งบประมาณประจําปี 2561
(1 มกราคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561)

กองงบประมาณ
ฝ่ ายงบประมาณ

การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค

สารบัญ
หน้า
งบประมาณทําการ
- ประมาณการงบทําการ

1

- คําชี�แจงประกอบงบทําการ

2

- ประมาณการงบแสดงฐานะการเงิน

5

- ประมาณการเงินสด

7

- ภาระผูกพัน

8

งบประมาณลงทุน
สรุปงบประมาณลงทุนประจําปี 2561

9

1. งบลงทุนเพื�อการดําเนินงานปกติ
1.1 กลุ่มเครือข่ายและบริการ
1.1.1 งานขยายเขตระบบจําหน่ายและระบบสายส่งสําหรับผู้ใช้ไฟ

12

1.1.2 งานจัดหามิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบสํารองจ่าย

13

1.1.3 งานปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์

14

1.1.4 งานจัดหาหม้อแปลงและอุปกรณ์ประกอบสํารองจ่าย

15

1.1.5 งานจัดหาหม้อแปลง AVR ทดแทนที�เสื�อมสภาพเนื�องจากอายุการใช้งานสูง

16

เสี�ยงต่อการระเบิดชํารุด
1.1.6 งานเพิ�มประสิทธิภาพการจ่ายไฟของหม้อแปลงไฟฟ้ากําลัง

17

1.1.7 งานจัดซื�อเครื�อง Oil Regeneration

18

1.1.8 งานจัดซื�อโมเด็มสําหรับผู้ใช้ไฟรายใหญ่ในโครงการ AMR ระยะที� 1

19

1.1.9 งานจัดหามิเตอร์สําหรับผู้ใช้ไฟรายใหญ่และอุปกรณ์ประกอบ

20

1.1.10 งานปรับปรุงประสิทธิภาพเครื�องกําเนิดไฟฟ้าโมบายล์

21

1.1.11 งานพัฒนาขีดความสามารถในการทดสอบรีเลย์ป้องกัน

22

และการวิเคราะห์ฟอลต์

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
1.1.12 แผนงานสนับสนุนการดําเนินงาน ระยะที� 3

23

1.1.13 แผนงานสนับสนุนการดําเนินงาน ระยะที� 4

25

1.1.14 แผนงานการรื�อถอนและติดตั�งอุปกรณ์ FRTU-RCS Interface

27

ทดแทนในเขตพื�นที� คจฟ.1
1.1.15 แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบควบคุมสถานีไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์

29

(CSCS) ระยะที� 3
1.1.16 แผนงานจัดซื�ออุปกรณ์ควบคุมระยะไกล (FRTU) เพื�อทดแทนของที�ชํารุด

31

ตามโครงการ คจฟ.2
1.1.17 แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบควบคุมและระบบป้องกันสถานีไฟฟ้า

33

ตามมาตรฐาน IEC61850 เพื�อรองรับงานเปลี�ยนทดแทน Switchgear ระบบ 22 kV
1.1.18 แผนงานปรับปรุงระบบป้องกันภายในสถานีไฟฟ้าของ กฟภ.

35

1.1.19 แผนงานการจัดซื�อ Digital Power Meter ภายในสถานีไฟฟ้า

37

เพื�อทดแทนมิเตอร์ที�มีอายุการใช้งานมานาน
1.1.20 แผนงานจัดหามิเตอร์สับเปลี�ยนตามวาระ ระยะที� 2

39

1.1.21 แผนงานติดตั�ง Power Transformer Monitoring System

41

1.1.22 แผนงานจัดซื�อมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบสําหรับผู้ใช้ไฟรายใหญ่

43

โครงการ AMR ระยะที� 1 และ ระยะที� 2
1.1.23 แผนงาน Renovate อุปกรณ์สถานีไฟฟ้าเสื�อมสภาพ

45

1.1.24 แผนงานปรับปรุงพัฒนาและบํารุงรักษาสถานีไฟฟ้า

47

1.1.25 แผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการบํารุงรักษาสถานีไฟฟ้า

49

1.1.26 แผนงานจัดหาอุปกรณ์ไฟฟ้าทดแทนสําหรับการจัดการทรัพย์สินระบบจําหน่าย

51

และสายส่งไฟฟ้า

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
1.1.27 แผนงานย้ายแนวและเปลี�ยนทดแทนอุปกรณ์ในระบบจําหน่ายและสายส่งไฟฟ้า

53

เพื�อความมั�นคง
1.2 กลุ่มสนับสนุน
1.2.1 งานจัดหาสายเคเบิลใยแก้วนําแสงประเภท Optical Fiber Overhead Ground Wire

55

(OPGW) สํารองใช้งานตรวจซ่อม
1.2.2 งานพัฒนาระบบโทรศัพท์ของ กฟภ.

56

1.2.3 แผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะที� 3

57

1.2.4 งานจัดตั�งศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง ระยะที� 2

59

1.2.5 แผนงานก่อสร้างศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง ระยะที� 3

61

1.2.6 แผนงานจัดหาสายเคเบิลใยแก้วนําแสงและอุปกรณ์สํารองคลังพัสดุ

62

สําหรับงานตรวจซ่อมและปรับปรุงเคเบิลใยแก้วนําแสง พร้อมค่าดําเนินการ
1.2.7 แผนงานขยายโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนําแสง

64

1.2.8 แผนงานปรับปรุงระบบวิทยุสื�อสาร ส่วนที� 2 (พื�นที� กฟก.2 และ กฟก.3)

65

1.2.9 แผนงานขยายโครงข่าย IP Network

66

1.2.10 แผนงานจัดหาระบบสื�อสารแบบหลอมรวม

67

1.2.11 แผนงานการบริหารจัดการด้านระบบรักษาความปลอดภัยของคลังพัสดุ

68

1.2.12 แผนงานเช่ายานพาหนะ ปี 2561-2566

70

1.3 กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา
1.3.1 งานติดตั�งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารสํานักงาน กฟภ.

71

(Solar PV Rooftop)
1.3.2 งานส่งเสริมและผลักดันงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ / ส่งเสริม วิจัยและพัฒนา

72

สิ�งประดิษฐ์เพื�อให้เข้าสู่มาตรฐานสากล
1.3.3 แผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน

73

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
1.3.4 แผนงานพัฒนาศูนย์วิเคราะห์และสั�งการแก้ปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง

75

1.4 หมวดสํารอง
1.4.1 หมวดสํารองราคา

77

1.4.2 หมวดสํารองกรณีจําเป็นเร่งด่วน

78

2. งบลงทุนที�ทําเป็นโครงการ
สรุปงบประมาณลงทุนที�ทําเป็นโครงการ

79

2.1 โครงการต่อเนื�อง
กลุ่มเครือข่ายและบริการ
2.1.1 พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที� 8 ส่วนที� 1 (คพส. 8.1)

80

2.1.2 พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที� 9 ส่วนที� 1 (คพส. 9.1)

82

2.1.3 พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที� 9 ส่วนที� 2 (คพส. 9.2)

84

2.1.4 พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที� 9 ส่วนที� 3 (คพส. 9.3)

86

2.1.5 พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที� 9 ส่วนที� 4 (คพส. 9.4)

88

2.1.6 เพิ�มความเชื�อถือได้ของระบบไฟฟ้า ระยะที� 3 (คชฟ.3)

90

2.1.7 พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื�อรองรับการจัดตั�งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรก

92

(6 พื�นที�) (คพพ.1)
2.1.8 พัฒนาระบบส่งและจําหน่าย ระยะที� 1 (คพจ.1)

94

2.1.9 พัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที� 1 (คพญ.1)

96

2.1.10 พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื�อรองรับการจัดตั�งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที� 2

98

(คพพ.2)
กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา
2.1.11 ขยายเขตไฟฟ้าให้พื�นที�ทํากินทางการเกษตร ระยะที� 2 (คขก.2)

100

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
2.2 โครงการใหม่
กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา
2.2.1 ก่อสร้างสายเคเบิลใต้นํ�าไปยังเกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี (คคต.)

102

2.2.2 ก่อสร้างสายเคเบิลใต้นํ�า 115 เควี เพื�อทดแทนและเพิ�มความสามารถ

104

ในการจ่ายไฟไปยังเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี (คกท.)

งบประมาณทําการ

1

ประมาณการงบทําการ
ประจําปีงบประมาณ 2560 - 2561
(มกราคม - ธันวาคม)
ปี 2560

1. รายได้
1.1 รายได้จากการจําหน่ายกระแสไฟฟ้า
1.2 รายได้อื�นจากการดําเนินงาน
รวม
2. ค่าใช้จ่าย
2.1 ต้นทุนขายและบริการ
ค่าซื�อกระแสไฟฟ้า
ต้นทุนขายและบริการอื�น
2.2 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
รวม
กําไรจากการดําเนินงาน
3. รายได้อื�น
4. ค่าใช้จ่ายอื�น
กําไรก่อนผลกระทบจากอัตราแลกเปลี�ยนฯ และต้นทุนทางการเงิน
5. กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ
6. ต้นทุนทางการเงิน
กําไรสุทธิ
ค่าเสื�อมราคา
โบนัสจ่าย
หมายเหตุ

หน่วย : ล้านบาท

ปี 2561

(ประมาณการ)

(ประมาณการ)

491,152.930
13,377.130
504,530.060

511,463.060
13,635.900
525,098.960

419,653.600
30,936.800
31,241.800
481,832.200
22,697.860
1,559.030
245.930
24,010.960
(21.140)
2,945.040
21,044.780

437,117.820
32,068.300
31,400.530
500,586.650
24,512.310
1,123.320
247.440
25,388.190
42.650
2,812.150
22,618.690

21,720.690
2,471.420

23,257.950
2,648.590

ปี 2560-2561 คํานวณที�อัตราแลกเปลี�ยนฯ 1 ยูโร = 36.00 บาท

2

คําชี้แจงประกอบงบทําการ ปี งบประมาณ 2561
1. รายได้
1.1 รายได้ จากการจําหน่ ายกระแสไฟฟ้ า

511,463.060 ล้ านบาท

ในปี งบประมาณ 2560 การไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าค จํา หน่ า ยกระแสไฟฟ้ า ได้ ร วมทั้ง สิ้ น
134,107.990 ล้านหน่ วย เป็ นหน่ วยไฟที่ คิดมูล ค่า จํา นวน 131,567.370 ล้านหน่ วย เป็ นเงิ นทั้ง สิ้ น
491,152.930 ล้านบาท สําหรับในปี งบประมาณ 2561 คาดว่า จะจําหน่ ายกระแสไฟฟ้ าได้รวมทั้งสิ้ น
139,226.180 ล้า นหน่ ว ย เป็ นหน่ ว ยไฟที่ คิ ด มู ล ค่ า 136,588.600 ล้า นหน่ ว ย เพิ่ ม ขึ้ น จากปี 2560
ประมาณ 3.82% โดยมีราคาขายเฉลี่ยหน่วยละ 3.7446 บาท
1.2 รายได้ อื่นจากการดําเนินงาน

13,635.900 ล้ านบาท

ประกอบด้วย รายได้จากการจําหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า, รายได้จากการให้เช่าหรื อใช้สินทรัพย์
รายได้ค่าติดตั้ง ตรวจการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ า, รายได้ค่าทดสอบอุปกรณ์ ไฟฟ้ า, รายได้ค่าธรรมเนี ยม
ต่อไฟ, รายได้ค่าธรรมเนี ยมพาดสายสื่ อสารฯ, รายได้ค่าบริ การด้านวิศวกรรม, รายได้จากการก่อสร้าง
ให้ผูใ้ ช้ไฟ, รายได้จากเงิ นช่ วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง และรายได้อื่นจากการดําเนิ นงาน คาดว่า รายได้
ประเภทนี้ ในปี งบประมาณ 2561 จะเพิ่มขึ้นจากปี งบประมาณ 2560 ประมาณ 1.93%

2. ค่าใช้ จ่าย
2.1 ต้ นทุนขายและบริการ
ค่ าซื้อกระแสไฟฟ้ า

437,117.820 ล้ านบาท

การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค ซื้ อกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย, กรมพัฒนา
พลัง งานทดแทนและอนุ รัก ษ์พ ลัง งาน และผูผ้ ลิ ตไฟฟ้ า พลัง งานหมุนเวีย นขนาดเล็ก มาก (VSPP)
มาเพื่อจําหน่าย ในปี งบประมาณ 2560 เป็ นจํานวน 141,679.950 ล้านหน่วย เป็ นเงินทั้งสิ้ น 419,653.600
ล้านบาท สําหรับในปี งบประมาณ 2561 คาดว่าจะซื้ อเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ประมาณ 3.82% เป็ นจํานวน
147,089.770 ล้านหน่วย เป็ นเงินทั้งสิ้ น 437,117.820 ล้านบาท ในอัตราเฉลี่ยหน่วยละ 2.9718 บาท

3

ต้ นทุนขายและบริการอื่น

32,068.300 ล้ านบาท

ประกอบด้วย ค่านํ้ามันเชื้ อเพลิงและนํ้ามันหล่อลื่น, ต้นทุนขายและบริ การอื่น, ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับบุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนพนักงาน และสวัสดิการพนักงาน) และค่าใช้จ่ายในการ
ดํา เนิ นงาน (ค่า ใช้จ่ายตอบแทนบุ คคลภายนอก, ค่าใช้จ่า ยเกี่ ย วกับ สํานักงาน, ค่าป้ องกัน ซ่ อมแซม
บํารุ งรักษา และค่าใช้จ่ายอื่นในการดําเนิ นงาน) ประมาณว่า ในปี งบประมาณ 2561 ค่าใช้จ่ายประเภทนี้
จะเพิม่ ขึ้นจากปี งบประมาณ 2560 ประมาณ 3.66%
2.2 ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร

31,400.530 ล้ านบาท

เป็ นค่ า ใช้จ่ า ยที่ เ กิ ด ขึ้ น เนื่ อ งมาจากการขาย และค่ า ใช้จ่า ยทัว่ ไปที่ เ กิ ดขึ้ น ในลัก ษณะที่
เกี่ยวกับการสั่ง การ การควบคุ ม และการดํา เนิ น งานของ กฟภ. ประกอบด้ว ย ค่า ใช้จ่า ยเกี่ ย วกับ
บุ ค ลากร (เงิ นเดื อน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนพนักงาน, สวัสดิ การพนักงาน และค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
บุ ค ลากร) และค่ า ใช้ จ่ า ยในการดํา เนิ น งาน (ค่ า ใช้ จ่ า ยตอบแทนบุ ค คลภายนอก, ค่ า โฆษณา
ประชาสัมพันธ์, ค่าใช้จ่ายเกี่ ยวกับสํานักงาน, ค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจยั และพัฒนา, ค่าป้ องกัน ซ่ อมแซม
บํารุ งรักษา และค่าใช้จ่ายอื่นในการดําเนิ นงาน) ประมาณว่าในปี งบประมาณ 2561 ค่าใช้จ่ายประเภทนี้
จะเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ประมาณ 0.51%
3. รายได้ อื่น

1,123.320 ล้ านบาท

ประกอบด้วย รายได้ดอกเบี้ย, รายได้ค่าปรับ ค่าธรรมเนี ยม, รายได้จากการรับบริ จาค และ
รายได้อื่นที่ไม่เกี่ยวกับการดําเนิ นงาน ประมาณว่า ในปี งบประมาณ 2561 รายได้ประเภทนี้ จะลดลง
จากปี งบประมาณ 2560 ประมาณ 27.95%
4. ค่ าใช้ จ่ายอื่น

247.440 ล้ านบาท

ประกอบด้วย ผลขาดทุนจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์, ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์เงินประกันฯ
จ่ายคืนผูใ้ ช้ไฟ, ค่าใช้จ่ายเกี่ ยวกับไฟสาธารณะ, ค่าใช้จ่ายส่ งเสริ มการประหยัด/ปลอดภัยฯ และ
ค่าใช้จ่ายเพื่อผูใ้ ช้ไฟ
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5. กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่ างประเทศ

42.650 ล้ านบาท

ประกอบด้วย ผลกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนฯ ของเงินกูท้ ี่เกิดขึ้นจริ ง เนื่องจากการจ่ายชําระ
คื น ต้น เงิ น กู้ และผลกํา ไรจากอัต ราแลกเปลี่ ย นฯ ที่ เ กิ ดจากการปรั บ มู ล ค่ า หนี้ เงิ น กู้ที่ เ ป็ นเงิ น ตรา
ต่างประเทศคงเหลือ ณ วันสิ้ นงวดบัญชี ให้เป็ นมูลค่าปั จจุบนั
6. ต้ นทุนทางการเงิน

2,812.150 ล้ านบาท

เป็ นดอกเบี้ ยเงิ นกู้, ดอกเบี้ ยจ่าย-ธนาคาร, ดอกเบี้ ยจ่า ย-สัญญาเช่ าการเงิ น และค่า ใช้จ่า ย
เกี่ยวกับเงินกูร้ ะยะยาวที่เกิดจากการกูเ้ งินมาเพื่อใช้ในงานก่อสร้างตามโครงการต่าง ๆ จากแหล่งเงินกู้
ต่างประเทศ ได้แก่ KfW และแหล่งเงินกูใ้ นประเทศ ได้แก่ กระทรวงการคลัง, พันธบัตรการไฟฟ้ าส่ วน
ภูมิภาค และธนาคารพาณิ ชย์ ทั้งนี้ ไม่รวมดอกเบี้ยระหว่างก่อสร้างซึ่ งถือเป็ นต้นทุนงานโครงการ
7. ค่ าเสื่ อมราคา

23,257.950 ล้ านบาท

เป็ นค่าสึ กหรอของทรัพย์สิน เนื่องจากการใช้งานตามปกติ โดยคํานวณจากทรัพย์สินที่เกิด
จากการดําเนินงานตามโครงการ / แผนงานต่าง ๆ ซึ่ งคาดว่าจะแล้วเสร็ จ รวมทั้งทรัพย์สินเดิมที่มีอยู่
8. โบนัสจ่ าย

2,648.590 ล้ านบาท

ในปี งบประมาณ 2561 ประมาณว่าจะจ่ายโบนัสให้พนักงานที่มีสิทธิ ได้รับเงิน
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ประมาณการงบแสดงฐานะการเงิน
ประจําปีงบประมาณ 2560 - 2561
(มกราคม - ธันวาคม)

ปี 2560
(ประมาณการ)

หน่วย : ล้านบาท

ปี 2561
(ประมาณการ)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั�วคราว
ลูกหนี�ค่ากระแสไฟฟ้า
พัสดุคงเหลือ
เงินฝากสถาบันการเงินที�มีวัตถุประสงค์เฉพาะ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น
รวม

10,000.000
12,000.000
36,766.470
2,517.070
29,197.530
17,940.440
108,421.510

10,000.000
7,000.000
38,327.750
2,737.210
29,995.410
16,285.190
104,345.560

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
งานระหว่างก่อสร้าง
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น
รวม
รวมสินทรัพย์

251,090.780
30,919.340
2,311.330
599.930
1,115.220
286,036.600
394,458.110

264,898.070
33,287.520
1,892.370
509.940
2,072.720
302,660.620
407,006.180
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หนี�สินและส่วนของทุน

หนี�สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี
เจ้าหนี�ค่าซื�อกระแสไฟฟ้า
หนี�สินหมุนเวียนอื�น
รวม

ปี 2560
(ประมาณการ)

หน่วย : ล้านบาท

ปี 2561
(ประมาณการ)

7,539.120
38,456.710
16,545.910
62,541.740

7,829.180
39,599.910
18,235.530
65,664.620

หนี�สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาว
เงินประกันการใช้ไฟฟ้า
รายได้รอการรับรู้
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น
รวม
รวมหนี�สิน

68,583.660
26,572.150
48,182.950
12,990.820
12,976.360
169,305.940
231,847.680

63,723.440
28,030.030
50,113.500
13,003.710
12,612.040
167,482.720
233,147.340

ส่วนของทุน
ทุน
กําไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร
รวมส่วนของทุน
รวมหนี�สินและส่วนของทุน

4,889.500
157,720.930
162,610.430
394,458.110

4,889.500
168,969.340
173,858.840
407,006.180
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ประมาณการเงินสด
ประจําปีงบประมาณ 2560 - 2561
(มกราคม - ธันวาคม)

ประมาณการเงินสดรับ

รายได้จากการจําหน่ายกระแสไฟฟ้า
รายได้อื�น ๆ
เงินประกันการใช้ไฟฟ้า
เงินกู้ในประเทศ
รวม

ประมาณการเงินสดจ่าย

รายจ่ายดําเนินงาน
รายจ่ายลงทุน
จ่ายชําระต้นเงินกู้และดอกเบี�ยเงินกู้
จ่ายโบนัสคณะกรรมการและพนักงาน
จ่ายรายได้นําส่งรัฐ
อื�น ๆ
รวม
เงินสดรับมากกว่าจ่าย (จ่ายมากกว่ารับ) ประจํางวด
ประมาณการเงินสดคงเหลือต้นงวด
ประมาณการเงินสดคงเหลือปลายงวดสุทธิ

ปี 2560
(ประมาณการ)

หน่วย : ล้านบาท

ปี 2561
(ประมาณการ)

491,152.930
30,196.320
1,027.670
3,300.000
525,676.920

511,463.060
34,806.580
1,457.880
3,000.000
550,727.520

459,827.130
23,856.320
8,593.130
3,102.680
11,010.140
11,102.520
517,491.920

477,204.670
32,696.970
10,703.190
2,471.420
10,976.280
16,674.990
550,727.520

8,185.000
1,815.000
10,000.000

10,000.000
10,000.000
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ภาระผูกพัน ปีงบประมาณ 2561
1. ผ่อนชําระต้นเงินกู้ในประเทศและต่างประเทศ
ที�ถึงกําหนดชําระภายในปีงบประมาณ 2561
โดยจ่ายเงินจากเงินรายได้ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

2. ผูกพันในการดําเนินงาน
2.1 ผูกพันในการลงทุนเพื�อการดําเนินงานปกติ
2.2 ผูกพันในการดําเนินงานตามโครงการ
รวม

3. จ่ายโบนัสคณะกรรมการและพนักงาน

7,829.180

ล้านบาท

30,282.693
27,867.488
58,150.181

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

2,471.420

ล้านบาท

งบประมาณลงทุน
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สรุปวงเงินงบประมาณลงทุนประจําปี 2561
รายการ
งบลงทุนเพื�อการดําเนินงานปกติ
1. กลุ่มเครือข่ายและบริการ
1.1 ขออนุมัติรายปี
1.1.1 งานขยายเขตระบบจําหน่ายและระบบสายส่งสําหรับผู้ใช้ไฟ
1.1.2 งานจัดหามิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบสํารองจ่าย
1.1.3 งานปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์
1.1.4 งานจัดหาหม้อแปลงและอุปกรณ์ประกอบสํารองจ่าย
1.1.5 งานจัดหาหม้อแปลง AVR ทดแทนที�เสื�อมสภาพเนื�องจากอายุการใช้งาน
สูงเสี�ยงต่อการระเบิดชํารุด
1.1.6 งานเพิ�มประสิทธิภาพการจ่ายไฟของหม้อแปลงไฟฟ้ากําลัง
1.1.7 งานจัดซื�อเครื�อง Oil Regeneration
1.1.8 งานจัดซื�อโมเด็มสําหรับผู้ใช้ไฟรายใหญ่ในโครงการ AMR ระยะที� 1
1.1.9 งานจัดหามิเตอร์สําหรับผู้ใช้ไฟรายใหญ่ และอุปกรณ์ประกอบ
1.1.10 งานปรับปรุงประสิทธิภาพเครื�องกําเนิดไฟฟ้าโมบายล์
1.1.11 งานพัฒนาขีดความสามารถในการทดสอบรีเลย์ป้องกันและการวิเคราะห์ฟอลต์
รวม
1.2 แผนงานระยะยาว/งานต่อเนื�อง
1.2.1 แผนงานสนับสนุนการดําเนินงาน ระยะที� 3
1.2.2 แผนงานสนับสนุนการดําเนินงาน ระยะที� 4
1.2.3 แผนงานการรื�อถอนและติดตั�งอุปกรณ์ FRTU-RCS Interface ทดแทน
ในเขตพื�นที� คจฟ.1
1.2.4 แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบควบคุมสถานีไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์
(CSCS) ระยะที� 3
1.2.5 แผนงานจัดซื�ออุปกรณ์ควบคุมระยะไกล (FRTU) เพื�อทดแทนของที�ชํารุด
ตามโครงการ คจฟ.2
1.2.6 แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบควบคุมและระบบป้องกันสถานีไฟฟ้า
ตามมาตรฐาน IEC61850 เพื�อรองรับงานเปลี�ยนทดแทน Switchgear
ระบบ 22 kV
1.2.7 แผนงานปรับปรุงระบบป้องกันภายในสถานีไฟฟ้าของ กฟภ.
1.2.8 แผนงานการจัดซื�อ Digital Power Meter ภายในสถานีไฟฟ้า เพื�อทดแทน
มิเตอร์ที�มีอายุการใช้งานมานาน
1.2.9 แผนงานจัดหามิเตอร์สับเปลี�ยนตามวาระ ระยะที� 2
1.2.10 แผนงานติดตั�ง Power Transformer Monitoring System
1.2.11 แผนงานจัดซื�อมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบสําหรับผู้ใช้ไฟรายใหญ่
โครงการ AMR ระยะที� 1 และ ระยะที� 2
1.2.12 แผนงาน Renovate อุปกรณ์สถานีไฟฟ้าเสื�อมสภาพ
1.2.13 แผนงานปรับปรุงพัฒนาและบํารุงรักษาสถานีไฟฟ้า
1.2.14 แผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการบํารุงรักษาสถานีไฟฟ้า
1.2.15 แผนงานจัดหาอุปกรณ์ไฟฟ้าทดแทนสําหรับการจัดการทรัพย์สิน
ระบบจําหน่าย และสายส่งไฟฟ้า

แหล่งเงินลงทุน
เงินกู้ในประเทศ เงินรายได้ กฟภ.

หน่วย : บาท
รวม

-

970,000,000
1,234,928,720
151,966,685
114,564,600
100,000,000

970,000,000
1,234,928,720
151,966,685
114,564,600
100,000,000

-

80,000,000
27,000,000
137,625,000
124,678,610
7,500,000
26,010,000
2,974,273,615

80,000,000
27,000,000
137,625,000
124,678,610
7,500,000
26,010,000
2,974,273,615

2,226,000,000
47,000,000

284,057,000
903,369,000
15,931,725

284,057,000
3,129,369,000
62,931,725

121,000,000

40,792,240

161,792,240

-

20,000,000

20,000,000

-

115,964,000

115,964,000

1,300,000
-

16,077,000
4,449,033

17,377,000
4,449,033

444,000,000
42,000,000
46,000,000

148,962,472
14,250,000
15,553,175

592,962,472
56,250,000
61,553,175

117,000,000
63,000,000
269,000,000

316,340,000
39,130,200
28,416,600
89,970,000

316,340,000
156,130,200
91,416,600
358,970,000
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สรุปวงเงินงบประมาณลงทุนประจําปี 2561
รายการ
1.2.16 แผนงานย้ายแนวและเปลี�ยนทดแทนอุปกรณ์ในระบบจําหน่าย
และสายส่งไฟฟ้าเพื�อความมั�นคง
รวม
รวมกลุ่มเครือข่ายและบริการ
2. กลุ่มสนับสนุน
2.1 ขออนุมัติรายปี
2.1.1 งานจัดหาสายเคเบิลใยแก้วนําแสงประเภท Optical Fiber Overhead Ground
Wire (OPGW) สํารองใช้งานตรวจซ่อม
2.1.2 งานพัฒนาระบบโทรศัพท์ของ กฟภ.
รวม
2.2 แผนงานระยะยาว/งานต่อเนื�อง
2.2.1 แผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะที� 3
2.2.2 งานจัดตั�งศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง ระยะที� 2
2.2.3 แผนงานก่อสร้างศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง ระยะที� 3
2.2.4 แผนงานจัดหาสายเคเบิลใยแก้วนําแสงและอุปกรณ์สํารองคลังพัสดุ
สําหรับงานตรวจซ่อมและปรับปรุงเคเบิลใยแก้วนําแสง พร้อมค่าดําเนินการ
2.2.5 แผนงานขยายโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนําแสง
2.2.6 แผนงานปรับปรุงระบบสื�อสารวิทยุ ส่วนที� 2 (พื�นที� กฟก.2 และ กฟก.3)
2.2.7 แผนงานขยายโครงข่าย IP Network
2.2.8 แผนงานจัดหาระบบสื�อสารแบบหลอมรวม
2.2.9 แผนงานการบริหารจัดการด้านระบบรักษาความปลอดภัยของคลังพัสดุ
2.2.10 แผนงานเช่ายานพาหนะ ปี 2561-2566
รวม
รวมกลุ่มสนับสนุน
3. กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา
3.1 ขออนุมัติรายปี
3.1.1 งานติดตั�งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารสํานักงาน กฟภ.
(Solar PV Rooftop)
3.1.2 งานส่งเสริมและผลักดันงานวิจัยไปใช้ประโยชน์/ส่งเสริม วิจัยและพัฒนา
สิ�งประดิษฐ์เพื�อให้เข้าสู่มาตรฐานสากล
รวม
3.2 แผนงานระยะยาว/งานต่อเนื�อง
3.2.1 แผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน
3.2.2 แผนงานพัฒนาศูนย์วิเคราะห์และสั�งการแก้ปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง
รวม
รวมกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา
4. หมวดสํารอง
4.1 หมวดสํารองราคา
4.2 หมวดสํารองกรณีจําเป็นเร่งด่วน
รวมหมวดสํารอง
รวมงบลงทุนเพื�อการดําเนินงานปกติ

แหล่งเงินลงทุน
เงินกู้ในประเทศ เงินรายได้ กฟภ.
1,187,217,140
3,376,300,000
3,376,300,000

หน่วย : บาท
รวม
1,187,217,140

3,240,479,585
6,214,753,200

6,616,779,585
9,591,053,200

-

8,534,160

8,534,160

-

62,010,000
70,544,160

62,010,000
70,544,160

167,000,000
34,000,000

55,917,712
17,476,000
620,000,000
11,864,000

222,917,712
17,476,000
620,000,000
45,864,000

201,000,000
201,000,000

254,800,000
509,660,000
108,000,000
288,000,000
162,284,699
598,121,928
2,626,124,339
2,696,668,499

254,800,000
509,660,000
108,000,000
288,000,000
162,284,699
598,121,928
2,827,124,339
2,897,668,499

-

18,100,000

18,100,000

-

72,361,000

72,361,000

-

90,461,000

90,461,000

-

111,000,000
306,000,000
417,000,000
507,461,000

111,000,000
306,000,000
417,000,000
507,461,000

50,000,000
50,000,000
2,700,000,000 2,700,000,000
2,750,000,000 2,750,000,000
3,577,300,000 12,168,882,699 15,746,182,699
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สรุปวงเงินงบประมาณลงทุนประจําปี 2561

รายการ
งบลงทุนที�ทําเป็นโครงการ
โครงการต่อเนื�อง
กลุ่มเครือข่ายและบริการ
1. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที� 8 ส่วนที� 1 (คพส. 8.1)
2. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที� 9 ส่วนที� 1 (คพส. 9.1)
3. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที� 9 ส่วนที� 2 (คพส. 9.2)
4. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที� 9 ส่วนที� 3 (คพส. 9.3)
5. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที� 9 ส่วนที� 4 (คพส. 9.4)
6. เพิ�มความเชื�อถือได้ของระบบไฟฟ้า ระยะที� 3 (คชฟ.3)
7. พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื�อรองรับการจัดตั�งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรก (6 พื�นที)�
(คพพ.1)
8. พัฒนาระบบส่งและจําหน่าย ระยะที� 1 (คพจ.1)
9. พัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที� 1 (คพญ.1)
10. พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื�อรองรับการจัดตั�งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที� 2 (คพพ.2)
กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา
11. ขยายเขตไฟฟ้าให้พื�นที�ทํากินทางการเกษตร ระยะที� 2 (คขก.2)
รวมโครงการต่อเนื�อง
โครงการใหม่
กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา
12. ก่อสร้างสายเคเบิลใต้นํ�าไปยังเกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี (คคต.)
13. ก่อสร้างสายเคเบิลใต้นํ�า 115 เควี เพื�อทดแทนและเพิ�มความสามารถในการจ่ายไฟ
ไปยังเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี (คกท.)
รวมโครงการใหม่
รวมงบลงทุนที�ทําเป็นโครงการ
รวมทั�งสิ�น

แหล่งเงินลงทุน
เงินกู้ในประเทศ เงินรายได้ กฟภ.

หน่วย : บาท
รวม

185,655,000
640,000,000
658,000,000
1,425,000,000
462,000,000
764,900,000
375,000,000

73,898,000
214,000,000
217,000,000
475,000,000
155,000,000
1,191,700,000
126,000,000

259,553,000
854,000,000
875,000,000
1,900,000,000
617,000,000
1,956,600,000
501,000,000

3,885,000,000
3,380,000,000
416,000,000

1,295,000,000
1,127,000,000
139,000,000

5,180,000,000
4,507,000,000
555,000,000

225,000,000
12,416,555,000

75,000,000
5,088,598,000

300,000,000
17,505,153,000

1,332,000,000
1,597,000,000

444,000,000
533,000,000

1,776,000,000
2,130,000,000

2,929,000,000
15,345,555,000
18,922,855,000

977,000,000
6,065,598,000
18,234,480,699

3,906,000,000
21,411,153,000
37,157,335,699

งบลงทุนเพื่อการดําเนินงานปกติ

กลุ่มเครื อข่ ายและบริการ

12

งานขยายเขตระบบจําหน่ ายและระบบสายส่ งสํ าหรับผู้ใช้ ไฟ
วงเงิน 970,000,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ

เงินรายได้ กฟภ.

หมวดสิ่ งก่อสร้างระบบไฟฟ้า
- ค่าวัสดุอุปกรณ์

782,000,000

- ค่าใช้จ่ายหน้างาน

188,000,000
รวมทั้งสิ้ น

970,000,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

5. เป้ าหมาย

ปี งบประมาณ 2561
เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟ ของผูใ้ ช้ไฟในเขตอุตสาหกรรม/
เขตธุ รกิ จ หรื อผูใ้ ช้ไฟเฉพาะรายทัว่ ไป ที่มีความประสงค์จะขอใช้ไฟจาก
การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค โดยยังไม่อยูใ่ นแผนงานของโครงการใด
พื้นที่การไฟฟ้าเขตทั้ง 12 เขต
วงเงิ น ดํา เนิ น การ 970,000,000 บาท ใช้ จ ากเงิ น รายได้
การไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าค
ก่อสร้างระบบสายส่ ง
ก่อสร้างระบบจําหน่าย

6. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

ฝ่ ายงานระบบไฟฟ้า

52

วงจร - กม.

1,256

วงจร - กม.
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งานจัดหามิเตอร์ และอุปกรณ์ ประกอบสํ ารองจ่ าย
วงเงิน 1,234,928,720 บาท
หน่วย : บาท
รายการ

เงินรายได้ กฟภ.

หมวดเครื่ องจักรอุปกรณ์

1,234,928,720

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ

ปี งบประมาณ 2561
เพื่อให้การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค มีมิเตอร์ , วีที, ซี ที, และอุปกรณ์
ประกอบ เพียงพอต่อการใช้งานโดยมีของคงคลังที่เหมาะสม
ทัว่ ประเทศ

4. แผนการใช้ เงิน

วงเงิ น ดํา เนิ น การ 1,234,928,720 บาท ใช้จ ากเงิ น รายได้
การไฟฟ้ า ส่ วนภู มิ ภาค (เล่ ม รายละเอี ย ดประกอบฯ หน้า 1-2)

5. เป้ าหมาย

ในปี งบประมาณ 2561 มี แ ผนจัด หามิ เ ตอร์ แ ละอุ ป กรณ์
ประกอบเพื่อให้เพียงพอกับการใช้งาน โดยสรุ ปได้ดงั นี้
1. มิเตอร์ 1 เฟส
จํานวน 782,000 เครื่ อง
2. มิเตอร์ 3 เฟส
จํานวน 21,170 เครื่ อง
3. Smart Meter 1 เฟส จํานวน
1,370 เครื่ อง
4. Smart Meter 3 เฟส จํานวน
1,320 เครื่ อง
5. วีที, ซีที
จํานวน 26,180 เครื่ อง
6. อุปกรณ์ประกอบ
จํานวน
14 รายการ

6. หน่ วยงานที่รับผิดชอบ

กองมิเตอร์
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งานปรับปรุงซ่ อมแซมอุปกรณ์ ประกอบมิเตอร์
วงเงิน 151,966,685 บาท
หน่วย : บาท
รายการ

เงินรายได้ กฟภ.

หมวดเครื่ องจักรอุปกรณ์

151,966,685

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

ปี งบประมาณ 2561
เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ซ่ อ มแซมอุ ป กรณ์ ป ระกอบมิ เ ตอร์ ใ ห้ อ ยู่ ใ น
สภาพดี และปลอดภัย
ทัว่ ประเทศ
วงเงิ น ดํา เนิ น การ 151,966,685 บาท ใช้จ ากเงิ น รายได้
การไฟฟ้ า ส่ วนภู มิ ภาค (เล่ ม รายละเอี ย ดประกอบฯ หน้า 3-4)

5. เป้ าหมาย

จัดหาอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ จํานวน 33 รายการ

6. หน่ วยงานที่รับผิดชอบ

กองมิเตอร์
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งานจัดหาหม้ อแปลงและอุปกรณ์ ประกอบสํ ารองจ่ าย
วงเงิน 114,564,600 บาท

หน่วย : บาท
รายการ

เงินรายได้ กฟภ.

หมวดเครื่ องจักรอุปกรณ์

114,564,600

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ

ปี งบประมาณ 2561
เพื่ อ ให้ ก ารไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าคมี ห ม้อ แปลง และอุ ป กรณ์
ประกอบเพียงพอใช้งาน โดยมีของคงคลังที่เหมาะสม
ทัว่ ประเทศ

4. แผนการใช้ เงิน

วงเงิ น ดํา เนิ น การ 114,564,600 บาท ใช้จ ากเงิ น รายได้
การไฟฟ้ า ส่ วนภู มิ ภาค (เล่ ม รายละเอี ย ดประกอบฯ หน้า 5-6)

5. เป้ าหมาย

ในปี งบประมาณ 2561 จั ด ซื้ อหม้ อ แปลงและอุ ป กรณ์
ประกอบ โดยสรุ ปได้ดงั นี้
1. หม้อแปลง 22 kV และ 33 kV จํานวน 1,230 เครื่ อง
2. อุปกรณ์ประกอบ จํานวน 8 รายการ

6. หน่ วยงานรับผิดชอบ

กองหม้อแปลง

16

งานจัดหาหม้ อแปลง AVR ทดแทนที่เสื่ อมสภาพ
เนื่องจากอายุการใช้ งานสู งเสี่ ยงต่ อการระเบิดชํารุด
วงเงิน 100,000,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ

เงินรายได้ กฟภ.

หมวดเครื่ องจักรอุปกรณ์

100,000,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ

ปี งบประมาณ 2561
เพื่อทดแทนหม้อแปลง AVR ที่มีอายุการใช้งานเกิน 40 ปี
ซึ่ งเสี่ ยงต่อการระเบิดชํารุ ด

กฟต.1

พื้นที่ กฟน.1, กฟฉ.1, กฟฉ.2, กฟฉ.3, กฟก.2, กฟก.3 และ

4. แผนการใช้ เงิน

วงเงิ น ดํา เนิ น การ 100,000,000 บาท ใช้ จ ากเงิ น รายได้
การไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าค (เล่ ม รายละเอี ย ดประกอบฯ หน้ า 7)

5. เป้ าหมาย

ในปี งบประมาณ 2561 มี แ ผนจัด หาหม้อ แปลง AVR
จํา นวน 10 เครื่ อง

6. หน่ วยงานที่รับผิดชอบ

กองหม้อแปลง

17

งานเพิม่ ประสิ ทธิภาพการจ่ ายไฟของหม้ อแปลงไฟฟ้ากําลัง
วงเงิน 80,000,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ

เงินรายได้ กฟภ.

หมวดเครื่ องจักรอุปกรณ์

80,000,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ

ปี งบประมาณ 2561
เพื่อเพิ่ม ขนาดหม้อ แปลงไฟฟ้ า กํา ลัง ให้ส ามารถรองรั บ
โหลดที่ขยายตัวได้มากขึ้น
สถานีไฟฟ้าในพื้นที่ กฟน.2, กฟฉ.1, กฟฉ.3 และ กฟต.1

4. แผนการใช้ เงิน

วงเงิ นดําเนิ นการ 80,000,000 บาท ใช้จากเงินรายได้
การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค (เล่มรายละเอียดประกอบฯ หน้า 8)

5. เป้ าหมาย

ในปี งบประมาณ 2561 มีแผนจัดหาหม้อแปลงไฟฟ้ ากําลัง
จํานวน 4 เครื่ อง

6. หน่ วยงานที่รับผิดชอบ

กองหม้อแปลง
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39

งานจัดซื้อเครื่ อง Oil Regeneration
วงเงิน 27,000,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ

เงินรายได้ กฟภ.

หมวดเครื่ องมือเครื่ องใช้ขนาดเล็ก

27,000,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

ปี งบประมาณ 2561
เพื่อปรับปรุ งสภาพนํ้ามันหม้อแปลงที่ผ่านการใช้งาน
ให้สามารถนํากลับมาใช้งานใหม่ได้อีกครั้ง
สํานักงานใหญ่
วงเงินดําเนินการ 27,000,000 บาท ใช้จากเงินรายได้
การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค (เล่มรายละเอียดประกอบฯ หน้า 9)

5. เป้ าหมาย

จัดหาเครื่ อง Oil Regeneration จํานวน 1 เครื่ อง

6. หน่ วยงานที่รับผิดชอบ

กองหม้อแปลง
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งานจัดซื้อโมเด็มสํ าหรับผู้ใช้ ไฟรายใหญ่ ในโครงการ AMR ระยะที่ 1
วงเงิน 137,625,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ

เงินรายได้ กฟภ.

หมวดเครื่ องจักรอุปกรณ์

137,625,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา

ปี งบประมาณ 2561

2. วัตถุประสงค์

เพื่อป้องกันปัญหาซิมดับจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

3. สถานทีด่ ําเนินการ

ทัว่ ประเทศ

4. แผนการใช้ เงิน

วงเงิ นดํา เนิ นการ 137,625,000 บาท ใช้จากเงิ นรายได้
การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค (เล่มรายละเอียดประกอบฯ หน้า 10)

5. เป้ าหมาย

จัดซื้ อโมเด็มและอุปกรณ์ประกอบ จํานวน 25,000 ชุด

6. หน่ วยงานที่รับผิดชอบ

กองพัฒนาระบบมิเตอร์
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งานจัดหามิเตอร์ สําหรับผู้ใช้ ไฟรายใหญ่ และอุปกรณ์ ประกอบ
วงเงิน 124,678,610 บาท
หน่วย : บาท
รายการ

เงินรายได้ กฟภ.

หมวดเครื่ องจักรอุปกรณ์

124,678,610

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ

ปี งบประมาณ 2561
เพื่อให้การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค มีมิเตอร์ สําหรับผูใ้ ช้ไฟรายใหญ่
และอุปกรณ์ ประกอบไว้ใช้งาน สําหรับผูใ้ ช้ไฟใหม่และเปลี่ ยนทดแทนที่
ชํารุ ด
ในพื้นที่การไฟฟ้าเขตทั้ง 12 เขต

4. แผนการใช้ เงิน

วงเงิ น ดํา เนิ น การ 124,678,610 บาท ใช้ จ ากเงิ น รายได้
การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค (เล่มรายละเอียดประกอบฯ หน้า 11)

5. เป้ าหมาย

ในปี งบประมาณ 2561 มี แ ผนจัด หามิ เ ตอร์ สํา หรั บ ผูใ้ ช้ไ ฟ
รายใหญ่และอุปกรณ์ประกอบเพื่อให้เพียงพอกับการใช้งาน โดยสรุ ปได้ดงั นี้
1. Smart meter 3 เฟส จํานวน
19,300 เครื่ อง
2. อุปกรณ์ประกอบ จํานวน
8 รายการ

6. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

กองพัฒนาระบบมิเตอร์
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งานปรับปรุ งประสิ ทธิภาพเครื่ องกําเนิดไฟฟ้าโมบายล์
วงเงิน 7,500,000 บาท
หน่วย : บาท
เงินรายได้ กฟภ.

รายการ
หมวดเครื่ องจักรอุปกรณ์

7,500,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ

ปี งบประมาณ 2561
เพื่ อ ให้ ร ะบบงานเครื่ อ งกํา เนิ ด ไฟฟ้ า สํ า รองฉุ ก เฉิ น แบบ
เคลื่อนที่ได้ของ กฟภ. มีประสิ ทธิ ภาพ มีความน่าเชื่อถือ ผูใ้ ช้งานมีความ
พึงพอใจ และมีจาํ นวนเพียงพอกับการใช้งาน
สํานักงานใหญ่

4. แผนการใช้ เงิน

เงิ น ลงทุ น ทั้ง สิ ้ น 7,500,000 บาท ซึ่ ง ใช้จ ากเงิ น รายได้
การไฟฟ้ า ส่ ว นภู ม ิ ภ าค โดยในปี 2561 ได้ร ั บ วงเงิ น ดํา เนิ น การ
7,500,000 บาท

5. เป้ าหมาย

ปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภาพเครื่ อ งกํา เนิ ด ไฟฟ้ า โมบายล์ข นาด
500 กว. จํานวน 3 เครื่ อง

6. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

กองควบคุมระบบผลิต
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งานพัฒนาขีดความสามารถในการทดสอบรีเลย์ ป้องกัน
และการวิเคราะห์ ฟอลต์
วงเงิน 26,010,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ

เงินรายได้ กฟภ.

หมวดเครื่ องมือเครื่ องใช้ขนาดเล็ก

26,010,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

ปี งบประมาณ 2561
เพื่อจัดหาเครื่ องมือ และเพิ่มขีดความสามารถในการทดสอบ
อุ ป กรณ์ ป้ อ งกัน และรี เ ลย์ข อง กฟภ. รองรั บ การเปลี่ ย นเข้า สู่ ร ะบบ
Smart Grid และสอดคล้องกับมาตรฐาน IEC 61850
ทัว่ ประเทศ
วงเงิ น ดํา เนิ น การ 26,010,000 บาท ใช้จ ากเงิ น รายได้
การไฟฟ้ า ส่ วนภู มิ ภาค (เล่มรายละเอียดประกอบฯ หน้า 12)

5. เป้ าหมาย

จัดหาเครื่ องทดสอบรี เลย์และหาค่าพารามิเตอร์ ของสายส่ ง

6. หน่ วยงานที่รับผิดชอบ

กองอุปกรณ์ป้องกันและรี เลย์
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แผนงานสนับสนุนการดําเนินงาน ระยะที่ 3
วงเงิน 284,057,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

-

284,057,000

หมวดสิ่ งก่อสร้าง
รวมทั้งสิ้ น

284,057,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

ปี งบประมาณ 2555-2565
สามารถให้บริ การผูใ้ ช้ไฟได้ทนั ต่อความต้องการมากขึ้น โดย
จัดหาสิ่ งสนับสนุ นในการดําเนิ นงานให้เพียงพอกับความต้องการเพื่อให้
ปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ทัว่ ประเทศ
เงิ นลงทุนตามแผนงาน รวมทั้งสิ้ น 6,048,116,000 บาท ซึ่ งใช้
จากเงินรายได้การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคและ / หรื อเงินกูใ้ นประเทศ ตามความ
เหมาะสมและฐานะการเงินในแต่ละปี ต่อไป โดยในปี 2561 ได้รับวงเงิน
ดําเนินการ 284,057,000 บาท (เล่มรายละเอียดประกอบฯ หน้า 13-22)
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หน่วย : บาท
วงเงิน
แหล่งเงินลงทุน

วงเงินดําเนินการ

ดําเนินการ

ปี 2555-2560

คงเหลือ
ดําเนินการ

ปี 2561

เต็มแผน

ปี ต่ อไป

1. เงินกูใ้ นประเทศ

2,930,000,000

2,930,000,000

2. เงินรายได้ กฟภ.

3,118,116,000

1,899,415,440

284,057,000

934,643,560

รวม

6,048,116,000

4,829,415,440

284,057,000

934,643,560

5. เป้ าหมาย

ก่อสร้างสํานักงาน ฯลฯ

6. หน่ วยงานที่รับผิดชอบ

รองผูว้ า่ การ (วิศวกรรม)

-

38

-

แห่ง
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แผนงานสนับสนุนการดําเนินงาน ระยะที่ 4
วงเงิน 3,129,369,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ

วงเงิน

หมวดที่ดิน
หมวดสิ่ งก่อสร้าง
หมวดยานพาหนะ
หมวดเครื่ องมือ เครื่ องใช้
สํารองปรับราคา

150,000,000
1,059,355,000
1,229,620,000
617,225,000
73,169,000
รวม

3,129,369,000

เงินกู้ในประเทศ
เงินรายได้ กฟภ.

2,226,000,000
903,369,000

รวมทั้งสิ้ น

3,129,369,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

ปี งบประมาณ 2560-2567
จัด หาสิ่ ง สนับ สนุ น ในการดํา เนิ น งานให้เ พีย งพอกับ ความ
ต้อ งการ เพื ่อ ให้ป ฏิ บ ตั ิ ง านได้อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด สามารถ
ให้บ ริ ก ารลู ก ค้า ได้ท นั ต่อ ความต้อ งการมากขึ้ น ได้รั บ ความสะดวก
รวดเร็ ว ในการติดต่อ งาน สร้ า งความพึง พอใจ และเกิ ด ภาพลัก ษณ์ ที่ดี
ต่อการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค
ทัว่ ประเทศ
เงิ นลงทุนตามแผนงาน รวมทั้งสิ้ น 8,699,198,000 บาท ซึ่ งใช้
จากเงินรายได้การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคและ / หรื อเงินกูใ้ นประเทศ ตามความ
เหมาะสมและฐานะการเงินในแต่ละปี ต่อไป โดยในปี 2561 ได้รับวงเงิน
ดําเนินการ 3,129,369,000 บาท (เล่มรายละเอียดประกอบฯ หน้า 23-38)
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หน่วย : บาท
วงเงิน
แหล่งเงินลงทุน

วงเงินดําเนินการ

ดําเนินการ

ปี 2560

เต็มแผน

คงเหลือ
ดําเนินการ

ปี 2561

ปี ต่ อไป

1. เงินกูใ้ นประเทศ

5,960,000,000

824,000,000

2,226,000,000

2,910,000,000

2. เงินรายได้ กฟภ.

2,739,198,000

1,503,973,000

903,369,000

331,856,000

8,699,198,000

2,327,973,000

3,129,369,000

3,241,856,000

รวม

5. เป้ าหมาย

1. จัดซื้ อที่ดิน
2. ก่อสร้างสํานักงาน ฯลฯ
3. จัดหายานพาหนะ
4. จัดหาเครื่ องมือเครื่ องใช้ (ส่ วนภูมิภาค)
5. จัดหาเครื่ องมือเครื่ องใช้ (ส่ วนกลาง)

6. หน่ วยงานที่รับผิดชอบ

รองผูว้ า่ การ (วิศวกรรม)

5
67
283
750
187

แห่ง
แห่ง
คัน
ชุด
ชุด
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แผนงานการรื้อถอนและติดตั้งอุปกรณ์ FRTU-RCS Interface
ทดแทนในพืน้ ที่ คจฟ.1
วงเงิน 62,931,725 บาท
หน่วย : บาท
รายการ
หมวดสิ่ งก่อสร้างระบบไฟฟ้า

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

47,000,000

15,931,725

รวมทั้งสิ้ น

62,931,725
คําชี้แจง

1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

ปี งบประมาณ 2559-2568
เพื่ อให้ FRTU-RCS สามารถสั่ งการควบคุ มจากระบบ
SCADA/DMS ได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพและทดแทนอุ ปกรณ์ ฯ เดิ มที่ ใช้งาน
เกิน 10 ปี
ในพื้นที่ กฟก.1, กฟก.2, กฟก.3, กฟน.3 และ กฟต.1
เงินลงทุนตามแผนงาน รวมทั้งสิ้ น 315,316,650 บาท ใช้จากเงิน
รายได้การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคและ / หรื อเงิ นกูใ้ นประเทศ ตามความเหมาะสม
และฐานะการเงิ น ในแต่ ล ะปี ต่ อ ไป โดยในปี 2561 ได้ รั บ วงเงิ น
ดําเนินการ 62,931,725 บาท
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หน่วย : บาท
วงเงิน
แหล่งเงินลงทุน

ดําเนินการ
เต็มแผน

วงเงินดําเนินการ
ปี 2559-2560

ปี 2561

คงเหลือ
ดําเนินการ
ปี ต่ อไป

1. เงินกูใ้ นประเทศ

236,000,000

58,000,000

47,000,000

131,000,000

2. เงินรายได้ กฟภ.

79,316,650

21,421,575

15,931,725

41,963,350

รวม

315,316,650

79,421,575

62,931,725

172,963,350

5. เป้ าหมาย

6. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

จ้างเหมารื้ อถอนพร้ อมติ ดตั้งอุ ปกรณ์ FRTU-RCS ในเขต
พื้นที่ คจฟ.1 จํานวน 320 ชุด
กองอุปกรณ์ควบคุม
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แผนงานปรับปรุ งประสิ ทธิภาพระบบควบคุมสถานีไฟฟ้าด้ วย
คอมพิวเตอร์ (CSCS) ระยะที่ 3
วงเงิน 161,792,240 บาท
หน่วย : บาท
รายการ
หมวดสิ่ งก่อสร้างระบบไฟฟ้า

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

121,000,000

40,792,240

รวมทั้งสิ้ น

161,792,240
คําชี้แจง

1. ระยะเวลา

ปี งบประมาณ 2560-2564

2. วัตถุประสงค์

เพื่อให้มีระบบควบคุมสถานีไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ สามารถ
ใช้งานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และรับส่ งข้อมูลกับระบบ SCADA/DMS
และระบบ Protection Relay (IEC61850 Standard) ได้อย่างสมบูรณ์

3. สถานทีด่ ําเนินการ

สถานี ไฟฟ้ าที่ติดตั้งระบบ CSCS ใช้งานมานานตั้งแต่ 10 ปี
ขึ้นไป จํานวน 24 สถานี ทัว่ ประเทศ

4. แผนการใช้ เงิน

เงินลงทุนตามแผนงาน รวมทั้งสิ้ น 485,376,720 บาท ใช้จาก
เงิ นรายได้การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคและ / หรื อเงิ นกูใ้ นประเทศ ตามความ
เหมาะสมและฐานะการเงินในแต่ละปี ต่อไป โดยในปี 2561 ได้รับวงเงิน
ดําเนินการ 161,792,240 บาท
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หน่วย : บาท
วงเงิน
แหล่งเงินลงทุน

ดําเนินการ
เต็มแผน

วงเงินดําเนินการ
ปี 2560

ปี 2561

คงเหลือ
ดําเนินการ
ปี ต่ อไป

1. เงินกูใ้ นประเทศ

363,000,000

121,000,000

121,000,000

121,000,000

2. เงินรายได้ กฟภ.

122,376,720

40,792,240

40,792,240

40,792,240

รวม

485,376,720

161,792,240

161,792,240

161,792,240

5. เป้ าหมาย

6. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

รื้ อถอนระบบ CSCS เดิ มบางส่ วนออก และติดตั้ง ระบบ
CSCS ใหม่ทดแทน จํานวน 8 สถานี
กองอุปกรณ์ควบคุม
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แผนงานจัดซื้ออุปกรณ์ ควบคุมระยะไกล (FRTU) เพื่อทดแทนของที่ชํารุ ด
ตามโครงการ คจฟ.2
วงเงิน 20,000,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ

เงินรายได้ กฟภ.

หมวดสิ่ งก่อสร้างระบบไฟฟ้า

20,000,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

ปี งบประมาณ 2560-2562
เพื่อให้อุปกรณ์ FRTU สามารถสั่งการควบคุ มจากระบบ
SCADA/DMS ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และทดแทนอุปกรณ์ FRTU เดิม
ที่ชาํ รุ ด
กฟน.1, กฟน.2, กฟฉ.1, กฟฉ.2, กฟฉ.3, กฟต.2 และ กฟต.3
เงิ นลงทุนตามแผนงาน รวมทั้งสิ้ น 60,000,000 บาท ใช้จาก
เงินรายได้การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค โดยในปี 2561 ได้รับวงเงินดําเนินการ
20,000,000 บาท
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หน่วย : บาท
วงเงิน
แหล่งเงินลงทุน

ดําเนินการ
เต็มแผน

เงินรายได้ กฟภ.

5. เป้ าหมาย

6. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

60,000,000

วงเงินดําเนินการ
ปี 2560

ปี 2561

20,000,000

20,000,000

คงเหลือ
ดําเนินการ
ปี ต่ อไป
20,000,000

จัด ซื้ อ อุ ป กรณ์ FRTU สํา หรั บ ทดแทนของเดิ ม ที่ ช ํา รุ ด
จํานวน 600 ชุด แผนดําเนินการปี 2561 จํานวน 200 ชุด
กองอุปกรณ์ควบคุม
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แผนงานปรับปรุงประสิ ทธิภาพระบบควบคุมและระบบป้องกัน
สถานีไฟฟ้าตามมาตรฐาน IEC61850 เพื่อรองรับงานเปลีย่ นทดแทน
Switchgear ระบบ 22 kV
วงเงิน 115,964,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ

เงินรายได้ กฟภ.

หมวดสิ่ งก่อสร้างระบบไฟฟ้า

115,964,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา

ปี งบประมาณ 2561-2565

2. วัตถุประสงค์

เพื่ อ ใ ห้ มี ระ บบควบคุ มที่ ส ามารถ ใ ช้ ง านไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิ ทธิ ภาพและสามารถรั บส่ งข้อมู ลกับระบบ SCADA/DMS และ
ระบบ Protection Relay (IEC61850 Standard) ได้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วน

3. สถานทีด่ ําเนินการ

สถานีไฟฟ้าที่ติดตั้งระบบควบคุมใช้งานมานานตั้งแต่ 10 ปี
ขึ้นไป ในพื้นที่ กฟฉ.3, กฟก.1, กฟก.2 และ กฟก.3

4. แผนการใช้ เงิน

เงิ น ลงทุ น ตามแผนงาน รวมทั้ง สิ้ น 278,313,600 บาท ใช้
จากเงิ น รายได้ก ารไฟฟ้ า ส่ ว นภู ม ิ ภ าค โดยในปี 2561 ได้รับ วงเงิ น
ดําเนินการ 115,964,000 บาท
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หน่วย : บาท
วงเงิน
แหล่ งเงินลงทุน

ดําเนินการ

วงเงินดําเนินการ
ปี 2561

เต็มแผน
เงินรายได้ กฟภ.

5. เป้ าหมาย

6. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

278,313,600

คงเหลือ
ดําเนินการ
ปี ต่ อไป

115,964,000

162,349,600

รื้ อถอนระบบควบคุม กับ Protection Relay เดิมออก และติดตั้ง
ระบบ Substation Automation ตาม IEC61850 Standard จํานวน 12 สถานี
แผนดําเนินการปี 2561 จํานวน 5 สถานี
กองอุปกรณ์ควบคุม
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แผนงานปรับปรุ งระบบป้องกันภายในสถานีไฟฟ้าของ กฟภ.
วงเงิน 17,377,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ
หมวดสิ่ งก่อสร้างระบบไฟฟ้า

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

1,300,000

16,077,000

รวมทั้งสิ้ น

17,377,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

ปี งบประมาณ 2557-2568
เพื่อปรับปรุ งระบบป้องกันภายในสถานีไฟฟ้าให้มีประสิ ทธิ ภาพ
สู งขึ้น ส่ งผลให้การจ่ายไฟของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคมีความน่าเชื่ อถื อ
ลดปั ญหาไฟฟ้ าดับ การสู ญเสี ย โอกาสในการจ่า ยไฟของสถานี ไ ฟฟ้ า
ป้ องกันผลกระทบต่อชี วิตและทรั พย์สินที่ เกิดขึ้นจากการเกิ ดฟอลต์ใน
ระบบการจ่ายไฟ
สถานีไฟฟ้าทัว่ ประเทศ
เงินลงทุนตามแผนงาน รวมทั้งสิ้ น 415,964,000 บาท ใช้จาก
เงินรายได้การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค และ / หรื อเงินกูใ้ นประเทศ ตามความ
เหมาะสม และฐานะการเงินในแต่ละปี ต่อไป โดยในปี 2561 ได้รับวงเงิน
ดําเนินการ 17,377,000 บาท
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หน่วย : บาท
วงเงิน
แหล่งเงินลงทุน

วงเงินดําเนินการ

ดําเนินการ

ปี 2557-2560

เต็มแผน

ปี 2561

คงเหลือ
ดําเนินการ
ปี ต่ อไป

1. เงินกูใ้ นประเทศ

298,100,000

296,800,000

1,300,000

2. เงินรายได้ กฟภ.

117,864,000

101,678,000

16,077,000

109,000

415,964,000

398,478,000

17,377,000

109,000

รวม

5. เป้ าหมาย

6. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

-

ปรับปรุ งระบบป้ องกัน Arc Protection สําหรับ 22 kV Indoor
Switchgear แบบตรวจจับความดันให้เป็ นแบบตรวจจับด้วยแสงและกระแส
ฟอลต์ รวม 41 สถานี แผนดําเนินการปี 2561 จํานวน 6 สถานี
กองอุปกรณ์ป้องกันและรี เลย์
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แผนงานการจัดซื้ อ Digital Power Meter ภายในสถานีไฟฟ้ า
เพื่อทดแทนมิเตอร์ ที่มีอายุการใช้ งานมานาน
วงเงิน 4,449,033 บาท
หน่วย : บาท
รายการ

เงินรายได้ กฟภ.

หมวดสิ่ งก่อสร้างระบบไฟฟ้า

4,449,033

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

ปี งบประมาณ 2559-2562
เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพเครื่ องวัดที่สถานี ไฟฟ้ า สําหรับทวนสอบ
มิเตอร์ ซ้ื อขายไฟฟ้าระหว่างการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคและการไฟฟ้าฝ่ ายผลิต
แห่งประเทศไทย และใช้เป็ นข้อมูลในการวิเคราะห์หน่วยสู ญเสี ย
สถานีไฟฟ้าทัว่ ประเทศ
เงิ นลงทุนตามแผนงาน รวมทั้งสิ้ น 12,296,759 บาท ใช้จาก
เงินรายได้การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค โดยในปี 2561 ได้รับวงเงินดําเนินการ
4,449,033 บาท (เล่มรายละเอียดประกอบฯ หน้า 39)
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หน่วย : บาท
วงเงิน
แหล่งเงินลงทุน

ดําเนินการ
เต็มแผน

เงินรายได้ กฟภ.

5. เป้ าหมาย

6. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

12,296,759

250 เครื่ อง

วงเงินดําเนินการ
ปี 2559-2560

ปี 2561

7,847,726

4,449,033

คงเหลือ
ดําเนินการ
ปี ต่ อไป
-

จัดซื้ อ Digital Power Meter และอุปกรณ์ ประกอบ จํานวน

กองมิเตอร์
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แผนงานจัดหามิเตอร์ สับเปลีย่ นตามวาระ ระยะที่ 2
วงเงิน 592,962,472 บาท
หน่วย : บาท
รายการ
หมวดเครื่ องจักรอุปกรณ์

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

444,000,000

148,962,472

รวมทั้งสิ้ น

592,962,472

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

ปี งบประมาณ 2560-2565
จัด หามิ เ ตอร์ สํ า หรั บ ใช้ สั บ เปลี่ ย นตามวาระให้ เ พี ย งพอ
สํา หรับ การไฟฟ้ า เขตนํา ไปใช้เ ปลี่ ย นทดแทนมิ เ ตอร์ 1 เฟส ที่ มีอ ายุ
การใช้งานครบ 15 ปี และมิ เตอร์ 3 เฟส ที่มีอายุการใช้งานครบ 10 ปี
เพื่อลดหน่วยสู ญเสี ยเนื่องจากมิเตอร์เสื่ อมสภาพจากการใช้งานมานาน
การไฟฟ้าเขต 12 เขต
เงิ น ลงทุ น ตามแผนงาน รวมทั้ง สิ ้ น 4,377,261,236 บาท
ใช้จากเงิ นรายได้ก ารไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าคและ / หรื อ เงิ น กู ้ใ นประเทศ
ตามความเหมาะสม และฐานะการเงิ นในแต่ละปี ต่อไป โดยในปี 2561
ได้รับวงเงินดําเนิ นการ 592,962,472 บาท (เล่ มรายละเอี ยดประกอบฯ
หน้า 40)

40

หน่วย : บาท
วงเงิน
แหล่งเงินลงทุน

วงเงินดําเนินการ

ดําเนินการ
เต็มแผน

ปี 2560

ปี 2561

คงเหลือ
ดําเนินการ
ปี ต่ อไป

1. เงินกูใ้ นประเทศ

3,280,000,000

384,000,000

444,000,000 2,452,000,000

2. เงินรายได้ กฟภ.

1,097,261,236

128,767,043

148,962,472

819,531,721

4,377,261,236

512,767,043

592,962,472

3,271,531,721

รวม

5. เป้ าหมาย

1. มิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย จํานวน 1,005,588 เครื่ อง
2. มิเตอร์ 3 เฟส 4 สาย จํานวน
33,137 เครื่ อง

6. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

กองมิเตอร์
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แผนงานติดตั้ง Power Transformer Monitoring System
วงเงิน 56,250,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ
หมวดเครื่ องมือเครื่ องใช้ขนาดเล็ก

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

42,000,000

14,250,000

รวมทั้งสิ้ น

56,250,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

ปี งบประมาณ 2559-2563
เพื่อติดตามสภาพการใช้งานของหม้อแปลงไฟฟ้ ากําลังเพื่อ
การวิเคราะห์และแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ
สถานีไฟฟ้าทัว่ ประเทศ
เงินลงทุนตามแผนงาน รวมทั้งสิ้ น 313,000,000 บาท ใช้จาก
เงินรายได้การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคและ / หรื อเงิ นกู้ในประเทศตามความ
เหมาะสม และฐานะการเงิ น ในแต่ ล ะปี ต่อ ไป โดยในปี 2561 ได้รั บ
วงเงินดําเนินการ 56,250,000 บาท (เล่มรายละเอียดประกอบฯ หน้า 41)
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หน่วย : บาท
วงเงิน
แหล่งเงินลงทุน

ดําเนินการ
เต็มแผน

วงเงินดําเนินการ
ปี 2559-2560

ปี 2561

คงเหลือ
ดําเนินการ
ปี ต่ อไป

1. เงินกูใ้ นประเทศ

235,000,000

108,000,000

42,000,000

85,000,000

2. เงินรายได้ กฟภ.

78,000,000

36,250,000

14,250,000

27.500,000

รวม

313,000,000

144,250,000

56,250,000

112,500,000

5. เป้ าหมาย

6. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

1. ติดตั้งระบบ DGA Online Monitoring ที่หม้อแปลงไฟฟ้ ากําลัง
จํานวน 15 เครื่ อง
2. ติดตั้งระบบ OLTC Monitoring ที่หม้อแปลงไฟฟ้ากําลัง
จํานวน 15 เครื่ อง
กองหม้อแปลง
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แผนงานจัดซื้อมิเตอร์ และอุปกรณ์ ประกอบสํ าหรับผู้ใช้ ไฟรายใหญ่
โครงการ AMR ระยะที่ 1 และ ระยะที่ 2
วงเงิน 61,553,175 บาท
หน่วย : บาท
รายการ
หมวดเครื่ องจักรอุปกรณ์

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

46,000,000

15,553,175

รวมทั้งสิ้ น

61,553,175

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

ปี งบประมาณ 2559-2568
เพื ่อ ใช้สํ า หรั บ สับ เปลี ่ ย นทดแทนในกรณี ม ิ เ ตอร์ แ ละ
อุ ป กรณ์ ป ระกอบเกิ ดการชํา รุ ด เสี ย หาย
ทัว่ ประเทศ
เงินลงทุนเต็มแผนงาน รวมทั้งสิ้ น 150,099,725 บาท ใช้จาก
เงิ นรายได้การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคและ / หรื อเงินกูใ้ นประเทศ ตามความ
เหมาะสม และฐานะการเงิ น ในแต่ ล ะปี ต่ อ ไป โดยในปี 2561 ได้รั บ
วงเงินดําเนินการ 61,553,175 บาท (เล่มรายละเอียดประกอบฯ หน้า 42)
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หน่วย : บาท
วงเงิน
แหล่งเงินลงทุน

ดําเนินการ
เต็มแผน

วงเงินดําเนินการ
ปี 2559-2560

ปี 2561

คงเหลือ
ดําเนินการ
ปี ต่ อไป

1. เงินกูใ้ นประเทศ

112,000,000

66,000,000

46,000,000

-

2. เงินรายได้ กฟภ.

38,099,725

22,546,550

15,553,175

-

รวม

150,099,725

88,546,550

61,553,175

-

5. เป้ าหมาย

1. จัดซื้ อ TOU มิเตอร์ 3 เฟส จํานวน 2,630 เครื่ อง
2. จัดซื้ อโมเด็มและอุปกรณ์ประกอบ จํานวน 7,055 ชุด
3. จัดซื้ อตูส้ าํ หรับใส่ มิเตอร์ AMR จํานวน 260 ตู ้

6. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

กองพัฒนาระบบมิเตอร์
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แผนงาน Renovate อุปกรณ์ สถานีไฟฟ้าเสื่ อมสภาพ
วงเงิน 316,340,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ

เงินรายได้ กฟภ.

หมวดสิ่ งก่อสร้างระบบไฟฟ้า

316,340,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

ปี งบประมาณ 2561-2564
เพื่อให้สถานีไฟฟ้ามีความพร้อมสําหรับการให้บริ การส่ งผ่าน
กํา ลัง อย่า งต่อเนื่ อง และพัฒนาระบบการบํารุ งรั ก ษาอุป กรณ์ ในสถานี
ไฟฟ้า
สถานีไฟฟ้าของ กฟภ. ทั้ง 12 เขต
เงินลงทุนตามแผนงาน รวมทั้งสิ้ น 726,590,000 บาท ใช้จาก
เงินรายได้การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค โดยในปี 2561 ได้รับวงเงินดําเนินการ
316,340,000 บาท (เล่มรายละเอียดประกอบฯ หน้า 43)
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หน่วย : บาท
วงเงิน
แหล่ งเงินลงทุน

ดําเนินการ

วงเงินดําเนินการ
ปี 2561

เต็มแผน
เงินรายได้ กฟภ.

5. เป้ าหมาย

6. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

726,590,000

คงเหลือ
ดําเนินการ
ปี ต่ อไป

316,340,000

410,250,000

เปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในสถานีไฟฟ้า เป็ นการยืด
อายุอุปกรณ์ภายในสถานีไฟฟ้า รวม 12 รายการ
กองบํารุ งรักษาสถานีไฟฟ้า
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แผนงานปรับปรุ งพัฒนาและบํารุงรักษาสถานีไฟฟ้า
วงเงิน 156,130,200 บาท
หน่วย : บาท
รายการ
หมวดสิ่ งก่อสร้างระบบไฟฟ้า

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

117,000,000

39,130,200

รวมทั้งสิ้ น

156,130,200

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

ปี งบประมาณ 2560-2564
เพื่ อ ให้ ส ถานี ไ ฟฟ้ า มี ค วามพร้ อ มสํ า หรั บ การให้ บ ริ การ
ส่ งผ่านกําลังอย่างต่อเนื่ อง เป็ นการเปลี่ ยนทดแทนอุปกรณ์ ไฟฟ้ าเดิ มที่
ชํารุ ด ช่วยลดปัญหาไฟตกไฟดับ
สถานีไฟฟ้าทัว่ ประเทศ
เงินลงทุนตามแผนงาน รวมทั้งสิ้ น 955,688,300 บาท ใช้จาก
เงินรายได้การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคและ / หรื อเงินกูใ้ นประเทศ ตามความ
เหมาะสม และฐานะการเงินในแต่ละปี ต่อไป โดยในปี 2561 ได้รับวงเงิน
ดําเนินการ 156,130,200 บาท (เล่มรายละเอียดประกอบฯ หน้า 44)
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หน่วย : บาท
วงเงิน
แหล่งเงินลงทุน

วงเงินดําเนินการ

ดําเนินการ
เต็มแผน

ปี 2560

ปี 2561

คงเหลือ
ดําเนินการ
ปี ต่ อไป

1. เงินกูใ้ นประเทศ

714,000,000

52,000,000

117,000,000

545,000,000

2. เงินรายได้ กฟภ.

241,688,300

18,240,000

39,130,200

184,318,100

955,688,300

70,240,000

156,130,200

729,318,100

รวม
5. เป้ าหมาย

6. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

จัด ซื้ อ อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า ภายในสถานี ไ ฟฟ้ า สํ า หรั บ งาน
ปรับปรุ งพัฒนาและบํารุ งรักษาสถานีไฟฟ้า จํานวน 18 รายการ
กองบํารุ งรักษาสถานีไฟฟ้า

49

แผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการบํารุงรักษาสถานีไฟฟ้า
วงเงิน 91,416,600 บาท
หน่วย : บาท
รายการ
หมวดเครื่ องมือเครื่ องใช้

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

63,000,000

28,416,600

รวมทั้งสิ้ น

91,416,600

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

ปี งบประมาณ 2560-2562
เพื่อให้มีเครื่ องมื อทดสอบที่ ท นั สมัยและมีเทคโนโลยีที่ช่วย
การบํารุ งรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าในการปฏิบตั ิงาน
สถานีไฟฟ้าทัว่ ประเทศ
เงินลงทุนเต็มแผนงาน 140,664,400 บาท ปี 2561 ปรับแผน
เพิ่มขึ้น เป็ นวงเงินเต็มแผนใหม่รวมทั้งสิ้ น 151,321,000 บาท ใช้จากเงิ น
รายได้ก ารไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าคและ / หรื อ เงิ น กู้ใ นประเทศ ตามความ
เหมาะสมและฐานะการเงินในแต่ละปี ต่อไป โดยในปี 2561 ได้รับวงเงิน
ดําเนินการ 91,416,600 บาท (เล่มรายละเอียดประกอบฯ หน้า 45)
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หน่วย : บาท
วงเงิน
แหล่งเงินลงทุน

วงเงินดําเนินการ

ดําเนินการ
เต็มแผน

ปี 2560

ปี 2561

คงเหลือ
ดําเนินการ
ปี ต่ อไป

1. เงินกูใ้ นประเทศ

103,000,000

40,000,000

63,000,000

2. เงินรายได้ กฟภ.

48,321,000

13,700,000

28,416,600

6,204,400

151,321,000

53,700,000

91,416,600

6,204,400

รวม

5. เป้ าหมาย

6. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

-

จัดซื้ อเครื่ องมือเครื่ องใช้ สําหรับงานบํารุ งรักษาและซ่อมแซม
แก้ไขอุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้า จํานวน 8 รายการ
กองบํารุ งรักษาสถานีไฟฟ้า
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แผนงานจัดหาอุปกรณ์ ไฟฟ้าทดแทนสํ าหรับการจัดการทรัพย์ สิน
ระบบจําหน่ าย และสายส่ งไฟฟ้า
วงเงิน 358,970,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ
หมวดสิ่ งก่อสร้างระบบไฟฟ้า

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

269,000,000

89,970,000

รวมทั้งสิ้ น

358,970,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา

ปี งบประมาณ 2560-2566

2. วัตถุประสงค์

เพื่อจัดหาอุปกรณ์ไฟฟ้าทดแทนของเดิมที่เสื่ อมสภาพ ทําให้
ระบบจําหน่ ายและสายส่ งไฟฟ้ ามีประสิ ทธิ ภาพและมีเสถียรภาพในการ
จ่ายไฟ

3. สถานทีด่ ําเนินการ

การไฟฟ้ าเขตในพื้นที่ระบบจําหน่ายไฟฟ้ า 22/33 kV และ
ระบบสายส่ งไฟฟ้า 115 kV

4. แผนการใช้ เงิน

เงิ น ลงทุน ตามแผนงาน รวมทั้ง สิ ้ น 2,042,166,000 บาท
ใช้จ ากเงิ น รายได้ก ารไฟฟ้ า ส่ ว นภูมิภ าคและ / หรื อ เงิ น กู ้ใ นประเทศ
ตามความเหมาะสม และฐานะการเงิ นในแต่ละปี ต่อไป โดยในปี 2561
ได้รับวงเงินดําเนิ นการ 358,970,000 บาท (เล่มรายละเอียดประกอบฯ
หน้า 46-47)
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หน่วย : บาท
วงเงิน
แหล่งเงินลงทุน

วงเงินดําเนินการ

ดําเนินการ
เต็มแผน

ปี 2560

ปี 2561

คงเหลือ
ดําเนินการ
ปี ต่ อไป

1. เงินกูใ้ นประเทศ

1,530,000,000

411,000,000

269,000,000

850,000,000

2. เงินรายได้ กฟภ.

512,166,000

138,099,350

89,970,000

284,096,650

2,042,166,000

549,099,350

358,970,000

1,134,096,650

รวม
5. เป้ าหมาย

6. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

จัดหาอุปกรณ์ ไฟฟ้ าหลักในระบบจําหน่ ายไฟฟ้ า 22/33 kV
และระบบสายส่ งไฟฟ้า 115 kV สํารองไว้เปลี่ยนทดแทนที่ชาํ รุ ด จํานวน
26 รายการ
กองบํารุ งรักษาระบบไฟฟ้า

53

แผนงานย้ ายแนวและเปลีย่ นทดแทนอุปกรณ์ ในระบบจําหน่ าย
และสายส่ งไฟฟ้ าเพื่อความมั่นคง
วงเงิน 1,187,217,140 บาท
หน่วย : บาท
รายการ

เงินรายได้ กฟภ.

หมวดสิ่ งก่อสร้างระบบไฟฟ้า

1,187,217,140

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

ปี งบประมาณ 2560-2565
เพื่ อ ย้า ยแนวระบบจํา หน่ า ยและสายส่ ง ของ กฟภ. ตาม
แผนงานก่ อสร้ า งขยายถนนและการคมนาคมของกรมทางหลวงและ
หน่วยงานราชการอื่น ๆ และปรับปรุ งเพิ่มความมัน่ คงในระบบจําหน่าย
และสายส่ งไฟฟ้ า เพื่อรักษาระดับความมัน่ คง ประสิ ทธิ ภาพ และความ
ปลอดภัยของระบบไฟฟ้ า ส่ งเสริ มให้มีการบริ หารจัดการระบบจําหน่าย
และสายส่ งไฟฟ้าเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
การไฟฟ้าเขต 12 เขต
เงิ น ลงทุ น ตามแผนงาน รวมทั้ง สิ ้ น 4,566,512,690 บาท
ใช้จ ากเงิ น รายได้ก ารไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าค โดยในปี 2561 ได้รับวงเงิ น
ดําเนินการ 1,187,217,140 บาท
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หน่วย : บาท
วงเงิน
แหล่งเงินลงทุน

วงเงินดําเนินการ

ดําเนินการ

ปี 2560

เต็มแผน
เงินรายได้ กฟภ.

5. เป้ าหมาย

6. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

4,566,512,690

1,814,123,000

ปี 2561
1,187,217,140

คงเหลือ
ดําเนินการ
ปี ต่ อไป
1,565,172,550

1. ย้ายแนวระบบจําหน่าย และสายส่ งไฟฟ้า 350 วงจร - กม.
2. ปรับปรุ งเพิ่มความมัน่ คงระบบจําหน่ายและสายส่ งไฟฟ้ า
1,300 วงจร - กม.
ผูช้ ่วยผูว้ า่ การ (ปฏิบตั ิการและบํารุ งรักษา)

กลุ่มสนับสนุน
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39

งานจัดหาสายเคเบิลใยแก้ วนําแสงประเภท Optical Fiber Overhead
Ground Wire (OPGW) สํ ารองใช้ งานตรวจซ่ อม
วงเงิน 8,534,160 บาท
หน่วย : บาท
รายการ

เงินรายได้ กฟภ.

หมวดสิ่ งก่อสร้างระบบไฟฟ้า

8,534,160

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ

ปี งบประมาณ 2561
เพื่อเพิ่มความมัน่ คงให้โครงข่ายเคเบิลใยแก้วนําแสง และมี
สาย OPGW และอุปกรณ์ประกอบรองรับการตรวจซ่อม
ทัว่ ประเทศ

4. แผนการใช้ เงิน

วงเงินดําเนินการ 8,534,160 บาท ใช้จากเงินรายได้การไฟฟ้า
ส่ วนภูมิภาค

5. เป้ าหมาย

จัดหาสายเคเบิลใยแก้วนําแสงประเภท OPGW และอุปกรณ์
ประกอบ รวม 8 รายการ (เล่มรายละเอียดประกอบฯ หน้า 48)

6. หน่ วยงานที่รับผิดชอบ

กองบริ หารเครื อข่ายสื่ อสาร
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งานพัฒนาระบบโทรศัพท์ ของ กฟภ.
วงเงิน 62,010,000 บาท
หน่วย : บาท
เงินรายได้ กฟภ.

รายการ
หมวดเครื่ องมือเครื่ องใช้ขนาดเล็ก

62,010,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา

ปี งบประมาณ 2561

2. วัตถุประสงค์

เพื่ อ ทดแทนระบบโทรศัพ ท์ข อง กฟภ. ซึ่ งเดิ ม เป็ นระบบ
Analog ด้วยระบบ Digital และมีระบบ Voice Gateway เพื่อลดค่าใช้จ่าย
ในการโทรศัพท์ทางไกล

3. สถานทีด่ ําเนินการ

สํา นัก งานใหญ่ สํา นัก งานการไฟฟ้ า เขต และสํา นัก งาน
การไฟฟ้ าจังหวัด

4. แผนการใช้ เงิน

เงิ น ลงทุ น ทั้ง สิ ้ น 62,010,000 บาท ซึ่ ง ใช้จ ากเงิ นรายได้
การไฟฟ้ า ส่ วนภู มิ ภ าค โดยในปี 2561 ได้ รั บ วงเงิ น ดํ า เ นิ น ก า ร
62,010,000 บาท (เล่มรายละเอียดประกอบฯ หน้า 49)

5. เป้ าหมาย

จัดซื้ อพร้ อมติดตั้งระบบ Voice Gateway พร้ อมอุ ปกรณ์
ประกอบ จํานวน 76 ชุด

6. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

กองออกแบบระบบสื่ อสาร
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แผนงานด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะที่ 3
วงเงิน 222,917,712 บาท
หน่วย : บาท
รายการ
หมวดเครื่ องมือเครื่ องใช้ขนาดเล็ก

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

167,000,000

55,917,712

รวมทั้งสิ้ น

222,917,712

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา

ปี งบประมาณ 2556-2568

2. วัตถุประสงค์

สนับสนุ นการดําเนิ นงานของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค โดยใช้
เทคโนโลยี ส ารสนเทศเป็ นเครื่ องมื อ ในการกํา หนดแนวทางการ
ดํา เนิ น งานภายใต้ยุ ท ธศาสตร์ เพื่ อ เป็ นกลไกผลั ก ดั น ให้ ส ามารถ
ประยุ ก ต์ใ ช้เทคโนโลยีส ารสนเทศและสื่ อสารได้อย่า งมี ทิ ศ ทางและ
ต่อเนื่อง ส่ งผลให้ธุรกิจหลักของการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค สามารถขยายผล
และเติ บ โต รวมถึ ง สร้ า งหน่ ว ยงานด้า นเทคโนโลยีส ารสนเทศและ
สื่ อสารให้มีศกั ยภาพสู งขึ้น และสามารถแข่งขันในเชิงธุ รกิจได้

3. สถานทีด่ ําเนินการ

สํานักงานใหญ่, การไฟฟ้าเขต, การไฟฟ้าจังหวัด, การไฟฟ้า
อําเภอ, การไฟฟ้าสาขา และการไฟฟ้าสาขาย่อย

4. แผนการใช้ เงิน

วงเงินลงทุนตามแผนงาน รวมทั้งสิ้ น 5,686,961,000 บาท ซึ่ ง
ใช้จากเงิ นรายได้การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคและ / หรื อเงินกูใ้ นประเทศตาม
ความเหมาะสมและฐานะการเงินในแต่ละปี ต่อไป โดยในปี 2561 ได้รับ
วงเงินดําเนินการ 222,917,712 บาท (เล่มรายละเอียดประกอบฯ หน้า 50)
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หน่วย : บาท
วงเงิน
แหล่งเงินลงทุน

ดําเนินการ
เต็มแผน

วงเงินดําเนินการ
ปี 2556-2560

ปี 2561

คงเหลือ
ดําเนินการ
ปี ต่ อไป

1. เงินกูใ้ นประเทศ

4,265,000,000

4,063,000,000

167,000,000

35,000,000

2. เงินรายได้ กฟภ.

1,421,961,000

1,357,325,669

55,917,712

8,717,619

รวม

5,686,961,000

5,420,325,669

222,917,712

43,717,619

5. เป้ าหมาย

6. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

พัฒนาสมรรถนะของระบบและโครงสร้างพื้นฐานทางด้าน
เทคโนโลยีส ารสนเทศและสื่ อ สาร ให้ส ามารถตอบสนองต่ อ ความ
ต้องการของภารกิจ และยุทธศาสตร์ ของการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค ได้อย่างมี
คุณภาพ ทัว่ ถึง และเป็ นไปตามมาตรฐานสากล
สนั บ สนุ นการพั ฒ นาองค์ ก รไปสู่ ความเป็ นเลิ ศ ด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่ อสาร (ICT Excellence) ที่สามารถใช้งาน
ทรัพยากรด้าน ICT ขององค์กรได้อย่างมีประสิ ทธิ ผล และสอดคล้องตาม
หลักบรรษัทภิบาล (Corporate Governance) และหลักธรรมาภิบาลด้าน
สารสนเทศ (IT Governance)
เสริ มสร้ างขี ดความสามารถด้าน ICT ของบุ คลากรอย่า ง
ต่ อ เนื่ อ ง รวมถึ ง การสนับ สนุ น การจัด การองค์ค วามรู ้ และส่ ง เสริ ม
วัฒนธรรมแห่ งการเรี ยนรู ้ (Learning Culture) ขององค์กรเพื่อรองรั บ
ความท้าทายใหม่ๆ ในอนาคต
ฝ่ ายสารสนเทศ
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งานจัดตั้งศู นย์ ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้ าแรงสู ง ระยะที่ 2
วงเงิน 17,476,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

-

17,476,000

หมวดสิ่ งก่อสร้าง
รวมทั้งสิ้ น

17,476,000
คําชี้แจง

1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

ปี งบประมาณ 2551-2563
เพื่ อ ให้ กฟภ. มี ศู น ย์ป ฏิ บ ัติ ก ารไฟฟ้ า แรงสู งที่ ท ัน สมัย
สามารถใช้ในการฝึ กอบรม ด้านวิศวกรรมและงานด้านบริ การสําหรับ
พนักงาน กฟภ. และหน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศ
อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
เงินลงทุนตามแผนงาน รวมทั้งสิ้ น 440,000,000 บาท ซึ่ งใช้จาก
เงิ นรายได้การไฟฟ้ าส่ วนภู มิ ภาคและ / หรื อเงิ นกู้ในประเทศ ตามความ
เหมาะสมและฐานะการเงิ นในแต่ละปี ต่อไป โดยในปี 2561 ได้รับวงเงิ น
ดําเนินการ 17,476,000 บาท
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หน่วย : บาท
วงเงิน
แหล่งเงินลงทุน

ดําเนินการ
เต็มแผน

วงเงินดําเนินการ
ปี 2551-2560

คงเหลือ

ปี 2561

ดําเนินการ
ปี ต่ อไป

1. เงินกูใ้ นประเทศ

330,000,000

310,104,000

2. เงินรายได้ กฟภ.

110,000,000

36,321,000

17,476,000

56,203,000

รวม

440,000,000

346,425,000

17,476,000

76,099,000

5. เป้ าหมาย

6. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

-

19,896,000

ดําเนิ นการจัดซื้ อและติดตั้งอุปกรณ์ เครื่ องมือและครุ ภณ
ั ฑ์
สําหรับห้องปฏิบตั ิการ
ศูนย์ฝึกปฏิบตั ิการไฟฟ้าแรงสู ง
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แผนงานก่ อสร้ างศู นย์ ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้ าแรงสู ง ระยะที่ 3
วงเงิน 620,000,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ

เงินรายได้ กฟภ.

หมวดสิ่ งก่อสร้าง

620,000,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ

ปี งบประมาณ 2561-2563
เพื่ อ ให้ กฟภ. มี ศู น ย์ ฝึ กอบรมที่ เ พี ย บพร้ อ มด้ ว ยอาคาร
สถานที่ เทคโนโลยี เครื่ องมือ และอุปกรณ์ สามารถยกระดับมาตรฐาน
การพัฒนาบุคลากรได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

4. แผนการใช้ เงิน

เงินลงทุนตามแผนงาน รวมทั้งสิ้ น 620,000,000 บาท ใช้จาก
เงินรายได้การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค โดยในปี 2561 ได้รับวงเงินดําเนินการ
620,000,000 บาท

5. เป้ าหมาย

ก่อ สร้ า งอาคารห้อ งประชุ ม สัม มนา อาคารที่พ กั อาคาร
ยิม เนเซี่ ย มเอนกประสงค์ และทางเชื่ อมอาคาร พร้ อ มตกแต่ง ภายใน
สนามฝึ กกลางแจ้ง สนามกีฬากลางแจ้ง และส่ วนใช้สอยภายนอกอาคาร

6. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

ศูนย์ฝึกปฏิบตั ิการไฟฟ้าแรงสู ง
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แผนงานจัดหาสายเคเบิลใยแก้ วนําแสงและอุปกรณ์ สํารองคลังพัสดุ
สํ าหรับงานตรวจซ่ อมและปรับปรุ งเคเบิลใยแก้ วนําแสง
พร้ อมค่ าดําเนินการ
วงเงิน 45,864,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ
หมวดสิ่ งก่อสร้างระบบไฟฟ้า

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

34,000,000

11,864,000

รวมทั้งสิ้ น

45,864,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

ปี งบประมาณ 2559-2568
เพื่อให้มีสายเคเบิลใยแก้วนําแสงและอุปกรณ์ประกอบรองรับ
การใช้งาน สําหรับปรับปรุ งโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนําแสงในเส้นทาง
ที่ มี ก ารปรั บ ปรุ ง ระบบสายส่ ง และระบบจํา หน่ า ยของการไฟฟ้ า ส่ ว น
ภูมิภาคให้มีความมัน่ คงในการใช้งานมากขึ้น
การไฟฟ้าเขตทั้ง 12 เขต และสํานักงานใหญ่
วงเงินลงทุนตามแผนงาน รวมทั้งสิ้ น 223,845,000 บาท ซึ่ งใช้
จากเงินรายได้การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคและ / หรื อ เงินกูใ้ นประเทศ ตามความ
เหมาะสมและฐานะการเงินในแต่ละปี ต่อไป โดยในปี 2561 ได้รับวงเงิน
ดําเนินการ 45,864,000 บาท (เล่มรายละเอียดประกอบฯ หน้า 51-52)
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หน่วย : บาท
วงเงิน
แหล่งเงินลงทุน

ดําเนินการ
เต็มแผน

วงเงินดําเนินการ
ปี 2559-2560

ปี 2561

คงเหลือ
ดําเนินการ
ปี ต่ อไป

1. เงินกูใ้ นประเทศ

167,000,000

60,000,000

34,000,000

73,000,000

2. เงินรายได้ กฟภ.

56,845,000

21,082,000

11,864,000

23,899,000

รวม

223,845,000

81,082,000

45,864,000

96,899,000

5. เป้ าหมาย

6. หน่ วยงานที่รับผิดชอบ

1. ปรับปรุ งเคเบิลใยแก้วนําแสงที่มีการปรับปรุ งระบบจําหน่าย
จํานวน 60 กม. รวม 60 งาน
2. ปรับปรุ งเคเบิลใยแก้วนําแสง ป้ องกันกระรอกกัดแทะหรื อ
ชํารุ ดในพื้นที่ภูเขามีระยะห่างเสามาก รวม 120 งาน
3. ตรวจซ่ อ มสายเคเบิ ล ใยแก้ว นํา แสงที่ เ กิ น 300 เมตร
รวม 159 งาน
กองบริ หารเครื อข่ายสื่ อสาร
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แผนงานขยายโครงข่ ายสายเคเบิลใยแก้ วนําแสง
วงเงิน 254,800,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ

เงินรายได้ กฟภ.

หมวดสิ่ งก่อสร้างระบบไฟฟ้า

254,800,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

ปี งบประมาณ 2561-2562
เพื่ อ ใ ห้ ก ฟ ภ.มี ระ บบสื่ อส ารที่ มี ความมั่ น คงแล ะ มี
ประสิ ท ธิ ภาพมากขึ้ น สามารถสั่ง การควบคุ ม อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า ในสถานี
ไฟฟ้ าได้โดยตรงจากศูนย์ควบคุ มการจ่ายไฟ และเชื่ อมโยงระบบงาน
สารสนเทศได้อย่างรวดเร็ ว
สํานักงานการไฟฟ้า และสถานีไฟฟ้า ทั้ง 12 เขต
เงินลงทุนตามแผนงาน รวมทั้งสิ้ น 254,800,000 บาท ใช้จาก
เงินรายได้การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค โดยในปี 2561 ได้รับวงเงินดําเนินการ
254,800,000 บาท (เล่มรายละเอียดประกอบฯ หน้า 53)

5. เป้ าหมาย

จัดหาพร้อมติดตั้งเคเบิลใยแก้วนําแสง ระยะทาง 2,800 กม.

6. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

กองออกแบบระบบสื่ อสาร
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แผนงานปรับปรุ งระบบสื่ อสารวิทยุ ส่ วนที่ 2 (พืน้ ที่ กฟก.2 และ กฟก.3)
วงเงิน 509,660,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ

เงินรายได้ กฟภ.

หมวดสิ่ งก่อสร้างระบบไฟฟ้า

509,660,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา

ปี งบประมาณ 2561-2562

2. วัตถุประสงค์

เพื่อ แก้ไ ขปั ญ หาการรบกวนของการใช้ว ิท ยุสั่ง การแก้
กระแสไฟฟ้ า ขัด ข้อ ง และ กฟภ. มี ร ะบบสื ่ อ สารวิท ยุ ครอบคลุ ม
พื้ น ที่ ภ าคกลาง เพื่อ ติ ด ต่ อ สื่ อ สารรองรั บ การบริ ก ารผูใ้ ช้ไ ฟได้อ ย่า ง
สะดวก รวดเร็ ว และทัว่ ถึ ง

3. สถานทีด่ ําเนินการ

สํา นัก งานการไฟฟ้ า สถานี ไฟฟ้ า และรถแก้กระแสไฟฟ้ า
ขัดข้อง ในพื้นที่ กฟก.2 และ กฟก.3

4. แผนการใช้ เงิน

เงินลงทุนตามแผนงาน รวมทั้งสิ้ น 509,660,000 บาท ใช้จาก
เงินรายได้การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค โดยในปี 2561 ได้รับวงเงินดําเนินการ
509,660,000 บาท (เล่มรายละเอียดประกอบฯ หน้า 54)

5. เป้ าหมาย

จัดหาพร้อมติดตั้งระบบสื่ อสารวิทยุดิจิตอล จํานวน 2 ระบบ

6. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

กองออกแบบระบบสื่ อสาร
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แผนงานขยายโครงข่ าย IP Network
วงเงิน 108,000,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ

เงินรายได้ กฟภ.

หมวดสิ่ งก่อสร้างระบบไฟฟ้า

108,000,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ

4. แผนการใช้ เงิน

5. เป้ าหมาย

6. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

ปี งบประมาณ 2561-2562
เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนจากโครงข่าย TDM Base เป็ น IP
Base และปรับปรุ งระบบสื่ อสารรองรับงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในอนาคต

และ กฟก.3

สํานักงานการไฟฟ้ า และสถานี ไฟฟ้ า ในพื้นที่ กฟก.1, กฟก.2

เงินลงทุนตามแผนงาน รวมทั้งสิ้ น 108,000,000 บาท ใช้จาก
เงินรายได้การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค โดยในปี 2561 ได้รับวงเงินดําเนินการ
108,000,000 บาท (เล่มรายละเอียดประกอบฯ หน้า 55)

135 Nodes

จัดหาพร้อมติดตั้งงานขยายโครงข่าย IP Network จํานวน

กองออกแบบระบบสื่ อสาร
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แผนงานจัดหาระบบสื่ อสารแบบหลอมรวม
วงเงิน 288,000,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ

เงินรายได้ กฟภ.

หมวดสิ่ งก่อสร้างระบบไฟฟ้า

288,000,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ

ปี งบประมาณ 2561-2562
เพื่ อ ให้ มี ร ะบบซึ่ งทํา หน้า ที่ เ ป็ นตัว กลางในการเชื่ อ มต่ อ
ระบบสื่ อสารต่ า ง ๆ เข้ า ด้ ว ยกัน และเพิ่ ม ศัก ยภาพในการใช้ ง าน
ระบบสื่ อสารต่าง ๆ เช่น ระบบโทรศัพท์, ระบบ Video conference ให้
สามารถใช้งานง่าย สะดวก คล่องตัว และรวดเร็ วยิง่ ขึ้น
สํานักงานใหญ่

4. แผนการใช้ เงิน

เงินลงทุนตามแผนงาน รวมทั้งสิ้ น 288,000,000 บาท ใช้จาก
เงิ น รายได้ก ารไฟฟ้ า ส่ วนภู มิ ภ าค ในปี 2561 ได้รั บ วงเงิ น ดํา เนิ น การ
288,000,000 บาท (เล่มรายละเอียดประกอบฯ หน้า 56)

5. เป้ าหมาย

จัด หาพร้ อ มติ ด ตั้ง ระบบสื่ อ สารแบบหลอมรวม พร้ อ ม
อุปกรณ์การใช้งาน จํานวน 1 ระบบ

6. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

กองออกแบบระบบสื่ อสาร
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แผนงานการบริหารจัดการด้ านระบบรักษาความปลอดภัยของคลังพัสดุ
วงเงิน 162,284,699 บาท
หน่วย : บาท
รายการ

เงินรายได้ กฟภ.

หมวดสิ่ งก่อสร้าง

162,284,699

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

ปี งบประมาณ 2560-2564
เพื่อให้การบริ หารจัดการพัสดุ คงคลังมีประสิ ทธิ ภาพและมี
ความปลอดภัย ช่ ว ยแก้ไ ขปั ญ หาการจัด การพื้ น ที่ จ ัด เก็ บ พัส ดุ ที่ ไ ม่
เหมาะสม และไม่เอื้ออํานวยต่อการปฏิบตั ิงานของพนักงาน อีกทั้งเป็ น
การปรับปรุ งคลังพัสดุทุกแห่งเพื่อรองรับการทํางานด้วยระบบ Barcode
การไฟฟ้าเขต 12 เขต และ กคพ.1-4
เงิ น ลงทุ น ตามแผนงาน รวมทั้ ง สิ ้ น 473,702,379 บาท
ซึ่ ง ใช้จ ากเงินรายได้การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค โดยในปี 2561 ได้รับวงเงิน
ดํา เนิ นการ 162,284,699 บาท
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หน่วย : บาท
วงเงิน
แหล่งเงินลงทุน

ดําเนินการ
เต็มแผน

เงินรายได้ กฟภ.

5. เป้ าหมาย

6. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

473,702,379

วงเงินดําเนินการ
ปี 2560

ปี 2561

201,334,938

162,284,699

คงเหลือ
ดําเนินการ
ปี ต่ อไป
110,082,742

1. ติดตั้งโครงหลังคาคลุ มลานพัสดุ พื้นลานคอนกรี ตเสริ ม
เหล็ก และรางระบายนํ้า จํานวน 56 แห่ง
2. ก่อสร้างรั้วรอบคลังพัสดุ จํานวน 30 แห่ง
ฝ่ ายพัสดุ
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แผนงานเช่ ายานพาหนะ ปี 2561-2566
วงเงิน 598,121,928 บาท
หน่วย : บาท
รายการ

เงินรายได้ กฟภ.

หมวดยานพาหนะ

598,121,928

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

ปี งบประมาณ 2561-2566
เพื่อให้มียานพาหนะไว้ใช้งานตามภารกิจงานประจําและงาน
ตามแผนปฏิ บตั ิ ซึ่ ง ยานพาหนะถื อเป็ นปั จจัยพื้ นฐานช่ วยสนับ สนุ นการ
ดําเนินงานด้านต่างๆ รวมถึงสนับสนุนการปฏิบตั ิงาน การแก้กระแสไฟฟ้า
ขัดข้อง สามารถบริ การลูกค้าและผูใ้ ช้ไฟได้สะดวกรวดเร็ ว ยกระดับความ
พึงพอใจของลูกค้า และทําให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค
สํานักงานใหญ่ และส่ วนภูมิภาค
เงินลงทุนตามแผนงาน รวมทั้งสิ้ น 598,121,928 บาท ซึ่ งใช้จาก
เงิ นรายได้การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค โดยในปี 2561 ได้รับวงเงินดําเนิ นการ
598,121,928 บาท

5. เป้ าหมาย

ยานพาหนะสําหรับใช้งานรวม 680 คัน

6. หน่ วยงานที่รับผิดชอบ

รองผูว้ า่ การ (อํานวยการ)

กลุ่มยุทธศาสตร์ และพัฒนา
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39

งานติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ บนหลังคา
อาคารสํ านักงาน กฟภ. (Solar PV Rooftop)
วงเงิน 18,100,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ

เงินรายได้ กฟภ.

หมวดสิ่ งก่อสร้างระบบไฟฟ้า

18,100,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ

ปี งบประมาณ 2561
เพื่อส่ งเสริ มการใช้พลังงานทดแทน เพื่อลดการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าสําหรับอาคารหน่วยงานของ กฟภ. และส่ งเสริ มให้เกิดการเรี ยนรู ้
เทคโนโลยีดา้ นพลังงานทดแทน
สํานักงานใหญ่

4. แผนการใช้ เงิน

วงเงิ น ดํา เนิ น การ 18,100,000 บาท ใช้จ ากเงิ น รายได้
การไฟฟ้ า ส่ วนภู มิ ภาค

5. เป้ าหมาย

ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคาร
การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค สํานักงานใหญ่ ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 280 kWp

6. หน่ วยงานที่รับผิดชอบ

กองส่ งเสริ มอนุรักษ์พลังงาน
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39

งานส่ งเสริมและผลักดันงานวิจัยไปใช้ ประโยชน์ /ส่ งเสริม วิจัยและพัฒนา
สิ่ งประดิษฐ์ เพื่อให้ เข้ าสู่ มาตรฐานสากล
วงเงิน 72,361,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ

เงินรายได้ กฟภ.

หมวดวิจยั และพัฒนา

72,361,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

ปี งบประมาณ 2561
เพื่อส่ งเสริ มและผลักดันงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์ และพัฒนา
สิ่ งประดิษฐ์ให้เข้าสู่ มาตรฐานสากล โดยการขยายผลงานสิ่ งประดิษฐ์ที่
เป็ นผลงานของพนักงาน กฟภ.
ทัว่ ประเทศ
วงเงิ น ดํา เนิ น การ 72,361,000 บาท ใช้จ ากเงิ น รายได้
การไฟฟ้ า ส่ วนภู มิ ภาค

5. เป้ าหมาย

จัดหาสิ่ งประดิษฐ์ที่พฒั นาแล้ว (ระดับ TRL6) มาใช้ประโยชน์

6. หน่ วยงานที่รับผิดชอบ

กองบริ หารกองทุนวิจยั และนวัตกรรม
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แผนงานปรับปรุ งระบบไฟฟ้าเป็ นเคเบิลใต้ ดนิ
วงเงิน 111,000,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ

เงินรายได้ กฟภ.

หมวดสิ่ งก่อสร้างระบบไฟฟ้า

111,000,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

ปี งบประมาณ 2560-2562
เพื่อก่อสร้างและปรับปรุ งระบบไฟฟ้ าในพื้นที่แผนงานเพื่อ
เพิ่มความมัน่ คงและเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า และปรับปรุ งภูมิทศั น์ให้
สวยงาม
พื้นที่ กฟน.1, กฟน.2, กฟฉ.1 และ กฟต.3
เงินลงทุนตามแผนงาน รวมทั้งสิ้ น 326,000,000 บาท ใช้จาก
เงินรายได้การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค โดยในปี 2561 ได้รับวงเงินดําเนินการ
111,000,000 บาท
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หน่วย : บาท
วงเงิน
แหล่งเงินลงทุน

วงเงินดําเนินการ

ดําเนินการ
เต็มแผน

เงินรายได้ กฟภ.

5. เป้ าหมาย

6. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

326,000,000

ปี 2560

ปี 2561

215,000,000

111,000,000

คงเหลือ
ดําเนินการ
ปี ต่ อไป
-

ปรับปรุ งระบบจําหน่ ายไฟฟ้ าเป็ นเคเบิ ลใต้ดิน รวม 5 แห่ ง
แผนดําเนินการปี 2561 จํานวน 2 แห่ง
กองโครงการ
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แผนงานพัฒนาศูนย์ วเิ คราะห์ และสั่ งการแก้ ปัญหาไฟฟ้าขัดข้ อง
วงเงิน 306,000,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ

เงินรายได้ กฟภ.

หมวดสิ่ งก่อสร้าง

306,000,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

ปี งบประมาณ 2560-2562
เพื่อ พัฒ นาศู นย์สั่ ง การแก้ไ ฟฟ้ า ขัด ข้อ งให้มี ป ระสิ ท ธิ ภาพ
สามารถถ่า ยโอนงานได้ท นั ที จากระบบงานที่ มี ฐานข้อมู ล สํา หรั บการ
วิ เ คราะห์ แ ละสั่ ง การ สร้ า งความพึ ง พอใจให้ ก ับ ลู ก ค้ า และสร้ า ง
ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
การไฟฟ้าจุดรวมงานทัว่ ประเทศ
เงินลงทุนตามแผนงาน รวมทั้งสิ้ น 631,000,000 บาท ใช้จาก
เงินรายได้การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค โดยในปี 2561 ได้รับวงเงินดําเนินการ
306,000,000 บาท
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หน่วย : บาท
วงเงิน
แหล่งเงินลงทุน

วงเงินดําเนินการ

ดําเนินการ
เต็มแผน

เงินรายได้ กฟภ.

5. เป้ าหมาย

6. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

631,000,000

ปี 2560

ปี 2561

325,000,000

306,000,000

คงเหลือ
ดําเนินการ
ปี ต่ อไป
-

ก่อสร้ า งและปรับปรุ งศู นย์ส่ังการแก้ไ ฟฟ้ าขัดข้อง จํานวน
145 แห่ง แผนดําเนินการปี 2561 จํานวน 56 แห่ง
ศูนย์ส่งั การระบบไฟฟ้า

หมวดสํ ารอง
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หมวดสํ ารองราคา
วงเงิน 50,000,000 บาท

1. วัตถุประสงค์

เพื่อสมทบวงเงิ นในกรณี ที่รายการในงบลงทุ นเพื่อการ
ดํา เนิ นงานปกติที่ ได้รับ อนุ มตั ิ ไว้แล้วมี ราคาสู ง กว่าที่ ต้ งั ไว้ ซึ่ งตาม
ระเบียบว่าด้วยงบลงทุนของรั ฐวิส าหกิ จ กําหนดให้รัฐวิสาหกิ จตั้ง
ยอดสํารองราคาได้ 10% ของยอดงบลงทุนที่ขออนุมตั ิ

2. แผนการใช้ เงิน

วงเงิ น ดํา เนิ น การ 50,000,000 บาท ใช้จ ากเงิ น รายได้
การไฟฟ้ า ส่ วนภู มิ ภาค
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หมวดสํ ารองกรณีจําเป็ นเร่ งด่ วน
วงเงิน 2,700,000,000 บาท
1. วัตถุประสงค์

เพื่ อ จัด หาทรั พ ย์สิ น เครื่ อ งใช้สํา นัก งาน และเครื่ อ งมื อ
เครื่ องใช้ขนาดเล็ก สําหรั บส่ วนกลางและส่ วนภูมิภาค งานก่ อสร้ า ง
ปรับปรุ งอาคารสํานักงาน โรงเก็บพัสดุ บ้านพักพนักงาน ฯลฯ และ
สํา รองไว้เพื่องานปรั บ ปรุ ง เสริ ม ประสิ ท ธิ ภาพระบบไฟฟ้ า ในกรณี
จําเป็ นเร่ งด่วนที่มิได้ต้ งั รายการไว้ในงบลงทุน

2. แผนการใช้ เงิน

วงเงินดําเนิ นการ 2,700,000,000 บาท ใช้จากเงิ นรายได้
การไฟฟ้ า ส่ วนภู มิ ภาค

งบลงทุนทีท่ าํ เป็ นโครงการ
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สรุปงบประมาณลงทุนที�ทําเป็นโครงการ ประจําปี 2561

รายการ
งบลงทุนที�ทําเป็นโครงการ
โครงการต่อเนื�อง
กลุ่มเครือข่ายและบริการ
1. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที� 8 ส่วนที� 1 (คพส. 8.1)
2. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที� 9 ส่วนที� 1 (คพส. 9.1)
3. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที� 9 ส่วนที� 2 (คพส. 9.2)
4. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที� 9 ส่วนที� 3 (คพส. 9.3)
5. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที� 9 ส่วนที� 4 (คพส. 9.4)
6. เพิ�มความเชื�อถือได้ของระบบไฟฟ้า ระยะที� 3 (คชฟ.3)
7. พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื�อรองรับการจัดตั�งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรก (6 พื�นที)�
(คพพ.1)
8. พัฒนาระบบส่งและจําหน่าย ระยะที� 1 (คพจ.1)
9. พัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที� 1 (คพญ.1)
10. พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื�อรองรับการจัดตั�งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที� 2 (คพพ.2)
กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา
11. ขยายเขตไฟฟ้าให้พื�นที�ทํากินทางการเกษตร ระยะที� 2 (คขก.2)
รวมโครงการต่อเนื�อง
โครงการใหม่
กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา
12. ก่อสร้างสายเคเบิลใต้นํ�าไปยังเกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี (คคต.)
13. ก่อสร้างสายเคเบิลใต้นํ�า 115 เควี เพื�อทดแทนและเพิ�มความสามารถในการจ่ายไฟ
ไปยังเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี (คกท.)
รวมโครงการใหม่
รวมงบลงทุนที�ทําเป็นโครงการ

แหล่งเงินลงทุน
เงินกู้ในประเทศ เงินรายได้ กฟภ.

หน่วย : บาท
รวม

185,655,000
640,000,000
658,000,000
1,425,000,000
462,000,000
764,900,000
375,000,000

73,898,000
214,000,000
217,000,000
475,000,000
155,000,000
1,191,700,000
126,000,000

259,553,000
854,000,000
875,000,000
1,900,000,000
617,000,000
1,956,600,000
501,000,000

3,885,000,000
3,380,000,000
416,000,000

1,295,000,000
1,127,000,000
139,000,000

5,180,000,000
4,507,000,000
555,000,000

225,000,000
12,416,555,000

75,000,000
5,088,598,000

300,000,000
17,505,153,000

1,332,000,000
1,597,000,000

444,000,000
533,000,000

1,776,000,000
2,130,000,000

2,929,000,000
15,345,555,000

977,000,000
6,065,598,000

3,906,000,000
21,411,153,000

โครงการต่ อเนื่อง

กลุ่มเครื อข่ ายและบริการ
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11.1. โครงการพัฒนาระบบสายส่ งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 8 ส่ วนที่ 1
วงเงิน 259,553,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ
หมวดที่ดิน
หมวดสิ่ งก่อสร้าง
รวม

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

185,655,000

73,898,000
-

185,655,000

73,898,000

รวมทั้งสิ้ น

259,553,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

16 ปี (2548-2563)
เพื่อให้ส ามารถจ่า ยไฟฟ้ า ได้อย่า งเพีย งพอ มี ค วามมัน่ คง
เชื่ อ ถื อ ได้ สามารถรองรั บ ความต้อ งการใช้ไ ฟฟ้ า ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น และ
ลดปั ญ หาในด้ า นการปฏิ บ ัติ ก ารและบํา รุ งรั ก ษา ตลอดจนลด
หน่วยสู ญเสี ยของระบบไฟฟ้า
พื้นที่ทว่ั ประเทศ
เงินลงทุนตามโครงการนี้ รวมทั้งสิ้ นจํานวน 8,904,000,000 บาท
และได้รับความเห็ นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558
ในส่ วนของ Cost Overrun เพิ่มเติม จํานวน 2,878,000,000 บาท ดังนั้น
เงินลงทุนตามโครงการนี้ ทั้งสิ้ นจํานวน 11,782,000,000 บาท ซึ่ งจะใช้
จากเงินรายได้ กฟภ. และ/หรื อเงินกูใ้ นประเทศตามความเหมาะสม
และฐานะการเงินในแต่ละปี ต่อไป พอสรุ ปได้ดงั นี้.-
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วงเงิน
ดําเนินการ
ทั้งโครงการ

แหล่ งเงินลงทุน

วงเงินดําเนินการ
ปี 2548-2560

ปี 2561

8,163,360,000
2,859,087,000

185,655,000
73,898,000

421,345,000
78,655,000

11,782,000,000 11,022,447,000

259,553,000

500,000,000

1. เงินกูใ้ นประเทศ
2. เงินรายได้ กฟภ.
รวม

หน่วย : บาท
คงเหลือ
ดําเนินการ
ปี ต่ อไป

8,770,360,000
3,011,640,000

5. เป้ าหมายของโครงการ
รายการ
1. จัดหาที่ดิน
2. ก่อสร้างสถานีไฟฟ้า
3. ก่อสร้างสายส่ ง 115 เควี
5. คิดเป็ นร้อยละของปริ มาณงาน
ทั้งโครงการ
6. สถานะของโครงการ

หน่ วย

แผนงาน
เป้ าหมาย
ทั้งโครงการ ปี 2548-2560 ปี 2561

เป้ าหมาย
ปี ทีเ่ หลือ

แห่ง
แห่ง
วงจร-กม.

41
47
756

41
39
756

5
-

3
-

%

100

92.35

4.78

2.87

เป็ นโครงการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ
ฉบับที่ 9 ได้รับความเห็นชอบโครงการจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
4 มกราคม 2548
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2. โครงการพัฒนาระบบสายส่ งและสถานีไฟฟ้ า ระยะที่ 9 ส่ วนที่ 1
วงเงิน 854,000,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ
หมวดสิ่ งก่อสร้าง

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

640,000,000

214,000,000

รวมทั้งสิ้ น

854,000,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

12 ปี (2554-2565)
- เพื่อให้สามารถจ่ายไฟได้อย่างเพียงพอกับความต้องการ
ใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอย่างมีประสิ ทธิภาพ
- เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ และความมัน่ คงของระบบไฟฟ้า
- เพื่อแก้ไขและลดปัญหาในการปฏิบตั ิการบํารุ งรักษา และ
หน่วยสู ญเสี ยของระบบไฟฟ้า
พื้นที่ภาคเหนือ
เงิ นลงทุนตามโครงการนี้ รวมทั้งสิ้ น จํานวน 7,060,000,000 บาท
ซึ่ งจะใช้ จากเงิ นรายได้ กฟภ. และ/หรื อเงิ นกู้ ใ นประเทศ
ตามความเหมาะสม และฐานะการเงิ น ในแต่ ล ะปี ต่ อ ไป พอสรุ ป
ได้ดงั นี้.-
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วงเงิน
ดําเนินการ
ทั้งโครงการ

แหล่ งเงินลงทุน
1. เงินกูใ้ นประเทศ
2. เงินรายได้ กฟภ.
รวม

หน่วย : บาท
คงเหลือ
ดําเนินการ
ปี ต่ อไป

วงเงินดําเนินการ
ปี 2554-2560

ปี 2561

5,295,000,000
1,765,000,000

3,398,000,000
1,134,000,000

640,000,000 1,257,000,000
214,000,000 417,000,000

7,060,000,000

4,532,000,000

854,000,000 1,674,000,000

5. เป้ าหมายของโครงการ
รายการ

หน่ วย

1. จัดหาที่ดิน
2. ก่อสร้างสถานีไฟฟ้า
3. ก่อสร้างสายส่ ง 115 เควี
4. เพิ่มหม้อแปลง
คิดเป็ นร้อยละของปริ มาณงาน
ทั้งโครงการ
6. สถานะของโครงการ

แผนงาน
เป้ าหมาย
ทั้งโครงการ ปี 2554-2560 ปี 2561

เป้ าหมาย
ปี ทีเ่ หลือ

แห่ง
แห่ง
วงจร-กม.
แห่ง

21
21
325
10

21
8
240
10

4
55
-

9
30
-

%

100

32

15

53

เป็ นโครงการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ
ฉบับที่ 10 ได้รั บความเห็ นชอบโครงการจากคณะรั ฐมนตรี เมื่ อวันที่
3 พฤษภาคม 2554
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3. โครงการพัฒนาระบบสายส่ งและสถานีไฟฟ้ า ระยะที่ 9 ส่ วนที่ 2
วงเงิน 875,000,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ
หมวดสิ่ งก่อสร้าง

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

658,000,000

217,000,000

รวมทั้งสิ้ น

875,000,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

11 ปี (2554-2564)
เพื่ อให้ ส ามารถจ่ า ยไฟฟ้ า ได้ อย่ า งเพี ย งพอ มี ค วามมั่นคง
เชื่ อถื อได้ สามารถรองรั บ ความต้อ งการใช้ไ ฟฟ้ า ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น และ
ลดปั ญหาในด้ า นการปฏิ บ ั ติ ก ารและบํ า รุ งรั ก ษา ตลอดจน
ลดหน่วยสู ญเสี ยของระบบไฟฟ้า
พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เงิ นลงทุ นตามโครงการนี้ รวมทั้งสิ้ น จํานวน 4,540,000,000 บาท
ซึ่ งจะใช้ จ ากเงิ นรายได้ กฟภ. และ/หรื อเงิ นกู้ ใ นประเทศ
ตามความเหมาะสม และฐานะการเงิ น ในแต่ ล ะปี ต่ อ ไป พอสรุ ป
ได้ดงั นี้.-
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วงเงิน
ดําเนินการ
ทั้งโครงการ

แหล่ งเงินลงทุน
1. เงินกูใ้ นประเทศ
2. เงินรายได้ กฟภ.
รวม

หน่วย : บาท
คงเหลือ
ดําเนินการ
ปี ต่ อไป

วงเงินดําเนินการ
ปี 2554-2560

ปี 2561

3,405,000,000
1,135,000,000

2,177,000,000
728,000,000

658,000,000
217,000,000

570,000,000
190,000,000

4,540,000,000

2,905,000,000

875,000,000

760,000,000

5. เป้ าหมายของโครงการ
รายการ

หน่ วย

แผนงาน
เป้ าหมาย
ทั้งโครงการ ปี 2554-2560 ปี 2561

เป้ าหมาย
ปี ทีเ่ หลือ

1. จัดหาที่ดิน
2. ก่อสร้างสถานีไฟฟ้า/ลานไก
3. ก่อสร้างสายส่ ง 115 เควี
4. ติดตั้งหม้อแปลงเพิ่มเติม

แห่ง
แห่ง
วงจร-กม.
เอ็มวีเอ

17
18
212
575

13
1
207
575

3
3
3
-

1
14
2
-

5. คิดเป็ นร้อยละของปริ มาณงาน
6. ทั้งโครงการ

%

100

59.16

8.86

31.98

6. สถานะของโครงการ

เป็ นโครงการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ
ฉบับที่ 10 ได้รับความเห็นชอบโครงการจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
3 พฤษภาคม 2554
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4. โครงการพัฒนาระบบสายส่ งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 9 ส่ วนที่ 3
วงเงิน 1,900,000,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ
หมวดที่ดิน
หมวดสิ่ งก่อสร้าง
รวม

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

1,425,000,000

167,271,096
307,728,904

1,425,000,000

475,000,000

รวมทั้งสิ้ น

1,900,000,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

12 ปี (2554-2565)
เพื่อรองรั บความต้องการใช้ไฟฟ้ าที่ เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกิ จการ
อุ ตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญ่ เพื่ อเพิ่ มประสิ ท ธิ ภ าพและ
ความมัน่ คงของระบบไฟฟ้ า และเพื่อลดปั ญหาในด้านการปฏิ บตั ิการและ
บํารุ งรักษา ตลอดจนลดหน่วยสู ญเสี ยของระบบไฟฟ้า
พื้นที่ภาคกลาง
เงิ นลงทุนตามโครงการนี้ รวมทั้งสิ้ น จํานวน 15,085,000,000 บาท
ซึ่ งจะใช้ จ ากเงิ นรายได้ กฟภ. และ/หรื อเงิ นกู้ ใ นประเทศ
ตามความเหมาะสม และฐานะการเงิ น ในแต่ ล ะปี ต่อ ไป พอสรุ ป
ได้ดงั นี้.-
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หน่วย : บาท
วงเงิน
แหล่ งเงินลงทุน

ดําเนินการ

รวม

คงเหลือ
ดําเนินการ

ปี 2554-2560

ปี 2561

11,314,000,000
3,771,000,000

5,904,500,000
2,095,500,000

1,425,000,000
475,000,000

3,984,500,000
1,200,500,000

15,085,000,000

8,000,000,000

1,900,000,000

5,185,000,000

ทั้งโครงการ
1. เงินกูใ้ นประเทศ
2. เงินรายได้ กฟภ.

วงเงินดําเนินการ

ปี ต่ อไป

5. เป้ าหมายของโครงการ
รายการ

หน่ วย

1. จัดหาที่ดิน
2. ก่อสร้างสถานีไฟฟ้า
3. ก่อสร้างสายส่ ง 115 เควี
4. ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้ากําลัง
ที่สถานีไฟฟ้าเดิม
5. คิดเป็ นร้อยละของปริ มาณงาน
6. ทั้งโครงการ
6. สถานะของโครงการ

แผนงาน
เป้ าหมาย
ทั้งโครงการ ปี 2554-2560 ปี 2561

เป้ าหมาย
ปี ทีเ่ หลือ

แห่ง
แห่ง
วงจร-กม.
แห่ง

38
59
203
15

27
20
87
13

4
5
27
-

7
34
89
2

%

100

50.34

12.33

37.33

เป็ นโครงการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ ง ชาติ
ฉบับที่ 10 ได้รั บความเห็ นชอบโครงการจากคณะรั ฐมนตรี เมื่ อวันที่
3 พฤษภาคม 2554
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5. โครงการพัฒนาระบบสายส่ งและสถานีไฟฟ้ า ระยะที่ 9 ส่ วนที่ 4
วงเงิน 617,000,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ
หมวดสิ่ งก่อสร้าง

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

462,000,000

155,000,000

รวมทั้งสิ้ น

617,000,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

11 ปี (2554-2564)
เพิม่ ประสิ ทธิ ภาพการดําเนิ นงาน และยกระดับศักยภาพองค์กร
ให้เป็ นเลิศ เพื่อเป็ นผูน้ าํ ในธุรกิจจําหน่ายไฟฟ้า
พื้นที่ภาคใต้
เงิ นลงทุ นตามโครงการนี้ รวมทั้งสิ้ น จํานวน 4,485,000,000 บาท
ซึ่ งจะใช้ จ ากเงิ นรายได้ กฟภ. และ/หรื อเงิ นกู้ ใ นประเทศ
ตามความเหมาะสม และฐานะการเงิ น ในแต่ ล ะปี ต่ อ ไป พอสรุ ป
ได้ดงั นี้.-
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วงเงิน
ดําเนินการ
ทั้งโครงการ

แหล่ งเงินลงทุน
1. เงินกูใ้ นประเทศ
2. เงินรายได้ กฟภ.
รวม

หน่วย : บาท
คงเหลือ
ดําเนินการ
ปี ต่ อไป

วงเงินดําเนินการ
ปี 2554-2560

ปี 2561

3,360,000,000
1,125,000,000

2,045,750,000
685,250,000

462,000,000
155,000,000

852,250,000
284,750,000

4,485,000,000

2,731,000,000

617,000,000 1,137,000,000

5. เป้ าหมายของโครงการ
รายการ

หน่ วย

1. จัดหาที่ดิน
2. ก่อสร้างสายส่ ง
3. ก่อสร้างสถานีไฟฟ้า
4. เพิ่มหม้อแปลงไฟฟ้ากําลัง
5. คิดเป็ นร้อยละของปริ มาณงาน
6. ทั้งโครงการ
6. สถานะของโครงการ

แผนงาน
เป้ าหมาย
ทั้งโครงการ ปี 2554-2560 ปี 2561

เป้ าหมาย
ปี ทีเ่ หลือ

แห่ง
วงจร-กม.
แห่ง
เอ็มวีเอ

12
255
12
625

8
152
6
475

25
3
50

4
78
3
100

%

100

63.07

10.70

26.23

เป็ นโครงการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ ง ชาติ
ฉบับที่ 10 ได้รับความเห็นชอบโครงการจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
3 พฤษภาคม 2554
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6. โครงการเพิม่ ความเชื่ อถือได้ ของระบบไฟฟ้ า ระยะที่ 3
วงเงิน 1,956,600,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ
หมวดสิ่ งก่อสร้าง

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

764,900,000

1,191,700,000

รวมทั้งสิ้ น

1,956,600,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

10 ปี (2554-2563)
เพื่ อ เพิ่ ม ความมั่นคง และความเชื่ อถื อได้ข องระบบส่ ง และ
จ่ายไฟฟ้า โดยติดตั้งอุปกรณ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานสู งขึ้นในพื้นที่ธุรกิจ
อุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมและพื้นที่สาํ คัญต่างๆ
พื้นที่ทว่ั ประเทศ
เงินลงทุนตามโครงการนี้ รวมทั้งสิ้ น จํานวน 15,155,000,000 บาท
ซึ่ งจะ ใ ช้ จ าก เงิ นราย ได้ ก ฟ ภ. แล ะ /หรื อเงิ น กู้ ใ นประ เท ศ
ตามความเหมาะสม และฐานะการเงิ น ในแต่ ล ะปี ต่ อ ไป พอสรุ ป
ได้ดงั นี้.-
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แหล่ งเงินลงทุน
1. เงินกูใ้ นประเทศ
2. เงินรายได้ กฟภ.
รวม

วงเงิน
ดําเนินการ
ทั้งโครงการ

วงเงินดําเนินการ
ปี 2554-2560

ปี 2561

หน่วย : บาท
คงเหลือ
ดําเนินการ
ปี ต่ อไป

11,365,000,000 10,600,100,000
3,790,000,000 2,598,300,000

764,900,000
1,191,700,000

-

15,155,000,000 13,198,400,000

1,956,600,000

-

5. เป้ าหมายของโครงการ
แผนงาน
เป้ าหมาย
เป้ าหมาย
ทั้งโครงการ ปี 2554-2560 ปี 2561 ปี ทีเ่ หลือ

รายการ

หน่ วย

1. ปรับปรุ งระบบจําหน่ายเดิมเป็ น
สายชนิดหุม้ ฉนวน
2. ปรับปรุ งระบบจําหน่ายเป็ นเคเบิลใต้ดิน
2.1 ระบบ 22/33 เควี
2.2 ระบบ 115 เควี
3. ก่อสร้างสายส่ งระบบ 115 เควี . Loop Line
3. 3.1 สายส่ งระบบ 115 เควี
3. 3.2 เพิ่ม Incoming Bay ระบบ 115 เควี
3. 3.3 Protection Relay
3. 3.4 Tele Protection
4. ปรับปรุ งอุปกรณ์ตดั ตอนระบบ 115 เควี
4.1 Circuit Switcher
3. 4.2 Load Break Switch
5. ติดตั้ง Capacitor ระบบ 115 เควี
6. ปรับปรุ งสถานีไฟฟ้าให้มีประสิ ทธิ ภาพ
7. ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าลานไก

วงจร-กม.

4,970.26

2,400

1,000

1,570.26

วงจร-กม.
วงจร-กม.

100.49
3.63

100.49
3.63

-

-

วงจร-กม.
เบย์
ชุด
ชุด

185.46
12
56
23

130
5
56
23

20
7
-

35.46
-

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

26
129
3
23
3

26
129
3
14
3

9
-

-

%

100

82

13

5

8. คิดเป็ นร้อยละของปริ มาณงาน
9. ทั้งโครงการ
6. สถานะของโครงการ

เป็ นโครงการตามแผนพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ
ฉบับ ที่ 10 ได้รับความเห็ นชอบโครงการจากคณะรัฐมนตรี เมื่ อวันที่
27 กันยายน 2554

92

7. โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้ง
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรก (6 พืน้ ที่)
วงเงิน 501,000,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ
หมวดสิ่ งก่อสร้าง

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

375,000,000

126,000,000

รวมทั้งสิ้ น

501,000,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา

6 ปี (2559-2564)

2. วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาระบบไฟฟ้ า โดยการก่อสร้างสถานี ไฟฟ้ า ระบบ
สายส่ งไฟฟ้าแรงดัน 115 เควี ขยายระบบแรงดัน 22/33 เควี รวมทั้ง
ก่อสร้างระบบจําหน่ายไฟฟ้าแรงตํ่า แรงดัน 380/220 โวลต์ เพื่อให้
สามารถจ่ายไฟฟ้ าบริ เวณพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรก
ใน 6 พื้นที่จงั หวัดชายแดนได้อย่างเพียงพอและมีความมัน่ คงเชื่ อถือได้

3. สถานทีด่ ําเนินการ

6 พื้นที่จงั หวัดชายแดน ได้แก่ อ.แม่สอด จ.ตาก, อ.อรัญประเทศ
จ.สระแก้ว, อ.คลองใหญ่ จ.ตราด, อ.เมือง จ.มุกดาหาร, อ.สะเดา
จ.สงขลา และ อ.เมือง จ.หนองคาย

4. แผนการใช้ เงิน

เงิ นลงทุ นตามโครงการนี้ รวมทั้งสิ้ น จํานวน 3,140,000,000 บาท
ซึ่ งจะใช้ จ ากเงิ น รายได้ กฟภ. และ/หรื อ เงิ น กู้ใ นประเทศตาม
ความเหมาะสม และฐานะการเงินในแต่ละปี ต่อไป พอสรุ ปได้ดงั นี้.-
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วงเงิน
ดําเนินการ
ทั้งโครงการ

แหล่ งเงินลงทุน
1. เงินกูใ้ นประเทศ
2. เงินรายได้ กฟภ.
รวม

หน่วย : บาท
คงเหลือ
ดําเนินการ
ปี ต่ อไป

วงเงินดําเนินการ
ปี 2559-2560

ปี 2561

2,355,000,000 1,155,000,000
785,000,000 385,000,000

375,000,000
126,000,000

825,000,000
274,000,000

3,140,000,000 1,540,000,000

501,000,000

1,099,000,000

5. เป้ าหมายของโครงการ
รายการ
1. ก่อสร้างสถานีไฟฟ้า
2. เพิ่มหม้อแปลง
3. ก่อสร้างสายส่ ง 115 เควี
4. ก่อสร้างระบบจําหน่าย
คิดเป็ นร้อยละของปริ มาณงาน
ทั้งโครงการ
6. สถานะของโครงการ

หน่ วย

แผนงาน
เป้ าหมาย
ทั้งโครงการ ปี 2559-2560 ปี 2561

เป้ าหมาย
ปี ทีเ่ หลือ

แห่ง
แห่ง
วงจร-กม.
วงจร-กม.

6
1
158
1,174

2(50%)
1(5%)
28
200

2(50%)
1(65%)
30
300

4
1(30%)
100
674

%

100

10

25

65

เป็ นโครงการตามแผนพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ
ฉบับที่ 11 ได้รับความเห็ นชอบโครงการจากคณะรั ฐมนตรี เมื่ อวันที่
11 ตุลาคม 2559
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8. โครงการพัฒนาระบบส่ งและจําหน่ าย ระยะที่ 1
วงเงิน 5,180,000,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ
หมวดสิ่ งก่อสร้าง

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

3,885,000,000

1,295,000,000

รวมทั้งสิ้ น

5,180,000,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

7 ปี (2559-2565)
- พัฒนาระบบไฟฟ้ าและก่อสร้างสถานี ไฟฟ้ า ให้สามารถ
รองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นได้อย่างเพียงพอ
- เพิ่ม ประสิ ท ธิ ภ าพความมั่นคงและความเชื่ อถื อได้ข อง
ระบบไฟฟ้า และลดปัญหาในด้านการปฏิบตั ิการและการบํารุ งรักษา
พื้นที่ทวั่ ประเทศ
เงิ นลงทุ นตามโครงการนี้ รวมทั้งสิ้ น จํานวน 62,678,710,000 บาท
ซึ่ งจะใช้จ ากเงิ น รายได้ กฟภ. และ/หรื อ เงิ น กู้ใ นประเทศตาม
ความเหมาะสม และฐานะการเงินในแต่ละปี ต่อไป พอสรุ ปได้ดงั นี้.-
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แหล่ งเงินลงทุน
1. เงินกูใ้ นประเทศ
2. เงินรายได้ กฟภ.
รวม

วงเงิน
ดําเนินการ
ทั้งโครงการ
47,009,000,000
15,669,710,000

หน่วย : บาท
คงเหลือ
ดําเนินการ
ปี ต่ อไป

วงเงินดําเนินการ
ปี 2559-2560

ปี 2561

9,750,000,000
3,250,000,000

3,885,000,000 33,374,000,000
1,295,000,000 11,124,710,000

62,678,710,000 13,000,000,000

5,180,000,000 44,498,710,000

5. เป้ าหมายของโครงการ
รายการ
1. ที่ดินสําหรับก่อสร้าง
สถานีไฟฟ้า/สถานีลานไก
2. ก่อสร้างสถานีไฟฟ้า/
สถานีลานไก
3. ปรับปรุ งสถานีไฟฟ้า 115 เควี
4. ก่อสร้างระบบสายส่ ง 115 เควี
5. ก่อสร้างและปรับปรุ ง
ระบบจําหน่าย 22/33 เควี
6. ก่อสร้างและปรับปรุ ง
ระบบจําหน่ายแรงตํ่า
คิดเป็ นร้อยละของปริ มาณงาน
ทั้งโครงการ
6. สถานะของโครงการ

หน่ วย

แผนงาน
เป้ าหมาย
ทั้งโครงการ ปี 2559-2560 ปี 2561

เป้ าหมาย
ปี ทีเ่ หลือ

แห่ง

54

-

-

54

แห่ง

72

-

-

72

แห่ง
วงจร-กม.
วงจร-กม.

18
1,598
20,633

714
7,051

2,500

18
884
11,082

วงจร-กม.

12,130

2,896

2,000

7,234

%

100

17.13

4.77

78.10

เป็ นโครงการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสัง คมแห่ งชาติ
ฉบับที่ 11 ได้รับความเห็ นชอบโครงการจากคณะรั ฐมนตรี เมื่ อวันที่
1 พฤศจิกายน 2559
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9. โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1
วงเงิน 4,507,000,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ
หมวดสิ่ งก่อสร้าง

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

3,380,000,000

1,127,000,000

รวมทั้งสิ้ น

4,507,000,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา

5 ปี (2560-2564)

2. วัตถุประสงค์

ปรั บ ปรุ งและติ ด ตั้ง อุ ป กรณ์ เ พิ่ ม เติ ม ในพื้ น ที่ เ มื อ งใหญ่
เพื่ อ ความปลอดภัย และเพิ่ ม ความเชื่ อ ถื อ ได้ ข องระบบไฟฟ้ า
เพื่อทําให้ระบบไฟฟ้ามีความมัน่ คง ปลอดภัย และภูมิทศั น์ที่สวยงาม

3. สถานทีด่ ําเนินการ

1. เทศบาลนครเชี ย งใหม่ 2. เทศบาลนครนครราชสี ม า
3. เมืองพัทยา 4. เทศบาลนครหาดใหญ่

4. แผนการใช้ เงิน

เงิ นลงทุ นตามโครงการนี้ รวมทั้งสิ้ น จํานวน 11,668,560,000 บาท
ซึ่งจะใช้จากเงินรายได้ กฟภ. และ/หรื อเงินกูใ้ นประเทศ ตามความเหมาะสม
และฐานะการเงินในแต่ละปี ต่อไป พอสรุ ปได้ดงั นี้.-
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แหล่ งเงินลงทุน
1. เงินกูใ้ นประเทศ
2. เงินรายได้ กฟภ.
รวม

วงเงิน
ดําเนินการ
ทั้งโครงการ

หน่วย : บาท
คงเหลือ
ดําเนินการ
ปี ต่ อไป

วงเงินดําเนินการ
ปี 2560

ปี 2561

8,748,560,000
2,920,000,000

417,000,000
140,000,000

3,380,000,000 4,951,560,000
1,127,000,000 1,653,000,000

11,668,560,000

557,000,000

4,507,000,000 6,604,560,000

5. เป้ าหมายของโครงการ
แผนงาน
เป้ าหมาย
ทั้งโครงการ ปี 2560 ปี 2561

เป้ าหมาย
ปี ทีเ่ หลือ

รายการ

หน่ วย

1. ก่อสร้างสถานีไฟฟ้า (GIS)
2. ก่อสร้างระบบ 115 เควี
3. ก่อสร้างระบบ 22/33 เควี (UG)
4. ปรับปรุ งระบบ 22/33 เควี (OH)
5. ติดตั้งเคเบิลใยแก้วนําแสง
6. ที่ดิน

สถานี
วงจร-กม.
วงจร-กม.
วงจร-กม.
วงจร-กม.
แห่ง

4
55.50
119.00
459.74
119.00
3

20.00
-

7.00
2.00
105.00
2.00
-

4
48.50
117.00
334.74
117.00
3

คิดเป็ นร้อยละของปริ มาณงาน
ทั้งโครงการ

%

100

0.36

4.62

95.02

6. สถานะของโครงการ

เป็ นโครงการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสัง คมแห่ งชาติ
ฉบับที่ 11 ได้รับความเห็นชอบโครงการจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
14 กุมภาพันธ์ 2560
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10. โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้ง
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2
วงเงิน 555,000,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ
หมวดที่ดิน
หมวดสิ่ งก่อสร้าง
รวม

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

416,000,000

60,100,000
78,900,000

416,000,000

139,000,000

รวมทั้งสิ้ น

555,000,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา

8 ปี (2560-2567)

2. วัตถุประสงค์

เพื่ อ ก่ อ สร้ า งระบบไฟฟ้ า รองรั บ ความต้อ งการใช้ไ ฟฟ้ า
ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 ได้อย่างเพียงพอ
และมี ป ระสิ ท ธิ ภาพโดยมี ค วามเหมาะสมทางด้า นเทคนิ ค และ
ด้านเศรษฐศาสตร์

3. สถานทีด่ ําเนินการ

พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 ได้แก่ จ.เชียงราย,
จ.นครพนม, จ.กาญจนบุรี และ จ.นราธิวาส

4. แผนการใช้ เงิน

เงิ นลงทุ นตามโครงการนี้ รวมทั้งสิ้ น จํานวน 4,000,000,000 บาท
ซึ่ งจะใช้จ ากเงิ น รายได้ กฟภ. และ/หรื อ เงิ น กู้ใ นประเทศตาม
ความเหมาะสม และฐานะการเงินในแต่ละปี ต่อไป พอสรุ ปได้ดงั นี้.-
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แหล่ งเงินลงทุน
1. เงินกูใ้ นประเทศ
2. เงินรายได้ กฟภ.
รวม

วงเงิน
ดําเนินการ
ทั้งโครงการ

หน่วย : บาท
คงเหลือ
ดําเนินการ
ปี ต่ อไป

วงเงินดําเนินการ
ปี 2560

ปี 2561

3,000,000,000
1,000,000,000

300,000,000
100,000,000

416,000,000 2,284,000,000
139,000,000 761,000,000

4,000,000,000

400,000,000

555,000,000 3,045,000,000

5. เป้ าหมายของโครงการ
รายการ
1. ที่ดิน
2. ก่อสร้างสถานีไฟฟ้า
3. เพิ่มหม้อแปลงไฟฟ้ากําลัง
4. ก่อสร้างสายส่ ง 115 เควี
5. ก่อสร้างระบบจําหน่ายแรงสู ง
6. ก่อสร้างระบบจําหน่ายแรงตํ่า
7. ติดตั้งหม้อแปลงจําหน่าย
คิดเป็ นร้อยละของปริ มาณงาน
ทั้งโครงการ
6. สถานะของโครงการ

แผนงาน

หน่ วย

เป้ าหมาย
ทั้งโครงการ

ปี 2560

ปี 2561

เป้ าหมาย
ปี ทีเ่ หลือ

แห่ง
แห่ง
แห่ง
วงจร-กม.
วงจร-กม.
วงจร-กม.
เควีเอ

4
4
4
130
939
651
38,560

132
30
2,100

3
2
1
31
209
214
12,380

1
2
3
99
598
407
24,080

100

4.80

27.00

68.20

เป็ นโครงการตามแผนพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 ได้รับความเห็นชอบโครงการจากคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 1 สิ งหาคม 2560

กลุ่มยุทธศาสตร์ และพัฒนา
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11. โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้ พืน้ ที่ทํากินทางการเกษตร ระยะที่ 2
วงเงิน 300,000,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ
หมวดสิ่ งก่อสร้าง

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

225,000,000

รวมทั้งสิ้ น

75,000,000
300,000,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

5 ปี (2559-2563)
เพื่อจัดหาบริ การไฟฟ้ าให้พ้ืนที่ทาํ กิ นทางการเกษตร เป็ นการ
สนั บ สนุ น การประกอบอาชี พ ของเกษตรกร ให้ ส ามารถใช้ ไ ฟฟ้ า
เป็ นปั จจัยการผลิตทางการเกษตร ช่วยลดต้นทุนการผลิต เป็ นการพัฒนา
เศรษฐกิ จแบบพอเพียงของครัวเรื อนเกษตรกรพื้นฐาน ก่ อให้เกิ ดความ
ยัง่ ยืนในการพัฒนาชนบท
ทัว่ ประเทศ (ยกเว้นกรุ งเทพฯ, นนทบุรี และสมุทรปราการ)
เงินลงทุนตามโครงการนี้ รวมทั้งสิ้ น จํานวน 2,030,000,000 บาท
ซึ่ ง จะใช้จ ากเงิ นรายได้ กฟภ. และ/หรื อเงิ นกู้ใ นประเทศตามความ
เหมาะสม และฐานะการเงินในแต่ละปี ต่อไป พอสรุ ปได้ดงั นี้.-
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แหล่ งเงินลงทุน
1. เงินกูใ้ นประเทศ
2. เงินรายได้ กฟภ.
รวม

วงเงิน
ดําเนินการ
ทั้งโครงการ

หน่วย : บาท
คงเหลือ
ดําเนินการ
ปี ต่ อไป

วงเงินดําเนินการ
ปี 2559-2560

ปี 2561

1,522,000,000
508,000,000

675,000,000
225,000,000

225,000,000
75,000,000

622,000,000
208,000,000

2,030,000,000

900,000,000

300,000,000

830,000,000

5. เป้ าหมายของโครงการ
แผนงาน
เป้ าหมาย
ทั้งโครงการ ปี 2559-2560 ปี 2561

เป้ าหมาย
ปี ทีเ่ หลือ

รายการ

หน่ วย

1. ก่อสร้างระบบจําหน่ายแรงสู ง
2. ก่อสร้างระบบจําหน่ายแรงตํ่า
3. ติดตั้งหม้อแปลง
4. ติดตั้งมิเตอร์ ไฟฟ้า

วงจร-กม.
วงจร-กม.
เควีเอ
เครื่ อง

2,500
3,800
75,000
40,600

1,125
1,710
33,750
18,000

375
570
11,250
6,000

1,000
1,520
30,000
16,600

%

100

45

15

40

คิดเป็ นร้อยละของปริ มาณงาน
ทั้งโครงการ
6. สถานะของโครงการ

เป็ นโครงการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ
ฉบับที่ 11 ได้รับความเห็นชอบโครงการจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
31 พฤษภาคม 2559

โครงการใหม่

กลุ่มยุทธศาสตร์ และพัฒนา
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12. โครงการก่ อสร้ างสายเคเบิลใต้ นํา้ ไปยังเกาะเต่ า จ.สุ ราษฎร์ ธานี
วงเงิน 1,776,000,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ
หมวดสิ่ งก่อสร้าง

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

1,332,000,000

444,000,000

รวมทั้งสิ้ น

1,776,000,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

3 ปี (2561-2563)
พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ และความมัน่ คง
ในการจ่ า ยไฟ เพื่ อ รองรั บ ความต้อ งการใช้ไ ฟฟ้ า ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ของ
เกาะต่างๆ ซึ่ งเป็ นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญ และมีอตั ราการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจค่อนข้างสู ง
เกาะเต่า จ.สุ ราษฎร์ ธานี
เงินลงทุนตามโครงการนี้ รวมทั้งสิ้ น จํานวน 1,776,000,000 บาท
ซึ่ ง จะใช้จากเงิ น รายได้ กฟภ. และ/ หรื อ เงิ น กู้ใ นประเทศตาม
ความเหมาะสม และฐานะการเงินในแต่ละปี ต่อไป พอสรุ ปได้ดงั นี้.-
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หน่วย : บาท
คงเหลือ
ดําเนินการ
ปี ต่ อไป

วงเงิน
ดําเนินการ
ทั้งโครงการ

วงเงิน
ดําเนินการ
ปี 2561

1. เงินกูใ้ นประเทศ
2. เงินรายได้ กฟภ.

1,332,000,000
444,000,000

1,332,000,000
444,000,000

-

รวม

1,776,000,000

1,776,000,000

-

แหล่ งเงินลงทุน

5. เป้ าหมายของโครงการ
รายการ

หน่ วย

1. ก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ าํ เกาะเต่า
2. ก่อสร้างระบบจําหน่าย 33 เควี
บนเกาะพะงัน
3. ก่อสร้างระบบจําหน่าย 33 เควี
บนเกาะเต่า
4. ติดตั้งอุปกรณ์ยกระดับแรงดัน (AVR)
คิดเป็ นร้อยละของปริ มาณงานทั้งโครงการ
6. สถานะของโครงการ

เป้ าหมาย แผนงาน เป้ าหมาย
ทั้งโครงการ ปี 2561 ปี ทีเ่ หลือ

วงจร-กม.
วงจร-กม.

45
19

วงจร-กม.

2

ชุด

2

%

100

ดําเนินการ
ประกวด
ราคาและ
จัดทํา
สัญญา

45
19
2
2

-

100

เป็ นโครงการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ
ฉบับที่ 10 ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างนําเสนอ ครม. พิจารณา
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13. โครงการก่ อสร้ างสายเคเบิลใต้ นํา้ 115 เควี เพื่อทดแทน
และเพิม่ ความสามารถในการจ่ ายไฟไปยังเกาะสมุย จ.สุ ราษฎร์ ธานี
วงเงิน 2,130,000,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ
หมวดสิ่ งก่อสร้าง

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

1,597,000,000

533,000,000

รวมทั้งสิ้ น

2,130,000,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

3 ปี (2561-2563)
พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ และความมัน่ คง
ในการจ่ า ยไฟ เพื่อ รองรั บ ความต้องการใช้ไ ฟฟ้ า ที่ เพิ่ ม ขึ้ น ของ
เกาะต่างๆ ซึ่ งเป็ นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญ และมีอตั ราการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจค่อนข้างสู ง
อ.เกาะสมุย จ.สุ ราษฎร์ ธานี
เงิ นลงทุ นตามโครงการนี้ รวมทั้งสิ้ น จํานวน 2,130,000,000 บาท
ซึ่ งจะใช้ จ ากเงิ นรายได้ กฟภ. และ/หรื อเงิ นกู้ ใ นประเทศตาม
ความเหมาะสม และฐานะการเงินในแต่ละปี ต่อไป พอสรุ ปได้ดงั นี้.-
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หน่วย : บาท
คงเหลือ
ดําเนินการ
ปี ต่ อไป

วงเงิน
ดําเนินการ
ทั้งโครงการ

วงเงิน
ดําเนินการ
ปี 2561

1. เงินกูใ้ นประเทศ

1,597,000,000

1,597,000,000

-

2. เงินรายได้ กฟภ.

533,000,000

533,000,000

-

2,130,000,000

2,130,000,000

-

แหล่ งเงินลงทุน

รวม
5. เป้ าหมายของโครงการ
รายการ
1.
2.
3.
4.

หน่ วย

ก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ าํ
Distributed Temperature Sensing
Synchronous Closing Breaker
เพิ่ม Bay

คิดเป็ นร้อยละของปริ มาณงานทั้งโครงการ
6. สถานะของโครงการ

เป้ าหมาย แผนงาน เป้ าหมาย
ทั้งโครงการ ปี 2561 ปี ทีเ่ หลือ

วงจร-กม.
ชุด
ชุด
ชุด

26
1
1
3

ดําเนินการ
ประกวด
ราคา และ
จัดทํา
สัญญา

26
1
1
3

%

100

-

100

เป็ นโครงการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ ง ชาติ
ฉบับที่ 11 ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างนําเสนอ ครม. พิจารณา

