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ระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดสรรเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
เพื่อการส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า
พ.ศ. ๒๕๕๙
โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อการส่งเสริม
สังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๑๐) (๑๔) (๑๕) (๑๖) มาตรา ๙๓ มาตรา ๙๕
และมาตรา ๙๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับข้อ ๒๒
ของระเบี ย บคณะกรรมการกํ า กั บ กิ จ การพลั ง งาน ว่ า ด้ ว ยกองทุ น พั ฒ นาไฟฟ้ า พ.ศ. ๒๕๕๓
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน ออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการจัดสรรเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก
และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“พระราชบัญญัติ” หมายความว่า พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐
“กกพ.” หมายความว่า คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน
“สํานักงาน กกพ.” หมายความว่า สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการสํานักงาน กกพ.
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้
ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า
“ปีงบประมาณ” หมายความว่า ปีงบประมาณของสํานักงาน กกพ.
“ข้อเสนอโครงการ” หมายความว่า รายละเอียดของโครงการที่ผู้มีสิทธิยื่นขอรับการจัดสรร
เงิ น กองทุ น ยื่ น เสนอ โดยมี แ บบหรื อ รู ป หรื อ รายละเอี ย ดรายการพร้ อ มทั้ ง แผนการใช้ จ่ า ยเงิ น
หรือแผนการดําเนินงานตามโครงการที่ชัดเจนและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า
(๑) ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๒) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
(๓) หน่วยงานอื่นของรัฐ
(๔) หน่วยงานภายในของหน่วยงานของรัฐตาม (๑) (๒) หรือ (๓)
“สถาบันการศึกษา” หมายความว่า สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
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“สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์
“องค์กรไม่แสวงหากําไร” หมายความว่า สมาคม มูลนิธิ หรือองค์กรที่เรียกชื่อ อย่างอื่น
ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือเป็นส่วนงานหรือโครงการในองค์กรนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์เพื่อดําเนินกิจกรรม
ที่เป็นสาธารณประโยชน์ ไม่แสวงหากําไรจากการประกอบกิจกรรมดังกล่าว และต้องดําเนินกิจการ
อย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อสาธารณประโยชน์มาเป็นเวลาต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ทั้งนี้ ต้องมีวัตถุประสงค์
และการดําเนินงานที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุน
“หน่วยงานด้านสื่อสารมวลชน” หมายความว่า หน่วยงานที่ทําหน้าที่สื่อสารตามบทบาทหน้าที่
ของสื่อสารมวลชน ซึ่งมีทั้งหน่วยงานของเอกชน และหน่วยงานของทางราชการ อาทิเช่น องค์กรวิทยุกระจายเสียง
องค์กรโทรทัศน์ องค์กรหนังสือพิมพ์ เป็นต้น
“ผู้มีสิทธิยื่นขอรับการจัดสรรเงินกองทุน” หมายความว่า ผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๑๒ ในการยื่น
ข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรเงินจากกองทุน
“ผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุน” หมายความว่า ผู้มีสิทธิยื่นขอรับการจัดสรรเงินกองทุนที่ได้รับ
อนุมัติจาก กกพ. ให้ดําเนินโครงการโดยใช้เงินจากกองทุน
“โครงการ” หมายความว่า โครงการที่ได้รับจัดสรรเงินจากกองทุน
ข้อ ๔ ให้ประธานกรรมการกํากับกิจการพลังงานเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้ กกพ.
เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๕ เงินกองทุนให้ใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุน ดังต่อไปนี้
(๑) ส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้และความตระหนักทางด้านไฟฟ้า
(๒) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า เพื่อพัฒนาเครือข่ายข้อมูล และร่วมมือกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
(๓) ส่งเสริมสังคมและประชาชนให้ใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ
ข้อ ๖ การใช้ จ่ ายเงิ นให้ เป็ นไปตามที่ กกพ. กํ าหนด ภายใต้ กรอบของคณะกรรมการ
นโยบายพลังงานแห่งชาติ
ข้อ ๗ เงิ น กองทุ น ให้ ใ ช้ จ่ า ยสนั บ สนุ น โครงการ และแผนงานอื่ น ๆ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินกองทุนตามมาตรา ๙๗ (๕) ตามที่ กกพ. เห็นชอบ
หมวด ๒
ประเภทแผนงาน โครงการ ที่มีสิทธิขอรับการจัดสรร
ข้อ ๘ ประเภทแผนงานที่มีสิทธิขอรับการจัดสรรเงินจากกองทุน ต้องมีการดําเนินงานในลักษณะ
ดังต่อไปนี้
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(๑) แผนงานเสริมสร้างศักยภาพ ส่งเสริมบทบาท และพัฒนาความรู้ด้านไฟฟ้า ให้แก่ประชาชน
(๒) แผนงานประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความตระหนัก ปลูกจิตสํานึก และการมีส่วนร่วม
ทางด้านไฟฟ้า
(๓) แผนงานส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว ม เพื่ อ พั ฒ นาเครื อ ข่ า ยข้ อ มู ล และร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้องในด้านไฟฟ้า
(๔) แผนงานสนับสนุนสร้างความมั่นคง และเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ไม่ปกติด้านไฟฟ้า
(๕) แผนงานการบริหารจัดการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการปฏิบัติงาน
(๖) แผนงานอื่นที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนตามมาตรา ๙๓ หรือมาตรา ๙๗ (๕)
ตามที่ กกพ. เห็นชอบ
ข้อ ๙ การพิ จ ารณากลั่ น กรองเสนอความเห็ น เกี่ ย วกั บ การจั ด สรรเงิ น กองทุ น ข้ อ เสนอ
โครงการจะต้อง
(๑) มี เ ป้ า หมายการดํ า เนิ น งานตรงกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารจั ด ตั้ ง กองทุ น ตามข้ อ ๕ ข้ อ ๖
หรือข้อ ๗
(๒) มี เ ป้ า หมายและวั ต ถุ ป ระสงค์ ส อดคล้ อ งกั บ ทิ ศ ทางนโยบายแผนการพั ฒ นาพลั ง งาน
ของประเทศ ยุทธศาสตร์การพัฒนากองทุนพัฒนาไฟฟ้า และสถานการณ์พลังงาน
(๓) ไม่มีความซ้ําซ้อนกับโครงการที่ดําเนินการอยู่ หรือเคยมีการดําเนินงานมาก่อน ไม่ว่าจะได้รับ
การสนับสนุนจากหน่วยงานใด เว้นแต่เป็นโครงการที่พัฒนาต่อยอดจากโครงการที่เคยดําเนินการมาแล้ว
(๔) แสดงรายละเอียดการดําเนินงานที่ครบถ้วน มีความถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องกับ
งบประมาณ หรือค่าใช้จ่ายที่ขอรับการจัดสรรเงิน
(๕) แสดงเป้ า หมาย ผลลั พ ธ์ และประโยชน์ ที่ ค าดว่ า จะได้ รั บ จากการดํ า เนิ น โครงการ
ต้องเป็นประโยชน์โดยตรงต่อกองทุน มีความเหมาะสม และเป็นไปได้ในการดําเนินโครงการ
(๖) มี ก ระบวนการดํ า เนิ น โครงการที่ มี ค วามเหมาะสม สามารถดํ า เนิ น การได้ ต ามกรอบ
ระยะเวลาที่กําหนด
ผู้ มี สิ ท ธิ ยื่ น ขอรั บ การจั ด สรรเงิ น กองทุ น ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งอย่ า งครบถ้ ว น
และต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินโครงการที่ขอโดยตรงหรือตามที่ กกพ. เห็นชอบ
หมวด ๓
หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับการจัดสรรเงิน
ส่วนที่ ๑
หลักเกณฑ์การจัดสรรเงิน
ข้อ ๑๐ การจัด สรรเงิน กองทุน ให้สํา นัก งาน กกพ. ประกาศกํา หนดกรอบจํา นวนเงิน
ที่จะให้การส่งเสริม สนับสนุนต่อสาธารณะ และรูปแบบของการจัดสรรเงินกองทุน เป็นคราว ๆ ไป
โดยให้ประกาศกําหนดระยะเวลาการเปิดรับโครงการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
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ข้อ ๑๑ รูปแบบของการจัดสรรเงินกองทุนจําแนกเป็น ๔ รูปแบบ ดังต่อไปนี้
(๑) เงินให้เปล่าเต็มจํานวน
(๒) เงินให้เปล่าบางส่วน
(๓) เงินสนับสนุนผ่านความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่มีข้อตกลงกับสํานักงาน กกพ.
(๔) เงินสนับสนุนในรูปแบบอื่นตามที่ กกพ. กําหนด
ข้อ ๑๒ ผู้มีสิทธิยื่นขอรับการจัดสรรเงินกองทุน ได้แก่
(๑) หน่วยงานของรัฐ
(๒) สถาบันการศึกษา
(๓) สหกรณ์
(๔) องค์กรไม่แสวงหากําไร
(๕) หน่วยงานด้านสื่อสารมวลชน
(๖) อื่น ๆ ตามที่ กกพ. กําหนด
ผู้มีสิทธิยื่นขอรับการจัดสรรเงินกองทุนตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีสัญชาติไทย หรือเป็นนิติบุคคล
ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งผู้แทนนิตบิ ุคคลจะต้องมีสัญชาติไทย
ข้อ ๑๓ การจัดสรรเงินกองทุน ให้คํานึงถึงหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) ข้อเสนอโครงการมีเงื่อนไขตามข้อ ๙
(๒) มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ หรือเป้าหมายตามพระราชบัญญัติ รวมทั้งยุทธศาสตร์
การพัฒนากองทุนพัฒนาไฟฟ้า
(๓) ผู้ ดํ า เนิ น โครงการต้ อ งมี ค วามพร้ อ มทางด้ า นวิ ช าการ มี เ วลา และมี ค วามสามารถ
ที่จะดําเนินโครงการให้ประสบผลสําเร็จตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด
(๔) สามารถตอบสนองต่อการส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วม
ทางด้านไฟฟ้า มีความเหมาะสม และเป็นไปได้ในการดําเนินโครงการทั้งทางด้านเทคนิคและเศรษฐศาสตร์
(๕) ไม่มีจุดมุ่งหมายหรือเกี่ยวพันกับผลประโยชน์ทางการเมืองหรือเป็นโครงการที่มุ่งแสวงหา
ผลกําไร
(๖) ผู้รับผิดชอบโครงการต้องไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ดําเนินโครงการที่ผิดสัญญาของกองทุน
พัฒนาไฟฟ้า
ส่วนที่ ๒
วิธีการขอรับการจัดสรรเงิน
ข้อ ๑๔ การขอรับการจัดสรรเงิน ให้ผู้มีสิทธิยื่นขอรับการจัดสรรเงินกองทุน ยื่นข้อเสนอโครงการ
พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้สํานักงาน กกพ. ภายในระยะเวลาที่กําหนด โดยขั้นตอน
ในการยื่นข้อเสนอโครงการ รวมทั้งแบบฟอร์ม และเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง ให้ดําเนินการตามคู่มือ
ที่สํานักงาน กกพ. กําหนด
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ส่วนที่ ๓
การพิจารณากลั่นกรอง
ข้อ ๑๕ ให้มีคณะอนุกรรมการกลั่นกรองแต่งตั้งโดย กกพ. มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) พิ จ ารณากลั่ น กรองข้ อ เสนอโครงการให้ เ ป็ น ไปตามเงื่ อ นไขในข้ อ ๙ รวมถึ ง กํ า หนด
หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับการสนับสนุน
(๒) จัดทําแผนการดําเนินงานของกองทุน โดยจัดทําเป็นแผนเสนอ กกพ. ให้ความเห็นชอบ
ก่ อ นดํ า เนิ น งานและสามารถปรั บ ปรุ ง เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ ไ ด้ ทุ ก ปี หากในระหว่ า งปี
คณะอนุ ก รรมการกลั่ น กรองพิ จ ารณาเห็ น ความจํ า เป็ น ต้ อ งกํ า หนดแผนใหม่ ภ ายใต้ แ ผนหลั ก ให้ เ สนอ
ขออนุมัติต่อ กกพ. ก่อนดําเนินการ
(๓) โครงการใดมี ความจําเป็นต้ อ งปรับปรุงรายละเอียดของโครงการและไม่ กระทบวงเงิ น
งบประมาณที่ได้รับในระหว่างปีตามแผนที่ กกพ. ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
พิจารณาปรับปรุงได้
(๔) เสนอแนะแนวนโยบายและแนวทางในการกํากับดูแลการเก็บรักษาและจ่ายเงินกองทุน
ส่วนที่ได้รับจัดสรรจาก กกพ. รวมถึงแนวทางกํากับดูแลการจัดทําบัญชีเพื่อบันทึกรายงานการรับจ่ายเงิน
และนําเสนอรายงานการเงินต่อ กกพ. ทุกปี
(๕) เชิญผู้มีสิทธิยื่นขอรับการจัดสรรเงินกองทุนมาชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมหรือส่งเอกสารเพิ่มเติม
(๖) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ กกพ. มอบหมาย เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของระเบียบนี้
ข้อ ๑๖ การพิจารณาข้อเสนอโครงการที่จะได้รับการจัดสรรเงินกองทุน ให้สํานักงาน กกพ.
นํ า เสนอคณะอนุ ก รรมการกลั่ น กรอง เมื่ อ คณะอนุ ก รรมการกลั่ น กรองพิ จ ารณาเรี ย บร้ อ ยแล้ ว
ให้สํานักงาน กกพ. รวบรวมผลการวิเคราะห์และกลั่นกรองข้อเสนอโครงการนําเสนอ กกพ.
เพื่อประโยชน์ต่อการพิจารณา สํานักงาน กกพ. อาจเชิญผู้มีสิทธิยื่นขอรับการจัดสรรเงินกองทุน
มาชี้แจงให้ข้อเท็จจริงหรือส่งข้อมูลเอกสารหรือหลักฐานประกอบการพิจารณาได้
ข้อ ๑๗ สํานักงาน กกพ. สามารถจัด ให้มีผู้ท รงคุณ วุฒิห รือ ผู้มีค วามชํา นาญเฉพาะด้า น
ที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอโครงการวิเคราะห์กลั่นกรองโครงการ เสนอแนะและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ข้ อ เสนอโครงการก่ อ นนํ า เสนอ กกพ. ทั้ ง นี้ สํ า นั ก งาน กกพ. อาจเปลี่ ย นแปลงพิ จ ารณาจํ า นวน
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ห รื อ ผู้ มี ค วามชํ า นาญเฉพาะด้ า นตามความเหมาะสม หรื อ อาจให้ ม หาวิ ท ยาลั ย
หรือหน่วยงานที่มีความรู้ความชํานาญพิจารณาให้ความเห็นประกอบก็ได้
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้มีความชํานาญเฉพาะด้าน ต้องมีคุณสมบัติขั้นต่ํา ดังต่อไปนี้
(ก) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
(ข) มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการวิเคราะห์กลั่นกรองโครงการที่ขอรับการจัดสรรเงินกองทุน
(ค) ไม่มีส่วนได้เสียกับผู้มีสิทธิยื่นขอรับการจัดสรรเงินกองทุน
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ข้อ ๑๘ ค่าใช้ จ่ายในการวิ เคราะห์ก ลั่นกรองโครงการ ให้เ บิกจากงบประมาณค่ าบริห าร
จัดการกองทุน ตามอัตราที่สํานักงาน กกพ. กําหนด
ข้อ ๑๙ หากสํานักงาน กกพ. เห็นว่าคําขอที่รับไปไม่สมบูรณ์ อาจมีหนังสือแจ้งให้ผู้มีสิทธิ
ยื่นขอรับการจัดสรรเงินกองทุนหรือตัวแทนมาชี้แจงเพิ่มเติมรวมทั้ง อาจให้ผู้มีสิทธิยื่นขอรับการจัดสรร
เงินกองทุนส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมอีกก็ได้ภายในระยะเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่มีหนังสือแจ้ง
ส่วนที่ ๔
การจัดทําสัญญาและบันทึกข้อตกลง
ข้อ ๒๐ ให้สํานักงาน กกพ. แจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนทราบเป็นหนังสือ
และเมื่อผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาแล้ว ให้ดําเนินการจัดทําสัญญา
หรือบันทึกข้อตกลงรับการจัดสรรกับสํานักงาน กกพ. ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าว
ข้อ ๒๑ กรณีที่ผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนไม่สามารถดําเนินการจัดทําสัญญาหรือบันทึก
ข้อตกลงรับการจัดสรรภายในระยะเวลาตามที่กําหนดได้ ให้ผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนแสดงเหตุผล
และความจําเป็นในการขอขยายระยะเวลา โดยต้องแจ้งให้สํานักงานทราบก่อนสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว
และให้เป็นดุลยพินิจของเลขาธิการที่จะพิจารณาอนุมัติให้ขยายระยะเวลาได้อีก แต่ต้องไม่เกินสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากสํานักงาน กกพ.
หากผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนไม่ดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่า
ผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนสละสิทธิในคําขอที่ยื่น แต่ไม่ตัดสิทธิที่ผู้นั้นจะยื่นขอรับการจัดสรรเงินกองทุนใหม่
ข้อ ๒๒ สัญญาหรือบันทึกข้อตกลงรับการจัดสรร ต้องประกอบด้วย
(๑) โครงการและเป้าหมายในการดําเนินการ
(๒) รายละเอียด เทคโนโลยีและวิธีการที่ใช้ในการดําเนินโครงการ (ถ้ามี)
(๓) ระยะเวลาที่ใช้ในการดําเนินโครงการ
(๔) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ จํานวนเงินที่จะได้รับการสนับสนุน และงวดของการเบิกจ่ายเงิน
รวมทั้งแหล่งเงินสนับสนุนอื่น (ถ้ามี)
(๕) เงื่อนไขของสัญญาหรือบันทึกข้อตกลง ดังต่อไปนี้
(ก) สิทธิของสํานักงาน กกพ. ในการปรับลดจํานวนเงินทุน รวมทั้งการบอกเลิกสัญญา
หรือบันทึกข้อตกลง หากผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนไม่สามารถดําเนินงานได้ตามเป้าหมาย
(ข) การตรวจสอบและลงโทษ ในกรณีที่ผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนไม่ปฏิบัติตามสัญญา
หรือบันทึกข้อตกลง แล้วแต่กรณี
(ค) สิทธิของสํานักงาน กกพ. และผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนที่เป็นเจ้าของร่วมในสิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการ ซึ่งสํานักงาน กกพ. และผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุน
จะตกลงกันเรื่องการแบ่งผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาเหล่านั้น
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(ง) หน้าที่ของผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนในการจัดเก็บเอกสารที่เป็นหลักฐานเกี่ยวกับ
การเบิกจ่ายเงินในส่วนที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน รวมทั้งการรายงานความก้าวหน้าของการดําเนินโครงการ
รวมทั้งการให้ความร่วมมือและอํานวยความสะดวกในการเข้าตรวจเยี่ยมชมเพื่อติดตามและประเมินผลของ กกพ.
สํานักงาน กกพ. หรือคณะบุคคล บุคคลที่ กกพ. มอบหมาย
(จ) หน้าที่ของผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนในการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ่าย
ของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
(๖) อื่น ๆ ตามที่สํานักงาน กกพ. กําหนด
ข้อ ๒๓ กรณีผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนเป็นหน่วยงานของรัฐ ทรัพ ย์สินที่ได้มาโดยใช้
เงินกองทุนให้เป็นกรรมสิทธิ์ของหน่วยงานผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุน
กรณีที่ผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนเป็นหน่วยงานอื่น ๆ ทรัพย์สินที่ได้มา โดยใช้เงินกองทุน กกพ.
จะพิจารณาให้กรรมสิทธิ์เป็นการเฉพาะราย
ข้อ ๒๔ ผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนต้องใช้จ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันตามโครงการภายในวงเงิน
และระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติ การเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมโครงการที่ได้รับอนุมัติแล้ว ต้องได้รับอนุมัติ
จาก กกพ. ก่อน เว้นแต่การเปลี่ยนแปลงเฉพาะระยะเวลาดําเนินโครงการให้อยู่ในดุลพินิจของเลขาธิการ
และรายงานให้ กกพ. ทราบ
ห้ามผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนโอนหรือนําเงินกองทุนไปใช้ในโครงการอื่น เว้นแต่จะได้รับอนุญาต
จาก กกพ.
กรณี ผู้ได้ รับการจัดสรรเงิน กองทุน ไม่ดําเนินการตามแผนที่กํ าหนด ให้ นําส่ งเงินกองทุ นคื น
สํานักงาน กกพ. ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเงิน
หากผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนมิได้เป็นหน่วยงานของรัฐและไม่นําส่งเงินคืนภายในระยะเวลา
ที่กําหนดตามวรรคสาม ให้ถือว่าผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนตกเป็นลูกหนี้ผิดนัด และต้องชําระเงินคืน
พร้อมดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคารออมสิน จนกว่าจะได้มีการนําส่งเงินคืนครบถ้วน
ให้กับสํานักงาน กกพ.
ข้อ ๒๕ การขยายระยะเวลาดําเนินการที่เปลี่ยนแปลงไปจากรายละเอียดโครงการที่ กกพ.
ได้อนุมัติไว้แล้ว ให้ดําเนินงานดังนี้
(๑) กรณีมีแนวโน้มว่าไม่สามารถดําเนินโครงการได้ตามแผนที่วางไว้ ด้วยสาเหตุที่อยู่นอกเหนือ
ความควบคุมของผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุน ให้ผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนทําหนังสือแจ้งสํานักงาน กกพ.
เพื่อขออนุมัติขยายเวลาพร้อมทั้งเหตุผลและความจําเป็นตามที่กําหนดไว้ในสัญญาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
ก่อนสัญญาสิ้นสุดลง
การขยายระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้สํานักงาน กกพ. ดําเนินการ ดังต่อไปนี้
(ก) ทําหนังสือแจ้งต้นสังกัดของผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุน (ถ้ามี)
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(ข) ทําหนังสือแจ้งผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนทราบเพื่อเร่งรัดให้มีการนําส่งร่างรายงาน
ฉบับสมบูรณ์ภายในหกสิบวัน นับตั้งแต่ที่ได้รับแจ้งจากสํานักงาน กกพ.
(ค) ให้สํานักงาน กกพ. รวบรวมรายชื่อ เพื่อจัดทําบัญชีรายชื่อผู้ดําเนินโครงการล่าช้า
เพื่อรายงาน กกพ.
(๒) กรณีที่ขอขยายเวลาในสัญญามากกว่าหนึ่งครั้ง ให้เสนอ กกพ. พิจารณา
ข้อ ๒๖ ในกรณีที่ผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนผิดสัญญา สํานักงาน กกพ. สามารถยกเลิกสัญญา
หรือบันทึกข้อตกลงได้ ตามข้อกําหนดในสัญญาหรือบันทึกข้อตกลง ในกรณีที่ไม่สามารถติดตามทวงถาม
รายงานได้ หรือมีแนวโน้มว่าไม่สามารถทวงถามจนได้รับรายงานได้ ให้ดําเนินการดังนี้
(๑) ทําหนังสือแจ้งต้นสังกัดของผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุน (ถ้ามี)
(๒) ทําหนังสือแจ้งผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนทราบถึงการยกเลิกโครงการพร้อมชี้แจงเหตุผล
(๓) ระงับการจ่ายเงินส่วนที่เหลือทั้งหมด
(๔) ทําหนังสือแจ้งให้ผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนทํารายงานการเงินและคืนเงินส่วนที่เหลือ
ภายในหกสิบวัน ในกรณีที่มีการใช้เงินเกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. โดยสํานักงาน กกพ.
ขอสงวนสิทธิที่จะไม่เบิกจ่ายเงินส่วนที่ผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนจ่ายเกินไปจากวงเงินงบประมาณ
ที่ระบุไว้ในสัญญาหรือบันทึกข้อตกลง
หมวด ๔
การเบิกจ่าย และการปิดโครงการ
ข้อ ๒๗ ให้ผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนเปิดบัญชีกับสถาบันการเงินของรัฐ หรือธนาคาร
ที่เป็นรัฐวิสาหกิจ หรือธนาคารพาณิชย์ เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือให้เปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
ร่วมด้วย ชื่อบัญชี “กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา ๙๗ (๕) ตามด้วยชื่อโครงการ” โดยแยกเป็น
รายโครงการเพื่อการรับจ่ายเงินกองทุน ตามที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. และแจ้งเลขที่บัญชีเงินฝากดังกล่าว
ต่อสํานักงาน กกพ. เพื่อโอนเงินเข้าบัญชี
การเปิดบัญชีเงินฝากตามวรรคหนึ่ง กรณีผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนเป็นหน่วยงานของรัฐ
ให้ดําเนินการโดยความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานหรือเทียบเท่า กรณีที่เป็นภาคเอกชน
ให้ดําเนินการโดยความเห็นชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือเทียบเท่า กรณีที่เป็นสหกรณ์ให้ดําเนินงาน
โดยความเห็น ชอบของคณะกรรมการดํ า เนิ น การสหกรณ์ และในกรณี ที่ เ ป็น องค์ ก รไม่ แ สวงหากํ า ไร
ให้ ดํ า เนิ น งานโดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการสมาคม มู ล นิ ธิ หรื อ องค์ ก รที่ เ รี ย กชื่ อ อย่ า งอื่ น
สําหรับกรณีที่ผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนอยู่นอกเหนือคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของเลขาธิการ
ให้ กํ า หนดผู้ มี อํ า นาจอนุ มั ติ สั่ ง จ่ า ยเงิ น ที่ ไ ด้ รั บ การจั ด สรรจํ า นวนสี่ ค น และได้ รั บ มอบหมาย
หรือมอบอํานาจจากหัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้มีอํานาจ โดยมีเงื่อนไขการสั่งจ่าย
ลงนามร่วมกันสองในสี่คน
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ข้อ ๒๘ การขอเบิกเงินตามสัญญาหรือข้อตกลงในแต่ละครั้ง ให้ผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุน
ยื่นหนังสือเบิกเงินต่อสํานักงาน กกพ. พร้อมหลักฐานหรือเอกสาร ดังต่อไปนี้
(๑) มติ กกพ. ที่อนุมัติข้อเสนอโครงการดังกล่าว
(๒) แผนการใช้จ่ายเงินที่ได้รับอนุมัติ หรือที่ได้อนุมัติให้มีการเปลี่ยนแปลง หรือประมาณการ
รายจ่ายประจําปี แล้วแต่กรณี
(๓) แบบหรือรูป หรือรายละเอียดรายการตามข้อเสนอโครงการ
(๔) รายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคาร
(๕) รายงานความก้าวหน้า ผลการดําเนินโครงการ รูปถ่ายผลการทํางาน หรือกิจกรรม (ถ้ามี)
(๖) เอกสารประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่สํานักงาน กกพ. กําหนด
ข้อ ๒๙ ให้ผู้ ได้รั บการจัด สรรเงิน กองทุนจั ดทําหนัง สือ ตอบรั บการรับเงิน พร้อมเอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง ตามแบบที่สํานักงาน กกพ. กําหนด เพื่อเป็นหลักฐานการรับเงิน และผู้ได้รับการจัดสรร
เงินกองทุนมีหน้าที่เก็บเอกสารและหลักฐานทางการเงินไว้เพื่อการตรวจสอบในภายหลัง
ข้อ ๓๐ กรณีที่ผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนมิใช่หน่วยงานของรัฐ ให้มีการจัดทํารายงาน
การเงินตามรูปแบบที่สํานักงาน กกพ. กําหนด
ข้อ ๓๑ กรณีที่ผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนเป็นหน่วยงานของรัฐ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ
ในเรื่องการเก็บรักษาเงิน การเบิกจ่ายเงินและการพัสดุ ให้ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ หรือคําสั่ง
ของหน่วยงานต้นสังกัด
ข้อ ๓๒ การบั ญ ชี ข องผู้ ไ ด้ รั บ การจั ด สรรเงิ น เป็ น ไปตามระบบบั ญ ชี ข องหน่ ว ยงานที่ ไ ด้ รั บ
การจัดสรรเงิน
ข้อ ๓๓ ให้ผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุน ทํารายงานการรับจ่ายเงินของโครงการส่งสํานักงาน กกพ.
เป็นรายไตรมาสหรือตามงวดที่ขอเบิกเงินจนกว่าจะเสร็จสิ้นโครงการ และเก็บเอกสารหลักฐานไว้เพื่อ
การตรวจสอบ
ข้อ ๓๔ ให้ผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนดําเนินงานก่อนปิดโครงการ ดังต่อไปนี้
(๑) ปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร กรณีผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนมิใช่หน่วยงานของรัฐ
(๒) ส่ ง เงิ น เหลื อ จ่ า ยพร้ อ มดอกผลทั้ ง หมดคื น สํา นั ก งาน กกพ. ภายในหกสิ บ วั น นั บ จาก
วันสิ้นโครงการ
(๓) ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ทั้งในแบบรูปเล่มและข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ให้สํานักงาน กกพ.
(๔) บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินโครงการ ลงระบบฐานข้อมูลของสํานักงาน กกพ. (ถ้ามี)
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หมวด ๕
การติดตาม และการประเมินผล
ข้อ ๓๕ ผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทํารายงานความก้าวหน้า
ของการดําเนินงานตามโครงการ และรายงานผลการใช้จ่ายเงินตามวัตถุประสงค์ของกองทุนต่อสํานักงาน กกพ.
และยินยอมให้ความร่วมมือและอํานวยความสะดวกแก่ กกพ. หรือคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลโครงการ
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเข้าไปตรวจสอบการดําเนินการตามโครงการได้
สําหรับโครงการที่อยู่ระหว่างการดําเนินงาน การรายงานตามวรรคหนึ่ง ต้องดําเนินการอย่างน้อย
เป็น รายไตรมาส และหากไม่นํา ส่ง รายงานดัง กล่า ว สํา นัก งาน กกพ. สามารถชะลอการโอนเงิน
ให้ผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนชั่วคราว
เมื่ อ ดํ า เนิ น โครงการสิ้ น สุ ด ตามสั ญ ญา ให้ ผู้ ไ ด้ รั บ การจั ด สรรเงิ น กองทุ น มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบ
ในการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ หรือรายงานผลที่ได้รับจากการใช้จ่ายเงินตามวัตถุประสงค์
ของกองทุนต่อสํานักงาน กกพ. ภายในระยะเวลาหกสิบวันนับถัดจากวันสิ้นสุดโครงการตามสัญญา
ข้อ ๓๖ สํานักงาน กกพ. มีอํานาจเรียกให้ผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนมาชี้แจงหรือส่งข้อมูล
เอกสารใด ๆ เพิ่มเติมเพื่อใช้ประกอบการติดตามและประเมินผลได้
ข้อ ๓๗ การจัดทํารายงานความก้าวหน้าของการดําเนินโครงการ หรือรายงานผลที่ได้รับจาก
การใช้จ่ายเงิน ให้เป็นไปตามที่สํานักงาน กกพ. กําหนด
ข้อ ๓๘ กรณีมีเหตุแน่ชัดว่าโครงการขัดต่อหลักเกณฑ์ ไม่เกิดประโยชน์ หรือมีความเสี่ยง
ว่าโครงการไม่ประสบความสําเร็จ สํานักงาน กกพ. สามารถให้ผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนชี้แจง
ข้อเท็จจริง หรือแก้ไข หรือระงับการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมอันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายได้
ข้อ ๓๙ ให้สํานักงาน กกพ. รวบรวมรายชื่อของผู้ดําเนินโครงการที่ผิดสัญญากับสํานักงาน กกพ.
เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินกองทุน
หากปรากฏในภายหลังว่า ข้อเสนอโครงการของผู้มีสิทธิยื่นขอรับการจัดสรรเงินกองทุนรายใด
เป็นของผู้ดําเนินโครงการที่ผิดสัญญาตามวรรคหนึ่ง ให้สํานักงาน กกพ. ระงับการพิจารณา หรือระงับ
การดําเนินโครงการ แล้วแต่กรณี
ประกาศ ณ วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
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