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ติดต�อเรา

คณะผู�จัดทำ 
ฝ�ายยุทธศาสตร�และสื่อสารองค�กร

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

สำนักงานแนะนำ

คณะกรรมการ

กำกับกิจการพลังงาน
ความยั่งยืน ความสมดุล

Sustainability and balance in changing.

ปกหลัง ปกหนา



กำกับกิจการพลังงานเพ�่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และส�งเสร�ม
การแข�งขันให�เหมาะสมเป�นธรรม : 
ความยั่งยืน ความสมดุล บนความเปลี่ยนแปลง

ERC Branding : ความยั่งยืนบนความเปลี่ยนแปลง
 กระแสความตื่นตัวในว�กฤตการณ�ภาวะโลกร�อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเกิดข�้นไปทั่วโลก 

ส�งผลกระทบอย�างมีนัยสำคัญท้ังด�านเศรษฐกิจ สังคม และสิ�งแวดล�อมในอนาคต เพ�อ่ช�วยลดป�ญหาและผลกระทบท่ีเกิดข�น้

ภาคอ�ตสาหกรรมพลังงานได�มีการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม� ๆ เพ�อ่ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช�พลังงาน 

การส�งเสร�มการใช�ทรัพยากรธรรมชาติอย�างรู�คุณค�า และการเพ��มสัดส�วนการใช�พลังงานหมุนเว�ยนและพลังงานสะอาด  

ผนวกกับความรวดเร็วของโลกยุคดิจ�ทัล  หร�อท่ีเร�ยกว�า  Digital Platform  ท่ีหมุนเปล่ียนยุคสมัยให�ผ�านไปอย�างรวดเร็ว

ได�สร�างความเปล่ียนแปลงให�กับว�ถีชีว�ต  และเปล่ียนแปลงการดำเนินธุรกิจในภาคพลังงานอย�างพลิกโฉม  หร�อท่ีคงจะ

คุ�นกันดีกับคำว�า “Energy Disruptive Technology” เช�น การกระจายโรงไฟฟ�าจากพลังงานหมุนเว�ยนที่มีกำลัง

การผลิตขนาดเล็กไปท่ัวทุกหนแห�งในแต�ละภูมิภาค การนำแบตเตอร�่ไปประยุกต�ใช�เป�น Energy storage ท่ีทำให�การผลิต

ไฟฟ�าจากพลังงานหมุนเว�ยนสามารถจ�ายไฟฟ�าได�อย�างต�อเนื่อง การใช� Smart meters ในการว�เคราะห� ควบคุม และ

บร�หารจัดการระบบผลิตไฟฟ�า และการใช�ไฟฟ�าของอ�ปกรณ�ต�างๆ ให�เป�นไปอย�างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว และ การ

ใช�เทคโนโลยี Blockchain ในการซื้อขายพลังงานไฟฟ�า เป�นต�น จ�งจำเป�นอย�างยิ�งที่ภาคพลังงานต�องปรับตัวในการ

ดำเนินการให�ทันต�อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข�้น 

  คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ซึ่งจัดตั้งโดยพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน 

พ.ศ. 2550 ในฐานะหน�วยงานกำกับกิจการพลังงาน โดยมีสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)

ทำหน�าที่เป�นสำนักงานเลขานุการของ กกพ. มีความมุ�งมั่นที่จะขับเคลื่อนองค�กรภายใต�ว�สัยทัศน� 

 โดยสำนักงาน กกพ.  กำลังพยายามอย�างยิ�งยวดที่จะก�าวให�ทันต�อกระแสการเปลี่ยนแปลงโดยมุ�งเน�นการ

กำกับกิจการพลังงานเชิงรุกให�เป�นไปตามวัตถุประสงค�ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550

และขับเคล่ือนการบร�หารจัดการพลังงานท่ีเน�นการมีส�วนร�วมของประชาชนตามแผนปฏิรูปประเทศด�านพลังงาน โดย

ให�ความเป�นธรรมต�อผู�ใช�พลังงาน ผู�รับใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน และผู�ที่เกี่ยวข�องทุกภาคส�วน เพ�่อ

ให�บร�การด�านพลังงานเพ�ยงพอ ทั่วถึง และมีความมั่นคง ดูแลผลประโยชน�ของผู�ใช�พลังงานในด�านอัตราค�าบร�การ

และคุณภาพการให�บร�การให�มีมาตรฐานในระดับสากล ในขณะเดียวกันให�ความสำคัญในการส�งเสร�มการแข�งขันใน

กิจการพลังงานให�เหมาะสม เป�นธรรม และเท�าเทียมกันในภาคพลังงาน โดยคำนึงถึงความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ

และสิทธิและประโยชน�สูงสุดของพ�่น�องประชาชนผู�ใช�พลังงานของประเทศ

 “องค�กรกำกับกิจการพลังงานเพ�่อ การพัฒนาที่ยั่งยืน และส�งเสร�มการแข�งขันให�เหมาะสมเป�นธรรม”

      สำนักงาน กกพ. ขอให�คำม่ันว�าจะมุ�งม่ันในการสร�างความสมดุลในการพัฒนา
ภาคพลังงานของไทยให�มีความม่ันคงและย่ังยืนท�ามกลางกระแสความเปล่ียนแปลง
ท่ีเกิดข�น้ดังกล�าว

“ “

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
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 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 เป�นกฎหมายที่ตราข�้นเพ�่อจัดตั้งองค�กร

กำกับดูแลกิจการพลังงานของประเทศไทย โดยมีคณะกรรมการกำกิจการพลังงาน (กกพ.) ทำหน�าท่ีกำกับ

ดูแลการประกอบกิจการไฟฟ�า และกิจการก�าซธรรมชาติ ผ�านใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานประเภท

ต�าง ๆ และการออกระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ�ให�ผู�เกี่ยวข�องปฏิบัติ  โดยมีสำนักงานคณะกรรมการกำกับ

กิจการพลังงาน  (สำนักงาน กกพ.) ทำหน�าท่ีเป�นสำนักงานเลขานุการของ กกพ. 

          กกพ. และสำนักงาน กกพ. เป�นองค�กรหลักในการทำหน�าที่กำกับดูแลกิจการพลังงานให�เกิดสมดุล

พลังงานของประเทศ โดยมีเป�าหมายเพ�อ่ยกระดับคุณภาพชีว�ตให�กับพ�น่�องประชาชนผู�ใช�พลังงานได�มีไฟฟ�า

ใช�อย�างเพ�ยงพอและทั่วถึง ตลอดจนเพ��มข�ดความสามารถในการแข�งขันให�กับภาคเศรษฐกิจโดยรวม

ของประเทศ 

          การจัดพ�มพ�เอกสาร “แนะนำสำนักงาน กกพ.”  มีวัตถุประสงค�เพ�่อเผยแพร�ประชาสัมพันธ� สร�างการ

รับรู�และความเข�าใจในบทบาทและภารกิจของ  กกพ.  และสำนักงาน  กกพ.  และสื่อสารภาพรวมการกำกับ

กิจการพลังงาน  และที่สำคัญเพ�่อเป�นการประชาสัมพันธ�ช�องทางการติดต�อสื่อสารสำนักงาน กกพ. โดย

สำนักงาน กกพ. มุ�งหวังว�าข�อมูลดังกล�าวจะเป�นประโยชน�ต�อพ�น่�องประชาชนผู�ใช�พลังงานและผู�ท่ีเก่ียวข�อง

ทุกภาคส�วน 

คำนำ สารบัญ
รู�จักคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) 

รู�จักสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)

รู�จัก สำนักงาน กกพ. ประจำเขต  

ทำเนียบสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประจำเขต

รู�จักบทบาท และภารกิจ ของฝ�ายงานในสำนักงาน กกพ. 

แผนยุทธศาสตร�การกำกับกิจการพลังงาน ฉบับที่ 4

คณะกรรมการผู�ใช�พลังงานประจำเขต (คพข.)

รู�จัก กองทุนพัฒนาไฟฟ�า 

1 - 2

3 - 4

5 - 6

7 - 8

9 - 10

11 - 12

13 - 14

15 - 16

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
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กิจการผลิตไฟฟ�า (1,194 ใบ)

ศูนย�ควบคุมระบบไฟฟ�า (1 ใบ)

ระบบส�งไฟฟ�า (5 ใบ)

ระบบจำหน�ายไฟฟ�า (183 ใบ)

กิจการจำหน�ายไฟฟ�า (200 ใบ)

รู�จักคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)

บทบาท ภารกิจ และความจำเป�น
ขององค�กรกำกับ ดูแล กิจการพลังงาน

 กิจการพลังงานมีความสำคัญต�อโครงสร�างทางด�านสังคม เศรษฐกิจ และสิ�งแวดล�อมของประเทศ ในอดีต
ภาครัฐเป�นผู�มีบทบาทหลักในการกำหนดนโยบายและการกำกับดูแลกิจการไฟฟ�าและกิจการก�าซธรรมชาติ จ�งมีการ
ตราพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ปรับโครงสร�างการบร�หารกิจการพลังงานของ
ประเทศ โดยแยกงานนโยบาย งานกำกับดูแล และการประกอบกิจการพลังงานออกจากกัน โดยให�ความสำคัญ
ในการตั้งองค�กรกลาง เพ�่อให�การกำกับกิจการพลังงานภายใต�กรอบนโยบายของรัฐเป�นไปอย�างทั่วถึงและมีความ
อิสระในการดำเนินงาน เพ�่อให�การประกอบกิจการพลังงานเป�นไปอย�างมีประสิทธิภาพ มีการแข�งขันที่เป�นธรรม 
เสร�มสร�างความม่ันคงในระบบพลังงาน ภายใต�การกำหนดหลักเกณฑ�ราคา และมาตรฐานการให�บร�การท่ีมีมาตรฐาน
และเป�นที่ยอมรับนอกจากนี้เจตนารมณ�ในการจัดตั้งองค�กรกำกับกิจการพลังงานตามพระราชบัญญัตินี้เพ�่อเป�ด
โอกาสให�ท�องถิ�น ชุมชน ประชาชน ผู�ใช�พลังงาน ผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย และผู�ที่ได�รับผลกระทบจากการประกอบกิจการ
พลังงาน สามารถเข�ามามีส�วนร�วมในการคุ�มครองผู�ใช�พลังงาน และพัฒนาชุมชนในพ�้นที่ให�เป�นไปตามวัตถุประสงค�
ของกองทุนพัฒนาไฟฟ�า
 ด�วยบทบาทภารกิจของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานที่เกี่ยวข�องโดยตรงกับชีว�ตความเป�นอยู�ของ
ประชาชนผู�ใช�พลังงานของประเทศ รวมท้ังการพัฒนาภาคอ�ตสาหกรรมพลังงานและเศรษฐกิจของประเทศ จ�งอ��นใจได�
ว�าพ�น่�องประชาชนผู�ใช�พลังงาน ผู�ประกอบการ ชุมชนในพ�น้ท่ีรอบโรงไฟฟ�า รวมท้ังผู�ท่ีมีส�วนได�เสียในภาคพลังงาน
ทุกภาคส�วน จะได�รับการคุ�มครองอย�างเป�นธรรม ควบคู�กับการได�รับบร�การที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน ทั้งหมดนี้เรา
เช่ือม่ันการกำกับกิจการพลังงานจะสนับสนุนการขับเคล่ือนภาคพลังงานของไทยให�มีความม่ันคง อย�างย่ังยืน

ที่มา www.erc.or.th

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน 

 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 กำหนดให�มีคณะกรรมการกำกับ
กิจการพลังงาน หร�อ กกพ. ซึ่งพระมหากษัตร�ย�ทรงแต�งตั้ง ประกอบด�วย

ทำหน�าที่กำกับดูแล

กิจการไฟฟ�า 5 ประเภท
กิจการก�าซธรรมชาติ  4 ประเภท

ประธานกรรมการ 1 คน 
และกรรมการอีก 6 คน

 โดย กกพ. จะต�องเป�นผู�ที่มีผลงาน 
มีความรู� ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ�
ในสาขาพลังงาน และสาขาอื่นที่เกี่ยวข�องอัน
จะเป�นประโยชน�ต�อกิจการพลังงาน

มีวาระการดำรงตำแหน�ง 6 ป� 
และให�ดำรงตำแหน�งได�เพ�ยงวาระเดียว 

ให�ความเห็นต�อ กำกับดูแล

แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ�าของประเทศ

แผนการลงทุนกิจการไฟฟ�า 

แผนการจัดหาก�าซธรรมชาติ

แผนขยายระบบโครงข�ายพลังงาน

การรับซื้อไฟฟ�าให�เป�นไปตามแผน

มาตรฐานความปลอดภัย 

มาตรฐานสิ�งแวดล�อม 

มาตรฐานคุณภาพการให�บร�การในการ
ประกอบกิจการพลังงาน 

อัตราค�าไฟฟ�าและอัตราค�าบร�การ
กิจการก�าซธรรมชาติโปร�งใส เป�นธรรม 
ตรวจสอบได� สะท�อนต�นทุนและประสิทธิภาพ
การประกอบกิจการพลังงาน   

ดูแลการใช�จ�ายเง�นกองทุนพัฒนา
ไฟฟ�าให�เป�นไปตามเจตนารมณ�ที่
พระราชบัญญัติกำหนด

ส�งเสร�ม

การแข�งขันในกิจการไฟฟ�าและกิจการก�าซ
ธรรมชาติให�มีความเหมาะสมและเป�นธรรม 

ให�ความคุ�มครองผู�ใช�พลังงานและผู�ที่มีส�วน
เกี่ยวข�องทุกภาคส�วน โดยคำนึงถึงประโยชน�
สูงสุดของประเทศเป�นที่ตั้ง 

ดูแลการใช�ที่ดินและทรัพย�สินเพ�่อ
การวางเขตระบบโครงข�ายพลังงาน

กิจการเก็บรักษาและแปรสภาพก�าซธรรมชาติ
จากของเหลวเป�นก�าซฯ (1 ใบ)

กิจการจัดหา และค�าส�งก�าซธรรมชาติ (2 ใบ)

กิจการขนส�งก�าซฯ ทางท�อผ�านระบบส�งก�าซฯ
(43 ใบ)

ค�าปลีกก�าซฯ ผ�านระบบจำหน�าย (4 ใบ)

ข�อมูล ณ เดือนธันวาคม 2562

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

กกพ. สานสมดุล สนับสนุนความเปนธรรม 2ความยั่งยืน ความสมดุล บนความเปลี่ยนแปลง1

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
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5.1 ส�งเสร�มการประกอบกิจการให�มีประสิทธิภาพ และเป�นธรรมต�อผู�รับใบอนุญาตและผู�ใช�พลังงาน

6.1 พัฒนากระบวนการมีส�วนร�วมอย�างเป�นระบบ เพ�่อให�ผู�ใช�พลังงาน ชุมชนท�องถิ�น ประชาชน และผู�รับใบอนุญาต
       ในการมีส�วนร�วมได�อย�างครบถ�วนทุกขั้นตอน

7.1  พัฒนาระบบการกำกับให�ผู�ประกอบการใช�ทรัพยากรในการประกอบกิจการอย�างประหยัด มีประสิทธิภาพ
        และสามารถรองรับ 3D : Decentralize, Digitize & Decarbonize

8.1  ส�งเสร�มการใช�ประโยชน�และพัฒนาแหล�งพลังงานหมุนเว�ยนเพ�อ่ให�การประกอบกิจการไฟฟ�ามีผลกระทบต�อสิ�งแวดล�อมน�อย

แผนยุทธศาสตร�การกำกับกิจการพลังงาน ฉบับที่ 4
(พ.ศ. 2563 - 2567) 

“หัวใจหลักของการกำกับกิจการพลังงานให�เกิดความยั่งยืน คือ การส�งเสร�ม
การแข�งขัน เพ�่อเกิดประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงกระบวนการมีส�วนร�วม และ

สามารถสร�างความเป�นธรรมให�เกิดข�ึ้นกับทุกภาคส�วนในภาคพลังงานของชาติ”

คุณเสมอใจ ศุขสุเมฆ
 ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

วันที่ 13 กันยายน 2562

พันธกิจ 

แผนยุทธศาสตร�การกำกับกิจการพลังงาน ฉบับที่ 4 
(พ.ศ.2563 - 2567)

ว�สัยทัศน�  

1.1 เพ��มศักยภาพการว�เคราะห�นโยบายและแผนด�านพลังงานให�มีความน�าเชื่อ และเป�นที่ยอมรับของผู�เกี่ยวข�อง
1.2 ปรับปรุงระบบการกำกับกิจการพลังงานให�มีประสิทธิภาพมากยิ�งข�้นเพ�่อให�มีพลังงานที่เพ�ยงพอ และมั่นคง

ส�งเสร�มให�บร�การด�านพลังงานอย�างเพ�ยงพอ มีความมั่นคง และมีความเป�นธรรม 
ต�อผู�ใช�พลังงานและผู�รับใบอนุญาต

1

2 ปกป�องผลประโยชน�ของผู�ใช�พลังงานทั้งด�านอัตราค�าบร�การและ
คุณภาพการให�บร�การ

3

4

5

6

7

8

9

ส�งเสร�มการแข�งขันในกิจการพลังงานและป�องกันการใช�อำนาจในทางมิชอบ
ในการประกอบกิจการพลังงาน 

2.1 ปรับปรุงหลักเกณฑ�การกำกับอัตราค�าบร�การพลังงาน ให�มีความความโปร�งใส และได�มาตรฐานสากลมากยิ�งข�น้
2.2 พัฒนาการกำกับด�านคุณภาพบร�การ พลังงาน เพ�่อให�ประชาชนได�รับบร�การที่ได�มาตรฐานและทั่วถึง

9.1 พัฒนาระบบบร�หาร จัดการ การปฏิบัติงานให�ทันสมัย  ด�วยเทคโนโลยีดิจ�ทัลเพ�่อ ให�ตอบสนองความต�องการ 
       และให�บร�การอย�างสะดวกรวดเร็ว โปร�งใส เป�นมืออาชีพ
9.2 พัฒนาบุคลากรให�เป�นมืออาชีพด�านการกำกับกิจการพลังงาน

3.1 เพ��มศักยภาพการแข�งขันตามแผนปฏิรูป

4.1 จัดทำมาตรฐานการให�บร�การของระบบโครงข�าย เพ�่อให�มีมาตรฐานบร�การระดับสากล

ส�งเสร�มให�การบร�การของระบบโครงข�ายพลังงานเป�นไปด�วยความเป�นธรรม 
โปร�งใสและไม�เลือกปฏิบัติอย�างไม�เป�นธรรม 

ส�งเสร�มให�การประกอบกิจการพลังงานเป�นไปอย�างมีประสิทธิภาพ และ
เป�นธรรมต�อผู�รับใบอนุญาตและผู�ใช�พลังงาน

ปกป�องสิทธิเสร�ภาพของผู�ใช�พลังงาน ชุมชนท�องถิ�น ประชาชน และผู�รับใบอนุญาตในการมีส�วนร�วม 
เข�าถึง ใช� และจัดการด�านพลังงาน ภายใต�หลักเกณฑ�ที่ให�ความเป�นธรรมแก�ทุกฝ�าย

ส�งเสร�มการใช�พลังงานและการใช�ทรัพยากรในการประกอบกิจการพลังงานอย�างประหยัด
และมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบต�อสิ�งแวดล�อมและความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติ

ส�งเสร�มการใช�พลังงานหมุนเว�ยนในการประกอบกิจการไฟฟ�าที่มีผลกระทบต�อสิ�งแวดล�อมน�อย

บร�หารจัดการองค�กรที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และพัฒนาบุคลากรให�เป�นมืออาชีพ
ด�านการกำกับกิจการพลังงาน

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

1)  กำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงานให�เป�นไปตามวัตถุประสงค�ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
     พลังงาน พ.ศ. 2550 และกรอบนโยบายรัฐ  
2)  ส�งเสร�มสนับสนุนการศึกษาว�จัยเก่ียวกับการพัฒนาการกำกับกิจการพลังงาน และการประกอบกิจการ
     พลังงาน 
3)  ส�งเสร�มสังคมและประชาชนให�มีความรู�และความตระหนักด�านการจัดการและตรวจสอบการดำเนินงานด�าน
     พลังงาน 
4)  พัฒนาองค�กรด�วยหลักธรรมาภิบาล และพัฒนาศักยาภาพบุคลากรในการกำกับกิจการพลังงานให�สูงข�น้

วัตถุประสงค�หลัก ภายใต� พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

กกพ. สานสมดุล สนับสนุนความเปนธรรม 12ความยั่งยืน ความสมดุล บนความเปลี่ยนแปลง11

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
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เชียงใหม� เชียงราย พะเยา
ลำปาง ลำพ�น และแม�ฮ�องสอน

พ�ษณุโลก น�าน แพร� อ�ตรดิตถ� 
สุโขทัย ตาก กำแพงเพชร และพ�จ�ตร

นครสวรรค� เพชรบูรณ� 
อ�ทัยธานี ชัยนาท สิงห�บุร� และลพบุร� 

ขอนแก�น หนองคาย บึงกาฬ นครพนม
สกลนคร อ�ดรธานี หนองบัวลำภู และเลย

อ�บลราชธานี มุกดาหาร 
กาฬสินธุ� มหาสารคาม ร�อยเอ็ด 
ยโสธร อำนาจเจร�ญ และศร�สะเกษ 

นครราชสีมา ชัยภูมิ บุร�รัมย� และสุร�นทร�

สระบุร� อ�างทอง 
พระนครศร�อยุธยา ปทุมธานี
นครนายก ปราจ�นบุร� และสระแก�ว

ชลบุร� ฉะเชิงเทรา ระยอง
จันทบุร� และตราด

นนทบุร� กรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ

ราชบุร� สมุทรสงคราม เพชรบุร� 
ประจวบคีร�ขันธ� ชุมพร และระนอง

สุราษฎร�ธานี พังงา ภูเก็ต 
กระบี่ นครศร�ธรรมราช และตรัง

สงขลา พัทลุง สตูล 
ป�ตตานี ยะลา และนราธิวาส

กาญจนบุร� สุพรรณบุร� 
นครปฐม และสมุทรสาคร

2

13

4

5
6

7

10

11

12

3

1

9

คณะกรรมการผู�ใช�พลังงานประจำเขต (คพข.)

ผู�ร�องเร�ยน

ผู�ร�องเร�ยน

เจ�าหน�าที่

ข�อมูลเพ�ยงพอ (รับเร�่อง) ข�อมูลไม�เพ�ยงพอ (ประสานขอเพ��ม)

เสนอเร�่องร�องเร�ยน

ตรวจสอบข�อมูล/ข�อเท็จจร�ง

ขั้นตอนการพ�จารณา เร�่องร�องเร�ยนตามระเบียบ

ผู�ประกอบการ คพข.

กระบวนการพ�จารณาว�นิจฉัยโดย (คพข.)

แจ�งคำว�นิจฉัย ให�ผู�ร�องเร�ยนและ
ผู�ประกอบการพลังงานทราบ

บันทึกข�อมูลและรายงานผลต�อ กกพ.

สนง. กกพ. เขต
ประสานนัดหมายดำเนินการไกล�เกลี่ย

“ดำเนินการไกล�เกลี่ย”

 แนวนโยบายพ�้นฐานว�าด�วยกิจการพลังงานภายใต�พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 
กำหนดให�เป�ดโอกาสให�ผู�ใช�พลังงานและประชาชนในแต�ละท�องถิ�นมีส�วนร�วมในการพัฒนาและกำกับดูแลกิจการพลังงาน
ของประเทศในการจัดการและตรวจสอบการดำเนินงานด�านพลังงานในท�องถิ�น โดยกำหนดให� กกพ. แต�งตั้งผู�แทนผู�ใช�
พลังงานจากภาคส�วนต�างๆ ท่ัวประเทศ ผ�านกระบวนการสรรหามาดำรงตำแหน�งคณะกรรมการผู�ใช�พลังงานประจำเขต
(คพข.) หร�อ ผู�แทนจ�ตอาสาภาคประชาชน จำนวนรวมท้ังสิ�น 143 คน เพ�อ่ปฏิบัติหน�าท่ีในเขตพ�น้ท่ี 13 เขต ท่ีเป�นท่ีต้ัง
ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประจำเขตทั่วประเทศ โดยในแต�ละเขตมีจำนวน คพข. 11 คน 
ประกอบด�วยประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอีกไม�เกิน 10 คน มีวาระการดำรงตำแหน�งคราวละ 4 ป� และมีสำนัก
งานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประจำเขตทำหน�าที่เป�นเลขานุการคณะกรรมการ ทั้งนี้ คพข. มีหน�าที่ดำเนินการ
เกี่ยวกับเร�่องร�องเร�ยนของผู�ใช�พลังงาน 3 ประเภท ดังนี้

 ความเดือดร�อนเสียหายที่ผู�ใช�พลังงานได�รับอันเนื่องมาจากการให�บร�การของผู�รับใบอนุญาต เช�น ไฟฟ�าตก
 ดับ หร�อ อื่นๆ ที่ทำให�เกิดความเสียหาย

 การเร�ยกเก็บอัตราค�าบร�การที่ไม�ถูกต�องหร�อไม�เป�นธรรม เช�น การจดหน�วยผิด คลาดเคลื่อน มิเตอร�ไม�ตรง 
 หร�อค�าบร�การส�วนอื่นๆ ที่ไม�เป�นธรรม 

 เร�่องที่เป�นข�อพ�พาทระหว�างผู�ใช�ไฟฟ�ากับผู� ได�รับใบอนุญาต เช�น ข�อพ�พาทเกี่ยวกับมาตรฐานคุณภาพการ
 ให�บร�การ 

 คพข. จะดำเนินการเกี่ยวกับข�อร�องเร�ยนดังกล�าวผ�านกระบวนการไกล�เกลี่ยเพ�่อหาข�อยุติเร�่องดังกล�าว 
นอกจากน้ี คพข. ในฐานะตัวแทนผู�ใช�พลังงาน สามารถเสนอมาตรการแก�ไขปรับปรุงการให�บร�การพลังงาน ให�คำปร�กษา
และให�ข�อมูลที่เป�นประโยชน�ในด�านการคุ�มครองผู�ใช�พลังงานต�อ กกพ. 

สำเร็จ ไม�สำเร็จ

หลักเกณฑ�และว�ธีพ�จารณา
เร�่องร�องเร�ยน เป�นไปตาม
“ระเบียบ กกพ. ว�าด�วย
หลักเกณฑ�การยื่นเร�่องร�องเร�ยน
รับเร�่องร�องเร�ยนและว�ธีพ�จารณา
เร�่องร�องเร�ยนของผู�ใช�
พลังงานฯ พ.ศ. 2553
แก� ไขเพ��มเติมฉบับที่ 3 
พ.ศ. 2558”

ผู�ใช�พลังงานที่ไม�เห็นด�วยกับ
คำว�นิจฉัยของ คพข. 
มีสิทธิอ�ทธรณ�ต�อ กกพ. ได�ตาม
“ระเบียบ กกพ. ว�าด�วย
หลักเกณฑ� ว�ธีการ และเง�่อนไข
การอ�ทธรณ� และการพ�จารณา
อ�ทธรณ�การคัดค�าน
และการพ�จารณาคำร�องคัดค�าน
พ.ศ. 2552”

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

กกพ. สานสมดุล สนับสนุนความเปนธรรม 14ความยั่งยืน ความสมดุล บนความเปลี่ยนแปลง13

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
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  กพช.  

รมว.พน. 

สนง.กกพ.

ข�อมูล ณ พฤศจ�กายน 2562 ระดับนโยบาย

คณะอนุกรรมการกล่ันกรองแผนงาน
และโครงการ เพ�อ่กิจการตาม ม. 97(3)

คณะอนุกรรมการกล่ันกรองโครงการ 
กองทุนพัฒนาไฟฟ�าเพ�อ่กิจการตาม ม. 97(4)

คณะอนุกรรมการบร�หารกองทุน
พัฒนาไฟฟ�า (ในฐานะทุนหมุนเว�ยน) คณะอนุกรรมการกล่ันกรองโครงการ 

กองทุนพัฒนาไฟฟ�าเพ�อ่กิจการตาม ม. 97(5)

คณะอนุกรรมการประเมินผลการดำเนิน
งานของกองทุนพัฒนาไฟฟ�า

ระดับบร�หาร

ระดับปฏิบัติการ

สำนักงาน กกพ.

กองทุนพัฒนาไฟฟ�า

การดำเนินการ
ตาม ม.97(1)

ชดเชยการ
ให�บร�การไฟฟ�า

อย�างทั่วถึง

กองทุนประเภท ก ส�งเสร�มการใช�
พลังงานหมุนเว�ยน

และเทคโนโลยี
ที่ใช�ในการประกอบ

กิจการไฟฟ�า
ที่มีผลกระทบ

ต�อสิ�งแวดล�อมน�อย

ส�งเสร�มสังคม
และประชาชนให�มี

ความรู� 
ความตระหนัก
 และมีส�วนร�วม
ทางด�านไฟฟ�า

สนับสนุน
การดำเนินงาน

ของกองทุน

กองทุนประเภท ข

กองทุนประเภท ค

การอ�ดหนุนผู�ใช�
ไฟฟ�าที่

ด�อยโอกาส

การดำเนินการ
ตาม ม.97(2)

การดำเนินการ
ตาม ม.97(3)

การดำเนินการ
ตาม ม.97(4)

การดำเนินการ
ตาม ม.97(5)

การดำเนินการ
ตาม ม.97(6)

การดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ�า

จัดต้ังข�น้ภายในสำนักงาน กกพ. ตาม พรบ. การประกอบ
กิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มีวัตถุประสงค�เพ�อ่

เป�นทุนสนับสนุนการพัฒนาไฟฟ�าของไทย 

“กองทุนพัฒนาไฟฟ�า” 
รมว.พน. เป�นผู�นำเสนอนโยบาย
การนำส�งเง�นและการใช�จ�ายเง�นกองทุนฯ ต�อ กพช.

กกพ. เป�นผู�กำกับดูแลและออกระเบียบการรับเง�น
และการใช�จ�ายเง�นตามกรอบนโยบายของ กพช.

สำนักงาน กกพ. ทำหน�าท่ี รับเง�น จ�ายเง�น เก็บรักษา
และบร�หารจัดการเง�นกองทุนฯ แยกออกจาก
งบประมาณของสำนักงาน กกพ.

เป�นทุนหมุนเว�ยนท่ีไม�มีสถานภาพเป�นนิติบุคคล 

เป�นทุนหมุนเว�ยนตามประกาศกระทรวงการคลัง ซ่ึง
ต�องจัดให�มีการประเมินผล/รายงานผลการดำเนินงาน 
ในฐานะทุนหมุนเว�ยน ต�อกรมบัญชีกลาง กค.

ตรวจสอบการดำเนินงานโดย สตง. และรายงานผลการ
ดำเนินงานประจำป�ต�อ กพช. รมว.พน. ครม. สภาผู�แทน
ราษฎรและว�ฒิสภา และเป�ดเผยต�อสาธารณชน

การจัดเก็บเง�นกองทุน
ตามมติ กพช.

ผู�รับใบอนุญาต
จำหน�ายไฟฟ�า

ผู�รับใบอนุญาต
ศูนย�ควบคุมระบบไฟฟ�า 

มาตรา 97(1) ชดเชยและอ�ดหนุนผู�รับใบอนุญาตฯ ซ่ึงให�บร�การแก�
ผู�ใช�ไฟฟ�าท่ีด�อยโอกาส หร�อเพ�อ่มีการให�บร�การไฟฟ�าอย�างท่ัวถึง   

มาตรา 97(2) ชดเชยผู�ใช�ไฟฟ�าซ่ึงจ�ายค�าไฟฟ�าแพงข�น้จากการท่ี
ผู�รับใบอนุญาตศูนย�ควบคุมระบบไฟฟ�าเลือกปฏิบัติอย�างไม�เป�นธรรม

มาตรา 97(3) การพัฒนาและฟ��นฟ�ท�องถิ�นท่ีได�รับผลกระทบจากการ
ดำเนินงานของโรงไฟฟ�า (กองทุนฯ ในพ�น้ท่ีประกาศ) 

มาตรา 97(4) ส�งเสร�มการใช�พลังงานหมุนเว�ยนและเทคโนโลยีท่ีใช�ใน
การประกอบกิจการไฟฟ�าท่ีมีผลกระทบต�อสิ�งแวดล�อมน�อย

มาตรา 97(5) ส�งเสร�มสังคมและประชาชนให�มีความรู� ความตระหนัก 
และมีส�วนร�วมทางด�านไฟฟ�า

มาตรา 97(6) เป�นค�าใช�จ�ายในการบร�หารกองทุนฯ

วัตถุประสงค�การใช�จ�ายเง�นกองทุนพัฒนาไฟฟ�า การใช�จ�าย
ตามมติ กพช.

1) ชดเชยรายได�ระหว�าง
    การไฟฟ�า 
2) อ�ดหนุนค�าไฟฟ�าผู�
    ด�อยโอกาส 
    (ไฟฟร� 90/50 หน�วย)

1) สำรองกรณีฉุกเฉิน              
2) การบร�หารจัดการ
     กองทุนฯ
3) อ�ดหนุนท�องถิ�นฯ ท่ีได�รับ
    จัดสรรเง�นน�อยไม�เพ�ยงพอ 
    (กองทุน ค)

ผู�รับใบอนุญาต
ผลิตไฟฟ�า (ร�อยละ 95)

ผู�รับใบอนุญาต
จำหน�ายไฟฟ�า

ผู�รับใบอนุญาต
จำหน�ายไฟฟ�า

ผู�รับใบอนุญาต
ผลิตไฟฟ�า (ร�อยละ 5)

เง�นค�าปรับจากการฝ�าฝ�น/เง�นหร�อทรัพย�สินรับบร�จาค/ดอกเบ้ียหร�อผลประโยชน�อ่ืน

ใช�จ�ายตามวัตถุประสงค�ผู�บร�จาค /ท่ี กกพ. กำหนด

โครงสร�างการบร�หารงานกองทุนพัฒนาไฟฟ�า

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

10,000 – 21,000 
ล�านบาท/ป�

13 กองทุน 

73 กองทุน 

408 กองทุน 

เร��มดำเนินการป� 2554
เป�นต�นมา

ยังไม�มี
เหตุการณ�

ที่ต�อง
ดำเนินการ

2,100 – 3,600 
ล�านบาท/ป�

เร��มเก็บเง�น
ป� 2554 และ
จัดสรรเง�นป� 

2555 เป�นต�นมา

เร��มเก็บเง�น 2558 และ
จัดสรรเง�นป� 2560 เป�นต�นมา

> 2,000 
ล�านบาท/ป�

> 900 
ล�านบาท/ป�

> 350
ล�านบาท/ป�

>100
ล�านบาท/ป�

1.สำรองกรณีฉุกเฉิน 
บรรเทาความเสียหาย
เบื้องต�นจากผลกระทบ
จากโรงไฟฟ�า

2. อ�ดหนุนท�องถิ�นฯ 
ที่ได�รับเง�นน�อยไม�
เพ�ยงพอฯ (กองทุน ค) 

3. การบร�หารจัดการ
กองทุนฯ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

กกพ. สานสมดุล สนับสนุนความเปนธรรม 16ความยั่งยืน ความสมดุล บนความเปลี่ยนแปลง15

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
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NOTE NOTE
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

กกพ. สานสมดุล สนับสนุนความเปนธรรม 18ความยั่งยืน ความสมดุล บนความเปลี่ยนแปลง17

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
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