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สารจากประธานกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 
 

คณะกรรมการกํากับกิจการพลงังาน (กกพ.) และ สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (สํานักงาน 
กกพ.) ในฐานะองคกรกํากับกิจการพลังงาน ไดกํากับกิจการไฟฟาและกิจการกาซธรรมชาติของประเทศไทยใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามภารกิจท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 เพ่ือให
เปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดในแผนปฏิบัติการดานการกํากับกิจการพลังงาน ระยะท่ี 4 (พ.ศ. 2563-2565) และ
บรรลุวิสัยทัศน “กํากับกิจการพลังงานเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน และสงเสริมการแขงขันใหเหมาะสมเปนธรรม”  
ซ่ึงสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนปฏิรูปประเทศดานพลังงาน 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 และ ตลอดจนนโยบายของรัฐบาล ซ่ึงใหความสําคัญกับการสราง
ความม่ันคงทางดานพลังงานใหประเทศและสงเสริมกิจการพลังงานใหมีการแขงขันมากข้ึนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
กิจการพลังงานและมีราคาพลังงานท่ีเขาถึงได การใชพลังงานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมโดยสงเสริมการใชพลังงาน
ทดแทนในรูปแบบของพลังงานสะอาดเพ่ิมมากข้ึน ตลอดจนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางดานพลังงาน เพ่ือรองรับ
การดําเนินธุรกิจในภาคพลังงานท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามการพัฒนาทางเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 
(Disruptive Technology) และในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเทศไทยประสบกับสถานการณการแพรระบาดของ 
COVID-19 เชนเดียวกับทุกประเทศท่ัวโลก สิ่งสําคัญในการกํากับกิจการพลังงานในสถานการณดังกลาว กกพ. ไดให
ความสําคัญในการบริหารตนทุนการจัดการพลังงานในสถานการณท่ีประเทศมีกําลังผลิตไฟฟาสํารองสูงอันเนื่องมาจาก
ความตองการใชไฟฟาของประเทศลดลง ประกอบราคาน้ํามันและกาซธรรมชาติมีแนวโนมลดลง กกพ. ไดออก
มาตรการบรรเทาผลกระทบคาไฟฟาเพ่ือชวยเหลือประชาชนผูใชไฟฟาและผูประกอบการ โดยใชเงินบริหารจัดการ
ประมาณ 29,255 ลานบาท และตรึงคา Ft ตั้งแตตนปไปจนถึงสิ้นป พ.ศ. 2563 รวมท้ังไดออกมาตรการแกไขภัยแลง 
การจางงานกระตุนเศรษฐกิจฐานราก และแกไขปญหาดานสาธารณสุขปองกัน ควบคุม หรือรักษาโรค COVID-19 ผาน
กองทุนพัฒนาไฟฟา ตามมาตรา 97 (3) แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 โดยจะมีเม็ดเงิน
ในการกระตุนเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีประกาศ ประมาณ 4,040 ลานบาท ท่ัวประเทศ ในขณะเดียวกันไดใหความสําคัญใน
การพัฒนาหลักเกณฑการกํากับกิจการพลังงานเพ่ือสงเสริมการแขงขันในกิจการกาซธรรมชาติเพ่ือบริหารตนทุนการ
จัดหาพลังงานใหมีประสิทธิภาพ และเปนการกระตุนเศรษฐกิจการลงทุนในภาคพลังงานของประเทศ โดยไดออก
หลักเกณฑการกํากับการบริหารทอสงกาซธรรมชาติเพ่ือเปดใหบุคคลท่ีสามเขาใชระบบโครงขายกาซธรรมชาติอยาง
เปนธรรมเพ่ือเพ่ิมการแขงขันในกิจการจัดหาและคาสงกาซธรรมชาติในอนาคต นอกจากนี้ กกพ. ไดใหความสําคัญกับ
การสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการพัฒนางานดานการกํากับกิจการพลังงาน เพ่ือความโปรงใส 
ตรวจสอบได และเปนท่ียอมรับของทุกภาคสวน 

 
 
 

 นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ 
 ประธานกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 
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วิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยมองคกร 
 

เพ่ือใหการดําเนินงานของคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) และสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
กิจการพลังงาน (สํานักงาน กกพ.) มีแนวทางการกํากับดูแลในทิศทางเดียวกัน และบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไวรวมกัน 
จึงไดกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยมหลักไว ดังนี้ 
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ผลการดําเนินงานสําคัญประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

กกพ. มุงเนนการดําเนินงานตามภารกิจท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 
และแผนปฏิบัติการดานการกํากับกิจการพลังงาน ระยะท่ี 4 (พ.ศ. 2563-2565) เพ่ือกาวสูการเปนองคกรกํากับกิจการ
พลังงานเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนและสงเสริมการแขงขันใหเหมาะสมอยางเปนธรรมตามท่ีกําหนดไวในวิสัยทัศนของ
องคกร  

วัตถุประสงคและกลยุทธภายใตแผนปฏิบัติการดานการกํากับกิจการพลังงาน ระยะท่ี 4 (พ.ศ. 2563-2565) 

1. ผลการดําเนินงานสําคัญประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

สรุปผลการดําเนินงานสําคัญของ สํานักงาน กกพ. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต 9 วัตถุประสงคหลัก
ในการกํากับกิจการพลังงาน ดังนี้  
  

ผลการดําเนินงานสําคัญประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 – 30 กันยายน พ.ศ. 2563) 

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://cooroygolf.com.au/wp-content/uploads/2016/03/?SA&psig=AOvVaw39VpnGnsXBh5rVx9bmQ-jN&ust=1526632904742789
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วัตถุประสงคที่ 1 สงเสริมใหมีบริการดานพลังงานอยางเพียงพอ มีความมั่นคง และมีความเปนธรรม
ตอผูใชพลังงานและผูรับใบอนุญาต   

กลยุทธท่ี 1 การเพ่ิมศักยภาพการวิเคราะหนโยบายและแผนดานพลังงานใหมีความนาเช่ือถือเปน
ท่ียอมรับของผูเกี่ยวของ โดยสํานักงาน กกพ. ไดทบทวนและจัดทําคูมือหลักเกณฑการวิเคราะหและใหความเห็น
เก่ียวกับแผนพัฒนาพลังงาน และกําหนดหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูเชิงลึกเก่ียวกับการกํากับกิจการไฟฟา
และกิจการกาซธรรมชาติ ในการวิเคราะหขอมูลอุปสงคและอุปทานดานพลังงาน และการวิเคราะหทางดานการเงิน 
ตลอดจนพัฒนาระบบการติดตามการดําเนินงานตามแผนพัฒนากิจการดานพลังงานและนโยบายรัฐบาลใหมีพลังงานท่ี
พอเพียงและการกระจายการบริการท่ีท่ัวถึง เพ่ือใหการวิเคราะหแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟา แผนการลงทุนในกิจการ
ไฟฟา และแผนขยายระบบโครงขายพลังงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีมาตรฐานและประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  

กลยุทธท่ี 2 การปรับปรุงระบบการกํากับกิจการพลังงานใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน เพ่ือใหมี
พลังงานท่ีเพียงพอ และม่ันคง โดยสํานักงาน กกพ. ดําเนินการดังนี้ 

(1)  ปรับปรุงการอนุมัติอนุญาตแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service: OSS) โดยสํานักงาน 
กกพ. ไดปรับปรุงกฎหมายลําดับรองวาดวยการอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟาจํานวน 7 ฉบับ ใหสอดคลองตาม
ขนาด ประเภทโรงไฟฟา และประเภทเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา รวมท้ังการลดข้ันตอนการอนุมัติอนุญาตใหเปนไป
ตามวัตถุประสงคของแผนปฏิรูปประเทศดานพลังงาน  ตลอดจนจัดเตรียมความพรอมเพ่ือการอนุมัติอนุญาตแบบ OSS 
ไดแก จัดทําแบบฟอรมคําขอรับใบอนุญาตและรายการเอกสารประกอบคําขอ (Checklist) คูมือประชาชนตาม
พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 วางระบบกระบวนการ
ปฏิบัติงานและการเตรียมความพรอมบุคลากรในการปฏิบัติงานท้ังสํานักงาน กกพ. สวนกลางและสํานักงาน กกพ. 
ประจําเขต โดยสํานักงาน กกพ. ไดทดลองการขออนุมัติอนุญาตแบบ OSS ดวย ท้ังนี้ สํานักงาน กกพ. อยูระหวาง
ดําเนินการจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) ระหวาง กกพ. กับ 3 หนวยงาน ไดแก กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมจํานวน 2 ฉบับใหแลวเสร็จภายใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือใหการดําเนินการเก่ียวกับข้ันตอนการอนุญาตปลูกสรางอาคารและการอ่ืนเพ่ือประกอบ
กิจการพลังงาน และกํากับดูแลสิ่งแวดลอม ความปลอดภัย และการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวของโรงไฟฟา 

(2)  ทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการจายคาทดแทนท่ีดินและทรัพยสินในการ
วางเขตระบบโครงขายพลังงาน รวมท้ังการจํากัดสิทธิในท่ีดินท่ีอยูในเขตระบบโครงขายพลังงาน เพ่ือใหมีมาตรฐาน
สอดคลองกับหลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 โดยสํานักงาน 
กกพ. จะปรับปรุงแกไขหลักเกณฑดังกลาวใหแลวเสร็จในปงบประมาณ พ.ศ. 2564   

(3)  กํากับดูแลระบบพลังงานใหมีความม่ันคงและมีเสถียรภาพและสงเสริมการผลติไฟฟาจากพลังงาน
หมุนเวียน กกพ. ไดกํากับการจัดหาไฟฟาใหเปนไปตามแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 
(PDP 2018) ทําใหผูประกอบธุรกิจและประชาชนมีพลังงานใชอยางเพียงพอ และสงเสริมการผลิตไฟฟาจากพลังงาน
หมุนเวียนตามนโยบายของรัฐอยางตอเนื่อง โดยปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สํานักงาน กกพ. ไดกํากับการจัดหาไฟฟา
จากโครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน ตามกรอบนโยบายสงเสริมการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนของรัฐ 
โดยสงเสริมภาคเอกชนเขามามีบทบาทในการลงทุนผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนผานมาตรการจูงใจดานราคารับ
ซ้ือไฟฟา ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 มีโครงการท่ีมีพันธะผูกพันกับภาครัฐ 8,222 ราย กําลังการผลิตติดตั้ง 9,811 เม
กะวัตต ซ่ึงในจํานวนนี้เปนโครงการท่ีจายไฟฟาเขาระบบไฟฟาแลว 7,585 ราย กําลังการผลิตติดตั้ง 9,043 เมกะวัตต 
ประกอบดวยโครงการสําคัญ ไดแก การผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยแบบติดตั้งบนพ้ืนดิน การผลิตไฟฟาจาก
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พลังงานหมุนเวียนในแบบ Feed-in Tariff (FiT) ประเภทเชื้อเพลิงชีวมวล การรับซ้ือไฟฟาจากขยะอุตสาหกรรมและขยะ
ชุมชน การผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนในแบบ FiT ประเภทเชื้อเพลิงกาซชีวภาพ และโครงการผลิตไฟฟาจาก
พลังงานแสงอาทิตยท่ีติดตั้งบนหลังคาสําหรับภาคประชาชนประเภทบานอยูอาศัย นอกจากนี้มีผูผลิตไฟฟาเพ่ือใชเอง 
(IPS) จํานวน 1,150 ราย กําลังการผลิตติดตั้ง 1,859 เมกะวัตต สรุปการจัดหาไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน 
รายละเอียดดังตาราง 

ตารางสรุปการจัดหาไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน  

 
 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กกพ. ไดออกระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานวาดวยการ
จัดหาไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก โครงการโรงไฟฟาชุมชนเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก พ.ศ. 2563 และไดจัดเตรียม
รางประกาศ กกพ. เรื่อง กําหนดระยะเวลาการยื่นคําเสนอขอขายไฟฟาโครงการโรงไฟฟาชุมชนเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก 
(โครงการ Quick win) เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมการรับซ้ือไฟฟาจากโครงการโรงไฟฟาชุมชนเพ่ือเศรษฐกิจฐาน
รากตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติเม่ือวันท่ี 16 ธันวาคม 2562 ท้ังนี้ สํานักงาน กกพ. จะดําเนินการ
เปดรับซ้ือไฟฟาจากโครงการดังกลาวเม่ือคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย 
พ.ศ. 2561-2580 ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 1 (PDP 2018 Rev.1) และภาคนโยบายกําหนดรูปแบบและหลักเกณฑการรับ
ซ้ือไฟฟาโครงการโรงไฟฟาชุมชนเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากแลว ปจจุบันคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบแผนพัฒนากําลัง
ผลิตไฟฟาของประเทศไทยพ.ศ. 2561-2580 (PDP 2018 Rev.1) แลวเม่ือวันท่ี 20 ตุลาคม 2563  

(4)  ออกใบอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟาและกิจการกาซธรรมชาติไดตามกรอบเวลาท่ีกําหนด 
จํานวน 128 ฉบับ ใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุมตามกฎหมายวาดวยการพัฒนาและสงเสริมพลังงาน จํานวน 749 
ฉบับ และใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตไฟฟาตามกฎหมายวาดวยโรงงาน จํานวน 66 ฉบับ และออก
ใบอนุญาตกอสรางหรือดัดแปลงอาคาร (อ.1) เพ่ือประกอบกิจการพลังงานและการรับรองการกอสรางอาคาร (อ.6) 
รวมจํานวนท้ังหมด 129 ฉบับ (ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563)  

เปาหมาย 

AEDP 2015

สวนที่เหลือ

จากเปาหมาย

AEDP 2015

ราย
Ins Cap

(MW)
ราย

Ins Cap

(MW)
ราย

Ins Cap

(MW)
ราย

Ins Cap

(MW)
ราย

Ins Cap

(MW)

Ins Cap

(MW)

Ins Cap

(MW)
ราย

Ins Cap

(MW)

Waste 41 362 15 127 - - 56 488 - - 550.000 62 - -

ขยะชุมชน (MSW) 36 329 13 122 - - 49 451 - - 500.000 49 - -

ขยะอุตสาหกรรม (IND) 5 32 2 5 - - 7 37 - - 50.000 13 - -

Biomass 213 3,572 15 155 15 355 243 4,082 39 913 5,570.000 575 - -

Biogas 180 410 3 8 - 12 183 430 37 107 1,280.000 742 - -

Hydro 46 118 - - 27 28 73 146 - - 376.000 230 - -

Wind 34 1,522 2 18 2 2 38 1,542 - - 3,002.000 1,460 - -

Solar 7,067 2,962 324 2 234 62 7,625 3,026 1,057 526 6,000.000 2,448 - -

Solar Farm 470 2,448 - - 2 61 472 2,509 49 60 - - - -

Solar Rooftop 6,129 130 - - - - 6,129 130 1,008 466 - - - -

Solar ราชการ/สหกรณ

การเกษตร
98 382 - - - - 98 382 - - - - - -

- Phase 1 64 248 - - - - 64 248 - - - - - -

- Phase 2 34 134 - - - - 34 134 - - - - - -

Solar ภาคประชาชน 370 2 324 2 232 1 926 5 - - - - - -

RE - Others 4 97 - - - - 4 97 17 312 - - - -

Grand Total 7,585 9,043 359 309 278 459 8,222 9,811 1,150 1,859 16,778.000 5,517 - -

ที่มา : รวบรวมจากการรายงานขอมูลของ กฟผ. กฟภ. และ กฟน. และ เปรียบเทียบกับเปาหมายตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP)

(ขอมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2563)

เชื้อเพลิง

COD แลว (1)
มี PPA แลวแตยังไม 

COD (2)

ตอบรับซื้อแลว 

ยังไมเซ็น PPA (3)

รวมที่พันธะผูกพันแลว 

(1)+(2)+(3)
IPS

ยื่นคําขอแตยังไมได

ตอบรับซื้อ
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วัตถุประสงคที่ 2  ปกปองผลประโยชนของผูใชพลังงานทั้งทางดานอัตราคาบริการ และคุณภาพการ

ใหบริการ  

กลยุทธท่ี 1 ปรับปรุงหลักเกณฑการกํากับอัตราคาบริการพลังงาน (ไฟฟาและกาซธรรมชาติ) ใหมี
ความโปรงใส และไดมาตรฐานสากลมากย่ิงข้ึน  

(1)  สํานักงาน กกพ. ตรวจสอบรายงานบัญชีและการเงินของการไฟฟาท้ังสามแหงใหเปนไปตามเกณฑ   
ท่ีกําหนดในคูมือการจัดทํารายงานตามประกาศ กกพ. เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการจัดทํารายงานการบัญชีและ
การเงินสําหรับการไฟฟา พ.ศ. 2560 ควบคูกับการพัฒนาระบบฐานขอมูลทางการเงินตามคูมือดังกลาวเพ่ือใหใชงานได
อยางมีประสิทธิภาพ และไดปรับปรุงหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการจัดทํารายงานการบัญชีและการเงินให
ครอบคลุมกิจการกาซธรรมชาติ และใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล (Uniform Systems of Accounts: USOA) 
โดยไดออกประกาศ กกพ. เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการจัดทํารายงานการบัญชีและการเงินสําหรับผูรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2563 ซ่ึงมีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี 22 สิงหาคม 2563 รายละเอียดเพ่ิมเติม ท้ังนี้ 
สํานักงาน กกพ. อยูระหวางจัดทําคูมือการจัดทํารายงานการบัญชีและการเงินตามประกาศหลักเกณฑดังกลาวเพ่ือ
ประกาศใชในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 (2) กํากับอัตราคาไฟฟา โดยกกพ. ไดเห็นชอบรางหลักเกณฑการกํากับอัตราคาบริการไฟฟา (ระยะสั้น) 
เพ่ือใหการกํากับอัตราคาบริการไฟฟาสอดคลองกับสถานการณทางเศรษฐกิจปจจุบันท่ีไดรับผลกระทบจาก
สถานการณการระบาดของไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19 และสํานักงาน กกพ. จะออกประกาศหลักเกณฑการกํากับ
อัตราคาบริการไฟฟา (ระยะสั้น) ลงราชกิจจานุเบกษาเพ่ือใหมีผลใชบังคับตอไป นอกจากนี้ เพ่ือเตรียมความพรอมการ
สงเสริมการใชยานยนตไฟฟาตามแนวทางของแผนปฏิรูปดานพลังงาน กกพ. จึงไดกําหนดอัตราคาไฟฟาและวิธีการ
จัดการระบบจําหนายไฟฟาสําหรับสถานีอัดประจุไฟฟาของยานยนตไฟฟา โดยใหใชเปนระยะเวลา 2 ป หรือจนกวา
จะมีประกาศโครงสรางคาไฟใหม ภายใตเง่ือนไขการบริหารจัดการระบบจําหนายไฟฟาสําหรับสถานีอัดประจุไฟฟา
แบบ Low Priority ซ่ึง กพช. มีมติเห็นชอบแลวเม่ือวันท่ี 19 มีนาคม พ.ศ. 2563 และ กกพ. ไดเห็นชอบขอกําหนด
ทางเทคนิคเพ่ือการบริหารจัดการระบบโครงขายไฟฟาสําหรับสถานีอัดประจุไฟฟาแบบ Low Priority แลว  

 (3)  ออกมาตรการชวยเหลือผูใชไฟฟาท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณการระบาดของ COVID-19 
ดังนี้ 1) การลดคาไฟฟาในอัตรารอยละ 3 กกพ. ลดคาไฟฟารอยละ 3 จากคาไฟฟาสุทธิ (หลังหักภาษีมูลคาเพ่ิม) เปน
ระยะเวลา 3 เดือน (เมษายน-มิถุนายน 2563) โดยรายละเอียดสวนลดจะปรากฏในบิลคาไฟฟาท่ีผูใชไฟฟาไดรับในแต
ละเดือน 2) การยกเวนการเรียกเก็บอัตราคาไฟฟาตํ่าสุด (Minimum Charge) เปนการชั่วคราว ใหกับผูใชไฟฟา
ประเภทท่ี 3 - ประเภทท่ี 7 โดยมีกําหนดระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแตเดือนเมษายน – กันยายน 2563 โดยใหผูใชไฟฟา
ประเภทดังกลาวจายคาความตองการพลังไฟฟา (Demand Charge) ตามกําลังไฟฟาท่ีใชจริง และ 3) การลดคาไฟฟา
ชวยเหลือผูใชไฟฟาประเภทบานอยูอาศัยท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณการระบาดของ COVID-19 (เพ่ิมเติม) เพ่ือ
บรรเทาคาครองชีพใหผูใชไฟฟากวา 22 ลานครัวเรือนท่ัวประเทศ ท้ังนี้ กกพ. ไดใชวงเงินในการบริหารจัดการเพ่ือ
บรรเทาผลกระทบคาไฟฟา เปนจํานวนท้ังสิ้น 29,255 ลานบาท 

https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Upload/Law/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%20%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%9E.%20%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%20%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%25
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 (4)   กํากับอัตราคาไฟฟาผันแปร (Ft) ใหสะทอนตนทุนราคาเชื้อเพลิงและการดําเนินงานตามนโยบายของ
รัฐ โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กกพ. ไดตรึงคาเอฟที (Ft) สําหรับเรียกเก็บเดือนมกราคม – เมษายน 2563 และ เดือน
พฤษภาคม – สิงหาคม 2563 ไวท่ี  –11.60 สตางคตอหนวย สงผลใหคาไฟฟาเฉลี่ยอยูท่ี 3.64 บาทตอหนวย (ไมรวม
ภาษีมูลคาเพ่ิม) เพ่ือบรรเทาคาครองชีพของประชาชนท่ีไดรับผลกระทบทางเศรษฐกิจในชวงการแพรระบาดของ COVID-19  

 สําหรับคา Ft ท่ีเรียกเก็บเดือนกันยายน – ธันวาคม 2563 กกพ. ไดพิจารณาปรับลดลงอีก 0.83 สตางคตอ
หนวย หรือเรียกเก็บคา Ft เทากับ -12.43 สตางคตอหนวย สงผลใหคาไฟฟาเฉลี่ยลดลงเหลือ 3.63 บาทตอหนวย (ไมรวม
ภาษีมูลคาเพ่ิม) เนื่องมาจากราคากาซธรรมชาติท่ีลดลงกอนหนานี้ และมีผลในงวดปจจุบัน ทําใหตนทุนการผลิตไฟฟาลดลง 

ตารางแสดงอัตราคาไฟฟาตามสูตรการปรับอัตราคาไฟฟาโดยอัตโนมัติ (Ft) ขายปลีกเรียกเก็บจากผูใชพลังงาน 

เดือนเรียกเก็บ Ft ขายปลีกไมรวมภาษีมลูคาเพ่ิม (สตางคตอหนวย) 
กันยายน - ธันวาคม 2562 -11.60 
มกราคม - เมษายน 2563 -11.60 
พฤษภาคม - สิงหาคม 2563 -11.60 
กันยายน - ธันวาคม 2563 -12.43 

หมายเหต:ุ ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 

(5)  กํากับอัตราคาบริการของกิจการกาซธรรมชาติ โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สํานักงาน กกพ. 
อยูระหวางพิจารณากําหนดอัตราคาบริการสําหรับผูรับใบอนุญาตขนสงทางทอในสวนตนทุนคงท่ี (Td) และกําหนด
อัตราคาบริการจัดหาคาสง (S1,S2) ตามประกาศ กกพ. เรื่องหลักเกณฑการกําหนดอัตราคาบริการกาซธรรมชาติ
สําหรับผูรับใบอนุญาตขนสงกาซธรรมชาติทางทอผานระบบสงกาซธรรมชาติ พ.ศ. 2560 

กลยุทธท่ี 2 พัฒนาการกํากับดานคุณภาพบริการ (ไฟฟาและกาซธรรมชาติ) เพ่ือใหประชาชนไดรับ
บริการท่ีไดมาตรฐานและท่ัวถึง 

(1)  ทบทวนมาตรฐานคุณภาพการใหบริการไฟฟาตามประเภทใบอนุญาตท้ัง 5 ประเภท ไดแก 
ใบอนุญาตผลิตไฟฟา ใบอนุญาตระบบสงไฟฟา ใบอนุญาตระบบจําหนายไฟฟา ใบอนุญาตจําหนายไฟฟา และใบอนุญาต 
ควบคุมระบบไฟฟา โดยสํานักงาน กกพ. อยูระหวางการพิจารณาเพ่ือปรับปรุงตามความเห็นจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 

งานแถลงขาวการพิจารณาคาเอฟที 
งวดเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2563 

เม่ือวันท่ี 12 มีนาคม 2563 โดย กกพ. มีมติใหคงอัตราคาเอฟที
เดือน พ.ค. – ส.ค. 2563 ท่ีจํานวน -11.60 สตางคตอหนวย สงผล
ใหคาไฟฟาเฉล่ียอยูท่ี 3.64 บาทตอหนวย ตออีก 4 เดือน (ไมรวม
ภาษีมูลคาเพ่ิม) โดยมีเปาหมายเพ่ือชวยบรรเทาคาครองชีพของ
ประชาชนท่ีไดรับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากวิกฤตการณการแพร
ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา (โควิด-19) โดยคาดวาจะใชเงิน
ประมาณ 5,120 ลานบาท ในการบริหารจัดการเพ่ือตรึงคาเอฟที 

งานแถลงขาวการพิจารณาคาเอฟทีงวดเดือนกันยายน - ธันวาคม 2563 

เม่ือวันท่ี 16 กรกฎาคม 2563 โดย กกพ. มีมติใหปรับลดอัตราคาเอฟทีเดือน ก.ย. – ธ.ค. 2563 ลงอีก 0.83 สตางคตอหนวย หรือ
เรียกเก็บคาเอฟทีท่ี -12.43 สตางคตอหนวย ซ่ึงลดลงจากเดิมเรียกเก็บท่ี -11.60 สตางคตอหนวย สงผลใหคาไฟฟาเฉล่ียลดลงเหลือ 
3.63 บาทตอหนวย จากปจจุบันคาไฟฟาเฉล่ียอยูท่ี 3.64 บาทตอหนวย (ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม) 
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และคาดวาจะดํานินการระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน วาดวยมาตรฐานการใหบริการในการประกอบ
กิจการไฟฟาท้ัง 5 ประเภทแลวเสร็จภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(2)  ป 2563 สํานักงาน กกพ. ไดดําเนินโครงการติดตามประเมินผลเพ่ือทบทวนมาตรฐานของสัญญา
ใหบริการไฟฟารายยอย (ประเภทท่ี 1 บานอยูอาศัย และประเภทท่ี 2 กิจการขนาดเล็ก) ซ่ึงมีผลบังคับใชมาแลวครบ 3 ป 
เพ่ือทบทวนประกาศ กกพ. วาดวยเรื่องมาตรฐานของสัญญาใหบริการไฟฟา พ.ศ. 2558 ใหมีประสิทธิภาพ และเพ่ิมการ
คุมครองและความเปนธรรมเพ่ือยกระดับมาตรฐานการคุมครองผูใชไฟฟารายยอยกวา 20 ลานราย โดยทบทวนใน 12 
ประเด็นการปรับปรุงคุณภาพบริการไฟฟา ดังนี้  

  (2.1) การแจงสิทธิหนาท่ีแกผูใชไฟฟา เชน การจัดทําสัญญาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส และกรณี
พ้ืนท่ีหางไกล ไมมีอินเตอรเน็ตใชใหมีการติดประกาศเพ่ิมเติมในพ้ืนท่ีเพ่ือประชาสัมพันธใหผูใชไฟฟาไดรับทราบขอมูล
ข าวสารหรือการแจ งสิทธิ ท่ีสํ าคัญในใบแจงค าไฟฟา อาทิ  การงดจ ายไฟฟา ขอยกเวนการงดจ ายไฟฟา  
                            (2.2) การตรวจเครื่องวัดหนวยไฟฟา (มิเตอร) เชน การตรวจสอบเครื่องวัดหนวยไฟฟาหรือมิเตอร
ใหแสดงคาเท่ียงตรงของเครื่องวัดหนวยไฟฟาของผูใชไฟฟาในทุกๆ รอบระยะเวลา 3 ป หรือใหสิทธิผูใชไฟฟามีสิทธิรอง
ขอใหตรวจสอบกอนได ผู ใหบริการมีหนาท่ีแจงผลตรวจสอบเครื่องวัดหนวยไฟฟาใหผู ใชไฟฟาทราบภายใน 
1 เดือน หรือกําหนดใหผูใหบริการไฟฟามีหนาท่ีแจง หากพบคาไฟฟาสูงหรือต่ําตั้งแตรอยละ 25 ของคาไฟฟาเดือนท่ีผาน
มา ใหแจงในบิลคาไฟ (ผูใชไฟเรียกรองเปนรอยละ 50 ของคาไฟฟา และคิดจากคาเฉลี่ยยอนหลัง 3 เดือน)  

        (2.3) การคิดคาใชไฟฟาต่ํากวาความเปนจริง เชน กรณีการคิดคาไฟฟาต่ํากวาความเปนจริงเกิดจาก
ความผิดพลาดจากเครื่องวัดหนวยไฟฟา เปนผลใหตองปรับปรุงยอดการเรียกเก็บคาไฟฟาเพ่ิมเติม ในกรณีตรวจพบ
ระยะเวลาท่ีเกิดความผิดพลาดก็ใหเรียกเก็บยอนหลังไดตามระยะเวลานั้น แตไมเกิน 2 ป ท้ังนี้ ไมรวมถึงกรณีผูใชไฟฟา
กระทําความผิดตามกฎหมาย หรือกรณีรองขอตรวจมิเตอรกอนกําหนด ใหเรียกเก็บยอนหลังไดตามวันท่ีพบความ
คลาดเคลื่อน แตไมใหเกินกวาวันท่ีเขาตรวจสอบ  

        (2.4) การเปลี่ยนแปลงอัตราคาไฟฟาและคาธรรมเนียม (ไมมีประเด็นการทบทวน) 

        (2.5) การจัดสงใบแจงคาไฟฟา (ไมมีประเด็นการทบทวน) 

        (2.6) ขอมูลประวัติการใชไฟฟา (ไมมีประเด็นการทบทวน)  

        (2.7) กําหนดระยะเวลาชําระคาไฟฟา เชน หนังสือเตือนตองแจงสิทธิผอนผัน และวันเขางดจาย
ไฟฟา (การไฟฟาขอทบทวนใหยกเลิกการผอนผัน เพราะคืนเงินประกันการใชไฟฟาแลว) หรือหนังสือแจงเตือนทาง
อิเล็กทรอนิกส หรือกรณีท่ีผูใชไฟฟาไมอยู ทําตามหลักเกณฑครบถวนจึงงดจายไฟฟา หรือหามงดจายไฟฟา  (ผูใชไฟ
เรียกรองใหเพ่ิมวันหยุดราชการ วันศุกร  วันหยุดตามมติ ครม. และวันหยุดนักขัตฤกษ) หรือเครื่องใชไฟฟาอยางอ่ืนท่ีมี
ความจําเปนอยางหลีกเลี่ยงมิไดสําหรับการดํารงชีวิต หากไมเชนนั้นจะเปนอันตรายตอชีวิต รางกายหรือสุขภาพสามารถ
งดจายไฟฟาไดหลังจากผูใชไฟฟาคางชําระคาไฟฟารวมกันไมนอยกวา 3 เดือน หรือพ้ืนท่ีประสบสาธารณภัยตาม
พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 

        (2.8) การดับไฟฟาเพ่ือปฏิบัติงาน เชน ขอกําหนดผูใหบริการไฟฟาตองแจงใหผูใชไฟฟาทราบ
ลวงหนาไมนอยกวา 3 วัน (มีระบุอยูในสัญญาซ้ือขายไฟฟา) หรือกรณีมีเหตุจําเปนเพ่ือประโยชนสวนรวม แจงใหผูไฟฟา
ทราบลวงหนาไมนอยกวา 48 ชั่วโมง กอนถึงวันทําการดับไฟฟา 

        (2.9) เงินประกันการใชไฟฟา เชน ไมเรียกเก็บเงินประกันกับผูใชไฟฟารายใหม หรือการคืน
หลักประกันการใชไฟฟา ใหเปนไปตามประกาศ กกพ. เรื่อง การคืนหลักประกันการใชไฟฟาใหแกผูใชไฟฟาฯ 
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        (2.10) การตอไฟฟาคืน เชน ชําระคาไฟฟาระหวางเวลา 09.00 -15.00 น. ตอคืนภายใน 12 ชั่วโมง
หรือชําระคาไฟฟานอกจากท่ีกําหนด ตอคืนภายใน 24 ชั่วโมง 

        (2.11) มาตรฐานทางวิศวกรรมและคุณภาพบริการ เชน  ผูใหบริการไฟฟามีหนาท่ีตองใหบริการ
ไฟฟาไมตํ่ากวามาตรฐานการใหบริการท่ี กกพ. กําหนด 

        (2.12) การรองเรียนและการแกไขขอรองเรียน เชน ชองทางการรองเรียนตอผูใหบริการไฟฟา และ
สิทธิท่ีจะรองเรียนตอ คพข. โดยใหมีขอความเชื่อมตอหรือเขาสืบคนรายชื่อ คพข. เบอรโทรศัพท และสถานท่ีท่ีรับเรื่อง
เปนรายเขต (การไฟฟาไมสามารถระบุชื่อ คพข. เปนรายเขตในใบแจงหนี้คาไฟฟาได โดยจะทําเปน Link , QR CODE  
ท่ีเชื่อมโยงสืบคน และติดประกาศท่ีสํานักงานเขตการไฟฟาในพ้ืนท่ีหางไกล) 

ท้ังนี้ ในป 2564 ตามนโยบายของ กกพ. ไดมอบหมายใหสํานักงาน กกพ. ทบทวนและปรับปรุงมาตรฐาน
ของสัญญาใหบริการไฟฟารายใหญ (ประเภทท่ี 3 กิจการขนาดกลาง ประเภทท่ี 4 กิจการขนาดใหญ ประเภทท่ี 5 กิจการ
เฉพาะอยาง) และจัดทําประกาศมาตรฐานของสัญญาใหบริการไฟฟา (ประเภทท่ี  6 องคกรท่ีไมแสวงหาผลกําไร ประเภท
ท่ี 7 กิจการสูบน้ําเพ่ือการเกษตร และประเภทท่ี 8 ผูใชไฟฟาชั่วคราว) ซ่ึงสอดคลองกับแผนปฏิบัติการดานการกํากับ
กิจการพลังงาน ระยะท่ี 4 (พ.ศ.2563 – 2565) โดยมีวัตถุประสงค คือ ปกปองผลประโยชนของผูใชพลังงานท้ังดานอัตรา
คาบริการ และคุณภาพการใหบริการ กลยุทธหลักท่ีใชจึงเปนการกําหนดแนวทางการพัฒนาการกํากับดานคุณภาพบริการ
ใหมีมาตรฐานและท่ัวถึง รวมท้ังจัดทําแผนปฏิบัติงานเพ่ือลงพ้ืนท่ี และตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพบริการไฟฟาและ
กาซธรรมชาติตอไป     

(3)  ออกประกาศหลักเกณฑ เรื่อง การคืนหลักประกันการใชไฟฟาใหแกผูใชไฟฟาประเภทท่ี 1 บาน
อยูอาศัย และประเภทท่ี 2 กิจการขนาดเล็ก พ.ศ. 2563 ซ่ึงมีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี 20 มีนาคม พ.ศ. 2563 เพ่ือให
การไฟฟานครหลวง การไฟฟาสวนภูมิภาค และกิจการไฟฟาสวัสดิการกองทัพเรือคืนเงินประกันการใชไฟฟาใหแกผูใช
ไฟฟาท่ีวางหลักประกันตามประเภทและขนาดเครื่องวัดหนวยไฟฟาโดยมีจํานวนผูมีสิทธิ์ขอคืนเงินประกัน จํานวน 
23.49 ลานรายท่ัวประเทศ วงเงินกวา 33,758 ลานบาท ท้ังนี้ ไมใหมีการเรียกเก็บเงินหลักประกันการใชไฟฟาจากผูใช
ไฟฟารายใหม รายละเอียดเพ่ิมเติม 

วัตถุประสงคที่ 3 สงเสริมการแขงขันในกิจการพลังงาน และปองกันการใชอํานาจในทางมิชอบใน
การประกอบกิจการพลังงาน 

กลยุทธ เพ่ิมศักยภาพการแขงขันในกิจการไฟฟาและกิจการกาซธรรมชาติ ตามแผนปฏิรูปประเทศ
ดานพลังงาน  

(1)  ออกประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน วาดวยหลักเกณฑการกํากับดูแลผูบริหารระบบ
สงและศูนยควบคุมการสงกาซธรรมชาติ พ.ศ. 2563 (Transmission System Operator Regulatory Framework) 
เพ่ือรองรับการเปดการแขงขันในกิจการจัดหาและคาสงกาซธรรมชาติมากรายตามแนวทางการสงเสริมการแขงขันใน
กิจการกาซธรรมชาติตามแผนปฏิรูปประเทศดานพลังงาน และมติของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) 
เม่ือวันท่ี 31 กรกฎาคม 2560 และวันท่ี 16 ธันวาคม 2562 ซ่ึงไดเห็นชอบแนวทางการสงเสริมการแขงขันในกิจการ
กาซธรรมชาติ โดยใหบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (ปตท.) แยกธุรกิจทอสงกาซธรรมชาติ และใหหนวยธุรกิจทอสง
กาซธรรมชาติของ บมจ. ปตท. ทําหนาท่ีเปนผูบริหารระบบสงทอกาซธรรมชาติ (Transmission System Operator: 
TSO) เพ่ือบริหารระบบสงทอกาซธรรมชาติอยางอิสระและมีประสิทธิภาพ โดยให TSO กําหนด Code of Conduct 
ภายใตการกํากับดูแลของ กกพ. ประกาศดังกลาวมีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี 22 สิงหาคม 2563 รายละเอียดเพ่ิมเติม 

https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Upload/Law/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%20(%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8
https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Upload/Law/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%20%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%9E.%20%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%20%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%25
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(2)  ศึกษาตลาดซ้ือขายกาซธรรมชาติและไฟฟา (Market Design) และแนวทางการกํากับการเปดใหมี
การแขงขันในกิจการไฟฟา คาดวาจะดําเนินงานแลวเสร็จในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซ่ึงจะนําผลการศึกษาดังกลาว
ไปประกอบการพัฒนางานกํากับในการเปดใหใชหรือเชื่อมตอระบบสงไฟฟา  

(3) พัฒนางานกํากับกิจการพลังงานรองรับเทคโนโลยีดานพลังงานและรูปแบบการดําเนินธุรกิจท่ี
เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วผานโครงการทดสอบนวัตกรรมท่ีนําเทคโนโลยีสนับสนุนการใหบริการดานพลังงาน 
(Energy Regulatory Commission Sandbox : ERC Sandbox) เพ่ือนําผลการทดสอบมาใชพัฒนากฎเกณฑการ
กํากับกิจการพลังงานใหมีมาตรฐานสากลและปฏิบัติไดจริง โดยปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กกพ. ไดพิจารณาใหความ
เห็นชอบแผนการปฏิบัติงานแลว 12 โครงการจากท่ีไดดําเนินการคัดเลือกในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 25 
โครงการ และสํานักงาน กกพ. ไดนําขอมูลจากโครงการ ERC Sandbox ในกลุม Desk Study มาประกอบการจัดทํา
แนวทางการกํากับ จํานวน 4 ประเภทโครงการ ไดแก 1) Peer-to-Peer Energy Trading & Bilateral Energy 
Trading ซ่ึงรวมถึงผลการศึกษา อัตราคาเชื่อมตอระบบไฟฟา Wheeling Charge 2) รูปแบบทางธุรกิจใหม เชน 
Load Aggregator 3) Battery Storage บนเกาะสมุย เพ่ือศึกษาการชะลอการลงทุนสรางสายเคเบิ้ลใตน้ํา และ
รูปแบบธุรกิจแบบใหม และ 4) Battery Storage กับ Wind farm เพ่ือศึกษาการลดการผันผวนของพลังงานจากลม 
ท้ังนี้ กพช. ในการประชุมเม่ือวันท่ี 19 มีนาคม พ.ศ. 2563 ไดเห็นชอบในหลักการใหมีการผอนปรนการซ้ือขายไฟฟา
ระหวางเอกชนกับเอกชนผานโครงขายของการไฟฟา และใชอัตราคาบริการตามท่ี กกพ. กําหนด ปจจุบันสํานักงาน กกพ. 
อยูระหวางการจัดทําหลักการในการคิดคาบริการการใชหรือเชื่อมตอระบบไฟฟาเพ่ือใชในโครงการดังกลาว 

  

MOU การลงนามความรวมมือภายใตโครงการพลังงานคารบอน
ต่ําในระดับอาเซียน (ASEAN LCEP, ASEAN Low Carbon 
Energy Programmed) ระหวางสํานักงาน กกพ. กับสถานทูต
องักฤษ โดยศึกษาเก่ียวกับตลาดสําหรับซื้อขายพลังงานทดแทนใน
ระดับ P2P ท่ีมีอยูในปจจุบัน 

เม่ือวันท่ี  11 สิ งหาคม 2563 เลขาธิการสํานักงาน กกพ.  
นายคมกฤช ตันตระวาณิชย ไดลงนามรวมกับ มร.ไบรอัน  
เดวิดสัน (H.E. Brian Davidson) เอกอัครราชทูตอังกฤษประจํา
ประเทศไทย ในหนังสือแสดงเจตจํานง (Letter of Intent) ความ
รวมมือกับสถานทูตอังกฤษ (British Embassy) ในโครงการการ
พัฒนาการซ้ือขายไฟฟาจากพลังงานทดแทนระหวางเอกชนกับ
เอกชน (Peer- to – Peer: P2P) ในประเทศไทย โดยโครงการ
ดังกลาว เปนความรวมมือภายใตโครงการพลังงานคารบอนตํ่าใน
ระดับอาเซียน (ASEAN Low Carbon Energy Programme: 
ASEAN LCEP) ซ่ึงจะศึกษาเกี่ยวกับตลาดสําหรับซ้ือขายพลังงาน
ทดแทนในระดับ P2P ท่ี มีอยู ในปจจุบัน และแนวทางการ
ดําเนินงานในตางประเทศ เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนากลไก
การกํากับดูแลการซ้ือขายไฟฟาแบบ P2P สําหรับประเทศไทย
ตอไป 
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วัตถุประสงคที่ 4 สงเสริมใหการบริการของระบบโครงขายพลังงานเปนไปดวยความเปนธรรม 

โปรงใส และไมมีการเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม   

กลยุทธ จัดทํามาตรฐานการใหบริการของระบบโครงขายเพ่ือใหมีมาตรฐานบริการระดับสากล 

(1)  สํานักงาน กกพ. กํากับดูแลการใชหรือเชื่อมตอระบบโครงขายกาซธรรมชาติใหเปนไปตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เรื่อง ขอบังคับวาดวยขอกําหนดการเปดใหใชหรือเชื่อมตอระบบสง 
กาซธรรมชาติและสถานีแอลเอ็นจีแกบุคคลท่ีสาม พ.ศ. 2557 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และขอกําหนดคณะกรรมการกํากับ
กิจการพลังงานสําหรับการประกอบกิจการกาซธรรมชาติในการปฏิบัติการระบบโครงขายพลังงาน พ.ศ. 2560 โดยใน
ระยะแรกไดออกใบอนุญาตจัดหาและคาสงกาซธรรมชาติ (Shipper) ใหการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยเปนผู
นําเขากาซธรรมชาติเหลว (Liquefied  Natural Gas: LNG) เพ่ิมข้ึนอีก 1 ราย จากเดิม บมจ. ปตท. เปนผูนําเขาราย
เดียว ตามแนวทางการสงเสริมการแขงขันในกิจการกาซธรรมชาติท่ี กพช. เห็นชอบเม่ือวันท่ี 16 ธันวาคม 2562 โดย 
กฟผ. ไดนําเขา LNG แลวเสร็จ จํานวน 2 ลําเรือในเดือนธันวาคม 2562 และเดือนเมษายน 2563 ตามลําดับ และ
ตอมา กกพ. ไดออกใบอนุญาตจัดหาและคาสงกาซธรรมชาติใหกับ 3 บริษัท ไดแก บริษัท กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอป
เมนท จํากัด (มหาชน) บริษัท หินกองเพาเวอรโฮลดิ้ง จํากัด และ บริษัท บี.กริม แอลเอ็นจี จํากัด 

(2)  ศึกษาหลักเกณฑการกํากับการเปดใหใชหรือเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาผานโครงการ ERC 
Sandbox เพ่ือนําผลการทดสอบมาใชในการออกประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เรื่อง ขอบังคับวาดวยขอ
กําหนดการเปดใหใชหรือเชื่อมตอระบบสงไฟฟา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

วัตถุประสงคที่ 5  สงเสริมใหการประกอบกิจการพลังงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเปนธรรม

กับผูรับใบอนุญาตและผูใชพลังงาน   

กลยุทธ สงเสริมการประกอบกิจการใหมีประสิทธิภาพ และเปนธรรมตอผูรับใบอนุญาตและผูใช
พลังงาน 

(1)  ออกประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice: CoP) สําหรับผูประกอบกิจการผลิตไฟฟาท่ีมี
กําลังการผลิตไมเกิน 10 เมกะวัตต ใหครบทุกเชื้อเพลิง โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สํานักงาน กกพ. ไดออก

  
กกพ. พรอมสงเสริมการแขงขันในกิจการกาซธรรมชาติ 

“กกพ. พรอมเดินหนาการสงเสริมการแขงขันธุรกิจกาซธรรมชาติอยางเปนธรรม 
มุงเนนผลประโยชนของประเทศเปนหลัก โดยอาศัยจังหวะราคา LNG ใน
ตลาดโลกตํ่า เปดโอกาสใหเอกชนรายใหมเตรียมความพรอมในการนําเขา LNG ใน
อนาคต เพ่ือสรางความม่ันคงทางดานพลังงาน และเสริมสรางเศรษฐกิจและ
ความสามารถในการแขงขันในธุรกิจกาซธรรมชาติของประเทศไทย ตาม
ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 และแผนปฏิรูปประเทศดานพลังงาน” 

 
เม่ือวันท่ี 27 พฤษภาคม 2563 นายคมกฤช 
ตั น ต ร ว า ณิ ช ย  เ ล ข า ธิ ก า ร สํ า นั ก ง า น
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน กลาววา 
ปจจุบันราคา LNG ในตลาดโลกอยูในระดับท่ี
ตํ่าและจะใหโอกาสท่ีผูไดรับใบอนุญาตท่ีใช
ประโยชนจากสถานการณในการเตรียมความ
พรอมและติดตอประสานงานผูผลิตเพ่ือนําเขา 
LNG ในอนาคต ตามดวยผูใบรับอนุญาตทุก
รายจะตองศึกษาและเขาใจกับโครงสราง
กิจการกาซธรรมชาติ โครงสรางราคา และกฎ
กติกาตางๆท่ีเกี่ยวของกับ TPA Codes อยาง
ถองแท เพ่ือประโยชนในการนําเขา LNG ตาม
ความเหมาะสม 
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ระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานวาดวย มาตรการปองกัน และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
สําหรับผูประกอบกิจการผลิตไฟฟาท่ีใชถานหินเปนเชื้อเพลิง และไมเขาขายประเภทและขนาดท่ีตองจัดทํารายงานการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2563 
ซ่ึงมีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี 20 สิงหาคม 2563 รายละเอียดเพ่ิมเติม 

(2)  วางระบบตรวจติดตามสถานประกอบกิจการพลังงาน (Post Audit) โดยใหสํานักงาน กกพ. 
ประจําเขตเปนกลไกในการสนับสนุนการดําเนินงานดังกลาว เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการติดตามตรวจสอบการ
ประกอบกิจการพลังงานใหมีมาตรฐานความปลอดภัยและมาตรฐานสิ่งแวดลอมตามท่ีกําหนด โดยสํานักงาน กกพ. ได
ทบทวนแผนการวางระบบการตรวจติดตามผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟารวมกับสํานักงาน กกพ. ประจําเขต
ท้ัง 13 เขต และไดออกคําสั่งสํานักงาน กกพ. เรื่อง มอบอํานาจ ผูอํานวยการสํานักงาน กกพ. ประจําเขต ดานการ
อนุญาตและการตรวจสอบสถานประกอบกิจการพลังงาน ควบคูกับการทบทวนกระบวนการปฏิบัติงาน (Work Flow) 
และข้ันตอนบังคับคดีคําสั่งทางปกครองเพ่ือเปนแนวปฏิบัติงานใหมีมาตรฐานเดียวกัน และพัฒนาระบบขอมูลตรวจสอบ
ติดตามตามเง่ือนไขการอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟา (Post-COD Audit) ตลอดจนเตรียมความพรอมของ
บุคลากรท้ังในสวนของสํานักงาน กกพ. สวนกลางและสํานักงาน กกพ. ประจําเขต ในการตรวจติดตามสถานประกอบ
กิจการพลังงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(3)  ประเมินประสิทธิภาพและตัวชี้วัดประสิทธิภาพการประกอบกิจการไฟฟา และจัดทําขอเสนอการ
ทบทวนมาตรฐานดานการกํากับประสิทธิภาพการประกอบกิจการไฟฟาเพ่ือใชปรับปรุงหลักเกณฑการกํากับ
ประสิทธิภาพใหมีมาตรฐานสากลในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

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

กลยุทธ พัฒนากระบวนการมีสวนรวมอยางเปนระบบ เพ่ือใหผูใชพลังงาน ชุมชนทองถิ่น 
ประชาชน และผูรับใบอนุญาตมีสวนรวมไดอยางครบถวนทุกข้ันตอน 

(1)  พัฒนากระบวนการมีสวนรวมท่ีเก่ียวกับการกํากับกิจการพลังงาน โดยรางทบทวนระเบียบ กกพ. 
วาดวยการรับฟงความคิดเห็นและทําความเขาใจกับประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียในการพิจารณาออกใบอนุญาต
ประกอบกิจการผลิตไฟฟา และสํานักงาน กกพ. อยูระหวางออกระเบียบ กกพ. วาดวยการรับฟงความเห็นและทําความ
เขาใจกับประชาชนและผูมีสวนไดเสียในการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟา และตรวจสอบการ
ปฏิบัติตามมาตรการดานสิ่งแวดลอมของผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟาเพ่ือใหมีผลใชบังคับในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

(2)  ทบทวนแนวทางการสรางเครือขาย กระบวนการมีสวนรวมในการคุมครองผูใชพลังงานและ
หลักสูตรการฝกอบรมกระบวนการคิดเชิงระบบดานพลังงานใหกับคณะกรรมการผูใชพลังงานประจําเขต (คพข.)  เพ่ือ
ดําเนินการสรางเครือขายการคุมครองผูใชพลังงานและจัดฝกอบรมใหกับ คพข. เพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจดาน
กฎหมาย ดานหลักธรรมาภิบาล ดานพลังงาน ดานการเจรจาตอรอง ดานการมีสวนรวม และดานการพัฒนาเครือขายใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือใหนําความรูท่ีไดรับไปขยายผลสรางการรับรูในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบตอไป 

https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Upload/Document/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%20%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%9E.%20%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2
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(3)  พิจารณาเรื่องรองเรียนของผูใชพลังงานแลวเสร็จตามกรอบเวลาท่ีกําหนด รวมท้ังสิ้น 115 เรื่อง และ
อยูระหวางการพิจารณาภายในกรอบเวลาท่ีกําหนดจํานวน 7 เรื่อง (ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563) รายละเอียด 
ดังตาราง 

ตารางแสดงผลการพิจารณาขอรองเรียน 

ประเด็น เร่ืองรองเรียน 
การพิจารณาเร่ืองรองเรียน 

แลวเสร็จ อยูระหวางดําเนินการ รวม 
1. เรื่องรองเรียนตามมาตรา 100  และ มาตรา 103 
ในกรณีผูใชพลังงานไดรับความเดอืดรอนเสยีหายอัน
เน่ืองมาจาก การใหบริการของผูไดรับใบอนุญาต 
และการเรียกเก็บคาบริการไมเปนธรรม 

116 111 5 116 

2. เรื่องรองเรียนตามมาตรา 90 ในกรณีเรื่องการขอ
ขยายเขตไฟฟาหรือมีแตไมท่ัวถึงหรือไมเพียงพอแก
ความตองการของผูใชพลังงาน 

- - - - 

3. เรื่องรองเรียนตามเพ่ือคัดคานการกอสราง
โรงไฟฟา 

6 4 2 6 

4. เรื่องรองเรียนผูประกอบกิจการ เรื่อง การปลอย
นํ้าเสียและผงเขมา 

- - - - 

5. เรื่องรองเรียนอ่ืนๆ  - - - - 
รวมท้ังหมด 122 115 7 122 

(4)  พิจารณาอุทธรณเก่ียวกับการกําหนดเขตสํารวจและการวางเขตระบบโครงขายพลังงาน รวมถึง
การกําหนดราคาคาทดแทนท่ีดินและทรัพยสินแลวเสร็จตามกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดจํานวน 1,008 เรื่อง  
(ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563) รายละเอียดดังตาราง 

ตารางแสดงผลการพิจารณากํากับการใชอสังหาริมทรัพย 

ประเด็น เร่ืองอุทธรณ 
การพิจารณาอุทธรณ 

แลวเสร็จ อยูระหวางดําเนินการ รวม 

1. ประกาศกําหนดเขตสํารวจระบบโครงขาย
พลังงาน ตาม ม. 105 

3 3 - 3 

2. ประกาศกําหนดเขตระบบโครงขาย
พลังงาน ตาม ม. 106 

34 25 9 34 

3. กําหนดราคาคาทดแทนท่ีดินและทรัพยสิน  25 15 10 25 
4. อุทธรณการประกาศกําหนดเขตระบบ
โครงขายพลังงาน และคัดคานการกอสราง
ระบบโครงขายพลังงาน ตาม ม. 106 และ ม. 
108(1) 

464 350 114 464 

5. อุทธรณคาทดแทนทรัพยสินท่ีถูกเขต
ระบบโครงขายพลังงาน ม. 108(4) 

982 615 367 982 

รวมท้ังหมด 1,508 1,008 500 1,508 

(5)  ปรับปรุงโครงสรางการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาไฟฟาตามมาตรา 97(3) ใหมีประสิทธิภาพและ
มีมาตรฐาน โดยมุงเนนการปรับปรุงการบริหารจัดการและการดําเนินโครงการของกองทุนพัฒนาไฟฟาในพ้ืนท่ี



 17 

ประกาศ 4 เรื่อง ดังนี้  1) การกระจายอํานาจและความรับผิดชอบสูระดับพ้ืนท่ี 2) การสรางประโยชนท่ีชัดเจนในการ
พัฒนาหรือฟนฟูพ้ืนท่ีรอบโรงไฟฟาใหเกิดความยั่งยืน 3) การเพ่ิมระบบธรรมาภิบาล ความโปรงใส ตรวจสอบได และ 
4) การเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินการของสํานักงาน กกพ. โดย กกพ. ไดออกระเบียบ กกพ. วาดวยกองทุนพัฒนา
ไฟฟาเพ่ือการพัฒนาหรือฟนฟูทองถ่ินท่ีไดรับผลกระทบจากการดําเนินงานของโรงไฟฟา พ.ศ. 2563 และมีผลใชบังคับ
แลวตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 รายละเอียดเพ่ิมเติม (1) และ (2) 

(6)  บริหารจัดการเงินชดเชยและอุดหนุนผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟาซ่ึงใหบริการแกผูใช
ไฟฟาท่ีดอยโอกาส หรือเพ่ือใหมีการใหบริการไฟฟาอยางท่ัวถึงใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกองทุนพัฒนาไฟฟา
มาตรา 97(1) ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไดมีการ
ชดเชยและอุดหนุนรวมเปนเงิน 16,915.27 ลานบาท ประกอบดวย การเก็บเงินจาก กฟน. เพ่ือชดเชยรายไดใหกับ 
กฟภ. ในการใหบริการไฟฟาอยางท่ัวถึง จํานวน 14,838.00  ลานบาท และการเก็บเงินและอุดหนุนคาไฟฟาฟรีสําหรับ
ผูใชไฟฟาบานอยูอาศัยท่ีติดมิเตอร 5 แอมแปร และใชไฟฟาไมเกิน 50 หนวยตอเดือน ติดตอกันไมนอยกวา 3 เดือน 
จํานวนเงิน 2,077.27 ลานบาท 

ตารางแสดงการชดเชยและอุดหนุนผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟา ซ่ึงไดใหบริการแกผูใชไฟฟา 
ท่ีดอยโอกาส หรือเพ่ือมีการใหบริการไฟฟาอยางท่ัวถึง ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 – 2563 

หนวย: ลานบาท 

 
ปงบประมาณ พ.ศ. 

2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 รวมท้ังสิ้น 

การชดเชยรายได
ระหวางการไฟฟา 

9,707 13,291 14,192 14,404 12,456 21,028 19,153 15,679 14,874 14,838 149,622.00 

การอุดหนุนผูใช
ไฟฟาท่ีดอยโอกาส 

2,810 8,631 3,212 3,631 3,578 2,428 2,109 2,225 2,113 2,077.27 32,814.27 

รวมท้ังสิ้น 12,517 21,922 17,404 18,035 16,034 23,456 21,262 17,904 16,987 16,915.27 182,436.27 

หมายเหตุ: ขอมูล 12 เดือน (เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)  
 

 (7)   พัฒนาและฟนฟูทองถ่ินท่ีไดรับผลกระทบจากการดําเนินงานของโรงไฟฟาใหเปนไปตามวัตถุประสงค
ของกองทุนพัฒนาไฟฟามาตรา 97 (3) ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 โดยในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 กกพ. ไดอนุมัติกรอบวงเงินดําเนินโครงการชุมชนในพ้ืนท่ีประกาศ จํานวน 3,289.73 ลานบาท  เพ่ือพัฒนาหรือ

 

 
งานแถลงขาว กกพ. ปรับเกณฑการใชเงินกองทุนพัฒนาไฟฟาตามมาตรา 97(3) 
เพ่ือสรางความคลองตัว ยกระดับประสิทธิภาพการใชเงิน กระจายอํานาจ สรางความ
โปรงใส และลดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาลง โดยในปงบประมาณ 2563 
กกพ. ไดอนุมัติเงินกองทุนพัฒนาไฟฟาในพ้ืนท่ีประกาศ หรือเงินกองทุนพัฒนาไฟฟา
ตามมาตรา 97(3) เปนจํานวนกวา 2,800 ลานบาท โดยวางเปาหมายในการหนุน
เสริมมาตรการของรัฐบาลในการแกไขปญหาภัยแลง พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และ
ลดผลกระทบทางสังคมจากวิกฤตการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) 

https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Upload/Law/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%25B
https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Upload/Law/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%2097(3)%20%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%202.pdf
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ฟนฟูทองถ่ินท่ีไดรับผลกระทบจากการดําเนินงานของโรงไฟฟา และไดออกมาตรการแกไขปญหาภัยแลง การจางงานใน
พ้ืนท่ีเพ่ือกระตุนเศรษฐกิจ และแกไขปญหาดานสาธารณสุขปองกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สําหรับ
ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีประกาศของกองทุนพัฒนาไฟฟาตามมาตรา 97 (3) โดยใหกองทุนพัฒนาไฟฟาในพ้ืนท่ีประกาศเรงรัด
การเบิกจายเงินภายใตโครงการชุมชนป 2563 จํานวน 6,680 โครงการ วงเงินรวม 2,317.17 ลานบาท กระตุนการใชจายใน
พ้ืนท่ี รวมท้ังใหทบทวนปรับเปลี่ยนโครงการภายใตงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติแลวเพ่ือดําเนินโครงการแกไขปญหาภัยแลง 
จางแรงงาน จัดซ้ือหรือกอสรางท่ีใชวัสดุอุปกรณของผูประกอบการระดับทองถ่ินภายในประเทศ และการศึกษาดูงาน
ภายในประเทศแทนการศึกษาดูงานตางประเทศ เพ่ือกระตุนใหเกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ และ 
กกพ. ไดอนุมัติกรอบงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติม จากเงินท่ีเหลือจายปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
และปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 308 กองทุน จํานวนรวม 1,566 โครงการ วงเงินรวม 1,546.32 ลานบาท และตอมา 
กกพ. ไดอนุมัติโครงการชุมชนในพ้ืนท่ีประกาศภายใตกรอบงบประมาณประจําปพ.ศ. 2563 และท่ีเพ่ิมเติม รวมจํานวน 
8,246 โครงการ งบประมาณรวม 3,009.34 ลานบาท โดยมีรายละเอียดดังตาราง 

ตารางแสดงสรุปผลการอนุมัติแผนงานประจําปของกองทุนพัฒนาไฟฟามาตรา 97 (3) 

ปงบ 
ประมาณ 

กองทุนประเภท ก และ ข กองทุนประเภท ค 
รวมงบ 

ประมาณท้ังสิ้น 
(ลานบาท) 

จํานวน
กองทุน 

บริหาร 
จัดการ 

(ลานบาท) 

โครงการชุมชน โครงการชุมชน 

จํานวน 
(โครงการ) 

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

จํานวน
กองทุน 

จํานวน 
(โครงการ) 

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

2562 75 273.98 7,191 2,524.85 101 498 85.75 2,610.60 

2563 75 204.01 5,872 2,126.27 244 808 190.90 2,317.17 

2563 
(เพ่ิมเติม) 

67 - 1,421 664.60 68 145 27.57 692.17 

หมายเหต:ุ ขอมูล ณ วันท่ี 12 ตุลาคม 2563 

วัตถุประสงคที่ 7  สงเสริมการใชพลังงานและการใชทรัพยากรในการประกอบกิจการพลังงานอยาง
ประหยัดและมีประสิทธิภาพ และสงเสริมใหประชาชนใชพลังงานอยางประหยัด 
รวมทั้งการใชพลังงานหมุนเวียน โดยคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และความ
สมดุลของทรัพยากรธรรมชาต ิ

 

กลยุทธท่ี 1 พัฒนาระบบการกํากับใหผูประกอบการใชทรัพยากรในการประกอบกิจการพลังงาน
อยางประหยัด มีประสิทธิภาพ รองรับแนวโนมการเปล่ียนแปลงของโลกพลังงานท่ีขับเคล่ือน 3D ไดแก แนวโนม
การลดลงของปริมาณกาซคารบอน (Decarbonization) แนวโนมปฏิรูปสูระบบดิจิทัล (Digitalization) และ 
แนวโนมการกระจายศูนยพลังงาน (Decentralization)  

(1)  สนับสนุนการศึกษา วิจัย สาธติการปรับปรงุเทคโนโลยีการประกอบกิจการไฟฟาใหมีประสิทธิภาพ 
และเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย และสงเสริมการใชทรัพยากรในการประกอบกิจการพลังงานอยางประหยัด 
รวมท้ังสงเสริมการใชพลังงานหมุนเวียนในการประกอบกิจการไฟฟาผานกองทุนพัฒนาไฟฟามาตรา 97 (4) โดย
สํานักงาน กกพ. ไดประกาศเปดรับขอเสนอโครงการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีกรอบวงเงิน 1,800 ลาน
บาท กําหนดรูปแบบการจัดสรร 3 ประเภท (ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563) ดังนี้   
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1) ขอเสนอท่ัวไป วงเงิน 400 ลานบาท มีผูยื่นขอเสนอ จํานวน 15 โครงการ งบประมาณ 304.51 ลาน
บาท กกพ. ไดอนุมัติโครงการจํานวน 3 โครงการ วงเงิน 29.50  ลานบาท ไดแก โครงการศึกษารูปแบบและอัตราคาบริการ 
Standby Rate เบื้องตน ท่ีเหมาะสมสําหรับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา (Grid Connection) ของ IPS 
(พลังงานหมุนเวียน) วงเงิน 9.509 ลานบาท โครงการเทคโนโลยีการแปลงขยะอินทรียจากตลาดสดเปนชีวมวล
ประสิทธิภาพสูง วงเงิน 9.229 ลานบาท และโครงการตนแบบระบบผลิตไฟฟาดวยพลังงานหมุนเวียนท่ียั่งยืนสําหรับ
อุทยานแหงชาติและเขตรักษาพันธุสัตวปาของประเทศไทย งบประมาณ 10.764 ลานบาท 

2) ขอเสนอโครงการโจทยวิจัยแบบมุงเปา วงเงิน 1,100 ลานบาท โดยมีผูยื่นขอเสนอ จํานวน 34 
โครงการ งบประมาณรวม 2,736.774 ลานบาท ปจจุบันคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการสงเสรมิการใชพลังงาน
หมุนเวียนและเทคโนโลยีท่ีใชในการประกอบกิจการไฟฟาไดพิจารณา Concept Paper แลว และอยูระหวางการ
พิจารณาขอเสนอโครงการ (Full Proposal) ตอไป  

3) ขอเสนอโครงการ Emerging Issue และขอเสนอโครงการ Long Term Issue วงเงิน 300 ลานบาท 
เปนโครงการท่ีพิจารณาโครงการดานนโยบายตาม MOU ระหวางสํานักงาน กกพ. และกระทรวงพลังงาน วงเงิน 200 
ลานบาท มีผูยื่นขอเสนอโครงการ 9 โครงการ จํานวนเงิน 115.556 ลานบาท ประกอบดวยขอเสนอโครงการของสํานัก
นโยบายและแผนพลังงาน จํานวน 6 โครงการ งบประมาณ 82.895 ลานบาท และ ขอเสนอโครงการของกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน จํานวน 3 โครงการ งบประมาณรวม 32.661 ลานบาท ท้ังนี้ อยูระหวาง
พิจารณากลั่นกรองโครงการ 

กลยุทธท่ี 2 สงเสริมการใชพลังงานอยางประหยัด และมีประสิทธิภาพ รวมท้ังสงเสริมการใช
พลังงานหมุนเวียน 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กกพ. ไดอนุมัติกรอบวงเงินเพ่ือสงเสริมสังคมและประชาชนใหมีความรู 
ความตระหนัก และมีสวนรวมทางดานไฟฟาตามมาตรา 97 (5) จํานวน 600 ลานบาท และ สํานักงาน กกพ. ได
ประกาศเปดรับขอเสนอโครงการโดยสํานักงาน กกพ. จะจัดใหมีการปฐมนิเทศ เพ่ือชี้แจงทางการสนับสนุนการจัดสรร
เงิน ประจําป พ.ศ. 2563 ในวันท่ี 13 มกราคม พ.ศ. 2563 และเปดใหยื่นเอกสารแนวคิด (Idea) ของโครงการ ตั้งแต

วันท่ี 15 – 31 มกราคม 2563  ในการนี้ สํานักงาน กกพ. ไดมีหนังสือถึงหนวยงานตางๆ ท่ีเปนผูมีสิทธิยื่นขอเสนอ
โครงการ ไดแก หนวยงานราชการ สถาบนัการศึกษา ประชาสัมพันธจังหวัด พลังงานจังหวัด สือ่สารมวลชน และอ่ืนๆ 

  

กิจกรรม Orientation 
เม่ือวันท่ี 6 ธันวาคม 2562 สํานักงาน กกพ. ประกาศเปดรับขอเสนอโครงการตามมาตรา 97 (5) ในเรื่อง การส่ือสารสรางความเขาใจ
เกี่ยวกับการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน โดยสํานักงาน กกพ. ไดจัดกิจกรรม Orientation เม่ือวันท่ี 13 มกราคม 2563 ซ่ึงมี
ผูเขารวมกิจกรรมจํานวน 241 คน และผูสนใจเสนอโครงการท้ังหมดจํานวน 163 โครงการ 
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รวมท้ังสิ้น 189 แหง เพ่ือเชิญชวนและประชาสัมพันธการเปดรับขอเสนอโครงการดังกลาว โดยมุงเนนในการสราง
ความรูความเขาใจและขยายผลไปสูการปฏิบัติจริง แบงการจัดสรรเปน 2 กลุม ดังนี้ 

(1) ขอเสนอแบบท่ัวไป (Open Grant) วงเงิน 150 ลานบาท โดยมีกรอบการสนับสนุน (Theme) ดังนี้ 
 1) การสื่อสารสรางความเขาใจเก่ียวกับการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน ในหัวขอ “พลังงาน

สะอาดท่ีทุกคนเขาถึงได” (Affordable and Clean Energy) ตามแนวทาง Sustainable Develop Goals ขอ 7 
(SDG#7) ขององคการสหประชาชาติ (UN) โดยตองมีเนื้อหาหรือลักษณะโครงการท่ีมุงเนนการสื่อสารในประเด็น ดังนี้ 

  1.1) มุงเนนเรื่องการการสรางเสริมความรู (Education) สรางความเขาใจท่ีถูกตองและ
รอบดานเก่ียวกับการผลิตไฟฟา และการสรางการมีสวนรวม (Action) ในการกระบวนการ เพ่ือใชพลังงานไฟฟา 

   ก) พลังงานไฟฟาจากแสงอาทิตย  
   ข) พลังงานไฟฟาจากขยะ 
  1.2) มุงเนนเรื่องการการสรางเสริมความรู (Education) สรางความเขาใจท่ีถูกตองและ

รอบดานเก่ียวกับการผลิตไฟฟา ตั้งแตการจัดหาวัตถุดิบ การขนสง การผลิตไฟฟา การจัดการดูแลผลกระทบดาน
สิ่งแวดลอม สุขภาพและชุมชน ตนทุนและราคาคาไฟฟา รวมท้ังการกํากับดูแลโดย กกพ. 

   ก) พลังงานไฟฟาจากชีวมวล 
   ข) พลังงานไฟฟาจากกาซชีวภาพ 

 2) การใชเทคโนโลยีสมัยใหม หรือ สื่อสังคมออนไลน (Social Media) โดยมุงเนนการสื่อสาร
สรางความเขาใจโดยใชเทคโนโลยีสมัยใหม หรือสื่อสังคมออนไลน (Social Media) เชน Big Data AI Smart 
Application Chatbot และ Online Board Game เปนตน 

 3) การสงเสริมการใชพลังงานอยางประหยัด และมีประสิทธิภาพ  

(2) ขอเสนอเชิงยุทธศาสตร (Strategic Grant) ตามวัตถุประสงคท่ีกําหนด มีผลลัพธท่ีมีคุณภาพสูง
และสามารถสรางผลกระทบในระดับประเทศ (High Impact) วงเงิน 450 ลานบาท โดยมีกรอบการสนับสนุน 
(Theme) ดังนี้ 

 1) การสื่อสารสรางความเขาใจเก่ียวกับการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน ในหัวขอ “พลังงาน
สะอาดท่ีทุกคนเขาถึงได” (Affordable and Clean Energy) ตามแนวทาง Sustainable Develop Goals ขอ 7 
(SDG#7) ขององคการสหประชาชาติ (UN) โดยตองมีเนื้อหาหรือลักษณะโครงการท่ีมุงเนนการสื่อสารในประเด็น ดังนี้ 

  1.1) มุงเนนเรื่องการการสรางเสริมความรู (Education) สรางความเขาใจท่ีถูกตองและ
รอบดานเก่ียวกับการผลิตไฟฟา และการสรางการมีสวนรวม (Action) ในการกระบวนการ เพ่ือใชพลังงานไฟฟา 

   ก) พลังงานไฟฟาจากแสงอาทิตย  
   ข) พลังงานไฟฟาจากขยะ 

 
Waste to Energy Game – Kapook 

โครงการส่ือสารองคความรูดานพลังงานไฟฟาจากขยะ
ดวยระบบการเรียนรูแบบมีสวนรวม ของ บริษัท 
บัณฑิต เซ็นเตอร จํากัด ณ Siam Square One  

เม่ือวันท่ี 23 มกราคม 2563 
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  1.2) มุงเนนเรื่องการการสรางเสริมความรู (Education) สรางความเขาใจท่ีถูกตองและ
รอบดานเก่ียวกับการผลิตไฟฟา ตั้งแตการจัดหาวัตถุดิบ การขนสง การผลิตไฟฟา การจัดการดูแลผลกระทบดาน
สิ่งแวดลอม สุขภาพและชุมชน ตนทุนและราคาคาไฟฟา รวมท้ังการกํากับดูแลโดย กกพ. 

   ก) พลังงานไฟฟาจากชีวมวล 
   ข) พลังงานไฟฟาจากกาซชีวภาพ 

 

  
โครงการตนแบบแนวคิด ธุรกิจขยะสูโรงไฟฟา 

STARTUP WASTE TO ENERGY ม ห า วิ ทย า ลั ย ศิ ล ป าก ร  
"http://ee.eng.su.ac.th"  หน่ึงในโครงการดีๆ ท่ีได รับการ
สนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟาตามมาตรา 97(5) พ.ศ.2562 
เม่ือวันท่ี 12 ธันวาคม 2562 

โครงการ Solar move 
โครงการรณรงคสงเสริมความรูความเขาใจเกี่ยวกับ Solar 
Rooftop เขาสูชุมชนเพ่ือเปนทางเลือกใหมของการใช
ไฟฟาภาคครัวเรือน ของ มูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือก
แหงประเทศไทย ณ หองจรัส Lab หอศิลปวัฒนธรรมแหง
กรุงเทพมหานคร เม่ือวันท่ี 13 กุมภาพันธ 2563 

 
 2) การสื่อสารสรางความเขาใจเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการพลังงาน แบงเปนหัวขอหลัก คือ 

การสื่อสารการกํากับดูแลกิจการพลังงานไฟฟา และการสื่อสารนโยบายดานไฟฟา 3) การใชเทคโนโลยีสมัยใหม 
หรือสื่อสังคมออนไลน (Social Media) เชน Big Data AI Smart Application Chatbot และ Online Board Game 
เปนตน 

 4) การสงเสริมการใชพลังงานอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ 

จากการเปดรับขอเสนอโครงการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผูยื่นขอเสนอโครงการท้ังหมด
จํานวน 163 โครงการ วงเงินรวม 3,459.98 ลานบาท แบงการจัดสรรเปน 2 กลุม ดังนี้ 1) Open Grant จํานวน 114 
โครงการ และ 2) Strategic Grant จํานวน 44 โครงการ และกกพ. ไดอนุมัติจัดสรรเงินกองทุน 97 (5) แลว 26 
โครงการ งบประมาณ 476.47 ลานบาท (รายละเอียด) แบงการจดัสรรเปน 2 กลุม ดังนี้ 1) Open Grant จํานวน 12 

 

โครงการ Clean Energy in Daily LIFE 
โครงการการพัฒนาองคความรูเพ่ือการสรางความเขาใจความ
ตระหนักรู และการมีสวนรวมในเรื่องการกํากับกิจการพลังงาน 

สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ณ หอศิลป
กรุงเทพฯ เม่ือวันท่ี 1 ก.พ.63 

http://ee.eng.su.ac.th/
https://pdf.erc.or.th/file_upload/module/news/1a6ddded.pdf
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โครงการ วงเงินงบประมาณรวม 128.32 ลานบาท และ 2) Strategic Grant จํานวน 14 โครงการ วงเงิน 348.15 
ลานบาท โดยมีรายละเอียดดังตาราง  

ตารางแสดงสรุปผลการอนุมัติการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟามาตรา 97 (5) 

การเปดรบัขอเสนอ
โครงการ 

กรอบงบประมาณ 

(ลานบาท) 

ระยะเวลา(ป) อนุมัติการจัดสรรเงินกองทุนฯ 

โครงการ งบประมาณ (ลานบาท) 

Strategic Grant ไมเกิน 450 ไมเกิน 2 14 348.15 

Open Grant ไมเกิน 150 ไมเกิน 1 12 128.32 

รวม 600  26 476.47 

วัตถุประสงคที่ 8 สงเสริมการใชพลังงานหมุนเวียนในการประกอบกิจการไฟฟาที่มีผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอมนอย   

กลยุทธ สงเสริมการใชประโยชนและพัฒนาแหลงพลังงานหมุนเวียนเพ่ือใหการประกอบกิจการ
ไฟฟามีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอย 

พัฒนากฎระเบียบในการจัดหาไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนใหมีมาตรฐาน โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 สํานักงาน กกพ. ไดสรุปแนวทางการรับซ้ือไฟฟาของประเทศไทยท่ีผานมา และวิเคราะหขอจํากัดการรับซ้ือ
ไฟฟา เพ่ือใชเปนขอมูลในการปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการรับซ้ือไฟฟาในอนาคตใหเหมาะสมยิ่งข้ึน สนับสนุน
การศึกษา วิจัย สาธิตการปรับปรุงเทคโนโลยีการประกอบกิจการไฟฟาใหมีประสิทธิภาพ และเกิดผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมนอย และสงเสริมการใชพลังงานหมุนเวียนในการประกอบกิจการไฟฟาผานกองทุนพัฒนาไฟฟามาตรา 97 
(4) และจะนําผลการศึกษาและงานวิจัยท่ีไดรับการสนับสนุนท่ีผานมา เผยแพรตอสาธารณชน ในปงบประมาณ พ.ศ. 
2564 เชน โครงการสงเสริมการใชระบบไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยและระบบกักเก็บพลังงานในพ้ืนท่ีหางไกล โครงการ
ศึกษารูปแบบการผลิตไฟฟาดวยพลังงานหมุนเวียนท่ีเหมาะสมในอุทยานแหงชาติและเขตรักษาพันธุสัตวปาของ
ประเทศไทย  

วัตถุประสงคที่ 9 บริหารจัดการองคกรที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และพัฒนาบุคลากรใหเปน 
มืออาชีพดานการกาํกับกิจการพลังงาน  

กลยุทธท่ี 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการการปฏิบัติงานใหทันสมัยและมีมาตรฐานสากล เพ่ือให
ตอบสนองความตองการและใหบริการอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส และเปนมืออาชีพ 

(1) พัฒนาระบบงานเขาสูมาตรฐาน ISO 9001: 2015 เพ่ือพัฒนาการบริหารงานและการปฏิบัติงาน
ใหมีมาตรฐานสากล เพ่ือความพึงพอใจของผูรับบริการ และผูมีสวนไดเสีย โดยในระยะท่ี 1 สํานักงาน กกพ. จัดทําผัง
กระบวนงานและระเบียบปฏิบัติงานใหแลวเสร็จในป พ.ศ. 2563 และระยะท่ี 2 สํานักงาน กกพ. จะดําเนินการพัฒนา
ระบบบริหารคุณภาพตามเกณฑ ISO 9001: 2015 โดยมีเปาหมายในการไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 
2015 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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(2) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีระบบบริหารและบริการเทคโนโลยีดิจิทัลใหสอดคลองกับ
กฎหมายวาดวยการบริหารและการใหบริการภาครัฐผานระบบดิจิทัล และกฎหมายท่ีเก่ียวของ ดังนี้  

1) ทบทวน Business Work Flow และ Data Flow เพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ และออกแบบ Master Database Management และ ERC Data Sharing Platform เพ่ือพัฒนาระบบ
วิเคราะหและรายงานเพ่ือการกํากับกิจการพลังงาน (Executive Information System: EIS)  

2) พัฒนาระบบขอมูลการปฏิบัติการ ไดแก ระบบการกํากับการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
กิจการดานพลังงาน ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรระบบโครงขายพลังงาน ปรับปรุงกระบวนการเรียกเก็บและชําระเงิน
คาธรรมเนียมใบอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส พัฒนาแพลตฟอรมการบริการเบิกจายสวัสดิการ และพัฒนา 
Authorization Service Platform ในรูปแบบ Single Sign-On 

3) จัดทําแนวทางการกํากับดูแลหนวยงานในกํากับใหการดําเนินงานเปนไปตามพระราชบัญญัติ
การรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร พ.ศ. 2562 

(3) การรณรงคสรางจิตสํานึกใหกับพนักงานในองคกรใหอยูบนหลักคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ปฏิบัติงาน รวมท้ังปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานขององคกรใหเปนไปตามเกณฑการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของสํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

  

อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือกําหนดมาตรการสงเสริม ความโปรงใสและปองกันการทุจริตของสํานักงาน กกพ. 

เม่ือวันท่ี 15 มิถุนายน 2563 สํานักงาน กกพ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือกําหนดมาตรการสงเสริมความโปรงใสและปองกัน 
การทุจริตของสํานักงาน กกพ. สําหรับเปนแนวทางการดําเนินงานและสรางวัฒนธรรมองคกรใหดําเนินงานดวยความสุจริต โปรงใส มี
คุณธรรมจริยธรรม โดยผูชวยเลขาธิการสํานักงาน กกพ. (นางฤดี ภริงคาร) เปนประธานในการอบรมและมีผูอํานวยการฝายหรือ
ผูแทนจากฝายงานตางๆเขารวมการอบรมดังกลาว 

(4)  การกอสรางสถานท่ีทําการสํานักงาน กกพ. สวนกลาง และสํานักงาน กกพ. ประจําเขต เพ่ือรองรับการ
ใหบริการกับผูมีสวนไดเสียและประชาชนท่ีตองการมาติดตอสํานักงาน กกพ. และรองรับการใหบริการการออก
ใบอนุญาตรูปแบบ One Stop Service ในอนาคต การกอสรางสถานท่ีทําการสํานักงาน กกพ. สวนกลาง สํานักงาน 
กกพ. ไดรับอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณ จํานวน 831.42 ลานบาท ปจจุบันอยูระหวางการกอสรางอาคารสํานักงาน 
กกพ. สวนกลาง คาดวาจะดําเนินการกอสรางอาคารแลวเสร็จภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามแผนการ
ดําเนินงานท่ีกําหนด สรุปความคืบหนาการดําเนินงาน รายละเอียดดังตาราง 
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รายการงบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ (ลานบาท) ความคืบหนาการดําเนินการ 
2557-2562 2563-

2564 
2565 รวม 

1 การประกวดแบบ 0.75 - - 0.75 เบิกจายแลว 
2 การออกแบบ 18.67 - - 18.67 เบิกจายบางสวน 
3 การควบคุมงานจางกอสราง 26.00 - - 26.00 ดําเนินการจัดจางแลวเสร็จ และกอหน้ี

ผูกพันแลววงเงิน 25.800 ลานบาท 
4. การกอสรางอาคารสํานักงาน 
พรอมตกแตงภายใน 

650.00 - - 650.00 ดําเนินการจางแลวเสร็จ และกอหน้ี
ผูกพันแลว วงเงิน 618.198 ลานบาท 

5. อุปกรณเครื่องเสียงและภาพหอง
ประชุม 

30.00 - - 30.00 จะดําเนินการในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

6. คาอุปกรณดาน IT / หอง server 64.00 - - 64.00 
7. หองศูนยขอมูลพลังงาน 40.00 - - 40.00 
8. การจางท่ีปรึกษาตรวจสอบ/
รับรองเกณฑ LEED 

1.79 - 0.21 2.00 

กรอบงบประมาณรวม 831.21 - 0.21 831.42  
หมายเหต:ุ กรอบงบประมาณกอสรางอาคารสํานักงาน กกพ. จํานวน 831.42 ลานบาท เปนไปตามแผนการดําเนินงาน งบประมาณรายจาย และประมาณการรายได
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556 

(5) การจัดหาสถานท่ีทําการสํานักงาน กกพ. ประจําเขต สํานักงาน กกพ. ไดรับอนุมัติกรอบวงเงิน
งบประมาณ 653.00 ลานบาท โดยจะทยอยการจัดหาท่ีดินและกอสรางอาคารสํานักงาน กกพ. ประจําเขตใหแลวเสร็จท้ัง 
13 เขต ภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2563 สํานักงาน กกพ. ไดกันเงิน
งบประมาณรายจายสําหรับจัดหาท่ีดินจํานวน 8 เขต และกอสรางสํานักงาน กกพ. ประจําเขต จํานวน 3 เขต วงเงิน
รวม 271.300 ลานบาท ปจจุบันสํานักงาน กกพ. ยังไมสามารถจัดหาท่ีดินท่ีมีความเหมาะสมท้ังดานทําเล ท่ีตั้ง และ
สภาพแวดลอมเพ่ือเปนสถานท่ีตั้งของสํานักงาน กกพ. ประจําเขตเปนการถาวรได ดังนั้น สํานักงาน กกพ. จึงไดปรับ
แผนการดําเนินงานและแผนการจัดสรรงบประมาณใหสอดคลองกับขอเท็จจริงโดยจะทยอยจัดหาท่ีดินและกอสราง
อาคารสํานักงานใหแลวเสร็จท้ัง 13 เขต ภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในวงเงินงบประมาณ 646.300 ลานบาท 
ซ่ึงมีความจําเปนตองจัดสรรงบประมาณสะสมเพ่ิมเติมในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2568 รายละเอียดดังตาราง 

แผนการจัดหาท่ีดินและกอสรางอาคารสํานักงาน กกพ. ประจําเขต 

การดําเนินงาน กรอบการจัดสรรงบประมาณประจําปงบประมาณ (ลานบาท) 
2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 รวม 

1. จัดหาท่ีดินจํานวน  8 เขต 
และกอสรางอาคารสํานักงาน 
จํานวน 3 เขต  

152.30 119.00      271.30 

2. กอสรางอาคารสํานักงาน 
จํานวน 3 เขต  

  75.00     75.00 

3. จัดหาท่ีดินจํานวน  2 เขต 
และกอสรางอาคารสํานักงาน 
จํานวน 1 เขต  

   75.00    75.00 

4. จัดหาท่ีดินจํานวน 1 เขต 
และ กอสรางอาคารสํานักงาน 
จํานวน 2 เขต  

    75.00   75.00 
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การดําเนินงาน กรอบการจัดสรรงบประมาณประจําปงบประมาณ (ลานบาท) 
2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 รวม 

5. จัดหาท่ีดินจํานวน 1 เขต 
และกอสรางอาคารสํานักงาน 
จํานวน 2 เขต  

     75.00  75.00 

6. จัดหาท่ีดินจํานวน 1  เขต 
และกอสรางอาคารสํานักงาน 
จํานวน 2 เขต  

      75.00 75.00 

รวม 152.30 119.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 646.30 

กลยุทธท่ี 2 พัฒนาบุคลากรใหเปนมืออาชีพดานการกํากับกิจการพลังงาน 

(1)  ปรับปรุงการบริหารงานบุคคลอยางตอเนื่องจากปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ท่ีไดมีการปรับ
โครงสรางการบริหารงานองคกรตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 โดยไดดําเนินการทบทวนกรอบอัตรากําลัง และปรับปรุง
กฎหมายลําดับรองวาดวยการบริหารงานบุคคลแลวเสร็จในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และจะดําเนินการทบทวน
โครงสรางตําแหนงงานและโครงสรางเงินเดือน รวมท้ังจัดทําแผนความกาวหนาสายอาชีพ และแผนการสืบทอด
ตําแหนงในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(2)  พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีความรูความเชี่ยวชาญดานการกํากับกิจการพลังงาน โดยมีการ
ทบทวนสมรรถนะของพนักงานสํานักงาน กกพ. ใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน และสรางความรวมมือทางดาน
วิชาการกับธนาคารโลก (World Bank) ในการพัฒนาการกํากับกิจการพลังงานใหเทียบเคียงองคกรกํากับในระดับ
สากลภายใตโครงการความรวมมือรูปแบบ Reimbursable Advisory Services (RAS) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
และจะดําเนินงานภายใตโครงการดังกลาวในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2.  การจัดเก็บรายได และการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2563 สํานักงาน กกพ. มีรายไดท้ังสิ้นจํานวน 957.512 ลานบาท สูงกวา
รายไดท่ีประมาณการไวจํานวน 8.761 ลานบาท และสํานักงาน กกพ. เบิกจายงบประมาณ ผูกพันสัญญา ตลอดจนกัน
เงินเปนภาระท่ีจําเปนของสํานักงาน กกพ. จํานวน 805.320 ลานบาท ต่ํากวากรอบวงเงินงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 3 มีนาคม พ.ศ. 2563 จํานวน 143.095 ลานบาท (กรอบวงเงินงบประมาณท้ังหมด จํานวน 948.415 
ลานบาท) เนื่องจาก ประเทศไทยประสบปญหาการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 และรัฐบาลไดประกาศ
มาตรการและแนวทางการดําเนินการเพ่ือการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคติดเชื้อ COVID-19 สํานักงาน กกพ. 
จึงไดปรับแผนการดําเนินงานใหเหมาะสมกับสถานการณดังกลาวโดยปรับรูปแบบการดําเนินงานและปรับแผนการใช
จายงบประมาณของสํานักงาน กกพ. โดยใชจายเทาท่ีจําเปน เพ่ือใหรัฐบาลนําไปใชในการแกไขการแพรระบาดของ
โรคติดเชื้อ COVID-19 สําหรับเงินนําสงคลังในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีจํานวน 80.224 ลานบาท โดยสํานักงาน 
กกพ. ไดนําเงินสงคลังในระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2563 แลว จํานวน 80.000 ลานบาท 
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ตารางแสดงงบประมาณรายจายและการใชจายงบประมาณประจําป พ.ศ. 2563 

รายละเอียด 
ผลการใชจาย

ประจําป พ.ศ. 2562 
(ลานบาท) 

กรอบงบประมาณและการใชจายประจําป พ.ศ. 2563 (ลานบาท) 
งบประมาณรายจาย 
ท่ีไดรับการอนุมัติ 

งบประมาณท่ีใชจาย 
 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 

1. รายจายดานบุคลากร2/ 250.361 284.128 249.043 
2. รายจายดานการจัดการและ
บริหารสํานักงาน3/  

343.353 383.830 
297.150 

3. รายจายงบลงทุนและเงิน
อุดหนุน4/ 

199.925 154.121 
151.868 

5. รายจายกิจกรรมตามกลยุทธ 77.670 94.400 3.387 
6. รายจายอ่ืนๆ5/ 22.853 31.936 103.872 

รวม 894.162 948.415 805.320 
หมายเหตุ:  
1/ รายจายดานบุคลากร หมายถึง คาตอบแทนกรรมการและผลประโยชนอื่นของ กกพ. เงินเดือนพนักงานและลูกจาง และคาตอบแทนพิเศษ 
2/ รายจายการจัดการและบริหารสํานักงาน หมายถึง คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ และคาสาธารณูปโภค 
3/ รายจายงบลงทุน และรายจายเงินอุดหนุน หมายถึง ครุภัณฑคอมพิวเตอร ครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑงานบานงานครัว ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ ครุภัณฑ
โฆษณา และเผยแพร ที่ดินอาคารและส่ิงกอสราง รวมทั้ง เงินสนับสนุนกิจกรรมภาคสังคม 
4/ รายจายอื่นๆ หมายถึง คาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน ฝกอบรมและศึกษาดูงานในตางประเทศ ฯลฯ และงบกลางสํารองจายฉุกเฉินหรือจําเปน 
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กิจกรรมการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ 

คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน คณะผูบริหารและพนักงานของสํานักงาน กกพ. 
 

กิจกรรมการดําเนินงาน 
 

 

กกพ. และผูบริหารสํานักงาน กกพ.  
ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 
 

เมื่อวันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 ประธาน กกพ. 
และผูบริหารสํานักงาน กกพ. นําโดยนายเสมอใจ ศุขสุเมฆ 
ประธานกรรมการกํากับกิจการพลังงาน นําแจกันดอกไม
ถวายเบื้องหนา พระฉายาลักษณ และลงนามถวายพระพร 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ใหทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบรูณ 
ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 
สภากาชาดไทย 

 
 

 
ประธานกรรมการกํากับกจิการพลังงาน  

เปนประธานถวายผาพระกฐินพระราชทานของคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน และ 
สํานักงาน กกพ. ประจําป 2562 ณ วัดบพิตรพิมุขวรวิหาร 

 
 
 

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. 
ณ วัดบพิตรพิมุขวรวิหาร ถนนจักรวรรดิ แขวงจักรวรรดิ 
เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ 
ประธานกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เปนประธาน
ถวายผาพระกฐินพระราชทานของ กกพ. และสํานักงาน 
กกพ. ประจําป พ.ศ.  2562 โดยมีกรรมการกํากับกิจการ
พลังงาน ผูบริหาร และพนักงาน สํานักงาน กกพ. เขา
รวมดวย 
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สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให 
กกพ. และผูบริหาร สํานักงาน กกพ. เขาเฝาทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล  

ในโอกาสวันคลายวันพระราชสมภพ เม่ือวันที่ 2 เมษายน 2563 ณ วังสระปทุม 

 

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2563 กกพ. และ
ผูบริหารสํานักงาน กกพ. นําโดยนายเสมอใจ ศุขสุเมฆ 
ประธานกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เขาเฝาทูล
ละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เปนการสวนพระองค เพื่อถวายพระพรชัยมงคล ใน
โอกาสวันคลายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 
2563 ณ วังสระปทุม 

 
 

กกพ. และผูบริหาร สํานักงาน กกพ. รวมลงนามถวายพระพรชัยมงคล 
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี  

 เม่ือวันที่ 3 มิถุนายน 2563 

 
กกพ. พรอมดวยคณะผูบริหารสํานักงาน กกพ. 
นําโดยนายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ประธานกรรมการ
กํากับกิจการพลังงาน วางพานพุมดอกไมถวาย
ราชสักการะและรวมลงนามถวายพระพรชัย
มงคลสมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมล
ลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรม
ราชินี 3 มิถุนายน 2563 ณ พระบรมมหาราชวงั 
เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ 
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สํานักงาน กกพ. จัดพิธีถวายสัตยปฏิญาณเพ่ือเปนขาราชการที่ดีและพลังของแผนดิน ประจําป 2563  
เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 28 กรกฎาคม 2563 

 
 

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ประธานกรรมการกํากับกิจการพลังงาน พรอมดวยกรรมการ
กํากับกิจการพลังงาน ผูบริหารและพนักงานสํานักงาน กกพ. รวมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลแดพระบาทสมเด็จ 
พระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 และพิธีถวายสัตยปฏิญาณเพื่อเปนขาราชการที่ดี
และพลังของแผนดิน ประจําป 2563 ณ สํานักงาน กกพ. 
 

กกพ. ผูบริหารสํานักงาน กกพ. รวมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 28 กรกฎาคม 2563 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง 

 
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 คณะกรรมการ
กํากับกิจการพลังงาน พรอมดวยคณะผูบริหาร
สํานักงาน กกพ. นําโดยนายเสมอใจ ศุขสุเมฆ 
ประธานกรรมการกํากับกิจการพลังงาน รวม 
ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว 28 กรกฎาคม 2563 ณ ศาลาสหทัย
สมาคม ในพระบรมมหาราชวัง 
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กกพ. และคณะผูบริหารสํานักงาน กกพ. เขารวมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล  
เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสริิกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง 

ประจําปพุทธศักราช 2563 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง 

 
 

วันที่ 12 สิงหาคม 2563 นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ประธานกรรมการกํากับกิจการพลังงาน พรอมดวย กรรมการกํากับ
กิจการพลังงาน และผูบริหารสํานักงาน กกพ. ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปหลวง เนื่องโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา ประจําปพุทธศักราช 2563 ณ  ศาลาสหทัยสมาคม ใน
พระบรมมหาราชวัง 

 
กกพ. เขารับรางวัล Thailand Influencer Awards 2019 2 สาขา 

 

 
นางอรรชกา สีบุญเรือง กรรมการกํากับกิจการ
พลังงาน เปนตัวแทนของ คณะกรรมการกํากับ
กิจการพลั ง ง าน  เข า รับรา งวั ล  Thailand 
Influencer Awards 2019 ใน 2 สาขา ไดแก 
ส า ข า  Best Game Changer in Influencer 
Marketing แ ล ะ ส า ข า  Best Influencer 
Campaign of the Year ที่ จั ด โ ด ย บ ริ ษั ท 
เทลสกอร จํากัด (Tellscore) ณ โรงแรมพารค 
ไฮแอท กรุงเทพฯ เมื่อวันที่  29 พฤษภาคม 
2562 
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กกพ. ใหการตอนรับและรวมประชุมกับคณะอนุกรรมการดานการมีสวนรวมในการติดตาม การตรวจสอบ และการ
ประเมินผลการดําเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศดานพลังงาน 

 
เม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2563 กกพ. ใหการตอนรับ และ
รวมประชุมกับคณะอนุกรรมการดานการมีสวนรวมใน
การติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลการ
ดําเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศดานพลังงาน นําโดย
นายมนูญ ศิริวรรณ เพ่ือนําเสนอความคืบหนาในการ
ดําเนินการตามแผนปฏิรูปพลังงาน ณ สํานักงาน กกพ.  
 

 

งานเดิน-ว่ิงการกุศลที่มี กกพ. เปนเจาภาพงาน โดยรายไดทัง้หมดจากการจัดกิจกรรมไมหักคาใชจายมอบให 
มูลนิธิแพทยอาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

 
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2562 ทพ.สมนึก ชาญดวยกิจ ผูอํานวยการ
สํานักงานมูลนิธิ พอ.สว.รับมอบเงินบริจาคจํานวน 470,450 บาท 
เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานมูลนิธิ ฯ จากกิจกรรม เดิน-วิ่ง การ
กุศล เนื่องในโอกาสครบรอบ 12 ป สํานักงาน กกพ. "RUN FOR 
SUSTAINABLE COMMUNITY"  ณ  ส ว น ส า ธ า รณะและส วน
พฤกษชาติ ศรีนครเข่ือนขันธ (คุงบางกระเจา) 

 
 
 

 
นายสุธรรม อยูในธรรม กรรมการกํากับกจิการพลังงาน (กกพ.) เปนประธานเปดงานประชมุสัมมนา 

เร่ือง “Gas & Energy Market Liberalization” 
 
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 โดยไดรับเกียรติ
จาก Professor Martin Cave, Chairman 
of the UK Gas & Electricity Markets 
Authority (GEMA) (แถวหลัง คนที่ 2 จาก
ขวา) Professor Erik Bohlin (แถวหลัง คน
ที่ 3 จากขวา) และ Dr.Simon Forge (แถว
หลัง คนที่ 1 จากซาย) รวมเปนวิทยากร 
การบรรยายในคร้ังนี้  โดยมีผู เข าร วม
สัมมนาฯ ประกอบดวยหนวยงานภาครัฐ ผู
ประกอบกิจการพลังงาน จํานวนกวา 40 
คน โดยการจัดงานในคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค
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เพื่อสรางความรวมมือดานการกํากับกิจการพลังงานของประเทศไทย ใหมีมาตรฐานสากลและสอดรับกับแนวคิดสังคม
เศรษฐกิจดิจิทัล นอกจากนี ้ยังเปนเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางหนวยงานราชการ ผูประกอบการดานพลังงานอีกดวย 
ซ่ึงในที่ประชุมไดมีการแลกเปลี่ยนองคความรูในเร่ืองการกํากับกิจการไฟฟาและกาซธรรมชาติ ตลาดการซื้อขายไฟฟา และ
ผลกระทบที่เกิดข้ึนจาก Big Data และ 5G ตอการกํากับ โดยใหความสําคัญในเร่ือง หลักการกํากับกิจการพลังงานที่ตองรักษา
สมดุลระหวางผูมีสวนไดสวนเสีย และสงเสริมการประกอบกิจการพลังงานใหมีประสิทธิภาพ ซึ่งการประชุมในคร้ังนี้ไดจัดข้ึน 
ณ สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 
 

คณะกรรมการกํากับกิจการพลงังาน และสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน  
ไดทําการตอนรับ นายสนธิรัตน สนธิจิรวงศ  รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน และคณะ เขาเย่ียมสํานักงาน กกพ. 

 
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 คณะกรรมการ
กํ า กับ กิจกา รพลั ง ง าน  และสํ านั ก งาน
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน ไดให
การตอน รับ นายสนธิ รัตน  สนธิจิ รวงศ   
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน และคณะ 
ที่ไดเขาเยี่ยมสํานักงาน กกพ. เพื่อประชุม
รับทราบบทบาทหนาที่ของ กกพ. แผนการ
ดําเนินงานสําคัญ รวมถึงแผนงานปฏิบัติการฯ 
และแผนงานสําคัญของป 2563 รวมถึงการ
หารือการทํางานรวมกัน 
 
 

สํานักงาน กกพ. รวมกับ สํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรค (องคการมหาชน)  
โดยมี ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม กรรมการกํากับกิจการพลังงาน ใหเกียรติเปนประธานเปดงาน  

“โครงการ Solar Vengers หรือ “โครงการนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาองคความรูและสงเสริมการใชพลังงานแสงอาทิตย” 
 

เ มื่ อ วั น ที่  5 กุ ม ภ า พั น ธ  2 5 63 สํ า นั ก ง า น
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน หรือสํานักงาน 
กกพ. รวมกับ สํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรค 
( อ งค ก า รมหาชน )ห รือ  CEA เป ดตั ว  SOLAR 
VENGERS Showcase โชว 12 ผลงาน ตอยอดการ
ใชพลังงานแสงอาทิตยอยางยั่งยืน และรวมลุน 2 
ผลงานที่จะไดรับการคัดเลือกไปพัฒนาตอยอดและ
ทดลองใชจริง ภายในงานเทศกาลงานออกแบบ
กรุงเทพฯ 2563 (Bangkok Design Week 2020) 
บริเวณ Creative Space และ Rooftop Garden 
ชั้ น  5 TCDC ก รุ ง เ ท พ ฯ  โ ด ย มี  ด ร . บั ณ ฑู ร 
เศรษฐศิโรตม กรรมการกํากับกิจการพลังงาน ให
เ กียรติ เปนประธานเปดงาน“โครงการ Solar 

Vengers หรือ “โครงการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองคความรูและสงเสริมการใชพลังงานแสงอาทิตย” ซึ่งไดรับการสนับสนุน
งบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟาเพือ่กิจการตามมาตรา 97(5) สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2562 
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เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการใชประโยชนจากพลังงานแสงอาทิตย ซึ่งเปนการรวมพลังความสามารถจากผูเชี่ยวชาญ
หลากหลายสาขาวิชา ที่เปนเหมือน Vengers มารวมระดมสมองเพื่อพัฒนานวัตกรรมตนแบบจากพลงังานแสงอาทิตยภายใต
กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) โดยจะตองรวมกับที่ปรึกษาทั้ง 3 ทีม คือ CreativeVenger DesignVenger 
และ MakerVenger ทุกทีมจะตองคนหาความเปนไปไดใหมในการตอยอดศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย และสรางสรรค
นวัตกรรมตนแบบออกมาจํานวน 12 ผลงาน กอนที่จะไดรับการคัดเลือกใหเหลือ 2 ผลงาน ซึ่งมีการประกาศผลแลวเมื่อเดือน
มีนาคม 2563 เพื่อนําไปพัฒนาและมีการทดลองเพื่อทดลองการใชงานจริงตอไป  
 

กิจกรรม กกพ. สัญจร 

 
กกพ. และผูบริหารสํานักงาน กกพ. ไดเดินทางศึกษาดงูานและเย่ียมชมกระบวนการควบคุมคุณภาพกาซธรรมชาติ 

ของระบบขนสงกาซธรรมชาตทิางทอของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) เพ่ือประโยชนในการกํากับดูแลการประกอบ
กิจการพลังงาน ในระหวางวันที่ 9 – 10 มกราคม 2563 ณ จังหวัดชลบุรี และจงัหวัดระยอง 

 
เมื่อวันที่ 9 – 10 มกราคม 2563 กกพ. พรอม
ดวยผูบริหารสํานักงาน กกพ. เดินทางลงพื้นที่
เพื่อศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกระบวนการควบคุม
คุณภาพกาซธรรมชาติของระบบขนสงกาซ
ธรรมชาติทางทอของบ ริษัท  ปตท.  จํ า กัด 
(มหาชน) ณ จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง 
โดยไดเขาเยี่ยมชมการดําเนินงานของสายงาน
ระบบทอสงกาซธรรมชาติ ซึ่งทําหนาที่ใหบริการ
ขนสงกาซธรรมชาติทางทอ รวมถึงงานปฏิบัติการ
และบํารุงรักษาระบบทอสงกาซธรรมชาติ โดย
ไดรับใบอนุญาตขนสงกาซธรรมชาติทางทอผาน
ระบบสงกาซธรรมชาติ ภายใตพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 เพื่อ
รับทราบกระบวนการการขนสงและควบคุม
คุณภาพกาซธรรมชาติจากผูผลิตกาซธรรมชาติ
และสถานีรับ – จายกาซธรรมชาติเหลว (LNG 
Terminal) ไปยังผูใชกาซธรรมชาติใหเปนไปตาม
กรอบการควบคุมคุณภาพกาซธรรมชาติภายใต
ขอกําหนดสําหรับการประกอบกิจการกาซ
ธรรมชาติ ในการปฏิบัติการระบบโครงขาย
พลังงาน พ.ศ. 2560 
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ประธานกรรมการกํากับกิจการพลังงานใหเกียรติเปนประธานในการเปดอบรมใหความรูความเขาใจแกผูมีสวนได
สวนเสียภายนอก เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงาน กกพ. 

 
เม่ือวันท่ี 16 กรกฎาคม 2563 สํานักงาน กกพ. 
โดยฝายบริหารทรัพยากรมนุษย ไดจัดอบรมให
ความรูความเขาใจกับผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก
เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของสํานักงาน กกพ. โดยประธาน
กรรมการกํากับกิจการพลังงานไดใหเกียรติเปน
ประธานในการเปดอบรม ซ่ึงมีผู เขารวมอบรม 
ได แก  ผู รั บ ใบอนุญาต  หน ว ย ง าน  ภ าครั ฐ 
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ผู ใ ช พ ลั ง ง า น ป ร ะ จํ า เ ข ต 
คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพ้ืนท่ีรอบโรงไฟฟา 
บริษัทท่ีเก่ียวของกับงานจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุและมีประชุมทางไกลผานระบบ VDO Conference ไปยัง
สํานักงาน กกพ. ประจําเขต 1-13 เพ่ือสรางความตระหนักในการดําเนินงานอยางมีคุณธรรมและมีความโปรงใส 
รับทราบถึงวัตถุประสงค ความสําคัญในการเขารวมการประเมินคุณธรรมฯ สงเสริมใหผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกมี
สวนรวมในการปรับปรุงแกไข การบริหารงานของหนวยงานภาครัฐ รวมถึงเพ่ือสื่อสารและประชาสัมพันธใหผูมีสวนได
สวนเสียภายนอกเขารวมประเมินคุณธรรมฯ ของสํานักงาน กกพ. 

 

กิจกรรมอาสาและพัฒนาองคกร 
 

กกพ. รวมพลังแบงปนเพ่ือสังคม : สมุดแทนใจ จากผูใหสูผูรับ 

เม่ือวันท่ี 19 ธันวาคม 2562 นางฤดี ภริงคาร ผูชวย
เลขาธิการสํานักงาน กกพ. พรอมดวยผูบริหาร 
พนักงานและลูกจาง สํานักงาน กกพ. รวมกัน
ประดิษฐสมุดทํามือ โดยใชกระดาษ A4 ท่ีใชแลว
หนาเดียว เพ่ือสงมอบตอใหกับเด็กชาวเขา เผามง 
เผากะเหรี่ยง กลุมเด็กผูอพยพท่ีอาศัยอยูตามตะเข็บ
ชายแดน รวมไปถึงเด็กท่ีประสบปญหาภัยธรรมชาติ
ตาง ๆ ภายใตกิจกรรมเพ่ือสังคม “กกพ. รวมพลัง
แบงปนเพ่ือสังคม : สมุดแทนใจ จากผูใหสูผูรับ” 
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ERC แบงปนความสุข : แบงปนน้ําใจใหผูพิการทางสายตา 
 

เ ม่ือวันท่ี 11 กุมภาพันธ2563 นางฤดี ภริงคาร 
ผูชวยเลขาธิการสํานักงาน กกพ. และ นางปนัดดา 
ดาราฉาย ผูอํานวยการฝายการเงินและบริหารงาน
ท่ัวไป เปนตัวแทนสงมอบปฏิทิน ไดอารี่และสิ่งของ
อ่ืนๆ ท่ีไดรับแบงปนจากผูบริหาร พนักงาน และ
ลูกจาง สํานักงาน กกพ. ใหแก ศูนย เทคโนโลยี
การศึกษาเพ่ือคนตาบอด มูลนิธิชวยคนตาบอดแหง
ประเทศไทย ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี เพ่ือสนับสนุนการผลิตเปนสื่ออักษรเบรลลและนําสิ่งของอ่ืนๆ ไปใชประโยชนตอไป ภายใตกิจกรรม
เพ่ือสังคม “ERC แบงปนความสุข : แบงปนน้ําใจใหผูพิการทางสายตา” 
 

ERC แบงปนความสุข : ประดิษฐหนากากผาตานไวรัสโควิด-19 
 

เม่ือวันท่ี 9 มีนาคม 2563 ผูบริหาร พนักงานและ
ลูกจาง สํานักงาน กกพ. รวมกันประดิษฐหนากาก
ผาเพ่ือใชเปนอุปกรณปองกันการแพรระบาดของ
เชื้อไวรัสโควิด-19 ณ สํานักงาน กกพ. ชั้น 19 
ภายใตกิจกรรมเพ่ือสังคม “ERC แบงปนความสุข : 
ประดิษฐหนากากผาตานไวรัสโควิด-19 
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