหนาวในต่างประเทศ ซึ่งส่งผลให้ราคาก๊าซธรรมชาติที่เป็นเชื้อเพลิงหลักที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ตามราคาน้ ามันดิบในตลาดโลกที่เพ่ิมขึ้นตามปริมาณความต้องการการใช้น้ ามันที่เพ่ิมสูงขึ้น ในขณะที่ภาคเศรษฐกิจของไทยยัง
อยู่ในภาวะเปราะบาง และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
รอบใหม่ที่ยังคงรุนแรงและขยายวงกว้างอย่างต่อเนื่อง กกพ. จึงเห็นว่าควรจะต้องประคับประคองเศรษฐกิจ และบรรเทา
ผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟฟ้า ไม่ให้ถูกซ้ าเติมจากราคาพลังงานอีกทางหนึ่งในภาวการณ์ดังกล่าว 

2.3  ก าหนดหลักเกณฑ์และโครงสร้างอัตราค่าบริการไฟฟ้า พ.ศ. 2564 - 2568 ให้สอดคล้อง 
กับนโยบายโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า พ.ศ. 2564 - 2568 ที่ กพช. เห็นชอบเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 โดย กกพ. ได้มีมติ
เห็นชอบร่างหลักเกณฑ์การก าหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า และออกประกาศคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน เรื่อง กรอบ
หลักเกณฑ์การก าหนดอัตราค่าไฟฟ้า (Electricity Tariff Regulatory Framework) พ.ศ. 2564 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 
ตุลาคม 2564 

2.4  จัดท าแนวทางการก ากับกิจการไฟฟ้าในตลาดซื้อขายไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียนในอนาคต 
“RE 100 Package” โดยศึกษาหลักเกณฑ์การก าหนดอัตราค่าไฟฟ้าและการท าสัญญารับซื้อไฟฟ้าเสมือนจริง (Virtual 
PPA) เพ่ือรองรับการส่งเสริมการซื้อขายไฟฟ้าตลาดพลังงานสีเขียวตามนโยบายของรัฐ ซึ่งมุ่งเน้นการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการลดการปล่อย  
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของนานาประเทศ 

2.5  ยกระดับการก ากับอัตราค่าไฟฟ้าโดยพัฒนาหลักเกณฑ์การบัญชีให้มีมาตรฐานสากล The Uniform 
System of Accounts (USOA) เพ่ือให้ผู้รับใบอนุญาตจัดท ารายงานการบัญชีและการเงินตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด
และใช้ในการตรวจสอบและการก ากับอัตราค่าไฟฟ้าให้สะท้อนต้นทุน โดยจัดท าคู่มือการจัดท ารายงานการบัญชีและ
การเงินส าหรับกิจการไฟฟ้าตามประกาศ กกพ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดท ารายงานการบัญชีและการเงิน
ส าหรับผู้รับใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2563 และออกประกาศ กกพ. เรื่อง ก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตการ
ประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติเป็นผู้มีหน้าที่จัดท ารายงานบัญชีและการเงินเพ่ือการก ากับดูแล พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ ส านักงาน 
กกพ. ได้สร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการกับองค์การเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (United States 
Agency for International Development: USAID) เพ่ือแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ประสบการณ์ของต่างประเทศ ในการ
ด าเนินงานการจัดท ารายงานบัญชีและการเงินให้เป็นมาตรฐานสากล  

2.6  ก ากับอัตราค่าบริการกิจการก๊าซธรรมชาติ โดยในปี พ.ศ. 2564 กกพ. ได้ก ากับอัตราค่าบริการกิจการ
ก๊าซธรรมชาติ ดังนี้  

(1)  เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 กกพ. เห็นชอบอัตราค่าผ่านท่อส่งก๊าซธรรมชาติส าหรับการขนส่งก๊าซ
ธรรมชาติทางท่อผ่านระบบส่งก๊าซธรรมชาติส่วนของต้นทุนผันแปร (Tc) ของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) และอัตรา
ค่าบริการเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซ ส่วนของต้นทุนผันแปร (Lc) ประจ าปี 2564 ของ
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ากัด โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 31 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีการ
เห็นชอบการปรับอัตราค่าบริการฯ จาก กกพ. 
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ตารางแสดงอัตราค่าบริการส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อผ่านระบบส่งก๊าซธรรมชาติ จ าแนกตามพื้นที่ 
                                                                                                                                                                หน่วย: บาทต่อล้านบีทยีู 

พ้ืนที่ ส่วนต้นทุนคงที่ (Td) ส่วนต้นทุนผันแปร (Tc) 
พื้นที่ 1 ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาตนิอกชายฝั่งที่ระยอง 8.5899 1.0405 
พื้นที่ 2 ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาตนิอกชายฝั่งที่ขนอม 14.2177 1.0405 
พื้นที่ 3 ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาตบินฝั่ง 12.0654 1.0405 
พื้นที่ 4 ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาตบินฝั่งท่ีจะนะ 2.4855 0.0994 
พื้นที่ 5 ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาตบินฝั่งท่ีน้ าพอง 1.1299 0.0000 

 หมายเหตุ: ข้อมูล ณ เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 

ตารางแสดงอัตราค่าบริการของ LNG Receiving Terminal 
                                                                                                                                                     หนว่ย: บาทต่อลา้นบีทีย ู

อัตราค่าบริการของ LNG Receiving Terminal  

อัตราส่วนต้นทุนคงที่ (Ld) 18.3506 

อัตราส่วนต้นทุนผันแปร (Lc) 0.5423 

หมายเหตุ: ขอ้มูล ณ เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 

(2)  กกพ. เห็นชอบโครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติ เพ่ือรองรับการด าเนินงานตามแนวทางการแข่งขันใน
กิจการก๊าซธรรมชาติ ระยะที่ 2 ที่ กพช. เห็นชอบเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 และส านักงาน กกพ. ได้น าเสนอ กพช. 
เห็นชอบโครงสร้างดังกล่าวเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 ต่อมาเมื่อวันที่ 20 และ 29 กันยายน 2564 กกพ. ได้เห็นชอบ
หลักเกณฑ์การก าหนดอัตราค่าบริการกิจการก๊าซธรรมชาติ 4 ประเภท ดังนี้ (1) กิจการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อผ่านระบบ
ส่งก๊าซธรรมชาติ (2) กิจการเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซ (3) กิจการค้าปลีกก๊าซธรรมชาติ
ผ่านระบบจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติ และ (4) กิจการจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ ทั้งนี้ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษามี 
ผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2564  

2.7  ทบทวนมาตรฐานคุณภาพการให้บริการกิจการไฟฟ้า ส าหรับผู้รับใบอนุญาตระบบส่งไฟฟ้า และศูนย์
ควบคุมระบบไฟฟ้า เพ่ือก ากับดูแลการให้มีบริการด้านพลังงานอย่างเพียงพอ ระบบไฟฟ้ามีความมั่นคงและเชื่อถือได้ 
ตลอดจนมีความเป็นธรรมต่อผู้ใช้พลังงานและผู้รับใบอนุญาต  

วัตถุประสงค์ที่ 3 ส่งเสริมการแข่งขันในกิจการพลังงาน และป้องกันการใช้อ านาจในทางมิชอบในการ
ประกอบกิจการพลังงาน 

ออกกฎระเบียบ และก ากับกิจการก๊าซธรรมชาติตามแนวทางการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ ระยะที่ 2 ที ่
กพช. เห็นชอบเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กกพ. ได้ด าเนินการ ดังนี้  

3.1   ก ากับข้อก าหนดเกี่ยวกับการบริหารระบบส่งและศูนย์ควบคุมการส่งก๊าซธรรมชาติ  (TSO Code) 
ให้เป็นไปตามหลักการในประกาศ กกพ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การก ากับดูแลผู้บริหารระบบส่งและศูนย์ควบคุมการส่งก๊าซ
ธรรมชาติ พ.ศ. 2563 (TSO Regulatory Framework) เพ่ือรองรับการเปิดการแข่งขันในกิจการจัดหาและค้าส่งก๊าซ
ธรรมชาติ (Shipper) และ ปตท. ได้ด าเนินการประกาศใช้เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2564 โดย ปตท. ได้ด าเนินการชี้แจงท า
ความเข้าใจต่อ Shipper ทุกรายตามมติ กกพ.  
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3.2  ก ากับข้อก าหนดเกี่ยวกับการให้บริการของสถานีแอลเอ็นจีแก่บุคคลที่สามและการเชื่อมต่อ (Third 
Party Access Code: TPA Code) ฉบับที่ 3 ของบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ากัด ให้เป็นไปตามหลักการของประกาศ 
ข้อบังคับว่าด้วยการจัดท าข้อก าหนดเกี่ยวกับการเปิดให้ใช้หรือเชื่อมต่อระบบส่งก๊าซธรรมชาติและสถานีแอลเอ็นจีแก่
บุคคลที่สาม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ประกาศลงเว็บไซต์แล้วเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2564  

3.3  การบริหารจัดการความสามารถของ LNG Terminal ตลอดจนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติในอ่าว
ไทยให้มีเพียงพอต่อความต้องการใช้ในส่วนของโรงแยกก๊าซธรรมชาติ  และก าหนดหลักเกณฑ์ให้ ปตท. สามารถใช้ 
Bypass Gas โดยเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 กกพ. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการบริหารจัดการ Bypass Gas ส าหรับผู้บริหาร Pool Gas และส านักงาน กกพ. อยู่
ระหว่างด าเนินการตามข้ันตอนเพ่ือประกาศใช้ต่อไป 

3.4  ก าหนดแนวทางในการปฏิบัติส าหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ
ให้มีมาตรฐานเดียวกัน กกพ. ได้ออกประกาศว่าด้วยเรื่อง แนวปฏิบัติทางธุรกิจ (Code of Conduct) ส าหรับผู้รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. 2564 เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติส าหรับผู้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติให้มีมาตรฐานเดียวกันโดยค านึงถึงความเป็นธรรมในการแข่งขัน และขจัด
อุปสรรคอันเป็นการกีดกันทางการค้า รวมถึงการรักษาความม่ันคงทางพลังงานของประเทศเป็นส าคัญ  

3.5  การก ากับการสั่งเดินเครื่องโรงไฟฟ้าของผู้รับใบอนุญาตควบคุมระบบไฟฟ้า โดย กกพ. ออกประกาศ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การสั่งเดินเครื่องโรงไฟฟ้าส าหรับผู้รับใบอนุญาตควบคุมระบบไฟฟ้า พ.ศ. 2564 โดยมีผลใช้บังคับแล้ว
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 

3.6  ปรับปรุงระบบข้อมูลเพื่อก ากับการผลิตไฟฟ้า และ การติดตามความต้องการใช้และการจัดหาก๊าซ
ธรรมชาติ ในรูปแบบ Near Real Time เพ่ือการบริหารจัดการในช่วงวิกฤต โดยพัฒนาให้เชื่อมโยงข้อมูลผ่าน ERC Data 
Sharing Platform  

วัตถุประสงค์ที่ 4 ส่งเสริมให้การบริการของระบบโครงข่ายพลังงานเป็นไปด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส 
และไม่มีการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม   

4.1  ทบทวนข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดท าข้อก าหนดเกี่ยวกับการเปิดให้ใช้หรือเชื่อมต่อระบบส่ง
ก๊าซธรรมชาติและสถานีแอลเอ็นจีแก่บุคคลที่สาม (Third Party Access Regime: TPA Regime) เพ่ือให้การใช้
ระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติเป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม โดยพิจารณาปัญหาอุปสรรคจากการทดสอบการ
ด าเนินงานน าเข้า LNG แบบ Spot ของ กฟผ. ตามแนวทางส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติระยะที่ 1  

4.2  ด าเนินโครงการ ERC Sandbox ส าหรับทดสอบนวัตกรรมรูปแบบทางธุรกิจและการบริหารจัดการ
ระบบไฟฟ้ารูปแบบใหม่เพื่อพัฒนางานด้านการก ากับกิจการพลังงาน  รองรับนโยบายการส่งเสริมการแข่งขันของ
กิจการไฟฟ้าของประเทศและเตรียมความพร้อมในการเปิดเสรีกิจการไฟฟ้าในอนาคต โดยเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 
กกพ. เห็นชอบข้อเสนอแนวทางการก าหนดอัตรา Wheeling Charge ในการเปิดให้ใช้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าส าหรับ
โครงการ ERC Sandbox โดยผู้เข้าร่วมโครงการ Sandbox จะต้องรายงานข้อมูลการซื้อ - ขาย ต้นทุนค่าใช้จ่าย และผล
ประกอบการทางการเงิน และให้การไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง รายงานข้อมูลผลกระทบต่อการใช้หรือเชื่อมต่อระบบของโครงการ
ต่อส านักงาน กกพ. ทุก 3 เดือน และเมื่อสิ้นสุดการด าเนินโครงการ และเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 กกพ. ได้เห็นชอบ
หลักการและแนวทางการจัดท าหลักเกณฑ์การจัดท าข้อก าหนดการเปิดให้ใช้หรือเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้แก่
บุคคลที่สาม (TPA Framework) ซึ่งคาดว่าจะสามารถประกาศหลักเกณฑ์ดังกล่าวภายในเดือนมีนาคม 2565 ต่อมาเมื่อ
วันที่ 2 มิถุนายน 2564 กกพ. ได้พิจารณาข้อก าหนดการเปิดใช้หรือเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้แก่บุคคลที่สาม 
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(Third Party Access Code) เพ่ือให้ไปด าเนินการในการทดสอบการซื้อขายไฟฟ้าในโครงการ ERC Sandbox ที่มีการ
ซื้อ - ขายจริง เพ่ือทดสอบความเป็นไปได้ในเชิงเทคนิคและศึกษาผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้น และส านักงาน กกพ.จะ
รวบรวมข้อมูลจากการทดสอบในโครงการ ERC Sandbox ไปปรับปรุงหลักเกณฑ์การขอใช้บริการผ่านระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Third Party Access : TPA Code) และหลักเกณฑ์การก าหนดอัตรา Wheeling Charge ตลอดจน
ทบทวนข้อก าหนดการเชื่อมต่อระบบจ าหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่ายให้ เป็นมาตรฐานเดียวกันในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ต่อไป 

4. 3   ศึกษาแนวทางการก ากับ เพื่ อพัฒนา
กฎระเบียบเกี่ยวกับมาตรฐานและข้อก าหนดที่
เกี่ยวข้องกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าเพื่อรองรับการ
ส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าจากนวัตกรรมใหม่ เช่น การ
ส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าและการส่งเสริม
เทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage 
System) โดยส านักงาน กกพ. ได้มีความร่วมมือ
ทางวิชาการกับ USAID Clean Power Asia เพ่ือ
ศึกษามาตรฐานด้านเทคนิคเพ่ือก าหนดมาตรฐาน
ส าหรับระบบกักเก็บพลังงานแบบแบตเตอรี่ของ

ประเทศไทย และได้ด าเนินโครงการทดสอบนวัตกรรมด้านแบตเตอรี่ภายใต้ โครงการ ERC Sandbox จ านวน 3 โครงการ 
ได้แก่ 1) โครงการการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าด้วยพลังงานลมร่วมกับระบบสะสมพลังงานเพ่ือปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้าและ
เพ่ิมเสถียรภาพในระบบจ าหน่าย ขนาด 22,000 โวลต์ มีระยะเวลาด าเนินการ 4 เดือน  2) โครงการ Energy Bank at 
เกาะพะงัน มีระยะเวลาด าเนินการ 6 เดือน และ 3) โครงการ Smart Battery Energy Storage on Samui Island มี
ระยะเวลาด าเนินการ 3 เดือน ซึ่งทั้ง 3 โครงการได้ส่งผลการศึกษาเบื้องต้นแล้ว และ กกพ. มีมติเห็นชอบแนวทางการ
ก ากับการใช้งานระบบกักเก็บพลังงานส าหรับกิจการพลังงาน เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 

วัตถุประสงค์ที่ 5  ส่งเสริมให้การประกอบกิจการพลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นธรรมต่อ
ผู้รับใบอนุญาตและผู้ใช้พลังงาน 

5.1  ตรวจติดตามการประกอบกิจการพลังงานตามเงื่อนไขการอนุญาต ส านักงาน กกพ. ได้ตรวจสอบ
สถานประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าได้ตามที่ก าหนด จ านวนทั้งสิ้น 105 ราย แบ่งออกเป็นการลงพ้ืนที่ตรวจติดตาม จ านวน 
35 ราย และระบบรายงานรับรองตนเอง จ านวน 70 ราย และเพ่ือการก ากับมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้า
ส านักงาน กกพ. ได้พัฒนาระบบข้อมูลการตรวจติดตามและการรายงานด้านสิ่งแวดล้อมแบบออนไลน์  (Digital 
Platform) เพ่ือการรายงานและการเก็บรวบรวมข้อมูลในรูปแบบดิจิตอล ตลอดจนจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการ
พัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์ม Smart EIA Management System ส าหรับบริหารจัดการและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ของประเทศ ซึ่งส านักงาน กกพ. อยู่ระหว่างพัฒนาระบบ ERC Smart Audit Platform (ERC-SAP) ส าหรับกิจการผลิต
ไฟฟ้า เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น คาดว่า
จะแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2565 
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5.2  ออกหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการน ามูลฝอยติดเชื้อ COVID-19 มาใช้เป็นเชื้อเพลิง ก ากับ 
ผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าที่ใช้ขยะชุมชนหรือขยะอุตสาหกรรมเป็นเชื้อเพลิงในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ือก ากับดูแลการขนส่ง การจัดเก็บ และการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ COVID-19 มาใช้เป็นเชื้อเพลิง
ในการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า  รวมถึงมาตรฐานอากาศเสียที่ปล่อยออกจากสถานประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า   

วัตถุประสงค์ที่ 6 ปกป้องสิทธิเสรีภาพของผู้ใช้พลังงาน ชุมชนท้องถิ่น ประชาชน และผู้รับใบอนุญาตใน
การมีส่วนร่วม เข้าถึง ใช้ และจัดการด้านพลังงาน ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย  

6.1  ปรับปรุงกระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการก ากับกิจการพลังงาน โดย กกพ. ออกระเบียบว่าด้วย
การรับฟังความคิดเห็นและท าความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการ
ผลิตไฟฟ้า เพ่ือให้ผู้ใช้พลังงาน ชุมชนท้องถิ่น ประชาชน และผู้รับใบอนุญาตมีส่วนร่วมในกระบวนการก ากับกิจการพลังงาน  

6.2  ก ากับการด าเนินมาตรการคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องเพื่อคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน ตามท่ี 
กกพ. ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การคืนหลักประกันการใช้ไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัย และประเภทที่ 
2 กิจการขนาดเล็ก พ.ศ. 2563 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563 เพ่ือให้การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และกิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ (กฟส.) คืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้า
ที่วางหลักประกันตามประเภทและขนาดเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าโดยมีจ านวนผู้มีสิทธิ์ขอคืนเงินประกัน จ านวน 24.07 ล้านราย
ทั่วประเทศ วงเงินกว่า 33,810 ล้านบาท ทั้งนี้ ไม่ให้มีการเรียกเก็บเงินหลักประกันการใช้ไฟฟ้าจากผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหม่ ยกเว้น
กรณีเปลี่ยนประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าจากประเภทที่ 1 และผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 2 ไปเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทอ่ืน โดยการไฟฟ้าฝ่าย

 

 

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  
บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) (ที่  3 จากซ้าย) ดร.รวีวรรณ ภูริ เดช เลขาธิการส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ที่ 2 จากซ้าย) ดร.สมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
(ซ้ายสุด) นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการส านักงาน กกพ. (ที่ 3 จากขวา) นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช อธิบดีกรม
ธุรกิจพลังงาน (ที่ 2 จากขวา) และนายถวัลย์ ธนกิจเจริญพัฒน์ รองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน (ขวาสุด) ร่วมลงนามใน
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์ม Smart EIA Management System ส าหรับบริหารจัดการ
และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศ เพื่ออ านวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการทั่วไปในการวางแผนลงทุน
พัฒนาโครงการด้านพลังงาน โครงสร้างพื้นฐาน และอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ถูกต้องตามกฎหมายด้าน
สิ่งแวดล้อม และเป็นการน าเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนงานด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อเป็นกลไกส าคัญที่ช่วยส่งเสริมความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมยกระดับขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้เติบโตบนฐานนวัตกรรมต่อไป 
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จ าหน่ายได้เริ่มคืนหลักประกันการใช้ไฟฟ้า ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็นต้นมา ปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนแล้ว 8.49 ล้านราย 
วงเงิน 16,413. ล้านบาท มีการคืนเงินประกันแล้ว 8.03 ล้านราย วงเงิน 15,327 ล้านบาท และอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูล 
0.46 ล้านราย วงเงินรวม 1,087 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2564) 

 
6.3  บริหารจัดการข้อร้องเรียนได้ตามกรอบเวลาที่ก าหนด กกพ. ได้พิจารณาเรื่องร้องเรียนแล้วเสร็จรวม 

จ านวนทั้งสิ้น 121 เรื่อง และอยู่ระหว่างการพิจารณาภายในกรอบเวลาที่ก าหนด จ านวน 16 เรื่อง 

ตารางสรุปผลการพิจารณาข้อร้องเรียน 

ประเด็น 
เร่ือง

ร้องเรียน 

การพิจารณาเร่ืองร้องเรียน 

แล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

รวม 

1. เรื่องร้องเรียนตามมาตรา 100  และ มาตรา 103 ในกรณีผู้ใช้
พลังงานได้รับความเดือดร้อนเสียหายอันเนื่องมาจากการให้บริการ
ของผู้ได้รับใบอนญุาต และการเรยีกเก็บค่าบริการไม่เป็นธรรม 

85 79 6 85 

2. เรื่องร้องเรียนตามมาตรา 90 เกี่ยวกับการขอขยายเขตไฟฟ้า หรอืมี
แต่ไม่ทั่วถึงหรือไม่เพียงพอแก่ความต้องการของผู้ใช้พลังงาน 

15 12 3 15 

3. เรื่องร้องเรียนเพื่อคัดค้านการกอ่สร้างโรงไฟฟ้า 19 17 2 19 
4. เรื่องร้องเรียนผูป้ระกอบกิจการ เกี่ยวกับการปล่อยน้ าเสยีและผงเขม่า 2 1 1 2 
5. เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสายสื่อสารและอุปกรณโ์ทรคมนาคมที่ตดิตัง้บน

เสาไฟฟ้า 
6 3 3 6 

6. เรื่องร้องเรียนอื่นๆ  10 9 1 10 
รวมท้ังหมด 137 121 16 137 

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 

 

6.4  พิจารณาอุทธรณ์เกี่ยวกับการใช้อสังหาริมทรัพย์เพื่อวางเขตระบบโครงข่ายพลังงาน โดย กกพ. ได้
พิจารณาการอุทธรณ์การก าหนดเขตส ารวจ การประกาศเขตระบบโครงข่ายพลังงาน การก าหนดราคาทดแทนที่ดินและ



 

 27 

ทรัพย์สิน การคัดค้านการก่อสร้างระบบโครงข่าย และการอุทธรณ์ค่าทดแทนทรัพย์สินที่ถูกเขตระบบโครงข่ายพลังงานแล้ว
เสร็จ จ านวน 1,073 เรื่อง และอยู่ระหว่างด าเนินการจ านวน 318 เรื่อง 

ตารางสรุปผลการพิจารณาก ากับการใช้อสังหาริมทรัพย์ 
 

ประเด็น 
เร่ือง

อุทธรณ์ 
การพิจารณาอุทธรณ์ 

แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ รวม 
1. ประกาศก าหนดเขตส ารวจระบบโครงข่ายพลังงาน ตาม

มาตรา 105 
7 6 1 7 

2. ประกาศก าหนดเขตระบบโครงข่ายพลังงาน ตามมาตรา 106 31 24 7 31 
3. ก าหนดราคาค่าทดแทนท่ีดินและทรัพยส์ิน  14 5 9 14 
4. อุทธรณ์การประกาศก าหนดเขตระบบโครงข่ายพลังงาน และ

คัดค้านการก่อสร้างระบบโครงข่ายพลังงาน ตามมาตรา 106 
และมาตรา 108(1) 

485 268 217 485 

5. อุทธรณ์ค่าทดแทนทรัพยส์ินท่ีถูกเขตระบบโครงข่ายพลังงาน
ตามมาตรา 108(4) 

854 770 84 854 

รวมท้ังหมด 1,391 1,073 318 1,391 
หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที ่30 กันยายน 2564 

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 ส านักงาน กกพ. ร่วมกับศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดการประชุมหารือกลุ่มย่อย (Focus Group) เพ่ือรับฟังความคิดเห็น "โครงการทบทวน
และศึกษาเพ่ือการปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ่ายค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สิ น" ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล 

กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม ได้แก่ กกพ. 
ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ส านักงาน กกพ.  ผู้รับใบอนุญาต 
ประชาชนผู้ถูกเขตระบบโครงข่ายพลังงานพาดผ่านที่ดินของ
ตน และประชาชนผู้สนใจทั่วไป รวมจ านวนประมาณ 100 
คน ทั้งนี้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่เกี่ยวข้อง ส านักงาน กกพ. จะน ามาประกอบการ
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ่ายค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สิน
ต่อไป 
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6.5  บริหารจัดการเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97(1) ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
พลังงาน พ.ศ. 2550 เพ่ือชดเชยและอุดหนุนผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้าซึ่งให้บริการแก่ผู้ใช้ ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาส 
หรือเพ่ือให้มีการให้บริการไฟฟ้าอย่างทั่วถึงให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตราดังกล่าว โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้มีการชดเชยและอุดหนุนรวมเป็นเงิน 14,359 ล้านบาท (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2564) 

6.6  บริหารจัดการเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97(3) ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน 
พ.ศ. 2550 เพ่ือพัฒนาและฟ้ืนฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการด าเนินงานของโรงไฟฟ้าให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตราดังกล่าว ส านักงาน กกพ. ได้เพ่ิมประสิทธิภาพและมาตรฐานการบริหารจัดการกองทุน
พัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97(3) ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยทบทวนและปรับปรุงประกาศ หลักเกณฑ์ และ
คู่มือที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับระเบียบ กกพ. ว่าด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพ่ือการพัฒนาหรือฟ้ืนฟูท้องถิ่นที่ได้รับ
ผลกระทบจากการด าเนินงานของโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2563 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 และด าเนินการ 
สรรหาคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้าชุดใหม่ตามสัดส่วนที่ก าหนด เพ่ือกระจายอ านาจและความ
รับผิดชอบสู่ระดับพ้ืนที่ ในการขับเคลื่อนการด าเนินโครงการชุมชนในพ้ืนประกาศให้เกิดการพัฒนาหรือฟ้ืนฟูพ้ืนที่รอบ
โรงไฟฟ้าอย่างยั่งยืน ตลอดจนวางระบบตรวจสอบและติดตามประเมินผลการด าเนินโครงการในพ้ืนที่ประกาศ ทั้งนี้ กกพ. 
อนุมัติกรอบวงเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือเป็นกรอบงบประมาณในการจัดท าแผนงานประจ าปี ส าหรับ
กองทุนประเภท ก และประเภท ข ที่ได้รับงบประมาณมากกว่า 3 ล้านบาทต่อปี จ านวน 56 กองทุน งบประมาณรวม 
2,919.24 ล้านบาท โดยมีโครงการชุมชนในพ้ืนที่ประกาศจ านวน 4,640 โครงการ ของ 55 กองทุนที่ได้รับอนุมัติด าเนิน
โครงการ วงเงินรวม 1,950.70 ล้านบาท เพ่ือพัฒนาชุมชนในด้านสาธารณสุขเพ่ือลดหรือป้องกันปัญหาสุขภาพของชุมชน
รอบโรงไฟฟ้า ด้านการศึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณภาพด้านการศึกษาของเยาวชนและครูผู้สอนในสถานศึกษาของรัฐในพ้ืนที่ชุมชน
รอบโรงไฟฟ้า ด้านเศรษฐกิจเพ่ือเพ่ิมรายได้ของชุมชนในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้า ด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมสภาพสิ่งแวดล้อม
หรือบ ารุงรักษาสภาพแวดล้อมในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้าเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี ด้านสาธารณูปโภคเพ่ือยกระดับการเข้าถึงและ
ความครอบคลุมของสาธารณูปโภค และด้านพลังงานชุมชนเพ่ือส่งเสริมการอยู่ร่วมกันของโรงไฟฟ้าและชุมชน 

วัตถุประสงค์ที่ 7  ส่งเสริมการใช้พลังงานและการใช้ทรัพยากรในการประกอบกิจการพลังงานอย่าง
ประหยัดและมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้ประชาชนใช้พลังงานอย่างประหยัด 
รวมทั้งการใช้พลังงานหมุนเวียน โดยค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และความ
สมดุลของทรัพยากรธรรมชาติ 

7.1  บริหารจัดการเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97(4) ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน 
พ.ศ. 2550 เพ่ือการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีที่ใช้ในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
น้อย โดยส านักงาน กกพ. ได้ก ากับการด าเนินโครงการศึกษา วิจัย สาธิตการปรับปรุงเทคโนโลยีการประกอบกิจการไฟฟ้าให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย และส่งเสริมการใช้ทรัพยากรในการประกอบกิจการพลังงานอย่างประหยัด 
รวมทั้งส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่ได้รับอนุมัติงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
จ านวน 13 โครงการ วงเงินรวม 137.67 ล้านบาท และ กกพ. ได้อนุมัติกรอบวงเงินเพ่ือส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและ
เทคโนโลยีในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยตามมาตรา 97(4) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จ านวน 1,920 ล้านบาท และจะด าเนินการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97(4) ต่อไป 
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7.2  สรุปผลงานการศึกษาวิจัยและการเผยแพร่และใช้งานเพื่อขยายผลไปสู่การปฏิบัติ  ในโครงการการ

ส่งเสริมการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพระบบไฟฟ้าและการบริหารความต้องการใช้ไฟฟ้าจากการส่งเสริม EV ESS 
และ Digital Technology รองรับการบริหารจัดการพลังงานจากการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และ
การวิจัยการใช้พลังงานและการใช้ทรัพยากรในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
น้อย สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในอนาคต 

7.3  ด าเนินโครงการการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างประหยัด ส านักงาน กกพ. ได้ให้การสนับสนุนการ
ด าเนินโครงการการออกแบบบ้านประหยัดพลังงานผ่านกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97(5) และเผยแพร่แบบบ้าน
เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปสามารถ Download ได้ฟรี  

 
  

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 ส านักงาน กกพ. โดยฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ร่วมกับ 
ส านักข่าว The Bangkok Insight ได้จัดสัมมนาโครงการ ไฟฟ้าสีเขียว GREEN STATION สร้างความรู้ สร้างเครือข่าย เพื่อ
การเติบโตของพลังงานสะอาดอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด "CLEAN ENERGY FOR LIFE: ใช้พลังงานสะอาด เพื่อคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน ณ โรงแรมสองพันบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โดยนางฤดี ภริงคาร ผู้ช่วยเลขาธิการส านักงาน กกพ. เป็น
ประธานเปิดการสัมมนา ซึ่งมีผู้อ านวยการฝ่ายส านักงาน กกพ. ประจ าเขต 9 (กาญจนบุรี) เจ้าหน้าที่ส านักงาน กกพ. 
บรรณาธิการบริหารส านักข่าวและเว็บไซต์ The Bangkok Insight ผศ.ดร.พิสิษฏ์ มณีโชติ วิทยาลัยพลังงานทดแทนและ
สมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร นักวิชาการ ผู้แทนองค์กรภาครัฐ ผู้ประกอบการ ผู้น าชุมชน และประชาชน 
เข้าร่วมงานสัมมนาประมาณ 200 คน 

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 ส านักงาน กกพ. 
ร่ วมกั บศู นย์ บ ริ การวิ ช าก ารแห่ งจุ ฬาล งก ร ณ์
มหาวิ ทยาลั ย  จั ดกิ จกรรม Roadshow "Young 
Architect Trip" คร้ังที่ 10  ณ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
กิจกรรมดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของโครงการประกวด
ออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน และมีประสิทธิภาพ ได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณปี 2563 จาก กองทุนพัฒนา
ไฟฟ้า ส านักงาน กกพ. เพื่อกิจการตามมาตรา 97(5) โดยมี 
นายธรณพงศ์ เล็กสกุลดิลก ผู้อ านวยการฝ่ายกองทุน
พัฒนาไฟฟ้า ส านักงาน กกพ. (ที่ 2 จากซ้าย) เข้าร่วม
กิจกรรม  
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วัตถุประสงค์ที่ 8 ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมน้อย   

8.1  ทบทวนและพัฒนาการก ากับการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนตามนโยบายภาครัฐ  ส านักงาน 
กกพ. รวบรวมประเด็นปัญหา อุปสรรคการออกระเบียบและประกาศการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่ผ่านมา 
และศึกษารูปแบบการด าเนินธุรกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และรูปแบบการก ากับดูแล/หลัก ปฏิบัติ 
(Regulatory Model) ของต่างประเทศ เพ่ือประกอบการทบทวนและพัฒนาการก ากับการรับซื้อไฟฟ้าจากพลั งงาน
หมุนเวียนต่อไป 

8.2  สนับสนุนการศึกษา วิจัย สาธิตการปรับปรุงเทคโนโลยีการประกอบกิจการไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ 
และเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย และส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนในการประกอบกิจการไฟฟ้า ผ่านกองทุน
พัฒนาไฟฟ้ามาตรา 97(4) และได้น าผลการศึกษาและงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนที่ผ่านมาเผยแพร่ต่อสาธารณชนบน
เว็บไซต์ของส านักงาน กกพ. เช่น โครงการส่งเสริมการใช้ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และระบบกักเก็บพลังงานใน
พ้ืนที่ห่างไกล และโครงการศึกษารูปแบบการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนที่เหมาะสมในอุทยานแห่งชาติและเขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าของประเทศไทย เป็นต้น 

8.3  บริหารจัดการเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97(5) ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
พลังงาน พ.ศ. 2550 ในการส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า ซึ่งยังคง
มุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง ในหัวข้อ “พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้” 
(Affordable and Clean Energy) โดยมุ่งเน้นการสื่อสารในประเด็น พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ พลังงานไฟฟ้าจาก
ขยะมูลฝอย พลังงานไฟฟ้าจากชีวมวล และพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ เพ่ือขยายผลไปสู่การปฏิบัติจริง  

 

กิจกรรม “101 วันจากแสงแรกสู่โรงพยาบาลไฟจากฟ้า ” 
ในแคมเปญ  “ Clean Energy for Life : ใช้พลังงาน

สะอาด เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน” 

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
ร่วมกับ กระทรวงพลังงาน กระทรวงสาธารณสุข มูลนิธิแพทย์ชนบท 
และภาคีเครือข่าย น าร่องส่งมอบการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า จาก
พลังงานแสงอาทิตย์ก าลังการผลิตโรงพยาบาลละ 100 กิโลวัตต์ 
ให้กับ 8 โรงพยาบาลชุมชน ในพื้นที่ 8 จังหวัด ภายใต้กิจกรรม“101 
วัน จากแสงแรกสู่โรงพยาบาลไฟจากฟ้า” โดยได้รับเกียรติจาก นาย
สุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพลังงาน พร้อมด้วย นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ประธาน
กรรมการก ากับกิจการพลังงาน  ร่วมเป็นประธานส่งมอบ และได้รับ
เกียรติจาก   นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์สุภัทร  
ฮาสุวรรณกิจ กรรมการมูลนิธิแพทย์ชนบท และตัวแทนจาก  
8 โรงพยาบาล เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 

 

วัตถุประสงค์ที่  9 บริหารจัดการองค์กรที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และพัฒนาบุคลากรให้เป็น 
มืออาชีพด้านการก ากับกิจการพลังงาน  

9.1  พัฒนาระบบการบริหารงานองค์กรสู่ความโปร่งใสมีธรรมาภิบาล และมีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
ตามมาตรฐานสากล ส านักงาน กกพ. ได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
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(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
โดยมีผลประเมินระดับ A คะแนนเท่ากับ 92.55 และส านักงาน กกพ. มุ่งมั่นจะพัฒนากฎระเบียบการก ากับกิจการพลังงานให้มี
มาตรฐานสากล พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องด้วยความโปร่งใสเพ่ือความ
เชื่อมั่นและพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงได้น าระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 
มาใช้ในองค์กรตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และส านักงาน กกพ. ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 
9001:2015 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม
(สรอ.) โดยมีก าหนดระยะเวลาการให้การรับรองต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2564 สิ้นสุดระยะเวลาในวันที่ 23 ธันวาคม 
2567  

 

 

ประธานกรรมการก ากับกิจการพลังงาน  
เลขาธิการส านักงาน กกพ. และพนักงาน
ส านักงาน กกพ.จัดท าสื่อวิดีทัศน์  เพื่อส่งเสริม
และรณรงค์การท างานด้วยความโปร่งใส และ
มีความซื่อสัตย์ สุจริต เมื่อวันท่ี 11 มีนาคม 
2564  

ประธานกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
เน้นย้ า “การท างานด้วยความโปร่งใส การ
เคารพสิทธิของผู้อื่น อยากให้เริ่มต้นจากตัวเรา
เองและเชิญชวนคนในองค์กรร่วมกันปลูกฝัง
ค่านิยมการด าเนินชีวิตที่โปร่งใสให้กับเยาวชน
เพื่อวางรากฐานท่ีดีให้สังคม และเลขาธิการ
ส านักงาน กกพ. เชิญชวนให้พนักงานของ
ส านักงาน กกพ. ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์
สุ จริต เพื่ อสร้ างความน่าเช่ือถื อในการ
ปฏิ บั ติ งานและได้ รั บการยอมรั บจาก
ผู้รับบริการที่เกี่ยวข้อง” 

9.2  พัฒนาระบบบริหารงานองค์กรและการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  ส านักงาน กกพ. ได้ทบทวน 
แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัล พ.ศ. 2566-2570 และ พัฒนาระบบข้อมูล “ERC Data Sharing Platform” เพ่ือใช้ภายใน
ส านักงาน กกพ. ก่อนในช่วงแรก โดยก าหนดมาตรฐานกลางในการเก็บข้อมูล รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานด้านไฟฟ้า
และก๊าซธรรมชาติ และพัฒนาระบบ API และ Web Service เพ่ือเป็นแพลตฟอร์มกลางในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน
ข้อมูลตามมาตรฐานที่ก าหนด ตลอดจนพัฒนาระบบการให้บริการอนุญาตประกอบกิจการพลังงานแบบออนไลน์ โดย
สามารถให้บริการได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 นอกจากนี้ ส านักงาน กกพ. ได้ประเมินความเสี่ยงด้านการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศของส านักงาน และจัดท ามาตรฐานการตรวจสอบและประเมินผลความปลอดภัยทางไซเบอร์ของ
หน่วยงานในก ากับให้สอดคล้องกับเกณฑ์ท่ีส านักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติก าหนด 

9.3  พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลอย่างต่อเนื่อง โดย กกพ. ได้มีมติเห็นชอบในการปรับโครงสร้างการบริหารงาน
ของส านักงาน กกพ. โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 และปรับปรุงกฎระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคคลเพ่ือให้
เป็นปัจจุบัน ตลอดจนพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นความรู้เชิงลึกในงานด้านการก ากับกิจการพลังงาน 
และจัดท าองค์ความรู้พ้ืนฐานงานก ากับกิจการพลังงานและการวิเคราะห์แผนด้านพลังงาน  
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รายงานการจัดเก็บรายได้ และการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 4 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงาน กกพ. ได้ประมาณการรายได้ไว้จ านวน 932.419 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 30 
กันยายน 2564 สามารถจัดเก็บรายได้รวมทั้งสิ้น 947.323 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการรายได้จ านวน 14.904 ล้านบาท 
โดยรายได้ที่สูงกว่าประมาณการมาจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ส านักงาน 
กกพ. ได้รับอนุมัติงบประมาณวงเงินรวม 892.379 ล้านบาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ส านักงาน กกพ. มีการใช้จ่าย
รวม 690.250 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 77.35 ของงบประมาณทั้งหมด และคงเหลือเงินน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
จ านวน 202.129 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.65 ของงบประมาณท้ังหมด  

สรุปปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลต่อการด าเนินงานและการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

 จากปัญหาการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณที่ล่าช้ากว่าแผนเกือบหกเดือน 
ประกอบกับประเทศไทยประสบปญหาสถานการณการแพรระบาดไวรัส COVID – 19 และรัฐบาลไดประกาศมาตรการ
และ แนวทางการด าเนินการเพ่ือเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคติดเชื้อ COVID – 19 อย่างเคร่งครัด สงผลตอการ
ด าเนินงานของส านักงาน กกพ. โดยเฉพาะในกิจกรรมที่ตองด าเนินการในการลงพ้ืนที่ และการด าเนินงานโครงการต่างๆ 
ไม่เป็นไปตามแผนงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ก าหนด  

 มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายในการด าเนินงาน และงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จะตองรอผลการ
ด าเนินงานจากปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงท าให้ต้องปรับแผนไปด าเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 งานตามภารกิจส าคัญที่มีลักษณะเปนงานโครงการไมเปนไปตามแผนมาจากหลายสาเหตุ เชน การจัดท า
ขอบเขตการด าเนินโครงการใชระยะเวลาด าเนินการ หรือจะตองปรับปรุงใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบันและนโยบาย 
ตางๆ ที่ปรับเปลี่ยน ตลอดจนการด าเนินการจัดซื้อจัดจางใชระยะเวลาด าเนินการ รวมทั้งบางโครงการตองจัดสงสัญญาใหอัยการ
สูงสุดพิจารณาเนื่องจากเนื้องานโครงการไมสอดคลองกับแบบสัญญามาตรฐานที่กระทรวงการคลังก าหนด 

แนวทางการปรับปรุงการด าเนินงาน  

 จัดท าแผนการด าเนินงานในการจัดท าแผนการด าเนินงาน งบประมาณรายจ่ายและประมาณการรายได้
ประจ าปีงบประมาณให้เร็วขึ้นและน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนของกฎหมายเพ่ือสามารถ
ด าเนินงานโครงการต่างๆ ได้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ตลอดจนเร่งรัด ก ากับ ติดตามให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการจัดท า
รายละเอียดขอบเขตงานโครงการใหแลวเสร็จตั้งแตตนปงบประมาณ เมื่อไดรับอนุมัติงบประมาณสามารถด าเนินการ 
จัดจางได เนื่องจากการจัดจางใชระยะเวลาด าเนินการ 

 ปรับรูปแบบการด าเนินงานและแผนการด าเนินงานเพ่ือใหการด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงคที่ก าหนดภาย
ใต การคาดการณสถานการณการแพรระบาดไวรัส COVID – 19 และรัฐบาลไดประกาศมาตรการและแนวทางการ
ด าเนินการ เพ่ือเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคติดเชื้อ COVID – 19  

 ก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผน วิเคราะหปญหาอุปสรรคและปรับปรุงแผนการด าเนินงานเพ่ือใหการ 
ด าเนินงานส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผน วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและปรับปรุง
แผนการด าเนินงานเพ่ือให้การด าเนินงานส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนด  
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ผลการด าเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 
“กองทุนพัฒนาไฟฟ้า” เป็นทุนหมุนเวียนที่ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล จัดตั้งขึ้นภายในส านักงาน

คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (ส านักงาน กกพ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
พลังงาน พ.ศ. 2550 (พระราชบัญญัติฯ) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นทุนสนับสนุนให้มีบริการไฟฟ้าไปยังท้องที่ต่างๆ อย่าง
ทั่วถึง เพ่ือกระจายความเจริญไปสู่ท้องถิ่น พัฒนาชุมชนในท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการด าเนินงานของโรงไฟฟ้า 
ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย  โดย
ค านึงถึงความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า โดยเงินกองทุนให้ใช้จ่ายเพ่ือกิจการ
ตามมาตรา 97(1) – มาตรา 97(6) แห่งพระราชบัญญัติฯ ดังต่อไปนี้ 

1. เพ่ือการชดเชยและอุดหนุนผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า  ซึ่งได้ให้บริการแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ 
ด้อยโอกาสหรือเพ่ือให้บริการไฟฟ้าอย่างทั่วถึงหรือเพ่ือส่งเสริมนโยบายในการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค 

2. เพ่ือการชดเชยผู้ใช้ไฟฟ้าซึ่งต้องจ่ายอัตราค่าไฟฟ้าแพงขึ้นจากการที่ผู้รับใบอนุญาตที่มีศูนย์ควบคุม
ระบบไฟฟ้ากระท าการฝ่าฝืนมาตรา 87 วรรคสอง 

3. เพ่ือการพัฒนาหรือฟ้ืนฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการด าเนินงานของโรงไฟฟ้า 

4. เพ่ือการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน และเทคโนโลยีที่ใช้ในการประกอบกิจไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมน้อย 

5. เพ่ือการส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า 

6. เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน 
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โครงสร้างการบริหารงานภายในของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
 

 
หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 

การด าเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจะอยู่ภายใต้การก ากับดูแลโดยคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) 
ตามกรอบนโยบายของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) โดยเงินและทรัพย์สินของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าไม่
ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ซ่ึงส านักงาน กกพ. 
จะท าหน้าที่เป็นผู้รับเงิน จ่ายเงิน เก็บรักษา และบริหารจัดการเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามระเบียบที่ กกพ. ก าหนด โดยแยก
ออกจากงบประมาณของส านักงาน กกพ. และมีการตรวจสอบการด าเนินงานโดยส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  

 ส าหรับการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงาน กกพ. ได้จัดเก็บเงินน าส่งเข้ากองทุนและจัดสรร
ตามวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97 แห่งพระราชบัญญัติฯ  ดังนี้ 

ผลการด าเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตามมาตรา 97(1) 
เพ่ือการชดเชยและอุดหนุนผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า ซึ่งได้ให้บริการแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาส หรือ

เพ่ือให้มีการให้บริการไฟฟ้าอย่างทั่วถึง หรือเพ่ือส่งเสริมนโยบายในการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้มีการชดเชยและอุดหนุนรวมเป็นเงิน 14,359 ล้านบาท (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2564) 

การชดเชยรายได้ระหว่างการไฟฟ้า: เพ่ือให้มีการชดเชยแก่ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้าในการ
ให้บริการไฟฟ้าอย่างทั่วถึง โดย กกพ. ได้มีค าสั่งเกี่ยวกับการน าส่งและเบิกจ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตามมาตรา 97(1) เพ่ือ
การชดเชยรายได้ระหว่างการไฟฟ้า ส าหรับการให้บริการไฟฟ้าอย่างทั่วถึง และส านักงาน กกพ. ได้ ด าเนินการเก็บเงิน
จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เพ่ือชดเชยรายได้ให้กับการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค (กฟภ.) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2558 และการเก็บเงินจาก กฟน. เพ่ือชดเชยให้กับ กฟภ. ตั้งแต่ปี 2559 
จนถึงปัจจุบันมีการชดเชยรายได้ระหว่างการไฟฟ้า รวมทั้งสิ้นประมาณ 161,949 ล้านบาท หรือเฉลี่ยประมาณปีละ 14,722 
ล้านบาท โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้มีการชดเชยรายได้ระหว่างการไฟฟ้า จ านวน 12,327 ล้านบาท 
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การอุดหนุนผู้ใช้ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาส: เพ่ือเป็นการอุดหนุนให้แก่ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า  
ซึ่งได้ให้บริการแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาส โดย กกพ. ได้มีค าสั่งเกี่ยวกับการน าส่งและเบิกจ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตาม
มาตรา 97(1) ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจ าหน่ายไฟฟ้า ส าหรับการอุดหนุนผู้ใช้ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาส และ
ส านักงาน กกพ. ได้ด าเนินการเก็บเงินปัจจุบันในอัตราร้อยละ 0 ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 เป็นต้นมา และอุดหนุน
ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาสตามนโยบายรัฐบาล โดยจ่ายผ่านผู้ประกอบกิจการจ าหน่ายไฟฟ้าที่เป็นหน่วยงานภาครัฐ 4 แห่ง 
ประกอบด้วย กฟผ. กฟน. กฟภ. และกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัตหีบ และผู้รับใบอนุญาตจ าหน่ายไฟฟ้าภาคเอกชน ซึ่ง
ปัจจุบันมีจ านวนประมาณ 301 ราย ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2554 - เดือนพฤษภาคม 2555 (ไฟฟรี 90 หน่วย) และเดือน
มิถุนายน 2555 - ปัจจุบัน (ไฟฟรี 50 หน่วย) จนถึงปัจจุบันมีการอุดหนุนผู้ใช้ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาสให้ใช้ไฟฟรี รวมทั้งสิ้น
ประมาณ 34,848 ล้านบาท หรือเฉลี่ยการด าเนินงานตามมาตรการไฟฟรี 50 หน่วย (ปี 2556 เป็นต้นมา) ประมาณปีละ 
3,168 ล้านบาท โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการเก็บเงินและอุดหนุนค่าไฟฟ้าฟรีส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่
ติดมิเตอร์ 5 แอมแปร ์และใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 เดือน จ านวนเงิน 2,032 ล้านบาท 

ตารางแสดงการชดเชยและอุดหนุนผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า ซึ่งได้ให้บริการแก่ 
ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาส หรือเพื่อมีการให้บริการไฟฟ้าอย่างท่ัวถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 – 2564 

หน่วย: ล้านบาท 

ประเภท 
ปีงบประมาณ  

รวม 
2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

การชดเชยรายได้
ระหว่างการไฟฟ้า 

9,707 13,291 14,192 14,404 12,456 21,028 19,153 15,679 14,874 14,838  12,327 161,949 

การอุดหนุนผู้ใช้
ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาส 

2,810 8,631 3,212 3,631 3,578 2,428 2,109 2,225 2,113 2,079  2,032 34,848 

รวม 12,517 21,922 17,404 18,035 16,034 23,456 21,262 17,904 16,987 16,917 14,359 196,797 
หมายเหตุ: ข้อมูลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 

ผลการด าเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตามมาตรา 97(2) 
ส าหรับการด าเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพ่ือกิจการตามมาตรา 97(2) ที่ผ่านมายังไม่ปรากฏกรณีผู้รับ

ใบอนุญาตศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าด าเนินการสั่งจ่ายไฟฟ้าที่ไม่เป็นธรรม โดยส านักงาน กกพ. จะด าเนินการเตรียมความ
พร้อมเพ่ือรองรับการด าเนินงานตามความเหมาะสมต่อไป 

ผลการด าเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตามมาตรา 97(3) 
เพ่ือการพัฒนาและฟ้ืนฟูท้องถิ่นที่ ได้รับผลกระทบจากการด าเนินงานของโรงไฟฟ้า ส านักงาน กกพ.  

ได้จัดเก็บเงินน าส่งเข้ากองทุนจากผู้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าโดยมีอัตราการจัดเก็บเงินน าส่งตามเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า 
และจัดสรรตามวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตามมาตรา 97(3) แห่งพระราชบัญญัติฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2555 เป็นต้นมา โดยส านักงาน กกพ. ได้จัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพ่ือกิจการตามมาตรา 97(3) ส าหรับการน าไป
พัฒนาชุมชนในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้า สัดส่วนร้อยละ 95 และเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน เพ่ือกิจการตามมาตรา 
97(6) ในสัดส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 5 
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สรุปการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

1.  การก าหนดพื้นที่ประกาศกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตามระเบียบ กกพ. ว่าด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพ่ือการพัฒนา
หรือฟ้ืนฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการด าเนินงานของโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2563 ก าหนดให้ส านักงาน กกพ. โดยความ
เห็นชอบของ กกพ. เป็นผู้ออกประกาศก าหนดพ้ืนที่ประกาศ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีสิทธิได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนา
ไฟฟ้า โดยให้ครอบคลุมถึงหมู่บ้านโดยรอบโรงไฟฟ้า (ส าหรับกองทุนที่จัดตั้งขึ้นหลัง 1 ตุลาคม 2563) และครอบคลุม
ต าบลโดยรอบโรงไฟฟ้า (ส าหรับกองทุนที่จัดตั้งขึ้นก่อน 1 ตุลาคม 2563) ภายในรัศมี 1 หรือ 3 หรือ 5 กิโลเมตร ตาม
ปริมาณการผลิตไฟฟ้าในรอบปี โดยปัจจุบันส านักงาน กกพ. ได้ด าเนินการออกประกาศจัดตั้งกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพ้ืนที่
ประกาศแล้วจ านวน 546 กองทุน  

ตารางการก าหนดพื้นที่ประกาศกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตามมาตรา 97(3) 

ประเภท 
ปีงบประมาณ 

2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 
กองทุนขนาดใหญ ่ 10 11 11 12 12 12 13 13 13 13 14(3) 
กองทุนขนาดกลาง 28 40 40 49 55 55 55 62 73 73 43(4) 
กองทุนเล็ก 107 107 104(1) 100(2) 214 251 278 287 408 408 489(5)(6) 

รวม 145 158 155 161 281 318 346 362 494 494 546 
     หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 
 (1) มีการรวมกองทุนขนาดเล็กเป็นกองทุนขนาดกลาง เนื่องจากพื้นที่ประกาศทับซ้อนกัน 
 (2) มีการปรับปรุงประเภทกองทุน จากกองทุนขนาดเล็กเป็นกองทุนขนาดกลาง 
 (3) มีการปรับปรุงประเภทกองทุน จากกองทุนขนาดกลางเป็นกองทุนขนาดใหญ่ 1 กองทุน 
 (4) มีการปรับปรุงประเภทกองทุน จากกองทุนขนาดกลางเป็นกองทุนขนาดเล็ก 30 กองทุน และประกาศจัดตั้งกองทุนใหม่ 1 กองทุน 
 (5) มีการประกาศจัดตั้งกองทุนใหม่ขนาดเล็ก 65 กองทุน 
 (6) เตรียมพิจารณายกเลิกกองทุนขนาดเล็ก 14 กองทุน เนื่องจากมีการยกเลิกใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า 
 ล าดับที่ (3) และ (4) เป็นการปรับปรุงการก าหนดประเภทการบริหารเงินตามระเบียบ กกพ. ว่าด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟู
ท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการด าเนินงานของโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2563 
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2.  เพ่ิมประสิทธิภาพและมาตรฐานการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตามมาตรา 97(3) ต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยทบทวนและปรับปรุงประกาศ หลักเกณฑ์ และคู่มือที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับระเบียบ กกพ. ว่า
ด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพ่ือการพัฒนาหรือฟ้ืนฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการด าเนินงานของโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2563 ซึ่งมีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 และด าเนินการสรรหาคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้าชุดใหม่ตาม
สัดส่วนที่ก าหนด เพ่ือการกระจายอ านาจในการพิจารณาอนุมัติ แก้ไขเปลี่ยนแปลง ยกเลิกการด าเนินโครงการชุมชนสู่ระดับ
พ้ืนที่ และการด าเนินโครงการชุมชนในพ้ืนประกาศเกิดการพัฒนาหรือฟ้ืนฟูพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้าอย่างยั่งยืน ส านักงาน กกพ. 
ก ากับดูแลให้ความรู้เป็นพ่ีเลี้ยง ตลอดจนวางระบบตรวจสอบและติดตามประเมินผลการด าเนินโครงการในพ้ืนที่ประกาศ 

3.  กกพ. อนุมัติกรอบงบประมาณประจ าปี 2564 จ านวน 55 กองทุน วงเงินรวม 2 ,919.24 ล้านบาท  
มีการด าเนินโครงการชุมชนในพ้ืนที่ประกาศ จ านวน 4,640 โครงการ วงเงินรวม 1,950.70 ล้านบาท เพื่อพัฒนาชุมชนใน
ด้านสาธารณสุขเพ่ือลดหรือป้องกันปัญหาสุขภาพในพ้ืนที่ชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ด้านการศึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณภาพด้าน
การศึกษาของเยาวชนและครูผู้สอนในสถานศึกษาของรัฐในพ้ืนที่ชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ด้านเศรษฐกิจเพ่ือเพ่ิมรายได้ของ
ชุมชนในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้า ด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือเพ่ิมหรือบ ารุงรักษาสภาพแวดล้อมในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้าเพ่ือคุณภาพ
ชีวิตที่ดี ด้านสาธารณูปโภคเพ่ือยกระดับการเข้าถึงและความครอบคลุมของสาธารณูปโภค และด้านพลังงานชุมชนเพ่ือ
ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันของโรงไฟฟ้าและชุมชน 

ตารางสรุปผลการอนุมัติงบประมาณกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตามมาตรา 97(3) 

ปี 
งบประมาณ 

กรอบ
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผลการอนุมัติงบประมาณ 
กองทุนขนาดใหญแ่ละขนาดกลาง กองทุนขนาดเล็ก รวม

งบประมาณที่
ได้รับอนุมัต ิ
(ล้านบาท) 

จ านวน
กองทุน 

บริหาร
จัดการ 

(ล้านบาท) 

โครงการชุมชน โครงการชุมชน 
จ านวน 

(โครงการ) 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

จ านวน
กองทุน 

จ านวน 
(โครงการ) 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

2560 2,686.70 67 236.29 5,560 1,989.99 145 393 54.11 2,280.39 
2561 3,088.50 74 264.07 6,392 2,320.01 164 419 62.36 2,646.44 
2562 3,687.16 75 273.98 7,184 2,517.57 169 498 85.75 2,877.30 
2563 3,297.13 75 204.01 5,872 2,126.27 244 808 190.90 2,521.18 
2563 

(เพิ่มเตมิ) (1) 
1,546.23 72 - 1,434 673.83 67 145 27.56 701.39 

2564(2) 2,919.24 55 283.68 4,640 1,667.02 - - - 1,950.70 
หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 
 (1) กกพ. อนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนนโยบายภาครัฐในการบรรเทาปัญหาภัยแล้ง สนับสนุนการจ้างงานในพื้นที่เพื่อกระตุ้นเศรษ ฐกิจ 
และแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
 (2) ปีงบประมาณ 2564 กองทุนขนาดเล็กอยู่ระหว่างการปรับปรุงการบริหารจัดการ จึงยังไม่มีการจัดสรรงบประมาณ 
 
       โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กกพ. ได้รับ
ทราบผลการอนุมัติ งบประมาณกองทุนพัฒนาไฟฟ้า  
ตามมาตรา 97(3) เพ่ือด าเนินโครงการชุมชน ของกองทุน
ขนาดใหญ่และขนาดกลาง ตามที่ คพรฟ. พิจารณาอนุมัติ 
จ านวน 1,667.02 ล้านบาท ซึ่งสามารถจ าแนกตามประเภท
แผนงานทั้ง 7 ด้าน ได้ดังนี้ 
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ผลการด าเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตามมาตรา 97(4) 
เพ่ือส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

น้อย กกพ. ได้ก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตจ าหน่ายไฟฟ้าน าส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานกองทุนฯ ตามมาตรา 97(4) ตามกรอบนโยบายของ กพช. ในอัตรา 0.005 บาทต่อหน่วยจ าหน่ายในรอบเดือน
ที่เรียกเก็บค่าไฟฟ้า โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ส่งผลให้ผู้รับใบอนุญาตจ าหน่ายไฟฟ้าน าส่งเงินเข้า
กองทุนตั้งแต่เดือนมีนาคม 2558 เป็นต้นมา และ กกพ. ได้ออกระเบียบ กกพ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดสรร
เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพ่ือการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน และเทคโนโลยีที่ใช้ในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย พ.ศ. 2559 และเปิดรับข้อเสนอโครงการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพ่ือกิจการตามมาตรา 97(4) 
เพ่ือส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย ตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา โดยมีสถานภาพการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ดังนี้ 

 
ตารางสรุปผลการอนุมัติงบประมาณกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตามมาตรา 97(4) 

ปีงบประมาณ 
กรอบงบประมาณ 

(ล้านบาท) 

ผู้ยื่นข้อเสนอ โครงการที่ได้รับอนุมัต ิ
จ านวน 

(โครงการ) 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

จ านวน 
(โครงการ) 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

2560 650.00 725 2,942.56 4 18.08 
2561 1,050.00 73 1,578.02 4 11.72 
2562 1,880.00 54 2,149.24 9 625.56 
2563 1,800.00 59 3,242.66 13 137.67 
25641/ 1,920.00 26 642.71 อยู่ระหว่างด าเนินการ 
รวม 7,300.00 937 10,555.19 30 793.03 

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 
 1/ปีงบประมาณ 2564 ส านักงาน กกพ. อยู่ระหว่างเปิดรับข้อเสนอโครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแบบมุ่งเป้า (หน่วยงานด้าน
การศึกษา งบประมาณ 95.08 ล้านบาท หน่วยงานด้านสาธารณสุข งบประมาณ 210 ล้านบาท) และโครงการภายใต้ MOU ระหว่างกระทรวงพลังงานและ
ส านักงาน กกพ. อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อเสนอโครงการ 
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงาน กกพ. ได้ออกประกาศการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพ่ือการ
ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีที่ใช้ในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันที่  7 ธันวาคม 2563 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมลงวันที่  10 กันยายน 2564  
กรอบวงเงินรวม 1,920 ล้านบาท ประกอบด้วย (1) โครงการทั่วไป: กรอบวงเงินจ านวน 400 ล้านบาท (2) โครงการโจทย์
วิจัยแบบมุ่งเป้า: กรอบวงเงินจ านวน 620 ล้านบาท (3) โครงการส่งเสริมการจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในพ้ืนที่
ห่างไกลระบบส่งไฟฟ้าหรือปลายระบบส่งไฟฟ้า: กรอบวงเงินจ านวน 500 ล้านบาท (4) โครงการด้านนโยบายรองรับการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับการประกอบกิจการไฟฟ้าตามมาตรา 97 (4): กรอบวงเงินจ านวน 200 ล้านบาท และ (5) โครงการที่
สนับสนุนเกี่ยวกับกองทุนฯของส านักงาน กกพ.: กรอบวงเงินจ านวน 200 ล้านบาท 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงาน กกพ. ได้ด าเนินการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าภายใต้ข้อเสนอ
โครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแบบมุ่งเป้า โดยติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ท
แบบ Off-Grid ให้กับหน่วยงานด้านการศึกษาในพ้ืนที่ห่างไกลระบบส่งไฟฟ้า เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตในด้านการศึกษา
ให้เท่าเทียมกับโรงเรียนในเขตเมือง และสอดคล้องกับ3 เป้าหมาย  จากเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals) รวม 17 เป้าหมายขององค์การสหประชาชาติ ได้แก่ เป้าหมายที่ 4 การศึกษาที่เท่าเทียม 
(Quality Education) เป้าหมายที่ 7 ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานที่ยั่งยืนได้ (Affordable and Clean Energy) และ
เป้าหมายที่ 13 มาตรการรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ (Climate Action) โดยมีโรงเรียนที่ได้รับประโยชน์
จ านวน 166 โรงเรียน หรือคิดเป็นจ านวนครูและนักเรียนที่ได้รับประโยชน์ประมาณ 7,864 คน 

 
นอกจากนี้  กองทุนพัฒนาไฟฟ้ายังส่งเสริมการติดตั้ งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบ  

On-Grid ให้กับโรงพยาบาลจ านวน 70 แห่ง (ขนาดก าลังการผลิตติดตั้งไม่เกิน 100 กิโลวัตต์พีค) เพ่ือลดภาระค่าใช้จ่าย
ด้านไฟฟ้าและเพ่ิมศักยภาพของโรงพยาบาลในการให้บริการด้านสาธารณสุข  

การด าเนินการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ทั้ง  2 โครงจะช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 6,025.55 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี 

ทอ้งถิน่ทุรกนัดาร 

7,764 คน 
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ผลการด าเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตามมาตรา 97(5) 

 

เพ่ือเป็นการส่งเสริมสังคม และประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก 
และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า กกพ. ได้ก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตจ าหน่ายไฟฟ้า
น าส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานกองทุน
ไฟฟ้า ตามมาตรา 97(5) ตามกรอบนโยบายของ กพช. ในอัตรา 0.002 บาทต่อ
หน่วยจ าหน่ายในรอบเดือนที่เรียกเก็บค่าไฟฟ้า โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 31 
ธันวาคม 2557 ส่งผลให้ผู้รับใบอนุญาตจ าหน่ายไฟฟ้าเริ่มน าส่งเงินเข้ากองทุน

ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2558 และ กกพ. ได้ออกระเบียบ กกพ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
เพ่ือการส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้  ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า พ.ศ. 2559 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม และเปิดรับข้อเสนอโครงการ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพ่ือกิจการตามมาตรา 97(5) เพ่ือส่งเสริมสังคม และประชาชน
ให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 
ผลการด าเนินงานของกองทุนพัฒนา

ไฟฟ้า ตามมาตรา 97(5) 

 
Affordable and Clean 
Energy  
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ตารางสรุปผลการอนุมัติงบประมาณกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตามมาตรา 97(5) 

ปีงบประมาณ 
กรอบงบประมาณ 

(ล้านบาท) 

ผู้ยื่นข้อเสนอ โครงการที่ได้รับอนุมัต ิ
จ านวน 

(โครงการ) 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

จ านวน 
(โครงการ) 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

2560 210.00 58 916.14 15 88.95 
2561 490.00 54 734.56 9 126.92 
2562 685.00 139 3,099.03 18 463.80 
2563 600.00 163 3,459.98 26 476.47 
2564* 600.00 อยู่ระหว่างด าเนินการ 
รวม 1,985.00 414 8,209.71 68 1,156.14 

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 
 *ปีงบประมาณ 2564 ส านักงาน กกพ. อยู่ระหว่างด าเนินการ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงาน กกพ. ก ากับการด าเนินงานของโครงการที่ได้รับอนุมัติจัดสรรเงิน
งบประมาณของปี พ.ศ. 2563 จ านวน 26 โครงการ งบประมาณรวม 476.47 ล้านบาท ประกอบด้วย (1) การสื่อสาร
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ในหัวข้อ “พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้” (Affordable 
and Clean Energy) โดยมุ่งเน้นการสื่อสารในประเด็น พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ พลังงานไฟฟ้าจากขยะ พลังงาน
ไฟฟ้าจากชีวมวล และพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ จ านวน 20 โครงการ วงเงิน 365.287 ล้านบาท (2) การสื่อสารสร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลกิจการพลังงาน แบ่งเป็นหัวข้อหลัก คือ การสื่อสารการก ากับดูแลกิจการพลังงานไฟฟ้า และ
การสื่อสารนโยบายด้านไฟฟ้า จ านวน 3 โครงการ วงเงิน 46.855 ล้านบาท (3) การสร้างความรู้ความตระหนักทางด้าน
ไฟฟ้า โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ หรือสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) จ านวน 1 โครงการ วงเงิน 32.356 ล้านบาท 
และ (4) การสร้างความรู้ความตระหนักเกี่ยวกับการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ จ านวน 2 โครงการ 
วงเงิน 31.970 ล้านบาท ทั้งนี้ เนื่องจากผลกระทบสถานการณ์ของ COVID-19 ท าให้บางโครงการต้องขยายระยะเวลา
ด าเนินการ และปรับรูปแบบกิจกรรมเพื่อให้สามารถด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  
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 กกพ. ได้อนุมัติกรอบวงเงินเพ่ือส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้  ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้าน
ไฟฟ้าตามมาตรา 97(5) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 600 ล้านบาท และส านักงาน กกพ. อยู่ระหว่างการ
ก าหนดกรอบการสนับสนุนเพ่ือออกประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพ่ือกิจการตามมาตรา 97(5) 
โดยจะมุ่งเน้นการขยายผลไปสู่การปฏิบัติจริงอย่างเป็นรูปธรรม และยั่งยืน  

 

ผลการด าเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตามมาตรา 97(6) 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ใน 3 ด้าน ประกอบด้วย (1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

กองทุน (2) ส ารองไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน เพ่ือเยียวยาหรือบรรเทาความเสียหายในเบื้องต้นจากผลกระทบที่มีสาเหตุจาก
โรงไฟฟ้า และ (3) อุดหนุนให้กับการพัฒนาหรือฟ้ืนฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการด าเนินงานของโรงไฟฟ้าที่ได้รับ
การจัดสรรเงินจ านวนน้อยไม่เพียงพอต่อการพัฒนาหรือฟ้ืนฟูท้องถิ่น 

ผลการประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า (ในฐานะทุนหมุนเวียน) 
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเป็นทุนหมุนเวียน จึงต้องจัดให้มีระบบการประเมินผลที่เป็นมาตรฐานสากล โดยน าหลักการ 

Balanced Scorecard ตามที่กระทรวงการคลังก าหนด หรือเทียบเท่ามาปรับใช้ และต้องจัดให้มีบุคคลที่สาม (Third Party) 
เป็นผู้ประเมิน และรายงานผลการประเมินให้กรมบัญชีกลางทราบ เพ่ือรวบรวมและจัดท ารายงานสรุปผลการประเมินใน
ภาพรวมของทุนหมุนเวียนเสนอคณะรัฐมนตรีเมื่อสิ้นสุดปีบัญชีต่อไป โดยส านักงาน กกพ. ได้ เริ่มประเมินผลการ
ด าเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในฐานะทุนหมุนเวียน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประเทศไทยยังคงประสบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 
รัฐบาลได้ออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด จึงส่งผลต่อด าเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ได้มีการก าหนดเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 6 ด้าน ผลประเมินรอบ 12 เดือน 
เบื้องต้น (วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - วันที่ 30 กันยายน 2564) มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.3036 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 
คะแนน แบ่งออกเป็น (1) ด้านการเงิน ได้ผลประเมิน 3.0000 คะแนน (2) ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ได้ผลประเมิน 3.2000 คะแนน (3) ด้านการปฏิบัติการ ได้ผลประเมิน 5.0000 คะแนน (4) ด้านการบริหารพัฒนากองทุน
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พัฒนาไฟฟ้า ได้ผลประเมิน 5.0000 คะแนน (5) ด้านการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน 
พนักงานและลูกจ้าง ได้ผลประเมิน 4.8364 คะแนน และ (6) ด้านการด าเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง ได้ผล
ประเมิน 3.8000 คะแนน  

 
ตารางสรุปผลประเมินการด าเนนิงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า (ในฐานะทุนหมุนเวียน) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 

เกณฑ์การประเมิน 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  

(ประเมินตนเอง) 
 น้ าหนัก  คะแนน  น้ าหนัก  คะแนน 

1. ด้านการเงิน 10 5.0000 10 3.0000 
2. ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 20 4.5320 20 3.2000 
3. ด้านการปฏิบัติการ 35 3.6005 35 5.0000 
4. ด้านการบริหารพัฒนากองทุนพัฒนาไฟฟ้า 15 4.5267 15 5.0000 
5. ด้านการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารฯ ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน 

และลูกจ้าง 
10 3.7232 10 4.8364 

6. ด้านการด าเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง 10 2.6150 10 3.8000 
คะแนนรวม 100 3.9794 100 4.3036 

คิดเป็นร้อยละ  79.59  86.07 
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ประมวลภาพกิจกรรมส าคัญและกิจกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน ์
ของ กกพ. และส านักงาน กกพ. 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา 
โปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ กกพ. และส านักงาน 
กกพ. ตามที่ขอพระราชทาน เพื่อน้อมน าไปถวายพระสงฆ์ท่ีจ า
พรรษาถ้วนไตรมาส เพื่อเป็นการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา 
พร้อมทั้งถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ 
 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ 
ประธานกรรมการก ากับกิจการพลังงาน พร้อมด้วย กกพ. 
และคณะผู้บริหาร ส านักงาน กกพ. เดินทางไปเป็นประธาน
ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ าปี 2563 ณ วัดนาคกลาง
วรวิหาร ถนนอิสรภาพ 42 แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเข้าเยี่ยม
ส านักงาน กกพ. 
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ 
ประธานกรรมการก ากับกิจการพลังงาน  พร้อมด้วย 
กกพ. และคณะผู้บริหาร ส านักงาน กกพ. ให้การ
ต้อนรับ นายสุ พัฒนพงษ์  พันธ์มี เชาว์  รองนายก 
รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และ
คณะ เนื่องในโอกาสตรวจเยี่ยม และมอบนโยบาย ณ 
ส านักงาน กกพ. กรุงเทพมหานคร 
 

กกพ. และผู้บริหารส านักงาน กกพ. เข้า
ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร สมเด็จ
พระกนิษฐาธิ ร าช เจ้ า  ก รมสม เด็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ณ ศาลา 
สหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง 

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 นายเสมอใจ ศุข
สุเมฆ ประธานกรรมการก ากับกิจการพลังงาน พร้อม
ด้วย กกพ. ผู้บริหารระดับสูง เข้าถวายแจกันดอกไม้
และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี ขอให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ หายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน ณ ศาลาสหทัยสมาคม ใน
พระบรมมหาราชวัง 
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กกพ. และผู้บริหารส านักงาน กกพ. 
เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระ
กนิษฐาธิ ราชเจ้ า  กรมสมเด็ จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นการ
ส่วนพระองค์  เพื่อถวายพระพรชัยมงคล  
ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 นาย
เสมอใจ ศุขสุเมฆ ประธานกรรมการก ากับ
กิจการพลังงาน พร้อมด้วย กกพ. คณะ
ผู้บริหาร ส านักงาน กกพ. เข้าเฝ้าทูลละออง
พระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นการส่วนพระองค์ 

กกพ. รวมพลังแบ่งปันเพื่อสังคม : ปลูกป่าเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563  นายกัลย์ แสงเรือง ผู้ช่วยเลขาธิการส านักงาน กกพ.  นางปนัดดา ดาราฉาย 
ผู้ อ า น ว ย ก า ร ฝ่ า ย ก า ร เ งิ น แ ล ะ
บริหารงานทั่วไป พร้อมทั้งพนักงานและ
ลูกจ้าง ส านักงาน กกพ. ส่วนกลาง และ
ส านั ก งาน  กกพ .  ประจ า เขต  13 
(กรุงเทพมหานคร) เป็นตัวแทนส่งมอบ
อุปกรณ์การเรียน หนังสือ และสิ่งของ
ให้แก่นักเรียนของโรงเรียนบ้านขุน
สมุทร  พร้อมทั้ ง เยี่ ยมชมโรง เรียน 
ตลอดจนร่วมกันปลูกป่าชายเลนบริเวณ
แปลงปลูกป่าชายเลน เพ่ือเป็นเครื่อง
ป้องกันแนวชายฝั่ งทะ เลและการ

พังทลายตามพ้ืนที่ชายฝั่ง ณ บ้านขุนสมุทรจีน ต าบลแหลมฟ้าผ่า อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ภายใต้
กิจกรรมเพื่อสังคม “กกพ. รวมพลังแบ่งปันเพื่อสังคม: ปลูกป่าเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 
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ส านักงาน กกพ. ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัย รอบโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง ในพื้นที่ประกาศกองทุน

พัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลางและโรงไฟฟ้าเขื่อนบ้านสันติ จังหวัดยะลา 
 

เมื่อวันที่  11 มกราคม 2564 นางสาว
อังคณา กิตติชัยพฤกษ์ ผู้อ านวยการ ส านักงาน 
กกพ. ประจ าเขต 12 (สงขลา) และนายธราวุธ ช่วย
เกิด นายอ าเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ส านักงาน กกพ. ประจ าเขต 12 (สงขลา) 
และเจ้าหน้าที่อ าเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ลง
พ้ืนที่ เ พ่ือมอบถุงยังชีพ แก่ชาวบ้านประชาชน 
ผู้ประสบภัย ในพ้ืนที่ต าบลบาเจาะ และต าบลเขื่อน
บางลาง อ าเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ซึ่งเป็น
พ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง ในพ้ืนที่ประกาศ
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลางและ
โรงไฟฟ้าเขื่อนบ้านสันติ จังหวัดยะลา 
 
 
 
 

 
ERC แบ่งปันความสุข : สุขใจที่เป็นผู้ให้ 

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 นายกัลย์ แสงเรือง ผู้ช่วย
เลขาธิการส านักงาน กกพ. และนางปนัดดา ดาราฉาย ผู้อ านวยการ
ฝ่ายการเงินและบริหารงานทั่วไป เป็นตัวแทนส่งมอบสิ่งของที่
ได้รับแบ่งปันจากผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง ส านักงาน กกพ. 
และส่งก าลังใจให้แก่เด็กเจ็บป่วยเรื้อรัง ที่ พักรักษาตัวอยู่ ใน
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพ่ือให้เด็กๆ ได้รับความสุข เนื่องใน
กิจกรรมวันเด็ก ประจ าปี  2564 ณ ตึก สก. โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ ภายใต้กิจกรรมเพ่ือสังคม “ERC แบ่งปันความสุข : 
สุขใจที่เป็นผู้ให้” 
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กกพ. รวมพลังแบ่งปันเพื่อสังคม : พลังงานร่วมใจ สู้ภัยโควิด-19 

 
 

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 นายกัลย์ แสงเรือง ผู้ช่วยเลขาธิการส านักงาน กกพ. เป็นตัวแทนส่งมอบชุดป้องกันทาง
การแพทย์ PPE และอุปกรณ์อ่ืนๆ อาทิ น้ ายาฆ่าเชื้อ หน้ากาก Face shield และ ถุงมือยาง ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
เชิงรุก เพ่ือเร่งช่วยเหลือและตรวจคัดกรองประชาชนในพ้ืนที่ชุมชนคลองเตย ในการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 ในกิจกรรม “พลังงานร่วมใจ สู้ภัยโควิด-19” ซึ่งมีผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวงพลังงาน การไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ส านักงาน กกพ. และหน่วยงานราชการในสั งกัดกระทรวง
พลังงาน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี ้
 

กกพ. รวมพลัง แบ่งปันเพื่อสังคม : มีแล้วแบ่งปัน 
เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 ส านักงาน กกพ. โดย
นายกัลย์ แสงเรือง ผู้ช่วยเลขาธิการส านักงาน กกพ. 
เป็นตัวแทนส่งมอบอาหารกล่องหลากหลายเมนู 
จ านวน 400 กล่อง และเครื่องดื่ม จ านวน 210 ขวด 
เพ่ือสนับสนุนภารกิจ “ข้าวแสนกล่อง” โดยมีนายมกร  
พงษ์ธนพฤกษ์ เลขาธิการสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนจ.) พร้อมด้วย
นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย นายกสมาคม สนจ. เป็นผู้รับ
มอบข้าวกล่องพร้อมเครื่องดื่ม  ณ ศูนย์ Food for 
Fighters สนจ.  
ทั้งนี้ ส านักงาน กกพ. ด าเนินการส่งมอบอาหารกล่อง
วันละ 100 กล่อง เป็นจ านวน 4 วัน รวมทั้งสิ้น 400 
กล่องและเครื่องดื่ม  จ านวน 210 ขวด เพ่ือร่วม
ช่วยเหลือพ่ีน้องในชุมชนแออัดที่อยู่ระหว่างการกักตัว 

เพ่ือลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19   นอกจากนี้ เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระ
บรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 ส านักงาน กกพ.  จึงได้จัดกิจกรรมอาสาบ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ภายใต้กิจกรรมเพ่ือสังคม “กกพ. รวมพลัง แบ่งปันเพ่ือสังคม : มีแล้วแบ่งปัน” อีกด้วย 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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