ติดตอเรา
สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)
319 อาคารจัตุรัสจามจ�ร� ชั้น 19-20 ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
0-2207-3599
0-2207-3506
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support@erc.or.th

www.erc.or.th

แนะนำ

สำนักงาน

คณะกรรมการ

กำกับกิจการพลังงาน
ความยั่งยืน ความสมดุล

สำนักงาน กกพ.
OERC Thai
ERC Thailand (Android)
ERC Thailand (iOS)
คณะผูจัดทำ
ฝายยุทธศาสตรและสื่อสารองคกร
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

Sustainability and balance in changing.

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

กระแสความตื่นตัวในว�กฤตการณภาวะโลกรอนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเกิดข�้นไปทั่วโลก

สงผลกระทบอยางมีนยั สำคัญทัง้ ดานเศรษฐกิจ สังคม และสิง� แวดลอมในอนาคต เพ�อ่ ชวยลดปญหาและผลกระทบทีเ่ กิดข�น้
ภาคอ�ตสาหกรรมพลังงานไดมกี ารพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม ๆ เพ�อ่ ปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงาน
การสงเสร�มการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางรูค ณ
ุ คา และการเพ�ม� สัดสวนการใชพลังงานหมุนเว�ยนและพลังงานสะอาด
ผนวกกับความรวดเร็วของโลกยุคดิจท� ลั หร�อทีเ่ ร�ยกวา Digital Platform ทีห่ มุนเปลีย่ นยุคสมัยใหผา นไปอยางรวดเร็ว
ไดสรางความเปลีย่ นแปลงใหกบั ว�ถชี วี ต� และเปลีย่ นแปลงการดำเนินธุรกิจในภาคพลังงานอยางพลิกโฉม หร�อทีค่ งจะ
คุนกันดีกับคำวา “Energy Disruptive Technology” เชน การกระจายโรงไฟฟาจากพลังงานหมุนเว�ยนที่มีกำลัง
การผลิตขนาดเล็กไปทัว่ ทุกหนแหงในแตละภูมภิ าค การนำแบตเตอร�่ไปประยุกตใชเปน Energy storage ทีท่ ำใหการผลิต
ไฟฟาจากพลังงานหมุนเว�ยนสามารถจายไฟฟาไดอยางตอเนื่อง การใช Smart meters ในการว�เคราะห ควบคุม และ
บร�หารจัดการระบบผลิตไฟฟา และการใช ไฟฟาของอ�ปกรณตา งๆ ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว และ การ
ใชเทคโนโลยี Blockchain ในการซื้อขายพลังงานไฟฟา เปนตน จ�งจำเปนอยางยิ�งที่ภาคพลังงานตองปรับตัวในการ
ดำเนินการใหทันตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข�้น
คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ซึ่งจัดตั้งโดยพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน
พ.ศ. 2550 ในฐานะหนวยงานกำกับกิจการพลังงาน โดยมีสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)
ทำหนาที่เปนสำนักงานเลขานุการของ กกพ. มีความมุงมั่นที่จะขับเคลื่อนองคกรภายใตว�สัยทัศน
“องคกรกำกับกิจการพลังงานเพ�่อ การพัฒนาที่ยั่งยืน และสงเสร�มการแขงขันใหเหมาะสมเปนธรรม”

โดยสำนักงาน กกพ. กำลังพยายามอยางยิ�งยวดที่จะกาวใหทันตอกระแสการเปลี่ยนแปลงโดยมุงเนนการ
กำกับกิจการพลังงานเชิงรุกใหเปนไปตามวัตถุประสงคของพระราชบัญญัตกิ ารประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
และขับเคลือ่ นการบร�หารจัดการพลังงานทีเ่ นนการมีสว นรวมของประชาชนตามแผนปฏิรปู ประเทศดานพลังงาน โดย
ใหความเปนธรรมตอผูใชพลังงาน ผูรับใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน และผูที่เกี่ยวของทุกภาคสวน เพ�่อ
ใหบร�การดานพลังงานเพ�ยงพอ ทั่วถึง และมีความมั่นคง ดูแลผลประโยชนของผูใชพลังงานในดานอัตราคาบร�การ
และคุณภาพการใหบร�การใหมมี าตรฐานในระดับสากล ในขณะเดียวกันใหความสำคัญในการสงเสร�มการแขงขันใน
กิจการพลังงานใหเหมาะสม เปนธรรม และเทาเทียมกันในภาคพลังงาน โดยคำนึงถึงความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ
และสิทธิและประโยชนสูงสุดของพ�่นองประชาชนผูใชพลังงานของประเทศ

“

“

กำกับกิจการพลังงานเพ�่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และสงเสร�ม
การแขงขันใหเหมาะสมเปนธรรม :
ความยั่งยืน ความสมดุล บนความเปลี่ยนแปลง
ERC Branding : ความยั่งยืนบนความเปลี่ยนแปลง

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

สำนักงาน กกพ. ขอใหคำมัน่ วาจะมุง มัน่ ในการสรางความสมดุลในการพัฒนา
ภาคพลังงานของไทยใหมคี วามมัน่ คงและยัง่ ยืนทามกลางกระแสความเปลีย่ นแปลง
ทีเ่ กิดข�น้ ดังกลาว

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

คำนำ
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 เปนกฎหมายที่ตราข�้นเพ�่อจัดตั้งองคกร
กำกับดูแลกิจการพลังงานของประเทศไทย โดยมีคณะกรรมการกำกิจการพลังงาน (กกพ.) ทำหนาทีก่ ำกับ
ดูแลการประกอบกิจการไฟฟา และกิจการกาซธรรมชาติ ผานใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานประเภท
ตาง ๆ และการออกระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑใหผูเกี่ยวของปฏิบัติ โดยมีสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
กิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ทำหนาทีเ่ ปนสำนักงานเลขานุการของ กกพ.
กกพ. และสำนักงาน กกพ. เปนองคกรหลักในการทำหนาที่กำกับดูแลกิจการพลังงานใหเกิดสมดุล
พลังงานของประเทศ โดยมีเปาหมายเพ�อ่ ยกระดับคุณภาพชีวต� ใหกบั พ�น่ อ งประชาชนผูใชพลังงานไดมีไฟฟา
ใชอยางเพ�ยงพอและทั่วถึง ตลอดจนเพ��มข�ดความสามารถในการแขงขันใหกับภาคเศรษฐกิจโดยรวม
ของประเทศ
การจัดพ�มพเอกสาร “แนะนำสำนักงาน กกพ.” มีวัตถุประสงคเพ�่อเผยแพรประชาสัมพันธ สรางการ
รับรูและความเขาใจในบทบาทและภารกิจของ กกพ. และสำนักงาน กกพ. และสื่อสารภาพรวมการกำกับ
กิจการพลังงาน และที่สำคัญเพ�่อเปนการประชาสัมพันธชองทางการติดตอสื่อสารสำนักงาน กกพ. โดย
สำนักงาน กกพ. มุง หวังวาขอมูลดังกลาวจะเปนประโยชนตอ พ�น่ อ งประชาชนผูใชพลังงานและผูท เ่ี กีย่ วของ
ทุกภาคสวน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

สารบัญ
รูจักคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)
รูจักสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)
รูจัก สำนักงาน กกพ. ประจำเขต
ทำเนียบสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประจำเขต
รูจักบทบาท และภารกิจ ของฝายงานในสำนักงาน กกพ.
แผนยุทธศาสตรการกำกับกิจการพลังงาน ฉบับที่ 4
คณะกรรมการผูใชพลังงานประจำเขต (คพข.)
รูจัก กองทุนพัฒนาไฟฟา

1-2
3-4
5-6
7-8
9 - 10
11 - 12
13 - 14
15 - 16

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

รูจักคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)

บทบาท ภารกิจ และความจำเปน
ขององคกรกำกับ ดูแล กิจการพลังงาน
กิจการพลังงานมีความสำคัญตอโครงสรางทางดานสังคม เศรษฐกิจ และสิ�งแวดลอมของประเทศ ในอดีต
ภาครัฐเปนผูม บี ทบาทหลักในการกำหนดนโยบายและการกำกับดูแลกิจการไฟฟาและกิจการกาซธรรมชาติ จ�งมีการ
ตราพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ปรับโครงสรางการบร�หารกิจการพลังงานของ
ประเทศ โดยแยกงานนโยบาย งานกำกับดูแล และการประกอบกิจการพลังงานออกจากกัน โดยใหความสำคัญ
ในการตั้งองคกรกลาง เพ�่อใหการกำกับกิจการพลังงานภายใตกรอบนโยบายของรัฐเปนไปอยางทั่วถึงและมีความ
อิสระในการดำเนินงาน เพ�่อใหการประกอบกิจการพลังงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีการแขงขันที่เปนธรรม
เสร�มสรางความมัน่ คงในระบบพลังงาน ภายใตการกำหนดหลักเกณฑราคา และมาตรฐานการใหบร�การทีม่ มี าตรฐาน
และเปนที่ยอมรับนอกจากนี้เจตนารมณในการจัดตั้งองคกรกำกับกิจการพลังงานตามพระราชบัญญัตินี้เพ�่อเปด
โอกาสใหทองถิ�น ชุมชน ประชาชน ผูใชพลังงาน ผูมีสวนไดสวนเสีย และผูที่ไดรับผลกระทบจากการประกอบกิจการ
พลังงาน สามารถเขามามีสวนรวมในการคุมครองผูใชพลังงาน และพัฒนาชุมชนในพ�้นที่ใหเปนไปตามวัตถุประสงค
ของกองทุนพัฒนาไฟฟา
ดวยบทบาทภารกิจของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานที่เกี่ยวของโดยตรงกับชีว�ตความเปนอยูของ
ประชาชนผูใชพลังงานของประเทศ รวมทัง้ การพัฒนาภาคอ�ตสาหกรรมพลังงานและเศรษฐกิจของประเทศ จ�งอ�น ใจได
วาพ�น่ อ งประชาชนผูใชพลังงาน ผูป ระกอบการ ชุมชนในพ�น้ ทีร่ อบโรงไฟฟา รวมทัง้ ผูท ม่ี สี ว นไดเสียในภาคพลังงาน
ทุกภาคสวน จะไดรับการคุมครองอยางเปนธรรม ควบคูกับการไดรับบร�การที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน ทั้งหมดนี้เรา
เชือ่ มัน่ การกำกับกิจการพลังงานจะสนับสนุนการขับเคลือ่ นภาคพลังงานของไทยใหมคี วามมัน่ คง อยางยัง่ ยืน

พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 กำหนดใหมีคณะกรรมการกำกับ
กิจการพลังงาน หร�อ กกพ. ซึ่งพระมหากษัตร�ยทรงแตงตั้ง ประกอบดวย
ประธานกรรมการ 1 คน
โดย กกพ. จะตองเปนผูที่มีผลงาน
และกรรมการอีก 6 คน

มีความรู ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ
ในสาขาพลังงาน และสาขาอื่นที่เกี่ยวของอัน
จะเปนประโยชนตอกิจการพลังงาน

มีวาระการดำรงตำแหนง 6 ป
และใหดำรงตำแหนงไดเพ�ยงวาระเดียว

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
ทำหนาที่กำกับดูแล
กิจการไฟฟา 5 ประเภท

กิจการกาซธรรมชาติ

กิจการผลิตไฟฟา (1,194 ใบ)
ศูนยควบคุมระบบไฟฟา (1 ใบ)
ระบบสงไฟฟา (5 ใบ)
ระบบจำหนายไฟฟา (183 ใบ)
กิจการจำหนายไฟฟา (200 ใบ)

ใหความเห็นตอ
แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟาของประเทศ
แผนการลงทุนกิจการไฟฟา
แผนการจัดหากาซธรรมชาติ
แผนขยายระบบโครงขายพลังงาน

สงเสร�ม
การแขงขันในกิจการไฟฟาและกิจการกาซ
ธรรมชาติใหมีความเหมาะสมและเปนธรรม
ใหความคุมครองผูใชพลังงานและผูที่มีสวน
เกี่ยวของทุกภาคสวน โดยคำนึงถึงประโยชน
สูงสุดของประเทศเปนที่ตั้ง
ที่มา www.erc.or.th
1

ขอมูล ณ เดือนธันวาคม 2562

ความยั่งยืน ความสมดุล บนความเปลี่ยนแปลง

กกพ. สานสมดุล สนับสนุนความเปนธรรม

4 ประเภท

กิจการเก็บรักษาและแปรสภาพกาซธรรมชาติ
จากของเหลวเปนกาซฯ (1 ใบ)
กิจการจัดหา และคาสงกาซธรรมชาติ (2 ใบ)
กิจการขนสงกาซฯ ทางทอผานระบบสงกาซฯ
(43 ใบ)
คาปลีกกาซฯ ผานระบบจำหนาย (4 ใบ)

กำกับดูแล
การรับซื้อไฟฟาใหเปนไปตามแผน
มาตรฐานความปลอดภัย
มาตรฐานสิ�งแวดลอม
มาตรฐานคุณภาพการใหบร�การในการ
ประกอบกิจการพลังงาน
อัตราคาไฟฟาและอัตราคาบร�การ
กิจการกาซธรรมชาติโปรงใส เปนธรรม
ตรวจสอบได สะทอนตนทุนและประสิทธิภาพ
การประกอบกิจการพลังงาน
ดูแลการใชจายเง�นกองทุนพัฒนา
ไฟฟาใหเปนไปตามเจตนารมณที่
พระราชบัญญัติกำหนด
ดูแลการใชที่ดินและทรัพยสินเพ�่อ
การวางเขตระบบโครงขายพลังงาน
2

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

แผนยุทธศาสตรการกำกับกิจการพลังงาน ฉบับที่ 4
(พ.ศ. 2563 - 2567)

วัตถุประสงคหลัก ภายใต พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550

1

สงเสร�มใหบร�การดานพลังงานอยางเพ�ยงพอ มีความมั่นคง และมีความเปนธรรม
ตอผูใชพลังงานและผูรับใบอนุญาต
1.1 เพ��มศักยภาพการว�เคราะหนโยบายและแผนดานพลังงานใหมีความนาเชื่อ และเปนที่ยอมรับของผูเกี่ยวของ
1.2 ปรับปรุงระบบการกำกับกิจการพลังงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ�งข�้นเพ�่อใหมีพลังงานที่เพ�ยงพอ และมั่นคง

2
“หัวใจหลักของการกำกับกิจการพลังงานใหเกิดความยั่งยืน คือ การสงเสร�ม
การแขงขัน เพ�่อเกิดประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงกระบวนการมีสวนรวม และ
สามารถสรางความเปนธรรมใหเกิดข�ึ้นกับทุกภาคสวนในภาคพลังงานของชาติ”

ปกปองผลประโยชนของผูใชพลังงานทั้งดานอัตราคาบร�การและ
คุณภาพการใหบร�การ
2.1 ปรับปรุงหลักเกณฑการกำกับอัตราคาบร�การพลังงาน ใหมคี วามความโปรงใส และไดมาตรฐานสากลมากยิง� ข�น้
2.2 พัฒนาการกำกับดานคุณภาพบร�การ พลังงาน เพ�่อใหประชาชนไดรับบร�การที่ไดมาตรฐานและทั่วถึง

3

สงเสร�มการแขงขันในกิจการพลังงานและปองกันการใชอำนาจในทางมิชอบ
ในการประกอบกิจการพลังงาน
3.1 เพ��มศักยภาพการแขงขันตามแผนปฏิรูป

คุณเสมอใจ ศุขสุเมฆ

ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

วันที่ 13 กันยายน 2562

แผนยุทธศาสตรการกำกับกิจการพลังงาน ฉบับที่ 4
(พ.ศ.2563 - 2567)

กำกับกิจการพลังงานเพ�อ่ การพัฒนาทีย่ ง่ั ยืน และสงเสร�มการแขงขันใหเหมาะสมเปนธรรม

พันธกิจ
1) กำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงานใหเปนไปตามวัตถุประสงคของพระราชบัญญัตกิ ารประกอบกิจการ
พลังงาน พ.ศ. 2550 และกรอบนโยบายรัฐ
2) สงเสร�มสนับสนุนการศึกษาว�จยั เกีย่ วกับการพัฒนาการกำกับกิจการพลังงาน และการประกอบกิจการ
พลังงาน
3) สงเสร�มสังคมและประชาชนใหมคี วามรูแ ละความตระหนักดานการจัดการและตรวจสอบการดำเนินงานดาน
พลังงาน
4) พัฒนาองคกรดวยหลักธรรมาภิบาล และพัฒนาศักยาภาพบุคลากรในการกำกับกิจการพลังงานใหสงู ข�น้
ความยั่งยืน ความสมดุล บนความเปลี่ยนแปลง

สงเสร�มใหการบร�การของระบบโครงขายพลังงานเปนไปดวยความเปนธรรม
โปรงใสและไมเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม
4.1 จัดทำมาตรฐานการใหบร�การของระบบโครงขาย เพ�่อใหมีมาตรฐานบร�การระดับสากล

5
6

ว�สัยทัศน

11

4

7
8

สงเสร�มใหการประกอบกิจการพลังงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และ
เปนธรรมตอผูรับใบอนุญาตและผูใชพลังงาน
5.1 สงเสร�มการประกอบกิจการใหมีประสิทธิภาพ และเปนธรรมตอผูรับใบอนุญาตและผูใชพลังงาน

ปกปองสิทธิเสร�ภาพของผูใชพลังงาน ชุมชนทองถิ�น ประชาชน และผูรับใบอนุญาตในการมีสวนรวม
เขาถึง ใช และจัดการดานพลังงาน ภายใตหลักเกณฑที่ใหความเปนธรรมแกทุกฝาย
6.1 พัฒนากระบวนการมีสวนรวมอยางเปนระบบ เพ�่อใหผูใชพลังงาน ชุมชนทองถิ�น ประชาชน และผูรับใบอนุญาต
ในการมีสวนรวมไดอยางครบถวนทุกขั้นตอน

สงเสร�มการใชพลังงานและการใชทรัพยากรในการประกอบกิจการพลังงานอยางประหยัด
และมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบตอสิ�งแวดลอมและความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติ
7.1 พัฒนาระบบการกำกับใหผูประกอบการใชทรัพยากรในการประกอบกิจการอยางประหยัด มีประสิทธิภาพ
และสามารถรองรับ 3D : Decentralize, Digitize & Decarbonize

สงเสร�มการใชพลังงานหมุนเว�ยนในการประกอบกิจการไฟฟาที่มีผลกระทบตอสิ�งแวดลอมนอย
8.1 สงเสร�มการใชประโยชนและพัฒนาแหลงพลังงานหมุนเว�ยนเพ�อ่ ใหการประกอบกิจการไฟฟามีผลกระทบตอสิง� แวดลอมนอย

9

บร�หารจัดการองคกรที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และพัฒนาบุคลากรใหเปนมืออาชีพ
ดานการกำกับกิจการพลังงาน
9.1 พัฒนาระบบบร�หาร จัดการ การปฏิบัติงานใหทันสมัย ดวยเทคโนโลยีดิจ�ทัลเพ�่อ ใหตอบสนองความตองการ
และใหบร�การอยางสะดวกรวดเร็ว โปรงใส เปนมืออาชีพ
9.2 พัฒนาบุคลากรใหเปนมืออาชีพดานการกำกับกิจการพลังงาน

กกพ. สานสมดุล สนับสนุนความเปนธรรม

12

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

คณะกรรมการผูใชพลังงานประจำเขต (คพข.)

ขั้นตอนการพ�จารณา เร�่องรองเร�ยนตามระเบียบ

แนวนโยบายพ�้นฐานวาดวยกิจการพลังงานภายใตพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
กำหนดใหเปดโอกาสใหผูใชพลังงานและประชาชนในแตละทองถิน� มีสว นรวมในการพัฒนาและกำกับดูแลกิจการพลังงาน
ของประเทศในการจัดการและตรวจสอบการดำเนินงานดานพลังงานในทองถิ�น โดยกำหนดให กกพ. แตงตั้งผูแทนผูใช
พลังงานจากภาคสวนตางๆ ทัว่ ประเทศ ผานกระบวนการสรรหามาดำรงตำแหนงคณะกรรมการผูใชพลังงานประจำเขต
(คพข.) หร�อ ผูแ ทนจ�ตอาสาภาคประชาชน จำนวนรวมทัง้ สิน� 143 คน เพ�อ่ ปฏิบตั หิ นาทีใ่ นเขตพ�น้ ที่ 13 เขต ทีเ่ ปนทีต่ ง้ั
ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประจำเขตทั่วประเทศ โดยในแตละเขตมีจำนวน คพข. 11 คน
ประกอบดวยประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอีกไมเกิน 10 คน มีวาระการดำรงตำแหนงคราวละ 4 ป และมีสำนัก
งานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประจำเขตทำหนาที่เปนเลขานุการคณะกรรมการ ทั้งนี้ คพข. มีหนาที่ดำเนินการ
เกี่ยวกับเร�่องรองเร�ยนของผูใชพลังงาน 3 ประเภท ดังนี้

ความเดือดรอนเสียหายที่ผูใชพลังงานไดรับอันเนื่องมาจากการใหบร�การของผูรับใบอนุญาต เชน ไฟฟาตก
ดับ หร�อ อื่นๆ ที่ทำใหเกิดความเสียหาย
การเร�ยกเก็บอัตราคาบร�การที่ ไมถูกตองหร�อไมเปนธรรม เชน การจดหนวยผิด คลาดเคลื่อน มิเตอร ไมตรง
หร�อคาบร�การสวนอื่นๆ ที่ ไมเปนธรรม
เร�่องที่เปนขอพ�พาทระหวางผูใช ไฟฟากับผู ไดรับใบอนุญาต เชน ขอพ�พาทเกี่ยวกับมาตรฐานคุณภาพการ
ใหบร�การ
คพข. จะดำเนินการเกี่ยวกับขอรองเร�ยนดังกลาวผานกระบวนการไกลเกลี่ยเพ�่อหาขอยุติเร�่องดังกลาว
นอกจากนี้ คพข. ในฐานะตัวแทนผูใชพลังงาน สามารถเสนอมาตรการแกไขปรับปรุงการใหบร�การพลังงาน ใหคำปร�กษา
และใหขอมูลที่เปนประโยชนในดานการคุมครองผูใชพลังงานตอ กกพ.

เชียงใหม เชียงราย พะเยา

เจาหนาที่

ตรวจสอบขอมูล/ขอเท็จจร�ง

ขอมูลเพ�ยงพอ (รับเร�่อง)

ผูประกอบการ

ขอมูลไมเพ�ยงพอ (ประสานขอเพ��ม)

คพข.

“ดำเนินการไกลเกลี่ย”

ผูรองเร�ยน

สนง. กกพ. เขต

ประสานนัดหมายดำเนินการไกลเกลี่ย

ขอนแกน

อ�บลราชธานี มุกดาหาร

กาฬสินธุ มหาสารคาม รอยเอ็ด
ยโสธร อำนาจเจร�ญ และศร�สะเกษ

4
2

พ�ษณุโลก นาน แพร อ�ตรดิตถ

สำเร็จ

ไมสำเร็จ

นครราชสีมา ชัยภูมิ บุร�รัมย และสุร�นทร

สุโขทัย ตาก กำแพงเพชร และพ�จ�ตร

3
9

13

นครสวรรค เพชรบูรณ

อ�ทัยธานี ชัยนาท สิงหบุร� และลพบุร�

6
7

5

สระบุร� อางทอง

พระนครศร�อยุธยา ปทุมธานี
นครนายก ปราจ�นบุร� และสระแกว

ชลบุร� ฉะเชิงเทรา ระยอง
จันทบุร� และตราด

10

กาญจนบุร� สุพรรณบุร�
นครปฐม และสมุทรสาคร

นนทบุร� กรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ

หลักเกณฑและว�ธีพ�จารณา
เร�่องรองเร�ยน เปนไปตาม
“ระเบียบ กกพ. วาดวย
หลักเกณฑการยื่นเร�่องรองเร�ยน
รับเร�่องรองเร�ยนและว�ธีพ�จารณา
เร�่องรองเร�ยนของผูใช
พลังงานฯ พ.ศ. 2553
แก ไขเพ��มเติมฉบับที่ 3
พ.ศ. 2558”

กระบวนการพ�จารณาว�นิจฉัยโดย (คพข.)

แจงคำว�นิจฉัย ใหผูรองเร�ยนและ
ผูประกอบการพลังงานทราบ

ผูใชพลังงานที่ ไมเห็นดวยกับ
คำว�นิจฉัยของ คพข.
มีสิทธิอ�ทธรณตอ กกพ. ไดตาม
“ระเบียบ กกพ. วาดวย
หลักเกณฑ ว�ธีการ และเง�่อนไข
การอ�ทธรณ และการพ�จารณา
อ�ทธรณการคัดคาน
และการพ�จารณาคำรองคัดคาน
พ.ศ. 2552”

ราชบุร� สมุทรสงคราม เพชรบุร�
ประจวบคีร�ขันธ ชุมพร และระนอง

11

12

สงขลา พัทลุง สตูล

บันทึกขอมูลและรายงานผลตอ กกพ.

ปตตานี ยะลา และนราธิวาส

13

ผูรองเร�ยน

หนองคาย บึงกาฬ นครพนม
สกลนคร อ�ดรธานี หนองบัวลำภู และเลย

1

ลำปาง ลำพ�น และแมฮองสอน

สุราษฎรธานี พังงา ภูเก็ต
กระบี่ นครศร�ธรรมราช และตรัง

เสนอเร�่องรองเร�ยน

ความยั่งยืน ความสมดุล บนความเปลี่ยนแปลง

กกพ. สานสมดุล สนับสนุนความเปนธรรม
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สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

การดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟา
“กองทุนพัฒนาไฟฟา”
จัดตัง้ ข�น้ ภายในสำนักงาน กกพ. ตาม พรบ. การประกอบ
กิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มีวตั ถุประสงคเพ�อ่
เปนทุนสนับสนุนการพัฒนาไฟฟาของไทย

กกพ. เปนผูก ำกับดูแลและออกระเบียบการรับเง�น
และการใชจา ยเง�นตามกรอบนโยบายของ กพช.

เปนทุนหมุนเว�ยนที่ไมมสี ถานภาพเปนนิตบิ คุ คล

รมว.พน.

เปนทุนหมุนเว�ยนตามประกาศกระทรวงการคลัง ซึง่
ตองจัดใหมกี ารประเมินผล/รายงานผลการดำเนินงาน
ในฐานะทุนหมุนเว�ยน ตอกรมบัญชีกลาง กค.

สนง.กกพ.

ผูร บั ใบอนุญาต
จำหนายไฟฟา

รมว.พน. เปนผูน ำเสนอนโยบาย
การนำสงเง�นและการใชจา ยเง�นกองทุนฯ ตอ กพช.

สำนักงาน กกพ. ทำหนาที่ รับเง�น จายเง�น เก็บรักษา
และบร�หารจัดการเง�นกองทุนฯ แยกออกจาก
งบประมาณของสำนักงาน กกพ.

กพช.

การจัดเก็บเง�นกองทุน
ตามมติ กพช.

โครงสรางการบร�หารงานกองทุนพัฒนาไฟฟา

ตรวจสอบการดำเนินงานโดย สตง. และรายงานผลการ
ดำเนินงานประจำปตอ กพช. รมว.พน. ครม. สภาผูแ ทน
ราษฎรและว�ฒสิ ภา และเปดเผยตอสาธารณชน

วัตถุประสงคการใชจา ยเง�นกองทุนพัฒนาไฟฟา
มาตรา 97(1) ชดเชยและอ�ดหนุนผูร บั ใบอนุญาตฯ ซึง่ ใหบร�การแก
ผูใชไฟฟาทีด่ อ ยโอกาส หร�อเพ�อ่ มีการใหบร�การไฟฟาอยางทัว่ ถึง

การใชจา ย
ตามมติ กพช.
1) ชดเชยรายไดระหวาง
การไฟฟา
2) อ�ดหนุนคาไฟฟาผู
ดอยโอกาส
(ไฟฟร� 90/50 หนวย)

ระดับนโยบาย

คณะอนุกรรมการกลัน่ กรองโครงการ
กองทุนพัฒนาไฟฟาเพ�อ่ กิจการตาม ม. 97(4)

คณะอนุกรรมการบร�หารกองทุน
พัฒนาไฟฟา (ในฐานะทุนหมุนเว�ยน)

สำนักงาน กกพ.

ระดับปฏิบตั กิ าร

กองทุนพัฒนาไฟฟา

การดำเนินการ
ตาม ม.97(1)

การดำเนินการ
ตาม ม.97(2)

ชดเชยการ
ใหบร�การไฟฟา
อยางทั่วถึง

ยังไมมี
เหตุการณ
ที่ตอง
ดำเนินการ

ผูร บั ใบอนุญาต
ผลิตไฟฟา (รอยละ 95)

มาตรา 97(3) การพัฒนาและฟ�น� ฟ�ทอ งถิน� ที่ไดรบั ผลกระทบจากการ
ดำเนินงานของโรงไฟฟา (กองทุนฯ ในพ�น้ ทีป่ ระกาศ)

การอ�ดหนุนผูใช
ไฟฟาที่
ดอยโอกาส

ผูร บั ใบอนุญาต
จำหนายไฟฟา

มาตรา 97(4) สงเสร�มการใชพลังงานหมุนเว�ยนและเทคโนโลยีทใ่ี ชใน
การประกอบกิจการไฟฟาทีม่ ผี ลกระทบตอสิง� แวดลอมนอย

2,100 – 3,600
ลานบาท/ป

ผูร บั ใบอนุญาต
จำหนายไฟฟา

มาตรา 97(5) สงเสร�มสังคมและประชาชนใหมคี วามรู ความตระหนัก
และมีสว นรวมทางดานไฟฟา

มาตรา 97(6) เปนคาใชจา ยในการบร�หารกองทุนฯ

คณะอนุกรรมการกลัน่ กรองโครงการ
กองทุนพัฒนาไฟฟาเพ�อ่ กิจการตาม ม. 97(5)

ระดับบร�หาร

มาตรา 97(2) ชดเชยผูใชไฟฟาซึง่ จายคาไฟฟาแพงข�น้ จากการที่
ผูร บั ใบอนุญาตศูนยควบคุมระบบไฟฟาเลือกปฏิบตั อิ ยางไมเปนธรรม

ผูร บั ใบอนุญาต
ผลิตไฟฟา (รอยละ 5)

ขอมูล ณ พฤศจ�กายน 2562

คณะอนุกรรมการกลัน่ กรองแผนงาน
และโครงการ เพ�อ่ กิจการตาม ม. 97(3)

คณะอนุกรรมการประเมินผลการดำเนิน
งานของกองทุนพัฒนาไฟฟา

ผูร บั ใบอนุญาต
ศูนยควบคุมระบบไฟฟา

1) สำรองกรณีฉกุ เฉิน
2) การบร�หารจัดการ
กองทุนฯ
3) อ�ดหนุนทองถิน� ฯ ที่ไดรบั
จัดสรรเง�นนอยไมเพ�ยงพอ
(กองทุน ค)

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

10,000 – 21,000
ลานบาท/ป

เร��มดำเนินการป 2554
เปนตนมา

การดำเนินการ
ตาม ม.97(3)

การดำเนินการ
ตาม ม.97(4)

การดำเนินการ
ตาม ม.97(5)

การดำเนินการ
ตาม ม.97(6)

กองทุนประเภท ก
13 กองทุน
กองทุนประเภท ข
73 กองทุน
กองทุนประเภท ค
408 กองทุน

สงเสร�มการใช
พลังงานหมุนเว�ยน
และเทคโนโลยี
ที่ใชในการประกอบ
กิจการไฟฟา
ที่มีผลกระทบ
ตอสิ�งแวดลอมนอย

สงเสร�มสังคม
และประชาชนใหมี
ความรู
ความตระหนัก
และมีสวนรวม
ทางดานไฟฟา

สนับสนุน
การดำเนินงาน
ของกองทุน

> 900
ลานบาท/ป

> 350
ลานบาท/ป

> 2,000
ลานบาท/ป

เร��มเก็บเง�น 2558 และ
จัดสรรเง�นป 2560 เปนตนมา
เร��มเก็บเง�น
ป 2554 และ
จัดสรรเง�นป
2555 เปนตนมา

>100
ลานบาท/ป

1.สำรองกรณีฉุกเฉิน
บรรเทาความเสียหาย
เบื้องตนจากผลกระทบ
จากโรงไฟฟา
2. อ�ดหนุนทองถิ�นฯ
ที่ไดรับเง�นนอยไม
เพ�ยงพอฯ (กองทุน ค)
3. การบร�หารจัดการ
กองทุนฯ

ใชจา ยตามวัตถุประสงคผบู ร�จาค /ที่ กกพ. กำหนด
เง�นคาปรับจากการฝาฝน/เง�นหร�อทรัพยสนิ รับบร�จาค/ดอกเบีย้ หร�อผลประโยชนอน่ื
15

ความยั่งยืน ความสมดุล บนความเปลี่ยนแปลง

กกพ. สานสมดุล สนับสนุนความเปนธรรม
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สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

NOTE
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NOTE

ความยั่งยืน ความสมดุล บนความเปลี่ยนแปลง

กกพ. สานสมดุล สนับสนุนความเปนธรรม
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