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ระเบียบคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน
ว่าด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รบั ผลกระทบ
จากการดาเนินงานของโรงไฟฟ้า
พ.ศ. ๒๕๖๓
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน ว่าด้วยกองทุน
พั ฒ นาไฟฟ้ า เพื่ อ การพั ฒ นาหรื อ ฟื้ น ฟู ท้ อ งถิ่ น ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากการด าเนิ น งานของโรงไฟฟ้ า
พ.ศ. ๒๕๕๓
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๒๔ มาตรา ๙๕ มาตรา ๙๖ และมาตรา ๙๗
แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับมติคณะกรรมการกากับ
กิจการพลังงานในการประชุมครั้งที่ ๕๑/๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๖๙๔) เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓
คณะกรรมการกากับกิจการพลังงานออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน ว่าด้วยกองทุน
พั ฒ นาไฟฟ้ า เพื่ อ การพั ฒ นาหรื อ ฟื้ น ฟู ท้ อ งถิ่ น ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากการด าเนิ น งานของโรงไฟฟ้ า
พ.ศ. ๒๕๖๓”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก “ระเบียบคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน ว่าด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
เพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดาเนินงานของโรงไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๓”
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ” หมายความว่า เงินที่ได้รับการจัดสรรตามระเบียบ
คณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน ว่าด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๓ ให้ใช้จ่ายเพื่อการพัฒนา
หรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดาเนินงานของโรงไฟฟ้า ตามมาตรา ๙๗ (๓) โดยแยกตาม
โรงไฟฟ้า และให้ต่อท้ายด้วยชื่อของโรงไฟฟ้า หรือชื่อตาบล หรือชื่ออาเภอ หรือชื่อจังหวัดที่โรงไฟฟ้าตั้งอยู่
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ
“ฟื้นฟู” หมายความว่า การทาให้ท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดาเนินงานของโรงไฟฟ้า
มีความเจริญงอกงาม ยั่งยืน
“ท้องถิ่น” หมายความว่า พื้นที่และชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการดาเนินงานของโรงไฟฟ้า
มีสิทธิได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตามนัยของมาตรา ๙๗ (๓)
“พื้นที่ประกาศ” หมายความว่า พื้นที่ที่สานักงาน กกพ. ประกาศกาหนดให้เป็นพื้นที่ที่มสี ทิ ธิ
ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตามนัยของมาตรา ๙๗ (๓)
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“โรงไฟฟ้า” หมายความว่า อาคาร สถานที่ ที่จะใช้หรือใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า และได้รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า ตามระเบียบที่ กกพ. ประกาศกาหนด
“กกพ.” หมายความว่า คณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน
“สานักงาน กกพ.” หมายความว่า สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการสานักงาน กกพ.
“คพรฟ.” หมายความว่า คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า
“คพรต.” หมายความว่า คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าตาบล
“หมู่บ้าน” หมายความว่า หมู่บ้านที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะการปกครองท้องที่
หรือชุมชนในเขตเทศบาล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือเขตพื้นที่อื่น หรือตามที่กฎหมายอื่นกาหนด
“ต าบล” หมายความว่า ต าบลตามกฎหมายว่ าด้ วยลั ก ษณะปกครองท้ อ งที่ หรื อ แขวง
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร หรือเขตปกครองที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น
ตามกฎหมายว่าด้วยการปกครองพื้นที่นั้น ๆ และให้รวมถึงกลุ่มชุมชนที่มีพื้นที่ติดต่อกันตามที่สานักงาน
กกพ. ประกาศกาหนด
“โครงการชุมชน” หมายความว่า โครงการที่เสนอขอเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
เพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดาเนินงานของโรงไฟฟ้า ตามมาตรา ๙๗ (๓)
“งบประมาณรายจ่าย” หมายความว่า จานวนเงินอย่างสูงที่อนุญาตให้จ่าย หรือก่อหนี้ผูกพัน
ได้ตามวัตถุประสงค์ และในเวลาที่กาหนด
“ปีงบประมาณ” หมายความว่า ปีงบประมาณของ สานักงาน กกพ.
“ผู้ได้รับจัดสรร” หมายความว่า
(๑) หน่วยงานของรัฐ
(๒) นิติบุคคลในชุมชนซึ่งมาจากการจดทะเบียน
(๓) มูลนิธิ
“หน่วยงานของรัฐ ” หมายความว่า ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานในกากับของรัฐ
องค์การมหาชน หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่น
ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะ
“นิติบุคคลในชุมชนซึ่งมาจากการจดทะเบียน” หมายความว่า นิติบุคคลซึ่งมาจากการรวมกลุ่มกัน
โดยคนในชุมชนและจดทะเบียนตามกฎหมาย เช่น วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคม สหกรณ์
เป็นต้น และได้รับการรับรองการดาเนินงานอย่างมีธรรมาภิบาลผ่านเกณฑ์การประเมินโดยนายทะเบียน
หรือหน่วยงานที่กากับตามกฎหมาย
ข้อ ๕ ให้ประธาน กกพ. เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้ กกพ. วินิจฉัยชี้ขาด
ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
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หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๖ พื้นที่ประกาศ ให้พิจารณาจากแผนการผลิตไฟฟ้าสาหรับแต่ละโรงไฟฟ้าให้ครอบคลุม
ถึงหมู่บ้าน โดยรอบโรงไฟฟ้าที่อยู่ในรัศมีจากศูนย์กลางโรงไฟฟ้าเป็นระยะทาง ดังนี้
(๑) ห้ากิโลเมตร สาหรับโรงไฟฟ้าที่ผลิตพลังงานไฟฟ้าเกินห้าพันล้านกิโลวัตต์ - ชั่วโมงต่อปี
(๒) สามกิโลเมตร สาหรับโรงไฟฟ้าที่ผลิตพลังงานไฟฟ้าเกินหนึ่งร้อยล้านกิโลวัตต์ - ชั่วโมง
แต่ไม่เกินห้าพันล้านกิโลวัตต์ - ชั่วโมงต่อปี
(๓) หนึ่งกิโลเมตร สาหรับโรงไฟฟ้าที่ผลิตพลังงานไฟฟ้า ไม่เกินหนึ่งร้อยล้านกิโลวัตต์ - ชั่วโมง
ต่อปี
กรณีกองทุนเดิมที่ตั้งก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ กาหนดให้พื้นที่เป็นไปตามพื้นที่ประกาศเดิม
ในกรณีที่มีการทับซ้อนกันของเขตพื้นที่ประกาศเนื่องจากโรงไฟฟ้าอยู่ใกล้กัน ให้สานักงาน
กกพ. เสนอ กกพ. เพื่อพิจารณารวมพื้นที่ประกาศเข้าด้วยกันหรือแยกพื้นที่ประกาศเป็นเอกเทศ
ทั้งนี้ ให้คานึงถึงความเหมาะสมและประโยชน์ต่อการพัฒนาพื้นที่ประกาศเป็นสาคัญ
พื้ น ที่ ป ระกาศอาจครอบคลุ ม หมู่ บ้ า นแตกต่ า งจากที่ ก าหนดข้ า งต้ น หากมี ผ ลการศึ ก ษา
ผลกระทบตามหลักวิชาการ ซึ่งได้ทาการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่แล้ว หรือเป็นพื้นที่
อยู่อาศัยหรือที่ทากินที่หน่วยงานของรัฐ หรือผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าจัดสรรขึ้น เพื่อรองรับผู้ที่
ต้ อ งย้ า ยที่ อยู่ อาศั ยหรื อที่ท ากิน เนื่ องจากการสร้าง หรื อการดาเนิน งานของโรงไฟฟ้า เมื่อได้รับ
ความเห็นชอบจาก กกพ. แล้ว ให้ถือเสมือนเป็นหมู่บ้านในพื้นที่เดิมที่ถูกโยกย้าย
ให้สานักงาน กกพ. โดยความเห็นชอบของ กกพ. เป็นผู้ออกประกาศกาหนดพื้นที่ประกาศ
ข้อ ๗ ในกรณีพื้นที่ที่มีรูปแบบการปกครองพิเศษ เช่น กรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่มีขอบเขต
หมู่ บ้ า น หรื อ พื้ น ที่ ป ระกาศที่ มี ป ระเด็ น ที่ ต้ อ งพิ จ ารณาหรื อ นอกเหนื อ จากหลั ก เกณฑ์ ต ามข้ อ ๖
ให้ กกพ. ก าหนดพื้ น ที่ ป ระกาศเป็ น รายกรณี โดยให้ ส านั ก งาน กกพ. น าเสนอข้ อ เท็ จ จริ ง
เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
ข้อ ๘ ให้สานักงาน กกพ. โดยความเห็นชอบของ กกพ. เป็นผู้ประกาศกาหนดการบริหาร
เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ หรือประกาศเปลี่ยนแปลงตามหลักเกณฑ์ที่ กกพ. กาหนด
การบริหารเงินกองทุนที่กาหนดพื้นที่ประกาศตามข้อ ๖ มีสามประเภท ดังนี้
(๑) กองทุนขนาดใหญ่ สาหรับพื้นที่ที่ได้รับเงินจากผู้รับใบอนุญาตผลิ ตไฟฟ้านาส่งเข้ากองทุน
ในระหว่างการผลิตไฟฟ้ามากกว่าห้าสิบล้านบาทต่อปีขึ้นไป
(๒) กองทุนขนาดกลาง สาหรับพื้นที่ที่ได้รับเงินจากผู้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้านาส่งเข้ากองทุน
ในระหว่างการผลิตไฟฟ้ามากกว่าสามล้านบาทแต่ไม่เกินห้าสิบล้านบาทต่อปี
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(๓) กองทุนขนาดเล็ก สาหรับพื้นที่ที่ได้รับเงินจากผู้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้านาส่งเข้ากองทุน
ในระหว่างการผลิตไฟฟ้าไม่เกินสามล้านบาทต่อปี
ข้อ ๙ การบริ ห ารเงิ น กองทุ น พั ฒ นาไฟฟ้ า ในพื้ น ที่ ป ระกาศ ส าหรั บ กองทุ น ขนาดใหญ่
และกองทุนขนาดกลาง ประกอบด้วย
(๑) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับการจัดสรรจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
(๒) คพรฟ.
(๓) การบริหารเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ
(๔) การเงิน การบัญชี การพัสดุและการตรวจสอบ
(๕) การติดตาม และการประเมินผล
(๖) การประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
สาหรับกองทุนขนาดใหญ่ ให้มีการจัดตั้ง คพรต. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ประกาศมีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
สาหรับกองทุนขนาดเล็ก ให้สานักงาน กกพ. แจ้งกรอบงบประมาณ กรอบการจัดสรรเงิน
และแนวปฏิบัติ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่ออนุมัติและดาเนินโครงการชุมชน ตามที่ กกพ.
กาหนด
ข้อ ๑๐ แนวทางการบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ มีดังนี้
(๑) จัดให้มีการกระจายอานาจการบริหารจัดการสู่ชุมชน เพื่อให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดี
มีธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้
(๒) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดทาโครงการชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน เน้นการมีส่วนร่วม
ของชุมชน เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาศักยภาพชุมชน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
เสริมสร้างระบบสวัสดิการของประชาชนและชุมชนอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
(๓) ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนภายในพื้นที่
ประกาศ เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงและบูรณาการ การทางานร่วมกันกับภาคส่วนต่าง ๆ ได้แก่ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ องค์กรชุมชน สถานศึกษา ศาสนสถาน เป็นต้น
(๔) ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูล การเรียนรู้ การบริหารจัดการ การติดตาม
ตรวจสอบ การประชาสัมพัน ธ์สู่สาธารณชน การพัฒนาระบบข้อมูล ระหว่างกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
ในพื้นที่ประกาศทุกระดับพื้นที่ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(๕) จัดให้มีการชดเชยเพื่อเยียวยาให้ผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการดาเนินงานของโรงไฟฟ้า
ทั้งด้านสุขภาพ อาชีพ และสิ่งแวดล้อม
(๖) ส่งเสริม สนับสนุนการฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเฝ้าระวังทางสังคม สุขภาวะ
สิ่งแวดล้อม
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หมวด ๒
การบริหารและการกากับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ
ส่วนที่ ๑
สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน
ข้อ ๑๑ การบริหารกองทุน สานักงาน กกพ. มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) ประกาศกาหนดพื้นที่ประกาศ และประเภทการบริหารเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่
ประกาศ
(๒) ก าหนดเป้ า หมาย และจั ด ท าแผนงาน ทั้ ง ในระยะสั้ น และในระยะยาวของกองทุ น
พัฒนาไฟฟ้า เพื่อกิจการตามมาตรา ๙๗ (๓)
(๓) จัด ทาประมาณการรายได้ประจาปีของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในแต่ละพื้นที่ และแจ้งให้
กองทุนแต่ละพื้นที่รับทราบ
(๔) สนั บ สนุ น การจั ด ทาแผนงานประจ าปี แผนงบประมาณของ คพรฟ. ในแต่ละพื้น ที่
ประกาศ เพื่อรายงาน กกพ. และประกาศต่อสาธารณชน
(๕) สนับสนุนให้มีการจัดวางระบบข้อมูลการเงินและการบัญชี การตรวจสอบ การติดตาม
การประเมินผล การประชาสัมพันธ์ ในแต่ละพื้นที่ประกาศ
(๖) ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การฝึ ก อบรมและการพั ฒ นาศั ก ยภาพของ คพรฟ. คพรต.
และผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
(๗) เผยแพร่การดาเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในแต่ละพื้นที่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชน
รับทราบ
(๘) สนับสนุนการยกร่างระเบียบ คาสั่ง หลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติของ คพรฟ.
ในแต่ละพื้นที่ประกาศ เพื่อเสนอ กกพ. อนุมัติ
(๙) รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ
และรวบรวมข้อเท็จจริงเสนอ กกพ. พิจารณา
(๑๐) มอบหมายให้ คพรฟ. ดาเนินการอื่นใด เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
(๑๑) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ กกพ. กาหนด
ส่วนที่ ๒
คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า
ข้อ ๑๒ การบริ ห ารเงิ น กองทุ น ส าหรั บ กองทุ น ขนาดใหญ่ และกองทุ น ขนาดกลาง
ให้ ส านั กงาน กกพ. ด าเนิ น การเพื่ อ ให้ มี คพรฟ. ขึ้ น คณะหนึ่ง มี จ านวนสูงสุ ด ไม่เ กิน ๓๕ คน
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ตามที่ กกพ. กาหนด ประกอบด้วย ผู้แทนภาคประชาชน ผู้แทนภาครัฐ ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยให้มีผู้แทน
ภาคประชาชนจานวนไม่น้อยกว่าสองในสามของคณะกรรมการทั้งหมด และให้มีผู้ทรงคุณวุฒิ ๑ คน
ข้อ ๑๓ คพรฟ. มีอานาจและหน้าที่ ดังนี้
(๑) เสนอแนะพื้ น ที่ ผู้ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ ผลประโยชน์ จ ากกองทุ น พั ฒ นาไฟฟ้ า เพิ่ ม เติ ม จากพื้ น ที่
ประกาศได้ โดยความเห็นชอบของ กกพ.
(๒) พิ จ ารณาอนุ มั ติ แ ผนงานประจ าปี แ ละแผนการจั ด สรรเงิ น เพื่ อ ใช้ ใ นการพั ฒ นาและ
ฟื้นฟูท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาจัดสรรเงินที่ กกพ. กาหนด และรายงานผล
การดาเนินการต่อ กกพ. เพื่อทราบ
(๓) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการสารวจผลกระทบจากการดาเนินงานของโรงไฟฟ้า โดยมีการศึกษา
ตามหลักวิชาการ และรับฟังความคิดเห็นประชาชนในพื้นที่ เพื่อเสนอขอปรับปรุงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
จากการดาเนินงานของโรงไฟฟ้าต่อ กกพ. เพื่อพิจารณาอนุมัติพื้นที่ประกาศ
(๔) ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารส ารวจความต้ อ งการของประชาชน และส ารวจผลกระทบจาก
การดาเนินงานของโรงไฟฟ้าเป็นประจาทุก ๓ ปี
(๕) พิจารณาอนุมัติโครงการชุมชน เพื่อพัฒนาและฟื้นฟูท้องถิ่น
(๖) จัดให้มีสัญญา หรือข้อตกลงโครงการชุมชน และเบิกจ่ายเงินสนับสนุนตามแผนงานหรือ
งวดเงิน เพื่อการดาเนินงานโครงการชุมชน
(๗) กากับดูแล ให้มีการบันทึกบัญชี และรายงานสถานะการเงินกองทุนต่อ สานักงาน กกพ.
เป็นรายไตรมาสและรายปี ตามระเบียบ วิธีการ และรูปแบบที่ กกพ. กาหนด
(๘) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงานโครงการชุมชน พร้อมรายงานผล
การดาเนินงานโครงการชุมชน ต่อสานักงาน กกพ.
(๙) จัดจ้าง และแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี
(๑๐) จัดประชุม คพรฟ. อย่างน้อยทุก ๓ เดือน เพื่อการบริหารเงินกองทุน การติดตาม
ผลการดาเนินงานโครงการชุมชน และจัดทารายงานการประชุมเป็นหลักฐาน
(๑๑) การบริหารกองทุน อาจว่าจ้างบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ช่วยการดาเนินงานตามความจาเป็น
และเหมาะสม และอาจว่าจ้ างบุคคลภายนอกเพื่ อตรวจสอบติด ตาม และประเมินผลโครงการได้
ตามความเหมาะสม ตามที่ กกพ. กาหนด
(๑๒) ประชาสั ม พั น ธ์ หรื อ เผยแพร่ ข้ อ มู ล กองทุ น พั ฒ นาไฟฟ้ า ในพื้ น ที่ ป ระกาศและ
ผลการดาเนินงานต่อสาธารณชน
(๑๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานแบบมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่ประกาศ
และเครือข่ายความร่วมมือของ คพรฟ. ในพื้นที่ประกาศอื่น ๆ
(๑๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือกระทาการอย่างใดตามที่ คพรฟ. มอบหมาย
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(๑๕) กากับดูแล และดาเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบ คาสั่ง หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการ
ที่ กกพ. กาหนด
(๑๖) ในกรณีที่ประกาศระเบียบที่ กกพ. กาหนด ไม่ครอบคลุมถึงการดาเนินงานของ คพรฟ.
ในพื้นที่ประกาศ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีลักษณะเฉพาะ คพรฟ. อาจเสนอแนะระเบียบที่เกี่ย วข้อง
เพิ่มเติมให้ กกพ. พิจารณาได้เท่าที่จาเป็น
(๑๗) ดาเนินงานอื่นใดตามที่ กกพ. หรือสานักงาน กกพ. มอบหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของการบริ ห ารเงิ น กองทุ น พั ฒ นาไฟฟ้ า ในพื้ น ที่ป ระกาศ ทั้ ง นี้ ต้ อ งอยู่ ภ ายใต้ ก ฎหมาย ระเบียบ
ประกาศ คาสั่งและวิธีปฏิบัติที่ได้กาหนดไว้
ข้อ ๑๔ ผู้แทนภาคประชาชนของ คพรฟ. ให้มาจากการสรรหาด้วยวิธีการ ดังนี้
(๑) คัดเลือกผู้แทนระดับหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้านในแต่ละพื้นที่ประกาศ เพื่อคัดเลือกผู้แทนหมู่บ้าน
ทั้งนี้ ให้มีจานวนผู้แทนเท่ากันทุกหมู่บ้าน
(๒) คัด เลือ กผู้แ ทนระดับตาบล เพื่อเป็นกรรมการใน คพรฟ. โดยให้ผู้แทนจากหมู่บ้าน
ในข้อ (๑) แสดงวิสัยทัศน์ ประกอบการคัดเลือกผู้แทนระดับตาบล
ทั้งนี้ ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการสรรหาและการจัดประชาคม ให้เป็นไปตามประกาศ กกพ.
ว่าด้วยการสรรหา คพรฟ.
ข้อ ๑๕ กรรมการผู้แทนภาคประชาชน ต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๗๐ ปีบริบูรณ์ ทั้งนี้ ในวันรับสมัครต้องมี
อายุไม่เกิน ๖๕ ปีบริบูรณ์
(๓) มีพื้นความรู้ไม่ต่ากว่าการศึกษาภาคบังคับ หรือที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบไม่ต่ากว่า
การศึกษาภาคบังคับ
(๔) มี ชื่ อ ในทะเบี ย นบ้ า นที่ อ ยู่ ใ นพื้ น ที่ ป ระกาศติ ด ต่ อ กั น ไม่ น้ อ ยกว่ า ๑ ปี นั บ ถึ ง วั น ที่
ดาเนินการสรรหา
(๕) ไม่เป็น สมาชิกสภาผู้แ ทนราษฎรหรือผู้ช่ว ยผู้ดาเนินงานของสมาชิก สภาผู้แทนราษฎร
สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ซึ่ ง มี ต าแหน่ ง หรื อ เงิ น เดื อ นประจ า ข้ า ราชการการเมื อ งหรื อ
ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการที่ปรึกษาพรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
(๗) ไม่ติดยาเสพติดให้โทษ
(๘) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๙) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๑๐) ไม่เป็นผู้ต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายศาล

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๒๙ ง

หนา้ ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

(๑๑) ไม่เคยเป็นบุคคลที่ต้องคาพิพากษาให้จาคุกตั้งแต่สองปีขึ้นไป โดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงห้าปี
ในวันดาเนินการสรรหา เว้นแต่ความผิดอันได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๑๒) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ เพราะทุจริต
ต่อหน้าที่ หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง หรือถือว่ากระทาการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
(๑๓) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในนิติกรรมสัญญาที่ทากับกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
ข้อ ๑๖ ให้ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด คั ด เลื อ กผู้ แ ทนจากส่ ว นราชการส่ ว นกลางที่ ป ฏิ บั ติ ง าน
ในเขตจั ง หวั ด ราชการส่ ว นภู มิ ภ าคหรื อ ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในพื้ น ที่ ป ระกาศ หรื อ สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น
หรือผู้บริหารท้อ งถิ่น กานั นหรือผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ประกาศ เป็นกรรมการในสัดส่วนผู้แทนภาครัฐ
ตามจานวนที่ กกพ. กาหนด
ผู้ แ ทนตามวรรคหนึ่ ง ต้ อ งประกอบไปด้ ว ย บุ ค คลจากส่ ว นราชการภายใต้ สั ง กั ด ส่ ว นงาน
ด้ า นสาธารณสุ ข ด้ า นการศึ ก ษา ด้ า นเศรษฐกิ จ ชุ ม ชน ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม ด้ า นสาธารณู ป โภค
และด้านพลังงานชุมชน ด้านละ ๑ คน รวม ๖ คน
ข้อ ๑๗ ให้ ผู้ แ ทนส านั ก งาน กกพ. ที่ ป ระจ าเขตพื้ น ที่ ที่ โ รงไฟฟ้ า ตั้ ง อยู่ หรื อ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายจากสานักงาน กกพ. จานวน ๑ คน เป็นที่ปรึกษา คพรฟ.
ห้ามมิให้บุคคลตามวรรคหนึ่งทาหน้าที่เป็นเลขานุการ คพรฟ.
ข้อ ๑๘ ให้ผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นกรรมการผู้แทนภาคประชาชนและผู้แทนภาครัฐจัดประชุม
เพื่อเสนอรายชื่อและคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ข้อ ๑๙ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่า ๓๕ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๗๐ ปีบริบูรณ์ ทั้งนี้ ในวันรับสมัครต้องมี
อายุไม่เกิน ๖๕ ปีบริบูรณ์
(๓) มีความรู้ ความชานาญ ประสบการณ์ ในด้านสังคม สาธารณสุข พลังงาน สิ่งแวดล้อม
เศรษฐกิจชุมชน การศึกษา การเงิน หรือด้านสื่อสาร
(๔) มีชื่อในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่เป็นพื้นที่ประกาศ
(๕) ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือผู้ช่วยผู้ดาเนินงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา ข้ า ราชการการเมื อ งหรื อ ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ทางการเมื อ ง สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น
ผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการที่ปรึกษาพรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
(๗) ไม่ติดยาเสพติดให้โทษ
(๘) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๙) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๑๐) ไม่เป็นผู้ต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายศาล

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๒๙ ง

หนา้ ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

(๑๑) ไม่เคยเป็นบุคคลที่ต้องคาพิพากษาให้จาคุกตั้งแต่สองปีขึ้นไป โดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงห้าปี
ในวันได้รับการเสนอชื่อ เว้นแต่ความผิดอันได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๑๒) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ เพราะทุจริต
ต่อหน้าที่ หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง หรือถือว่ากระทาการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
(๑๓) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในนิติกรรมสัญญาที่ทากับกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
ข้อ ๒๐ เมื่อดาเนินการสรรหา คพรฟ. ครบทุกภาคส่วนแล้ว ให้ สานักงาน กกพ. นาเสนอรายชือ่
คพรฟ. ทั้งคณะและบุคคลที่ คพรฟ. เห็นสมควรจะได้รับการเสนอชื่อเป็นประธานและรองประธาน
ที่ไ ด้รับการสรรหา ต่อ กกพ. เพื่อพิจารณาแต่งตั้งประธานและรองประธานจานวนไม่เกินสองคน
และกรรมการอื่น
ให้ประธาน คพรฟ. คัดเลือกบุคคล จานวน ๑ คน ทาหน้าที่เลขานุการ คพรฟ.
ผูแ้ ทนโรงไฟฟ้าในเขตพื้นที่ประกาศ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ คพรฟ.
ข้อ ๒๑ กรรมการผู้แทนภาคประชาชน มีวาระในการดารงตาแหน่งคราวละสี่ปี นับตั้งแต่
วันที่ได้รับประกาศแต่งตั้ง และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสองปีนับตั้งแต่
วั น ที่ ไ ด้ รั บ ประกาศแต่ ง ตั้ ง โดยด ารงต าแหน่ ง ได้ ไ ม่ เ กิ น สองวาระ ความในวรรคนี้ ไ ม่ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ
กับกรรมการผู้แทนภาครัฐ
ในวาระเริ่มแรก เมื่อครบกาหนดสองปี ให้กรรมการ คพรฟ. ในส่วนของภาคประชาชน
ออกจากตาแหน่งจานวนกึ่งหนึง่ โดยวิธีจับสลาก หากจานวนที่คานวณได้มเี ศษให้ปัดเศษทิ้งและให้ถอื ว่า
การออกจากต าแหน่ ง ดั ง กล่ า วเป็ น การพ้ น จากต าแหน่ ง ตามวาระ ทั้ ง นี้ การด าเนิ น การจั บ สลาก
ให้ดาเนินการล่วงหน้าตามสมควร
กรรมการ คพรฟ. ที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระ อยู่ในตาแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่า
จะมีการแต่งตั้งกรรมการ คพรฟ. ขึ้นใหม่
เพื่อให้มีกรรมการ คพรฟ. ปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง ให้ดาเนินการสรรหากรรมการ คพรฟ. ขึ้นใหม่
ในภาคส่วนเดียวกัน เป็นการล่วงหน้าก่อนที่กรรมการ คพรฟ. ครบวาระ ตามสมควร
ในกรณีที่กรรมการ คพรฟ. พ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระให้ดาเนินการสรรหาและแต่งตั้ง
กรรมการ คพรฟ. ในภาคส่วนเดียวกันแทนภายในสี่สิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ตาแหน่งนั้นว่างลง และให้
ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งแทน อยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการ คพรฟ.
ซึ่งตนแทน
ในกรณีที่วาระของกรรมการ คพรฟ. เหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวัน จะไม่ดาเนินการสรรหา
และแต่งตั้งกรรมการ คพรฟ. แทนตาแหน่งที่ว่างลงก็ได้ และในการนี้ ให้ คพรฟ. ประกอบด้วย
กรรมการ คพรฟ. เท่าที่เหลืออยู่
เมื่อกรรมการ คพรฟ. พ้นจากตาแหน่งตามวาระ ให้ทาการส่งมอบงานแก่กรรมการ คพรฟ.
ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ตามวิธีการที่ กกพ. กาหนด

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๒๙ ง

หนา้ ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ข้อ ๒๒ นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระ กรรมการ คพรฟ. ภาคประชาชน และกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ พ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ย้ายชื่อออกจากทะเบียนบ้านในพื้นที่ที่กาหนดเกิน ๙๐ วัน
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามของการเป็นกรรมการ คพรฟ.
(๕) ขาดการประชุม ๓ ครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
(๖) ประธาน กกพ. มีคาสั่งให้พ้นจากตาแหน่งตามมติ กกพ. หรือตามมติ คพรฟ. ไม่น้อยกว่า
สองในสามของ คพรฟ. ที่เสนอให้ กกพ. พิจารณาให้พ้นจากตาแหน่งเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย
บกพร่อง ไม่สุจริตต่อหน้าที่ หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในนิติกรรมสัญญาที่ทากับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าหรือ
หย่อนความสามารถ
(๗) ผู้มีอานาจเสนอแต่งตั้งตามข้อ ๑๖ เสนอขอเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้แทนภาครัฐ
(๘) ประธาน กกพ. มีคาสั่งให้พ้นจากตาแหน่งตามมติ กกพ. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประเภท
การบริหารงานกองทุน
ข้อ ๒๓ ให้ ประธาน คพรฟ. เป็นผู้มีอานาจดาเนินกิจกรรมของเงินกองทุน พัฒนาไฟฟ้ า
ในพื้นที่ประกาศ ที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก
ประธาน คพรฟ. สามารถมอบอานาจการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ตามที่ กกพ. กาหนด
ข้อ ๒๔ ให้ ประธาน คพรฟ. หรือกรรมการ คพรฟ. ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม มีอานาจ
ในการเรียกประชุม
การประชุม คพรฟ. ต้ อ งมี ก รรมการเกิ นกว่ ากึ่ งหนึ่ งของจานวนกรรมการทั้ งหมดที่มีอยู่
และต้องมีกรรมการผู้แทนภาคประชาชนเกินกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม จึงถือเป็นองค์ประชุม
ถ้าประธานไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานเป็นประธานในการประชุม ถ้าประธาน
และรองประธานไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งทาหน้าที่ประธาน
ในการประชุม
การวิ นิ จ ฉั ย ชี้ ข าดของที่ ป ระชุ ม ให้ ถื อ เสี ย งข้ า งมาก กรรมการคนหนึ่ ง ให้ มี ห นึ่ ง เสี ย ง
ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในการประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง เสี ย ง
เป็นเสียงชี้ขาด
การลงมติของที่ประชุมให้กระทาโดยเปิดเผย เว้นแต่เมื่อที่ประชุมเสียงข้างมากเห็นชอบให้ลงมติลับ
เลขานุ ก าร หรื อผู้ ช่ว ยเลขานุ การ มี ห น้า ที่ออกหนัง สือเชิญประชุม โดยแจ้ง ให้ คพรฟ.
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๕ วัน และมีหน้าที่บันทึกการประชุม และส่งรายงานการประชุมให้ คพรฟ.

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๒๙ ง

หนา้ ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ส่วนที่ ๓
คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าตาบล
ข้อ ๒๕ การบริหารเงินกองทุนสาหรับกองทุนขนาดใหญ่ ให้ คพรฟ. มีอานาจแต่งตัง้ คพรต.
สาหรับแต่ละพื้นที่ขึ้น
ให้ประธาน คพรฟ. ลงนามคาสั่งแต่งตั้ง คพรต. และประกาศต่อสาธารณชน แล้วรายงาน
ให้สานักงาน กกพ. ทราบ
ข้อ ๒๖ คพรต. แต่ละคณะมีจานวนกรรมการตามที่ คพรฟ. กาหนด ซึ่งต้องไม่น้อยกว่า ๗ คน
ประกอบด้วย
(๑) คพรต. ภาคประชาชน มีจานวนเท่ากับจานวนหมู่บ้านในตาบลนั้น และมีจานวนไม่น้อยกว่า
สองในสามของ คพรต. ทั้งหมด เว้น แต่ ในกรณีพื้นที่พิเศษที่ไม่มีหมู่บ้านหรือไม่สามารถสรรหา
คพรต. ภาคประชาชนเท่ า กั บ จ านวนหมู่ บ้ า นตามที่ ก าหนด ให้ ส านั ก งาน กกพ. ประจ าเขต
ประสานงานกับหน่ ว ยงานในพื้น ที่สรรหาผู้แทนตามข้อ ๒๖ (๒) เพิ่มเติมเพื่อให้ครบตามจานวน
ที่กาหนด
(๒) คพรต. อื่น ๆ เช่น กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนสถานศึกษา ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทน
เครือข่ายชุมชน ผู้แทนสภาเยาวชน ผู้แทนศาสนสถาน ผู้แทนสื่อมวลชน มีจานวนไม่เกินหนึ่งในสาม
ของ คพรต. ทั้งหมด
ในวาระเริ่ ม แรก เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การสรรหา คพรต. เป็ น ไปโดยรวดเร็ ว ให้ กกพ.
กาหนดจานวน คพรต. ไม่น้อยกว่า ๗ คน
ข้อ ๒๗ คพรต. มีอานาจและหน้าที่ ดังนี้
(๑) สารวจความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และสารวจผลกระทบจากการดาเนินงาน
ของโรงไฟฟ้า เพื่อใช้ประกอบการจัดทาโครงการชุมชน
(๒) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดทาโครงการชุมชนเพื่อเสนอขอใช้เงินกองทุน โดยการจัดทาเวที
ประชาคมตาบลหรือหมู่บ้าน
(๓) จัดประชุม คพรต. อย่างน้อย ๖ เดือนครั้ง เพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการชุมชน
ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานโครงการชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน และรายงาน
ผลการดาเนินงานให้ คพรฟ. ทราบ
(๔) ส่งเสริมการให้ความรู้ในเรื่องเกี่ยวข้องกับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าแก่ประชาชนในพื้นที่ประกาศ
รวมทั้งประชาสัมพัน ธ์ เผยแพร่ข้อมูลกองทุนและผลการดาเนิ นงานแก่สื่อมวลชน ประชาชนและ
องค์กรต่าง ๆ ในพื้นที่ประกาศ
(๕) รับเรื่องร้องเรียน พิจารณาแก้ไขปัญหาเบื้องต้น และรายงาน คพรฟ.
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(๖) ดาเนินงานอื่นใด ตามที่ คพรฟ. มอบหมาย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหาร
เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ
ข้อ ๒๘ คพรต. ภาคประชาชน ให้สานักงาน กกพ. ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
คัดเลือกผู้แทนหมู่บ้านอย่างน้อยหมู่บ้านละ ๑ คน
ทั้งนี้ ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการสรรหาและการจัดประชาคม ให้เป็นไปตามประกาศ กกพ.
ว่าด้วยการสรรหา คพรต.
ข้อ ๒๙ คพรต. อื่น ๆ ให้สานักงาน กกพ. ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจัดให้
มีการประชุมในระดับตาบล เพื่อคัดเลือก
ทั้งนี้ ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการสรรหาและการจัดประชาคม ให้เป็นไปตามประกาศ กกพ.
ว่าด้วยการสรรหา คพรต.
ข้อ ๓๐ คุณสมบัติของ คพรต. ภาคประชาชน มีดังนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๗๐ ปีบริบูรณ์ ทั้งนี้ ในวันรับสมัครต้องมี
อายุไม่เกิน ๖๕ ปีบริบูรณ์
(๓) มีพื้นความรู้ไม่ต่ากว่าการศึกษาภาคบังคับ หรือที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบไม่ต่ากว่า
การศึกษาภาคบังคับ
(๔) มี ชื่ อ ในทะเบี ย นบ้ า นที่ อ ยู่ ใ นพื้ น ที่ ป ระกาศติ ด ต่ อ กั น ไม่ น้ อ ยกว่ า ๑ ปี นั บ ถึ ง วั น ที่
ดาเนินการสรรหา
(๕) ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือผู้ช่วยผู้ดาเนินงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ซึ่ ง มี ต าแหน่ ง หรื อ เงิ น เดื อ นประจ า ข้ า ราชการการเมื อ งหรื อ
ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการที่ปรึกษาพรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
(๗) ไม่ติดยาเสพติดให้โทษ
(๘) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๙) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๑๐) ไม่เป็นผู้ต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายศาล
(๑๑) ไม่เคยเป็นบุคคลที่ต้องคาพิพากษาให้จาคุกตั้งแต่สองปีขึ้นไป โดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงห้าปี
ในวันดาเนินการสรรหา เว้นแต่ความผิดอันได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๑๒) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ เพราะทุจริต
ต่อหน้าที่ หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง หรือถือว่ากระทาการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
(๑๓) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในนิติกรรมสัญญาที่ทากับกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
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ข้อ ๓๑ คุณสมบัติของ คพรต. อื่น ๆ มีดังนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ ยกเว้นผู้แทนกลุ่ม หรือสภาเยาวชนต้องมีอายุไม่ต่ากว่า
๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๗๐ ปีบริบูรณ์ ทั้งนี้ ในวันรับสมัครต้องมีอายุไม่เกิน ๖๕ ปีบริบูรณ์
(๓) มีความรู้ ความสามารถ เพื่อการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า
(๔) มีชื่อในทะเบียนบ้านที่อยู่ในพื้นที่ประกาศติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถึงวันที่สมัครสรรหา
(๕) ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการการเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งใด ๆ ในพรรคการเมือง
(๗) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
(๘) ไม่ติดยาเสพติดให้โทษ
(๙) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๑๐) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๑๑) ไม่เป็นผู้ต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายศาล
(๑๒) ไม่เคยเป็นบุคคลที่ต้องคาพิพากษาให้จาคุกตั้งแต่สองปีขึ้นไป โดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงห้าปี
ในวันได้รับการคัดเลือก เว้นแต่ความผิดอันได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๑๓) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ เพราะทุจริต
ต่อหน้าที่ หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง หรือถือว่ากระทาการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
(๑๔) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในนิติกรรมสัญญาที่ทากับกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
ข้อ ๓๒ เมื่อดาเนินการสรรหา คพรต. ครบทุกภาคส่วนแล้ว ให้จัด ประชุมเพื่อคัดเลือก
ตาแหน่งประธาน รองประธาน และเลขานุการ จากกรรมการ คพรต.
ข้อ ๓๓ กรรมการ คพรต. มีวาระในการดารงตาแหน่งคราวละสองปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับ
การแต่งตั้ง โดยดารงตาแหน่งได้ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
กรรมการ คพรต. ที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระ ให้อยู่ในตาแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่า
จะได้มีการแต่งตั้งกรรมการ คพรต. ขึ้นใหม่
เพื่อให้มี กรรมการ คพรต. ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างต่อเนื่อง ให้ดาเนินการสรรหากรรมการ
คพรต. ขึ้นใหม่ เป็นการล่วงหน้าก่อนที่กรรมการ คพรต. ครบวาระตามสมควร
กรณีที่กรรมการ คพรต. พ้น จากตาแหน่งก่อนครบวาระให้ดาเนินการสรรหาและแต่งตั้ง
กรรมการ คพรต. ในภาคส่วนเดียวกันของกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งแทนภายในสี่สิบห้าวันนับตั้งแต่
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วันที่ตาแหน่งนั้นว่างลง และให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งแทน อยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระ
ที่เหลืออยู่ของกรรมการ คพรต. ซึ่งตนแทน
กรณีที่วาระของกรรมการ คพรต. เหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวัน จะไม่ดาเนินการสรรหาและ
แต่งตั้งกรรมการ คพรต. แทนตาแหน่งที่ว่างลงก็ได้ และในการนี้ ให้ คพรต. ประกอบด้วยกรรมการ
คพรต. เท่าที่เหลืออยู่
ข้อ ๓๔ นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระ กรรมการ คพรต. พ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ย้ายชื่อออกจากทะเบียนบ้านในพื้นที่ประกาศเกิน ๙๐ วัน
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามของการเป็นกรรมการ คพรต.
(๕) ขาดการประชุม ๓ ครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
(๖) ประธาน คพรฟ. มีคาสั่งให้พ้นจากตาแหน่งตามมติ คพรต. ไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของ คพรต. ที่เสนอให้พ้นจากตาแหน่งเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่อง ไม่สุจริตต่อหน้าที่
หรือหย่อนความสามารถ
(๗) ประธาน คพรฟ. มีคาสั่งให้พ้นจากตาแหน่งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประเภทการบริหาร
งานกองทุน
ข้อ ๓๕ ประธาน คพรต. หรื อ กรรมการ คพรต. ไม่ น้ อ ยกว่ า หนึ่ ง ในสามมี อ านาจ
ในการเรียกประชุม
การประชุ ม คพรต. ต้ อ งมี ก รรมการเกิ นกว่า กึ่ ง หนึ่ งของจ านวนกรรมการทั้ ง หมดที่มีอยู่
จึงถือเป็นองค์ประชุม
ถ้ า ประธาน คพรต. ไม่ ส ามารถปฏิ บั ติหน้า ที่ไ ด้ ให้ ร องประธาน คพรต. เป็ น ประธาน
ในการประชุม ถ้าประธาน คพรต. และรองประธาน คพรต. ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุม
เลือกกรรมการ คพรต. คนใดคนหนึ่งทาหน้าที่ประธานในการประชุม
การวิ นิ จ ฉั ย ชี้ ข าดของที่ ป ระชุ ม ให้ ถื อ เสี ย งข้ า งมาก กรรมการคนหนึ่ ง ให้ มี ห นึ่ ง เสี ย ง
ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในการประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง เสี ย ง
เป็นเสียงชี้ขาด
การลงมติของที่ประชุมให้กระทาโดยเปิดเผย เว้นแต่เมื่อที่ประชุมเสียงข้างมากเห็นชอบให้ลงมติลับ
เลขานุการ คพรต. มีหน้าที่ออกหนังสือเชิญประชุมตามที่ประธาน หรือกรรมการไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสามมอบหมาย โดยแจ้งให้ คพรต. ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๕ วัน และมีหน้าที่บันทึก
การประชุม และส่งรายงานการประชุมให้ คพรต.
กรรมการ คพรต. ไม่สามารถแต่งตั้ง หรือส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมแทนได้
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หนา้ ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

หมวด ๓
การบริหารเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ
ส่วนที่ ๑
การบริหารเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ
ข้อ ๓๖ สานักงาน กกพ. จัดสรรเงินที่ผู้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้านาส่งเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ สาหรับใช้ในกิจการของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในแต่ละพื้นที่ประกาศที่โรงไฟฟ้า
ของผู้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้านั้น ๆ ตั้งอยู่
เงินส่วนที่เหลือจากการจัดสรรในวรรคหนึ่ง ให้สานักงาน กกพ. ดาเนินการเพื่อกิจการ ดังนี้
(๑) สารองไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน เพื่อเยียวยาหรือบรรเทาความเสียหายในเบื้องต้นจากผลกระทบ
ที่มีสาเหตุจากโรงไฟฟ้าตามที่ กกพ. เห็นสมควร
(๒) อุ ด หนุ น ให้ กั บ การพั ฒ นาหรื อ ฟื้ น ฟู ท้ อ งถิ่ น ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากการด าเนิ น งานของ
โรงไฟฟ้าที่ได้รับการจัดสรรเงินจานวนน้อยไม่เพียงพอต่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่น ทั้งนี้ จานวนเงิน
ที่จะสนับสนุนให้กับแต่ละท้องถิ่นให้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมตามที่ กกพ. กาหนด
(๓) เพื่อการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
ข้อ ๓๗ คพรฟ. เสนอแผนงานประจาปีต่อผู้ว่าราชการจังหวัดที่โรงไฟฟ้าตั้งอยู่ให้ความเห็นประกอบ
ภายใน ๑๕ วั น ท าการ หากพ้ น ระยะเวลาที่ ก าหนด ให้ คพรฟ. พิ จ ารณาอนุ มั ติ และเสนอ
แผนงานประจาปีต่อ กกพ. เพื่อทราบ โดยให้แผนงานประจาปีอย่างน้อยประกอบด้วย
(๑) แผนงานประจาปีและกรอบการจัดสรรเงินประจาปีของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ
(๒) ผลสารวจความต้องการของประชาชนในพื้นที่ประกาศ
(๓) ผลการศึกษา ประเมินผลกระทบจากการดาเนินงานของโรงไฟฟ้า
(๔) ประมาณการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
ทั้งนี้ ให้ดาเนินการตามคู่มือที่สานักงาน กกพ. กาหนด
ข้อ ๓๘ ค่ า ใช้ จ่ า ยในการบริ ห ารจั ด การประจ าปี ส าหรั บ กองทุ น ให้ ก าหนดตามจ านวน
เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ที่ได้รับการจัดสรรในรอบปีงบประมาณ ดังนี้
การคานวณค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการประจาปี
ขั้นเงินทีไ่ ด้รับการจัดสรร
(บาท)
๑ - ๕,๐๐๐,๐๐๐
๕,๐๐๐,๐๐๑ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐

ช่วงเงิน สุทธิ
(บาท)
๕,๐๐๐,๐๐๐

อัตรา
(ร้อยละ)
๑๕.๐

ค่าบริหาร
แต่ละขัน้
๗๕๐,๐๐๐

ค่าบริหารสะสม
สูงสุดของขัน้
๗๕๐,๐๐๐

๕,๐๐๐,๐๐๐

๑๕.๐

๗๕๐,๐๐๐

๑,๕๐๐,๐๐๐
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ขั้นเงินที่ได้รับการจัดสรร
(บาท)
๑๐,๐๐๐,๐๐๑ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐,๐๐๑ ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐,๐๐๑ ๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐
๑๕๐,๐๐๐,๐๐๑ ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ ขึ้นไป

หนา้ ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ช่วงเงิน สุทธิ
(บาท)

อัตรา
(ร้อยละ)

ค่าบริหาร
แต่ละขัน้

ค่าบริหารสะสม
สูงสุดของขัน้

๔๐,๐๐๐,๐๐๐

๑๐

๔,๐๐๐,๐๐๐

๕,๕๐๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐,๐๐๐

๗.๐

๓,๕๐๐,๐๐๐

๙,๐๐๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐,๐๐๐

๕.๐

๒,๕๐๐,๐๐๐

๑๑,๕๐๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐,๐๐๐

๒.๐

๑,๐๐๐,๐๐๐

๑๒,๕๐๐,๐๐๐

ส่วนที่เกิน
๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐

๑.๐

ข้อ ๓๙ ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสาหรับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศให้เป็นไปตาม
แผนงานประจาปีและแผนการใช้จ่ายเงิน ทั้งนี้ ไม่เกินกรอบวงเงินตามข้อ ๓๘
ข้อ ๔๐ การก าหนดกรอบการจั ด สรรเงิน กองทุ น พั ฒนาไฟฟ้ า ในพื้ น ที่ ประกาศในแต่ละปี
ของ คพรฟ. ให้มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดาเนินงาน
ของโรงไฟฟ้าในด้านต่าง ๆ ตามประกาศ กกพ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
เพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดาเนินงานของโรงไฟฟ้า
ส่วนที่ ๒
การบริหารจัดการกองทุนขนาดใหญ่ และกองทุนขนาดกลาง
ข้อ ๔๑ การพิจารณาให้การสนับสนุนโครงการชุมชน สาหรับการบริหารจัดการกองทุนขนาดใหญ่
มีขั้นตอนและวิธีการ ดังนี้
(๑) ให้ คพรต. ร่ ว มกั บ คณะกรรมการหมู่ บ้ า นจั ด เวที ป ระชาคมหมู่ บ้ า น หรื อ ต าบล
เพื่อสารวจความต้องการของประชาชนและบูรณาการแผนพัฒนาชุมชนระดับหมู่บ้าน หรือตาบล
(๒) ให้ผู้เสนอโครงการจัดทาเอกสารเสนอโครงการชุมชนตามแบบที่สานักงาน กกพ. กาหนดต่อ
คพรต. ในพื้นที่ประกาศ
(๓) คพรต. กลั่นกรองโครงการชุมชนตามหลักเกณฑ์การกลั่นกรองโครงการชุมชนที่ กกพ. กาหนด
(๔) คพรฟ. พิจารณาอนุมัติโครงการชุมชนตามหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติโครงการที่ กกพ.
กาหนด
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หนา้ ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ข้อ ๔๒ การพิจารณาโครงการชุมชน สาหรับการบริหารจัดการกองทุนขนาดกลาง มีขั้นตอน
และวิธีการ ดังนี้
(๑) ให้ คพรฟ. ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน หรือตาบล เพื่อสารวจ
ความต้องการของประชาชนและบูรณาการแผนพัฒนาชุมชนระดับหมู่บ้าน หรือตาบล
(๒) ให้ผู้เสนอโครงการจัดทาเอกสารเสนอโครงการชุมชนตามแบบที่สานักงาน กกพ. กาหนด
ต่อ คพรฟ. ในพื้นที่ประกาศ
(๓) คพรฟ. พิจารณาอนุมัติโครงการชุมชนตามหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติโครงการที่ กกพ.
กาหนด
ข้อ ๔๓ โครงการชุมชน ต้องไม่เป็นโครงการที่เสนอขอใช้เงินโดยส่อไปในทางทุจริตหรือ
แสวงหาผลประโยชน์ทางการเมือง และต้องไม่เป็นการเสนอขอใช้เงินซ้าซ้อนกับงบบริหารของท้องถิ่น
หรือส่วนราชการที่มีงบประมาณสนับสนุนในเรื่องหรือโครงการดังกล่าวแล้ว หรือเสนอขอใช้เงินที่ไม่ทา
ให้เกิดผลในการพัฒนาตามระเบียบนี้
ข้อ ๔๔ ให้ คพรฟ. แจ้งผลการพิจารณาโครงการชุมชนเป็นหนังสือพร้อมเหตุผลประกอบการ
พิจารณาให้ผู้เสนอและผู้รับผิดชอบโครงการชุมชนทราบภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่พิจารณาโครงการ
ชุมชนแล้วเสร็จ
ข้อ ๔๕ กรณีมีความจาเป็นเร่งด่วนที่หากล่าช้าอาจก่อความเสียหายต่อพื้นที่ประกาศหรือพืน้ ที่
ผู้ได้รับผลประโยชน์ตามข้อ ๑๓ (๑) ให้ คพรฟ. พิจารณาอนุมัติช่วยเหลือได้ ภายใต้กรอบงบประมาณ
ประจาปีที่ได้รับอนุมัติและรายงานต่อสานักงาน กกพ. ให้ทราบในทันที
ข้อ ๔๖ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียด หรือการยกเลิกโครงการชุมชนภายใต้แผนงาน
ประจาปี และแผนการใช้จ่ายเงินที่ กกพ. กาหนด ให้ คพรฟ. พิจารณาอนุมัติและรายงานให้ กกพ. ทราบ
กกพ. อาจกาหนดเงื่อนไขในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการชุมชนเพิ่มเติมไว้ในประกาศ กกพ.
ว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารจั ด สรรเงิ น กองทุ น พั ฒ นาไฟฟ้ า เพื่ อ การพั ฒ นาหรื อ ฟื้ น ฟู ท้ อ งถิ่ น
ที่ได้รับผลกระทบจากการดาเนินงานของโรงไฟฟ้า ก็ได้
ข้อ ๔๗ โครงการที่มีการผูกพันงบประมาณรายจ่ายของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ
เกินกว่า ๑ ปี จะต้องมีงบประมาณรวม ไม่เกินร้อยละยี่สิบของงบประมาณรายจ่ายของปีต่อไป
ข้อ ๔๘ ในการเสนอ และพิจารณาโครงการชุมชน ให้เป็นไป ตามหลักเกณฑ์มาตรฐาน
ราคากลางทางราชการโดยอนุโลม
ข้อ ๔๙ เมื่อโครงการชุมชนได้รับอนุมัติแล้ ว ให้ประธาน คพรฟ. ทาสัญญาหรือข้อตกลงกับ
ผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ หรือผู้รับจ้าง หรือผู้ขาย แล้วแต่กรณี
ประธาน คพรฟ. สามารถมอบอานาจการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่สานักงาน กกพ. กาหนด
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หนา้ ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ข้อ ๕๐ ในการจัดทาสัญญาหรือข้อตกลงต้องประกอบด้วยเอกสารแนบท้ายอย่างน้อย ดังนี้
(๑) มติ คพรฟ. ที่อนุมัติโครงการพร้อมรายละเอียด
(๒) แบบ หรือรูป หรือรายละเอียดรายการ
(๓) รายละเอียดของผู้ที่ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ผู้รับจ้าง ผู้ขาย
(๔) แผนการเบิกจ่ายเงิน หรือแผนการดาเนินงาน
(๕) เอกสารอื่นตามที่ คพรฟ. กาหนด
ข้อ ๕๑ ให้ผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ จัดทาหนังสือขอเบิกเงินงวด
โครงการชุมชน พร้อมเอกสารประกอบ ดังนี้
(๑) สาเนาสัญญา หรือข้อตกลงโครงการชุมชน
(๒) สาเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร
(๓) รายงานผลการตรวจงวดงาน (กรณีเบิกจ่ายมากกว่า ๑ งวด ยกเว้นกรณีเบิกจ่ายล่วงหน้า)
(๔) รูปถ่ายผลการทางาน หรือกิจกรรม (กรณีเบิกจ่ายมากกว่า ๑ งวดยกเว้นกรณีเบิกจ่ายล่วงหน้า)
ข้อ ๕๒ การจ่ายเงินกองทุน ให้ประธาน คพรฟ. หรือผู้ที่ประธาน คพรฟ. มอบหมายเป็น
ผู้ อ นุ มั ติ ก ารจ่ า ยเงิ น พร้ อ มกั บ ลงลายมื อ ชื่ อ ในหลั ก ฐานการจ่ า ยเงิ น หรื อ หลั ก ฐานการขอรั บ เงิ น
และให้จ่ายเงินภายในแผนงานประจาปีและแผนการใช้จ่ายเงินที่ คพรฟ. อนุมัติภายในกรอบวงเงิน
งบประมาณประจาปีที่ได้รับความเห็นชอบจาก กกพ. แล้ว ด้วยวิธีการ ดังนี้
(๑) การจ่ายผ่านธนาคาร ให้โอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน
(๒) การจ่ายเป็นเช็ค ให้ออกเช็คในนามเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน โดยขีดฆ่าคาว่า “หรือผู้ถือ”
และขีดคร่อม
(๓) การสั่งจ่ายเงิน เพื่อขอรับเงินสดมาจ่าย ให้ออกเช็คสั่งจ่ายในนามเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
โดยขีดฆ่าคาว่า “หรือผู้ถือ”
ทั้งนี้ การจ่ายเงินต้องมีหลักฐานการจ่ายเงินไว้เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบทุกครั้ง
ข้อ ๕๓ ให้ผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศที่ได้รับเงินแล้วจัดทาหนังสือ
ตอบรับการรับเงิน
ข้อ ๕๔ ให้ผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศจัดทาป้ายหรือเครื่องหมายใด ๆ
ที่แสดงว่าเป็นโครงการชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนจากเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ตามรูปแบบ
ขนาด ลักษณะ และวิธีการที่สานักงาน กกพ. กาหนด
ส่วนที่ ๓
การบริหารจัดการกองทุนขนาดเล็ก
ข้อ ๕๕ การบริห ารเงิน กองทุนที่มีการบริหารจัดการกองทุนขนาดเล็ก กาหนดให้ผู้ได้รับ
จัดสรรเงินเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามสัดส่วนพื้นที่ที่ กกพ. กาหนด และให้ดาเนินการ ดังนี้
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(๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาอนุมัติโครงการชุมชนตามหลักเกณฑ์ แผนงาน
โครงการที่ กกพ. กาหนด และอยู่ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น
(๒) ให้สานักงาน กกพ. อนุมัติจ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ให้ผู้ได้รับจัดสรรเงิน
ตามแผนการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้โครงการชุมชนบรรลุตามวัตถุประสงค์
(๓) ให้ ผู้ ไ ด้ รับจั ด สรรเงิน ในพื้ นที่ประกาศ ประชาสัมพั นธ์ และรวบรวม จั ด ท ารายงาน
ความก้าวหน้าของโครงการชุมชนเสนอสานักงาน กกพ. อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งและเมื่อสิ้นสุดโครงการ
ส่วนที่ ๔
การเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
ข้อ ๕๖ ให้สานักงาน กกพ. โดยความเห็นชอบของ กกพ. เป็นผู้ออกประกาศเปลี่ยนแปลง
ประเภทกองทุนพัฒนาไฟฟ้า โดยคานึงถึงปริมาณการผลิตไฟฟ้า แผนการผลิตพลังงานไฟฟ้า และเงิน
ที่ได้รับการจัดสรรต่อปีอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุน สามารถบริหารจัดการ
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าได้ตามประเภทของกองทุนเดิม
ข้อ ๕๗ การเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนขนาดกลางเป็นกองทุนขนาดใหญ่ ให้สานักงาน กกพ.
ดาเนินการสรรหา คพรฟ. และ คพรต. ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วันนับถัดจากวันที่มีการประกาศ
เปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
ในกรณี ที่ มี ความจ าเป็ นตามลั กษณะพื้ นที่ กกพ. อาจพิ จารณาขยายระยะเวลาออกไปอี ก
ไม่เกิน ๓๐ วัน
ข้อ ๕๘ การเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนขนาดเล็กเป็นกองทุนขนาดกลาง ให้สานักงาน กกพ.
ดาเนินการสรรหา คพรฟ. ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วันนับถัดจากวันที่มีการประกาศเปลี่ยนแปลง
ประเภทกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
ให้สานักงาน กกพ. รายงานและติดตามความคืบหน้าโครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ยังดาเนินการไม่แล้วเสร็จ และให้รายงานผลต่อ คพรฟ.
หมวด ๔
การเงิน การบัญชี การพัสดุและการตรวจสอบ
ข้อ ๕๙ ให้สานักงาน กกพ. โอนเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศเป็นรายไตรมาส
โดยให้พิจารณาถึงแผนงานประจาปี แผนการใช้จ่ายเงิน และความจาเป็นของการบริหารเงินกองทุน
พัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ
ข้อ ๖๐ ให้ มีการจัด ทาบัญชีเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ในพื้น ที่ประกาศแยกต่า งหากจากกั น
และให้ จั ด ท าเอกสารทางการเงิ น และเอกสารทางบั ญ ชี ต ามรู ป แบบที่ ส านั ก งาน กกพ. ก าหนด
และสานักงาน กกพ. สามารถแต่งตั้งผู้ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารจัดการเงินกองทุนพัฒนา
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ไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ และการดาเนินงานของ คพรฟ. ได้ตามสมควร ในการนี้ คพรฟ. มีหน้าที่
อานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบทุกขณะ
ข้อ ๖๑ ในการบริหารเงินกองทุนที่จัดสรรเพื่อกิจการของกองทุนในพื้นที่ประกาศ ให้จัดทา
รายงานความก้าวหน้า ฐานะการเงิน ผลการดาเนินงานรายไตรมาสและรายปีพร้อมทั้งแสดงบัญชีรายได้
ค่ าใช้ จ่ าย และงบดุ ลในส่ วนของกองทุ นพั ฒนาไฟฟ้ าในพื้ นที่ ประกาศภายใน ๔๕ วั น นั บตั้ งแต่ วั น
สิ้ นปี งบประมาณแล้ ว รายงานให้ กกพ. ทราบ ทั้ ง นี้ หากไม่ ส ามารถรายงานการเงิ น ดั ง กล่ า ว
ได้ให้สานักงาน กกพ. ชะลอการโอนเงินให้กองทุนชั่วคราว
ข้อ ๖๒ ในการบริหารเงินกองทุนขนาดใหญ่และกองทุนขนาดกลาง ให้มีการตรวจสอบภายใน
เกี่ยวกับการเงิน การบัญชีและการพัสดุ แล้วรายงานผลการตรวจสอบให้ กกพ. ทราบอย่างน้ อย
ปีละหนึ่งครั้ง และให้มีการตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ข้อ ๖๓ ให้ คพรฟ. เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และบัญชีเงินฝากกระแสรายวั นของธนาคาร
หรือสถาบันการเงินของรัฐ โดยใช้ชื่อบัญชีว่า “เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า โดยให้ระบุชื่อกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
ในพื้นที่ประกาศต่อท้าย”
ผู้ มี อ านาจสั่ ง จ่ า ยเงิ น ได้ แ ก่ ประธาน คพรฟ. รองประธาน คพรฟ. คนใดคนหนึ่ ง
และกรรมการ คพรฟ. อีกสองคน
เงื่อนไขการสั่งจ่ายเงิน คือ ประธาน คพรฟ. หรือ รองประธาน คพรฟ. ลงนามร่วมกับ
กรรมการ คพรฟ. คนใดคนหนึ่งตามวรรคสอง รวมเป็น ๒ คน
ข้อ ๖๔ ให้มีผู้รับผิดชอบด้านการเงิน เป็นผู้เก็บรักษาเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ
และให้มีเงินสดย่อยไว้ใช้จ่ายในกิจการกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ในวงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท
ข้อ ๖๕ ในการยืมเงินทดรองจ่าย ให้ยืมล่วงหน้าได้ไม่เกิน ๗ วันก่อนการดาเนินการและ
ให้หักล้างเงินยืมจ่ายภายใน ๓๐ วันหลังการดาเนินการแล้วเสร็จ
ข้อ ๖๖ การพัสดุของการดาเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐ
หมวด ๕
การติดตาม และการประเมินผล
ข้อ ๖๗ คพรต. หรือ คพรฟ. จัดให้มีเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน หรือชุมชน และระดับตาบล
หรือกลุ่มชุมชน อย่างน้อยทุก ๖ เดือน เพื่อติดตามผลการดาเนินงานโครงการชุมชน
ข้อ ๖๘ ผู้ได้รับจัดสรรโครงการชุมชนมีหน้าที่รายงานความก้าวหน้าตามแผนการดาเนินงานโครงการ
ต่อที่ประชุม คพรต. หรือ คพรฟ. และสรุปผลการดาเนินงานให้ คพรต. หรือ คพรฟ. รับทราบ
เมื่อโครงการชุมชนนั้น ๆ ดาเนินการแล้วเสร็จ
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ข้อ ๖๙ ให้ คพรฟ. จัดทารายงานความก้าวหน้า และรายงานประเมินผลการดาเนินงาน
ตามแผนงานและโครงการชุมชนที่ไ ด้อนุ มัติทุกรายไตรมาส เพื่อให้สานักงาน กกพ. ใช้ประกอบ
ในขั้นตอนการโอนเงินให้กับพื้นที่ประกาศ
ข้อ ๗๐ ให้ ส านั ก งาน กกพ. และ คพรฟ. ร่ ว มกั น จั ด ท าฐานข้ อ มู ล โครงการชุ ม ชน
เพื่อการติดตามประเมินผล และการประเมินความสาเร็จโครงการชุมชน โดยประสานความร่วมมือ
ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และใช้ประโยชน์ร่วมกันได้
ข้อ ๗๑ กรณีเกิดข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทในการดาเนินงานตามโครงการ ให้ คพรฟ. ประชุม
เพื่อหาข้อยุติแ ละมอบหมายให้ กรรมการ คพรฟ. คนหนึ่งคนใด หรือหลายคนดาเนินการตามมติ
ของ คพรฟ. เพื่อแก้ไขและยุติข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทนั้นโดยเร็ว
ข้อ ๗๒ กรณีมีเหตุให้ทราบแน่ชัดว่าโครงการไม่เกิดผลประโยชน์ หรือมีความเสี่ยงว่าโครงการ
ไม่ประสบความสาเร็จ สานักงาน กกพ. สามารถให้ คพรฟ. ชี้แจงข้อเท็จจริง หรือแก้ไข หรือระงับ
การกระทาอันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายได้
ข้อ ๗๓ กรณีมีข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตในการใช้เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ
สานักงาน กกพ. สามารถให้ คพรฟ. จัดทาข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณาของ กกพ.
หมวด ๖
การประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
ข้อ ๗๔ ในการบริหารเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ให้มีการประชาสัมพันธ์กองทุน
พัฒนาไฟฟ้าต่อสาธารณชนในพื้นที่ประกาศอย่างทั่วถึง เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเข้าถึงเงินกองทุน
พัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ตามแนวทางการประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนที่สานักงาน กกพ. กาหนด
ข้อ ๗๕ ให้ คพรฟ. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงานโครงการชุมชนผ่านสื่อหรือ
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น จดหมายข่าว วิทยุชุมชน สื่อบุคคล หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์
รถเคลื่อนที่ ป้ายโครงการ จัดงานแถลงข่าวแสดงความสาเร็จโครงการชุมชน รวมทั้งเปิดเผยข้อมูล
ในระบบสารสนเทศเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด
หมวด ๗
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๗๖ ในระหว่างที่ยังไม่มีระเบียบ ข้อกาหนด หลักเกณฑ์ ที่อ้างถึงในระเบียบนี้ ให้ใช้
ระเบียบ ข้อกาหนด หลักเกณฑ์ ที่ส่วนราชการ ส่วนราชการท้องถิ่น ซึ่งมีลักษณะเดียวกันปฏิบัติอยู่
ทั้งนี้ ให้เสนอขอความเห็นชอบจาก กกพ. ก่อนนาไปใช้
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ข้อ ๗๗ ให้ บ รรดาประกาศ หลั ก เกณฑ์ หรื อ คู่ มื อ ที่ ป ระกาศก าหนดไว้ ต ามระเบี ย บ
คณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน ว่าด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รบั
ผลกระทบจากการดาเนินงานของโรงไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๓ ยังมีผลใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง
กับระเบียบนี้
ข้อ ๗๘ ให้กองทุนประเภท ก กองทุนประเภท ข และกองทุนประเภท ค ตามระเบียบ
คณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน ว่าด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รบั
ผลกระทบจากการดาเนินงานของโรงไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งจัดตั้งขึ้นอยู่ในวันก่อนวันที่ระเบียบนี้
ใช้บังคับ เป็นกองทุนขนาดใหญ่ กองทุนขนาดกลาง และกองทุนขนาดเล็ก ตามระเบียบนี้ จนกว่า
สานักงาน กกพ. โดยความเห็นชอบของ กกพ. จะออกประกาศเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
เป็นอื่น
ข้อ ๗๙ ให้ ส านั ก งาน กกพ. โดยความเห็นชอบของ กกพ. ประกาศการเปลี่ยนแปลง
ประเภทกองทุนขนาดกลาง เป็นกองทุนขนาดเล็ก ตามระเบียบนี้ ภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันที่
ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ
ให้ คพรฟ. ส่งมอบพัสดุครุภัณฑ์และงานที่ยังไม่แล้วเสร็จ ให้สานักงาน กกพ. พร้อมทั้ง
รับรองเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินของกองทุน เพื่อรายงานสานักงาน กกพ. ทราบ ภายใน ๔๕ วัน
นับถัดจากวันที่มีประกาศเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เมื่อดาเนินการแล้วเสร็จ ให้ถือว่า
คพรฟ. พ้นจากตาแหน่งโดยให้ถือเป็นการพ้นตาแหน่งตามข้อ ๒๒ (๘)
เมื่อดาเนินการตามวรรคสองแล้วเสร็จ ให้สานักงาน กกพ. ออกประกาศแจ้งเปลี่ยนแปลง
กองทุ น นั้ น โดยปิ ด ประกาศ ณ พื้ น ที่ ป ระกาศตามข้ อ ๖ และเผยแพร่ใ นระบบสารสนเทศของ
สานักงาน กกพ. พร้อมทั้งรวบรวมและแจ้งข้อมูลของพื้นที่ประกาศ แผนงานประจาปี แผนการใช้
จ่ายเงิน และแนวปฏิบัติ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ประกาศ เพื่อพิจารณาคัดเลือกโครงการชุมชน
สาหรับปีงบประมาณถัดไป
ให้ สานั กงาน กกพ. ขอข้อมูลโครงการชุมชนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจัดทา
รายงานผลและบันทึกรายละเอียดโครงการชุมชนลงระบบสารสนเทศของสานักงาน กกพ.
ข้อ ๘๐ ให้ สานั กงาน กกพ. ยกเลิกการแต่งตั้งผู้แทนกองทุนประเภท ค แต่ละกองทุน
ที่จัดตั้งตามระเบียบคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน ว่าด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อการพัฒนาหรือ
ฟื้ น ฟู ท้ อ งถิ่ น ที่ ไ ด้รั บผลกระทบจากการด าเนินงานของโรงไฟฟ้ า พ.ศ. ๒๕๕๓ ภายใน ๓๐ วัน
นับถัดจากวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ
เมื่อดาเนินการตามวรรคแรกแล้วเสร็จ ให้สานักงาน กกพ. รวบรวมและแจ้งข้อมูลของพื้นที่
ประกาศ แผนงานประจาปี แผนการใช้จ่ายเงิน และแนวปฏิบัติ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในแต่ละพื้นที่ประกาศ ภายใน ๑๕๐ วัน
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ให้ สานั กงาน กกพ. ขอข้อมูลโครงการชุมชนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจัดทา
รายงานผลและบันทึกรายละเอียดโครงการชุมชนลงระบบสารสนเทศของสานักงาน กกพ.
ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖3
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