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คํานํา 
 

“กองทุนพัฒนาไฟฟา” จัดตั้งขึ้นภายในสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (สํานักงาน กกพ.) 
ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.  2550 โดยมีวัตถุประสงคหนึ่งเพ่ือเปนทุนสนับสนุนใหมี 
การสงเสริมการใชพลังงานหมุนเวียน และเทคโนโลยีที่ใชในการประกอบกิจการไฟฟาที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย  
หรือกองทุนพัฒนาไฟฟาเพ่ือกิจการตามมาตรา 97(4) ภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 
(กกพ.) ซึ่งไดวางระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน วาดวยหลักเกณฑ และวิธีการจัดสรรเงินจากกองทุน
พัฒนาไฟฟาเพ่ือการสงเสริมการใชพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีในการประกอบกิจการไฟฟาที่มีผลกระทบ 
ตอสิ่งแวดลอมนอย พ.ศ. 2559 ไว โดยมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2559 เปนตนมา 

เพ่ือใหการดําเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟาเพ่ือกิจการตามมาตรา 97(4) เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
สํานักงาน กกพ. จึงเห็นควรจัดใหมีคูมือแนวทางการกล่ันกรองขอเสนอโครงการกองทุนพัฒนาไฟฟาเพ่ือกิจการ  
ตามมาตรา 97(4) สําหรับใชในการจัดสรรเงินประจําปงบประมาณ 2563 ซึ่งอธิบายวิธีการ ขั้นตอน รวมทั้งตัวอยาง
เอกสารในการดําเนินงาน เพ่ือเปนแนวทางการดําเนินงาน ที่ชัดเจนสําหรับผูมีสิทธิยื่นขอรับการจัดสรรเงินกองทุน 
ตลอดจนเจาหนาที่สํานักงาน กกพ. ซึ่งทําหนาที่กลั่นกรอง ขอเสนอโครงการและผูมีสวนเก่ียวของใหมีความเขาใจท่ี
ถูกตอง และสามารถปฏิบัติตามระเบียบที่ กกพ. กําหนดไวไดอยางถูกตองและครบถวน 

สํานักงาน กกพ. หวังวาคูมือฉบับนี้จะเปนประโยชนในการใหความรู สรางความเขาใจเ ก่ียวกับแนวทาง 
การขอรับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟาเพ่ือกิจการตามมาตรา 97(4) ใหกับผูที่เกี่ยวของสามารถนําไปปฏิบัติ 
ไดใชอยางเหมาะสม และมีมาตรฐานการปฏิบัติงานในรูปแบบเดียวกัน ทําใหการดําเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟา  
เกิดประโยชนในการพัฒนาและเกิดผลสัมฤทธิ์ในการบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟาตามวัตถุประสงคในการสงเสริมการใช
พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีในการประกอบกิจการไฟฟาที่มีผลตอสิ่งแวดลอมนอยตอไป 

 
สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 

พฤศจิกายน 2562 
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1 
ฝายยุทธศาสตรและแผนงานกองทุนพัฒนาไฟฟา สํานักงาน กกพ. 

 

 

 

 

 

  

บทนํา 

รูจักกองทุนพัฒนาไฟฟา 
เพ่ือกิจการตามมาตรา 97(4) 



 

2 
ฝายยุทธศาสตรและแผนงานกองทุนพัฒนาไฟฟา สํานักงาน กกพ. 

“กองทุนพัฒนาไฟฟา” จัดตั้งขึ้นภายในสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (สํานักงาน 
กกพ.) ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ซึ่งอยูภายใตการกํากับดูแลโดยคณะกรรมการ
กํากับกิจการพลังงาน  (กกพ . )  โดยสํานักงาน  กกพ .  เปนหนวยงานของรัฐที่มีหนาที่ เปนผู เรียกเก็บเงิน 
จากผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟา รวมถึงการจายเงิน เก็บรักษาเงิน และบริหารจัดการเงินกองทุน 
พัฒนาไฟฟาตามระเบียบที่ กกพ. กําหนด ภายใตกรอบนโยบายของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ 
(กพช.) โดยการจัดตั้งกองทุนพัฒนาไฟฟามีวัตถุประสงคเ พ่ือ เปนทุนสนับสนุนใหมีการใหบริการไฟฟาไปยัง 
ทองที่ตางๆ อยางทั่วถึง เพ่ือกระจายความเจริญไปสูทองถิ่น พัฒนาชุมชนในทองถิ่น รอบโรงไฟฟาที่ ไดรับ 
ผลกระทบจากการดําเนินงานของโรงไฟฟา  สงเสริมการใชพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีในการประกอบ 
กิจการไฟฟาท่ีมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม โดยคํานึงถึงความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและความเปนธรรม 
ของผูใชไฟฟา  

 

 
แหลงที่มาของเงินกองทุนพัฒนาไฟฟา  จะมาจาก (1) เงินที่ไดรับจากผูรับใบอนุญาตประกอบ 

กิจการไฟฟาตามระเบียบที่ กกพ. กําหนดภายใตกรอบนโยบายของ กพช. (2) เงินคาปรับจากผูรับใบอนุญาต  
ประกอบกิจการไฟฟาที่กระทําการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามที่ กกพ. กําหนด (3) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคให  
และ (4) ดอกผลหรือผลประโยชนใดๆ ที่เกิดจากเงินหรือทรัพยสิน ดังภาพที่ 1 

 

 
 

ภาพที่ 1 แหลงที่มาของเงินกองทุนพัฒนาไฟฟา 
 

  

1. แหลงที่มาของเงินและการใชจายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟา

เงินกองทุน
พัฒนาไฟฟา

1. เงินท่ีไดรับจากผูรับใบอนุญาตฯ
ตามระเบียบ ที่ กกพ. กําหนด  
ภายใตกรอบนโยบาย ของ กพช.

2. เงินคาปรับจากผูรับใบอนุญาตฯ   
ที่ฝาฝน/ไมปฏิบัตติามท่ี กกพ. 
กําหนด

3. เงินหรือทรัพยสิน
ที่มีผูบริจาคให

4. ดอกผลหรือผลประโยชน
ที่เกิดจากเงินหรือทรัพยสิน
ของกองทุน



 

3 
ฝายยุทธศาสตรและแผนงานกองทุนพัฒนาไฟฟา สํานักงาน กกพ. 

โดยสํานักงาน กกพ. เปนผูทําหนาที่รับเงิน จายเงิน เก็บรักษา และบริหารจัดการเงินกองทุนพัฒนาไฟฟา
แยกออกจากงบประมาณของสํานักงาน กกพ. ตามประกาศและระเบียบที่ กกพ. กําหนด  ซึ่งเงินกองทุนพัฒนาไฟฟา 
ถือเปนทุนหมุนเวียนที่ตองมีการประเมินผลการดําเนินงานตามท่ีกระทรวงการคลังกําหนด และตอง มีการ 
รายงานผลการดําเนินงานตอ กพช. รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน คณะรัฐมนตรีสภาผูแทนราษฎร  และวุฒิสภา 
พรอมทั้งเปดเผยตอสาธารณชน และถูกตรวจสอบโดยสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.)  

การใชจายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟา จะมีการใชจายตามวัตถุประสงคในการดําเนินกิจการตามมาตรา 97 
ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 โดยสํานักงาน กกพ. ไดแยกบัญชีตามวัตถุประสงค 
ในการใชจายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟาในแตละเร่ืองออกจากกันอยางชัดเจน และมีการใชจายเงินตามระเบียบ  
ที่ กกพ. กําหนด ดังภาพท่ี 2 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ภาพที่ 2 วัตถุประสงคของการใชจายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟา 
 
  

มาตรา 97(1) 
ชดเชยและอุดหนุนการบริการผูใชไฟฟาที่ดอยโอกาสตามนโยบายของรัฐ 
ชดเชยและอุดหนุนใหมีการใหบริการไฟฟาอยางทั่วถึง หรือเพ่ือสงเสริม 
นโยบายการกระจายความเจริญไปสูภูมิภาคภูมิภาค 

มาตรา 97(2)  ชดเชยผูใชไฟฟาที่ตองจายคาไฟฟาแพงขึ้นจากการที่ผูรับใบอนุญาต 
ที่มีศูนยควบคุมระบบไฟฟาสั่งจายไฟฟาอยางไมเปนธรรม  

มาตรา 97(3)  พัฒนาหรือฟนฟูทองถิ่นที่ไดรับผลกระทบจากการดําเนินงานของโรงไฟฟา 

มาตรา 97(4)  การสงเสริมการใชพลังงานหมุนเวียน และเทคโนโลยีในการประกอบกิจการไฟฟา 
ที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย 

 การสงเสริมสังคมและประชาชนใหมีความรู ความตระหนัก และมีสวนรวม 
ทางดานไฟฟา มาตรา 97(5) 

มาตรา 97(6)  เปนคาใชจายในการบริหารกองทุน 
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ฝายยุทธศาสตรและแผนงานกองทุนพัฒนาไฟฟา สํานักงาน กกพ. 

 
การดําเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟาเพ่ือกิจการตามมาตรา 97(4) เพ่ือการสงเสริมการใชพลังงาน 

หมุนเวียนและเทคโนโลยีที่ใชในการประกอบกิจการไฟฟาที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย กกพ. ไดดําเนินการ 
ตามกรอบนโยบายของ กพช. ดังนี้ 

2.1  การเก็บเงินเขากองทุนพัฒนาไฟฟาเพื่อกิจการตามมาตรา 97(4) กกพ. ไดออกประกาศ
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เรื่อง การนําสงเงินเขากองทุนพัฒนาไฟฟา สําหรับผูรับใบอนุญาต  
จําหนายไฟฟา เพ่ือสงเสริมการใชพลังงานหมุนเวียน และเทคโนโลยีในการประกอบกิจการไฟฟาที่มีผลกระทบ 
ตอสิ่งแวดลอมนอย พ.ศ. 2557 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 31 ธันวาคม 2557 
กําหนดใหผูรับใบอนุญาตจําหนายไฟฟา ตองนําสงเงินเขากองทุนพัฒนาไฟฟา ในอัตรา 0.5 สตางคตอหนวย 
จําหนายไฟฟา ตั้งแตรอบเดือนท่ีเรียกเก็บคาไฟฟาประจําเดือนมกราคม 2558 เปนตนมา  

2.2  การใชจายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟาเพื่อกิจการตามมาตรา 97(4) กกพ. ไดออกระเบียบ 
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานวาดวย หลักเกณฑ และวิธีการจัดสรรเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟาเพ่ือสงเสริม 
การใชพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีที่ใชในการประกอบกิจการไฟฟาที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย พ.ศ. 2559 
(ระเบียบ กกพ.ฯ) ซึ่งไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 31 มีนาคม 2559 เปนตนมา  

2.3  โครงสรางการบริหารงานกองทุนพัฒนาไฟฟาเพื่อกิจการตามมาตรา 97(4) ตามระเบียบ กกพ.ฯ  
ไดกําหนดโครงสรางการบริหารงานกองทุนพัฒนาไฟฟาเพ่ือกิจการตามมาตรา 97(4) ไวดังภาพที่ 3 

 

 
 

ภาพที่ 3 โครงสรางการบริหารเงินกองทุนพัฒนาไฟฟาเพ่ือกิจการตามมาตรา 97(4) 
  

2. กองทุนพัฒนาไฟฟาเพ่ือกิจการตามมาตรา 97(4)

คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) 

คณะอนุกรรมการกล่ันกรอง คณะอนุกรรมการติดตามประเมินผล 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 
(สํานักงาน กกพ.) 

ผูมีสิทธิย่ืนเสนอขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุน 

ฝายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟา (กฟ.) 

ผูทรงคุณวุฒิ 
หรือผูมีความชํานาญ 

เฉพาะดาน 



 

5 
ฝายยุทธศาสตรและแผนงานกองทุนพัฒนาไฟฟา สํานักงาน กกพ. 

โดยสรุปบทบาทและหนาที่ตามโครงสรางการบริหารเงินกองทุนพัฒนาไฟฟา เพ่ือกิจการตามมาตรา 97(4) 
ไดดังนี้ 

-  คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.)  เปนผูออกระเบียบและประกาศที่เกี่ยวของกับ 
นโยบายและแนวทางกํากับดูแลและการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาไฟฟาในภาพรวม รวมทั้ง เปนผูมีอํานาจ  
ในพิจารณาอนุมัติโครงการที่ไดรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟาเพ่ือกิจการตามมาตรา 97(4)  
การพิจารณาใหกรรมสิทธิ์ของทรัพยสินที่ไดจากเงินกองทุน การขยายระยะเวลาดําเนินโครงการท่ีเปลี่ยนแปลง 
ไปจากที่ไดอนุมัติไวแลว โดย กกพ. อาจมอบอํานาจใหคณะอนุกรรมการฯ หรือสํานักงาน กกพ. ดําเนินการ  
ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงแทนไดตามความเหมาะสม 

-  คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการสงเสริมการใชพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีที่ใช 
ในการประกอบกิจการไฟฟา ซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก กกพ. มีอํานาจหนาที่ในการ (1) เสนอแนะแนวนโยบาย 
แนวทางในการบริหารจัดการ แผนงาน กรอบการสนับสนุนโครงการและการกํากับดูแลการใชจายเงินของโครงการ  
ที่ไดรับการสนับสนุนและการใชจายเงินของกองทุนพัฒนาไฟฟาเพ่ือการสงเสริมการใชพลังงานหมุนเวียนและ
เทคโนโลยีที่ใชในการประกอบกิจการไฟฟาที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย ตามมาตรา 97 (4) เพ่ือเสนอ
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานใหความเห็นชอบ (2) พิจารณาหลักเกณฑการกล่ันกรองขอเสนอโครงการนําเสนอ
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ (3) พิจารณากลั่นกรองขอเสนอโครงการใหเปนไปตาม
ระเบียบ หลักเกณฑที่กําหนด (4) พิจารณาปรับปรุงรายละเอียดโครงการ โดยไมกระทบวงเงินงบประมาณท่ีไดรับใน
ระหวางปตามแผนท่ีคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานไดใหความเห็นชอบแลว (5) เชิญผูยื่นขอรับการจัดสรร
เงินกองทุนมาชี้แจงขอมูลเพ่ิมเติมหรือสงเอกสารเพ่ิมเติม (6) แตงตั้งคณะทํางานหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพ่ือพิจารณา
หรือกระทําการที่เกี่ยวของกับการดําเนินตามมาตรา 97 (4) ตามท่ีอนุกรรมการมอบหมาย และ (7) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ 
ตามท่ีคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานมอบหมาย 

-  คณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลโครงการ มีอํานาจในการกําหนดกรอบแนวทาง หลักเกณฑ 
การประเมินผล ติดตามประเมินผลการดําเนินโครงการ รายงานความคืบหนาการดําเนินงาน และเสนอแนะแนวทางการ
ปรับปรุงการดําเนินงานตอ กกพ. 

-  สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (สํานักงาน กกพ.)  ทําหนาที่เปนสํานักงาน 
เลขานุการของ กกพ. ทําหนาที่ในการรับเงิน จายเงิน เก็บรักษาเงิน และบริหารจัดการเงินกองทุนตามระเบียบหรือประกาศ 
ที่ กกพ. กําหนด มีอํานาจในการประกาศกําหนดกรอบจํานวนเงิน รูปแบบการจัดสรรเงินกองทุน และกําหนด 
ระยะเวลาการเปดรับขอเสนอโครงการตอสาธารณะ การจัดใหผูทรงคุณวุฒิหรือผู เชี่ยวชาญเพ่ือสนับสนุน  
การกลั่นกรองโครงการ การจัดทําคูมือและแบบฟอรมที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน การรับยื่นขอเสนอโครงการ  
การตรวจสอบและกลั่นกรองโครงการเพ่ือสนับสนุนและทําหนาที่เลขานุการของคณะอนุกรรมการท่ี กกพ.  
แตงตั้งขึ้นในการกลั่นกรองโครงการ และการประเมินผลการดําเนินโครงการ รวมทั้ง ก ารปฏิบัติงานตางๆ  
ที่เกี่ยวของกับการลงนามสัญญาหรือบันทึกขอตกลง การติดตามรายงานผลการดําเนินโครงการกับผูที่มีสิทธิได รับ 
การสนับสนุนจากเงินกองทุน โดยมีฝายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟาเปนหนวยงานหลักที่สนับสนุนการดําเนินงานกองทุน 
พัฒนาไฟฟา และปฏิบัติงานตามท่ีสํานักงาน กกพ. มอบหมาย 
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-  ผูทรงคุณวุฒิหรือผูมีความชํานาญเฉพาะดาน เพ่ือทําหนาที่วิเคราะหกลั่นกรองขอเสนอโครงการ 
พิจารณารายงานผลความกาวหนาและรายงานฉบับสมบูรณ  พรอมทั้งเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ขอเสนอโครงการที่จะไดรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟาเพ่ือกิจการตามมาตรา 97(4) 

เพ่ือใหการดําเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟาเพ่ือกิจการตามมาตรา 97(4) ในการสงเสริมการใชพลังงาน
หมุนเวียนและเทคโนโลยีที่ใชในการประกอบกิจการไฟฟาที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยมีการทํางานอยางมี
มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ สํานักงาน กกพ. จึงจัดทําคูมือฉบับนี้ขึ้น เพ่ือใชเปนแนวทางใหกับผูมีสิทธิยื่น 
ขอเสนอโครงการเพ่ือขอรับการจัดสรรเงินกองทุน ผูปฏิบัติงานของสํานักงาน กกพ. และผูเกี่ยวของไดมีการ 
ดําเนินงานตามระเบียบและประกาศของ กกพ. ไดอยางถูกตอง  ในขั้นตอนการพิจารณาจัดทําขอเสนอโครงการ  
การพิจารณากลั่นกรองโครงการ การพิจารณาอนุมัติโครงการท่ีไดรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟาเพ่ือกิจการ 
ตามมาตรา 97(4) การจัดทําสัญญาหรือบันทึกขอตกลง การเบิกจายเงินกองทุน การติดตามรายงานความกาวหนา  
ผลการดําเนินงานโครงการ ซึ่งจะไดกลาวถึงโดยละเอียดในคูมือฉบับนี้ 
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สวนท่ี 1 
การจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟา 
เพ่ือกิจการตามมาตรา 97(4) 

1.1 ประเภทแผนงานท่ีมีสิทธิไดรับการจัดสรรเงินกองทุน 
1.2 กรอบการสนับสนุน ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
1.3 ผูมีสิทธิยื่นขอเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรเงินกองทุน 
1.4 รูปแบบของการจัดสรรเงินกองทุน 
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การใชจายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟาเพ่ือกิจการตามมาตรา 97(4) ตามระเบียบคณะกรรมการกํากับ 
กิจการพลังงาน วาดวยหลักเกณฑ และวิธีการจัดสรรเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟาเพ่ือการสงเสริมการใชพลังงานหมุนเวียน 
และเทคโนโลยีที่ใชในการประกอบกิจการไฟฟาที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย พ.ศ. 2559 ไดกําหนดใหใชจาย  
ตามวัตถุประสงค 3 ประการ คือ (1) สงเสริมการใชพลังงานหมุนเวียนในการประกอบกิจการไฟฟา (2) สงเสริมการพัฒนา 
และปรับปรุงเทคโนโลยีในการประกอบกิจการไฟฟา  และ (3) ศึกษา วิจัย พัฒนา สงเสริม สนับสนุน และสาธิต 
ดานพลังงานหมุนเวียน เทคโนโลยีในการประกอบกิจการไฟฟา หรือการปองกันแกไขปญหาสิ่งแวดลอมจากการ
ประกอบกิจการไฟฟา โดยคูมือในสวนนี้จะนําเสนอรายละเอียดที่เกี่ยวของกับแผนงานท่ีมีสิทธิขอรับการจัดสรร
เงินกองทุน คุณสมบัติของผูมีสิทธิยื่นขอรับการจัดสรรเงินกองทุน และรูปแบบในการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟา  
ที่ กกพ. กําหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 
ประเภทแผนงานที่มีสิทธิยื่นขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟาเพ่ือกิจการตามมาตรา 97(4) 

ประกอบดวย 3 แผนงาน ประกอบดวย (1) แผนงานสงเสริม และสาธิตการใชพลังงานหมุนเวียนในการประกอบ
กิจการไฟฟา (2) แผนงานพัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีในการประกอบกิจการไฟฟาใหมีประสิทธิภาพและเกิดผล
กระทบตอสิ่งแวดลอมนอย และ (3) แผนงานศึกษา และวิจัย ดานพลังงานหมุนเวียน และเทคโนโลยีที่ใชในการ
ประกอบกิจการไฟฟาที่มีประสิทธิภาพ และมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการ
พลังงาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน จะประกาศกรอบการจัดสรรในแตละปตามความ
เหมาะสม 
 

 
 

ภาพที่ 4 ประเภทแผนงานที่มีสิทธิขอรับการจัดสรรเงินกองทุน 
 

  

1.1 ประเภทแผนงานที่มีสิทธิขอรับการจัดสรรเงินกองทุน

แผนงานที่มีสิทธิ
ขอรับการจัดสรร
เงินกองทุน

1)  แผนงานสงเสริม และสาธิต
การใชพลังงานหมุนเวียน
ในการประกอบกิจการไฟฟา

2)  แผนงานพัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีในการประกอบ
กิจการไฟฟาใหมีประสิทธิภาพ และเกิดผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมนอย

3)  แผนงานศึกษา และวิจัย 
ดานพลังงานหมุนเวียน และ
เทคโนโลยีในการประกอบ
กิจการไฟฟาที่มีประสิทธิภาพ 
แ ล ะ มี ผ ล ก ร ะ ท บ ต อ
สิ่งแวดลอมนอย
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ฝายยุทธศาสตรและแผนงานกองทุนพัฒนาไฟฟา สํานักงาน กกพ. 

 

1) แผนงานสงเสริม และสาธิต การใชพลังงานหมุนเวียนในการประกอบกิจการไฟฟา 
เปนการสงเสริม สาธิตนํารองโครงการดานการใชพลังงานหมุนเวียนในการประกอบกิจการไฟฟารูปแบบ

ตางๆ เพ่ือใหเกิดการถายทอดขยายผลการใชพลังงานหมุนเวียนในการประกอบกิจการไฟฟาและการสนับสนุนใหเกิด
การลงทุนใชพลังงานหมุนเวียนในการประกอบกิจการไฟฟาอยางแพรหลายมีประสิทธิภาพ  และมีความเหมาะสม 
ทั้งในดานเทคนิค เศรษฐกิจ และสังคม เพ่ือใหเกิดความสมดุลอยางยั่งยืน เหมาะสม และสอดคลองกับทิศทางการพัฒนา
พลังงานของประเทศท่ีครอบคลุมความรวมมือกับทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

10 
ฝายยุทธศาสตรและแผนงานกองทุนพัฒนาไฟฟา สํานักงาน กกพ. 

2)  แผนงานพัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีในการประกอบกิจการไฟฟาใหมีประสิทธิภาพ 
และเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย  

เปนการสง เสริมและสนับสนุนการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพของเทคโนโลยีและอุปกรณ  
การประกอบกิจการไฟฟาในประเทศ เพ่ือเปนการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟาภายในประเทศ  รวมถึง 
การสนับสนุนการพัฒนาปรับปรุงเชื่อมโยงระบบไฟฟาจากผูประกอบการผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก ตลอดจน  
การพัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการดานส่ิงแวดลอมท่ีเกิดจากการประกอบกิจการไฟฟา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)  แผนงานศึกษา และวิจัย ดานพลังงานหมุนเวียน และเทคโนโลยีในการประกอบ
กิจการไฟฟาที่มีประสิทธิภาพ และมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย  

เปนการศึกษา และวิจัย ดานพลังงานหมุนเวียน และเทคโนโลยีในการประกอบกิจการไฟฟา ที่เปนการตอ
ยอดจากองคความรูเดิม และแสดงถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีในการประกอบกิจการ
ไฟฟาและลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม รวมถึงการพัฒนา ทดสอบ วิเคราะห และประเมินความเหมาะสมในการดําเนิน
โครงการ เพ่ือนําไปสูการใชจริง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 
ฝายยุทธศาสตรและแผนงานกองทุนพัฒนาไฟฟา สํานักงาน กกพ. 

 
ผูมีสิทธิยื่นขอเสนอโครงการเพ่ือขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟาตามมาตรา 97(4) ไดแก 

หนวยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา สหกรณ องคกรไมแสวงหากําไร ผูรับใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน  
ผูประกอบการท่ีเปนนิติบุคคลและไดรับการยกเวนไมตองขอรับใบอนุญาต  ตามพระราชกฤษฎีกากําหนดประเภท 
ขนาดและลักษณะของกิจการพลังงานท่ีไดรับการยกเวน และวิสาหกิจชุมชน โดยมีขอบเขต ดังนี้ 

1) หนวยงานของรัฐ หมายความวา 
 1.1) ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค และองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 1.2) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ  
 1.3) หนวยงานอื่นของรัฐ  
 1.4) หนวยงานภายในของหนวยงานของรัฐตาม 1.1) 1.2) หรือ 1.3)  
2) สถาบันการศึกษา หมายความวา สถานศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ 
3) องคกรไมแสวงหากําไร  หมายความวา  สมาคม  มูลนิธิ  หรือองคกรที่ เรียกชื่ออย าง อ่ืน 

ที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลหรือเปนสวนงานหรือโครงการในองคกรนิติบุคคล  มีวัตถุประสงคเพ่ือดําเนินกิจกรรม 
ที่เปนสาธารณประโยชน ไมแสวงหากําไรจากการประกอบกิจการดังกลาว และตองดําเนินกิจการอยางหนึ่งอยางใด
เพ่ือสาธารณประโยชนมาเปนเวลาตอเนื่องกันไมนอยกวาหนึ่ งป ทั้งนี้ ตองมีวัตถุประสงคและการดําเนินงาน 
ที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของกองทุน 

4) ผูรับใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน  ไดแก ผูประกอบกิจการไฟฟา ผูประกอบกิจการ 
ระบบสงไฟฟา ผูประกอบกิจการระบบจําหนายไฟฟา ผูประกอบกิจการจําหนายไฟฟา ผูประกอบกิจการขนสง 
กาซธรรมชาติทางทอผานระบบสงกาซธรรมชาติ ผูประกอบกิจการจัดหาและคาสงกาซธรรมชาติ ผูประกอบกิจการ 
คาปลีกกาซผานระบบจําหนายกาซธรรมชาติ  และผูประกอบกิจการเก็บรักษาและแปรสภาพกาซธรรมชาติ 
จากของเหลวเปนกาซ 

5) ผูประกอบการที่เปนนิติบุคคลและไดรับการยกเวนไมตองขอรับใบอนุญาต ตามพระราชกฤษฎีกา
กําหนดประเภท ขนาดและลักษณะของกิจการพลังงานท่ีไดรับการยกเวนไมตองขอรับใบอนุญาตการประกอบ
กิจการพลังงาน พ.ศ. 2552 ที่มีสัญญาซ้ือขายไฟฟากับการไฟฟา ทั้งนี้ ไมรวมถึงโครงการรับซื้อไฟฟาจากพลังงาน
แสงอาทติยแบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ที่มีขนาดกําลังการผลิตติดตั้งนอยกวาหรือเทากับ 10 กิโลวัตต 

6) วิสาหกิจชุมชน ที่เปนนิติบุคคลท่ีจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548  
7) วิสาหกิจเพื่อสังคม ทีเ่ปนนิติบุคคลท่ีจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม พ.ศ. 2562 
 ทั้งนี ้ผูมีสิทธิยื่นขอรับการจัดสรรเงินกองทุนจะตองมีสัญชาติไทย หรือเปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตาม

กฎหมายไทย ซึ่งผูแทนนิติบุคคลตองมีสัญชาติไทย  

1.2 ผูมีสิทธิยื่นขอเสนอโครงการเพ่ือขอรับการจัดสรรเงินกองทุน 
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ฝายยุทธศาสตรและแผนงานกองทุนพัฒนาไฟฟา สํานักงาน กกพ. 

 
รูปแบบของการจัดสรรเงินกองทุนเพ่ือสนับสนุนการดําเนินโครงการ จําแนกเปน 2 รูปแบบ ดังนี้ 
1) เงินใหเปลาเต็มจํานวน สําหรับหนวยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา องคกรไมแสวงหาผลกําไร 

วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจเพ่ือสังคม 

2) เงินใหเปลาบางสวน สําหรับผูรับใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานหรือผูประกอบการที่ไดรับ
การยกเวนไมตองขอรับใบอนุญาตตามพระราชกฤษฎีกากําหนดประเภท ขนาดและลักษณะของกิจการพลังงานที่ไดรับ
การยกเวนไมตองขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน  พ.ศ. 2552 และมีสัญญาซื้อขายไฟฟากับการไฟฟา 
โดยมีกําหนดสัดสวนขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาไฟฟาเพ่ือกิจการตามาตรา  97 (4) ไดไมเกินรอยละ 80  
ของงบประมาณโครงการ  

 

 

  

1.3 รูปแบบของการจัดสรรเงินกองทุน
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ฝายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟา สํานักงาน กกพ. 

 

 

 

 

 

 
 

  
2 

สวนท่ี 2 
แนวทางการจัดทําขอเสนอโครงการ 

2.1 ขอกําหนดการเสนอโครงการ 
2.2 รายละเอียดขอเสนอโครงการ 
2.3 อัตราคาใชจายในการจัดทํางบประมาณโครงการ 
2.4 การยื่นขอเสนอโครงการ 
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ฝายยุทธศาสตรและแผนงานกองทุนพัฒนาไฟฟา สํานักงาน กกพ. 

 
โครงการท่ีมีสิทธิขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟาเพ่ือกิจการตามมาตรา 97(4) ตองอยูภายใต

ขอกําหนด ดังนี้ 
(1)  มีเปาหมายการดําเนินงานตรงกับวัตถุประสงคการจัดตั้งกองทุนตามขอ 5 ขอ 6 หรือขอ 7  

ของระเบียบ กกพ. วาดวยหลักเกณฑ และวิธีการจัดสรรเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟาเพ่ือสงเสริมการใชพลังงาน
หมุนเวียนและเทคโนโลยีที่ใชในการประกอบกิจการไฟฟาที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย พ.ศ. 2559 (รายละเอียด
ปรากฎตามภาคผนวก จ) 

 ขอ 5  เงินกองทุน ใหใชจายตามวัตถุประสงคของการจัดตั้งกองทุน ดังตอไปน้ี 
(1) สงเสริมการใชพลังงานหมุนเวียนในการประกอบกิจการไฟฟา 
(2) สงเสริมการพัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีในการประกอบกิจการไฟฟา 
(3) ศึกษา วิจัย พัฒนา สงเสริม สนับสนุน และสาธิตดานพลังงานหมุนเวียน เทคโนโลยี 

ในการประกอบกิจการไฟฟา หรือการปองกันแกไขปญหาสิ่งแวดลอมจากการประกอบ
กิจการไฟฟา 

ขอ 6 การใชจายเงินใหเปนไปตามที่ กกพ. กําหนด ภายใตกรอบของคณะกรรมการนโยบาย 
พลังงานแหงชาติ  

ขอ 7 เงินกองทุนใหใชจายสนับสนุนโครงการ และแผนงานอ่ืนๆ ที่สอดคลองกับวัตถุประสงค 
การใชจายเงินกองทุนตามมาตรา 97(4) ตามท่ี กกพ. เห็นชอบ   

(2) มีเปาหมายและวัตถุประสงคสอดคลองกับทิศทางนโยบายแผนการพัฒนาพลังงานของประเทศ 
ยุทธศาสตรการพัฒนากองทุน และสถานการณพลังงาน 

(3) ไมมีความซ้ําซอนกับโครงการที่ดําเนินการอยู หรือเคยมีการดําเนินงานมากอน ไมวาจะไดรับ 
การสนับสนุนจากหนวยงานใด เวนแตเปนโครงการที่พัฒนาตอยอดจากโครงการท่ีเคยดําเนินการมาแลว 

(4) แสดงรายละเอียดการดําเนินงานที่ครบถวน มีความถูกตอง เหมาะสม และสอดคลองกับ  
งบประมาณ หรือคาใชจายที่ขอรับการจัดสรรเงิน 

(5) แสดงเปาหมาย ผลลัพธ และประโยชนที่คาดว าจะไดรับจากการดําเนินโครงการ ตองเปน 
ประโยชนโดยตรงตอกองทุน สามารถตอบสนองตอการแกไขปญหาอุปสรรคของการใชพลังงานหมุนเวียน  
และเทคโนโลยีที่ใชในการประกอบกิจการไฟฟาที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย มีความเหมาะสม และเปนไปได  
ในการดําเนินโครงการทั้งทางดานเทคนิคและเศรษฐศาสตร 

(6) มีกระบวนการดําเนินโครงการที่มีความเหมาะสม สามารถดําเนินการไดตามกรอบระยะเวลา  
ที่กําหนด 

ทั้งน้ี ผูมีสิทธิยื่นขอรับการจัดสรรเงินกองทุนตองปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของอยางครบถวน  
และตองเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินโครงการท่ีขอโดยตรงหรือตามท่ี กกพ. เห็นชอบ 

  

2.1 ขอกําหนดการเสนอโครงการ
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ในการจัดทําขอเสนอโครงการเพ่ือขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟาตามมาตรา 97(4)  

สํานักงาน กกพ. ไดกําหนดหัวขอและรายละเอียดขอเสนอโครงการ จํานวน 18 หัวขอ เพ่ือเปนแนวทาง 
ใหผูมีสิทธิยื่นขอรับการจัดสรรเงินกองทุนไดจัดทําขอเสนอโครงการไดอยางถูกตองและครบถวน โดยมี  
รายละเอียด ดังตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 รายละเอียดของขอเสนอโครงการ 
หัวขอ คําอธิบาย 

1. ขอมูลทั่วไป 1) ชื่อโครงการ : ระบุชื่อที่สื่อถึงวัตถุประสงคและแผนงาน ไมควรใชคําที่มี
ความหมายกวางเกินไป 

2) ประเภทแผนงานของขอเสนอโครงการ : ระบุประเภทแผนงานให
สอดคลองกับขอเสนอโครงการ 

3) สถานภาพผูยื่นขอรับการจัดสรรเงินกองทุน : ระบุประเภทของหนวยงาน
ของผูยื่นขอรับการจัดสรรเงินกองทุน ชื่อหนวยงานทั้งภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ 

4) ที่อยู หรือสถานท่ีติดตอของหนวยงาน และสถานท่ีตั้งของโครงการ : ระบุที่
อยูหรือสถานท่ีติดตอของหนวยงาน และสถานท่ีตั้งของโครงการใหครบถวน 

5) หัวหนาโครงการ (ผูรับผิดชอบโครงการ) : ระบุชื่อผูรับผิดชอบโครงการ 
และระบุตําแหนง/ที่อยู/โทรศัพทมือถือ/โทรสาร/อีเมล ที่ติดตอได
โดยสะดวก พรอมลงลายมือชื่อรับรองขอเสนอโครงการ 

6) ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานหรือผูมีอํานาจกระทําการแทนที่ยื่นขอเสนอ
โครงการ : ระบุชื่อ/ตําแหนง/โทรศัพท/โทรสาร ที่ติดตอไดโดยสะดวก 
พรอมลงลายมือชื่อรับรองขอเสนอโครงการ 

7) ผูประสานงานโครงการ : ระบุชื่อ/ตําแหนง/โทรศัพทมือถือ/โทรสาร  
ที่ติดตอไดโดยสะดวก 

2. ท่ีมา หลักการเหตุผล 
ของโครงการ 

อธิบายท่ีมาของโครงการ เหตุผลและความจําเปนในการดําเนินโครงการ  
พรอมระบุปญหาที่โครงการตองการตอบหรือแกไขหรือมีสวนชวยใหดีขึ้น 
พรอมทั้งอธิบายวาโจทยหรือที่มาของปญหาเปนความตองการของใคร 
และโครงการนี้เปนทางออกหรือตอบโจทยไดอยางไร รวมทั้ง  เปรียบเทียบ 
แนวทางการตอบโจทยกับวิธีการแกปญหากับรูปแบบอ่ืนๆ และชี้ใหเห็น 
ถึงความเช่ือมโยงของแผนหรือนโยบายของประเทศ 

3. การทบทวนวรรณกรรมและ
กรอบแนวคิด/สิทธิบัตร 
วิศวกรรม นวัตกรรม 

 สําหรับแผนงานท่ี 1 และ 2 
อธิบายกรอบแนวคิดการดําเนินโครงการโดยชี้ใหเห็นถึงเหตุผลความ

จําเปนหรือสภาพปญหาที่เกิดขึ้น พรอมรายละเอียดของปญหาโดยชี้ใหเห็นถึง
ผลเสียตางๆ หรือจุดดอยที่เกิดขึ้นจากปญหาดังกลาว และความจําเปนในการ
แกปญหาหรือพัฒนาใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสรุปแนวคิดรวมถึง
หลักการท่ีอาจเปนงานวิจัยและพัฒนา วิศวกรรม และนวัตกรรมที่จะนํามาใช
ในการดําเนินโครงการใหครบถวน 

2.2 รายละเอียดของขอเสนอโครงการ
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ตารางท่ี 1 รายละเอียดของขอเสนอโครงการ (ตอ) 
หัวขอ คําอธิบาย 

3. การทบทวนวรรณกรรมและ
กรอบแนวคิด/สิทธิบัตร 
วิศวกรรม นวัตกรรม (ตอ) 

 สําหรับแผนงานที่ 3 
ทบทวนผลงาน ความรู และสิทธิบัตร (ถามี) ที่มีการดําเนินงานมากอน 

ทั้งที่เปนของผูดําเนินโครงการเอง และบุคคลอ่ืน ทั้งในและตางประเทศ โดย
ใหอธิบายลักษณะงานโครงการ งานวิจัย และประสบการณที่ผานมา ที่
คลายคลึงหรือใกลเคียงกับงานท่ีจะดําเนินการโดยอางความสําเร็จของงานใน
อดีต และวิเคราะหและสรุปแนวคิดทั้งหมดที่จะนํามาใชในการวิจัย และสราง
กรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework) ที่ไดจากการทบทวน
วรรณกรรมใหครบถวน 

4. วัตถุประสงค * ระบุสิ่งที่ตองการศึกษาหรือดําเนินการ เพ่ือแกปญหาหรือใหบรรลุตาม
เปาหมายอยางกระชับและชัดเจน สอดคลองกับชื่อโครงการ ลักษณะแผนงาน 
และมีความเชื่อมโยงกับขอบเขตและข้ันตอนการดําเนินงาน 

5. เปาหมายและประโยชน 
ที่คาดวาจะไดรับ * 
 

5.1 เปาหมาย 
 ระบุลักษณะเฉพาะของผลงานหรือเปาหมายที่คาดวาจะไดรับจาก
โครงการ เชน ผลที่คาดวาจะไดรับ  ผูไดรับประโยชนจากโครงการ และ
ผลกระทบท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นตอประชากรและสิ่งแวดลอมในพ้ืนที่โครงการ  
เปนตน ตั้งแตเร่ิมตนจนเสร็จสิ้นโครงการ  
5.2 ผลผลิต (Output) 
 ใหระบุผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมเสร็จสิ้นซึ่งมี
ความสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ  
5.3 ผลลัพธ (Outcome) 
 ใหระบุผลที่เกิดขึ้นซึ่งเกิดเปนผลจุดหมายปลายทาง หรือผลตอเนื่องมา 
จากผลผลิต 
5.4 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 ระบุผลประโยชนที่ เกิดขึ้นจากผลของการดําเนินโครงการสําเร็จ
เปรียบเทียบสภาพปญหาปจจุบัน เปนการหาขอสนับสนุนถึงความจําเปนที่ตอง
ดําเนินโครงการ 

6. ขอบเขตการดําเนินโครงการ ใหระบขุอบเขตของโครงการวาเนื้องานจะครอบคลุมเรื่องราว และหัวขอตางๆ
เพียงใด เชน ระบุวาโครงการนี้เปนการออกแบบอุปกรณใหม หรือเปนการ
ทดลองอุปกรณ หรือเปนการปรับปรุงเทคนิคตางๆ โดยใหมีความเชื่อมโยง
ระหวาง ที่มา หลักการเหตุผลของโครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ 
และข้ันตอนการดําเนินโครงการ 

7. ตัวช้ีวัด ใหระบุรายละเอียดตัวชีว้ัดใหสอดคลองกับวัตถุประสงค ผลผลติ และผลลัพธที่เกิด
จากการดําเนนิโครงการ โดยระบุเปนเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  

8. ขั้นตอนการดําเนินโครงการ * อธิบายวธิีการปฏิบัติงาน และวิธีการวิเคราะหขอมูลอยางละเอียด เพ่ือตอบคําถาม
วาทําอยางไรในโครงการนี้ โดยเปรียบเทียบขอดีขอดอยกับวิธีอ่ืนๆ ในกรณีที่มี
การจัดสรางหรือติดตั้งอุปกรณ ใหแสดงรายละเอียดแบบการกอสรางและ
อธิบายถึงขั้นตอนการทํางานท้ังระบบดวย พรอมทั้งระบุขั้นตอนการดําเนินโครงการ
ออกเปนงานตางๆ อยางเปนขั้นตอน เพ่ือใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

หมายเหตุ * วัตถุประสงค/เปาหมายและประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ/ขั้นตอนการดําเนินโครงการ ตองมีความสอดคลองกัน 
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ตารางท่ี 1 รายละเอียดของขอเสนอโครงการ (ตอ) 
หัวขอ คําอธิบาย 

9. อุปกรณ และเทคโนโลยี (ถามี) 1) ระบุถึงอุปกรณ เทคโนโลยี และสถานท่ีที่ใชในโครงการ เชน เคร่ืองมือ
สํารวจ เครื่องมือทางวิทยาศาสตร โปรแกรมคอมพิวเตอร ฯลฯ โดยระบุ
จํานวน และอธิบายเหตุผลในการใชอุปกรณ และเทคโนโลยีตางๆ รวมถึง
เปรียบเทียบเทคโนโลยีที่คลายคลึงหรือที่เคยใชและไดรับผลสําเร็จมาแลว
ในประเทศหรือตางประเทศ พรอมทั้งอธิบายเหตุผลที่ไมใชเทคโนโลยี
ดังกลาว ทั้งนี้ กรณีมีอุปกรณและเทคโนโลยีที่ใชในการดําเนินโครงการอยู
กอนแลว ใหชี้แจงวามีอุปกรณ หรือเครื่องมือชนิดใดบางที่ผูดําเนิน
โครงการมีอยู ทั้งนี้ใหแนบรายละเอียดแบบ/คุณลักษณะเฉพาะของ
เทคโนโลยี เครื่องจักร และอุปกรณที่นํามาใชในโครงการ โดยใหระบุ
รายละเอียดของเครื่องจักร อุปกรณ วาใชในขั้นตอนใดของการดําเนิน
โครงการ ตามขอบเขตการดําเนินโครงการ 

2) กรณีท่ีเปนการพัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีในการประกอบกิจการไฟฟา
ใหเปรียบเทียบเทคโนโลยีเดิมกับเทคโนโลยีที่จะนํามาใชในการดําเนินงาน
ที่สะทอนใหเห็นถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการประกอบกิจการไฟฟา
อยางชัดเจน 

9. ความคุมคาที่เกิดขึ้น 
จากการดําเนินโครงการ 

ระบุรายละเอียดเพ่ือแสดงใหเห็นถึงความคุมคาที่เกิดขึ้นจากการดําเนิน
โครงการ(ถามี) ซึ่งอาจแสดงในรูปของผลตอบแทนของโครงการ ประกอบดวย 
ระยะเวลาคืนทุน (PB) ผลตอบแทนทางการเงิน (FIRR) และผลตอบแทนทาง
เศรษฐศาสตร (EIRR) หรือผลกระทบเชิงบวกในแงของส่ิงแวดลัอม สังคมหรือ
ชุมชน  

10. การขยายผลโครงการ 1) ระบรุายละเอียด เพ่ือแสดงใหเห็นวาผลที่ไดจากโครงการมีการพัฒนาหรือ 
ตอยอดงานวิจัยเดิมหรือขยายผล ไดกอใหเกิดประโยชนอยางไรบาง หรือ
ผลการดําเนินโครงการสามารถนําไปใชในเชิงวิชาการ/อุตสาหกรรม/
พาณิชย/สังคม หรืออ่ืนๆ ไดอยางไร และระบุกลุมเปาหมายชัดเจน 

2) ระบุวามีหนวยงานหรือองคกรที่เกี่ยวของจะนําผลผลิตหรืองานวิจัยที่เกิด
จากโครงการไปใชประโยชน และแนบเอกสารยืนยันหรือรับรองเปนลาย
ลักษณอักษร (ถามี) 

11. ระยะเวลาการดําเนิน
โครงการ 

ระบุระยะเวลารวมที่ใชในโครงการ หรือการศึกษาวิจัย ตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุด
โครงการ โดยอาจระบุถึงวัน เดือน หรือป พรอมทั้งแผนการดําเนินงาน 
ในแตละขั้นตอนหรือกิจกรรม พรอมจัดเตรียม Time-based Flow Chart  
ที่แสดงกิจกรรมและชวงระยะเวลาการทํางานในแตละขั้นตอน ทั้งนี้ ควรมีการ
วางแผนงานในแตละขั้นตอนหรือกิจกรรมที่เหมาะสมกับชวงเวลาในการดําเนินงาน 
และสอดคลองกับขอบเขตงานและขั้นตอนการดําเนินงานอยางครบถวน 

  



 

18 
ฝายยุทธศาสตรและแผนงานกองทุนพัฒนาไฟฟา สํานักงาน กกพ. 

ตารางท่ี 1 รายละเอียดของขอเสนอโครงการ (ตอ) 
หัวขอ คําอธิบาย 

12. แผนการเงินของโครงการและ
รายละเอียดการใชจายในการ
ดําเนินงาน 

1) ระบุรายละเอียดคาใชจาย ซึ่งจะตองจําแนกรายละเอียดคาใชจายในการ
ดําเนินงานแตละกิจกรรมใหชัดเจน รวมถึงอัตราคาใชจายตอหนวย โดย
นําเสนอเปนหมวดตางๆ เชน คาจางคาตอบแทน คาวัสดุอุปกรณ คาครุภัณฑ
(พรอมใบเสนอราคาคาวัสดุอุปกรณ และคาครุภัณฑ) และสิ่งกอสราง คา
ใชสอยในการดําเนินกิจกรรม และคาบริหารโครงการ เปนตน ทั้งนี้ ควร
จัดสรรงบประมาณอยางเหมาะสมในแตละกิจกรรม และเปนไปตามอัตรา
คาใชจายที่สํานักงาน กกพ. กําหนดใน ขอ 2.3 

2) ขอมูลที่ใชจัดทํางบประมาณการรายจาย กรณีที่อางอิงคุณสมบัติหรือ
ลักษณะ (specification) ของวัสดุ อุปกรณ หรือเทคโนโลยีที่ตองการ 
ตองเปนไปอยางเปดกวาง โปรงใส เปนธรรม หลีกเลี่ยงการเอ้ือประโยชน
ใหกับผูประกอบการรายใดเปนการเฉพาะ และใหแสดงเอกสาร เชน  
ใบเสนอราคา เพ่ือเปนขอมูลอางอิงประกอบการจัดทํางบประมาณดวย 

3) แสดงรายละเอียดหตุผลความจําเปนในการจัดซื้อครุภัณฑ 
 

ชื่อครุภัณฑ รายละเอียดความจําเปนที่ใชในโครงการ 
  
  
  
  

หมายเหตุ ใหระบุรายละเอียดของเคร่ืองจักร อุปกรณ วาใชในขั้นตอนใดของการ
ดําเนินโครงการ ตามขอบเขตการดําเนินโครงการ 

13. การรายงานความกาวหนา และ
งวดการเบิกจายเงิน 

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานความกาวหนาในแตละชวงเวลาให
ชัดเจน โดยอธิบายปริมาณและรายละเอียดงานที่สงมอบใหสอดคลองกับ
กิจกรรมที่ดําเนินงาน และแสดงงวดการเบิกจายเงินเปนจํานวนเต็มและ
สัดสวนรอยละของงบประมาณท้ังหมดในแตละชวงเวลานั้นๆ 

รายงาน 
 

กําหนดเวลาที่
รายงาน 

ปริมาณและ
รายละเอียดงาน 

ที่สงมอบ 
งบประมาณที่ขอเบิกจาย 

ครั้งที่ 1   จํานวน (รอยละ) 
ครั้งที่ 2    
ครั้งที่ ...    

ทั้งนี้ จํานวน (รอยละ) ของงบประมาณท่ีขอเบิกจายแตละงวดควรมีความ
สอดคลองกับการดําเนินกิจกรรมดวย 
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หัวขอ คําอธิบาย 
14. โครงสรางการบริหารโครงการ แสดงถึงความสัมพันธของบุคลากรโครงการ และการบริหารโครงการพรอมท้ัง

ระบุตําแหนงบุคลากรที่รวมดําเนินโครงการ ดังตัวอยาง 

 
ทั้งนี้ โครงสรางการบริหารโครงการควรมีรูปแบบที่สอดคลองกับขอบเขตและ
ขั้นตอนการดําเนินโครงการ และระบุรายละเอียดงานของแตละฝายในการ
ดําเนินโครงการใหครบถวน มีรูปแบบการประสานงานที่ชัดเจน และมีการ
กระจายงานอยางเหมาะสม รวมทั้งภาระงาน (คน-เดือน) ของบุคลากรแตละ
ตําแหนงในโครงการสอดคลองกับการดําเนินงาน 

15. ประวัติและประสบการณของ  
ผูรวมดําเนินโครงการ 

ใหเสนอรายชื่อบุคลากรโครงการ และคุณสมบัติที่แสดงใหเห็นถึงความ
เหมาะสมที่จะดําเนินงานน้ี โดยใหระบุประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน 
ความเชี่ยวชาญ และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของของผูรับผิดชอบโครงการ และผูรวม
ดําเนินโครงการ ดังตาราง 
ลําดั
บ 

ชื่อ-
นามสกุล 

การศึกษา ประสบการณ 
(ป) 

ประวัติการทํางาน
ที่เกี่ยวของกับ
โครงการ 

ตําแหนง 
ในโครงการ 

หนาที่ความ
รับผิดชอบ 

1       
2       
3       

ทั้งนี้ คุณวุฒิ และประสบการณของบุคลากร  ควรมีความสอดคลองกับ
ตําแหนงงานในการดําเนินโครงการ และใหระบุหนาที่รับผิดชอบแตละ
ตําแหนงในโครงการอยางครบถวน  

17. แหลงทุนสนับสนุนอ่ืนๆ (ถามี) ระบงุบประมาณสํารองหรืองบประมาณภายนอกสมทบ หรือแหลงเงินทุนอื่นๆ 
ที่อยูในระหวางการยื่นขอเสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุน หรือไดรับ
การสนับสนุนเงินทุนเปนที่เรียบรอยในโครงการเดียวกันนี้ 

18. ความซ้ําซอนกับโครงการ 
ที่ดํ าเนินการอยูหรื อเคยมีการ
ดําเนินการมากอนไมวาจะไดรับ
การสนับสนุนจากหนวยงานใด 

ใหตรวจสอบและระบุรายละเอียดความซ้ําซอนกับโครงการที่ดําเนินการอยู
หรือเคยมีการดําเนินการมากอนไมวาจะไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานใด 

18. เอกสารอางอิงอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ
กับโครงการ (ถามี) 

ระบุขอมูลเอกสารสนับสนุนเพ่ิมเติมที่เปนประโยชนตอการดําเนินโครงการ 
หรือเอกสารอางอิงอ่ืนๆ ทีเ่กี่ยวของกับโครงการ เชน แบบ/คุณลักษณะเฉพาะ
ของเทคโนโลยี เครื่องจักร และอุปกรณที่นํามาใชในโครงการ บันทึกขอตกลง
ตางๆ ที่เก่ียวของ เปนตน 

 

โดยแบบฟอรมขอเสนอโครงการ (แบบ กฟ. 97(4) – 03) ปรากฎตามภาคผนวก ก-3 

หัวหนาโครงการ
(ผูรับผิดชอบโครงการ)

ผูรวม
ดําเนินโครงการ 1

ผูรวม
ดําเนินโครงการ 2

ผูรวม
ดําเนินโครงการ 3 ฯลฯ

ผูประสานงานโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
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ผูมีสิทธิยื่นขอรับการจัดสรรเงินกองทุนตองระบุรายละเอียดการใชจายในการดําเนินงานโครงการตาม

อัตราคาใชจายใน 5 หมวด ดังนี้ 
1) คาจางและคาตอบแทนบุคลากร เปนรายจายที่จายในลักษณะเงินเดือน คาจางประจํา คาจาง

ชั่วคราว คาจางลูกจางตามสัญญาจางที่เปนรายเดือน และตองปฏิบัติงานเต็มเวลาตามสัญญา 
2) คาใชสอย เปนรายจายในลักษณะคาเดินทาง คาที่พัก และคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง และคาใชจายในการ

สัมมนา ฝกอบรม เปนตน 

3) คาวัสดุ เปนรายจายคาวัสดุ อุปกรณสําหรับใชในโครงการ 
4) คาครุภัณฑและสิ่งกอสราง เปนคาจางเหมาทําของ คาซื้อเครื่องจักร   
5) คาบริหารโครงการสถาบันการศึกษา/หนวยงาน (ใหหมายรวมถึงคาสาธารณูปโภคดวย) เปน

คาใชจายภายในโครงการ เชน คาบริหารโครงการสถาบันการศึกษาโดยรวมถึงคาสาธารณูปโภค (สนับสนุนรอยละ 
10 ของงบประมาณโครงการไมรวมคาครุภัณฑและสิ่งกอสราง) คาสาธารณูปโภคของหนวยงานอ่ืนๆ และคาใชจายอื่นๆ 
ซึ่งไมสามารถระบุรายละเอียดคาใชจายในหมวดตางๆ ได  

ทั้งนี้ อัตราคาใชจายในการจัดทํางบประมาณโครงการท้ัง 5 หมวด มีรายละเอียดปรากฎตามภาคผนวก ข 

 
  

2.3 อัตราคาใชจายในการจัดทํางบประมาณโครงการ
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ใหผูมีสิทธิขอรับการจัดสรรเงินกองทุนดําเนินการ ดังนี้ 
1) ตรวจสอบและรับรองตนเองวามีคุณสมบัติตรงตามระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน  

วาดวยหลักเกณฑและวิธีการจัดสรรเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟาเพ่ือสงเสริมการใชพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีที่
ใชในการประกอบกิจการไฟฟาที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย พ.ศ. 2559 หากปรากฏภายหลังวาผูมีสิทธิขอรับ 
การสนับสนุนเงินกองทุนผูใดมีคุณสมบัติไมครบถวน หรือมีความผิดพลาดที่เกิดจากผูมีสิทธิขอรับการสนับสนุน 
เงินกองทุน ใหถือวาเปนคําขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนที่ไมสมบูรณ และใหคําขอนั้นตกไป 

2) ใหผูมีสิทธิยื่นขอรับการจัดสรรเงินกองทุนจัดทําขอเสนอโครงการตามแบบฟอรมดังนี้ 
(1) รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นขอเสนอโครงการ (แบบ กฟ. 97(4) – 01)  
(2) บทสรุปยอสําหรับผูบริหาร (แบบ กฟ. 97(4) – 02)  
(3) ขอเสนอโครงการ (แบบ กฟ. 97(4) – 03) 

(4) เอกสารสําคัญอ่ืนๆ ที่ กกพ. กําหนด เชน หนังสือนําสง และหนังสือมอบอํานาจตามแบบฟอรม
หนังสือมอบอํานาจ เอกสารและหลักฐานท่ีเกี่ยวของกับผูมีสิทธิยื่นขอรับการจัดสรรเงินกองทุน ผูรับผิดชอบโครงการ
(จะตองแสดงภาระงานเต็มเวลาที่รับผิดชอบทั้งหมด (Full Time Equivalent : FTE))ผูรวมดําเนินโครงการ และ
ใบเสนอราคาคาวัสดุอุปกรณ และคาครุภันฑ 

ทั้งนี ้แบบฟอรมตามขอ (1) ถึง (4) มีรายละเอียดปรากฎตามภาคผนวก ก 

3) ผูมีสิทธิยื่นขอรับการจัดสรรเงินกองทุนตองกรอกรายละเอียดตางๆ  ใหถูกตอง ครบถวน พรอมทั้ง   
ลงลายมือ และประทับตรา (ถามี) ในเอกสารทุกฉบับ เวนแตเอกสารประวัติของผูรวมดําเนินโครงการ ใหบุคคลผูรวม
ดําเนินโครงการลงลายมือชื่อรับรองในเอกสารประวัติตนเอง พรอมทั้งลงลายมือชื่อกํากับในสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน “ใชเพื่อรวมดําเนินโครงการของกองทุนพัฒนาไฟฟาเพ่ือกิจการ ตามมาตรา 97(4)” 

ทั้งนี้ การขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุน สามารถเสนอรายชื่อหัวหนาโครงการ (ผูรับผิดชอบ
โครงการ) รายหน่ึงไดไมเกิน 2 โครงการ 

4) ขั้นตอนในการจัดสงขอเสนอโครงการ ใหดําเนินการ ดังนี้ 
(1) ลงทะเบียนผานทางระบบขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟา ตามมาตรา 97(4) (ระบบ e-fund) 

ของสํานักงาน กกพ. (https://1th.me/M8nW) พรอมทั้งกรอกรายละเอียดขอเสนอโครงการ ใหครบถวน และกดยื่น
เสนอสํานักงาน กกพ. โดยจะไดรับไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail) ยืนยันการยื่นขอเสนอโครงการตามมาตรา 97(4) 
ภายใน 7 วัน  

(2) ผูมีสิทธิยื่นขอรับการจัดสรรเงินกองทุนจะตองเก็บเอกสารขอเสนอโครงการ  พรอมดวยเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวของ และยื่นให สํานักงาน กกพ. เมื่อไดรับหนังสือแจงผลการอนุมัติโครงการ เพ่ือใชประกอบ 
ในการจัดทําสัญญา หรือบันทึกขอตกลง 

สํานักงาน กกพ. ขอสงวนสิทธิ์ไมรับพิจารณาขอเสนอโครงการ  ที่ผูมีสิทธิขอรับการสนับสนุน
เงินกองทุน ผูใดมีคุณสมบัติไมครบถวน หรือมีความผิดพลาดที่เกิดจากผูมีสิทธิขอรับการสนับสนุนเงินกองทุน  
ใหถือวาเปนคําขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนที่ไมสมบูรณ และใหคําขอนั้นตกไป 

2.4 การยื่นขอเสนอโครงการ
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5) สํานักงาน กกพ. จะเปดรับขอเสนอโครงการที่ขอรับการจัดสรรเงินกองทุนจนกวาจะดําเนินการ
จัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟาครบตามกรอบงบประมาณ 

6) รายละเอียดการประกาศเปดรับขอเสนอโครงการ เพ่ือกิจการตามมาตรา 97(4) สามารถศึกษา
เพ่ิมเติมไดที ่https://www.erc.or.th หรือ http://wow.in.th/Pgrn 

ทั้งนี้ผูสนใจยื่นขอเสนอโครงการสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ไดที่สายดวนสํานักงาน กกพ. 1204 
หรือทางโทรศัพท 0 2207 3599 ตอ 348 
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สวนท่ี 3 
แนวทางการพิจารณากลัน่กรอง 

ขอเสนอโครงการ 
3.1  ขั้นตอนการพิจารณากลั่นกรองขอเสนอโครงการ 
3.2  เกณฑการพิจารณากลั่นกรองขอเสนอโครงการ  
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กระบวนการพิจารณากล่ันกรองขอเสนอโครงการเปนกลไกสําคัญในการกลั่นกรองโครงการที่เหมาะสม  

จะไดรับการจัดสรรเงินกองทุน ทั้งนี้ ผูมีบทบาทสําคัญแตละขั้นตอนประกอบไปดวยคณะกรรมการกํากับ 
กิจการพลังงาน  (กกพ. ) คณะอนุกรรมการกล่ันกรอง เจาหนาที่สํานักงาน กกพ. รวมถึงผูทรงคุณวุฒิหรือ 
ผูมีความชํานาญเฉพาะดานที่จะรวมวิเคราะหและแสดงความเห็นเกี่ยวกับขอเสนอโครงการ โดยมีขั้นตอนสําคัญ   
4 ขั้นตอน ดังภาพที่ 8 

 ขั้นตอนที่ 1 : สํานักงาน กกพ. ตรวจสอบความสมบูรณของเอกสารและหลักฐานประกอบการยื่น
 ขอเสนอโครงการ 
 ขั้นตอนท่ี 2 : สํานักงาน กกพ. พิจารณากลั่นกรองขอเสนอโครงการ 
 ขั้นตอนท่ี 3 : การพิจารณาขอเสนอโครงการโดยคณะอนุกรรมการกล่ันกรอง  และคณะกรรมการ 
 กํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) 
 ขั้นตอนที่ 4 : การแจงผลการพิจารณาและการทําสัญญาและบันทึกขอตกลง  (ภายใน 45 วัน  
 นับจากวันที่ผูไดรับการจัดสรรเงินกองทุนไดรับหนังสือชี้แจงผลการพิจารณา) 
 
 
 
 

 
 
 
 

3.1 ขั้นตอนการพิจารณากลั่นกรองขอเสนอโครงการ
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ภาพที่ 5 ขั้นตอนการพิจารณาขอเสนอโครงการ 
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3.1.1  ขั้นตอนที่ 1 สํานักงาน กกพ. ตรวจสอบความสมบูรณของเอกสารและหลักฐาน 
ประกอบการยื่นขอเสนอโครงการ 

เม่ือไดรับขอเสนอโครงการ เจาหนาที่สํานักงาน กกพ. จะดําเนินการตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนของ
เอกสารท่ีผูมีสิทธิยื่นขอรับการจัดสรรเงินกองทุน ดังนี้ 

1) คุณสมบัติของผูมีสิทธิยื่นขอรับการจัดสรรเงินกองทุน  
2) ขอเสนอโครงการสอดคลองตามขอกําหนดของการเสนอโครงการ  
3) ความครบถวนของรายละเอียดขอเสนอโครงการ  
4) ความครบถวนของเอกสารและหลักฐานที่เก่ียวของกับผูมีสิทธิยื่นขอรับการจัดสรรเงินกองทุน  

4.1) การย่ืนในนามหนวยงานของรัฐ ใหแสดงหลักฐานการผานความเห็นชอบหรือไดรับมอบหมาย
จากหัวหนาสวนราชการ สําหรับกรณีองคกรปกครองส วนทองถิ่นใหแสดงหลักฐานการผานความเห็นชอบ 
และไดรับมอบหมาย หรือหนังสือรับรองจากนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นๆ 

4.2) การ ย่ืนในนามของสถาบันการศึกษา  องคกรไมแสวงหากํ า ไร  ผู ได รั บ ใบอนุญาต  
การประกอบกิจการพลังงาน ผูประกอบการที่เปนนิติบุคคลและไดรับการยกเวนไมตองขอรับใบอนุญาตฯ และ
วิสาหกิจชุมชน ใหยื่นหนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายจากผูบริหารสูงสุดในกรณีใหบุคคลอ่ืนลงนาม
หรือกระทําการใดๆ ที่เกี่ยวของกับการย่ืนขอรับการจัดสรรเงินกองทุน (ถามี) พรอมทั้งยื่นเอกสารเกี่ยวกับการจัดตั้ง
สถาบัน/หนวยงาน/องคกร อาทิ สําเนาพระราชบัญญัติการจัดตั้งสถาบัน สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 
สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม สําเนาใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน เปนตน 

4.3) เอกสารแสดงรายละเอียดประวัติ โครงสรางการบริหารงาน และภาระหนาที่หลักขององคกร
หรือหนวยงานที่สอดคลองกับกองทุน 

4.4) เอกสารบัญชีรายชื่อและประวัติ และสําเนาบัตรประชาชน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง  
ของผูรับผิดชอบโครงการและผูรวมดําเนินโครงการ (โดยจะตองแสดงภาระงานเต็มเวลาที่รับผิดชอบทั้งหมด (Full 
Time Equivalent : FTE)) 

4.5) ใบเสนอราคาคาวัสดุอุปกรณ และคาครุภันฑ 
4.6) แบบ/คุณลักษณะเฉพาะของเทคโนโลยี เครื่องจักร และอุปกรณท่ีนํามาใชในโครงการ 

กรณีที่พบวาขอเสนอโครงการเพ่ือขอรับการจัดสรรเงินกองทุนมีรายละเอียดไมครบถวนตามท่ีระบุ 
ในขอ 1) ถึง 4) สํานักงาน กกพ. ขอสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาโครงการ หรือในกรณีที่พบวาเอกสารการขอรับการจัดสรร
เงินกองทุนไมสมบูรณ สํานักงาน กกพ. จะแจงใหผูมีสิทธิยื่นขอรับการจัดสรรเงินกองทุนปรับปรุงแกไขเอกสารผาน
ระบบ e-fund 

ภายหลังการตรวจสอบความสมบูรณของเอกสารเบ้ืองตน ใหเจาหนาที่สํานักงาน กกพ. จัดทําการสรุป
ภาพรวมคุณสมบัติของผูมีสิทธิยื่นขอรับการจัดสรรเงินกองทุน ภาพรวมขอเสนอโครงการ และความครบถวน 
ของเอกสาร ดังตารางที่ 2 
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ตารางท่ี 2  การตรวจสอบคุณสมบัติของผูมีสิทธิยื่นขอเสนอโครงการและขอกําหนดของการเสนอโครงการ  

คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอโครงการ 
และขอกําหนดของการเสนอโครงการ ครบถวน ไม

ครบถวน หมายเหตุ 

1) คุณสมบัติของผูมีสิทธิยื่นขอรับการจัดสรรเงินกองทุน  
ผูรับผิดชอบโครงการและผูรวมดําเนินโครงการ  

   

1.1) หนังสือรับรองหรือไดรับมอบหมายจากหัวหนาสวนราชการ / 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (กรณีหนวยงานของรัฐ) 

   

1.2) หนังสือรับรองการผานความเห็นชอบหรือมอบหมายใหเปนผู
ยื่นขอเสนอโครงการ และมีอํานาจลงนามรับรองเอกสาร
ประกอบการย่ืนขอเสนอโครงการ (ถามี) 

   

1.3) หลักฐานการจัดตั้งองคกร / หนวยงาน เชน เอกสารการข้ึน
ทะเบียนเปนองคกรหรือหนวยงาน หนังสือรับรองจากองคกรนิติ
บุคคลหรือหนวยงานของรัฐ เปนตน (กรณีสหกรณ องคกรไม
แสวงหากําไร ผูรับใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน หรือ
อ่ืนๆ) 

   

1.4) เอกสารแสดงรายละเอียดประวัติ โครงสรางการบริหารงาน 
และภาระหนาที่หลักขององคกรหรือหนวยงานที่สอดคลองกับ
กองทุน 

   

1.5) เอกสารบัญชีรายชื่อและประวัติ และสําเนาบัตรประชาชน
พรอมรับรองสําเนาถูกตองของผูรับผิดชอบโครงการ และผูรวม
ดําเนินโครงการ 

   

2) ขอกําหนดของการเสนอโครงการ  
(ตรงตามท่ีกําหนดไวในสวนที่ 2 ขอที่ 2.1) 

   

2.1) มีเปาหมายการดําเนินงานตรงกับวัตถุประสงคการจัดตั้งกองทุน    

2.2) มีเปาหมายและวัตถุประสงคสอดคลองกับทิศทางนโยบาย
แผนการพัฒนาพลังงานของประเทศ ยุทธศาสตรการพัฒนา
กองทุน และสถานการณพลังงาน 

   

2.3) ไมมีความซ้ําซอนกับโครงการที่ดําเนินการอยู หรือเคยมีการ
ดําเนินงานมากอน ไมวาจะไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานใด 
เวนแต เปนโครงการที่ พัฒนาตอยอดจากโครงการที่ เคย
ดําเนินการมาแลว 
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ตารางท่ี 2  การตรวจสอบคุณสมบัติของผูมีสิทธิยื่นขอเสนอโครงการและขอกําหนดของการเสนอโครงการ (ตอ) 

คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอโครงการ 
และขอกําหนดของการเสนอโครงการ ครบถวน ไม

ครบถวน เหตุผล 

2.4) แสดงรายละเอียดการดําเนินงานท่ีครบถวน มีความถูกตอง 
เหมาะสม และสอดคลองกับงบประมาณ หรือคาใชจายที่ขอรับ
การจัดสรรเงิน 

   

2.5) แสดงเปาหมาย ผลลัพธ และประโยชนที่คาดวาจะไดรับจาก
การดําเนินโครงการ ตองเปนประโยชน โดยตรงตอกองทุน 
สามารถตอบสนองตอการแกไขปญหาอุปสรรคของการใช
พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีที่ใชในการประกอบกิจการ
ไฟฟาที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย มีความเหมาะสม และ
เปนไปไดในการดําเนินโครงการทั้งทางดานเทคนิคและ
เศรษฐศาสตร 

   

3) ความครบถวนของรายละเอียดขอเสนอโครงการ  
(ตรงตามที่กําหนดไวในสวนที่ 2 ขอที่ 2.2) 

   

3.1) ขอมูลทั่วไป    

3.2) ที่มา หลักการเหตุผลของโครงการ    

3.3) การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดการวิจัย  
สิทธิบัตร วิศวกรรม นวัตกรรม 

   

3.4) วัตถุประสงค    

3.5) เปาหมายและประโยชนที่คาดวาจะไดรับ    

3.6) ขอบเขตการดําเนินโครงการ    

3.7) ขั้นตอนการดําเนินโครงการ    

3.8) อุปกรณ และเทคโนโลยี (ถามี)    

3.9) ความคุมคาท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินโครงการ    

3.10) การขยายผลโครงการ    

3.11) ระยะเวลาการดําเนินโครงการ    

  



 

29 ฝายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟา สํานักงาน กกพ. 
ฝายยุทธศาสตรและแผนงานกองทุนพัฒนาไฟฟา สํานักงาน กกพ. 

ตารางท่ี 2  การตรวจสอบคุณสมบัติของผูมีสิทธิยื่นขอเสนอโครงการและขอกําหนดของการเสนอโครงการ (ตอ) 

คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอโครงการ 
และขอกําหนดของการเสนอโครงการ ครบถวน ไม

ครบถวน หมายเหตุ 

3.12) แผนการเงินของโครงการและรายละเอียด 
การใชจายในการดําเนินงาน 
(ทั้งน้ีตองแนบใบเสนอราคาคาวัสดุอุปกรณ และคาครุภันฑ มาให 
สํานักงาน กกพ. พิจารณา ในหมวดเอกสารอางอิงอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวของกับโครงการ) 

   

3.13) การรายงานความกาวหนา และงวดการเบิกจายเงิน    

3.14) ผลงานที่จะนําสง    

3.15) โครงสรางการบริหารโครงการ    

3.16) ประวั ติ และประสบการณของ ผู ร วมดํ า เนิน โครงการ  
(ทั้งนี้หัวหนาโครงการ (ผูรับผิดชอบโครงการ) จะตองแสดงภาระ
งานเต็มเวลาท่ีรับผิดชอบทั้งหมด (Full Time Equivalent : FTE) 
โดยแนบเอกสาร ในหมวดเอกสารอางอิงอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับ
โครงการ ) 

   

3.17) แหลงทุนสนับสนุนอ่ืนๆ (ถามี)    

3.18) เอกสารอางอิงอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการ อาทิเชน 
- ใบเสนอราคาคาวัสดุอุปกรณ และคาครุภันฑ 
- เอกสารภาระงานเต็มเวลาท่ีรับผิดชอบทั้งหมด (Full Time 

Equivalent : FTE) ของหัวหนาโครงการ (ผูรับผิดชอบ
โครงการ) 

   

 
 

3.1.2 ขั้นตอนที่ 2  สํานักงาน กกพ. พิจารณากลั่นกรองขอเสนอโครงการ 
หลังจากตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนของขอเสนอโครงการในขั้นตอนที่ 1 เปนที่เรียบรอยแลว 

สํานักงาน กกพ. จะนําขอเสนอโครงการที่ผานการตรวจสอบในเบื้องตนมาพิจารณาใหคะแนนขอเสนอโครงการ  
ตามเกณฑการพิจารณากลั่นกรองท่ีกําหนด โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1) สํานักงาน กกพ. จะสงขอเสนอโครงการใหผูทรงคุณวุฒิหรือผูมีความชํานาญเฉพาะดานที่เกี่ยวของ
กับขอเสนอโครงการรวมพิจารณากลั่นกรองขอเสนอโครงการ 

2) ผูทรงคุณวุฒิหรือผูมีความชํานาญเฉพาะดานวิเคราะหกลั่นกรองขอเสนอโครงการโดยมีกระบวนการ
วิเคราะหการใหคะแนนตามเกณฑ  

 



 

30 ฝายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟา สํานักงาน กกพ. 
ฝายยุทธศาสตรและแผนงานกองทุนพัฒนาไฟฟา สํานักงาน กกพ. 

3) สรุปสาระความสําคัญของขอเสนอโครงการท่ีผานเกณฑหลังจากที่ผูทรงคุณวุฒิหรือผูมีความชํานาญ
เฉพาะดานไดพิจารณากล่ันกรองขอเสนอโครงการเปนที่เรียบรอย โดยขอเสนอโครงการที่ ผานเกณฑตองไดคะแนน
รวมไมนอยกวา 70 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน จากนั้นสํานักงาน กกพ. จะสรุปสาระสําคัญของขอเสนอ
โครงการและผลการพิจารณา ประกอบดวย วัตถุประสงคโครงการ งบประมาณ หนวยงาน คะแนนท่ีได รวมถึง
ขอเสนอแนะตางๆ เพ่ือนําเสนอตอคณะอนุกรรมการกล่ันกรองในลําดับตอไป  

3.1.3 ขั้นตอนท่ี 3 : การพิจารณาขอเสนอโครงการโดยคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง  
และคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) 

สํานักงาน กกพ .  นําเสนอสาระสําคัญและผลการพิจารณาขอเสนอโครงการจากขั้นตอนท่ี 2  
ตอคณะอนุกรรมการกล่ันกรอง ทั้งนี้ เพ่ือประโยชนตอการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกล่ันกรอง สํานักงาน กกพ. 
อาจเชิญผูรับผิดชอบโครงการเขามาชี้แจงใหขอเท็จจริงหรือสงขอมูลเอกสาร หรือหลักฐานเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการ
พิจารณาได 

ภายหลังคณะอนุกรรมการกล่ันกรองได พิจารณาและใหความเห็นตอขอเสนอโครงการแลว  
สํานักงาน กกพ. จะรวบรวมมติและขอเสนอแนะจากคณะอนุกรรมการกล่ันกรองเสนอตอ กกพ. เพ่ือพิจารณา
เห็นชอบ โดยในขั้นตอนน้ีหากโครงการใดมีความจําเปนตองปรับปรุงรายละเอียดของโครงการ และไมกระทบ 
วงเงินงบประมาณท่ีไดรับในระหวางปตามแผนท่ี กกพ. ไดใหความเห็นชอบแลว ใหคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
พิจารณาปรับปรุงได 

 

 



 

31 ฝายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟา สํานักงาน กกพ. 
ฝายยุทธศาสตรและแผนงานกองทุนพัฒนาไฟฟา สํานักงาน กกพ. 

3.1.4 ขั้นตอนท่ี 4 : การแจงผลการพิจารณาและการทําสัญญาและบันทึกขอตกลง 
(ภายใน 45 วัน นับจากวันที่ผูไดรับการจัดสรรเงินกองทุนไดรับหนังสือชี้แจงผลการพิจารณา) 

เมื่อขอเสนอโครงการผานความเห็นชอบจาก กกพ. เรียบรอยแลว สํานักงาน กกพ. จะมีหนังสือ 
แจงผลการพิจารณาใหผูไดรับการจัดสรรเงินกองทุนรับทราบ และประสานงานในรายละเอียดการจัดทําสัญญา  
หรือบันทึกขอตกลงรวมกับสํานักงาน กกพ. โดยผูไดรับการจัดสรรเงินกองทุนจะตองดําเนินการใหแลวเสร็จ  
ภายใน 45 วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงผลการพิจารณา 

กรณีที่ผูไดรับการจัดสรรเงินกองทุนไมสามารถดําเนินการจัดทําสัญญาหรือบันทึกขอตกลงรับการจัดสรร
ภายในระยะเวลาตามที่กําหนด ใหผูไดรับการจัดสรรแสดงเหตุผลและความจําเปนในการขอขยายระยะเวลา  
โดยแจงใหสํานักงาน กกพ. ทราบกอนสิ้นสุดระยะเวลาดังกลาว และใหเปนดุลยพินิจของเลขาธิการสํานักงาน กกพ.  
ที่จะพิจารณาอนุมัติใหขยายระยะเวลาไดอีก แตตองไมเกิน 30 วัน นับแตที่ไดรับหนังสือจากสํานักงาน กกพ. 

หากผู ไดรับการจัดสรรเงินกองทุนไมดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ใหถือวาสละสิทธิ์ 
ในคําขอที่ยื่น แตไมตัดสิทธิที่จะยื่นขอเสนอโครงการใหม 

 
 
 
 

 



 

32 ฝายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟา สํานักงาน กกพ. 
ฝายยุทธศาสตรและแผนงานกองทุนพัฒนาไฟฟา สํานักงาน กกพ. 

 
การพิจารณากลั่นกรองขอเสนอโครงการจะพิจารณาตามเกณฑท่ี กกพ. กําหนด ดังนี้ 
3.2.1 เกณฑการพิจารณาโครงการท่ัวไป 
- ดานวิชาการ พิจารณาจากวัตถุประสงค การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิด /สิทธิบัตร 

วิศวกรรม นวัตกรรม ขอบเขตและข้ันตอนการดําเนินงาน และเทคโนโลยี  
ตารางท่ี 3 รายละเอียดการพิจารณาโครงการ ดานวิชาการ 
หัวขอ การพิจารณา 

วัตถุประสงค พิจารณาความสอดคลองของวัตถุประสงคที่มีกับชื่อเรื่องลักษณะแผนงาน  
และมีความเชื่อมโยงกับขอบเขตและข้ันตอนการดําเนินงาน 

ทบทวนวรรณกรรมและกรอบ
แนวคิด/สิทธิบัตร วิศวกรรม 
นวัตกรรม 

 สําหรับแผนงานท่ี 1 และ 2 
พิจารณากรอบแนวคิดการดําเนินโครงการ โดยชี้ใหเห็นถึงเหตุผล

ความจําเปนหรือสภาพปญหาที่เกิดขึ้น พรอมรายละเอียดของปญหา โดย
ชี้ใหเห็นถึงผลเสียตางๆ หรือจุดดอยที่เกิดขึ้นจากปญหาดังกลาว และความ
จําเปนในการแกปญหาหรือพัฒนาใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสรุป
แนวคิดท่ีจะนํามาใชในการดําเนินโครงการ 
 สําหรับแผนงานท่ี 3 

พิจารณาการรวบรวมลักษณะงานโครงการ งานวิจัย และประสบการณ
ที่ผานมา ที่คลายคลึงหรือใกล เคียงกับงานที่จะดําเนินการโดยอาง
ความสําเร็จของงานในอดีต และระบุกรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual 
Framework) ที่ครอบคลุม กลุมเปาหมาย พื้นที่ดําเนินการ เคร่ืองมือวิจัย 
ฯลฯ รวมถึงสิทธิบัตร การดําเนินงานเชิงวิศวกรรม หรือนวัตกรรมใหมๆ ที่
เกี่ยวของ 

ขอบเขตและขั้ นตอนการ
ดําเนินงาน 

พิจารณาความเหมาะสมของขอบเขตการดําเนินงานของโครงการและ
วิธีการดําเนินงานวาสอดคลองกับวัตถุประสงค และเปาหมายของโครงการ 
และระบุถึงวิธีการ ขั้นตอนการดําเนินงาน และวิธีการวิเคราะหอยาง
ละเอียด 

เทคโนโลยี พิจารณาความเหมาะสมของเทคโนโลยีที่ใชในการดําเนินโครงการ รวมถึงมี
การวิเคราะหเปรียบเทียบเทคโนโลยีที่ใชกับเทคโนโลยีเดิมวากอใหเกิด
ประสิทธิภาพในการประกอบกิจการไฟฟาอยางไร 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 เกณฑการพิจารณากลั่นกรองขอเสนอโครงการ



 

33 ฝายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟา สํานักงาน กกพ. 
ฝายยุทธศาสตรและแผนงานกองทุนพัฒนาไฟฟา สํานักงาน กกพ. 

- ดานการบริหารโครงการ  พิจารณาจากโครงสรางการบริหารโครงการ คุณสมบัติของผูรวม 
ดําเนินโครงการ และการบริหารแผนงานการดําเนินโครงการ 

ตารางท่ี 4 รายละเอียดการพิจารณาโครงการ ดานการบริหารโครงการ 
หัวขอ การพิจารณา 

โครงสรางการบริหาร พิจารณารูปแบบการบริหารโครงการ ความครอบคลุมของสายงานในการ
ดําเนินงานตลอดโครงการ และความสัมพันธของการดําเนินงานในแตละสาย
งาน 

บุคลากร พิจารณาคุณวุฒิ และประสบการณของผูรวมดําเนินโครงการของแตละบุคคล
วาสอดคลองและตรงกับสายงานที่รับผิดชอบในการดําเนินงาน 

การบริหารแผนงาน พิจารณาการบริหารแผนงานตลอดระยะเวลาโครงการ ประกอบดวย การ
กําหนดกิจกรรมที่สอดคลองกับระยะเวลา การจัดสรรงบประมาณในแตละ
กิจกรรม และการควบคุม ติดตาม รายงานผลเปนระยะ 

 

- ดานความคุมคาของโครงการ  พิจารณาจากการขยายผล/ตอยอดงานวิจัยเดิม และความ 
รวมมือกับผูใชประโยชนจากโครงการ 

ตารางท่ี 5 รายละเอียดการพิจารณาโครงการ ดานความคุมคาของโครงการ 
หัวขอ การพิจารณา 

เปาหมายและประโยชนที่คาด
วาจะไดรับ 

พิจารณาความเหมาะสมของเปาหมายและประโยชนที่คาดวาจะไดรับวา
สอดคลองกับวัตถุประสงคขอบเขตและขั้นตอนดําเนินงาน และมีการระบุ
ผลงานหรือเปาหมายและประโยชนที่คาดวาจะไดรับอยางชัดเจน ทั้งเชิง
ปริมาณและ/หรือเชิงคุณภาพ 

การขยายผล/ตอยอดงานวิจัย
เดิม 

พิจารณาแนวทางหรือความเปนไปไดในการนําผลการดําเนินโครงการไปตอ
ยอดหรือประยุกตใชในเชิงวิชาการ/อุตสาหกรรม/พาณิชย/สังคม หรืออ่ืนๆ 

ความรวมมือกับผูใชประโยชน
จากโครงการ 

พิจารณาความรวมมือหรือการตอบรับของหนวยงานหรือองคกรตางๆ ใน
การนําผลผลิตหรือผลลัพธที่เกิดข้ึนจากโครงการไปใชประโยชนตอไป 

 

- ดานความเสี่ยงของโครงการ พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดขอผิดพลาดหรือไมประสบความสําเร็จ 
ตามท่ีคาดหวังไวจากการดําเนินงานและการนําผลการดําเนินงานไปประยุกตใช  การประสานงาน และการ 
กระจายงานระหวางผูรวมดําเนินโครงการ ประสบการณของผูรวมดําเนินโครงการ และการจัดสรรงบประมาณ 
ที่สอดคลองกับกิจกรรมการดําเนินงาน 

ตารางท่ี 6 รายละเอียดการพิจารณาโครงการ ดานความเสี่ยงของโครงการ 
หัวขอ การพิจารณา 

ดานวิชาการและเทคโนโลยี พิจารณาวิธีการดําเนินงาน ขอบเขตการดําเนินงานและหรือการพัฒนา
เทคโนโลยีในดานความไมแนนอนของประสิทธิภาพอุปกรณ โดยพิจารณาถึง
โอกาสที่จะเกิดขอผิดพลาดหรือไมประสบความสําเร็จตามท่ีคาดหวังไวจาก
การดําเนินงาน และการนําผลการดําเนินงานไปประยุกตใช 

ดานองคกรบริหาร พิจารณาความชัดเจนของรูปแบบการประสานงาน  
การกระจายงาน และประสบการณของผูรวมดําเนินโครงการ 

ดานการดําเนินการและ
งบประมาณ 

พิจารณาการกําหนดแผนการดําเนินงาน การจัดสรรงบประมาณท่ี
สอดคลองกับกิจกรรมการดําเนินงาน 
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3.2.2 เกณฑการพิจารณาโครงการท่ีเกี่ยวของกับวิสาหกิจชุมชน 
- ผลงานของวิสาหกิจชุมชน พิจารณาจาก วัตถุประสงค เปาหมาย ศักยภาพ ผลงานที่แสดงถึงความ

รับผิดชอบตอสังคม และการถายทอดองคความรู 
- การวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการ พิจารณาจาก ความเปนไปไดของโครงการ แผนการลงทุน 

แนวทางการบริหารโครงการ ศักยภาพเชื้อเพลิงหรือวัตถุดิบ เทคโนโลยี และการมีสวนรวมกับโรงไฟฟา 
- ผลลัพธของโครงการ พิจารณาจาก คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม การอยูรวมกันของชุมชนและ

โรงไฟฟา  
- การขยายผลโครงการในพ้ืนที่อ่ืนๆ พิจารณาจาก การขยายผลในรูปแบบของกิจการเพื่อสังคม (Social 

Enterprise) ระหวางชุมชนและผูประกอบกิจการไฟฟา 
 

ตารางท่ี 7 รายละเอียดการพิจารณาโครงการที่เกี่ยวของกับวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพ่ือสังคม 

หัวขอ หลักเกณฑในการประเมินโครงการ 

ผลงานของวิสาหกิจชุมชน  - มีการดําเนินกิจการตามวัตถุประสงคและเปาหมายของ
วิสาหกิจชุมชน 

- เปนวิสาหกิจชุมชนท่ีไดรบัการรับรองผลการดําเนินงานโดย
นายทะเบียน 

- มีผลงานท่ีแสดงถึงความรับผิดชอบตอสังคมอยางตอเนื่อง เชน 
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและปาตนน้ํา การสงเสริมหรือ
มีสวนรวมในการนําศักยภาพพลังงานหมุนเวียนในชุมชนมาใช
ประโยชน การสงเสริมการทําการเกษตรอินทรีย เปนตน  

- มีผลงานเปนท่ียอมรับและเปนศูนยกลางการถายทอดองค
ความรูหรือเทคโนโลยีของวิสาหกิจใหกับชุมชนอ่ืนๆ หรือผูที่
สนใจ เพื่อนําไปประยุกตใช  

การวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการ - การประเมินศักยภาพของเชื้อเพลิงหรือวัตถุดิบท่ีใชในการผลิต 
- การเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมจากการวิเคราะหบริบทชุมชน

และสิ่งแวดลอม ตลอดจนความตองการของสมาชิก 
- การมีสวนรวมของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนในดําเนินโครงการ 
- การปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวของกับการพัฒนาโครงการ 
- ความรวมมือระหวางวิสาหกิจชุมชนกับโรงไฟฟา 
- แผนธุรกิจในการดําเนินงาน (Business plan) 
- ความเปนไปไดของโครงการ (Feasibility study) 
- แนวทางในการดําเนินโครงการและบริหารโครงการอยางยั่งยืน 
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หัวขอ หลักเกณฑในการประเมินโครงการ 

ผลลัพธของโครงการ  - มีเปาหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนท้ัง
ดานเศรษฐกิจและสังคม 

- การสงเสริมบทบาทของชุมชนในการมีความรวมในการ
ดําเนินงานที่เก่ียวของกับการประกอบกิจการไฟฟา 

- สงเสริมการอยูรวมกันของชุมชนและโรงไฟฟาอยางยั่งยืน 
- มีสวนชวยเสริมสรางศักยภาพของชุมชนในการพ่ึงพาตนเอง

และเปนศูนยกลางในเรียนรูเพื่อสรางความเจริญทางเศรษฐกิจ 
สังคมและเทคโนโลยี  

การขยายผลโครงการในพื้นที่อื่นๆ  - พัฒนาสูวิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจเพื่อสังคมตนแบบ 
- แนวทางในการขยายผลความรวมมือในรูปแบบของกิจการเพื่อ

สังคม (Social Enterprise) ระหวางชุมชนและผูประกอบ
กิจการไฟฟา 

 

ทั้งน้ี ขอเสนอโครงการที่ผานเกณฑตองไดคะแนนรวมไมนอยกวา 70 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน 

สํานักงาน กกพ.  ขอสงวนสิทธิไมพิจารณาโครงการท่ีขาดองคประกอบสําคัญ ไดแก คุณสมบัติ 
ไมครบถวน (ตามท่ีระบุในสวนที่ 1 ขอ 1.2) รายละเอียดขอเสนอโครงการไมครบถวน (ตามขอกําหนดในสวนที่ 2  
ขอ 2.2) รวมถึงเอกสารและหลักฐานสําคัญตางๆ ไมครบถวน และไมดําเนินการชี้แจงหรือจัดสงเอกสารเพ่ิมเติม 
นอกจากน้ี ผูมีสิทธิยื่นขอเสนอโครงการตองแสดงใหเห็นวาผูรวมดําเนินโครงการมีความพรอมทางดานวิชาการ  
มีเวลา และมีความสามารถที่จะดําเนินโครงการใหประสบผลสําเร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด การดําเนินโครงการ 
ไมมีจุดมุงหมายหรือเกี่ยวพันกับผลประโยชนทางการเมืองหรือมุงแสวงหาผลกําไร  และไมอยูในบัญชีรายชื่อ 
ผูดําเนินโครงการที่ผิดสัญญาของกองทุนพัฒนาไฟฟา
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4.1 เอกสารประกอบการทําสัญญาหรือบันทึกขอตกลง 
4.2 องคประกอบของสัญญาหรือบันทึกขอตกลง 
4.3 เงื่อนไขของสัญญาหรือบันทึกขอตกลง 

 

สวนท่ี 4 
การจัดทําสัญญาหรือบันทึกขอตกลง 
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ฝายยุทธศาสตรและแผนงานกองทุนพัฒนาไฟฟา สํานักงาน กกพ. 

หลังจากที่สํานักงาน กกพ. แจงผลการพิจารณาแกผูไดรับการจัดสรรเงินกองทุนทราบ ใหดําเนินการ  
จัดทําสัญญาหรือบันทึกขอตกลงรับการจัดสรร ระหวางผูไดรับการจัดสรรเงินกองทุนกับสํานักงาน กกพ. ภายใน  
45 วัน นับจากวันที่ไดรับหนังสือแจง โดยองคประกอบของสัญญาหรือบันทึกขอตกลง และเงื่อนไขของสัญญา  
หรือบันทึกขอตกลง มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 

 
 

ภาพที่ 6 การจัดทําสัญญาหรือบันทึกขอตกลง 

  

ผูไดรับจัดสรรเงินกองทนุจัดทําสัญญาหรอื
บันทึกขอตกลงใหแลวเสร็จ 

ไดภายใน 45 วัน  

สํานักงาน กกพ.  
แจงผลการพิจารณาแกผูไดรบัจัดสรรเงินกองทุน 

ผูไดรับจัดสรรเงินกองทนุไมสามารถจดัทําสญัญา 
หรือบันทึกขอตกลงใหแลวเสร็จ 

ไดภายใน 45 วัน  

จัดทําสญัญาหรือบันทึกขอตกลง 
ระหวางผูไดรับจดัสรรเงินกองทุนกับสํานักงาน กกพ. 

ไดรับจัดสรรเงินกองทนุจัดเตรียมเอกสาร
ประกอบการทําสญัญาหรอืบันทึกขอตกลง 

สํานักงาน กกพ. แจงผล 
การอนุมตัิขยายระยะเวลา   

เลขาธกิารสํานักงาน กกพ. 
พิจารณาอนุมตัิขยายระยะเวลา 

ผูไดรับจัดสรรเงินกองทนุ 
ขอขยายระยะเวลาในการจัดทาํสัญญา 

หรือบันทึกขอตกลง  

หากไมสามารถดําเนินการ 
ไดภายใน 30 วัน นับแตไดรับ
การแจงจาก สํานักงาน กกพ. 
ใ ห ถื อ ว า ผู ไ ด รั บ จั ด ส ร ร
เงินกองทุนสละสิทธิ์ 

ช้ีแจงเหตุผล 
และความจําเปน 
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ฝายยุทธศาสตรและแผนงานกองทุนพัฒนาไฟฟา สํานักงาน กกพ. 

 
1) หนังสือแจงผลการพิจารณาของ กกพ. 
2) รายละเอียดขอเสนอโครงการ 
3) เอกสารอ่ืนๆ ที่ กกพ. กําหนด เชน หนังสือมอบอํานาจ เอกสารท่ีเกี่ยวของกับหัวหนาโครงการ 

(ผูรับผิดชอบโครงการ) และผูรวมดําเนินโครงการ เปนตน 
 

 
ประกอบดวยขอมูล ดังนี้  
1) ขอเสนอโครงการฉบับเต็ม (ตนฉบับ) 
2) รายชื่อผูรวมดําเนินโครงการ 
3) เง่ือนไขการเบิกจายเงินจากกองทุน (Payment Term) 

4) แบบฟอรมแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ 

5) สําเนาหนาสมุดบัญชีเงินฝาก (ตนฉบับ) 
6) ระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน วาดวยหลักเกณฑและวิธีการจัดสรรเงินจากกองทุน

พัฒนาไฟฟา เพ่ือการสงเสริมการใชพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีที่ใชในการประกอบกิจการไฟฟา ที่มีผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอมนอย พ.ศ. 2559 

7) ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เรื่องแบบมาตรฐานของสัญญาและบันทึก
ขอตกลงขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟาเพ่ือสงเสริมการใชพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีที่ใชในการ
ประกอบกิจการไฟฟาที่มีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอย ตามมาตรา 97(4)  

8) หนังสือแจงผลการพิจารณาขอเสนอโครงการ 
9) อ่ืนๆ ตามท่ีสํานักงาน กกพ. กําหนด 

  

4.1 เอกสารประกอบการทําสัญญาหรือบันทึกขอตกลง

4.2 องคประกอบของสัญญาหรือบันทึกขอตกลง
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ฝายยุทธศาสตรและแผนงานกองทุนพัฒนาไฟฟา สํานักงาน กกพ. 

 
เงื่อนไขสัญญาหรือบันทึกขอตกลงที่ผู ไดรับการจัดสรรเงินกองทุนตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด  

ภายหลังที่ไดรับอนุมัติเงินงบประมาณสนับสนุนจาก กกพ. มีดังนี้ 
1) กรณีผู ไดรับการจัดสรรเงินกองทุนไมสามารถดําเนินการจัดทําสัญญา หรือบันทึกขอตกลง 

รับการจัดสรรไดภายในระยะเวลาท่ีกําหนด (45 วัน) ใหผูไดรับการจัดสรรเงินกองทุนชี้แจงเหตุผลและความจําเปนใน
การขอขยายระยะเวลา โดยแจงใหสํานักงาน กกพ. ทราบกอนสิ้นสุดระยะเวลาดังกลาว และใหเปนดุลยพินิจ  
ของเลขาธิการสํานักงาน กกพ. ที่จะพิจารณาอนุมัติในการขยายระยะเวลา แตตองไมเกิน 30 วัน นับแตวัน 
ที่ไดรับหนังสือการอนุมัติในการขยายระยะเวลาจากสํานักงาน กกพ. 

2) หากผูไดรับการจัดสรรเงินกองทุนไมดําเนินการจัดทําสัญญา หรือบันทึกขอตกลงรับการจัดสรร
ภายในระยะเวลาที่กําหนด ตามขอ 1) ใหถือวาผูไดรับการจัดสรรเงินกองทุนสละสิทธิในการขอรับการจัดสรเงินกองทุน 
แตทั้งน้ีไมตัดสิทธิหากจะขอรับการจัดสรรเงินกองทุนในครั้งตอไป 
 
 

 

4.3 เงื่อนไขของสัญญาหรือบันทึกขอตกลง



 

40 
 

ฝายยุทธศาสตรและแผนงานกองทุนพัฒนาไฟฟา สํานักงาน กกพ. 

3) กรณีผูไดรับการจัดสรรเงินกองทุนเปนหนวยงานของรัฐ ทรัพยสินที่ไดมาโดยใชเงินกองทุน  
ใหถือเปนกรรมสิทธิของหนวยงานผูไดรับการจัดสรรเงินกองทุน และกรณีที่ผู ไดรับการจัดสรรเงินกองทุน 
เปนหนวยงานอ่ืนๆ ที่ไมใชหนวยงานของรัฐ ทรัพยสินที่ไดมาโดยใชเงินกองทุน กกพ. จะพิจารณาใหกรรมสิทธิ  
เปนการเฉพาะราย (แลวแตกรณี) 

4) ผูไดรับการจัดสรรเงินกองทุนตองใชจายเงินหรือกอหนี้ผูกพันตามโครงการภายในงบประมาณ  
และระยะเวลาท่ีไดรับอนุมัติ  และในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงแกไขเ พ่ิมเติมโครงการที่ ไดรับอนุมัติแลว  
ตองไดรับการอนุมัติจาก กกพ. กอน เวนแตเปนการเปล่ียนแปลงระยะเวลาดําเนิน โครงการใหอยูในดุลยพินิจ 
ของเลขาธิการ และสํานักงาน กกพ. ตองรายงานให กกพ. ทราบ  

5) หามใหผูไดรับการจัดสรรเงินกองทุนนําเงินที่ไดรับการสนับสนุนไปใชในโครงการอ่ืน เวนแตจะไดรับ
อนุญาตจาก กกพ.  

6) กรณีผูไดรับการจัดสรรเงินกองทุนไมดําเนินการตามแผนท่ีกําหนด  ใหนําสงเงินคืนสํานักงาน  
กกพ. ภายใน 60 วัน นับแตวันที่ไดรับเงิน 

7) หากผูไดรับการจัดสรรเงินมิไดเปนหนวยงานของรัฐและไมนําสงเงินคืนภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
ตามขอ 6) ใหถือวาผูไดรับการจัดสรรเงินกองทุนตกเปนลูกหนี้ผิดนัด และตองชําระเงินคืนพรอมดอกเบี้ยในอัตรา 
เงินฝากออมทรัพยของธนาคารออมสิน จนกวาจะไดมีการนําสงเงินคืนครบถวนใหกับสํานักงาน กกพ. 

8) การขยายระยะเวลาดําเนินงานของโครงการท่ีมีการเปลี่ยนแปลงจากรายละเอียดโครงการ 
ที่ กกพ. ไดอนุมัติไวแลว ใหดําเนินการ ดังนี้ 

8.1) กรณีมีแนวโนมวาไมสามารถดําเนินโครงการไดตามแผนท่ีวางไว ดวยสาเหตุที่อยูนอกเหนือ
การควบคุมของผูไดรับการจัดสรรเงินกองทุน ใหผูไดรับการจัดสรรเงินกองทุนทําหนังสือแจงสํานักงาน กกพ.  
เพ่ือขออนุมัติขยายระยะเวลาดําเนินงาน พรอมทั้งชี้แจงเหตุผลและความจําเปน โดยตองแจงไมนอยกวา 30 วัน  
กอนสัญญาสิ้นสุด โดยการขยายระยะเวลาใหสํานักงาน กกพ. ดําเนินการ ดังนี้ 

- ทําหนังสือแจงตนสังกัดของผูไดรับการจัดสรรเงินกองทุน (ถามี) 
- ทําหนังสือแจงผูไดรับการจัดสรรเงินกองทุน พรอมทั้งเรงรัดใหมีการนําสงรางรายงาน  

ฉบับสมบูรณภายใน 60 วัน นับตั้งแตที่ไดรับแจงจากสํานักงาน กกพ. 
- รวบรวมรายชื่อเพ่ือจัดทําบัญชีรายชื่อผูดําเนินโครงการลาชา เพ่ือรายงานตอ กกพ. 

8.2) กรณีท่ีขอขยายระยะเวลาในสัญญามากกวาหนึ่งครั้ง ใหเสนอ กกพ. พิจารณา 
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ฝายยุทธศาสตรและแผนงานกองทุนพัฒนาไฟฟา สํานักงาน กกพ. 

9) ในกรณีที่ผู ไดรับการจัดสรรเงินกองทุนผิดสัญญา สํานักงาน กกพ. สามารถยกเลิกสัญญา 
หรือบันทึกขอตกลงได ตามขอกําหนดในสัญญาหรือบันทึกขอตกลง และในกรณีที่ไมสามารถติดตามทวงถาม  
รายงานได หรือมีแนวโนมวาไมสามารถทวงถามจนไดรับรายงาน ใหสํานักงาน กกพ. ดําเนินการ ดังนี้ 

9.1) ทําหนังสือแจงตนสังกัดของผูไดรับการจัดสรรเงินกองทุน (ถามี) 
9.2) ทําหนังสือแจงผูไดรับการจัดสรรเงินกองทุนทราบถึงการขอยกเลิกโครงการ พรอมชี้แจงเหตุผล 

9.3) ระงับการจายเงินสวนที่เหลือทั้งหมด 

9.4) ทําหนังสือแจงใหผูไดรับการจัดสรรเงินกองทุนทํารายงานการเงินและคืนเงินสวนที่เหลือ
ภายใน 60 วนั ในกรณีที่มีการใชเงินเกินวงเงินงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติจาก กกพ. โดยสํานักงาน กกพ. ขอสงวนสิทธิ
ที่จะไมเบิกจายเงินสวนที่ผูไดรับการจัดสรรเงินกองทุนจายเกินไปจากวงเงินงบประมาณที่ระบุไวในสัญญาหรือ 
บันทึกขอตกลง 
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ฝายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟา สํานักงาน กกพ. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
  

5 

สวนท่ี 5 
การดําเนินการทางการเงิน 

ของผูไดรับการจัดสรรเงินกองทุน 

5.1 การเปดบัญชีเงินฝากเพื่อรับจายเงินท่ีไดรับการจัดสรร 
5.2 การเบิกจายเงินกองทุนท่ีไดรับการจัดสรร 
5.3 การจัดทํารายงานทางการเงิน 
5.4 การสงเงินคืนเมื่อดําเนินโครงการเสร็จสิ้น 
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สํานักงาน กกพ. จะตรวจสอบการดําเนินการตามเง่ือนไขในสัญญาหรือบันทึกขอตกลงกอนการจายเงิน
สนับสนุนโครงการจากกองทุนพัฒนาไฟฟาเพ่ือกิจการตามมาตรา 97(4) ใหแกผูไดรับการจัดสรรเงินกองทุน  
โดยสํานักงาน กกพ. จะเบิกจายเงินใหกับผูที่ไดรับจัดสรรเงินกองทุนที่ไดดําเนินการตามเงื่อนไข ดังนี้ 

 

 
ใหผูไดรับการจัดสรรเงินกองทุนเปดบัญชีกับสถาบันการเงินของรัฐ หรือธนาคารท่ีเปนรัฐวิสาหกิจ  

หรือธนาคารพาณิชย เปนบัญชีเงินฝากออมทรัพยหรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันรวมดวย ชื่อบัญชี “กองทุน 
พัฒนาไฟฟาเพื่อกิจการตามมาตรา 97(4) โครงการ...............................................................................โดย
...............................(ชื่อหนวยงาน)........................................” โดยใชแบบฟอรมขอเปดบัญชีเงินฝากธนาคารของ
โครงการในภาคผนวก ค-1 และแจงเลขท่ีบัญชีเงินฝากดังกลาวตอสํานักงาน กกพ. เพ่ือโอนเงินเขาบัญชี 

ทั้งนี้ การเปดบัญชีเงินฝากตองผานความเห็นชอบจากผูบังคับบัญชาสูงสุดของหนวยงานหรือองคกร ดังนี้ 
1) กรณีผูไดรับการจัดสรรเงินกองทุนเปนหนวยงานของรัฐ ใหดําเนินการโดยความเห็นชอบของ

ผูบังคับบัญชาสูงสุดของหนวยงานหรือเทียบเทา 
2) กรณีผูไดรับการจัดสรรเงินกองทุนเปนภาคเอกชน ใหดําเนินการโดยความเห็นชอบของกรรมการ

ผูจัดการใหญหรือเทียบเทา 
3) กรณีผูไดรับการจัดสรรเงินกองทุนเปนสหกรณ ใหดําเนินงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

ดําเนินการสหกรณ 
4) กรณีผูไดรับการจัดสรรเงินกองทุนเปนองคกรที่ไมแสวงหากําไร ใหดําเนินงานโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการสมาคม มูลนิธิ หรือองคกรที่เรียกชื่ออยางอ่ืน 

5) กรณีที่ผูไดรับการจัดสรรเงินกองทุนอยูนอกเหนือคุณสมบัติตามขอ 1) ถึง 4) ใหอยูในดุลยพินิจ 
ของเลขาธิการสํานักงาน กกพ. 
  

5.1 การเปดบัญชีเงินฝากเพ่ือรับจายเงินท่ีไดรับการจัดสรร
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1) การอนุมัติสั่งจายเงินที่ไดรับการจัดสรร ใหกําหนดผูมีอํานาจอนุมัติการส่ังจายเงินที่ไดรับจัดสรร 

จํานวน 4 คน ซึ่งเปนผูที่ไดรับมอบหมายหรือมอบอํานาจจากหัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานหรือ 
ผูมีอํานาจ โดยมีเงื่อนไขการส่ังจายลงนามรวมกัน 2 ใน 4 คน 

2) การขอเบิกเงินตามสัญญาหรือบันทึกขอตกลงในแตละงวด ใหผูไดรับการจัดสรรเงินกองทุนยื่น
หนังสือเบิกเงินตอสํานักงาน กกพ. ตามแบบฟอรมหนังสือขอเบิกเงินในภาคผนวก ค-2 พรอมหลักฐาน หรือเอกสาร 
ดังนี้ 

2.1) มติ กกพ. ที่อนุมัติขอเสนอโครงการ 
2.2) แผนการจายเงินที่ไดรับอนุมัติ หรือที่ไดอนุมัติใหมีการเปล่ียนแปลง หรือประมาณการ 

รายจายประจําป แลวแตกรณี 
2.3) แบบหรือรูป หรือรายละเอียดรายการตามขอเสนอโครงการ  
2.4) รายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคาร 
2.5) รายงานความกาวหนา ผลการดําเนินโครงการ รูปถายผลการทํางานหรือกิจกรรม (ถามี) 
2.6) เอกสารประกอบอ่ืนๆ ที่เก่ียวของตามท่ีสํานักงาน กกพ. กําหนด  

3) ผูไดรับการจัดสรรเงินกองทุนจัดทําหนังสือตอบรับการรับเงิน ตามแบบฟอรมหนังสือตอบรับ 
การรับเงินในภาคผนวก ค-3 พรอมเอกสารท่ีเกี่ยวของตามแบบท่ีสํานักงาน กกพ. กําหนดเพ่ือเปนหลักฐาน 
การรับเงิน และผูไดรับการจัดสรรเงินกองทุนมีหนาที่เก็บเอกสารและหลักฐานทางการเงินไวเพ่ือการตรวจสอบ 
ในภายหลัง 

 

 
1) กรณีท่ีผูไดรับการจัดสรรเงินกองทุนไมใชหนวยงานของรัฐ ใหมีการจัดทํารายงานการเงินตามรูปแบบ

ที่สํานักงาน กกพ. กําหนด 

2) กรณีที่ผู ไดรับการจัดสรรเงินกองทุนเปนหนวยงานของรัฐ หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ ในเรื่อง 
การเก็บรักษาเงิน การเบิกจายเงิน และการพัสดุ ใหปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งของหนวยงานตนสังกัด 

3) การบัญชีของผูไดรับการจัดสรรเงินกองทุนใหเปนไปตามระบบบัญชีของหนวยงานท่ีไดรับ 
การจัดสรรเงิน 

4) ผูไดรับการจัดสรรเงินกองทุน ทํารายงานการรับจายเงินของโครงการสงสํานักงาน กกพ. เปนรายไตรมาส 
หรือตามงวดท่ีขอเบิกเงินจนกวาจะเสร็จสิ้นโครงการ และเก็บเอกสารหลักฐานไว เพ่ือการตรวจสอบ 

(รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก ง-2) 

 
  

5.2 การเบิกจายเงินกองทุนท่ีไดรับการจัดสรร

5.3 การจัดทํารายงานทางการเงิน



 

45 
ฝายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟา สํานักงาน กกพ. ฝายยุทธศาสตรและแผนงานกองทุนพัฒนาไฟฟา สํานักงาน กกพ. 

 
เ ม่ือผูไดรับการจัดสรรเงินกองทุนดําเนินโครงการเสร็จสิ้นเปนที่ เรียบรอยแลวตองดําเนินการ 

กอนปดโครงการ ดังตอไปน้ี 

1) ปดบัญชีเงินฝากธนาคาร กรณีผูไดรับการจัดสรรเงินกองทุนมิใชหนวยงานของรัฐ 
2) นําสงเงินเหลือจายพรอมดอกเบี้ยทั้งหมดคืนสํานักงาน กกพ. ภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นสุด

โครงการ 
3) นําสงรายงานผลการดําเนินโครงการฉบับสมบูรณทั้งในรูปเลม (Hard Copy) และขอมูลเอกสาร

อิเล็กทรอนิกส (Microsoft Word และ PDF) โดยบันทึกลง Flash Drive ตอสํานักงาน กกพ. 
4) บันทึกขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินโครงการ ลงระบบฐานขอมูลของสํานักงาน กกพ. (ถามี) 

 

5.4 การสงเงินคืนเม่ือดําเนินโครงการเสร็จสิ้น



 

42 
ฝายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟา สํานักงาน กกพ. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6 

สวนท่ี 6 
การติดตาม  

รายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานโครงการ 



 

47 
ฝายยุทธศาสตรและแผนงานกองทุนพัฒนาไฟฟา สํานักงาน กกพ. 

ผูไดรับการจัดสรรเงินกองทุน มีหนาที่ตองรายงานความกาวหนาโครงการและดําเนินการ ดังนี้ 
1) จัดทํารายงานความกาวหนาของการดําเนินงานตามโครงการตามแบบฟอรมรายงานความกาวหนา  

ในการดําเนินโครงการ (แบบ กฟ. 97(4) – 05) (รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก ง-1) และรายงานทางการเงิน
ตามท่ีสํานักงาน กกพ. กําหนด (รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก ง-2) โดยนําสงรายงานท้ังในรูปเลม (Hard Copy) 
(ตนฉบับ 1 ชุด และสําเนา 4 ชุด)  

2) โครงการท่ีอยูระหวางดําเนินงาน การรายงานความกาวหนาตองดําเนินการอยางนอยเปนรายไตรมาส 
และหากไมนําสงรายงาน สํานักงาน กกพ. สามารถชะลอการโอนเงินใหผูไดรับการจัดสรรเงินกองทุนชั่วคราว 

3) เมื่อดําเนินโครงการสิ้นสุดตามสัญญา ใหผูไดรับการจัดสรรเงินกองทุนมีหนาที่รับผิดชอบในการ 
จัดทํารายงานผลการดําเนินงานฉบับสมบูรณ และรายงานทางการเงินตอสํานักงาน กกพ. ภายในระยะเวลา 60 วัน 
นับจากวันสิ้นสุดโครงการตามสัญญา 

4) ใหความรวมมือและอํานวยความสะดวกแก กกพ. สํานักงาน กกพ. คณะอนุกรรมการติดตาม
ประเมินผลโครงการ หรือผูที่ไดรับมอบหมายจาก กกพ. ใหเขาไปตรวจสอบผลการดําเนินการโครงการ 

 

สํานักงาน กกพ. มีหนาที่ในการติดตามประเมินผลโครงการ ดังนี้ 
1) ดําเนินการติดตามและประเมินผลโครงการ รายงานความกาวหนาและผลการดําเนินงานใหแก  

กกพ. ทราบเปนระยะ รวมถึงเรียกใหผูไดรับการจัดสรรเงินกองทุนมาชี้แจงหรือสงขอมูลเอกสารใดๆ เพ่ิมเติม  
เพ่ือใชประกอบการติดตามและประเมินผล 

2) ระงับการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมอันเปนเหตุใหเกิดความเสียหาย กรณีมีเหตุแนชัดวา  
โครงการขัดตอหลักเกณฑ ไมเกิดประโยชนหรือมีความเสี่ยงวาโครงการไมประสบความสําเร็จ โดยผูไดรับการจัดสรร
เงินกองทุนสามารถเขามาช้ีแจงขอเท็จจริงหรือแกไขปญหาดังกลาวตอสํานักงาน กกพ. ได 

3) รวบรวมรายชื่อผูไดรับการจัดสรรเงินกองทุนที่ผิดสัญญากับสํานักงาน กกพ. เพ่ือใชเปนขอมูล 
ในการจัดสรรเงินกองทุนในปตอไป 



 

 

 

 

 

 

 

 

 ก 
แบบฟอรม 

การขอรับการจัดสรรเงินกองทุน 

ภาคผนวก 



(ภาคผนวก ก-1) 
 

แบบฟอรมหนังสือนําสง 
 

ที่ .............................. (เขียนที)่ .................................................... 
 ................................................................... 

วันที่ ........................................................ 
 

เร่ือง การยื่นขอเสนอโครงการเพ่ือขอรับการจัดสรรเงินกองทุน เพื่อกิจการตามมาตรา 97(4) 
เรียน เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 

ตามท่ี สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานไดเปดรับขอเสนอโครงการ เพ่ือขอรับการจัดสรร
เงินกองทุนพัฒนาไฟฟา เพ่ือกิจการตามมาตรา 97(4) .................... (ชื่อหนวยงาน)........................... 
มีความสนใจในการยื่นขอเสนอโครงการ ................... (ชื่อโครงการ)................. งบประมาณรวมทั้งสิ้น
....................(ตัวเลข)........................................ บาท (...................(ตัวอักษร).................) 

 ในการนี้ จึงขอนําสงขอเสนอโครงการดังกลาว เพ่ือขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟาเพ่ือกิจการ
ตามมาตรา 97 (4) พรอมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาตามที่สํานักงาน กกพ. กําหนด 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
           ขอแสดงความนับถือ 

           ลงชื่อ .............................................................................. 
 

      (............................................................................) 
          ตําแหนง........................................................................... 

 

 

 

 

 

 

ผูบริหารสูงสุดหรือผูมีอํานาจกระทําการแทน 

ประทับตรา 



(ภาคผนวก ก-2) 
แบบ กฟ. 97(4) – 01 

ฝายยุทธศาสตรและแผนงานกองทุนพัฒนาไฟฟา สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน  หนาท่ี 1 จากทั้งหมด 1 
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 20 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทร. 0 2207 3599 โทรสาร 0 207 3572 เว็บไซด www.erc.or.th   

 

แบบฟอรมรายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนขอเสนอโครงการ 
 

หนวยงาน   
ประเภทแผนงาน   
ชื่อโครงการ   
งบประมาณท่ีขอ   
รหัสโครงการ   

รายการเอกสาร 
 1. หนังสือนําสง 
 2. แบบ กฟ. 97(4) - 01 
 3. แบบ กฟ. 97(4) - 02 
 4. แบบ กฟ. 97(4) - 03 
 5. หนังสือรับรองหรือไดรับมอบหมายจากหัวหนาสวนราชการ (กรณีหนวยงานรัฐ) 
 6. หนังสือรับรองการผานความเห็นชอบหรือมอบหมายใหเปนผูยื่นเสนอโครงการและมีอํานาจลงนามรับรอง

เอกสารประกอบการยื่นขอเสนอโครงการ (กรณมีีการมอบอํานาจ) 
  หนังสือมอบอํานาจ + ติดอากรแสตมป (30 บาท) 
  สําเนาบัตรผูมอบอํานาจ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
  สําเนาบัตรผูรับมอบอํานาจ พรอมรับรองสาํเนาถูกตอง 

 7. หลักฐานการจัดตั้งองคกรหรือหนวยงาน 
หนวยงานเอกชน/องคกรไมแสวงหากําไร/วิสาหกินชุมชน/วิสาหกิจเพื่อสังคม 

 หนังสือรับรองนิติบุคคลท่ีออกโดยหนวยงานรัฐไมเกิน 1 เดือน  
 หนังสือมอบอํานาจ + อากรณแสตมป พรอมสําเนาบตัรประจําตัวของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ 
 เอกสารแสดงวัตถุประสงค และการดําเนินงานท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคของกองทุนฯ 
 หนังสือมอบอํานาจชวง + อากรณแสตมป (ถามี) 

หนวยงานของรัฐ หรือ สวนราชการ หรือ มหาวิทยาลัย 
 หลักฐานการจัดตั้งองคกรหรือหนวยงาน (พระราชบัญญตัิจัดตั้ง) 
 ประกาศแตงตั้งฯ เชน อธิบดี, หรือบุคคลอื่นที่มีอํานาจลงนามในสญัญา 
 คําสั่ง + หนังสือมอบอํานาจ + อากรณแสตมป พรอมสําเนาบัตรประจําตัวของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ 
 คําสั่ง + หนังสือมอบอํานาจชวง + อากรณแสตมป พรอมสําเนาบัตรประจําตัวของผูมอบอํานาจชวงและผูรับมอบ
อํานาจชวง (ถาม)ี 

 8. เอกสารแสดงรายละเอียดประวตัิ และโครงสรางการบรหิารงานขององคกรหรือหนวยงาน 
 รายละเอียดประวตัิขององคกร หรอืหนวยงาน 
 โครงสรางการบรหิารงานขององคกร หรือหนวยงาน 
 ผลการดําเนินงานดานสาธารณะประโยชนขององคกรอยางนอย 1 ป (กรณีองคกรไมแสวงหากําไร) 
 สําเนาใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน (กรณผีูรับใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน) 
 สําเนาสัญญาซื้อขายไฟฟา (กรณีผูประกอบการท่ีเปนนิติบุคคลและไดรับการยกเวนไมตองขอรับใบอนุญาตฯ) 
 หนังสือสําคญัแสดงการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน หรือวิสาหกิจเพือ่สังคม และการจดทะเบียนนติิบคุคล 

 9. เอกสารบัญชีรายชื่อและประวัติ และสาํเนาบัตรประชาชนพรอมรับรองสําเนาถูกตองของผูรวมดําเนินโครงการ 
  เอกสารบัญชีรายชื่อพรอมประวัติของผูรวมดําเนินโครงการ 
  สําเนาบัตรประชาชนพรอมรบัรองสําเนาถูกตองของผูรวมดําเนนิโครงการ  

หมายเหตุ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือแนวทางการกลั่นกรองขอเสนอโครงการ กองทุน
พัฒนาไฟฟาเพื่อกิจการตามมาตรา 97(4) โดยสามารถดาวนโหลดเอกสารที่เกี่ยวของไดที่ 
http://wow.in.th/Pgrn 



(ภาคผนวก ก-3) 
แบบ กฟ. 97(4) – 02 

ฝายยุทธศาสตรและแผนงานกองทุนพัฒนาไฟฟา สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน  หนาท่ี 1 จากทั้งหมด 1 
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 20 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทร. 0 2207 3599 โทรสาร 0 207 3572 เว็บไซด www.erc.or.th  

            
 

แบบฟอรมบทสรุปยอสําหรับผูบริหาร 

(ขอเสนอโครงการ) 

ชื่อโครงการ : ................................................................................................................................... 

ชื่อหนวยงาน : ................................................................................................................................. 

วันที่เสนอโครงการ : ........................................................................................................................ 
ประเภทแผนงานของขอเสนอโครงการ 

[…..]  แผนงานที่ 1  แผนงานสงเสริม และสาธิตการใชพลังงานหมุนเวียนในการประกอบกิจการไฟฟา  
[…..]  แผนงานที่ 2  แผนงานพัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีในการประกอบกิจการไฟฟาใหมีประสิทธิภาพ 
    และเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย 
[…..]  แผนงานที่ 3  แผนงานศึกษา และวิจัย ดานพลังงานหมุนเวียน และเทคโนโลยีที่ใชในการประกอบ 
     กิจการไฟฟาที่มีประสิทธิภาพ และมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย 

สรุปโครงการโดยยอ.........................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
เปาหมายและประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

.......................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 
ระยะเวลาดําเนินโครงการ ……………………………........…………………………………………………………….. 

งบประมาณที่ขอรับการจัดสรร ……………………………………........……………………………………………… 
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แบบฟอรมขอเสนอโครงการ 
เพื่อขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟา เพื่อการสงเสริมการใชพลังงานหมุนเวียน 

และเทคโนโลยีที่ใชในการประกอบกิจการไฟฟาที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย  
(ตามมาตรา 97(4)) 

1. ขอมูลทั่วไป 

1.1 ชื่อโครงการ 
(ภาษาไทย) : ............................................................................................................................. .................... 
........................................................ ................................................................................................... ............ 
(ภาษาอังกฤษ) : ......................................................................................................................... .................. 
................................................................................................................................. ..................................... 
1.2 ประเภทแผนงานของขอเสนอโครงการ 

[…..] แผนงานท่ี 1 แผนงานสงเสริม และสาธิตการใชพลังงานหมุนเวียนในการประกอบกิจการไฟฟา  
[…..] แผนงานที่ 2 แผนงานพัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีในการประกอบกิจการไฟฟาใหมีประสิทธิภาพ

และเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย 
[…..] แผนงานที่ 3 แผนงานศึกษา และวิจัย ดานพลังงานหมุนเวียน และเทคโนโลยีที่ใชในการประกอบ

กิจการไฟฟาที่มีประสิทธิภาพ และมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย 
1.3 สถานภาพผูยื่นขอรับการจัดสรรเงินกองทุน 

[…..] หนวยงานของรัฐ 
[…..] สถาบันการศึกษา 
[…..] องคกรไมแสวงหากําไร 
[…..] ผูรับใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน 
[…..] ผูประกอบการท่ีเปนนิติบุคคลและไดรับการยกเวนไมตองขอรบัใบอนุญาตฯ 
[…..] วิสาหกิจชุมชน 
[…..] วิสาหกิจเพ่ือสังคม 

ชื่อหนวยงาน (ภาษาไทย)......................................................................................... .......................... 
ชื่อหนวยงาน (ภาษาอังกฤษ) .................................................................................... ........................ 
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1.4 ที่อยู หรือสถานที่ติดตอของหนวยงาน 

เลขที่ .............. หมูที่ ......... ชื่ออาคาร ..................................  ตรอก/ซอย ....................................... . 
ถนน .........................………แขวง/ตําบล .................................. เขต/อําเภอ ...................................... 
จังหวัด ............................. รหัสไปรษณีย ................................................................................ ............ 
โทรศัพท .......................................................... โทรสาร .....................................................................  
E-mail address: ….......................................... เว็บไซต: ................................................................... 

1.5 สถานที่ตั้งของโครงการ […..] ที่อยูเดียวกับสถานที่ติดตอของหนวยงาน 

เลขที่ .............. หมูที่ ......... ชื่ออาคาร ..................................  ตรอก/ซอย .............................. .......... 
ถนน .........................………แขวง/ตําบล .................................. เขต/อําเภอ ...................................... 
จังหวัด ............................. รหัสไปรษณีย ........................................................................................... . 
โทรศัพท .......................................................... โทรสาร .....................................................................  
E-mail address: ….......................................... เว็บไซต: ................................................................... 

1.6 หัวหนาโครงการ (ผูรับผิดชอบโครงการ) 
ชื่อ – นามสกุล ....................................................... ตําแหนง .............................................................  
โทรศัพทมือถือ ........................................................ โทรสาร ...................................... ....................... 
E-mail address : ............................................................................................................................... 
[…..] บัตรประจําตัวประชาชน  […..] หนังสือเดินทาง  […..] บัตรอื่นๆ (ระบุ) .................................... 
เลขที่ .....................................ออกใหโดย ......................................จังหวดั .................................... ..... 
อยูบานเลขท่ี ........................ หมูที่ ...................... ตรอก/ซอย ...................................... .................... 
ถนน ...............................ตําบล/แขวง .................................อําเภอ/เขต ............................................ 
จังหวัด ..................................................รหัสไปรษณีย ........................................................................ 

1.7 ผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน หรือผูมีอํานาจกระทําการแทน 

ชื่อ – นามสกุล ....................................................... ตําแหนง .............................................................  
โทรศัพท .................................................................. โทรสาร .............................................................  
E-mail address : ............................................................................................................................... 
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1.8 ผูประสานงานโครงการ 
ชื่อ – นามสกุล ....................................................... ตําแหนง ............................................... .............. 
โทรศัพทมือถือ ........................................................ โทรสาร .............................................................  
E-mail address : ............................................................................................................................... 
[…..] บัตรประจําตัวประชาชน  […..] หนังสือเดินทาง  […..] บัตรอื่นๆ (ระบุ) .................................... 
เลขที่ .....................................ออกใหโดย ......................................จังหวดั .. ....................................... 
อยูบานเลขท่ี ........................ หมูที่ ...................... ตรอก/ซอย ...................................... .................... 
ถนน ...............................ตําบล/แขวง .................................อําเภอ/เขต ............................................ 
จังหวัด ..................................................รหสัไปรษณีย ...................................................... .................. 

2. รายละเอียดโครงการ 
2.1 ที่มา หลักการและเหตุผลของโครงการ 
.................................................................................................................................. .................................  
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
2.2 การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิด/สิทธิบัตร วิศวกรรม นวัตกรรม 
............................................................................................................................. ......................................  
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
2.3 วัตถุประสงค 
............................................................................................................................. ......................................  
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
2.4 เปาหมายและประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 เปาหมาย .............................................................................................................. ...................................... 
 ........................................................... .......................................................................................................... 

............................................................................................................................ ......................................... 
 ผลผลิต (Output)................................................................................................ ......................................  
 ........................................................................................................ ............................................................. 

............................................................................................................................ ......................................... 
 ผลลัพธ (Outcome).................................................................................................................... .............. 
 ..............................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................. 
 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ .......................................................................................................... .............. 
 ..............................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................. 
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2.5 ขอบเขตการดําเนินโครงการ 
 ..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

2.6 ตัวช้ีวัด 
 ..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

2.7 ขั้นตอนการดําเนินโครงการ 
 ..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

 
 
 

Flow Chart 
 
 
 

2.8 อุปกรณ และเทคโนโลยี (ถามี)  
 ............................................................................................................................. ...................................... 

............................................................. ...................................................................................................... 

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................  

2.9 ความคุมคาที่เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ  
............................................................................................................................. ...................................... 
........................................................................................................................... ........................................ 
................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

2.10 การขยายผลโครงการ  
............................................................................................................................. ...................................... 
.......................................................................... ......................................................................................... 
................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
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2.11 ระยะเวลาการดําเนินโครงการ........................ เดือน  
 

Time – Based Flow Chart 

แผนการดําเนินงาน 
เดือนที่ หมายเหตุ 

1 2 3 4 ... ... .... .... 
1. ลงนามในสัญญา/บันทึกขอตกลง          
2. ……………………………………………      
    ……………………………………………  

         

3. ……………………………………………      
    …...………………………………………  

         

4. …………………………………………...      
    ……………………………………………  

         

5. …………………….………………………      
   ………………………………………………  

         

6. รายงานความกาวหนา          
7.  ติดตามและประเมินผล          

2.12 แผนการเงินของโครงการและรายละเอียดการใชจายในการดําเนินงาน 

 รวม ..............................................บาท  

รายการ ปริมาณ อัตรา งบประมาณ
รวม 

1. คาจางและคาตอบแทนบุคลากร 
1.1 ช่ือ/ตําแหนง……………………………………………………………………………………… 
1.2 ช่ือ/ตําแหนง……………………………………………………………………………………… 

   

2. คาใชสอย (รายละเอียด) 
2.1 ………………………..………………………………………………………………………. 
2.2 ………………………..……………………………………………………………………… 

   

3. คาวัสด ุ(รายละเอยีด) 
3.1 ………………………..……………………………………………………………………… 
3.2 ………………………..……………………………………………………………………… 

   

4. คาครุภณัฑและสิ่งกอสราง (รายละเอยีด) 
4.1 ……………………………………………........................................................... 
4.2 ……………………………………………………….....…………………………………… 

   

5. คาบริหารโครงการสถาบันการศึกษา/หนวยงาน  
 หมายเหตุ สนับสนุนในอัตราไมเกนิรอยละ 10 ของงบวิจัยไมรวมคาครุภณัฑและ

สิ่งกอสราง 

   

รวม    
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รายละเอียดชี้แจงเหตุผลความจําเปนในการจัดซื้อครุภัณฑ 
 

ชื่อครุภัณฑ รายละเอียดความจําเปนที่ใชในโครงการ 
  
  
  
  
  
  

หมายเหตุ ใหระบุรายละเอียดของเครื่องจักร อุปกรณ วาใชในขั้นตอนใดของการดําเนินโครงการ ตามขอบเขตการดําเนินโครงการ 

การใชประโยชนของครุภัณฑนี้เม่ือโครงการสิ้นสุด 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 

2.13 การรายงานความกาวหนาและงวดการเบิกจายเงิน  
 

รายงาน 
 กําหนดเวลาท่ีรายงาน ปริมาณและรายละเอียด

งานท่ีสงมอบ 
งบประมาณ 
ที่ขอเบิกจาย 

รายงานความกาวหนา   ฉบับท่ี 1   จํานวน (รอยละ) 
รายงานความกาวหนา   ฉบับท่ี 2    
รายงานความกาวหนา   ฉบับท่ี 3    
รายงานความกาวหนา   ฉบับท่ี ....    
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2.14 โครงสรางการบริหารโครงการ 
 ชื่อหนวยงาน ................................................................................................................ ......................... 
 ชื่อหัวหนาโครงการ (ผูรับผิดชอบโครงการ) ........................................................................................... 
 ตัวอยางแผนผังแสดงความสัมพันธของหนวยงานและการบริหาร พรอมทั้งระบุผูรับผิดชอบในแตละสายงาน 

 
2.15 ประวัติและประสบการณของผูรวมดําเนินโครงการ 
 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล การศึกษา ประสบการณ 
(ป) 

ประวัติการทํางานที่
เกี่ยวของกับโครงการ 

ตําแหนง 
ในโครงการ 

หนาที่ 
ความรับผิดชอบ 

1.       
2.       
3.       

2.16 แหลงทุนสนับสนุนอ่ืนๆ 

[…..]  ไมมี […..]  มี  ไดแก 
2.16.1 ชื่อสถาบัน .............................................................................................................................. 

 จํานวนเงิน ............................................ บาท ระยะเวลา ………………………………… ป/เดือน 
2.16.2 ชื่อสถาบัน .............................................................................................................................. 

 จํานวนเงิน ............................................ บาท ระยะเวลา ………………………………… ป/เดือน 
รายละเอียดการสนับสนุน................................................................... .................................................. 

 ............................................................................................................................. ................................ 
 .............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................. ................................ 

หัวหนาโครงการ 
(ผูรับผิดชอบโครงการ) 

ผูประสานงานโครงการ 

ที่ปรึกษาโครงการ 

ผูรวม 
ดําเนินโครงการ 1 

ผูรวม 
ดําเนินโครงการ 2 

ผูรวม 
ดําเนินโครงการ 3 

ฯลฯ 
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2.17 ความซ้ําซอนกับโครงการที่ดําเนินการอยูหรือเคยมีการดําเนินการมากอนไมวาจะไดรับการสนับสนุน
จากหนวยงานใด 

[…..]  ไมซ้ําซอน […..]  ซ้ําซอนหรือมีลักษณะใกลเคียงกับขอเสนอโครงการ  ไดแก  
ชื่อโครงการ..........................................................................................................................................  
หนวยงานที่ใหการสนับสนุน............................................................................................................ ..... 
หนวยงานที่ขอรับการสนับสนุน............................................................................................................  

2.18 เอกสารอางอิงอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับโครงการ 
ระบเุอกสารอางอิงอ่ืนๆ ที่เปนประโยชนตอการดําเนินโครงการ 

 

 1) เอกสารใบเสนอราคาคาวัสดุอุปกรณ/คาครุภันฑ 
 2) เอกสารภาระงานเต็มเวลาที่รับผิดชอบท้ังหมด (Full time equivalent) ของหัวหนา

โครงการ (ผูรับผิดชอบโครงการ) 
 3) แบบ / คุณลักษณะเฉพาะของเทคโนโลยี เครื่องจักร และอุปกรณที่นํามาใชในโครงการ (ถามี) 

 4) บันทึกขอตกลงตางๆ ที่เกี่ยวของ (ถามี) 

 5) เอกสารแสดงสิทธิ (ถามี)  

 6) เอกสารยืนยันหรือรับรองในการนําผลผลิตหรืองานวิจัยที่เกิดจากโครงการไปใชประโยชน 
(ถามี) 

 7) เอกสารประวัติของผูรวมดําเนินโครงการ ใหบุคคลผูรวมดําเนินโครงการลงลายมือชื่อรับรอง 
ในเอกสารประวัติตนเอง พรอมทั้งลงลายมือชื่อกํากับในสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
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คํารับรอง  
1.  ขาพเจาไดรับทราบและทําความเขาใจระเบียบ หลักเกณฑ และเงื่อนไขที่เกี่ยวกับการจัดสรรเงินกองทุน

พัฒนาไฟฟาเพ่ือกิจการตามมาตรา 97(4) และยินดีปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ และเงื่อนไขดังกลาว 
ตลอดจนคําส่ัง หรือประกาศ ที่สํานักงาน กกพ. กําหนดทุกประการ 

2. ขาพเจาขอรับรองวาโครงการท่ียื่นขอเสนอไมมีความซ้ําซอนกับโครงการท่ีดําเนินการอยูหรือเคยมีการ
ดําเนินงานมากอน ไมวาจะไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานใด  

3.  ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลที่ปรากฏในแบบขอเสนอโครงการ พรอมเอกสารประกอบการพิจารณาขอรั บ
การจัดสรรเงินกองทุนนี้ถูกตองครบถวน และเปนความจริงทุกประการ 

 
 

หัวหนาโครงการ (ผูรับผิดชอบโครงการ) 
 

      ลงชื่อ ................................................................................. 
              ( .......................................................................) 

 ตําแหนง ...............................................................................................  
 

 
ผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน หรือผูมีอํานาจกระทําการแทน 

 
      ลงชื่อ ................................................................................. 

               ( .......................................................................) 
 ตําแหนง ..............................................................................................

ประทับตรา 
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ตัวอยางขอเสนอโครงการ 
เพื่อขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟา เพื่อการสงเสริมการใชพลังงานหมุนเวียน 

และเทคโนโลยีที่ใชในการประกอบกิจการไฟฟาที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย  
( มาตรา 97(4) ) 

 

1. ขอมูลทั่วไป 

1.1 ช่ือโครงการ 
(ภาษาไทย) : การศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนการผลิตไฟฟาจากกังหันลมบริเวณพ้ืนที่อาวไทย และ
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม . 
(ภาษาอังกฤษ) : The Feasibility Study of investment on Wind Energy in Gulf of Thailand and 
Environment Impact.  . 

1.2 ประเภทแผนงานของขอเสนอโครงการ 
[…..]  แผนงานที่ 1  แผนงานสงเสริม และสาธิตการใชพลังงานหมุนเวียนในการประกอบกิจการไฟฟา  
[…..]  แผนงานที่ 2  แผนงานพัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีในการประกอบกิจการไฟฟาใหมีประสิทธิภาพ 
    และเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย 
[ ] แผนงานที่ 3  แผนงานศึกษา และวิจัย ดานพลังงานหมุนเวียน และเทคโนโลยีที่ใชในการประกอบ 
     กิจการไฟฟาที่มีประสิทธิภาพ และมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย 

1.3 สถานภาพผูยื่นขอรับการจัดสรรเงินกองทุน 

[ ] หนวยงานของรัฐ 
[…..] สถาบันการศึกษา 
[…..] องคกรไมแสวงหากําไร 
[…..] ผูรับใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน 
[…..] ผูประกอบการท่ีเปนนิติบุคคลและไดรับการยกเวนไมตองขอรับใบอนุญาตฯ 
[…..] วิสาหกิจชุมชน 
[…..] วิสาหกิจเพ่ือสังคม 

 ชื่อหนวยงาน (ภาษาไทย)            สถาบันวิจัยพลังงานทดแทน . 

 ชื่อหนวยงาน (ภาษาอังกฤษ)            Research Institute of Renewable Energy . 

 

สําหรับเจาหนาที่สํานักงาน กกพ. 
วันที่ไดรับเอกสาร .................................................. 

ลงชื่อ .................................................. 
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1.4 ที่อยู หรือสถานที่ติดตอของหนวยงาน 

 เลขท่ี    57   . หมูที่    2   . ชือ่อาคาร            -           .  ตรอก/ซอย           แจงวัฒนะ 100          . 
ถนน          แจงวัฒนะ        . แขวง/ตําบล         ทุงสองหอง        . เขต/อําเภอ          หลักสี่          .  
จังหวัด         กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย      10210     . โทรศัพท 081-212-5679      . 
โทรสาร            0-2123-5678           . E-mail address               abcdefg@aaa.co.th              .  
เว็บไซต            www.aaa.co.th           . 

1.5 สถานที่ตั้งของโครงการ [ ] ที่อยูเดียวกับสถานที่ติดตอของหนวยงาน 
 เลขท่ี    -   . หมูที่     -    . ชือ่อาคาร              -            .  ตรอก/ซอย                  -                  . 

ถนน             -            . แขวง/ตําบล              -              . เขต/อําเภอ                -                .  
จังหวัด              -            . รหัสไปรษณีย             -            . โทรศัพท                 -                . 
โทรสาร                   -                    . E-mail address                           -                           .  
เว็บไซต                     -                    . 

1.6 หัวหนาโครงการ (ผูรับผิดชอบโครงการ) 
ชื่อ – นามสกุล         นางสมหญิง มีความสุข        . ตําแหนง          หัวหนาฝายวจิัยและพัฒนา         . 
โทรศัพทมือถือ    081-567-8910   . โทรสาร  0-2567-8911 . E-mail address   sss@gmail.com      . 

    [ ] บัตรประจําตัวประชาชน […..] หนังสือเดินทาง  […..] บัตรอื่นๆ (ระบุ) .............................................. 
 เลขท่ี      3-4120-00085-15-3     . ออกใหโดย      เขตบางพลัด     . จังหวัด      กรุงเทพมหานคร     .          
 อยูบานเลขท่ี   77  . หมูที่   5  . ตรอก/ซอย        จรัญสนทิวงศ 570      . ถนน       จรัญสนิทวงศ      . 
 ตําบล/แขวง   บางพลัด  . อําเภอ/เขต   บางพลัด  . จังหวัด   กรุงเทพมหานคร  . รหัสไปรษณีย  10700 . 

1.7 ผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน หรือผูมีอํานาจกระทําการแทน 

ชื่อ – นามสกุล       นายสมชาย ราเริงดี       ตําแหนง      ผูอํานวยการสถาบันวิจัยพลังงานทดแทน   .  . 
โทรศัพทมือถือ    089-156-8910. โทรสาร    0-2567-8911   . E-mail address       hhh@gmail.com      
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1.8 ผูประสานงานโครงการ 
ชื่อ – นามสกุล        นายสมรัก รักษแผนดิน       . ตําแหนง          เจาหนาที่ฝายวิจัยและพัฒนา        . 
โทรศัพทมือถือ  063-267-8910   . โทรสาร    0-2567-8911   . E-mail address        jjj@gmail.com        

    [ ] บัตรประจําตัวประชาชน […..] หนังสือเดินทาง  […..] บัตรอื่นๆ (ระบุ) .............................................. 
 เลขท่ี     3-7755-99910-33-9    . ออกใหโดย      เขตหนองแขม     . จังหวัด      กรุงเทพมหานคร     .          
 อยูบานเลขท่ี   23  . หมูที่   3  . ตรอก/ซอย              -             . ถนน             เพชรเกษม              .  
 ตําบล/แขวง  หนองแขม  . อําเภอ/เขต  หนองแขม  . จังหวัด  กรุงเทพมหานคร  . รหัสไปรษณีย  10160 . 
 

2. รายละเอียดโครงการ 
 

2.1  ที่มา หลักการและเหตุผลของโครงการ 
“ลม” (Wind) เปนแหลงพลังงานหมุนเวียนที่สําคัญอยางหนึ่งของโลก ปจจุบันในหลายประเทศได

ทําการติดตั้งกังหันลมเพ่ือผลิตพลังงาน (Wind power) เพ่ิมข้ึน โดยมีทั้งการติดตั้งบนบกและนอกชายฝง 
แตนาสังเกตุวา ในปจจุบันการติดตั้งกังหันลมนอกชายฝงมีการขยายตัวสูงขึ้น สวนหนึ่งมาจากกําลังลมบน
ฝงมีกําลังออนไมสามารถใชผลิตกระแสไฟฟาไดมากนัก รวมทั้งมีความยุงยากในการจัดหาพ้ืนที่สําหรับ
ติดตั้งกังหันลมเพ่ิมข้ึนตามลําดับ ขณะที่การติดตั้งกังหันลมบริเวณชายฝงมีขอดีหลายประการ อาทิ 
บริเวณนอกชายฝงไมมีสิ่งกีดขวางทางลมและสามารถขนสงกังหันลมขนาดใหญไปติดตั้งทางเรือไดสะดวก 
สําหรับประเทศไทยมีพ้ืนที่นอกชายฝง 2 ดาน ไดแก ดานอาวไทย และดานทะเลอันดามัน ซึ่งจากผลการ
วิเคราะหศักยภาพพลังงานลมในทะเลและชายฝงของกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน พบวา พลังงานลม
บริเวณชายฝงทะเลอันดามันและอาวไทยมีศักยภาพสูงกวาพลังงานลมบริเวณแผนดิน กลาวคือมีความเร็ว
ลมรวมในชวงลมสงบเฉล่ียประมาณ 4.06 เมตร/วินาที โดยความเร็วลมเฉลี่ยสูงสุดที่ตรวจวัดไดในอาว
ไทยโดยดาวเทียมที่พิกัด 11.75 N 100.25 E มีความเร็วลมสูง ถึง 9.75 เมตร/วินาที หรือ มีกําลังลม 
เทากับ 441.40 วัตต/ตารางเมตร ที่ความสูง 10 เมตร ของเดือนพฤศจิกายน XXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX แตทวากลับยังไมมีการศึกษา
การความเปนไปไดในการลงทุนการผลิตไฟฟาจากพลังงานลมบริเวณชายฝงอยางเปนระบบ ดังนั้น 
โครงการน้ีจึงตองการศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนการผลิตไฟฟาบริเวณชายฝง และผลกระทบของ
การติดตั้งกังหันลมตอส่ิงแวดลอมโดยใชพ้ืนที่อาวไทยเปนกรณีศึกษา 

 

2.2 การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดการวิจัยและกรอบแนวคิด/สิทธิบัตร วิศวกรรม 
นวัตกรรม (สําหรับการยื่นเสนอโครงการ ภายใตแผนงานท่ี 3) 

 2.2.1 ศักยภาพพลังงานลม ณ ระดับความสูงตางๆ 

 (ระบุรายละเอียด) .  
2.2.2 การแปรคาความเร็วลมตามความสูง 

 (ระบุรายละเอียด) . 

2.2.3 การเปล่ียนแปลงของความเร็วลมตามเวลา และความปนปวนของลม 

 (ระบุรายละเอียด) . 

2.2.4 การเพ่ิมข้ึนของความเร็วลม 

 (ระบุรายละเอียด) . 
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2.2.5 พลังงานของการแสลม 
 (ระบุรายละเอียด) . 

2.2.6 เครื่องวัดความเร็วลม และอุปกรณวัดทิศทางลม 

 (ระบุรายละเอียด) . 

2.2.7 สถานีวัดลม 
 (ระบุรายละเอียด) . 

2.2.8 การวิเคราะหขอมูลลม 

 (ระบุรายละเอียด) . 

2.2.9 ทุงกันหันลมนอกชายฝง (offshore wind farm) 
 (ระบุรายละเอียด) . 

2.2.10 การวิเคราะหความคุมคาทางเศรษฐศาสตรและผลกระทบทางสิ่งแวดลอม 

 (ระบุรายละเอียด) . 

2.2.11 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการประเมินศักยภาพของการผลิตไฟฟาจากกังหันลมนอกชายฝง 
 (ระบุรายละเอียด) . 
 

 จาการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เก่ียวของพบวา XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXโดยสรุปเปนกรอบแนวคิดดังนี้ . 

 
รูปภาพ แสดงกรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

2.3 วัตถุประสงค 
1) เพื่อศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนาการลงทุนดานพลังงานลมบริเวณอาวไทยของประเทศไทย . 
2) เพ่ือศึกษาความคุมคาทางเศรษฐศาสตรในการลงทุนดานพลังงานลมบริเวณอาวไทย   
3) เพื่อศึกษาผลกระทบของการติดตั้งกังหันลมตอสิ่งแวดลอมบริเวณอาวไทยในเบื้องตน . 
 

พ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการผลิต 
กระแสไฟฟา 

ความเปนไปไดในการลงทุนการผลิต 
ไฟฟาจากกังหันลมบริเวนพ้ืนที่อาวไทย 

พ้ืนที่การติดต้ังกังหันลม 

ทิศทางและพลังงานลม ผลกระทบทางส่ิงแวดลอม 

ความคุมคาทางเศรษศาสตร 
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2.4 เปาหมายและประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  
เปาหมาย  
 ไดขอมูลศักยภาพพลังงานลมที่เปนประโยชนกับการวิเคราะหความเปนไปไดในการลงทุนในการ
พัฒนาโครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานลมบริเวณอาวไทย  
ผลผลิต (Output) 
1) แผนที่แสดงศักยภาพพลังงานลม (Wind Map) บริเวณฝงอาวไทยในจุดตางๆ ทั้ง 12 เดือน . 
2) ไดพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการติดตั้งกังหันลม ซึ่งตองเปนพ้ืนที่ที่มีความเร็วลมเฉลี่ยไมนอยกวา 7 m/s ตอ
ป มีตนทุนการผลิตไฟฟาต่ํากวา 7 บาท/kWh และมีระยะเวลาการคืนทุนต่ํากวา 10 ป . 
ผลลัพธ (Outcome) 
1) ไดพ้ืนที่และเทคโนโลยีกังหันลมที่เหมาะสมและมีความคุมคาในการลงทุนในบริเวณชายฝงอาวไทย . 
2) ขอเสนอแนะประมวลหลักปฏิบัติ (Code of Practice: CoP) ที่เหมาะสมในการพัฒนาโครงการผลิต
ไฟฟาจากพลังงานลมบริเวณชายฝงอาวไทย  
ประโยชนทีค่าดวาจะไดรับ 
 สงเสริมการผลิตไฟฟาจากพลังงานลม เพ่ือสรางความมั่นคงในระบบผลิตไฟฟาในพ้ืนที่ภาคใตที่ใช
เทคโนโลยีที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย  

 

2.5 ขอบเขตการดําเนินโครงการ 
 1) กําหนดใหพ้ืนที่ในการศึกษาอยูบริเวณพ้ืนที่ฝงอาวไทย 3 แหง ไดแก  บริเวณอาวบานดอน ในเขต

จังหวัดสุราษฎรธานี บริเวณอาวปตตานีในเขตจังหวัดสงขลาและปตตานี และบริเวณทะเลสาบสงขลา 
จังหวัดสงขลา เนื่องจากไมอยูในพื้นท่ีหวงหามตางๆ 

2) ขอบเขตการศึกษาประกอบไปดวย การหาการกระจายความเร็วลมนอกชายฝงในพ้ืนที่เปาหมาย  
การวิเคราะหหาพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการจัดตั้งกังหันลม การวิเคราะหความคุมคาทางเศรษฐศาสตร และ 
การวิเคราะหผลกระทบทางสิ่งแวดลอม เพ่ือศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนดานพลังงานบริเวณอาวไทย . 

2.6 ตัวชี้วัด 

เชิงปริมาณ  
1) ขอมูลความเร็วลม 12 เดือน บริเวณฝงอาวไทย (อาวบานดอน อาวปตตานี และทะเลสาบสงขลา)  
2) รายงานผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจากการติดตั้งกังหันลม  
3) พ้ืนที่ที่มีศักยภาพและมีความคุมคาทางเศรษฐศาสตรในการลงทุนดานพลังงานลมบริเวณอาวไทย  
4) รูปแบบกังหันลมท่ีเหมาะสมในการติดตั้งบริเวณฝงอาวไทย  
เชิงคุณภาพ 
โครงการท่ีมีความเหมาะสมและมีความคุมคาทางเศรษฐศาสตรในการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟาจาก
พลังงานลมบริเวณฝงอาวไทยที่ดําเนินการตามที่จูงใจใหการเกิดการลงทุนในการพัฒนาโครงการ  
เพ่ือจําหนายไฟฟาเขาระบบของการไฟฟาที่ดําเนินการตามขอเสนอแนะประมวลหลักปฏิบัติ (Code of 
Practice: CoP) ที่เหมาะสมในการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานลม  
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2.7 ขั้นตอนการดําเนินโครงการ  
 2.7.1 ขั้นตอนการศึกษา 
   เริ่มตนจากการหาการกระจายตามพ้ืนที่ของความเร็วลมในบริเวณอาวไทย โดยใชแบบจําลอง

บรรยากาศสเกลปานกลาง (Atmospheric mesoscale model) ในขั้นตอไปจะทําการจัดหาขอมูล
ความลึกของน้ําทะเลและขอมูลพ้ืนที่หวงหามตางๆในทะเล และขอมูลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดตั้ง
กังหันลมนอกชายฝง จากนั้นจะใชกระบวนการ GIG (Geographic Information System) คัดกลอง
เพ่ือหาพ้ืนที่ซึ่งมีความเปนไปไดทางเทคนิคในการพัฒนาทุงกังหันลมนอกชายฝง หลังจากท่ีรูตําแหนง
และขนาดของพ้ืนที่แลว จะคํานวณกําลังการติดตั้ง (installed capacity) และใชขอมูลความเร็วลมและ
สมบัติของกังหันลมทําการคํานวณปริมาณไฟฟาที่คาดวาจะผลิตไดในแตละพ้ืนที่ แลวนําผลที่ไดมา
วิเคราะหรวมกับขอมูลดานตนทุนของการติดตั้งกังหันลมนอกชายฝง เพ่ือประเมินความคุมคาทางดาน
เศรษฐศาสตร ในข้ันตอนสุดทายผูดําเนินโครงการจะทําการวิเคราะหทางสิ่งแวดลอมเบื้องตนของการ
ติดตั้งกังหันลมในพ้ืนที่เปาหมายท่ีได โดยใชแนวทางการวิเคราะหสิ่งแวดลอมเชิงยุทธศาสตร (Strategic 
Environment Assessment, SEA) ขั้นตอนการศึกษาดังกลาวสามารถแสดงดังรูป . 

 

 
รูปภาพ แสดงข้ันตอนการศึกษา 

 

โดยรายละเอียดแตละขั้นตอนมีดังนี้ 
(1)  การหาการกระจายตามพ้ืนที่ของความเร็วลมนอกชายฝง 

   (ระบุรายละเอียด) . 
(2)  การวิเคราะหหาพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการจัดตั้งกังหันลม 

   (ระบุรายละเอียด) . 
(3)  การวิเคราะหความคุมคาทางเศรษฐศาสตร 

   (ระบุรายละเอียด) . 
(4)  การวิเคราะหผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

   (ระบุรายละเอียด) . 

การหาการกระจายตามพ้ืนท่ีของความเร็วลมนอกชายฝง  

การวิเคราะหหาพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการจัดต้ังกังหันลม  

การวิเคราะหความคุมคาทางเศรษฐศาสตร  

การวิเคราะหผลกระทบตอสิ่งแวดลอม  
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2.8 อุปกรณ และเทคโนโลยี (ถาม)ี  
 1) เคร่ืองวัดความเร็วลม (ระบุรายละเอียด) . 
 2) อุปกรณวัดทิศทางลม (ระบุรายละเอียด) . 
 3) สถานีวัดลมของหนวยงานที่เก่ียวของ ซึ่งติดตั้งบริเวณชายฝงอาวไทย (ระบุรายละเอียด) . 
 4) โปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือประมวลผล (ระบุรายละเอียด) . 

 *แสดงการเปรียบเทียบเครื่องหรืออุปกรณในรูปแบบตางๆ และเหตุผลที่เลือกใชในการศึกษา (ถามี) 

2.9 ความคุมคาที่เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ  
  ผลการศึกษาทําใหไดรับทราบความเปนไปไดในการติดตั้งกังหันลมบริเวณชาฝงอาวไทยเพื่อผลิตไฟฟา 

โดยในการศึกษาจะแสดงการประมาณคาปริมาณกระแสไฟฟาและตนทุนจากการผลิตไฟฟาพลังงานลมบริเวณ
ชายฝงอาวไทย (บาท/kWh) ที่อาจจะเกิดขึ้น และระยะเวลาการคืนทุน . 

2.10 การขยายผลโครงการ  
 ผลการศึกษาสามารถนําเสนอตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการผลิตไฟฟาในประเทศไทยเพ่ือพัฒนา
พลังงานลมในพ้ืนที่ที่ยังไมมีการใชประโยชนในการผลิตพลังงานไฟฟา . 

2.11 ระยะเวลาการดําเนินโครงการ 12 เดือน.  
 

Time – Based Flow Chart 

แผนการดําเนินงาน 
เดือนที ่ หมายเหตุ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1) ลงนามในสัญญา/บันทึกขอตกลง              

2)  การหาการกระจายตามพ้ืนท่ี
ของความเร็วลมนอกชายฝง 

             

3) การวิเคราะหหาพ้ืนท่ีที่มี
ศักยภาพในการจดัตั้งกังหันลม 

             

4) การวิเคราะหความคุมคาทาง
เศรษศาสตร 

             

5) การวิเคราะหผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม 

             

6) การวิเคราะห สรุปผลการศึกษา              

7) รายงานความกาวหนา              

- รายงานเบ้ืองตน              

- รายงานความกาวหนา ฉบับที่ 1              

- รายงานความกาวหนา ฉบับที่ 2              

- รางรายงานสรุปผลการ
 ดําเนินงานฉบับสมบูรณ 

             

- รายงานฉบับสมบูรณ              

8) ติดตามและประเมินผล              
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2.12 แผนการเงินของโครงการและรายละเอียดการใชจายในการดําเนินงาน  
 รวม 2,002,680 บาท (สองลานสองพันหกรอยแปดสิบบาทถวน) 
 

รายการ หนวย อัตรา 
(บาท / หนวย) 

งบประมาณรวม 
(หนวย x อัตรา) 

1.  คาจางและคาตอบแทนบุคลากร 
 1.1 นางสมหญิง มีความสุข หัวหนาโครงการ 
 1.2 นายชูชาติ หาญกลา นักวิจัย สาขาวิศวกรรมพลังงาน 

 1.3 นางสาวสกาวใจ วองไว นักวิจัย สาขาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

 1.4 นายสมรักษ รักษแผนดิน ผูประสานงานโครงการ 

 

12 เดือน 

12 เดือน 

12 เดือน 

12 เดือน 

 

30,000 

28,000 

27,000 

18,000 

1,236,000 

360,000 

336,000 

324,000 

216,000 

2.  คาใชสอย (รายละเอียด) 
 2.1 คาเดินทาง (จํานวน 4 คน) 
  - คาเชารถตูและคานํ้ามัน 4 วัน/เดือน 

  (1 คัน X 1,800 บาท) X 48 วัน 

  - คาชดเชยคาเช้ือเพลิง 
  - คาเดินทางโดยเครื่องบิน (ไป-กลับ) 1 ครั้ง/เดือน 

  (4 คน X 4,000 บาท) X 12 ครั้ง 
  - คาผานทางพิเศษ 

 2.2 คาเชาท่ีพัก (จํานวน 4 คน) 4 วัน/เดือน 

  (4 คน X 1,500 บาท) X 48 วัน 

  (เบิกจายตามจริงไมเกิน 1,500 บาท/คน/วัน พักคนเดียวไม 
  เกิน 859/คน/วัน กรณีพักคู หรือเบิกในลักษณะเหมาจายไม 
  เกิน 800 บาท/คน/วัน) 
 2.3 คาเบ้ียเลี้ยงเดินทาง (จํานวน 4 คน) 5 วัน/เดือน 

  (4 คน X 240 บาท) X 60 วัน 

  (เบิกจายไดในอัตรา 240 บาท/คน/วัน) 

 

 

48 วัน 

 

1 งาน 

12 ครั้ง 
 

1 งาน 

48 วัน 

 

 

 

 

60 วัน 

 

 

1,800 

 

10,000 

16,000 

 

5,000 

6,000 

 

 

 

 

960 

639,000 

293,400 

86,400 

 

10,000 

192,000 

 

5,000 

288,000 

 

 

 

 

57,600 
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รายการ หนวย อัตรา 
(บาท / หนวย) 

งบประมาณรวม 
(หนวย x อัตรา) 

3.  คาวัสดุ (รายละเอียด) 
 3.1 คาวัสดุสํานักงานท่ัวไป (เครื่องเขียน หนังสือ กระดาษ ฯลฯ) 
 3.2 คาวัสดุคอมพิวเตอร 
 3.3 เครื่องบันทึกเสียง 
 3.4 คาถายเอกสาร (เพื่อการประสานงานโครงการ) 
 3.5 คาจัดทํารายงาน  

 

12 เดือน 

1 งาน 

1 เครื่อง 
12 เดือน 

5 ชุด 

 

1,000 

5,000 

800 

1,000 

1,000 

29,800 

12,000 

5,000 

800 

12,000 

5,000 

4.  คาครุภัณฑและสิ่งกอสราง (รายละเอียด) 
 4.1 เครื่องวัดความเร็วลม ยี่หอ ABC รุน W50 

 4.2 อุปกรณวดัทิศทางลม ยี่หอ ABC รุน D60 

 

2 เครื่อง 
7 เครื่อง 

 

5,000 

3,000 

31,000 

10,000 

21,000 

5.  คาบริหารโครงการสถาบันการศึกษา/หนวยงาน  
     หมายเหตุ สนับสนุนในอัตราไมเกินรอยละ 10 ของงบวิจัยไมรวม

คาครุภณัฑและสิ่งกอสราง 

 

 
 190,480 

รวม   2,126,280 

 

รายละเอียดชี้แจงเหตุผลความจําเปนในการจัดซื้อครุภัณฑ 
 

ชื่อครุภัณฑ รายละเอียดความจําเปนที่ใชในโครงการ 
1. เคร่ืองวัดความเร็วลม 
ยี่หอ ABC รุน W50 

เพ่ือตรวจวัดความเร็วลมในระดับความสูงตางๆ 

2. อุปกรณวัดทิศทางลม 
ยี่หอ ABC รุน D60 

เพ่ือตรวจวัดทิศทางลมตามศักยภาพของแตละพ้ืนที่ 

หมายเหตุ ใหระบุรายละเอียดของเครื่องจักร อุปกรณ วาใชในขั้นตอนใดของการดําเนินโครงการ ตามขอบเขตการดําเนินโครงการ 

การใชประโยชนของครุภัณฑนี้เม่ือโครงการสิ้นสุด 
เปนอุปกรณประจาํสํานักงานของสถาบันพลังงานทดแทน เพื่อทําการศึกษาในโครงการอ่ืนๆ ทัง้นี้ผูรับผิดชอบโครงการ
จําทําการติดสัญลักษณที่สาํนักงาน กกพ. กําหนดเพื่อเปนการประชาสัมพันธใหแกสํานักงาน กกพ.  

......................................................................................................................................................................................... 
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2.13 การรายงานความกาวหนาและงวดการเบิกจายเงิน  
 

รายงาน 
 

กําหนดเวลา 
ที่รายงาน ปริมาณและรายละเอียดงานท่ีสงมอบ 

งบประมาณ 
ที่ขอเบิกจาย 

รายงานความกาวหนา ฉบับท่ี 1 
(Progress Report I) 

1 เดือน แผนงานและวิธีการดําเนินงาน 300,402 

(รอยละ 15) 
รายงานความกาวหนา ฉบับท่ี 2 
(Progress Report II) 

4 เดือน - ผลการวิเคราะหหาการกระจายตามพื้นที่ของ
 ความเร็วลมนอกชายฝง 
- การวิเคราะหหาพื้นที่ที่มีศักยภาพในการจัดต้ัง
 กังหันลมและรูปแบบกังหันลมที่ เหมาะสม
 สําหรับการติดตั้ง 

400,536 

(รอยละ 20) 

รายงานความกาวหนา ฉบับท่ี 3 
(Progress Report III) 

8 เดือน - ผลการวิเคราะหความคุมคาทางเศรษฐศาสตร 
- ผลการวิเคราะหผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

500,670 

(รอยละ 25) 
รายงานความกาวหนา ฉบับท่ี 4 
(Progress Report IIII) 

11 เดือน ผลการศึกษาทั้ งหมดตั้ งแต เริ่มตนโครงการ 
ประกอบดวย 

- ผลการวิเคราะหการกระจายตามพื้นที่ของ
 ความเร็วลมนอกชายฝง 
- ผลการวิเคราะหหาพื้นที่ที่มีศักยภาพในการ
 จั ด ต้ั งกั ง หั น ล ม แล ะ รู ป แบบกั ง หั น ล ม ท่ี
 เหมาะสมสําหรับการติดตั้ง 
- ผลการวิเคราะหความคุมคาทางเศรษฐศาสตร 
- ผลการวิเคราะหผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

500,670 

 (รอยละ 25) 

รายงานฉบับสมบูรณ 
(Final Report) 

12 เดือน ผลการศึกษาท้ังหมดต้ังแตเริ่มตนโครงการจนสิ้นสุด
โครงการ ประกอบดวย ผลการศึกษาจากรายงาน
ความกาวหนาฉบับท่ี 1 ถึงรายงานฉบับสมบูรณ 

300,402 

 (รอยละ 15) 

 

2.14 โครงสรางการบริหารโครงการ 
 ชื่อหนวยงาน  สถาบันวิจัยพลังงานทดแทน . 
 ชื่อหัวหนาโครงการ (ผูรับผิดชอบโครงการ)  นางสมหญิง มีความสุข   ตําแหนง   หัวหนาฝายวิจัยและพัฒนา  . 
 ตัวอยางแผนผังแสดงความสัมพันธของหนวยงานและการบริหาร พรอมทั้งระบุผูรับผิดชอบในแตละสายงาน 
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2.15 ประวัติและประสบการณของผูรวมดําเนินโครงการ 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล การศึกษา ประสบการณ 
(ป) 

ประวัติการทํางาน
โดยสังเขป 

ตําแหนง 
ในโครงการ 

หนาที่ 
ความรับผิดชอบ 

1. นางสมหญิง มีความสุข ระบุวุฒิ
การศึกษาต้ังแต
ระดับปริญญาตร ี

ระบุจํานวนป
การทํางาน 

ระบุชวงป 
บทบาทหนาที ่
ความรับผิดชอบ 

หัวหนาโครการ ระบุหนาท่ี 
ความรับผิดชอบ 
ในโครงการ 2. นายชูชาต ิหาญกลา นักวิจยั สาขาวิศวกรรมพลังงาน 

3. นางสาวสกาวใจ วองไว นักวิจยั สาขาวิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอม 

4. นายสมรักษ รักษแผนดิน ผูประสานงานโครงการ 
 

2.16 แหลงทุนสนับสนุนอื่นๆ 

[ ] ไมมี  […..]  มี  ไดแก 
 2.16.1 ชื่อสถาบัน ......................................................................................................................... ........ 
     จํานวนเงิน .............................................. บาท ระยะเวลา ………………………………… ป/เดือน 

 

 2.16.2 ชื่อสถาบัน ................................................................................................................................. 
     จํานวนเงิน .............................................. บาท ระยะเวลา ………………………………… ป/เดือน 

รายละเอียดการสนับสนุน...................................................................... ............................................... 
 ............................................................................................................................. ................................ 
 

นางสมหญงิ มีความสุข 
หัวหนาโครงการ (ผูรับผิดชอบโครงการ) 

นายสมรักษ รักษแผนดิน 
ผูประสานงานโครงการ 

ที่ปรึกษาโครงการ 

นายชูชาต ิหาญกลา 
นักวิจัย สาขาวิศวกรรมพลังงาน 

นางสาวสกาวใจ วองไว 
นักวิจัย สาขาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
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2.17 ความซ้ําซอนกับโครงการที่ดําเนินการอยูหรือเคยมีการดําเนินการมากอนไมวาจะไดรับการสนับสนุนจาก
หนวยงานใด 

[ ] ไมซ้ําซอน […..]  ซ้ําซอนหรือมีลักษณะใกลเคียงกับขอเสนอโครงการ  ไดแก  
ชื่อโครงการ........................................................................................................... ............................... 
หนวยงานที่ใหการสนับสนุน.................................................................................................... ............. 
หนวยงานที่ขอรับการสนับสนุน.......................................................... .................................................. 

 

2.18 เอกสารอางอิงอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการ (ถามี) 
ระบุเอกสารอางอิงอ่ืนๆ ที่เปนประโยชนตอการดําเนินโครงการ 

 1) เอกสารภาระงานเต็มเวลาที่รับผิดชอบท้ังหมด (Full time equivalent) ของหัวหนา
โครงการ (ผูรับผิดชอบโครงการ)  

 2) เอกสารใบเสนอราคาคาวัสดุอุปกรณ/คาครุภันฑ 

 3) แบบ / คุณลักษณะเฉพาะของเทคโนโลยี เครื่องจักร และอุปกรณท่ีนํามาใชในโครงการ  

 4) บันทึกขอตกลงตางๆ ที่เกี่ยวของ 

 5) เอกสารแสดงสิทธิ 

 6) เอกสารยืนยันหรือรับรองในการนําผลผลิตหรืองานวิจัยที่เกิดจากโครงการไปใชประโยชน 

 7) ............................................................................................................................. .............. 
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คํารับรอง  
1.  ขาพเจาไดรับทราบและทําความเขาใจระเบียบ หลักเกณฑ และเงื่อนไขที่เกี่ยวกับการจัดสรรเงินกองทุน

พัฒนาไฟฟาเพ่ือกิจการตามมาตรา 97(4) และยินดีปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ และเงื่อนไขดังกลาว 
ตลอดจนคําส่ัง หรือประกาศ ที่สํานักงาน กกพ. กําหนดทุกประการ 

2. ขาพเจาขอรับรองวาโครงการท่ียื่นขอเสนอไมมีความซ้ําซอนกับโครงการท่ีดําเนินการอยูหรือเคยมีการ
ดําเนินงานมากอน ไมวาจะไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานใด  

3.  ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลที่ปรากฏในแบบขอเสนอโครงการ พรอมเอกสารประกอบการพิจารณาขอรับ
การจัดสรรเงินกองทุนนี้ถูกตองครบถวน และเปนความจริงทุกประการ 

 
 

หัวหนาโครงการ (ผูรับผิดชอบโครงการ) 
 

      ลงชื่อ ................................................................................. 
                (  นางสมหญิง มีความสุข ) 

 ตําแหนง   หัวหนาฝายวจิัยและพัฒนา .  
 

 
ผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน หรือผูมีอํานาจกระทําการแทน 

 
      ลงชื่อ ................................................................................. 
                (  นายสมชาย ราเริงดี )  . 
 ตําแหนง   ผูอํานวยการสถาบนัวิจัยพลังงานทดแทน .

ประทับตรา 



(ภาคผนวก ก-5) 

  

 

แบบฟอรมหนังสือมอบอํานาจ 
 

                                                                             เขียนที่                 . 
                                                                             ลงวันที่                 . 

 

โดยหนังสือมอบอํานาจฉบับนี้  ขาพเจา (นาย , นาง, นางสาว, อ่ืนๆ)                                             .  
บัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี                                 . อายุ         ป  เชื้ อ ช าติ                       . 
สัญชาติ                  อยูบานเลขที่            ตําบล/แขวง                         อําเภอ/เขต                                  .      

จังหวัด           รหัสไปรษณีย                      .ขอมอบอํานาจให  (นาย , นาง, นางสาว, อ่ืนๆ) 
                                            บัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี                           อ ายุ                 . 
เชื้อชาติ               สัญชาติ                 อยูบานเลขท่ี           ตํ าบล /แขวง                                 . 
อําเภอ/เขต                             จังหวัด                               รหัสไปรษณีย          .  
เปนผูมีอํานาจกระทําการแทนในการยื่นขอเสนอโครงการ การลงนามใน สัญญา/บันทึกขอตกลง กับสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน การเปดบัญชีธนาคาร การเบิกจายและรับเงินกองทุนพัฒนาไฟฟา รวมถึงใหมี
อํานาจในการลงนามเอกสารตางๆ และการดําเนินการอ่ืนใดที่เกี่ยวกับการดําเนินโครงการ             (ระบุชื่อโครงการ)               
         

 

ขาพเจายอมรับผิดชอบในการท่ีผูรับมอบอํานาจของขาพเจาที่ไดกระทําไปตามท่ีมอบอํานาจนี้เสมือนหน่ึงขาพเจา
ไดกระทําการดวยตนเองทุกประการ 

 

เพ่ือเปนหลักฐาน ขาพเจาจึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยาน 

   

ลายมือชื่อ        ผูมอบอํานาจ 
(       ) 
 

ลายมือชื่อ        ผูรับมอบอํานาจ 
(       ) 
 

ลายมือชื่อ        พยาน 
(       ) 

 

ลายมือชื่อ        พยาน 
(       

อากร
แสตมป 
๓๐ บาท 
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 ข 
ภาคผนวก 

อัตราคาใชจาย 
ในการจัดทํางบประมาณโครงการ 
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กองทุนพัฒนาไฟฟาเพ่ือกิจการตามมาตรา 97(4) จะใหการสนับสนุนในรูปของเงินใหเปลาเต็มจํานวน 
เงินใหเปลาบางสวน เงินสนับสนุนผานความรวมมือระหวางหนวยงานท่ีมีขอตกลงกับสํานักงาน กกพ.  
เพ่ือเปนคาใชจายในการสงเสริมและสาธิตการใชพลังงานหมุนเวียนในการประกอบกิจการไฟฟา การพัฒนา
และปรับปรุงเทคโนโลยีในการประกอบกิจการไฟฟาใหมีประสิทธิภาพและเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย 
การศึกษาและวิจัยดานพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีในการประกอบกิจการไฟฟาที่ มีประสิทธิภาพที่มี
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย การบริหารจัดการเพ่ือเปนคาใชจายสนับสนุนการปฏิบัติงานเพ่ือกิจการตาม
มาตรา 97(4) และการสนับสนุนงานดานที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของกองทุนพัฒนาไฟฟาเพ่ือกิจการตาม
มาตรา 93 หรือกิจการตามมาตรา 97(4) ตามที่ กกพ. เห็นชอบ โดยการสนับสนุนงบประมาณโครงการอางอิง
ตามท่ีสํานักงบประมาณกําหนด โดยแบงตามหมวดคาใชจาย ดังนี้ 

1) คาจางและคาตอบแทนบุคลากร เปนรายจายที่จายในลักษณะเงินเดือน คาจางประจํา คาจาง
ชั่วคราว คาจางลูกจางตามสัญญาที่เปนรายเดือน และตองปฏิบัติงานเต็มเวลาตามสัญญา 

2) คาใชสอย เชน คาใชจายในลักษณะการเดินทาง คาเชาที่พัก คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง และคาใชจาย
ในการสัมมนา ฝกอบรม เปนตน  

3) คาวัสดุ เชน วัสดุ อุปกรณสําหรับใชในโครงการ เชน วัสดุคอมพิวเตอร วัสดุวิทยาศาสตร เปนตน  
4) คาครุภัณฑและสิ่งกอสราง เชน คาจางเหมาทําของ คาซื้อเครื่องจักร เปนตน  
5) คาใชจายอ่ืนๆ (ถามี) เชน คาดําเนินโครงการ คาสาธารณูปโภค (คาไฟฟา คาประปา คาโทรศัพท 

คาไปรษณีย) และคาใชจายอ่ืนๆ ซึ่งไมสามารถระบุรายละเอียดคาใชจายในหมวดตางๆ ได 
หมายเหตุ สําหรับโครงการจัดหาไฟฟาในพ้ืนที่หางไกลระบบสงไฟฟา ที่ไมมีการศึกษาวิจัยหรือใช

เทคโนโลยีบริหารจัดการที่มีอยูในทองตลาดอยูแลว และมีการจางเหมา จัดหาอุปกรณพรอมติดตั้ง สํานักงาน กกพ. 
จะสนับสนุนคาจางและคาตอบแทนบุคลากร เฉพาะคาออกแบบและคาควบคุมงานกอสราง เทานั้น   

อัตราคาใชจายในแตละหมวดคาใชจายมีเกณฑในการสนับสนุน ดังนี้ 
1. คาจางและคาตอบแทนบุคลากร 

ตารางท่ี 1 อัตราคาจางและคาตอบแทนบุคลากร  
ผูทํางาน เกณฑอัตราคาจางและคาตอบแทน 

(1) บุ ค ล าก รห ลั ก  เช น  หั วห น า โค ร งก าร 
(ผูรับผิดชอบโครงการ) และบุคลากรที่รวม
ดําเนินโครงการที่เปนขาราชการหรือพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

พิจารณาใหตามท่ีเสนอขอโดยเปนไปตามหลักเกณฑ และ
อัตราคาใชจาย และแนวทางการพิจารณางบประมาณ
รายจายประจําป หมวดคาจางที่ปรึกษา (สถาบันของรัฐที่
ให บ ริ ก าร งาน ที่ ป รึ ก ษ า ) ขอ งสํ านั ก งบ ป ระม าณ  
โดยคาตอบแทนคูณระยะเวลาดําเนินโครงการไมเกิน 
รอยละ 40 ของเวลาทํางานปกติ ทั้งนี้หัวหนาโครงการ 
(ผูรับผิดชอบโครงการ) จะตองแสดงภาระงานเต็มเวลา 
ที่รับผิดชอบท้ังหมด (Full Time Equivalent : FTE) 

(2) บุ คลากรสนั บ สนุ น  เช น  ผู ช วยนั กวิ จั ย 
เจาหนาที่ภาคสนาม ผูประสานงานโครงการ 
เจาหนาที่บันทึกขอมูลที่เปนขาราชการหรือ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

พิจารณาใหตามท่ีเสนอขอโดยเปนไปตามหลักเกณฑ และ
อัตราคาใชจาย และแนวทางการพิจารณางบประมาณ
รายจายประจําป  หมวดคาจางที่ ป รึกษา ของสํ านั ก
งบประมาณ โดยคาตอบแทนคูณระยะเวลาดําเนินโครงการ
ไมเกินรอยละ 40 ของเวลาทํางานปกติ  
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ตารางท่ี 1 อัตราคาจางและคาตอบแทนบุคลากร (ตอ) 
ผูทํางาน เกณฑอัตราคาจางและคาตอบแทน 

(3) ที่ปรึกษาฯ  
1) ที่ปรึกษาไมไดทํางานประจําในบริษัทที่

ปรึกษา 
2) ที่ปรึกษาทํางานประจําเต็มเวลาในบริษัทที่

ปรึกษา 

พิจารณาใหตามท่ีเสนอขอโดยเปนไปตามหลักเกณฑ และ
อัตราคาใชจาย และแนวทางการพิจารณางบประมาณ
รายจายประจําป  หมวดคาจางที่ ป รึกษา ของสํ านั ก
งบประมาณ 

(4) ผูเชี่ยวชาญตางประเทศ พิจารณาใหตามท่ีเสนอขอโดยเปนไปตามหลักเกณฑ และ
อัตราคาใชจาย และแนวทางการพิจารณางบประมาณ
รายจายประจําป  หมวดคาจางที่ ป รึกษา ของสํ านั ก
งบประมาณ 

(5) นิสิตนักศึกษา ไมเกินคนละ 300 บาท/วัน 
(6) คาตอบแทนผูใหขอมูล (ผูตอบแบบสอบถาม 

ผูใหสัมภาษณ)  
- ไมเกินคนละ 100 บาท 
- กรณีขอมูลมีระดับความยากสูง ไมเกินคนละ 300 บาท 

 

หมายเหตุ : 1. กรณีผูยื่นขอเสนอโครงการเสนอในอัตรานอกเหนือจากที่กําหนด คณะอนุกรรมการกล่ันกรอง 
จะพิจารณาเปนรายกรณี 

 

2. คาใชสอย 

ตารางท่ี 2 คาใชสอย 
รายการ อัตรา 

(1) คาใชจายในการเดินทางเพ่ือปฏิบัติงานตาม
โครงการ 

คาเบี้ยเลี้ยง ใชอัตราไมเกิน 240 บาทตอวัน  
คาเชาที่พัก เบิกตามที่จายจริง แตไมเกิน 1,500 บาทตอวัน
ตอคน กรณีพักคนเดียว หรือไมเกิน 850 บาทตอวันตอคน 
กรณีพักคู 
คายานพาหนะ เบิกไดตามเกณฑของสํานักงบประมาณ ดังนี้  
- คารถโดยสาร (รถตู) รวมคาน้ํามันแลว ไมเกินอัตรา 
2,500 บาทตอวันตอคัน  
- คาโดยสารเครื่องบิน ไมเกิน 2,500 บาทตอเที่ยวตอคน  
หมายเหตุ ระบุเหตุผลความจําเปนและแผนการเดินทางที่
ชัดเจน  

(2) คาใชจายในการสัมมนา/ ฝกอบรม  ตามระเบียบสํานักงบประมาณ 
หมายเหตุ ระบสุถานที่ จํานวนครั้ง และจํานวนผูเขารวม
สัมมนา/ฝกอบรม ใหชัดเจน 
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ตารางท่ี 3 คาวัสดุ 
รายการ อัตรา 

(1) คาวัสดุสํานักงาน และ คาวัสดุคอมพิวเตอร  สนับสนุนคาวัสดุสํานักงาน และ คาวัสดุคอมพิวเตอรรวม
ไมเกิน 10,000 บาทตอเดือน 

(2) คาวัสดุวิทยาศาสตร  ไมสนับสนุนคาเครื่องแกว และอุปกรณในหองทดลอง  
(3) คาจัดทํารายงาน สนับสนุนไมเกิน 5,000 บาท 

 

4. คาครุภัณฑและส่ิงกอสราง  
ตารางท่ี 4 คาครุภัณฑและส่ิงกอสราง 

รายการ อัตรา 
คาจางเหมาทําของและ  
คาซื้อเครื่องจักร  

สนับสนุนคาครุภัณฑตามความเหมาะสม โดยท้ังนีต้องแนบ
ใบเสนอราคาครุภัณฑ มาให สํานักงาน กกพ. พิจารณา 

 

5. คาใชจายอื่นๆ (ถาม)ี 

เปนคาใชจายภายในโครงการ เชน คาดําเนินโครงการ คาสาธารณูปโภค และคาใชจายอ่ืนๆ ซึ่งไม
สามารถระบุรายละเอียดคาใชจายในหมวดตางๆ ได โดยตองระบุรายละเอียด คาใชจายอื่นๆ ใหชัดเจน 

ตารางท่ี 5 คาใชจายภายในโครงการ (ใหหมายรวมถึงคาสาธารณูปโภคดวย) 
รายการ อัตรา 

(1) กรณีผูยื่นขอเสนอเปน
สถาบันการศึกษา ใหคาดําเนิน
โครงการ  

สนับสนุนในอัตราไมเกินรอยละ 10 ของงบวิจัยไมรวมคาครุภัณฑและ
สิ่งกอสราง 

(2) กรณีผูยื่นขอเสนอเปนหนวยงาน
อ่ืนๆ ใหการสนับสนุน 
คาสาธารณูปโภค(คาไฟฟา       
คาประปา คาโทรศัพท และ        
คาไปรษณีย) 

สนับสนุนไมเกิน 10,000 บาทตอเดือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

 

 

 

 
 

ภาคผนวก 

แบบฟอรม 
การเบิกจายเงินกองทุน 

 ค 



(ภาคผนวก ค-1) 
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แบบฟอรมขอเปดบัญชีเงินฝากธนาคารของโครงการ 
 

วันที่........เดือน.....................พ.ศ. .................. 
 

เร่ือง ขอเปดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภท............................................................................................... ....... 
เรียน ผูจัดการธนาคาร............................................................. สาขา................... ...........................................                     
 
 โครงการ....................................................................................................... ....................................
ไดรับการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการจากกองทุนพัฒนาไฟฟาเพ่ือกิจการตามมาตรา 97(4) โดยมี 
ผูมีรายนามตอไปน้ีเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินโครงการ และเปนผูเปดบัญชี 

1. .........................................................................................................................................................     
2. .........................................................................................................................................................   
3. .........................................................................................................................................................   
4. .........................................................................................................................................................   

                                                                                          
ขอกําหนดเง่ือนไขในการส่ังจายเงินฝากในบัญชี โดยการเบิกจายจะตองมีผูลงนามตั้งแตสองคนข้ึนไป

รวมกันลงนามในใบเบิกจาย 
 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการใหตอไปดวย จักขอบคุณยิ่ง 
 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

        ลงชื่อ ................................................................. 
                                                   (.................................................................) 
                            ตําแหนง .................................................................. 

หัวหนาโครงการ (ผูรับผิดชอบโครงการ) 
 



(ภาคผนวก ค-1) 

 

ฝายยุทธศาสตรและแผนงานกองทุนพัฒนาไฟฟา สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน  หนาท่ี 2 จากทั้งหมด 2 
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 20 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทร. 0 2207 3599 โทรสาร 0 207 3572 เว็บไซด www.erc.or.th   

ตัวอยางหนาบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย 
ใชชื่อบัญชี “กองทุนพัฒนาไฟฟาเพ่ือกิจการตามมาตรา 97(4) โครงการ.................................” 

 
สํานักงาน/สาขา......................... บัญชีเลขที่…………………………. 

 

ชื่อบัญชี 
กองทุนพัฒนาไฟฟาเพื่อกิจการตามมาตรา 97(4) 

 
โครงการ............................................................................... 
โดย.............................................................................. 

 

ธนาคาร.............. 
 

ตัวอยางการระบุชื่อบัญชีเงินฝากออมทรัพยหรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน 



(ภาคผนวก ค-2) 
 

ฝายยุทธศาสตรและแผนงานกองทุนพัฒนาไฟฟา สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน  หนาท่ี 1 จากทั้งหมด 1 
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 20 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทร. 0 2207 3599 โทรสาร 0 207 3572 เว็บไซด www.erc.or.th   

 
ที ่ ..........................          เขียนที่............................................................. 

            ........................................................................  

  วันที่ ........................................................ 
 

เร่ือง รายงานความกาวหนาฉบับที่______________และการขอเบิกเงินงวดที่______________
 ฉบับแกไขครั้งที่______________(ถามีการแกไข) 

เรียน เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 
 

 ตามท่ี...............................................................................................ไดรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนา
ไฟฟาเพ่ือกิจการตามมาตรา 97(4) จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (สํานักงาน กกพ.) ชื่อโครงการ
.........................................................................................งบประมาณทั้งโครงการ....................................บาท 
(...............................................................................) นั้น 
  

ในการน้ี.....................................................................มีความประสงคขอเบิกเงินงวดที่.......................... 
จํานวนเงิน………................................บาท (........................................................................ ...) ทั้งนี้ไดขอเบิกเงิน 
ไปแลว....................งวด จากท้ังหมด..................งวด รวมจาํนวนเงินที่เบิกไปแลว........................................บาท 
(...............................................................................) จากงบประมาณทั้งโครงการ........................................บาท 
(...............................................................................)   
 พรอมกันนี้ ไดแนบเอกสารประกอบการเบิกเงิน ดังนี้ 

1. มต ิกกพ. ที่อนุมัติขอเสนอโครงการ 
2. แผนการใชจายเงินที่ไดรับอนุมัติ หรือที่ไดรับอนุมัติใหมีการเปล่ียนแปลง หรือประมาณการ

รายจายประจําป 
3. แบบหรือรูป หรือรายละเอียดรายการตามขอเสนอโครงการ 
4. รายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคาร 
5. แบบฟอรมการรายงานความกาวหนา กฟ. 97(4)-05  
6. รายงานความกาวหนา ผลการดําเนินโครงการ รูปถายผลการทํางาน หรือกิจกรรม (ถามี) 
7.   เอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก 

7.1 ............................................................................................................................ ................. 
7.2 ................................................................................................................................ ............. 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

ขอแสดงความนับถือ 
 

 
......................................................................  

  (.........................................................................) 
             ตําแหนง ........................................................................ 

     ผูบริหารสูงสุดหรือผูมีอํานาจกระทําการแทน 

 

(ชื่อหนวยงาน) 

(ตัวเลข) 

(ตัวอักษร) 
(ระบุชื่อโครงการ) 

(ชื่อหนวยงาน) 

(ตัวเลข) 
(ตัวเลข) 

(ตัวอักษร) 

(ตัวเลข) 

ประทับตรา 

(ตัวอักษร) 
(ตัวเลข) 

(ตัวอักษร) 

(ตัวเลข) 

(ตัวเลข) 



(ภาคผนวก ค-3) 
 

ฝายยุทธศาสตรและแผนงานกองทุนพัฒนาไฟฟา สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน  หนาท่ี 1 จากทั้งหมด 1 
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 20 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทร. 0 2207 3599 โทรสาร 0 207 3572 เว็บไซด www.erc.or.th   

 

 
ที ่ ............................     เขียนที่............................................................. ... 

........................................................................... 
วันที่................................................................... 

เร่ือง ตอบรับการรับเงิน 
เรียน เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน  
                               (ชื่อหนวยงาน)                                ตั้งอยูเลขท่ี           หมูที่          .   
ชื่ออาคาร                                                            ตรอก/ซอย                                            . 
ถนน                                                                 แขวง/ตําบล                                         .
เขต/อําเภอ                                                         จังหวัด                                                  .  
รหัสไปรษณีย                           ไดรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟาเพ่ือกิจการตามมาตรา 97(4) 
เพ่ือดําเนินโครงการ                                                                                                          . 
ดังรายการตอไปน้ี 
 

รายการ งวดท่ี จํานวนเงิน (บาท) 

    

รวมจํานวนเงิน   
 

จํานวนเงิน (ตัวอักษร)                                                                                                       . 
  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
  

 ขอแสดงความนับถือ 
 

........................................................ ผูรับเงิน 
(...........................................................)          

                  

    ตําแหนง ................................................................. 
        ผูบริหารสูงสุดหรือผูมีอํานาจกระทําการแทน 
 
 
 
 

หมายเหตุ ไดรับเงินโอนเม่ือวันที่............................... 
 

(ระบชื่อโครงการ)

ตราสัญลักษณ 
หนวยงาน 

ตราสัญลักษณหนวยงาน 
หรือหัวกระดาษของหนวยงาน 



 

  

 

 

 
 

 

ภาคผนวก 

แบบฟอรมการติดตาม  
รายงานความกาวหนาในการดําเนินโครงการ 

ง 



ภาคผนวก ง-1 
แบบ กฟ. 97(4)-05 

ฝายยุทธศาสตรและแผนงานกองทุนพัฒนาไฟฟา สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน  หนาท่ี 1 จากทั้งหมด 3 
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 20 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทร. 0 2207 3599 โทรสาร 0 207 3572 เว็บไซด www.erc.or.th   

 

 
 

แบบฟอรมรายงานความกาวหนาในการดําเนินโครงการ 
เพื่อการสงเสริมการใชพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีที่ใชในการประกอบกิจการไฟฟา  

ที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย (มาตรา 97(4)) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25......... 

  รายงานความกาวหนาฉบับที่......... และการขอเบิกเงินงวดที่....... 
  รายงานความกาวหนาโครงการและรายงานการใชจายเงินทุก 90 วัน ครั้งที่...... 
   รายงานประจําป พ.ศ. ............. 

 

ชื่อโครงการ  
ผูไดรับการจัดสรรเงินกองทุน  
งบประมาณ (ที่ไดรับการสนับสนุน) งบประมาณท่ีไดรับ           …..…… บาท 

ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ ระยะเวลา  ........ เดือน 
เริ่มตน    .................. พ.ศ. ...... 
สิ้นสุด   .................. พ.ศ. ...... 

สถานภาพการดําเนนิโครงการ 
ณ วันประเมิน 

ตรวจสอบสถานภาพวันที่........................................ 
ระยะเวลาดําเนินโครงการจนถึงปจจุบัน...............เดือน 
สถานะโครงการ          อยูระหวางการดําเนินงาน 
                             เสร็จสิ้นโครงการ 
                             ยกเลิกโครงการ 
                             อ่ืนๆ(ระบุ)........................................... 

ภาพรวมโครงการ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ขอบเขตการดําเนินงาน เดือนที ่
1.  …………………………….. 
2.  ……………………………. 
3.  ……………………………. 

x 
x 
x 

กลุมเปาหมาย/พื้นที่การดําเนินงาน  
 

เปาหมายการดําเนินโครงการ 1.  …………………………….. 
2.  ……………………………. 
3.  ……………………………. 



ภาคผนวก ง-1 
แบบ กฟ. 97(4)-05 

ฝายยุทธศาสตรและแผนงานกองทุนพัฒนาไฟฟา สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน  หนาท่ี 2 จากทั้งหมด 3 
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 20 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทร. 0 2207 3599 โทรสาร 0 207 3572 เว็บไซด www.erc.or.th   

 

ความกาวหนา/ผลการดําเนนิงาน 
 

การดําเนินงาน ระยะเวลาการ
ดําเนินงาน 

(เดือน) 

เปาหมาย 
การดําเนินงาน

(%) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

(%) 

ปญหา/อุปสรรค 
 

1. ……………………………………. 
1.1 ……………………………………………… 
1.2 ………………………………………………  
 

  
เดือนที่ x 
เดือนที่ x 
 

  
XX % 
XX % 
 

  
 XX % 
 XX % 
  

 

2. ……………………………………….. 
2.1 …………………………………………………… 
2.2 ………………………………………………….. 
 

 
เดือนที่ x 
เดือนที่ x-xx 
 

 
XX % 
XX % 
 

  
 XX % 
 XX % 
 

 

3. ……………………………………….. 
3.1 …………………………………………………… 
3.2 ………………………………………………….. 
 

 
เดือนที่ x 
เดือนที่ x-xx 
 

 
XX % 
XX % 
 

  
 XX % 
 XX % 
  

 

รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย (%)  100   

 
แผนงานและวิธีดําเนินงาน (ระยะเวลาการดําเนินโครงการ.........เดือน) 

แผนการดําเนนิงาน เดือนท่ี (1 คือ เดือน......................) หมายเหตุ 
1 2 3 4 5 6 7 .... .... .... .... .... 

1. ..................................              
1.1 ................................              
1.2 ..................................              
2. ...................................              
2.1 ....................................              
2.2 ....................................              
3. ........................................              
3.1 .....................................              
3.2 .....................................              
              
              
              
              

 
หมายเหตุ                               แผนการดําเนินงานในขอเสนอโครงการ  
                                                   แผนการดําเนินงานทีปรับให้สอดคล้องกบัการดําเนินงานจริง 



ภาคผนวก ง-1 
แบบ กฟ. 97(4)-05 

ฝายยุทธศาสตรและแผนงานกองทุนพัฒนาไฟฟา สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน  หนาท่ี 3 จากทั้งหมด 3 
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 20 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทร. 0 2207 3599 โทรสาร 0 207 3572 เว็บไซด www.erc.or.th   

การปรับแผน  ไมมีการปรับแผน 
 มีการปรับแผน โดยมีการปรับเปลี่ยนดังนี้ 

1. ……………………………………………………………………………….. 
2. ……………………………………………………………………………….. 

แนวทางการแกไขและขอเสนอแนะ 1. ……………………………………………………………………………….. 
2. ……………………………………………………………………………….. 
3. ……………………………………………………………………………….. 

 

       
 
 

  หัวหนาโครงการ (ผูรับผิดชอบโครงการ) 
 

 ลงชื่อ                      
           (               ) 

 ตําแหนง     
 
 

ผูบังคับบัญชาสูงสุดของหนวยงาน 
 

 ลงชื่อ          
           (               ) 

 ตําแหนง     

ประทับตรา 



ภาคผนวก ง-2 
แบบฟอร์มรายงานการเงิน 

ฝายยุทธศาสตรและแผนงานกองทุนพัฒนาไฟฟา สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน  หนาท่ี 1 จากทั้งหมด 2 
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 20 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทร. 0 2207 3599 โทรสาร 0 207 3572 เว็บไซด www.erc.or.th   



ภาคผนวก ง-2 
แบบฟอร์มรายงานการเงิน 

ฝายยุทธศาสตรและแผนงานกองทุนพัฒนาไฟฟา สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน  หนาที ่2 จากทั้งหมด 2 
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 20 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทร. 0 2207 3599 โทรสาร 0 207 3572 เว็บไซด www.erc.or.th   



 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

ภาคผนวก 

ระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการจัดสรรเงิน 

จากกองทุนพัฒนาไฟฟาเพื่อสงเสริมการใชพลังงานหมุนเวียน 
และเทคโนโลยีที่ใชในการประกอบกิจการไฟฟา 
ที่มีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอย พ.ศ. 2559 

จ 
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