
ขอเสนอแนวทางการดําเนินงาน
กองทุนพัฒนาไฟฟา ตามมาตรา 97 (4)
“  ิ ใ  ั ี “การสงเสริมการใชพลงังานหมุนเวียนและ
เทคโนโลยกีารประกอบกิจการไฟฟา
ที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย”

มลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดลอมมูลนธพลงงานเพอสงแวดลอม
28 เมษายน 2553

ณ หองกมลทิพย โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพฯ
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ประเด็นนําเสนอประเดนนาเสนอ

กองทุนพัฒนาไฟฟา

วัตถประสงคของการศึกษาวตถุประสงคของการศกษา

นโยบายการสงเสริมพลังงานหมุนเวียน

สรปการศึกษาเปรียบเทียบกองทนตางๆสรุปการศกษาเปรยบเทยบกองทุนตางๆ

โครงสรางการบริหารและการสนับสนุนของกองทุนตางๆ

ํ ิ ั ไฟฟกรอบแนวทางการดําเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟา
ตามมาตรา 97 (4)
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กองทุนพัฒนาไฟฟาุ

วัตถุประสงค :      เพื่อเปนทุนสนับสนุนใหมีการบริการไฟฟาอยางทั่วถึง กระจายความเจริญ
ไปสูทองถิ่น พัฒนาชุมชนในทองถิ่นที่ไดรับผลกระทบจากการดาํเนินงาน
ของโรงไฟฟา สงเสริมการใชพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีในการ
ประกอบกิจการไฟฟาที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย โดยคํานึงถึงความ
สมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและสรางความเปนธรรมใหกับผูใชไฟฟา

ใ   ิ ่ ้การใชจายเงิน :   มาตรา 97 เงินกองทุนใชจายเพือกิจการ ดังนี
        (1) เพื่อชดเชย/อุดหนุนผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟา ซึ่งใหบริการ

แกผูใชไฟฟาที่ดอยโอกาส หรือเพื่อใหมีการใหบริการไฟฟาอยางทั่วถึง หรือเพื่อสงเสริมนโยบาย
การกระจายความเจริญไปสูภูมิภาค

(2) เพื่อชดเชยผูใชไฟฟาซึ่งตองจายอัตราคาไฟฟาแพงขึ้นจากการที่ผูรับ
ใบอนุญาตที่มีศูนยควบคุมระบบไฟฟากระทําการฝาฝนมาตรา 87 วรรค 2

(3) เพื่อการพัฒนาหรือฟนฟูทองถิ่นที่ไดรับผลกระทบจากการดาํเนินงาน
ของโรงไฟฟาของโรงไฟฟา

(4) เพื่อการสงเสริมการใชพลังงานหมุนเวียน และเทคโนโลยทีี่ใชในการ
ประกอบกิจการไฟฟาที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย

 (5) เพื่อการสงเสริมสังคมและประชาชนใหมีความรู ความตระหนัก และ
มีสวนรวมทางดานไฟฟา
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มสวนรวมทางดานไฟฟา
(6) เปนคาใชจายในการบรหิารกองทุน



วัตถประสงคของการศึกษาวตถปุระสงคของการศกษา

รวบรวมนโยบายและมาตรการสงเสริมพลังงานหมุนเวียน
ในชวงที่ผานมา

เพือ่ศึกษาศักยภาพพลังงานหมุนเวยีนและเทคโนโลยี
การประกอบกิจการไฟฟาที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย

แนวทางการดําเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟา 
ตามมาตรา 97 (4)ตามมาตรา 97 (4) 

แนวทางการนําสงและการใชจายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟา
ตามมาตรา 97 (4) 

 ี ส ี่ ี่  ั ํ ิรางระเบยบและเอกสารทเกยวของกบการดาเนนการ
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กรอบแนวทางการศึกษา

ศึกษา/วเิคราะห/ประเมนิ

1. นโยบาย/มาตรการ
    สงเสริม RE ในชวงที่ผานมา
2. ศักยภาพ RE
    และเทคโนโลยีการประกอบ
กิจการไฟฟาที่มีผลกระทบ

ขอเสนอแนวทาง
การดําเนินงาน
ของกองทุนฯ     กจการไฟฟาทมผลกระทบ

    ตอสิ่งแวดลอมนอย
3. แนวทางการสงเสริมการ
    ผลิตไฟฟาดวย RE แบบ
    ผสมผสาน

ตามมาตรา 97 (4)

รางระเบยีบ คูมือ 
เอกสารที่จําเปน

4. การสงเสริมดานพลังงาน
    หมุนเวยีนของ พน. 
    ในอนาคต

ในการดาํเนินงาน
ของกองทุนฯ 

ตามมาตรา 97 (4)

ศึ / ิ 

ขอเสนอแนวทาง
การนําสง/ใชจายเงิน 
ของกองทนฯ

กฎ ระเบียบและขั้นตอนการ
ดําเนินงานของ 3 กองทุน

•  กองทุนอนุรักษฯ
่

ศกษา/วเคราะห
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ของกองทุนฯ 
ตามมาตรา 97 (4)

•  กองทุนสิงแวดลอม
•  กองทุนน้ํามันฯ



นโยบาย/มาตรการสงเสริม
ดานพลังงานหมุนเวียน
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RE Supporting Strategies in Thailand

1 Target: กําหนดเปาหมายการพัฒนาที่สอดคลองศักยภาพ

RE  Supporting Strategies in Thailand
มาตรการสนับสนุนพลังงานหมุนเวยีนของภาครฐัในปจจุบัน

1. Target: กาหนดเปาหมายการพฒนาทสอดคลองศกยภาพ

2. Practical Regulation: ระเบียบรับซื้อไฟฟา SPP/VSPP ทีค่ลองตัว

3. BOI: สิทธิประโยชนภาษีเงินได/นําเขาเครื่องจักรจากมาตรการ BOI

4. Soft Loan: เงินกูดอกเบี้ยต่ําจาก revolving fund ของ DEDE

5. Adder: สวนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟาตามประเภท RE

6 I t t S b id ั ิ โ ิ ั6. Investment Subsidy: สนับสนุนเงินลงทุนโครงการผลิตพลังงาน 
(ไฟฟา/ความรอน) ใชเอง และในพื้นที่ off-grid

7. Technical Assistant: เงินชวยเหลือดานเทคนิคแกโครงการนํารองและโครงการใหม

8. ESCO VC Fund: สงเสริมการลงทุนดาน RE ผาน ESCO Venture capital Fund

9. CDM: สนับสนุนการขาย carbon credit ผาน CDM 

10 Co ect & S fficient Info mation ขอมลที่ถกตอง กนกัลงทน10. Correct & Sufficient Information: ขอมลูทถูกตองแกนกลงทุน
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ปญหา– อุปสรรค
การพัฒนาพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย

1. สถาบันการเงินยังขาดความเชื่อมั่นในโครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน

2 ราคารับซื้อไฟฟายงัไมจงใจสําหรับโครงการพลังงานหมนเวียนบางประเภท2. ราคารบซอไฟฟายงไมจูงใจสาหรบโครงการพลงงานหมุนเวยนบางประเภท 
เชนโครงการชีวมวลขนาดเล็ก โครงการทุงเซลลแสงอาทิตย เปนตน

3. ขีดความสามารถของระบบสายสงไมเพียงพอ

4. ยากตอการเขาถึงแหลงเงินทน4. ยากตอการเขาถงแหลงเงนทุน

5. การขออนุญาตซับซอนและใชเวลานาน

6. ขอกําหนดทางดานสิ่งแวดลอมที่ไมชัดเจน (EIA / ESA / IEE)

7. ขอกําหนดใหวางหลักค้ําประกนั

8. การตอตานของชุมชน

9. การพัฒนาโครงการ CDM ของโครงการขนาดเล็ก

10. ขอมูลศักยภาพของพลังงานหมุนเวียนไมทันสมัยู ุ

11. ประชาชน ภาครัฐที่เกี่ยวของ รวมถึงสถาบันการเงิน ขาดความรูความเขาใจ
ดานพลังงานหมุนเวียน

12. การจัดหาไฟฟาในพื้นที่หางไกลที่ระบบสงไฟฟาเขาไมถึง ไดถูกมองขามจาก
ั ั ื่ ใ ใ โภาครัฐ  และขาดมาตรการสนับสนุนเพือจูงใจใหภาคเอกชนลงทุนโครงการ

โรงไฟฟาในพื้นที่หางไกลทีร่ะบบสงไฟฟาเขาไมถึง
8



สรุปปญหา/อุปสรรคการลงทุนโครงการ RE ในปจจุบัน
(ผลการประชม Focus Group วันที่ 17 – 27 พ.ย. 2552)

โครงการดานชวีมวล
ปญหาการตอตานของชุมชน
Add ไ  ํ ั ี ี่ ี   ่ํ

โครงการพลังงานแสงอาทิตย
Adder ไมเพียงพอ

้

(ผลการประชุม Focus Group วนท 17 27 พ.ย. 2552)

Adder ไมพอสําหรับชีวมวลทีมีคาความรอนตํา
และที่มีตนทุนการจัดเก็บ/ขนสงสูง เชน 
มันสําปะหลัง
โอกาสของการใชเชื้อเพลิงผสม

Net  metering ไมครอบคลุมการติดตั้ง

แผงบนหลังคาอาคาร และพื้นที่ทุกประเภท

ขอมูลศักยภาพไมสอดคลองกับสภาพปจจุบัน

ไ ่ ใ ใ โ โ ีใโครงการกาซชวีภาพ

Adder : ไมเพียงพอสําหรับ Biogas จาก
เศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตร 

่

สถาบันการเงินไมมันใจในเทคโนโลยีใหม

โครงการดานพลังงานลม
พื้นที่ศักยภาพอยูในเขตพื้นที่ควบคุมของรัฐ 

 ี่ ิ ป ี่ ิ ป ไ สถาบันการเงินยังขาดความมั่นใจใน
เทคโนโลยีใหม

โครงการดานขยะ

ป ั ป ํ ั

เชน ทีดิน สปก., ทีดินของกรมปาไม

ขอมูลศักยภาพไมสอดคลองกับสภาพปจจุบัน

คาใชจายในการเชื่อมโยงระบบสูง

สถาบันการเงินไมมั่นใจในเทคโนโลยีปญหาสัมปทานการกําจัดขยะจากเทศบาล
ปญหา พรบ. รวมทุน
การขาดความเชื่อมั่นของสถาบันการเงิน
ในเทคโนโลยีใหม

สถาบนการเงนไมมนใจในเทคโนโลย

ปญหาการขออนุญาตจากหนวยงานภาครัฐ
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ปญหา - อุปสรรค
การพัฒนาพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทยุ

ปญหา / อุปสรรค ชีวมวล กาซชีวภาพ ขยะ พลังงาน
แสงอาทติย พลังงานลมแสงอาทตย

ราคารับซื้อไฟฟายังไมจูงใจ - -

ขีดความสามารถของระบบสาย -สงไมเพียงพอ

ยากตอการเขาถึงแหลงเงินทนุ

การขออนญุาตซับซอนและ
ใชใชเวลานาน 
ขอกําหนดทางดานสิ่งแวดลอม
ที่ไมชัดเจน - -

ขอกําหนดใหวางหลักค้ําประกนั - - - -

การตอตานของชุมชน - - -

การพัฒนาโครงการ CDM -

ขอมูลศักยภาพของพลังงาน
หมุนเวยีนไมทนัสมยั - - -
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ขอเสนอแนะ
มาตรการสงเสริมโครงการพลังงานหมุนเวียน

1. ภาครัฐตองทําขอมูลศักยภาพที่แทจริงของพลังงานหมนุเวียน โดยเฉพาะ
พลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตยใหถกูตองและทันสมยั พรอมทั้งเผยแพร
ประชาสัมพันธใหทั่วถืงประชาสมพนธใหทวถง

2. สรางความรูความเขาใจ(Capacity Building) แกประชาชนทั่วไป สถาบันการเงิน
และชุมชนในพืน้ที่

3. สนับสนนการศึกษาวิจัยเทคโนโลยีใหม ที่เชื่อมโยงถงึการพัฒนาโครงการจริง3 ุ ง ง ง ง

4. ใหความชวยเหลอืดานเงนิลงทุน (Investment Subsidies) สําหรับโครงการ
ขนาดเล็ก หรือโครงการที่ใชเทคโนโลยีใหม ซึ่งไมมกีรณีตัวอยางในประเทศไทย

5. ใหความชวยเหลอืทางดานเทคนิคแกผูประกอบการ

6. ชวยเหลอืโครงการขนาดเล็กในการพัฒนาโครงการ CDM

7. ประสานงานระหวางหนวยงานภาครัฐ เพื่อชวยเหลือภาคเอกชนสําหรับการ
พัฒนาโครงการในพื้นที่ซึ่งเปนสิทธิ์ของภาครัฐ รวมถึงขยะซึ่งภาครัฐเปนเจาของ

8 ใ  ส ั ส ิ ชิ้ ส ื ป  ั ี ใ ป ศ8. ใหการสนบสนุนการผลตชนสวนหรออุปกรณพลงงานหมนุเวยนในประเทศ 
โดยคํานึงถึงมาตรฐานของอุปกรณดวย

9. ใหการสนบัสนุนงบประมาณในการจัดหาไฟฟาในพื้นที่หางไกลที่ระบบสงไฟฟา
เขาไมถึงพรอมทั้งกําหนดมาตรการสนับสนุนเพื่อจูงใจใหภาคเอกชนลงทุนุ ู ุ
โครงการโรงไฟฟาในพืน้ที่หางไกลที่ระบบสงไฟฟาเขาไมถึง

10. แกไขปญหาการเชื่อมโยงระบบอยางโปรงใสและมีคาใชจายเปนธรรม
11



แผนพัฒนาพลังงานทดแทน แผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 15 ป ป 

ที่มา :  พพ. 12



แผนพัฒนาพลังงานทดแทน แผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 15 ป ป 

ระยะสัน้ (ป 2551 – 2554)
– มุงเนนสงเสริมเทคโนโลยีที่ไดรบัการยอมรบัแลว (proven technologies) 
– มีศักยภาพแหลงพลังงานทดแทนสูง ไดแก เชื้อเพลิงชีวภาพ การผลิตไฟฟา 
และความรอนจากชีวมวล กาซชีวภาพ และNGV 

– ใชมาตรการสนับสนุนทางดานการเงินเต็มรูปแบบ

ระยะกลาง (ป 2555 – 2559)
– สงเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยพีลังงานทดแทน 

– สนับสนุนพัฒนาตนแบบเทคโนโลยพีลังงานทดแทนใหมๆ 
ใ  ี    ิ่ ึ้ใหมีความคุมคาทางเศรษฐศาสตรเพิมสูงขึน 

– สงเสริมการใชเทคโนโลยีใหมในการผลิตพลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพ 

– พัฒนาตนแบบ Green City และนาํไปสูการสรางความเขมแขง็ในระดับชุมชน 

(ป 2560 2565)ระยะยาว (ป 2560 – 2565)
– สงเสริมเทคโนโลยีพลังงานทดแทนใหมๆ ที่มีความคุมคาทางเศรษฐศาสตร 
– ขยายผล Green City และพลังงานชุมชน 

ั ใ ป ไ ป   ื้ ิ ี – สนับสนุนใหประเทศไทยเปนศูนยสงออกเชือเพลิงชีวภาพ และการสงออก
เทคโนโลยีพลังงานทดแทนในภูมิภาคอาเซียน 
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เปาหมายเปาหมาย//แผนการใชจายเงินแผนการใชจายเงิน
กองทนเพื่อสงเสริมการอนรักษพลังงาน ปกองทนเพื่อสงเสริมการอนรักษพลังงาน ป 25512551 25542554กองทุนเพอสงเสรมการอนุรกษพลงงาน ป กองทุนเพอสงเสรมการอนุรกษพลงงาน ป 2551 2551 -- 25542554

ที่มา : เอกสารแผนอนรุักษพลังงาน และแนวทาง หลักเกณฑ เงื่อนไขและ
         ลําดบัความสําคญัของการใชจายเงนิกองทุนเพื่อสงเสริมการ
         อนรุกัษพลังงาน ในชวงป 2551 - 2554 14



ึ ัการศึกษาแนวทางการสนับสนุน
ของกองทุนตางๆ
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โครงสรางการบริหารกองทุนตางๆ 
ประเด็น กองทุนอนุรักษ กองทุนน้ํามัน กองทุนสิ่งแวดลอม กองทุนพัฒนาไฟฟา 

มาตรา 97 (4)

(แนวทาง)

มาตรา 97 (4)

กฎหมาย พรบ. การสงเสริม
การอนุรักษพลังงาน 
พ.ศ. 2535

พรก. แกไขและปองกัน
ภาวะการขาดแคลนน้ํามันฯ  
พ.ศ. 2516
- คําสั่ง นรม. ที่ 4/2547

พรบ. สงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติ พ.ศ. 2535

พรบ. การประกอบกิจการ
พลังงาน 
พ.ศ. 2550

วัตถุประสงค
กองทุน

เพื่อใชเปนทุน
หมุนเวียน ชวยเหลือ
อุดหนุน สงเสริมการ
อนุรักษพลังงานและ
พลังงานทดแทน

เปนกลไกในการปองกัน
ภาวะการขาดแคลน
น้ํามันเชื้อเพลิงและ
รักษาระดับราคาน้ํามันฯ

เพื่อสนับสนุนการแกไข
ปญหาสิ่งแวดลอม
ภายใตกระบวนการ
ความรวมมอืของทุก
ภาคสวน

เพื่อสงเสรมิการใช
พลังงานหมุนเวียน/
เทคโนโลยีการประกอบ
กิจการไฟฟาทีม่ีผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอมนอยพลงงานทดแทน ภาคสวน ตอสงแวดลอมนอย

นโยบาย กพช.
(นโยบาย/อัตรากองทุน)

กพช. คกก. สิ่งแวดลอม
แหงชาติ

กพช.
(นโยบาย/อัตรากองทุน)

บริหาร/
กํากับดแล

คกก. กองทุนอนุรักษฯ 
(รอง ไตรรงค เปน

คกก. บริหารนโยบาย
พลังงาน (กบง )

คกก. กองทุน
สิ่งแวดลอม กกพกากบดูแล (รอง ไตรรงค เปน

ประธาน)
พลงงาน (กบง.)

(รมว.พน. เปนประธาน)
สงแวดลอม

(ปลัด กระทรวงทรัพยฯ 
เปนประธาน)

กกพ.

กลั่นกรอง อกก.  3 คณะ
1. อกก. กํากับดูแล

ั ั

อกก. บริหารกองทุน
น้ํามันเชื้อเพลิง 
(ป ป ป )

อกก. พิจารณา
กลั่นกรองฯ

ั ํ 

อกก.  บริหารกองทุน
พัฒนาไฟฟา

ํ ั่แผนงานภาคบังคับ
2. อกก. กํากับดูแล
แผนงานภาคความ
รวมมือ
3. อกก. กํากับดูแล

ส ั ส

(ปพน. เปนประธาน)
  + พจิารณาการใช
จายเงินของกองทุน
น้ํามันฯ ตามกรอบที่
ไดรับความเห็นชอบ

 + จัดทําขอเสนอ 
หลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขการสนับสนุน
โครงการ
  + พจิารณากลั่นกรอง
โ  ส

+ คณะทํางานกลันกรอง
 + คณะทํางานติดตาม
ประเมินผล

แผนงานสนับสนุน จาก กบง. โครงการฯ กอนเสนอ 
คกก. กองทุนฯ ตอไป

ฝาย
เลขานุการ

สนพ. สนพ. สผ.  สกพ.
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สรุปการศึกษาแนวทางการสนับสนุนของกองทุนตางๆ 

ป ็ ั  ้ํ ั ิ่  ั ไฟฟ

(แนวทาง)
ประเด็น กองทุนอนุรักษ กองทุนนํามัน กองทุนสิงแวดลอม กองทุนพัฒนาไฟฟา 

มาตรา 97 (4)

วัตถุประสงค
กองทุน

เพื่อใชเปนทุน
หมุนเวียน ชวยเหลือ 
อดหนน สง สริมการ

เปนกลไกในการ
ปองกันภาวะการ
ขาด คลนน้ํามัน

เพื่อสนับสนุนการแกไข
ปญหาสิ่งแวดลอมภายใต
กระบวนการความรวมมือ

เพื่อสงเสรมิการใช
พลังงานหมุนเวียนและ
ทคโนโลยีการประกอบอุดหนุน สงเสรมการ

อนุรักษพลังงานและ
พลังงานทดแทน

ขาดแคลนนามน
เชื้อเพลิงและรักษา
ระดับราคาน้ํามันฯ

กระบวนการความรวมมอ
ของทุกภาคสวน

เทคโนโลยการประกอบ
กิจการไฟฟาทีม่ี
ผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมนอย

ผมีหนาที่ -ผผลิต-นําเขาน้ํามัน ผผลิต/นําเขา สวนราชการ/ราชการ มพส เสนอ :ผูมหนาท
นําสงเงิน

-ผูผลต-นาเขานามน
/ผูซื้อกาซจากผูรับ
สัมปทาน

ผูผลต/นาเขา
น้ํามันเชื้อเพลิง

สวนราชการ/ราชการ
สวนทองถิ่นที่ไดรับเงิน
สนับสนุนจากกองทุนและ
มีการจัดเก็บคาบริการ
การใชระบบบําบัดรวม

มพส. เสนอ : 

ผูรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการจําหนายไฟฟา 
 

ผูมีสิทธิ
ไดรับเงิน
สนับสนุน

โครงการ RE
- ราชการ, รัฐวสิาหกิจ, 
สถาบันการศึกษา,
องคกรเอกชนไม

ํ ไ

 หนวยงานที่มีหนาที่
ตามคําสั่ง
นายกรัฐมนตรี เรื่อง 
มาตรการแกไขและ
ป ั

กรณีทั่วไป(ไมมี RE)
- ราชการ/ราชการ
สวนทองถิ่น,รัฐวิสาหกิจ, 
องคการเอกชนดาน
ิ่  ี่

 - สวนราชการ, องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น, 
รัฐวสิาหกิจ, สถาบัน 
การศึกษา, สหกรณ,

 ี่แสวงหากําไร
- กรณีเอกชน ขอเงิน
ไดในฐานะผูรวม
โครงการของหนวยงาน

ปองกันภาวะการ
ขาดแคลนน้ํามัน
เชื้อเพลิง

สิงแวดลอม , เอกชนที
มีหนาที่ตองจัดใหมี
ระบบบําบัด
 - ภาคเอกชนขอได
เฉพาะโครงการวจิัย

องคการเอกชนที
ไมแสวงหากําไร
ดานพลังงานและ
สิ่งแวดลอม, 
ภาคเอกชน (นิติบุคคล)( ุ )

รูปแบบเงิน
สนับสนุน

 - เงินชวยเหลือใหเปลา
 - เงินทุนหมุนเวียน

 - เงินชวยเหลือใหเปลา
 - เงินทุนหมุนเวียน

 - เงินอุดหนุน
 - เงินกู

 - เงินชวยเหลือใหเปลา
 - เงินทุนหมุนเวียน

ตามแตประเภทโครงการ/ผูมีสิทธิไดรับการสนับสนุน
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รูปแบบการสนับสนุนโครงการดานพลังงานหมนุเวียน
กองทนเพื่อสงเสรมิการอนรักษพลังงานกองทนุเพอสงเสรมการอนุรกษพลงงาน

เงินชวยเหลือใหเปลาเงินชวยเหลือใหเปลาเงินชวยเหลือใหเปลาเงินชวยเหลือใหเปลา จํานวนเงินอุดหนุนสูงสดุที่จะให

ขนาดเงิน
ลงทุน

(ลานบาท)

เงินสูงสุด
ที่จะให 

(ลานบาท)

รอยละของ
เงินลงทุน
สูงสุดที่จะให

0 - 2 1.20 60%

• การจัดทําแผนของโครงการโดยละเอียด

• คาใชจายของเจาของโครงการในการ   
  ดําเนินโครงการ (< 20ลานบาท/ราย/ป)

0  2 1.20 60%

2 ขึ้นไป - 5 2.55 45%

5 ขึ้นไป - 10 4.15 32%

เงินสําหรับเจาของโครงการในเงินสําหรับเจาของโครงการใน
การสนบัสนุนผูรวมโครงการการสนบัสนุนผูรวมโครงการ
เงินสําหรับเจาของโครงการในเงินสําหรับเจาของโครงการใน
การสนบัสนุนผูรวมโครงการการสนบัสนุนผูรวมโครงการ

ิ ี ้
10 ขึ้นไป - 20 6.35 22%

20 ขึ้นไป - 50 9.95 12%

50 ขึ้นไป 10 00

• เงินทุนหมุนเวียนสําหรับการลงทุน

• เงินอุดหนุนภาระดอกเบียจากการลงทุน

50 ขนไป 10.00 -
ESCO 
Fund

โครงการเงินทุน
หมุนเวียน

• รวมลงทน <= 50 ลานบาท• วงเงินก <= 50 ลานบาท โครงการวิจัย : เปนเงินชวยเหลือใหเปลารวมลงทุน <  50 ลานบาท
• ตองไมเปนผูถือหุนรายใหญ
• ระยะเวลารวมลงทุน < 7 ป 

• วงเงนกู <= 50 ลานบาท
• อัตราดอกเบี้ย < 4% ตอป
• อายุเงินกู < 7 ป 

                      แลวแตดุลยพินิจของ 
                      คกก. กองทุน
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รูปแบบการสนับสนุนของกองทุนสิ่งแวดลอม

เงินอุดหนุนเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนเงินอุดหนุน

• สวนราชการ/ราชการสวน
 ิ่

• องคการเอกชนดาน
ิ่ 

เงินกูเงินกูเงินกูเงินกู

• ราชการสวน
 ิ่

• รัฐวสิาหกิจ • เอกชน
ทองถิน สิงแวดลอม

• การลงทุนเพื่อฟนฟู 
แกไขปญหา โดยกอสราง 
ระบบบําบัดน้ําเสีย/ระบบ

• การดําเนินกิจการเพื่อ
ปองกัน เฝาระวังและ
รักษาคุณภาพสิง่แวดลอม

ทองถิน

• การจัดใหมี
ระบบบําบัด
อากาศเสีย/

• การจัดใหมี
ระบบบําบัด
อากาศเสีย/

• กรณีมีหนาที่
ตองจัดใหมี
ระบบบําบัด
อากาศเสีย/

/
กําจัดของเสียรวม
 (ไมเกิน 65-70% ของวงเงิน, 
 ราชการสวนทองถิ่นตอง
 สมทบ  30-35%)
• การสงเสรมิการอนุรักษ

ุ
 (วงเงินไมเกิน 5 ลานบาท)
• การศึกษาวิจัยเชิง
ประยุกตในลักษณะ
โครงการนํารองที่มีผล
ตอการสนับสนนการ

/
น้ําเสีย ระบบ
กําจัดของเสีย
  - อัตราดอกเบี้ย 
MLR-3 ตอป 

- ระยะเวลา

/
น้ําเสีย ระบบ
กําจัดของเสีย 
หรืออุปกรณเพื่อ
ความคุม บําบัด 
หรือขจัดมลพิษ

อากาศเสย/
น้ําเสีย ระบบ
กําจัดของเสีย 
• กรณีผูรับ
ใบอนุญาต
ใหบริการบําบัดุ

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม (วงเงินตาม 
คกก. เห็นสมควร) 
• การศึกษาวิจัยเชิง
ประยกตในลักษณะ

ตอการสนบสนุนการ
ดําเนินการตามนโยบาย
เรงดวนของรัฐ
 (วงเงินไมเกิน 5 ลานบาท)

 ระยะเวลา
ปลอดเงินตน 2 ป 
  - ระยะเวลา
ชําระหนี้ >10 ป

หรอขจดมลพษ
  - อัตราดอกเบี้ย 
MLR-3 ตอป 
(ก.คลังค้ําประกัน)
 - อัตราดอกเบี้ย 
MLR 2 5 ตอป

ใหบรการบาบด
น้ําเสีย/ของเสีย
 - อัตราดอกเบี้ย 
MLR-2 ตอป 
(Bank ค้ําประกัน)
- อัตราดอกเบี้ยประยุกตในลกษณะ

โครงการนํารอง (วงเงิน
ตาม คกก. เห็นสมควร) 

MLR- 2.5 ตอป 
  (หลักทรัพย
  ค้ําประกัน)
 - ระยะเวลา
ปลอดเงินตน 2 ป 

อตราดอกเบย 
MLR- 1.5 ตอป 
  (หลักทรัพย
  ค้ําประกัน)
 - ระยะเวลา
ปลอดเงินตน 2 ป 

 - ระยะเวลา
ชําระหนี้ >7 ป

 - ระยะเวลา
ชําระหนี้ >7 ป

- เงินกูปลอด
ดอกเบี้ย 5% 
ของเงินลงทุน
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กรอบแผนอนุรักษพลังงานระยะที่ 1 – 3 ุ
(ป 2538 – 2554)

แผนงานภาคบงัคบั แผนภาคความรวมมอื แผนงานสนบัสนนุ

กรอบแผนอนรุกัษพลงังานระยะที ่1 และ 2 (ป 2538‐2547)

แผนพลงังานทดแทน แผนเพิม่ประสทิธภิาพฯ แผนบรหิารทางกลยทุธ

กรอบแผนอนรุกัษพลงังานระยะที ่3 (ป 2548‐2554)

1.1 โครงการโรงงานควบคมุ
และอาคารควบคมุทีก่าํลงั
ใชงาน

1.2 โครงการอาคารของรฐั

1.3 โครงการโรงงานและ
่

2.1 โครงการสงเสรมิการใช
พลงังานหมนุเวยีน

2.2 โครงการผูผลติไฟฟาราย
เลก็ทีใ่ชพลงังานหมนุเวยีน

2 3 โครงการสงเสรมิธรกจิดาน

3.1 โครงการพฒันาบคุลากร

3.2 โครงการประชาสมัพนัธ
ในสวนทีส่นพ.รบัผดิชอบ

3.3 โครงการบรหิารงานตาม

1.1 งานศกึษาวจิยัและ
พฒันาดานเทคนคิ

1.2 งานสงเสรมิและสาธติ

2.1 งานศกึษาวจิยัและ
พฒันาดานเทคนคิ

2.2 งานสงเสรมิและสาธติ

3.1 งานศกึษาเชงินโยบาย
และวชิาการ

3.2 งานบรหิารกองทนุ
อาคารทีอ่ยูระหวางการ
ออกแบบหรอืกอสราง

1.4 โครงการประชาสมัพนัธ
ในสวนทีพ่พ.รบัผดิชอบ

2.3 โครงการสงเสรมธรุกจดาน
การอนรุกัษพลงังาน

2.4 โครงการศกึษาวจิยัพฒันา

2..5 โครงการโรงงานและอาคาร
ทัว่ไปทีก่าํลงัใชงาน

กฎหมาย

แผนงานสนบัสนนุ

1.3 งานพฒันาบคุลากร
และประชาสมัพนัธ

1.4 งานบรหิารแผนงาน

2.3 งานพฒันาบคุลากร
และประชาสมัพนัธ

2.4 งานบรหิารแผนงาน

3.3 งานอืน่ๆ

25

             พพ. สนพ.
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สรุปโครงการดานพลังงานหมุนเวียน
กองทนเพือ่สงเสริมการอนรักษพลังงาน ป 2538 - 2552กองทุนเพอสงเสรมการอนุรกษพลงงาน ป 2538 2552

ป 2548 -2552

แผนอนุรักษฯ ระยะที่ 1 แผนอนุรักษฯ ระยะที่ 2 แผนอนุรักษฯ ระยะที่ 3 รวม 15 ป 
(ป 2538 - 2552)ป 2538 -2542 ป 2543 -2547ประเภทโครงการ

โครงการ ลานบาท โครงการ ลานบาท โครงการ ลานบาท โครงการ ลานบาท

 1. โครงการศึกษาวิจยั 26 116.11           16 292.62           44 693.57           86 1,102.30        

 2. โครงการสงเสริมสาธิต 21 458.03           25 3,540.28        59 5,639.29        105 9,637.60        

 3. โครงการพัฒนาบุคลากร 0 -                0 -                2 3.48              2 3.48              

รวม 47 574 14 41 3 832 90 105 6 336 34 193 10 743 38

โ  โ  โ  โ 
ป 2543 -2547 ป 2548 -2552ประเภทพลงังาน

แผนอนรุักษฯ ระยะที ่1 แผนอนรุักษฯ ระยะที ่2 แผนอนรุักษฯ ระยะที ่3 รวม 15 ป 
(ป 2538 - 2552)ป 2538 -2542

รวม 47 574.14       41 3,832.90    105 6,336.34    193 10,743.38 

โครงการ ลานบาท โครงการ ลานบาท โครงการ ลานบาท โครงการ ลานบาท
ชีวมวล 5 12.42            9 2,108.11        18 144.84           32 2,265.38        
กาซชีวภาพ 8 222.40           11 1,070.06        30 5,089.78        49 6,382.24        
ขยะ 4 32.29            3 163.79           11 177.50           18 373.59           
พลังงานแสงอาทติย 27 292.09           11 358.02           18 342.33           56 992.45           
พลังงานลม 3 14.92           6 128.60         14 300.93         23 444.46         
พลังน้ํา 0 -                1 4.31              14 280.96           15 285.27           

รวม 47 574.14         41 3,832.90      105 6,336.34      193 10,743.38   

21

ตามแผนอนุรักษ ระยะที่ 1 -3 (ป 2538 – 2552 ) กองทุนอนุรักษฯ ไดใหเงินสนับสนุน
โครงการดานพลังงานหมุนเวียนรวม 10,743 บาท หรือ คิดเปน 716 ลานบาท/ป



ตัวอยางตวอยาง
โครงการสงเสริมพลังงานหมุนเวียน

กองทนเพื่อการสงเสริมการอนรักษพลังงานกองทุนเพอการสงเสรมการอนุรกษพลงงาน

22



โครงการสงเสริมพลงังานหมุนเวียนของกองทุนอนุรักษฯ

โครงการสงเสรมิเทคโนโลยกีาซชวีภาพ

ประเภท รูปแบบการสนับสนุน (เงินชวยเหลือใหเปลา)

• ฟารมสุกร ขนาดเล็ก 
(<500 ตัว)

สนับสนุนดานเทคโนโลยี การออกแบบทางวิศวกรรม และ
คาใชจายบางสวนในการกอสรางระบบผลิตกาซชีวภาพ 
ในอัตราไมเกิน “212 50 บาทตอสกร 1 ตัว”ในอตราไมเกน 212.50 บาทตอสุกร 1 ตว

• โรงงานอุตสาหกรรม 10% ของราคาระบบ รวมกับคาออกแบบประมาณ 
 3 ลานบาท/โรง

• โรงฆาสัตว สนับสนุนคากอสรางในอัตราสูงสุด “ไมเกิน 200,000 บาท 
ตอการบําบัดน้ําเสียจากการฆาสัตวในโรงฆาสุกร/โค 100 ตัว
ตอวัน หรือระบบกาซชีวภาพขนาด 50 ลบ.ม.”

ที่มา : www.eppo.go.th 23



โครงการสงเสริมพลังงานหมุนเวียนของกองทุนอนุรกัษฯ (ตอ)

โครงการเงินทุนหมุนเวียนโครงการเงินทุนหมุนเวียน
เพื่อการอนุรักษพลังงานเพื่อการอนุรักษพลังงาน
พพ. ดําเนินโครงการเงินทนหมนเวียนเพื่อการ      พพ. ดาเนนโครงการเงนทุนหมุนเวยนเพอการ

  อนุรักษพลังงงาน  ผานสถาบันการเงินในการ 
  ปลอยสินเชื่อใหแกโครงการอนุรักษพลังงาน 
  และพลงังานทดแทน
• กองทุนอนุรักษฯ คิดดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน
ั ไ  ิ 0 50%  ป ส ั ิ  อัตราไมเกิน 0.50% ตอป และสถาบันการเงิน

  คิดอัตราดอกเบี้ยกับผูเขาโครงการไมเกิน
  4% ตอป ระยะเวลาเงินกูไมเกิน 7 ป
• ปจจุบันมีธนาคาร/สถาบันการเงินเขารวม
  จํานวน 13 แหง

       พพ. ดําเนินงานโครงการ ESCO Fund ในระยะแรก 
  500 ลานบาท
• Equity Investment : เขารวมลงทนในโครงการ• Equity Investment : เขารวมลงทุนในโครงการ 
   10 -50% แตไมเกิน 50 ลานบาท/โครงการ 
• ESCO Venture Capital : รวมทุนในบริษัท
   จัดการพลังงาน 30% ของทุนจดทะเบียน
แตไมเกิน 50 ลานบาท  แตไมเกน 50 ลานบาท

• ระยะเวลาการลงทุนประมาณ 5 – 7 ป
• Equipment Leasing ใหเชาซื้ออุปกรณ 100%  
   อัตราดอกเบี้ย 4% ตอป เชาซื้อไดไมเกิน 5 ป 24



ขอเสนอ
แนวทางการดําเนินงานของกองทนพฒันาไฟฟาแนวทางการดาเนนงานของกองทุนพฒนาไฟฟา 

ตามมาตรา 97 (4)
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ราง
ขั้นตอนการพิจารณาโครงการของกองทุนพัฒนาไฟฟา

ตามมาตรา 97 (4)ตามมาตรา 97 (4)

กกพ.
- พิจารณาใหความเหน็ชอบกรอบ/แผนการ
ดําเนนิงานโครงการตามที่ สกพ. เสนอผานกกพ.

คณะอนุกรรมการบริหาร
ั ไฟฟ

มีอํานาจพิจารณาอนุมตัิโครงการ 
วงเงนิไมเกนิ X ลานบาท (กําหนดไวในระเบียบ) 

คณะอนุกรรมการบริหารฯ
- ใหความเห็นชอบวงเงินตั้งแต X ลานบาทขึน้ไป

กองทุนพัฒนาไฟฟา

คณะทํางานกลัน่กรอง
ใ 

( )
และเปนไปตามกรอบ/แผนงาน 

ซึ่ง กกพ. เห็นชอบในแตละปงบประมาณ

ทําหนาที่กลั่นกรอง/ประเมินความเปนไปได
้ํ  ั ํ ั ํ ั

คณะทํางานตดิตามประเมินผล
ใ 

ทําหนาที่
ติดตาม ภายใตคณะอนุกรรมการฯ +ความซําซอนและจัดลําดับความสําคัญ

ของโครงการฯยื่นขอเสนอ 

สกพ. 

ภายใตคณะอนุกรรมการฯตดตาม
ประเมนิผล
โครงการที่
ไดรบัอนมุัติ

จัดทําแผนงาน/งบประมาณ 
ั่ ิ โ

ผูมีสิทธิขอรับการสนับสนุน

กลนกรอง วเคราะหโครงการ
กํากับ ติดตาม ประเมินผล  

26
    หมายเหตุ : 1. องคประกอบของคณะอนุกรรมการบรหิารฯ ประกอบดวย กกพ. เปนประธาน ผูแทนหนวยงานทีเ่กี่ยวของเปน อกก. 
                           ลกพ. เปน อกก.และเลขานุการ ผอ.ฝายบริหารกองทุนฯ เปน อกก. และผูชวยเลขานกุาร
                      2. องคประกอบของคณะทํางานกลัน่กรองฯ /ตดิตามประเมนิผล ประกอบดวย ลกพ. หรอื รกพ. เปนประธาน 
                          หนวยงานที่เกี่ยวของ และผูทรงคุณวฒุิ เปนคณะทํางาน ผอ. ฝายบริหารกองทุนฯ เปนคณะทํางานและเลขานุการ



กรอบ/แนวทางการดําเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟา
97 (4)ตามมาตรา 97 (4)

 มาตรา 97 (4)   แหง พรบ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 
              เงินกองทุนใหใชจายเพื่อสงเสริม

Ω การใชพลังงานหมนเวียนในการผลิตไฟฟาΩ การใชพลงงานหมุนเวยนในการผลตไฟฟา
Ω เทคโนโลยีที่ใชในการประกอบกิจการไฟฟา
    ที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

 มติ กพช.  เมือ่วันที่ 9 มีนาคม 2552 ไดมีมติเหน็ชอบนโยบายการใช
จายเงินกองทนพัฒนาไฟฟา โดยใหนําเงินกองทนฯ ตามมาตรา 97 (4)จายเงนกองทุนพฒนาไฟฟา โดยใหนาเงนกองทุนฯ ตามมาตรา 97 (4) 
ไปใชจายเพื่อการศกึษาและวจิยั รวมทั้งสงเสริมการใชพลังงานหมุนเวยีน 
และเทคโนโลยีที่ใชในการประกอบกจิการไฟฟาที่มีผลกระทบตอสิง่แวดลอม
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ขอเสนอกรอบ/แนวทางการดําเนินงาน
ั ไฟฟ 97 (4)กองทุนพัฒนาไฟฟาตามมาตรา 97 (4)

 ั
3. การศกึษา วิจัย 
ั ส ิ1. การสงเสริมการ

ผลิตไฟฟาดวย
พลังงานหมุนเวียน

2. การพัฒนาและ
ปรับปรุงเทคโนโลยี
ในการประกอบ
กิจการไฟฟา

พัฒนา งานสาธต
ดานพลงังานหมุนเวียน
และเทคโนโลยีการ
ประกอบกิจการไฟฟา

กิจกรรม
•  การศึกษา คนควาวิจัย พัฒนา 

กิจกรรม*

• การสนับสนนใหมกีารใช

กิจกรรม*

• การสนับสนนใหมกีาร   ดานพลังงานหมุนเวียน   
   เทคโนโลยกีารประกอบกิจการ
   ไฟฟา หรือการปองกนัแกไข
   ปญหาสิ่งแวดลอมจากการ
ป ิ ไฟฟ

•  การสนบสนนุใหมการใช
   พลังงานหมนุเวยีนในการ
   ผลิตไฟฟา 
• การสนับสนนุการผลิตไฟฟา 
จากพลังงานหมนเวียน

•  การสนบสนนุใหมการ
   พัฒนาและปรับปรุง
   ประสิทธิภาพเทคโนโลยี
   การประกอบกิจการไฟฟา
การชวยเหลือผประกอบการ   ประกอบกจการไฟฟา   

•  การสงเสริม สาธิต ริเริ่มดาน
   พลังงานหมนุเวยีน เทคโนโลยี
   การประกอบกิจการไฟฟา หรือ
การปองกนัแกไขปญหา

  จากพลงงานหมนุเวยน
  ในระดับชุมชน
• การสนับสนนุ/สงเสริมการ
  ผลิต/การใชพลังงาน
หมนเวียนแบบผสมผสาน

•  การชวยเหลอผูประกอบการ
   ในการติดตั้ง พัฒนา และ
ปรับปรุงระบบการจัดการ

   ดานสิ่งแวดลอม
  การปองกนแกไขปญหา

   สิ่งแวดลอมจากการประกอบ
   กิจการไฟฟา

  หมุนเวยนแบบผสมผสาน

หมายเหตุ : * เนนโครงการที่คุมคาในเชิงพาณิชยและใชเทคโนโลยีที่เปนที่ยอมรับแลว 28



ขอเสนอผูมีสิทธิไดรับการสนับสนุน
จากกองทนพัฒนาไฟฟา ตามมาตรา 97 (4)ุ ( )

1 การสงเสริมการ เปดโอกาส !! ใหทกภาคสวนสามารถขอรับ1. การสงเสรมการ
ผลิตไฟฟาดวย
พลังงานหมุนเวียน

เปดโอกาส !! ใหทุกภาคสวนสามารถขอรบ
การสนับสนุนเงินกองทุนฯ ได โดยตรง

1.  สวนราชการ 
2.  องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

6.  องคการเอกชน
ที่ไมแสวงหากําไร
ดานพลังงานและ

2. การพัฒนาและ
ปรับปรงเทคโนโลยี สวนทองถน 

3.  รัฐวิสาหกิจ 
4.  สถาบันการศึกษา 
5.  สหกรณ

ดานพลงงานและ
สิ่งแวดลอม 

7.  ภาคเอกชนทีม่สีถานะ
เปนนิตบิุคคล ??

ปรบปรุงเทคโนโลย
ในการประกอบ
กิจการไฟฟา

3. การศกึษา วิจัย 
พัฒนา งานสาธติ

ดานพลงังานหมุนเวียน
โ โ ีและเทคโนโลยีการ

ประกอบกิจการไฟฟา
29



ขอเสนอรูปแบบการสนับสนุน ู ุ
จากกองทุนพัฒนาไฟฟา ตามมาตรา 97 (4)

1. การสงเสริม
ป โ ิ ิ การผลติไฟฟา

ดวยพลงังาน
หมุนเวยีน

เปนโครงการเชิงพาณิชย 
ที่มีความคุมคาทางเศรษฐศาสตร

กิจกรรม รูปแบบ
การสนบัสนุน

ผูมสีิทธไิดรับการ
สนับสนุน

1.1 การสนับสนุนใหมีการใช
พลังงานหมุนเวียนในการผลิตไฟฟา 

- เงินชวยเหลือใหเปลา
 (วงเงินคาใชจายใหเปน
ดุลยพินิจของ กกพ.)

รัฐวิสาหกิจ, 
องคกรปกครองสวนถิ่น, 
สหกรณ, ภาคเอกชน1 2 การสนับสนนการผลติไฟฟา

- เงินทุนหมุนเวียน 
   + เงินกูดอกเบี้ยต่ํา 
 + รวมลงทุน
   + การเชาซื้ออุปกรณ 

 1.2 การสนบสนุนการผลตไฟฟา
จากพลังงานหมุนเวียนในระดับ
ชุมชน

1.3 การสนับสนุนการผลติ/การใช
ั ี ส ส   พลงงานหมุนเวยนแบบผสมผสาน
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ขอเสนอรูปแบบการสนับสนุน 
ั ไฟฟ 

2 การพัฒนา

จากกองทุนพัฒนาไฟฟา ตามมาตรา 97 (4) (ตอ)

2. การพฒนา
และปรบัปรุงเทคโนโลยี
ในการประกอบกจิการ

ไฟฟา

กิจกรรม รูปแบบ
การสนบัสนุน

ผูมสีิทธไิดรับการ
สนับสนุน

2.1 การสนับสนุนใหมีการ
   พัฒนาและปรับปรุง
   ประสทิธิภาพเทคโนโลยี

การประกอบกจิการไฟฟา

- เงินชวยเหลือใหเปลา
 (วงเงินคาใชจายใหเปน
ดุลยพินิจของ กกพ.)

- เงินทนหมนเวียน

รัฐวิสาหกิจ, 
องคกรปกครองสวนถิ่น, 
สหกรณ, ภาคเอกชน   การประกอบกจการไฟฟา - เงนทุนหมุนเวยน 

   + เงินกูดอกเบี้ยต่ํา 
 + รวมลงทุน
   + การเชาซื้ออุปกรณ 

2.2 การชวยเหลอืในการติดตั้ง
     พัฒนา และปรบัปรุงระบบ
     การจัดการดานสิ่งแวดลอม
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ขอเสนอรูปแบบการสนับสนุน 
จากกองทุนพัฒนาไฟฟา ตามมาตรา 97 (4) (ตอ)

3. การศกึษา วิจัย 
พัฒนา สงเสริมสาธติ
ดานพลงังานหมุนเวียน

โ โ ี

ุ ( ) ( )

และเทคโนโลยการ
ประกอบกิจการไฟฟา

กิจกรรม รูปแบบ
การสนบัสนน

ผูมสีิทธไิดรับการ
สนับสนนการสนบสนุน สนบสนนุ

3.1 การศึกษา คนควาวจิยั พัฒนา 
     ดานพลังงานหมุนเวียน เทคโนโลยี
     การประกอบกจิการไฟฟา หรือ

่

 - เงินชวยเหลือใหเปลา
 (วงเงินคาใชจายใหเปน
ดุลยพินิจของ กกพ.)

สวนราชการ, รัฐวิสาหกิจ, 
สถาบันการศึกษา, สหกรณ, 
องคกรปกครองสวนถิ่น, 

่     การปองกนัแกไขปญหาสิ่งแวดลอม
     จากการประกอบกิจการไฟฟา   

องคการเอกชนที่ไม
แสวงหากําไร, ภาคเอกชน

3.2 การสงเสริม สาธิต ริเริ่มดาน
     พลังงานหมุนเวียน เทคโนโลยกีาร

 - เงินชวยเหลือใหเปลา
(วงเงินคาใชจายใหเปน

สวนราชการ, รัฐวิสาหกิจ, 
สถาบันการศึกษา, สหกรณ, ุ

     ประกอบกิจการไฟฟา หรือการ
     ปองกันแกไขปญหาสิ่งแวดลอม
     จากการประกอบกิจการไฟฟา   

(
ดุลยพินิจของ กกพ.)

, ,
องคกรปกครองสวนถิ่น, 
องคการเอกชนที่ไม
แสวงหากําไร, ภาคเอกชน

- เงินทนหมนเวียน ภาคเอกชนเงนทุนหมุนเวยน 
   + เงินกูดอกเบี้ยต่ํา
   + รวมลงทุน

ภาคเอกชน

32



ขอเสนอ

กรอบการพิจารณาโครงการ/ลําดับความสําคัญ

1. โครงการสอดคลองกับตามนโยบายของรัฐ และแผนการสงเสริม
พลังงานหมุนเวยีนของกระทรวงพลังงาน

2. โครงการที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของ กกพ. 
   + สงเสริมการประกอบกจิการและการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ
   + การสงเสริมการบริหารจัดการที่ดี การแขงขนัในกจิการพลงังาน
   + การสงเสริมโครงสรางพลังงานของประเทศใหมีความมั่นคง เชื่อถือได 

และปลอดภัย      และปลอดภย
   + การสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาระบบพลังงาน 

3. โครงการที่มีศักยภาพและตอบสนองตอการแกไขปญหาอุปสรรค
ในการพัฒนาพลังงานหมนเวียน (ตามที่ไดขอสรปจาก Focus Group)ในการพฒนาพลงงานหมนุเวยน (ตามทไดขอสรุปจาก Focus Group) 
- ชวยเหลือโครงการขนาดเล็ก    - การพัฒนาเทคโนโลยีใหมๆ 

  - ชวยเหลือโครงการที่ IRR ต่ํา เพื่อสงเสริมใหเกิดขึน้ได

4. โครงการพลังงานหมนเวียนชมชน/ผสมผสานุ ุ /
5. โครงการผลิตไฟฟาในพื้นทีห่างไกลที่ระบบสงเขาไปไมถึง
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สัดสวนการจัดสรรเงินตามแผนการสงเสริมพลังงานหมุนเวียน
กองทุนพัฒนาไฟฟาตามมาตรา 97 (4)

3. การวิจยัและ
พัฒนาฯ 
20%

1. การสงเสรมิการใช
พลังงานหมนุเวียนใน
การผลิตไฟฟาการผลตไฟฟา

50%2. การพัฒนาและ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ

เทคโนโลยี
30%
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ที่มา/ผูมีหนาที่นําสงเงนิเขากองทนุ/ ู ุ

ที่มาเงินกองทุน ผูมีหนาที่นําสงเงิน  

มาตรา 96 กําหนดให   มาตรา 94  กองทุนประกอบดวย

      1. เงินที่ไดรับตามมาตรา 96 
           (ผูรับใบอนุญาตนําสงเงิน

 )

มาตรา 96 กาหนดให 
     ใหผูรับใบอนญุาตประกอบกจิการ  
ไฟฟานําสงเงินเขากองทุน  ทั้งนี้ ตาม
ระเบียบที่ กกพ. ประกาศกําหนดภายใต  

           เขากองทุนฯ)

       2. เงินคาปรับตามพระราชบัญญัติฯ

       3. เงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคให

4 ื ป โ ช ใ

กรอบนโยบายของ กพช. 

     การกาํหนดหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข   
การนําสงเงินตามวรรคหนึ่ง ใหมีการแยก
บัญชีตามกิจการที่กําหนดไวในมาตรา 97       4. ดอกผลหรอผลประโยชนใดๆ 

           ที่เกิดจากเงินหรือทรัพยสินของ
           กองทุน

บญชตามกจการทกาหนดไวในมาตรา 97
(1) (2) (3) (4) และ (5) อยางชัดเจน โดย
คํานึงถึงผลกระทบตอผูใชไฟฟาที่จะตอง
รับภาระในการที่ผูรับใบอนุญาตฯ นําสงเงิน
เขากองทนดวยเขากองทุนดวย

     ทั้งนี้ มติ กพช.  9 มี.ค. 52 กําหนดให
จัดเก็บจากผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
ผลิตไฟฟาแลวนํามาจัดสรรใหแตละบัญชี 
(1) (6) ตามความเหมาะสม

การจัดเก็บเงิน

  มาตรา 95 กําหนดให สกพ. เปนผูรับเงิน 
จายเงิน เก็บรักษาเงิน และบริหารจัดการเงิน 

ป (1) – (6) ตามความเหมาะสมกองทุนแยกออกจากงบประมาณของ สกพ.

    ทั้งนี้ เปนไปตามระเบียบที่ กกพ. กําหนด
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อัตราการจายเงินเขากองทุนพัฒนาไฟฟาตามปริมาณการผลติไฟฟา
(มติ กพช. เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2552)

เชือ้เพลงิ สตางค/หนวย

กาซธรรมชาติ 1.0

น้ํามันเตา ดีเซล 1 5นามนเตา, ดเซล 1.5

ถานหิน, ลิกไนต 2.0

พลังงานหมุนเวียน
 ลมและแสงอาทิตย -
 ชีวมวล กากและเศษวัสดุเหลือใช ขยะ
 พลังน้ํา

1.0
2.0

ระหวางการกอสราง  (เริ่มกอสราง – COD)   
- ในอัตรา 50,000 บาท/MW/ป หรือไมนอยกวา 50,000 บาท/ป

ผูรับใบอนุญาตประกอบกจิการไฟฟา จํานวน

1. ผประกอบกิจการผลิตไฟฟา 154 ราย

 ในอตรา 50,000 บาท/MW/ป หรอไมนอยกวา 50,000 บาท/ป

1. ผูประกอบกจการผลตไฟฟา 154 ราย

2. ผูประกอบกิจการระบบสงไฟฟา    5 ราย

3. ผูประกอบกิจการระบบจําหนายไฟฟา 34 ราย

4 ป ิ ํ  ไฟฟ 314. ผูประกอบกิจการจําหนายไฟฟา 31 ราย

5. ผูประกอบกิจการควบคุมระบบไฟฟา   1 ราย
ที่มา : สกพ. ณ สิ้นป 2552 36



ขอเสนอแนวทางการนาํสงเงนิกองทุนฯ 
ตามมาตรา 97 (4)ตามมาตรา 97 (4)

       หลักการ :  วัตถุประสงคของกองทุนตามมาตรา 97 (4)  คือ  สงเสริมการใชพลังงาน 
หมนเวียน และเทคโนโลยีที่มผีลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย เพื่อลดการพึ่งพาการ หมุนเวยน และเทคโนโลยทมผลกระทบตอสงแวดลอมนอย เพอลดการพงพาการ

 นําเขา  และกระจายแหลงพลังงาน   รวมทั้งการชวยลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
 อันเปนประโยชนโดยรวมตอประเทศและประชาชน 

ขอเสนอ : เงินที่นําสงเขากองทนฯ เพื่อใชจายตามมาตรา 97 (4) จึงควรเปนภาระของขอเสนอ :   เงนทนาสงเขากองทุนฯ เพอใชจายตามมาตรา 97 (4)  จงควรเปนภาระของ
ผูใชไฟฟา ดังนั้น มพส. จึงเห็นควรจัดเก็บจากผูรับใบอนุญาตประกอบกจิการจาํหนายไฟฟา
ตามปริมาณการจําหนายไฟฟา โดย สกพ. เปนผูจัดเก็บเงินเขากองทุนฯ  ทั้งนี้ ใหนําสงภายใน
วันที่ 5 ของเดือนถัดไป

            ทั้งนี้  อัตราการนําสงเงินเขากองทุน กกพ. จะเปนผูพิจารณา โดยขึน้อยูแผนงาน
โครงการสงเสริมดานพลังงานหมุนเวียนของกองทุนฯ ในระยะแรกที่จะดําเนินการตอไป

ขอดี : คือ Ω ผประกอบการทกรายมมีิเตอร และระบบการจัดเก็บขอมลปรมิาณไฟฟา        ขอด   :    คอ   Ω ผูประกอบการทุกรายมมเตอร และระบบการจดเกบขอมูลปรมาณไฟฟา
ที่จําหนายอยูแลว ทําใหการจัดเก็บเงินเขากองทุนจึงสามารถดําเนินการไดงาย
                             Ω ผูประกอบการมีจํานวนไมมากเพียง 31 ราย (ณ สิ้นป 2552)

Ω ใชเจาหนาที่ในการปฏิบัติงานไมมากนัก 
ี  ั    ิΩ มีความคลองตัว และสามารถตรวจสอบความถูกตองของขอมูลการนําสงเงิน

ไดงายกวา ซึ่งเมื่อเทียบกับการกําหนดใหเก็บเงินเขากองทุนจากผูผลิตไฟฟา (ตามมติ กพช.)
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ผูรับใบอนุญาตประกอบการกิจการจําหนายไฟฟา 

1 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 16 บริษัท พี อาร จี พืชผล จํากัด
2 การไฟฟานครหลวง 17 บจก.ทีพีที ปโตรเคมิคอลส
3 การไฟฟาสวนภมิภาค 18 บจก ดานชาง ไบโอ-เอ็นเนอรยี3 การไฟฟาสวนภูมภาค 18 บจก.ดานชาง ไบโอ เอนเนอรย
4 บริษัท ไซม แอลซีพี เพาเวอร จํากัด 19 บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร จํากัด

20 บริษัท กรี เอ็นเนอรจี จํากัด
21 บริษัท ไฟฟาสุรินทร จํากัด

บริษัท พีทีที ยูทิลิตี้ จํากัด                 
(โครงการสาธารณูปการหนวยที่ 1)

5

6 กองทัพเรือ (กิจการไฟฟาสวัสดิการสัตหีบ) 22 บริษัท โรงไฟฟาน้ําตาลขอนแกน จํากัด
7 บริษัท ผลิตไฟฟาและน้ําเย็น จํากัด 23 บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จํากัด
8 บริษัท ศรีเจริญไบโอเพาเวอร จํากัด 24 บริษัท กาวหนาเพาเวอร ซัพพลาย จํากัด
9 บริษัท ทีพีที ยทีลิตี้ส จํากัด 25 บริษัท เจ เอส เอ็นเนอยี จํากัด9 บรษท ทพท ยูทลตส จากด 25 บรษท เจ เอส เอนเนอย จากด
10 บริษัท สมุทรปราการ โคเจนเนอเรชั่น จํากัด 26 บริษัท โรจนะเพาเวอร จํากัด
11 บริษัท หนองแค โคเจนเนอเรชั่น จํากัด 27 บริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
12 บริษัท บางกอก โคเจนเนอเรชั่น จํากัด 28 บริษัท โกลว พลังงาน จํากัด (มหาชน)( )
13 บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง จํากัด 29 บริษัท โกลว เอสพีพี 1 จํากัด
14 บริษัท อุตสาหกรรมโคราช 30 บริษัท โกลว เอสพีพี 2 จํากัด
15 บริษัท กัลฟ โคเจนเนอเรชั่น จํากัด 31 บริษัท โกลว เอสพีพี 3 จํากัด

ปริมาณการจําหนายไฟฟารวมของป 2553 ประมาณ 146,883 GWh/ป

ที่มา : สกพ.
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ประมาณการรายไดของกองทุนพัฒนาไฟฟา ตามมาตรา 97 (4)
 กรณีการกําหนดอัตราเงินสงเขากองทุนในระดับตางๆ

 หนวย กรณี 1 กรณี 3 กรณี 4 กรณี 5

ปริมาณการจําหนายไฟฟา* GWh 146 883 146 883 146 883 146 883ปรมาณการจาหนายไฟฟา* GWh    146,883    146,883    146,883    146,883

อัตราเงินสงเขากองทุน บาท/kWh         0.002         0.005         0.007         0.010 

ประมาณการรายได ลานบาท/ป    ∼ 295      ∼ 735   ∼ 1,030    ∼ 1,470

หมายเหตุ : * ขอมูลประมาณการของ มพส. ตามโครงการการพยากรณความตองการไฟฟาในอนาคตของ สนพ.
                   เมื่อเดือนมีนาคม 2553 

ผลกระทบ :  คาไฟฟา เพิ่มขึน้ 0.002 – 0.01 บาท/หนวย แลวแตกรณี
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ตัวอยางโครงการสงเสริมพลังงานหมนุเวยีนตัวอยางโครงการสงเสริมพลังงานหมนุเวยีน
ั ไฟฟั ไฟฟ ใใกองทนุพฒันาไฟฟา ตามมาตรา กองทนุพฒันาไฟฟา ตามมาตรา 97 97 ((44)) ในชวงแรกในชวงแรก

ชีวมวล
โครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานชีวมวล

พลังงานลม
โครงการศึกษาศักยภาพพลังงานลมโครงการผลตไฟฟาจากพลงงานชวมวล

ขนาดเล็ก (< 1 MW)
โครงการสงเสริมเทคโนโลยีใหม
โครงการศึกษาวิจัยการปลูกพืชโตเร็ว
เพื่อใชเปนเชื้อเพลิง

โครงการศกษาศกยภาพพลงงานลม
โครงการพัฒนาเทคโลยีการผลิตไฟฟาจาก
พลังงานลมในประเทศ

พลังน้ําขนาดเล็กเพอใชเปนเชอเพลง
กาซชีวภาพ
โครงการผลิตกาซชีวภาพจากเศษวัสดุเหลือใช
เพื่อผลิตไฟฟาและความรอน

พลังงานขยะ

โครงการผลิตไฟฟาพลังน้ําขนาดเล็กและ
ขนาดเล็กมากในพื้นที่หางไกล

การสงเสริมพลังงานหมุนเวียนผสมผสาน
โครงการ Green City ที่อมผาง จ ตาก หรือพลงงานขยะ

โครงการนํารองพัฒนาตนแบบเทคโนโลยี
     การผลิตไฟฟาจากขยะ  เชน  RDF, 
     Gasification ,  Plasma 
ั ิ 

โครงการ Green City ทอุมผาง จ. ตาก หรอ
 แมสะเรียง จ. แมฮองสอน
โครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน
ในพื้นที่หางไกลทีร่ะบบสงเขาไปไมถึง 

่พลังงานแสงอาทิตย
โครงการศึกษาศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย
โครงการ Solar home บนหลังคาบาน
โครงการ Solar ชุมชนแบบผสมผสาน

โครงการอื่นๆ
โครงการดานการจัดการสิ่งแวดลอม
โครงการศึกษาวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีใหม
(Local content)

โครงการซอมบํารุงรักษาระบบ Solar home 
ชุมชน

(Local content)
การพัฒนาโครงการ CDM ของโครงการ
ขนาดเล็ก
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ขอเสนอแนวทางการติดตาม ประเมินผล

      วัตถุประสงค :  เพื่อใหทราบวาผลที่ไดรับจากการดําเนินโครงการ ประสบผลสําเร็จตามที่ตั้งไวหรือไม 
                             มีปญหาอุปสรรคอะไร ควรปรับปรุงแลวดําเนินการตอหรือควรยุติโครงการ

แนวทางในการติดตามและประเมินผล

– กําหนดผูรับผดิชอบ :    อกก. หรือคณะทาํงานภายใต อกก. บริหารกองทุนฯ 
โดยมีฝายบริหารกองทนฯ เปนฝายเลขานการ                                   โดยมฝายบรหารกองทุนฯ เปนฝายเลขานกุาร

– กําหนดแนวทาง/วิธีการติดตามประเมินผล  :      
• การตดิตามผล :    + ติดตามผลจากแผนการดําเนินงาน

 + ติดตามผลและควบคุมโครงการ (ดานระยะเวลา, คาใชจาย)ุ ( , )
  + การรายงานผล นําเสนอขอมูลตอผูบริหาร/คกก.

• การประเมินผล :  3 ระดับ 
+ ผลผลติ (Output) :- KPI ของโครงการ (ปริมาณ เวลา, คาใชจาย, คุณภาพ, ความพึงพอใจ)     
+ ผลลัพท (Outcome) :- การใหประโยชนของโครงการแกกลุมเปาหมาย

    + ผลลัพทสุดทาย (Ultimate Outcome) :- ผลประโยชนตอสวนรวม

– กําหนดระยะเวลา/ชวงเวลาในการตดิตามประเมินผล
 ํ ิ (  ํ ิ ( กอนดําเนินงาน (Pre‐Project)                    ระหวางดําเนินงาน (Ongoing‐Project)

 เสร็จสิ้นโครงการ (Project Completion)         ผลกระทบ/ความยั่งยืน (Post‐Project)
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ขอเสนอแนวทางการตดิตาม ประเมินผล (ตอ)

กอนดาํเนินโครงการ
(Pre‐Project)

ประเมินความเหมาะสมของแผนการดําเนินโครงการ
และการสนองตอบตอการบรรลวตัถประสงคและ(Pre‐Project) และการสนองตอบตอการบรรลุวตถุประสงคและ
เปาหมายโครงการ

ระหวางดําเนินโครงการ
(Ongoing‐Project)

เพื่อติดตามความกาวหนาของการดําเนินโครงการวา
เปนไปตามแผนที่กําหนดไวหรือไม  อยางไร

เสร็จสิ้นโครงการ
(Project Completion)

ประเมินถึงผลสาํเร็จของโครงการวาบรรลุวตัถปุระสงค
และเปาหมายหรอืไม

ผลกระทบ/ความยั่งยืน

และเปาหมายหรอไม

ื่ ็  ื่ ป โ ผลกระทบ/ความยงยน
(Post‐Project)

เพือดผูลสําเรจ็ตอเนือง ผลประโยชน และผลกระทบ
ที่เกดิขึ้นจากโครงการในระยะยาว
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สรุปขอเสนอแนวทางการดําเนนิงาน
กองทุนพัฒนาไฟฟาตามมาตรา 97 (4)

โครงสราง ขอเสนอ

1. ผูมีหนาที่นําสงเงินกองทุน  ผูรับใบอนุญาตประกอบกจิการจําหนายไฟฟา 

2  ี  ี่ ั ็ ิ ส2. ผูมหนาทจัดเกบเงน สกพ. 

3. อัตราเงินสงเขากองทุน 0.002 – 0.01 บาท/kWh  ตามปริมาณการจําหนายไฟฟา 
  ทั้งนี้ กกพ. จะเปนผูกําหนด 

4 ประมาณการรายได ~ 300 - 1 400 ลานบาท/ป4. ประมาณการรายได
    ผลกระทบคาไฟ

~ 300 1,400 ลานบาท/ป
- คาไฟฟาเพิ่มขึ้น 0.002 – 0.01 บาท/kWh

5. ผูมีสิทธิไดรับเงินสนับสนุน 1. สวนราชการ 2. รัฐวิสาหกิจ 3. สถาบันการศึกษา 
4.สหกรณ 5. องคกรปกครองสวนถิ่น  6.องคการเอกชน
ที่ไมแสวงหากําไรดานพลังงานหรือสิ่งแวดลอม ทไมแสวงหากาไรดานพลงงานหรอสงแวดลอม

7. ภาคเอกชน
6. ประเภทกิจกรรมที่สนับสนุน 1. การสงเสริมการผลิตไฟฟาดวยพลังงานหมุนเวียน

2. การพัฒนาและปรับปรุงทคโนโลยีในการประกอบ
กิจการไฟฟา  กจการไฟฟา

3. การศึกษา วิจัย พัฒนา งานสาธิต ดานพลังงาน
    หมุนเวียนและเทคโนโลยีการประกอบกิจการไฟฟา

7. รูปแบบการสนับสนุน  เงินชวยเหลือใหเปลา และเงินทุนหมุนเวียน

ป ี ้8. การติดตามประเมินผล ควรมีคณะอนกุรรมการ/คณะทํางาน และกําหนดขนัตอน  
  และระยะเวลาดําเนินการ

9. การยืน่ขอเสนอโครงการ ใหยื่นตอ สกพ. 43



ขอบคุณ


