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ระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน
ว่าด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
พ.ศ. ๒๕๕๓
อาศัย อํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๑๐) มาตรา ๔๔ มาตรา ๙๕ มาตรา ๙๖ และ
มาตรา ๙๗ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารประกอบกิ จ การพลั ง งาน พ.ศ. ๒๕๕๐ อั น เป็ น กฎหมาย
ที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓
มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้
โดยอาศัย อํ านาจตามบทบัญ ญั ติแ ห่ง กฎหมาย คณะกรรมการกํา กับ กิจ การพลั ง งานออกระเบีย บไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรีย กว่า “ระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน ว่าด้ว ยกองทุน
พัฒนาไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๓”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ระเบี ย บนี้ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ ในการรั บ การจ่ า ย การเก็ บ รั ก ษา การบริ ห ารจั ด การ
การนําส่ง และการใช้จ่าย เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“กกพ.” หมายความว่า คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน
“สกพ.” หมายความว่า สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน
“เลขาธิการ สกพ.” หมายความว่า เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน
พ.ศ. ๒๕๕๐
ข้อ ๕ ให้ ประธาน กกพ. เป็น ผู้ รัก ษาการตามระเบีย บนี้ และวิ นิจ ฉัย ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ
การปฏิบัติตามระเบียบนี้
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หมวด ๑
การบริหารและกํากับดูแลกองทุน
ข้อ ๖ เพื่อให้การดําเนินงานของกองทุนบรรลุวัตถุประสงค์ตามพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้ กกพ. มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) กําหนดนโยบาย และกํากับการดําเนินงานของกองทุน
(๒) กํากับการใช้จ่ายเงินกองทุนให้มีประสิทธิภาพ
(๓) อนุมัติและจัดสรรเงินกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
(๔) อนุมัติการหาผลประโยชน์ของกองทุน
(๕) แต่งตั้ง คณะกรรมการพัฒ นาชุมชนในพื้น ที่ร อบโรงไฟฟ้าเพื่อบริหารจัด การเงิน กองทุน
ที่ได้รับจัดสรรสําหรับกิจการตามมาตรา ๙๗ (๓) ในพื้นที่
(๖) แต่งตั้ง คณะอนุก รรมการเพื่อช่ว ยปฏิบัติ ง านของ กกพ. ด้า นการกลั่ นกรองแผนงาน
และโครงการ และด้านการติดตามประเมินผลโครงการ
(๗) กําหนดกรอบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน
(๘) ดําเนินการอื่นใดเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของกองทุน
ข้อ ๗ ให้ สกพ. มีหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของ กกพ. ดังนี้
(๑) จัดทําแผนงานประจําปี ประมาณการรายได้และรายจ่าย สําหรับกิจการตามมาตรา ๙๗
(๒) รับเงิน จ่ายเงิน เก็บรักษา และบริหารจัดการเงินกองทุน
(๓) จัด ทําประกาศเพื่อให้มีการยื่น ข้อเสนอโครงการ สําหรับกิจการตามมาตรา ๙๗ (๔)
และ (๕) ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ กกพ. กําหนด
(๔) ศึก ษา วิเ คราะห์ และให้ ค วามเห็ น ข้ อ เสนอแผนงานและโครงการ สํ า หรับ กิ จ การ
ตามมาตรา ๙๗
(๕) รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินกองทุน
(๖) จัด ทํา รายงานผลการดํา เนิน งานและการใช้ จ่า ยเงิ น กองทุ น รวมทั้ ง รายงานการเงิ น
เสนอต่อ กกพ.
(๗) ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ผลการดําเนินงานกองทุน
(๘) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ กกพ. มอบหมาย
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หมวด ๒
การนําส่งเงินเข้ากองทุน การรับเงิน และการเก็บรักษาเงิน
ข้อ ๘ ให้ สกพ. เปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทเงินฝากกระแสรายวัน เงินฝากออมทรัพย์
หรือเงินฝากประจํา เพื่อกิจการกองทุน
ข้อ ๙ ให้ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การไฟฟ้ า นํ า ส่ ง เงิ น เข้ า กองทุ น ตามระยะเวลา
และในอัตราที่ กกพ. กําหนด
ข้อ ๑๐ เงินที่ได้รับจากผู้รับใบอนุญ าตประกอบกิจการไฟฟ้าประเภทใบอนุญาตผลิต ไฟฟ้า
ให้ สกพ. จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายตามมาตรา ๙๗ (๓) ในสัด ส่ว นร้อยละเก้าสิบห้า และส่วนที่เหลือ
ร้อยละห้า ให้จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายตามมาตรา ๙๗ (๖)
ข้อ ๑๑ เงิ น ที่ ไ ด้ รั บ จากผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การไฟฟ้ า ประเภทอื่ น ให้ จั ด สรร
เป็นค่าใช้จ่ายตามมาตรา ๙๗ (๑) (๔) (๕) และ (๖) ตามที่ กกพ. กําหนด
ข้อ ๑๒ เงินค่าปรับทางปกครองที่ได้รับจากผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า ตามมาตรา
๑๒๘ และค่าปรับจากความผิดที่ กกพ. เปรียบเทียบตามมาตรา ๑๔๐ เมื่อได้หักค่าใช้จ่ายตามที่ กกพ.
กําหนดแล้ว ให้ สกพ. นําส่งเข้ากองทุน
ข้อ ๑๓ เงินค่าปรับที่กองทุนได้รับตามข้อ ๑๒ ให้จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายตามมาตรา ๙๗ (๖)
ยกเว้น ค่าปรับจากการไม่ปฏิบัติต ามมาตรา ๘๗ วรรคสอง ให้จัดสรรเป็น ค่าใช้จ่าย เพื่อการชดเชย
ตามมาตรา ๙๗ (๒)
ข้อ ๑๔ ดอกผลหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน ให้จัดสรร
เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน หรือตามที่ กกพ. กําหนด
ข้อ ๑๕ ในกรณี ที่ มี ผู้ บ ริ จ าคเงิ น หรื อ ทรั พ ย์ สิ น ให้ ก องทุ น โดยระบุ วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ใช้
ในกิจการใดตามมาตรา ๙๗ ให้ สกพ. ดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค
หากไม่ระบุวัตถุประสงค์ไว้ ให้เสนอ กกพ. พิจารณาเพื่อจัดสรรใช้ในกิจการตามมาตรา ๙๗
ทั้งนี้ การรับเงิน และทรัพ ย์ สิน ดังกล่ าวต้องไม่ มีเงื่อนไข ภาระผูกพัน หรือก่อให้ เกิด ภาระ
ค่าใช้จ่ายกองทุนเกินสมควร
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ข้อ ๑๖ การรับเงินหรือทรัพ ย์สิน ที่มีผู้บริจาค ให้ สกพ. ออกใบเสร็จรับเงิน หรือเอกสาร
การรับทรัพย์สินให้แก่ผู้บริจาค
หมวด ๓
การจ่ายเงินกองทุน และการใช้จ่ายเงินกองทุน
ส่วนที่ ๑
การจ่ายเงินกองทุน
ข้อ ๑๗ ให้เลขาธิการ สกพ. หรือผู้ที่เลขาธิการ สกพ. มอบหมาย มีอํานาจสั่งจ่ายเงินจาก
บั ญ ชี เ งิ น ฝากของกองทุ น ตามข้ อ ๘ เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยเพื่ อ กิ จ การตามมาตรา ๙๗ ภายในวงเงิ น
ตามแผนงานประจํ าปี ที่ กกพ. อนุ มัติ โดยจะจ่า ยเป็น รายไตรมาสหรื อตามแผนการดํ าเนิน งาน
แล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๘ การสั่งจ่ายเงินจากบัญ ชีต ามข้อ ๑๗ ให้ดําเนิน การโดยโอนเงิน กองทุน เข้าบัญ ชี
เงินฝากธนาคาร หรือออกเช็คสั่งจ่ายในนามผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุน แล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๙ สกพ. จะจ่ายเงินกองทุนได้ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) การขอรับเงิน เพื่อกิจการตามมาตรา ๙๗ (๑) ให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า
ประเภทใบอนุญ าตจํา หน่ ายไฟฟ้า ที่ได้ รับ อนุ มัติ จาก กกพ. แจ้ง รายละเอี ย ดบัญ ชีเ งิน ฝากธนาคาร
เป็นหนังสือ ให้ สกพ. ทราบ
(๒) การขอรับ เงิ น เพื่อ กิจ การตามมาตรา ๙๗ (๒) ให้ ผู้รั บใบอนุญ าตประกอบกิจ การ
ไฟฟ้าที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. ให้เป็นผู้รับการจัดสรรเพื่อการชดเชยผู้ใช้ไฟฟ้าที่ต้องจ่ายค่าไฟฟ้าแพงขึ้น
ผ่า นสูต รการปรั บ อั ต ราค่า ไฟฟ้ า โดยอั ต โนมัติ แจ้ ง รายละเอีย ดบั ญ ชี เ งิน ฝากธนาคาร เป็ น หนั ง สื อ
ให้ สกพ. ทราบ
(๓) การขอรับเงิน เพื่อกิจการตามมาตรา ๙๗ (๓) ให้ สกพ. โอนเงิน ตามแผนการใช้
จ่ายเงินรายไตรมาสของแผนงานประจําปี เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารตามระเบียบที่ กกพ. กําหนด
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(๔) การขอรับ เงิน เพื่อ กิ จการตามมาตรา ๙๗ (๔) และ (๕) ให้ผู้ รับ การจั ด สรรเงิ น
ยื่ น หนั ง สื อ ขอเบิ ก เงิ น ต่ อ สกพ. เป็ น ครั้ ง คราวเมื่ อ ถึ ง กํ า หนด หรื อ ใกล้ จ ะถึ ง กํ า หนดจ่ า ยเงิ น
โดยทุกครั้งที่ขอเบิกเงินต้องมีเอกสารประกอบ ดังนี้
(ก) มติ กกพ. อนุมัติโครงการตามมาตรา ๙๗ (๔) หรือ (๕)
(ข) แผนการใช้จ่ายเงินที่ได้รับอนุมัติ หรือที่ได้อนุมัติให้มีการเปลี่ยนแปลง หรือประมาณ
การรายจ่ายประจําปี แล้วแต่กรณี
(ค) รายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคาร
(ง) เอกสารประกอบอื่นตามที่ สกพ. กําหนด
ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงรายการ การขยายระยะเวลาดําเนิน การ ที่เปลี่ย นแปลงไปจาก
รายละเอียดโครงการที่ กกพ. ได้อนุมัติไว้แล้ว จะต้องได้รับอนุมัติจาก กกพ. ก่อน
(๕) การจ่ายเงินเพื่อกิจการตามมาตรา ๙๗ (๖) เมื่อแผนงานประจําปีได้รับอนุมัติจาก กกพ.
และถึงกําหนดการใช้เงินตามแผน
ข้อ ๒๐ ให้ใช้สําเนาใบฝากเงิน หรือรายงานการโอนเงิน ของธนาคาร และหนังสือยืน ยัน
การรับเงิน หรือใบเสร็จรับเงิน เป็นหลักฐานการจ่ายเงิน
ส่วนที่ ๒
การใช้จ่ายเงินกองทุน
ข้อ ๒๑ ให้ผู้รับการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อใช้จ่ายตามมาตรา ๙๗ (๑) และให้ผู้รับการจัดสรร
เพื่ อ การชดเชยผู้ ใ ช้ ไ ฟฟ้ า ที่ ต้ อ งจ่ า ยค่ า ไฟฟ้ า แพงขึ้ น ผ่ า นสู ต รการปรั บ อั ต ราค่ า ไฟฟ้ า โดยอั ต โนมั ติ
ตามมาตรา ๙๗ (๒) ส่งรายงานการใช้จ่ายเงินกองทุนที่ได้รับการจัดสรรให้ สกพ. ทราบ
ข้อ ๒๒ การใช้ จ่ ายเงิ น ที่ ไ ด้รั บ จั ด สรรเพื่ อ กิ จ การตามมาตรา ๙๗ (๓) (๔) และ (๕)
ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบที่ กกพ. กําหนด
ข้อ ๒๓ ให้ สกพ. ใช้จ่ายเงินที่ได้รับจัดสรรเพื่อกิจการตามมาตรา ๙๗ (๖) ตามแผนงาน
ประจําปีที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. ซึ่งต้องประกอบด้วยรายการ ดังต่อไปนี้
(๑) ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน

เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๔๖ ง

หน้า ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๓

(๒) สํ า รองไว้ ใ ช้ ใ นกรณี ฉุ ก เฉิ น เพื่ อ เยี ย วยาหรื อ บรรเทาความเสี ย หายในเบื้ อ งต้ น
จากผลกระทบที่มีสาเหตุจากโรงไฟฟ้า
(๓) อุ ด หนุ น ให้ กั บ การพั ฒ นาหรื อ ฟื้ น ฟู ท้ อ งถิ่ น ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากการดํ า เนิ น งาน
ของโรงไฟฟ้าที่ได้รับการจัดสรรเงินจํานวนน้อยไม่เพียงพอต่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่น
ข้อ ๒๔ เมื่อโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อกิจการตามมาตรา ๙๗ (๔) และ (๕)
ดําเนิน การเสร็จ สิ้น ให้ผู้ไ ด้รับ การจัด สรรปิ ด บัญ ชีเงิ น ฝากธนาคารและส่ง เงิน เหลื อจ่า ยพร้ อมดอกผล
ทั้งหมดคืน สกพ. ภายในหกสิบวันนับจากวันเสร็จสิ้นโครงการ
หมวด ๔
การบัญชี
ข้อ ๒๕ ให้ สกพ. จั ด ทํ า บั ญ ชี ข องกองทุ น ตามหลั ก สากล และแยกบั ญ ชี จ าก สกพ.
อย่างชัดเจน
ข้อ ๒๖ ให้ สกพ. จัดให้มีการตรวจสอบภายใน เกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุ
ของกองทุน และรายงานผลการตรวจสอบให้ กกพ. ทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ข้อ ๒๗ ให้ สกพ. จัดทํารายงานการรับจ่ายเงินกองทุน และให้จัด ทํางบการเงิน ประจําปี
ให้สํานักงานตรวจเงิน แผ่น ดิน ตรวจสอบภายใน ๑๒๐ วัน นับตั้งแต่วันสิ้นปีง บประมาณของ สกพ.
และเมื่อสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบรับรองแล้ว ให้รายงานให้ กกพ. ทราบ
ข้อ ๒๘ ในกรณีผู้ที่ ได้รับการจัดสรรเงิน กองทุน เป็น หน่ว ยงานของรัฐ ทรัพ ย์ สิน ที่ได้ม า
โดยใช้เงินกองทุนให้เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ที่ได้รับการจัดสรร
สําหรับผู้ที่ได้รับการจัดสรรเงินกองทุน ที่มิใช่หน่วยงานรัฐ ให้ดําเนินการตามที่ กกพ. กําหนด
ข้อ ๒๙ ในการดําเนินงานด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ การตรวจสอบภายใน และการ
จัดทํารายงานประจําปีเกี่ยวกับกองทุน ให้ สกพ. ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ของ กกพ. ในเรื่องนั้น ๆ
โดยอนุโลม
หมวด ๕
การหาผลประโยชน์
ข้อ ๓๐ ให้ สกพ. นําเงินกองทุนไปหาผลประโยชน์ ดังนี้

เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๔๖ ง

หน้า ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๓

(๑) ฝากไว้กับธนาคาร
(๒) ซื้อพันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ
(๓) นอกจาก (๑) และ (๒) ให้นําเสนอ กกพ. เพื่อพิจารณาอนุมัติ
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๓๑ ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในฐานะผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า
นํา ส่ง เงิ น ที่เ ก็บ เข้า กองทุน พัฒ นาชุ มชนในพื้น ที่ ร อบโรงไฟฟ้ า ที่ยั งคงเหลือ อยู่กั บการไฟฟ้ า ฝ่า ยผลิ ต
แห่งประเทศไทยทั้งหมดพร้อมทั้งดอกผล (ถ้ามี) เข้ากองทุนภายใน ๑๐ วัน ทําการ นับถัดจากวัน ที่
ได้รับแจ้งจาก สกพ. โดยให้แยกบัญชีว่าด้วยเงินดังกล่าวได้เก็บจากผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า
ประเภทใบอนุญาตผลิตไฟฟ้ารายใด เป็นจํานวนเท่าใด เพื่อจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายตามมาตรา ๙๗ (๓)
สําหรับท้องถิ่นที่ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้าประเภทใบอนุญาตผลิตไฟฟ้านั้นตั้งอยู่
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓
ดิเรก ลาวัณย์ศิริ
ประธานกรรมการกํากับกิจการพลังงาน

