งบประมาณประจําปี 2558
(1 มกราคม 2558 – 31 ธันวาคม 2558)

กองงบประมาณ
ฝ่ ายงบประมาณ

การไฟฟ้าส่ วนภูมภิ าค

สารบัญ
หน้ า
งบประมาณทําการ
- ประมาณการงบทําการ

1

- คําชี้แจงประกอบงบทําการ

2

- ประมาณการงบแสดงฐานะการเงิน

5

- ประมาณการเงินสด

7

- ภาระผูกพัน

8

งบประมาณลงทุน
สรุ ปงบประมาณลงทุนประจําปี 2558

9

1. งบลงทุนเพือ่ การดําเนินงานปกติ
1.1 กลุ่มธุรกิจเครือข่ าย
1.1.1 งานจัดหาอุปกรณ์ควบคุมระยะไกล (FRTU) เพื่อทดแทนของที่ชาํ รุ ด

13

ในโครงการ คจฟ.1
1.1.2 งานจัดหาอุปกรณ์สื่อสาร MARS เพื่อทดแทนของที่ชาํ รุ ดในโครงการ คจฟ.2

14

1.1.3 แผนงานพัฒนาภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้ า ระยะที่ 3

15

1.2 กลุ่มธุรกิจลงทุน
1.2.1 งานขยายเขตระบบจําหน่ายและระบบสายส่ งสําหรับผูใ้ ช้ไฟ

17

1.2.2 งานจัดหาสายเคเบิลใยแก้วนําแสงและอุปกรณ์สาํ รองคลังพัสดุ

18

สําหรับการตรวจซ่อมและปรับปรุ งเคเบิลใยแก้วนําแสง
1.2.3 งานระบบคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์สาํ เร็ จรู ป สําหรับธุรกิจหลัก

19

1.2.4 งานจัดซื้ อมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบสําหรับผูใ้ ช้ไฟรายใหญ่โครงการ AMR

20

สารบัญ (ต่ อ)
หน้ า
1.2.5 งานจัดหาเครื่ องมือสําหรับงานตรวจปรับความเที่ยงตรงมิเตอร์

21

วัดหน่วยซื้ อ-ขายของผูผ้ ลิตไฟฟ้ าขนาดเล็กมาก (VSPP) และ
ตรวจปรับความเที่ยงตรงมิเตอร์วดั หน่วยซื้ อ-ขายที่สถานีไฟฟ้ า
1.2.6 งานจัดหาเครื่ องมือสําหรับงานตรวจความเที่ยงตรงมิเตอร์เพื่อ

22

รองรับการรับซื้ อไฟฟ้ าจากโครงการผลิตไฟฟ้ าพลังงงานแสงอาทิตย์
ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ของรัฐบาล
1.2.7 งานจัดหาพร้อมติดตั้งกางเขนที่คงทนถาวร

23

1.2.8 งานเสริ มเพิ่มประสิ ทธิภาพงานบํารุ งรักษาหม้อแปลงไฟฟ้ ากําลัง

24

1.2.9 งานจ้างเหมา ออกแบบ จัดหาพร้อมติดตั้ง In Line Amplifier (ILA)

25

เพื่อรองรับการติดตั้งโครงข่าย IP Aggregate/Access Network
1.2.10 งานขยายช่องสัญญาณ (Bandwidth) ระบบสื่ อสัญญาณความเร็ วสูง

26

1.2.11 งานเสริ มความมัน่ คง (Protection) ระบบสื่ อสัญญาณความเร็ วสูง

27

1.2.12 งานจ้างที่ปรึ กษาเพื่อออกแบบก่อสร้างอาคารสํานักงาน กฟจ.ภูเก็ต

28

1.2.13 แผนงานสนับสนุนการดําเนินงาน ระยะที่ 2

29

1.2.14 แผนงานสนับสนุนการดําเนินงาน ระยะที่ 3

31

1.2.15 แผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะที่ 3

33

1.2.16 แผนงานบํารุ งรักษาอุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้ า

35

1.2.17 แผนงานการจัดการทรัพย์สินระบบจําหน่ายไฟฟ้ า

37

1.2.18 แผนงานขยายโครงข่ายระบบสื่ อสาร Next Generation Network

39

และสายเคเบิลใยแก้วนําแสง ให้ครอบคลุมการไฟฟ้ าและสถานีไฟฟ้ า ส่ วนที่ 1
1.2.19 งานออกแบบจัดหาพร้อมติดตั้ง IP Core Network

41

สารบัญ (ต่ อ)
หน้ า
1.2.20 แผนงานปรับปรุ งติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร Next Generation Network

43

ในพื้นที่ คจฟ.1 ทดแทนอุปกรณ์สื่อสารความเร็ วสูงที่มีอายุการใช้งานเกิน 10 ปี
1.2.21 แผนงานปรับปรุ งระบบป้ องกันภายในสถานีไฟฟ้ าของ กฟภ.

45

1.2.22 แผนงานปรับปรุ งรี เลย์ระบบป้ องกันรองรับเทคโนโลยีใหม่

47

และมาตรฐาน IEC61850
1.2.23 แผนงานจัดหาอุปกรณ์ไฟฟ้ าทดแทนสําหรับการบริ หารจัดการ

49

ทรัพย์สินระบบสายส่ ง 115 kV
1.2.24 แผนงานขยายโครงข่ายระบบสื่ อสารและสายเคเบิลใยแก้วนําแสง

51

ให้ครอบคลุมการไฟฟ้ าและสถานีไฟฟ้ า ส่ วนที่ 2
1.2.25 แผนงานปรับปรุ งระบบวิทยุสื่อสาร ส่ วนที่ 1 (กฟก.1)

53

1.2.26 แผนงานจัดหา Mobile Generator เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิ น

55

และภัยพิบตั ิดา้ นต่างๆ
1.3 กลุ่มสนับสนุนและบริการ
1.3.1 งานจัดหามิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบสํารองจ่าย

57

1.3.2 งานจัดหาหม้อแปลงและอุปกรณ์ประกอบสํารองจ่าย

58

1.3.3 แผนงานจัดหามิเตอร์สับเปลี่ยนตามวาระ

59

1.4 หมวดสํ ารอง
1.4.1 หมวดสํารองราคา

61

1.4.2 หมวดสํารองกรณี จาํ เป็ นเร่ งด่วน

62

สารบัญ (ต่ อ)
หน้ า
2. งบลงทุนทีท่ าํ เป็ นโครงการ
สรุ ปงบประมาณลงทุนที่ทาํ เป็ นโครงการ

63

2.1 โครงการต่ อเนื่อง
กลุ่มธุรกิจเครือข่ าย
2.1.1 พัฒนาระบบสายส่ งและสถานีไฟฟ้ าระยะที่ 6 ส่ วนที่ 1 (คพส. 6.1)

64

2.1.2 พัฒนาระบบสายส่ งและสถานีไฟฟ้ าระยะที่ 8 ส่ วนที่ 2 (คพส. 8.2)

66

2.1.3 ก่อสร้างและปรับปรุ งเสริ มระบบจําหน่ายระยะที่ 7 (คสจ.7)

68

2.1.4 พัฒนาระบบสายส่ งและสถานีไฟฟ้ าระยะที่ 9 ส่ วนที่ 1 (คพส. 9.1)

70

2.1.5 พัฒนาระบบสายส่ งและสถานีไฟฟ้ าระยะที่ 9 ส่ วนที่ 2 (คพส. 9.2)

72

2.1.6 พัฒนาระบบสายส่ งและสถานีไฟฟ้ าระยะที่ 9 ส่ วนที่ 3 (คพส. 9.3)

74

2.1.7 พัฒนาระบบสายส่ งและสถานีไฟฟ้ าระยะที่ 9 ส่ วนที่ 4 (คพส. 9.4)

76

2.1.8 เพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้ าระยะที่ 3 (คชฟ. 3)

78

2.1.9 ก่อสร้างระบบจําหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้น้ าํ ไปยังเกาะต่างๆ

80

(เกาะกูด, เกาะหมาก จ.ตราด) (คคก. เกาะกูด, เกาะหมาก จ.ตราด)
2.1.10 ขยายเขตไฟฟ้ าให้บา้ นเรื อนราษฎรรายใหม่ (คฟม.)

82

2.1.11 เพิม่ ประสิ ทธิภาพระบบศูนย์สงั่ การจ่ายไฟ (คปศ.)

84

กลุ่มธุรกิจลงทุน
2.1.12 พัฒนาการอ่านหน่วยด้วยระบบอัตโนมัติ (Automatic Meter Reading:AMR)
ระยะที่ 2

86

สารบัญ (ต่ อ)
หน้ า
2.2 โครงการใหม่
กลุ่มธุรกิจเครือข่ าย
2.2.1 ก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ าํ ไปยังเกาะเต่า จ.สุ ราษฎร์ธานี (คคต.)

88

2.2.2 พัฒนาระบบผลิตไฟฟ้ าด้วยพลังงานหมุนเวียนบนพื้นที่เกาะกูด เกาะหมาก จ.ตราด

90

2.2.3 ขยายเขตไฟฟ้ าให้พ้นื ที่ทาํ กินทางการเกษตร ระยะที่ 2 (คขก.2)

92

2.2.4 พัฒนาระบบไฟฟ้ าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1

94

2.2.5 พัฒนาระบบส่ งและจําหน่าย ระยะที่ 1

96

2.2.6 พัฒนาระบบไฟฟ้ าแบบโครงข่ายไฟฟ้ าขนาดเล็กมาก (Micro-Grid)

98

ที่ อ.แม่สะเรี ยง จ.แม่ฮ่องสอน
2.2.7 พัฒนาระบบผลิตไฟฟ้ าด้วยทุ่งกังหันลมในพื้นที่ภาคใต้

100

2.2.8 โรงไฟฟ้ าพลังนํ้าชุมชน

102

2.2.9 พัฒนาระบบไฟฟ้ าให้พ้นื ที่เกาะต่างๆ

104

2.2.10 ปรับปรุ งระบบไฟฟ้ ารองรับผูผ้ ลิตไฟฟ้ าขนาดเล็กมากจากพลังงานหมุนเวียน

106

2.2.11 ขยายเขตระบบไฟฟ้ าให้ครัวเรื อนที่ห่างไกล (คฟก.)

108

2.2.12 พัฒนาโครงข่ายไฟฟ้ าอัจฉริ ยะ (Smart Grid) ในพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี (คอพ.)

110

กลุ่มพัฒนาองค์ กร
2.2.13 พัฒนาไฟฟ้ าพลังนํ้าขนาดเล็กของ กฟภ. ที่ประตูระบายนํ้า
และอ่างเก็บนํ้าของกรมชลประทาน

112

งบประมาณทําการ

1
ประมาณการงบทําการ
ประจําปีงบประมาณ 2558
(มกราคม - ธันวาคม)
หน่วย : ล้านบาท

ปี 2557

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. รายจ่ายอื�น
กําไรก่อนผลกระทบจากอัตราแลกเปลี�ยนฯ และต้นทุนทางการเงิน
5. กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ
6. ต้นทุนทางการเงิน
กําไรสุทธิ
ค่าเสื�อมราคา
โบนัสจ่าย
หมายเหตุ

ปี 2557 คํานวณที�อัตราแลกเปลี�ยนฯ 1 ยูโร = 42.00 บาท

หมายเหตุ

ปี 2558 คํานวณที�อัตราแลกเปลี�ยนฯ 1 ยูโร = 41.90 บาท

ปี 2558

(ประมาณการ)

(ประมาณการ)

449,475.77
11,766.77
461,242.54

468,757.16
11,990.49
480,747.65

390,575.59
28,013.78
24,693.55
443,282.92
17,959.62
1,926.81
60.00
19,826.43
179.65
3,329.60
16,676.48

407,669.45
29,675.97
26,463.80
463,809.22
16,938.43
1,945.60
150.00
18,734.03
(75.24)
3,397.02
15,261.77

18,448.15
1,976.66

19,908.96
1,837.69

2
คําชี้แจงประกอบงบทําการ ปี งบประมาณ 2558
1. รายได้
1.1 รายได้ จากการจําหน่ ายกระแสไฟฟ้า

468,757.16 ล้ านบาท

ในปี งบประมาณ 2557 การไฟฟ้ าส่ ว นภู มิ ภ าค จํา หน่ า ยกระแสไฟฟ้ าได้ร วมทั้ง สิ้ น
117,568.00 ล้านหน่วย เป็ นหน่วยจําหน่ายไฟที่คิดมูลค่า จํานวน 115,379.00 ล้านหน่วย เป็ นเงินทั้งสิ้ น
449,475.77 ล้านบาท สําหรับในปี งบประมาณ 2558 คาดว่า จะจําหน่ ายกระแสไฟฟ้ าได้รวมทั้งสิ้ น
122,677.00 ล้านหน่ วย เป็ นหน่ วยจําหน่ ายไฟที่คิดมูลค่า 120,302.00 ล้านหน่ วย เพิ่มขึ้นจากปี 2557
ประมาณ 4.35% โดยมีราคาขายเฉลี่ยหน่วยละ 3.8965 บาท
1.2 รายได้ อนื่ จากการดําเนินงาน

11,990.49 ล้ านบาท

ประกอบด้วย รายได้จากการจําหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้ า, รายได้จากการให้เช่าหรื อใช้สินทรัพย์
รายได้ค่าติดตั้ง ตรวจการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ า, รายได้ค่าทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้ า, รายได้ค่าธรรมเนี ยม
ต่อไฟ, รายได้ค่าธรรมเนี ยมพาดสายสื่ อสารฯ, รายได้ค่าบริ การด้านวิศวกรรม, รายได้จากการก่อสร้าง
ให้ผใู ้ ช้ไฟ, รายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง และรายได้อื่นจากการดําเนิ นงาน คาดว่า รายได้
ประเภทนี้ ในปี งบประมาณ 2558 จะเพิ่มขึ้นจากปี งบประมาณ 2557 ประมาณ 1.90%

2. ค่ าใช้ จ่าย
2.1 ต้ นทุนขายและบริการ
ค่ าซื้อกระแสไฟฟ้า

407,669.45 ล้ านบาท

การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค ซื้อกระแสไฟฟ้ าจากการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย, กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุ รักษ์พลังงาน และผูผ้ ลิตไฟฟ้ าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก (VSPP.) มา
เพื่อจําหน่ าย ในปี งบประมาณ 2557 เป็ นจํานวน 123,656.00 ล้านหน่ วย เป็ นเงินทั้งสิ้ น 390,575.59
ล้านบาท สําหรับในปี งบประมาณ 2558 คาดว่าจะซื้อเพิ่มขึ้นจากปี 2557 ประมาณ 4.35% เป็ นจํานวน
129,034.00 ล้านหน่วย เป็ นเงินทั้งสิ้ น 407,669.45 ล้านบาท ในอัตราเฉลี่ยหน่วยละ 3.1594 บาท

3
ต้ นทุนขายและบริการอืน่

29,675.97 ล้ านบาท

ประกอบด้วย ค่านํ้ามันเชื้ อเพลิงและนํ้ามันหล่อลื่น, ต้นทุนขายและบริ การอื่น, ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับบุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนพนักงาน และสวัสดิการพนักงาน) และค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนิ นงาน (ค่าใช้จ่ายตอบแทนบุ คคลภายนอก, ค่าใช้จ่ายเกี่ ยวกับสํานักงาน, ค่าป้ องกัน ซ่ อมแซม
บํารุ งรั กษา และก่ อสร้ าง และค่ าใช้จ่ ายอื่ นในการดําเนิ นงาน) ประมาณว่า ในปี งบประมาณ 2558
ค่าใช้จ่ายประเภทนี้จะเพิ่มขึ้นจากปี งบประมาณ 2557 ประมาณ 5.93%
2.2 ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร

26,463.80 ล้ านบาท

เป็ นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากการขายและค่าใช้จ่ายทัว่ ไปที่เกิดขึ้นในลักษณะที่เกี่ยวกับ
การสั่ง การ การควบคุม และการดํา เนิ น งานของการไฟฟ้ าส่ ว นภูมิภ าค ประกอบด้ว ย ค่า ใช้จ่า ย
เกี่ ย วกับ บุค ลากร (เงินเดื อน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนพนักงาน, สวัสดิ การพนักงาน และค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาบุ คลากร) และค่ าใช้จ่ายในการดําเนิ นงาน (ค่ าใช้จ่ ายตอบแทนบุ คคลภายนอก, ค่าโฆษณา
ประชาสัมพันธ์, ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสํานักงาน, ค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจยั และพัฒนา, ค่าป้ องกัน ซ่ อมแซม
บํารุ งรั กษา และก่ อสร้ าง และค่าใช้จ่ายอื่ นในการดําเนิ นงาน) ประมาณว่า ในปี งบประมาณ 2558
ค่าใช้จ่ายประเภทนี้จะเพิ่มขึ้นจากปี 2557 ประมาณ 7.17%
3. รายได้ อนื่

1,945.60 ล้ านบาท

ประกอบด้วย รายได้ดอกเบี้ย, รายได้ค่าปรับ ค่าธรรมเนี ยม, รายได้จากการรับบริ จาค และ
รายได้อื่นที่ไม่เกี่ยวกับการดําเนิ นงาน ประมาณว่า ในปี งบประมาณ 2558 รายได้ประเภทนี้ จะเพิ่มขึ้น
จากปี งบประมาณ 2557 ประมาณ 0.98%
4. รายจ่ ายอืน่

150.00 ล้ านบาท

ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์เงินประกันฯจ่ายคืนผูใ้ ช้ไฟ และผลขาดทุนจากการ
จําหน่ายสิ นทรัพย์
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5. ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่ างประเทศ

75.24 ล้ านบาท

ประกอบด้วย ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนฯ ของเงินกูท้ ี่เกิ ดขึ้นจริ ง เนื่ องจากการจ่าย
ชําระคืนต้นเงินกู้ และผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนฯ ที่เกิดจากการปรับมูลค่าหนี้ เงินกูท้ ี่เป็ นเงินตรา
ต่างประเทศคงเหลือ ณ วันสิ้ นงวดบัญชี ให้เป็ นมูลค่าปัจจุบนั
6. ต้ นทุนทางการเงิน

3,397.02 ล้ านบาท

เป็ นดอกเบี้ยเงิ นกู,้ ดอกเบี้ยจ่าย-ธนาคาร, ดอกเบี้ยจ่าย-สัญญาเช่ าการเงิ น และค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับเงินกูร้ ะยะยาวที่เกิดจากการกูเ้ งินมาเพื่อใช้ในงานก่อสร้างตามโครงการต่าง ๆ จากแหล่งเงินกู้
ต่างประเทศ ได้แก่ KfW และแหล่งเงินกูใ้ นประเทศ ได้แก่ กระทรวงการคลัง, พันธบัตรการไฟฟ้ าส่ วน
ภูมิภาค และธนาคารพาณิ ชย์ ทั้งนี้ ไม่รวมดอกเบี้ยระหว่างก่อสร้างซึ่งถือเป็ นต้นทุนงานโครงการ
7. ค่ าเสื่ อมราคา

19,908.96 ล้ านบาท

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

1,837.69 ล้ านบาท

ในปี งบประมาณ 2558 ประมาณว่าจะจ่ายโบนัสให้พนักงานที่มีสิทธิได้รับเงิน
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ประมาณการงบแสดงฐานะการเงิน
ประจําปีงบประมาณ 2557 - 2558
(มกราคม - ธันวาคม)
หน่วย : ล้านบาท

ปี 2557

ปี 2558

(ประมาณการ)

(ประมาณการ)

4,289.13

4,391.34

33,074.49

34,493.30

2,903.77

3,219.25

เงินฝากสถาบันการเงินที�มีวัตถุประสงค์เฉพาะ

28,448.64

28,929.29

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น

13,233.14

14,526.76

รวม

81,949.17

85,559.94

ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ

226,670.12

235,115.94

30,348.31

33,736.14

1,458.41

643.05

61.56

52.33

504.25

496.19

รวม

259,042.65

270,043.65

รวมสินทรัพย์

340,991.82

355,603.59

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี�ค่ากระแสไฟฟ้า
พัสดุคงเหลือ

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
งานระหว่างก่อสร้าง
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น
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หน่วย : ล้านบาท

ปี 2557

ปี 2558

(ประมาณการ)

(ประมาณการ)

8,405.29
36,573.39
17,637.76
62,616.44

9,191.57
38,175.21
13,083.87
60,450.65

67,427.46
21,382.92
38,039.23
10,436.12
10,683.61
147,969.34
210,585.78

73,299.87
22,449.87
40,440.17
10,651.54
10,338.45
157,179.90
217,630.55

4,889.50
125,516.54
130,406.04
340,991.82

4,889.50
133,083.54
137,973.04
355,603.59

หนี�สินและส่วนของทุน
หนี�สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี
เจ้าหนี�ค่าซื�อกระแสไฟฟ้า
หนี�สินหมุนเวียนอื�น
รวม
หนี�สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาว
เงินประกันการใช้ไฟฟ้า
รายได้รอการรับรู้
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น
รวม
รวมหนี�สิน
ส่วนของทุน
ทุน
กําไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร
รวมส่วนของทุน
รวมหนี�สินและส่วนของทุน
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ประมาณการเงินสด
ประจําปีงบประมาณ 2558
(มกราคม - ธันวาคม)
หน่วย : ล้านบาท

ปี 2557
(ประมาณการ)

ปี 2558
(ประมาณการ)

446,383.92
30,740.70
1,067.25
4,000.00
482,191.87

467,338.35
27,138.94
1,066.95
15,000.00
510,544.24

418,978.89
18,641.86
10,979.20
2,395.71
12,758.74
18,086.15
481,840.55

442,754.93
23,270.31
12,057.50
1,976.66
8,044.34
22,338.29
510,442.03

351.32

102.21

ประมาณการเงินสดคงเหลือต้นงวด

3,937.81

4,289.13

ประมาณการเงินสดคงเหลือปลายงวดสุทธิ

4,289.13

4,391.34

ประมาณการเงินสดรับ
รายได้จากการจําหน่ายกระแสไฟฟ้า
รายได้อื�น ๆ
เงินประกันการใช้ไฟฟ้า
เงินกู้ในประเทศ
รวม

ประมาณการเงินสดจ่าย
รายจ่ายดําเนินงาน
รายจ่ายลงทุน
จ่ายชําระต้นเงินกู้และดอกเบี�ยเงินกู้
จ่ายโบนัสคณะกรรมการและพนักงาน
จ่ายรายได้นําส่งรัฐ
อื�น ๆ
รวม
เงินสดรับมากกว่าจ่าย (จ่ายมากกว่ารับ) ประจํางวด
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ภาระผูกพัน ปีงบประมาณ 2558
1. ผ่อนชําระต้นเงินกู้ในประเทศและต่างประเทศ
ที�ถึงกําหนดชําระภายในปีงบประมาณ 2558
โดยจ่ายเงินจากเงินรายได้ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

8,405.29 ล้านบาท

2. ผูกพันในการดําเนินงาน
2.1 ผูกพันในการลงทุนเพื�อการดําเนินงานปกติ
2.2 ผูกพันในการดําเนินงานตามโครงการ
รวม
3. จ่ายโบนัสคณะกรรมการและพนักงาน

8,014.26 ล้านบาท
13,207.37 ล้านบาท
21,221.63 ล้านบาท
1,976.66 ล้านบาท

งบประมาณลงทุน
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สรุปวงเงินงบประมาณลงทุนประจําปี 2558
หน่ วย : บาท
รายการ

แหล่งเงินลงทุน
เงินกู้ในประเทศ เงินรายได้ กฟภ.

รวม

งบลงทุนเพือ่ การดําเนินงานปกติ
1. กลุ่มธุรกิจเครือข่ าย
1.1 ขออนุมตั ิรายปี
1.1.1 งานจัดหาอุปกรณ์ควบคุมระยะไกล (FRTU) เพื่อทดแทนของที่ชาํ รุ ด
ในโครงการ คจฟ. 1
1.1.2 งานจัดหาอุปกรณ์สื่อสาร MARS เพื่อทดแทนของที่ชาํ รุ ดในโครงการ คจฟ.2
รวม
1.2 แผนงานระยะยาว/งานต่อเนื่อง
1.2.1 แผนงานพัฒนาภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้ า ระยะที่ 3
รวมกลุ่มธุรกิจเครือข่ าย
2. กลุ่มธุรกิจลงทุน
2.1 ขออนุมตั ิรายปี
2.1.1 งานขยายเขตระบบจําหน่ายและระบบสายส่ งสําหรับผูใ้ ช้ไฟ
2.1.2 งานจัดหาสายเคเบิลใยแก้วนําแสงและอุปกรณ์สาํ รองคลังพัสดุ
สําหรับการตรวจซ่อมและปรับปรุ งเคเบิลใยแก้วนําแสง
2.1.3 งานระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สาํ เร็ จรู ปสําหรับธุรกิจหลัก
2.1.4 งานจัดซื้ อมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบสําหรับผูใ้ ช้ไฟรายใหญ่โครงการ AMR
2.1.5 งานจัดหาเครื่ องมือสําหรับงานตรวจปรับความเที่ยงตรงมิเตอร์วดั หน่วย
ซื้ อ-ขายของผูผ้ ลิตไฟฟ้ าขนาดเล็กมาก(VSPP) และตรวจปรับความเที่ยงตรง
มิเตอร์วดั หน่วยซื้ อ-ขายที่สถานีไฟฟ้ า
2.1.6 งานจัดหาเครื่ องมือสําหรับงานตรวจความเที่ยงตรงมิเตอร์
เพื่อรองรับการรับซื้ อไฟฟ้ าจากโครงการผลิตไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์
ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ของรัฐบาล
2.1.7 งานจัดหาพร้อมติดตั้งกางเขนที่คงทนถาวร
2.1.8 งานเสริ มเพิ่มประสิ ทธิภาพงานบํารุ งรักษาหม้อแปลงไฟฟ้ ากําลัง
2.1.9 งานจ้างเหมา ออกแบบ จัดหาพร้อมติดตั้ง In Line Amplifier (ILA)
เพื่อรองรับการติดตั้งโครงข่าย IP Aggregate /Access Network
2.1.10 งานขยายช่องสัญญาณ (Bandwidth) ระบบสื่ อสัญญาณความเร็ วสู ง
2.1.11 งานเสริ มความมัน่ คง (Protection) ระบบสื่ อสัญญาณความเร็ วสู ง
2.1.12 งานจ้างที่ปรึ กษาเพื่อออกแบบก่อสร้างอาคารสํานักงาน กฟจ. ภูเก็ต
รวม

-

10,000,000

10,000,000

-

14,899,300
24,899,300

14,899,300
24,899,300

332,000,000 111,046,000
332,000,000 135,945,300

443,046,000
467,945,300

-

520,000,000
37,689,300

520,000,000
37,689,300

-

555,146,770
25,718,250
5,000,000

555,146,770
25,718,250
5,000,000

-

9,750,000

9,750,000

-

305,060,000
55,030,000
24,000,000

305,060,000
55,030,000
24,000,000

-

78,030,000
90,128,000
7,000,000
1,712,552,320

78,030,000
90,128,000
7,000,000
1,712,552,320
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สรุปวงเงินงบประมาณลงทุนประจําปี 2558
หน่ วย : บาท
รายการ

แหล่งเงินลงทุน
เงินกู้ในประเทศ เงินรายได้ กฟภ.

2.2 แผนงานระยะยาว/งานต่อเนื่อง
2.2.1 แผนงานสนับสนุนการดําเนินงาน ระยะที่ 2
204,952,000
2.2.2 แผนงานสนับสนุนการดําเนินงาน ระยะที่ 3
779,000,000 260,866,100
2.2.3 แผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะที่ 3
418,000,000 139,806,702
2.2.4 แผนงานบํารุ งรักษาอุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้ า
71,000,000 24,407,000
2.2.5 แผนงานการจัดการทรัพย์สินระบบจําหน่ายไฟฟ้ า
106,000,000 36,632,000
2.2.6 แผนงานขยายโครงข่ายระบบสื่ อสาร Next Generation Network
112,000,000 36,890,000
และสายเคเบิลใยแก้วนําแสง ให้ครอบคลุมการไฟฟ้ าและสถานีไฟฟ้ า ส่ วนที่ 1
289,600,000
2.2.7 แผนงานออกแบบจัดหาพร้อมติดตั้ง IP Core Network
2.2.8 แผนงานปรับปรุ งติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร Next Generation Network
167,400,000 56,250,000
ในพื้นที่ คจฟ.1 ทดแทนอุปกรณ์สื่อสารความเร็ วสู งที่มี
อายุการใช้งานเกิน 10 ปี
2.2.9 แผนงานปรั
ป ับปรุ
ป งระบบปัปั องกันั ภายในสถานี
ใ
ีไฟฟ้ าของ กฟภ.
ฟ
103,800,000 34,613,000
2.2.10 แผนงานปรับปรุ งรี เลย์ระบบป้ องกันรองรับเทคโนโลยีใหม่
108,000,000 37,274,000
และมาตรฐาน IEC61850
7,074,000
2.2.11 แผนงานจัดหาอุปกรณ์ไฟฟ้ าทดแทนสําหรับการบริ หารจัดการทรัพย์สิน
21,000,000
ระบบสายส่ ง 115 kV
2.2.12 แผนงานขยายโครงข่ายระบบสื่ อสารและสายเคเบิลใยแก้วนําแสง
34,000,000 11,720,000
ให้ครอบคลุมการไฟฟ้ าและสถานีไฟฟ้ า ส่ วนที่ 2
4,260,500
2.2.13 แผนงานปรับปรุ งระบบวิทยุสื่อสาร ส่ วนที่ 1 (กฟก.1)
12,000,000
2.2.14 แผนงานจัดหา Mobile Generator เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน
142,000,000 47,600,000
และภัยพิบตั ิดา้ นต่างๆ
รวม
2,568,752,000 697,393,302
รวมกลุ่มธุรกิจลงทุน
2,568,752,000 2,409,945,622

รวม
204,952,000
1,039,866,100
557,806,702
95,407,000
142,632,000
148,890,000
289,600,000
223,650,000

138,413,000
145,274,000
28,074,000
45,720,000
16,260,500
189,600,000
3,266,145,302
4,978,697,622
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สรุปวงเงินงบประมาณลงทุนประจําปี 2558
หน่ วย : บาท
รายการ
3. กลุ่มสนับสนุนและบริการ
3.1 ขออนุมตั ิรายปี
3.1.1 งานจัดหามิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบสํารองจ่าย
3.1.2 งานจัดหาหม้อแปลงและอุปกรณ์ประกอบสํารองจ่าย
รวม
3.2 แผนงานระยะยาว/งานต่อเนื่อง
3.2.1 แผนงานจัดหามิเตอร์สับเปลี่ยนตามวาระ
รวมกลุ่มสนับสนุนและบริการ
4. หมวดสํ ารอง
4.1 หมวดสํารองราคา
4.2 หมวดสํารองกรณี จาํ เป็ นเร่ งด่วน
รวมหมวดสํ ารอง
รวมงบลงทุนเพื่อการดําเนินงานปกติ

แหล่งเงินลงทุน
เงินกู้ในประเทศ เงินรายได้ กฟภ.

รวม

1,630,940,900
148,035,920
1,778,976,820

1,630,940,900
148,035,920
1,778,976,820

256,869,000 84,347,175
256,869,000 1,863,323,995

341,216,175
2,120,192,995

50,000,000
- 1,700,000,000
- 1,750,000,000
3,157,621,000 6,159,214,917

50,000,000
1,700,000,000
1,750,000,000
9,316,835,917

-
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สรุปงบประมาณลงทุนที่ทําเป็ นโครงการ ประจําปี 2558

หน่ วย : บาท
รายการ
โครงการต่ อเนื่อง
กลุ่มธุรกิจเครือข่ าย
1 พัฒนาระบบสายส่ งและสถานี ไฟฟ้ าระยะที่ 6 ส่ วนที่ 1 (คพส. 6.1)
2 พัฒนาระบบสายส่ งและสถานี ไฟฟ้ าระยะที่ 8 ส่ วนที่ 2 (คพส. 8.2)
3 ก่อสร้างและปรับปรุ งเสริ มระบบจําหน่ายระยะที่ 7 (คสจ.7)
4 พัฒนาระบบสายส่ งและสถานี ไฟฟ้ าระยะที่ 9 ส่ วนที่ 1 (คพส. 9.1)
5 พัฒนาระบบสายส่ งและสถานี ไฟฟ้ าระยะที่ 9 ส่ วนที่ 2 (คพส. 9.2)
6 พัฒนาระบบสายส่ งและสถานี ไฟฟ้ าระยะที่ 9 ส่ วนที่ 3 (คพส. 9.3)
7 พัฒนาระบบสายส่ งและสถานี ไฟฟ้ าระยะที่ 9 ส่ วนที่ 4 (คพส. 9.4)
8 เพิ่มความเชื่ อถือได้ของระบบไฟฟ้ าระยะที่ 3 (คชฟ. 3)
9 ก่อสร้างระบบจําหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้น้ าํ ไปยังเกาะต่างๆ (เกาะกูด, เกาะหมาก จ.ตราด)
(คคก. เกาะกูด, เกาะหมาก จ.ตราด)
10 ขยายเขตไฟฟ้ าให้บา้ นเรื อนราษฎรรายใหม่ (คฟม.)
11 เพิ่มประสิ ทธิภาพระบบศูนย์สงั่ การจ่ายไฟ (คปศ.)
รวม
กลุ่มธุรกิจลงทุน
12 พัฒนาการอ่านหน่วยด้วยระบบอัตโนมัติ (Automatic Meter Reading:AMR) ระยะที่ 2
รวมโครงการต่ อเนื่อง
โครงการใหม่
กลุ่มธุรกิจเครือข่ าย
13 ก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ าํ ไปยังเกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี (คคต.)
14 พัฒนาระบบผลิตไฟฟ้ าด้วยพลังงานหมุนเวียนบนพื้นที่เกาะกูด เกาะหมาก จ.ตราด
15 ขยายเขตไฟฟ้ าให้พ้นื ที่ทาํ กินทางการเกษตร ระยะที่ 2 (คขก.2)
16 พัฒนาระบบไฟฟ้ าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1
17 พัฒนาระบบส่ งและจําหน่าย ระยะที่ 1
18 พัฒนาระบบไฟฟ้ าแบบโครงข่ายไฟฟ้ าขนาดเล็กมาก (Micro-Grid)
ที่ อ.แม่สะเรี ยง จ.แม่ฮ่องสอน
19 พัฒนาระบบผลิตไฟฟ้ าด้วยทุ่งกังหันลมในพื้นที่ภาคใต้
20 โรงไฟฟ้ าพลังนํ้าชุมชน
21 พัฒนาระบบไฟฟ้ าให้พ้นื ที่เกาะต่างๆ
22 ปรับปรุ งระบบไฟฟ้ ารองรับผูผ้ ลิตไฟฟ้ าขนาดเล็กมากจากพลังงานหมุนเวียน
23 ขยายเขตระบบไฟฟ้ าให้ครัวเรื อนที่ห่างไกล (คฟก.)
24 พัฒนาโครงข่ายไฟฟ้ าอัจฉริ ยะ (Smart Grid) ในพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี (คอพ.)
รวม
กลุ่มพัฒนาองค์กร
25 พัฒนาไฟฟ้ าพลังนํ้าขนาดเล็กของ กฟภ. ที่ประตูระบายนํ้าและอ่างเก็บนํ้าของกรมชลประทาน
รวมโครงการใหม่
รวมงบลงทุนที่ทําเป็ นโครงการ
รวมทั้งสิ้น

แหล่ งเงินลงทุนใหม่
เงินกู้ในประเทศ เงินรายได้ กฟภ.

รวม

123,323,000
943,634,000
539,000,000
95,000,000
750,000,000
237,000,000
1,694,000,000
105,000,000

162,231,421
105,793,000
180,000,000
32,000,000
250,000,000
79,000,000
564,900,000
35,000,000

162,231,421
229,116,000
943,634,000
719,000,000
127,000,000
1,000,000,000
316,000,000
2,258,900,000
140,000,000

630,000,000
370,000,000
5,486,957,000

210,000,000
124,000,000
1,742,924,421

840,000,000
494,000,000
7,229,881,421

276,962,000
5,763,919,000

23,038,000
1,765,962,421

300,000,000
7,529,881,421

126,000,000
82,000,000
375,000,000
270,000,000
1,500,000,000
116,000,000

42,000,000
28,000,000
125,000,000
90,000,000
500,000,000
39,000,000

168,000,000
110,000,000
500,000,000
360,000,000
2,000,000,000
155,000,000

90,000,000
13,000,000
26,000,000
352,000,000
223,000,000

30,000,000
5,000,000
9,000,000
118,000,000
75,000,000

129,000,000

44,000,000

120,000,000
18,000,000
35,000,000
470,000,000
298,000,000
173,000,000

3,302,000,000

1,105,000,000

4,407,000,000

37,000,000

13,530,000

50,530,000

3,339,000,000
9,102,919,000
12,260,540,000

1,118,530,000
2,884,492,421
9,043,707,338

4,457,530,000
11,987,411,421
21,304,247,338

งบลงทุน
เพือการดําเนินงานปกติ

กล่ ุมธุรกิจเครือข่ าย
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งานจัดหาอุปกรณ์ ควบคุมระยะไกล (FRTU)
เพือ่ ทดแทนของทีช่ ํารุดในโครงการ คจฟ. 1
วงเงิน 10,000,000 บาท
หน่ วย : บาท
รายการ

เงินรายได้ กฟภ.

หมวดสิ่ งก่อสร้างระบบไฟฟ้ า

10,000,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

ปี งบประมาณ 2558
เพื่อให้ระบบ FRTU มีความพร้อมใช้งานอยูเ่ สมอ และใช้งานได้
อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ รั บส่ งข้อมูลจากระบบ SCADA/DMS ได้อย่าง
สมบูรณ์ ซึ่ งจะทําให้การควบคุมระบบไฟฟ้ า สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่าง
ต่อเนื่อง มีประสิ ทธิภาพ
การไฟฟ้ าเขตในพื้นที่ น.3, ก.1, ก.2, ก.3, ต.1
ในปี 2558 วงเงินดําเนิ นการ 10,000,000 บาท ใช้จากเงินรายได้
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค (เล่มรายละเอียดประกอบฯ หน้า 1)

5. เป้าหมาย

จัดซื้อ FRTU พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จํานวน 100 ชุด

6. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

กองอุปกรณ์ควบคุม
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งานจัดหาอุปกรณ์ สื่อสาร MARS
เพือ่ ทดแทนของทีช่ ํารุดในโครงการ คจฟ.2
วงเงิน 14,899,300 บาท
หน่ วย : บาท
รายการ

เงินรายได้ กฟภ.
14,899,300

หมวดสิ่ งก่อสร้างระบบไฟฟ้ า

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

ปี งบประมาณ 2558
เพื่ อให้ระบบ SCADA มี ความพร้ อมใช้งานอยู่เสมอและ
สอดคล้องกับแผนงานจัดการทรัพย์สินของ กฟภ.
การไฟฟ้ าเขตในพื้นที่ น.1, น.2, ฉ.1, ฉ.2, ฉ.3, ต.2 และ ต.3
ในปี 2558 วงเงินดําเนินการ 14,899,300 บาท ใช้จากเงินรายได้
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค (เล่มรายละเอียดประกอบฯ หน้า 2)

5. เป้าหมาย

1. จัดซื้ออุปกรณ์สื่อสาร MARS พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 3 รายการ
2. จัดซื้อเครื่ องมือเครื่ องใช้ 1 รายการ

6. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

ศูนย์สงั่ การระบบไฟฟ้ า

1520

แผนงานพัฒนาภูมสิ ารสนเทศระบบไฟฟ้ า ระยะที่ 3
วงเงิน 443,046,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ
หมวดเครื่ องมือเครื่ องใช้ขนาดเล็ก

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

332,000,000

111,046,000

รวมทั้งสิ้น

443,046,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

ปี งบประมาณ 2557-2560
เพื่อขยายขอบเขตการใช้งานระบบสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์ ให้
ทัว่ ถึง และเพียงพอในการเริ่ มต้นใช้งาน GIS ระดับองค์กรอย่างเต็มรู ปแบบ
เตรี ยมความพร้อมในการรองรับการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้ าอัจฉริ ยะ
(Smart Grid) และเชื่อมต่อระบบสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์ เข้ากับระบบหลัก
ต่าง ๆ ของ กฟภ. ในการพัฒนาขีดความสามารถการให้บริ การข้อมูลด้าน
แผนที่และนําเอาข้อมูลเชิงแผนที่มาให้บริ การลูกค้า
สํานักงานใหญ่, การไฟฟ้ าเขต และการไฟฟ้ าชั้น 1 และ ชั้น 2
เงิ นลงทุนเต็มแผนงานนี้ รวมทั้งสิ้ น 2,090,000,000 บาท ซึ่ งใช้
จากเงินรายได้การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค และ/หรื อเงินกูใ้ นประเทศ ตามความ
เหมาะสมและฐานะการเงินในแต่ละปี ต่อไป โดยในปี 2558 ได้รับวงเงิน
ดําเนินการ 443,046,000 บาท
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แหล่งเงินลงทุน
1. เงินกูใ้ นประเทศ
2. เงินรายได้ กฟภ.
รวม

5. เป้าหมาย

6. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

วงเงิน
ดําเนินการ
เต็มแผน

วงเงินดําเนินการ

หน่วย : บาท
คงเหลือ
ดําเนินการ
ปี ต่ อไป

ปี 2557

ปี 2558

1,567,000,000
523,000,000

152,000,000
51,001,000

332,000,000
111,046,000

1,083,000,000
360,953,000

2,090,000,000

203,001,000

443,046,000

1,443,953,000

- จัดหาซอฟต์แวร์ และฮาร์ ดแวร์ เพื่ อรองรั บผูใ้ ช้งานแบบ Online
ของการไฟฟ้ าจังหวัด อําเภอ สาขา และสาขาย่อย
- จัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์สาํ รอง (Disaster Recovery Site)
- ปรับปรุ งเครื่ องแม่ข่ายเดิมให้ทาํ หน้าที่เป็ น Non-Production System
- ปรับปรุ ง / พัฒนาโปรแกรมประยุกต์และฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร์เพิ่มเติม
กองแผนที่ระบบไฟฟ้ า

กล่ ุมธุรกิจลงทุน
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งานขยายเขตระบบจําหน่ ายและระบบสายส่ งสํ าหรับผู้ใช้ ไฟ
วงเงิน 520,000,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ

เงินรายได้ กฟภ.

หมวดสิ่ งก่อสร้างระบบไฟฟ้ า
- ค่าวัสดุอุปกรณ์

440,000,000

- ค่าใช้จ่ายหน้างาน

80,000,000
รวมทั้งสิ้น

520,000,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

5. เป้าหมาย

6. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

ปี งบประมาณ 2558
เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟ ของผูใ้ ช้ไฟในเขตอุตสาหกรรม/
เขตธุรกิจ หรื อผูใ้ ช้ไฟเฉพาะรายทัว่ ไป ที่มีความประสงค์จะขอใช้ไฟจาก
กฟภ. โดยยังไม่อยูใ่ นแผนงานของโครงการใด
การไฟฟ้ าเขต 12 เขต
วงเงินดําเนินการ 520,000,000 บาท ใช้จากเงินรายได้การไฟฟ้ า
ส่ วนภูมิภาค
ก่อสร้างระบบสายส่ ง

32

วงจร - กม.

ก่อสร้างระบบจําหน่าย

625

วงจร - กม.

ฝ่ ายออกแบบสถานีและสายส่ ง

18 29

งานจัดหาสายเคเบิลใยแก้ วนําแสงและอุปกรณ์ สํารองคลังพัสดุ
สํ าหรับการตรวจซ่ อมและปรับปรุงเคเบิลใยแก้ วนําแสง
วงเงิน 37,689,300 บาท
หน่วย : บาท
รายการ

เงินรายได้ กฟภ.

หมวดสิ่ งก่อสร้างระบบไฟฟ้ า

37,689,300

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ

ปี งบประมาณ 2558
เพื่อให้มีสายเคเบิลใยแก้วนําแสงและอุปกรณ์ประกอบรองรับ
การใช้งาน สําหรับปรับปรุ งโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนําแสงในเส้นทาง
ที่มีการปรับปรุ งระบบสายส่ งและระบบจําหน่ ายของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค
ให้มีความมัน่ คงในการใช้งานมากขึ้น
การไฟฟ้ าเขตทั้ง 12 เขตและสํานักงานใหญ่

4. แผนการใช้ เงิน

วงเงินดําเนินการ 37,689,300 บาท ใช้จากเงินรายได้การไฟฟ้ า
ส่ วนภูมิภาค (เล่มรายละเอียดประกอบฯ หน้า 3-4)

5. เป้าหมาย

1. ปรับปรุ งเคเบิลใยแก้วนําแสงที่มีการปรับปรุ งระบบสายส่ ง
และระบบจําหน่าย จํานวน 52 กม. รวม 52 งาน
2. ปรั บปรุ งสายเคเบิ ลใยแก้วนําแสง ป้ องกันกระรอกกัดแทะ
หรื อชํารุ ดในพื้นที่ภูเขา ที่มีระยะห่างเสามาก จํานวน 72 กม. รวม 80 งาน
3. ตรวจซ่อมสายเคเบิลใยแก้วนําแสงที่เกิน 300 เมตร จํานวน 40 กม.
รวม 80 งาน

6. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

กองบริ หารเครื อข่ายสื่ อสาร

19
27

งานระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟต์ แวร์ สําเร็จรูปสํ าหรับธุรกิจหลัก
วงเงิน 555,146,770 บาท
หน่วย : บาท
รายการ

เงินรายได้ กฟภ.

หมวดเครื่ องมือเครื่ องใช้ขนาดเล็ก

555,146,770

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

ปี งบประมาณ 2558
เพื่ อ สนับ สนุ น กระบวนการปฏิ บ ัติ ง านของ กฟภ. และการ
ตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หารให้เป็ นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ ว และมีประสิ ทธิ ภาพ
รวมทั้งสามารถรองรับการปรับโครงสร้างของอุตสาหกรรมการผลิตและ
จําหน่ ายไฟฟ้ า โดยใช้ซอฟต์แวร์ สําเร็ จรู ปที่สามารถเชื่ อมโยงระบบการ
ทํางานทัว่ ทั้งองค์กรได้อย่างอัตโนมัติ
สํานักงานใหญ่และทัว่ ประเทศ
ในปี 2558 วงเงินดําเนินการ 555,146,770 บาท ใช้จากเงินรายได้
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค

5. เป้าหมาย

ระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สาํ เร็ จรู ปเพื่อใช้ในกิจการ 9 ระบบ
1. ระบบบริ หารข้อมูลลูกค้า (Customer Information System)
2. ระบบชําระหนี้ซ้ือขายไฟฟ้ า (Settlement System)
3. ระบบบริ หารไฟฟ้ าขัดข้อง (Outage Management System)
4. ระบบบริ หารงานบริ การ (Work Management System)
5. ระบบบริ หารพัสดุ (Material Management System)
6. ระบบบริ หารการเงิน (Financial Management System)
7. ระบบบริ หารทรัพยากรบุคคล (Human Resource
Management System)
8. ระบบบริ หารงานบํารุ งรักษา (Maintenance Management System)
9. ระบบฐานข้อมูลสิ นทรัพย์ / อุปกรณ์ไฟฟ้ า (Asset Database)

6. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

กองสนับสนุนและบริ การระบบสารสนเทศ

20

งานจัดซื้อมิเตอร์ และอุปกรณ์ ประกอบ
สํ าหรับผู้ใช้ ไฟรายใหญ่ โครงการ AMR
วงเงิน 25,718,250 บาท
หน่วย : บาท
รายการ

เงินรายได้ กฟภ.

หมวดเครื่ องจักรอุปกรณ์

25,718,250

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

ปี งบประมาณ 2558
เพื่อให้มีมิเตอร์ AMR, โมเด็มและอุปกรณ์ประกอบ สําหรับ
สับ เปลี่ ย นทดแทนในกรณี มิเ ตอร์ แ ละอุ ปกรณ์ ประกอบ จากโครงการ
AMR ระยะที่ 1 ชํารุ ด
ทัว่ ประเทศ
วงเงินดําเนิ นการ 25,718,250 บาท ใช้จากเงินรายได้การไฟฟ้ า
ส่ วนภูมิภาค (เล่มรายละเอียดประกอบฯ หน้า 5)

5. เป้าหมาย

1. จัดซื้อ TOU มิเตอร์ 3 เฟส จํานวน 1,250 เครื่ อง
2. จัดซื้อโมเด็มและอุปกรณ์ประกอบ จํานวน 2,650 ชุด
3. จัดซื้อตูส้ าํ หรับมิเตอร์ AMR จํานวน 150 ตู ้

6. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

กองควบคุมและพัฒนาระบบมิเตอร์อจั ฉริ ยะ

21

งานจัดหาเครื่องมือสํ าหรับงานตรวจปรับความเทีย่ งตรงมิเตอร์ วดั หน่ วย
ซื้อ-ขาย ของผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก(VSPP) และตรวจปรับ
ความเทีย่ งตรงมิเตอร์ วดั หน่ วยซื้อ-ขายทีส่ ถานีไฟฟ้ า
วงเงิน 5,000,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ

เงินรายได้ กฟภ.

หมวดเครื่ องมือเครื่ องใช้ขนาดเล็ก

5,000,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

ปี งบประมาณ 2558
เพื่ อ ใช้สํา หรั บ งานตรวจปรั บ ความเที่ ย งตรงมิ เ ตอร์ ว ดั หน่ ว ย
ซื้อ-ขาย ระหว่าง กฟภ. กับผูผ้ ลิตไฟฟ้ าขนาดเล็กมาก (VSPP) และมิเตอร์
วัดหน่วยซื้อ-ขายที่สถานีไฟฟ้ า
จุดติดตั้งมิเตอร์ซ้ือ-ขายไฟฟ้ า (ทัว่ ประเทศ)
วงเงินดําเนิ นการ 5,000,000 บาท ใช้จากเงินรายได้การไฟฟ้ า
ส่ วนภูมิภาคทั้งหมด (เล่มรายละเอียดประกอบฯ หน้า 6)

5. เป้าหมาย

จัดหาเครื่ องมือทดสอบความเที่ยงตรงมิเตอร์ จํานวน 2 ชุด

6. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

กองมิเตอร์

22

งานจัดหาเครื่องมือสํ าหรับงานตรวจสอบความเทีย่ งตรงมิเตอร์
เพือ่ รองรับการรับซื้อไฟฟ้ าจากโครงการผลิตไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์
ทีต่ ดิ ตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ของรัฐบาล
วงเงิน 9,750,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ

เงินรายได้ กฟภ.

หมวดเครื่ องมือเครื่ องใช้ขนาดเล็ก

9,750,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

ปี งบประมาณ 2558
เพื่อเพิ่มความมัน่ ใจในความถูกต้องของมิเตอร์ซ้ือขายไฟฟ้ าจาก
โครงการผลิตไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar rooftop)
ของรัฐบาลและภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร
ทัว่ ประเทศ
วงเงินดําเนิ นการ 9,750,000 บาท ใช้จากเงินรายได้การไฟฟ้ า
ส่ วนภูมิภาคทั้งหมด (เล่มรายละเอียดประกอบฯ หน้า 7)

5. เป้าหมาย

จัดหาเครื่ องมือทดสอบความเที่ยงตรงมิเตอร์ จํานวน 15 ชุด

6. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

กองมิเตอร์

หมายเหตุ***

คณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบงบประมาณประจําปี 2558
โดยมี มติให้ปรั บลดงานจัดหาเครื่ องมือสําหรั บงานตรวจความเที่ยงตรง
มิเตอร์เพื่อรองรับการซื้อไฟฟ้ าจากโครงการผลิตไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์
ที่ติดตั้งบนหลังคาของ กฟภ.ไว้ก่อน เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายการลงทุน
โครงการของกระทรวงพลัง งาน และเมื่ อ โครงการผลิ ต ไฟฟ้ าพลัง งาน
แสงอาทิตย์ชุมชนของกระทรวงพลังงานมีความชัดเจนในการดําเนิ นการแล้ว
และ กฟภ. ยังมีความจําเป็ นต้องลงทุน จึงเสนอขออนุมตั ิมาอีกครั้ง

23

งานจัดหาพร้ อมติดตั้งกางเขนทีค่ งทนถาวร
วงเงิน 305,060,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ

เงินรายได้ กฟภ.

หมวดสิ่ งก่อสร้างระบบไฟฟ้ า

305,060,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา

ปี งบประมาณ 2558

2. วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปั ญหาสายสื่ อสารไม่เป็ นระเบียบ เรี ยบร้อย เพิ่มความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ
กฟภ. ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

3. สถานทีด่ ําเนินการ

กฟข. 12 เขต ในพื้นที่ในเมือง, พื้นที่ท่องเที่ยวและเส้นทางวิกฤต
ทุกจังหวัด

4. แผนการใช้ เงิน

วงเงินดําเนิ นการ 305,060,000 บาท ใช้จากเงินรายได้การไฟฟ้ า
ส่ วนภูมิภาค

5. เป้าหมาย

จัดหาพร้อมติดตั้งกางเขนที่คงทนถาวรพร้ อมติ ดตั้ง
140,000 ชุด

6. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

กองบริ หารเครื อข่ายสื่ อสาร

จํานวน

24

งานเสริมเพิม่ ประสิ ทธิภาพงานบํารุงรักษาหม้ อแปลงไฟฟ้ ากําลัง
วงเงิน 55,030,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ

เงินรายได้ กฟภ.

หมวดสิ่ งก่อสร้างระบบไฟฟ้ า

55,030,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ

ปี งบประมาณ 2558
เพื่อให้หม้อแปลงไฟฟ้ ากําลังในพื้นที่ น, ฉ, ต มีประสิ ทธิ ภาพ
ในการจ่ายไฟ สามารถยืดอายุการใช้งานและเสริ มเพิ่มประสิ ทธิภาพให้กบั
หม้อแปลงไฟฟ้ ากําลัง
พื้นที่ภาคเหนือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้

4. แผนการใช้ เงิน

วงเงินดําเนินการ 55,030,000 บาท ใช้จากเงินรายได้การไฟฟ้ า
ส่ วนภูมิภาคทั้งหมด (เล่มรายละเอียดประกอบฯ หน้า 8-9)

5. เป้าหมาย

1. จัด ซื้ อ เครื่ อ งทดสอบสําหรั บใช้ง านในห้อ งทดสอบนํ้ามัน
หม้อแปลง กองหม้อแปลง 3 รายการ
2. จัดซื้ อเครื่ องทดสอบสําหรับงานบํารุ งรักษาหม้อแปลงไฟฟ้ า
กําลังในพื้นที่ น, ฉ, ต 6 รายการ
3. จัดซื้ออุปกรณ์หม้อแปลงไฟฟ้ ากําลัง 7 รายการ
4. จัดซื้ อชุดควบคุมหม้อแปลงไฟฟ้ ากําลังระยะไกล พร้อมอุปกรณ์
ประกอบ 1 รายการ

6. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

กองหม้อแปลง

25

งานจ้ างเหมา ออกแบบ จัดหาพร้ อมติดตั้ง In Line Amplifier (ILA)
เพือ่ รองรับการติดตั้งโครงข่ าย IP Aggregate /Access Network
วงเงิน 24,000,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ

เงินรายได้ กฟภ.

หมวดสิ่ งก่อสร้างระบบไฟฟ้ า

24,000,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ

ปี งบประมาณ 2558
เพื่อให้ กฟภ.มีระบบสื่ อสารที่มีความมัน่ คงและมีประสิ ทธิ ภาพ
มากขึ้น สามารถสั่งการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้ าในสถานี ไฟฟ้ าได้โดยตรงจาก
ศู น ย์ค วบคุ ม การจ่ า ยไฟ และเชื่ อ มโยงระบบงานด้า นสารสนเทศให้
สํานักงานการไฟฟ้ าให้บริ การผูใ้ ช้ไฟได้อย่างสะดวก
สํานักงานการไฟฟ้ า สถานีไฟฟ้ า

4. แผนการใช้ เงิน

ในปี 2558 วงเงินดําเนิ นการ 24,000,000 บาท ใช้จากเงินรายได้
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค

5. เป้าหมาย

ออกแบบจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ In Line Amplifier (ILA)
จํานวน 20 Nodes เพื่อรองรับการเชื่อมโยง Aggregation Nodes และ Access
Nodes

6. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

กองออกแบบและบริ การ
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งานขยายช่ องสั ญญาณ (Bandwidth) ระบบสื่ อสั ญญาณความเร็วสู ง
วงเงิน 78,030,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ

เงินรายได้ กฟภ.

หมวดสิ่ งก่อสร้างระบบไฟฟ้ า

78,030,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ

ปี งบประมาณ 2558
เพื่อให้ กฟภ.มีระบบสื่ อสารที่มีความมัน่ คงและมีประสิ ทธิ ภาพ
มากขึ้น สามารถสั่งการควบคุ มอุปกรณ์ไฟฟ้ าในสถานี ไฟฟ้ าได้โดยตรง
จากศูนย์ควบคุ มการจ่ ายไฟ และเชื่ อมโยงระบบงานด้านสารสนเทศให้
สํานักงานการไฟฟ้ าให้บริ การผูใ้ ช้ไฟได้อย่างสะดวก
สํานักงานการไฟฟ้ า สถานีไฟฟ้ า

4. แผนการใช้ เงิน

ในปี 2558 วงเงินดําเนินการ 78,030,000 บาท ใช้จากเงินรายได้
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค (เล่มรายละเอียดประกอบฯ หน้า 10)

5. เป้าหมาย

จ้างเหมาออกแบบจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ เชื่ อมโยงเพื่อขยาย
ช่องสัญญาณ (Bandwidth) ระบบสื่ อสัญญาณความเร็ วสู ง โดย add card
เช่น STM-16 Optical Interface, ADM-16/DXC, STM-1/4/16 Optical
Interface port, Interface card

6. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

กองออกแบบและบริ การ
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งานเสริมความมั่นคง (Protection) ระบบสื่ อสั ญญาณความเร็วสู ง
วงเงิน 90,128,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ

เงินรายได้ กฟภ.

หมวดสิ่ งก่อสร้างระบบไฟฟ้ า

90,128,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ

ปี งบประมาณ 2558
เพื่อให้ กฟภ.มีระบบสื่ อสารที่มีความมัน่ คงและมีประสิ ทธิ ภาพ
มากขึ้น สามารถสั่งการควบคุ มอุปกรณ์ไฟฟ้ าในสถานี ไฟฟ้ าได้โดยตรง
จากศูนย์ควบคุ มการจ่ ายไฟ และเชื่ อมโยงระบบงานด้านสารสนเทศให้
สํานักงานการไฟฟ้ าให้บริ การผูใ้ ช้ไฟได้อย่างสะดวก
สํานักงานการไฟฟ้ า สถานีไฟฟ้ า

4. แผนการใช้ เงิน

ในปี 2558 วงเงินดําเนิ นการ 90,128,000 บาท ใช้จากเงินรายได้
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค (เล่มรายละเอียดประกอบฯ หน้า 11)

5. เป้าหมาย

จ้า งเหมาจัด หาพร้ อ มติ ด ตั้ง โครงข่ า ยสื่ อ สาร โดยออกแบบ
ปรับปรุ งสถานี (Nodes) เดิมที่มี Topology เป็ นแบบ Chain หรื อ Spur ให้
เป็ นแบบ Ring (งานปิ ด Loop) และลดขนาด Ring ที่ใหญ่เกินไปให้เล็กลง

6. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

กองออกแบบและบริ การ
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งานจ้ างทีป่ รึกษาเพือ่ ออกแบบก่ อสร้ างอาคารสํ านักงาน กฟจ. ภูเก็ต
วงเงิน 7,000,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ

เงินรายได้ กฟภ.

หมวดสิ่ งก่อสร้าง

7,000,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ

ปี งบประมาณ 2558
เพื่อออกแบบก่อสร้ างอาคารสํานักงานให้มีพ้ืนที่ ปฏิบตั ิงาน
เพียงพอและเหมาะสมกับความต้องการใช้งานในปั จจุบนั และอนาคต ทั้ง
ทางด้านบริ การและนันทนาการ
กฟจ.ภูเก็ต

4. แผนการใช้ เงิน

วงเงิ นดําเนิ นการ 7,000,000 บาท ใช้จากเงิ นรายได้
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค

5. เป้าหมาย

แบบโครงร่ างในรายละเอียด (Detail Design) สําหรับก่อสร้าง
อาคารสํานักงาน กฟจ.ภูเก็ต

6. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

กองสถาปั ตยกรรม
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แผนงานสนับสนุนการดําเนินงาน ระยะที่ 2
วงเงิน 204,952,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ
หมวดสิ่ งก่อสร้างงานโยธา

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

204,952,000

-

รวมทั้งสิ้น

204,952,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

ปี งบประมาณ 2550 - 2559
สามารถให้บริ การผูใ้ ช้ไฟได้ทนั ต่อความต้องการมากขึ้น โดย
จัดหาสิ่ งสนับสนุ นในการดําเนิ นงานให้เพียงพอกับความต้องการเพื่อให้
ปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
ทัว่ ประเทศ
เงินลงทุนตามแผนงานรวมทั้งสิ้ น 3,550,000,000 บาท ซึ่ งใช้จาก
เงิ น รายได้ก ารไฟฟ้ าส่ ว นภู มิ ภ าคและ / หรื อ เงิ น กู้ใ นประเทศ ตามความ
เหมาะสมและฐานะการเงินในแต่ละปี ต่อไป โดยในปี 2558 ได้รับวงเงิน
ดําเนินการ 204,952,000 บาท (เล่มรายละเอียดประกอบฯ หน้า 12-16)
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แหล่ งเงินลงทุน
1. เงินกูใ้ นประเทศ
2. เงินรายได้ กฟภ.
รวม

วงเงิน
ดําเนินการ
เต็มแผน

วงเงินดําเนินการ

หน่วย : บาท
คงเหลือ
ดําเนินการ
ปี ต่ อไป

ปี 2550 -2557

ปี 2558

2,613,450,000
936,550,000

1,912,642,000
936,550,000

204,952,000
-

495,856,000
-

3,550,000,000

2,849,192,000

204,952,000

495,856,000

5. เป้าหมาย

ก่อสร้างอาคารสํานักงาน 30 แห่ง

6. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

รองผูว้ า่ การ (ธุรกิจวิศวกรรม)
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แผนงานสนับสนุนการดําเนินงาน ระยะที่ 3
วงเงิน 1,039,866,100 บาท
หน่วย : บาท
รายการ

วงเงิน
618,000
85,680,000
717,475,000
190,593,100
45,500,000
1,039,866,100
779,000,000
260,866,100
1,039,866,100

หมวดทีด่ ิน
หมวดสิ่ งก่ อสร้ าง
หมวดยานพาหนะ
หมวดเครื่องมือเครื่องใช้
สํ ารองค่ าปรับราคา
รวม
เงินกู้ในประเทศ
เงินรายได้ กฟภ.
รวมทั้งสิ้น

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

ปี งบประมาณ 2555 - 2561
สามารถให้บริ การผูใ้ ช้ไฟได้ทนั ต่อความต้องการมากขึ้น โดย
จัดหาสิ่ งสนับสนุ นในการดําเนิ นงานให้เพียงพอกับความต้องการเพื่อให้
ปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
ทัว่ ประเทศ
เงินลงทุนตามแผนงานรวมทั้งสิ้ น 6,048,116,000 บาท ซึ่งใช้จาก
เงิ นรายได้การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคและ / หรื อเงิ นกูใ้ นประเทศ ตามความ
เหมาะสมและฐานะการเงินในแต่ละปี ต่อไป โดยในปี 2558 ได้รับวงเงิน
ดําเนินการ 1,039,866,100 บาท (เล่มรายละเอียดประกอบฯ หน้า 17-32)
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แหล่ งเงินลงทุน
1. เงินกูใ้ นประเทศ
2. เงินรายได้ กฟภ.
รวม

วงเงิน
ดําเนินการ
เต็มแผน

วงเงินดําเนินการ

หน่วย : บาท
คงเหลือ
ดําเนินการ
ปี ต่ อไป

ปี 2555 -2557

ปี 2558

2,930,000,000
3,118,116,000

1,670,000,000
1,079,024,840

779,000,000
260,866,100

481,000,000
1,778,225,060

6,048,116,000

2,749,024,840

1,039,866,100

2,259,225,060

5. เป้าหมาย

1. ปรับปรุ งที่ดิน
2. ก่อสร้างสํานักงาน ฯลฯ
3. งานจัดหายานพาหนะทดแทน
4. เครื่ องมือเครื่ องใช้เพิ่มเติม
5. เครื่ องมือเครื่ องใช้ทดแทน

6. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

รองผูว้ า่ การ (ธุรกิจวิศวกรรม)

1
26
450
350
79

แห่ ง
แห่ง
คัน
ชุด
ชุด
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แผนงานด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะที่ 3
วงเงิน 557,806,702 บาท
หน่วย : บาท
รายการ
หมวดเครื่ องมือเครื่ องใช้ขนาดเล็ก

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

418,000,000

139,806,702

รวมทั้งสิ้น

557,806,702

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา

ปี งบประมาณ 2556 - 2563

2. วัตถุประสงค์

สนั บ สนุ น การดํา เนิ น งานของ กฟภ. โดยใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศเป็ นเครื่ องมือในการกําหนดแนวทางการดําเนิ นงานภายใต้
ยุ ท ธศาสตร์ เพื่ อ เป็ นกลไกผลัก ดัน ให้ กฟภ. สามารถประยุ ก ต์ ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่ อสารได้อย่างมีทิศทางและต่อเนื่ อง ส่ งผล
ให้ ธุ ร กิ จ หลัก ของ กฟภ. สามารถขยายผลและเติ บ โต รวมถึ ง สร้ า ง
หน่ วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่ อสารให้มีศกั ยภาพสู งขึ้ น
และสามารถแข่งขันในเชิงธุรกิจได้

3. สถานทีด่ ําเนินการ

สํานักงานใหญ่, การไฟฟ้ าเขต, การไฟฟ้ าจังหวัด, การไฟฟ้ าอําเภอ,
การไฟฟ้ าสาขาและการไฟฟ้ าสาขาย่อย

4. แผนการใช้ เงิน

วงเงินลงทุนตามแผนงาน รวมทั้งสิ้ น 5,686,961,000 บาท ซึ่ งใช้
จากเงินรายได้การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคและ / หรื อเงินกูใ้ นประเทศตามความ
เหมาะสมและฐานะการเงินในแต่ละปี ต่อไป โดยในปี 2558 ได้รับวงเงิน
ดําเนินการ 557,806,702 บาท (เล่มรายละเอียดประกอบฯ หน้า 33)
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แหล่ งเงินลงทุน
1. เงินกูใ้ นประเทศ
2. เงินรายได้ กฟภ.
รวม

5. เป้าหมาย

6. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

วงเงิน
ดําเนินการ
เต็มแผน

วงเงินดําเนินการ

หน่วย : บาท
คงเหลือ
ดําเนินการ
ปี ต่ อไป

ปี 2556 - 2557

ปี 2558

4,265,000,000
1,421,961,000

540,000,000
181,894,600

418,000,000
139,806,702

3,307,000,000
1,100,259,698

5,686,961,000

721,894,600

557,806,702

4,407,259,698

พัฒ นาสมรรถนะของระบบและโครงสร้ า งพื้ น ฐานทางด้า น
เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่ อสารของ กฟภ. ให้สามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการของภารกิจ และยุทธศาสตร์ ของ กฟภ. ได้อย่างมีคุณภาพ
ทัว่ ถึง และเป็ นไปตามมาตรฐานสากล
สนับสนุ นการพัฒนาองค์กรไปสู่ ความเป็ นเลิศด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่ อสาร (ICT Excellence) ที่สามารถใช้งานทรัพยากร
ด้าน ICT ขององค์กรได้อย่างมีประสิ ทธิ ผล และสอดคล้องตามหลัก
บรรษัทภิ บาล (Corporate Governance) และหลักธรรมาภิ บาลด้าน
สารสนเทศ (IT Governance)
เสริ มสร้างขีดความสามารถด้าน ICT ของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
รวมถึงการสนับสนุนการจัดการองค์ความรู ้ และส่ งเสริ มวัฒนธรรมแห่ ง
การเรี ยนรู ้ (Learning Culture) ขององค์กรเพื่อรองรับความท้าทายใหม่ๆ
ในอนาคต
ฝ่ ายสารสนเทศ
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แผนงานบํารุงรักษาอุปกรณ์ ในสถานีไฟฟ้า
วงเงิน 95,407,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ
หมวดสิ่ งก่อสร้างระบบไฟฟ้ า

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

71,000,000

24,407,000

รวมทั้งสิ้น

95,407,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

ปี งบประมาณ 2556 - 2560
เพื่อซ่ อมแซมและจัดหาอุปกรณ์ไฟฟ้ าภายในสถานี ไฟฟ้ าของ
กฟภ. และกรณี ผใู ้ ช้ไฟร้องขอ เป็ นการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการจ่ายไฟและ
ลดปั ญหาไฟดับ
ทัว่ ประเทศ
เงินลงทุนเต็มแผนงาน รวมทั้งสิ้ น 492,717,890 บาท ใช้จากเงิน
รายได้ก ารไฟฟ้ าส่ ว นภู มิ ภ าคและ / หรื อ เงิ น กู้ใ นประเทศ ตามความ
เหมาะสมและฐานะการเงินในแต่ละปี ต่อไป โดยในปี 2558 ได้รับวงเงิน
ดําเนินการ 95,407,000 บาท (เล่มรายละเอียดประกอบฯ หน้า 34)
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แหล่ งเงินลงทุน

วงเงิน
ดําเนินการ
เต็มแผน

1. เงินกูใ้ นประเทศ
2. เงินรายได้ กฟภ.
รวม

5. เป้าหมาย

6. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

วงเงินดําเนินการ

หน่วย : บาท
คงเหลือ
ดําเนินการ
ปี ต่ อไป

ปี 2556-2557

ปี 2558

369,000,000
123,717,890

176,000,000
59,663,890

71,000,000
24,407,000

122,000,000
39,647,000

492,717,890

235,663,890

95,407,000

161,647,000

จัดซื้ ออุปกรณ์ และเครื่ องมื อเครื่ องใช้ สําหรั บงานบํารุ งรั กษา
และซ่อมแซม แก้ไขอุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้ า 11 รายการ
กองบํารุ งรักษาสถานีไฟฟ้ า

37

แผนงานการจัดการทรัพย์ สินระบบจําหน่ ายไฟฟ้ า
วงเงิน 142,632,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ
หมวดสิ่ งก่อสร้างระบบไฟฟ้ า

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

106,000,000

36,632,000

รวมทั้งสิ้น

142,632,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

ปี งบประมาณ 2556 - 2559
เพื่อจัดหาอุปกรณ์ ไฟฟ้ าทดแทนสําหรับการจัดการทรัพย์สิน
ระบบจําหน่ าย เป็ นการรั กษาระดับความมัน่ คง เพิ่มประสิ ทธิ ภาพและ
ความปลอดภัยของระบบจําหน่ายไฟฟ้ า เสริ มภาพลักษณ์ขององค์กร
การไฟฟ้ าเขตในพื้นที่ ระบบ 22-33 เควี
เงินลงทุนเต็มแผนงาน รวมทั้งสิ้ น 561,988,700 บาท ใช้จาก
เงินรายได้การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคและ / หรื อเงินกูใ้ นประเทศ ตามความ
เหมาะสมและฐานะการเงินในแต่ละปี ต่อไป โดยในปี 2558 ได้รับวงเงิน
ดําเนินการ 142,632,000 บาท (เล่มรายละเอียดประกอบฯ หน้า 35)
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แหล่งเงินลงทุน

วงเงิน
ดําเนินการ
เต็มแผน

1. เงินกูใ้ นประเทศ
2. เงินรายได้ กฟภ.
รวม
5. เป้าหมาย

6. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

วงเงินดําเนินการ

หน่วย : บาท
คงเหลือ
ดําเนินการ
ปี ต่ อไป

ปี 2556 - 2557

ปี 2558

419,000,000
142,988,700

203,000,000
69,690,700

106,000,000
36,632,000

110,000,000
36,666,000

561,988,700

272,690,700

142,632,000

146,666,000

1. จัดหาอุปกรณ์ป้องกัน – ตัดตอน และ Insulation Cores
18 รายการ
2. จัดหาอุปกรณ์สาํ หรับการบํารุ งรักษาเคเบิลใต้ดิน 4 รายการ
กองบํารุ งรักษาระบบไฟฟ้ า
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แผนงานขยายโครงข่ ายระบบสื่ อสาร Next Generation Network
และสายเคเบิลใยแก้ วนําแสงให้ ครอบคลุมการไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้ า
ส่ วนที่ 1
วงเงิน 148,890,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ
หมวดสิ่ งก่อสร้างระบบไฟฟ้ า

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

112,000,000

36,890,000

รวมทั้งสิ้น

148,890,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

ปี งบประมาณ 2556 - 2558
เพื่อให้ กฟภ.มีระบบสื่ อสารหลักครอบคลุมพื้นที่ทวั่ ประเทศ
สามารถใช้ติดต่อสื่ อสารรองรับการบริ การผูใ้ ช้ไฟได้อย่างสะดวก รวดเร็ ว
และทัว่ ถึง และปรับปรุ งระบบสื่ อสารให้มนั่ คง และมีประสิ ทธิภาพ
สถานีไฟฟ้ าทัว่ ประเทศ
เงิ นลงทุนเต็มแผนงาน รวมทั้งสิ้ น 496,300,000 บาท ใช้จาก
เงินรายได้การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคและ / หรื อเงินกูใ้ นประเทศ ตามความ
เหมาะสม และฐานะการเงิ นในแต่ละปี ต่อไป โดยในปี 2558 ได้รับวงเงิ น
ดําเนินการ 148,890,000 บาท (เล่มรายละเอียดประกอบฯ หน้า 36-39)
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แหล่ งเงินลงทุน

วงเงิน
ดําเนินการ
เต็มแผน

1. เงินกูใ้ นประเทศ
2. เงินรายได้ กฟภ.
รวม

5. เป้าหมาย

6. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

วงเงินดําเนินการ

หน่วย : บาท
คงเหลือ
ดําเนินการ
ปี ต่ อไป

ปี 2556 - 2557

ปี 2558

372,000,000
124,300,000

260,000,000
87,410,000

112,000,000
36,890,000

-

496,300,000

347,410,000

148,890,000

-

จ้า งเหมา จัด หาพร้ อ มติ ด ตั้ง อุ ป กรณ์ สื่ อสัญ ญาณความเร็ ว สู ง
Next Generation Network 119 Nodes และสายเคเบิลใยแก้วนําแสง 1,400 กม.
จํานวน 75 เส้นทาง
กองออกแบบและบริ การ
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แผนงานออกแบบจัดหาพร้ อมติดตั้ง IP Core Network
วงเงิน 289,600,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ
หมวดสิ่ งก่อสร้างระบบไฟฟ้ า

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

289,600,000

-

รวมทั้งสิ้น

289,600,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

ปี งบประมาณ 2556 - 2558
เพื่อปรับปรุ งระบบสื่ อสารให้มี Bandwidth เพิ่มมากขึ้น รองรับ
ปริ มาณความต้องการใช้งานที่เพิ่มขึ้ นของระบบงานภายใน กฟภ. ทุก ๆ
ระบบ เช่น SCADA, SAP, IMS, GIS, ISU และ Intranet เป็ นต้น และทัว่ ถึง
ทําให้ระบบสื่ อสารมีสมรรถนะสูง และใช้สินทรัพย์เต็มศักยภาพ
ทัว่ ประเทศ
เงิ นลงทุนเต็มแผนงาน รวมทั้งสิ้ น 565,000,000 บาท ใช้จาก
เงิ นรายได้การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภ าคและ / หรื อเงิ นกู้ในประเทศ ตามความ
เหมาะสม และฐานะการเงินในแต่ละปี ต่อไป โดยในปี 2558 ได้รับวงเงิน
ดําเนินการ 289,600,000 บาท (เล่มรายละเอียดประกอบฯ หน้า 40)

42

แหล่ งเงินลงทุน

วงเงิน
ดําเนินการ
เต็มแผน

1. เงินกูใ้ นประเทศ
2. เงินรายได้ กฟภ.
รวม

5. เป้าหมาย

วงเงินดําเนินการ

หน่วย : บาท
คงเหลือ
ดําเนินการ
ปี ต่ อไป

ปี 2556 - 2557

ปี 2558

421,600,000
143,400,000

132,000,000
143,400,000

289,600,000
-

-

565,000,000

275,400,000

289,600,000

-

จ้างเหมา จัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ DWDM และ IP/MPLS
Core Router and Switch

6. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

กองออกแบบและบริ การ
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แผนงานปรับปรุงติดตั้งอุปกรณ์ สื่อสาร Next Generation Network
ในพืน้ ที่ คจฟ.1 ทดแทนอุปกรณ์ สื่อสารความเร็วสู ง
ทีม่ ีอายุการใช้ งานเกิน 10 ปี
วงเงิน 223,650,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ
หมวดสิ่ งก่อสร้างระบบไฟฟ้ า

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

167,400,000

56,250,000

รวมทั้งสิ้น

223,650,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

ปี งบประมาณ 2557 - 2558
เพื่อปรับปรุ งประสิ ทธิภาพอุปกรณ์สื่อสารความเร็ วสูง ในพื้นที่
คจฟ.1 ที่มีอายุการใช้งานเกิน 10 ปี รองรับระบบงานภายใน กฟภ. และให้
ระบบสื่ อสารหลักครอบคลุ มพื้ นที่ ทวั่ ประเทศ สามารถใช้ติด ต่ อสื่ อสาร
รองรับการบริ การผูใ้ ช้ไฟได้อย่างสะดวก รวดเร็ วและทัว่ ถึง
สถานีไฟฟ้ าทัว่ ประเทศ
เงิ นลงทุนเต็มแผนงาน รวมทั้งสิ้ น 248,500,000 บาท ใช้จาก
เงิ นรายได้การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภ าคและ / หรื อเงิ นกู้ในประเทศ ตามความ
เหมาะสม และฐานะการเงินในแต่ละปี ต่อไป โดยในปี 2558 ได้รับวงเงิน
ดําเนินการ 223,650,000 บาท (เล่มรายละเอียดประกอบฯ หน้า 41)

44
วงเงิน
ดําเนินการ

แหล่งเงินลงทุน

ปี 2557

ปี 2558

186,000,000
62,500,000

18,600,000
6,250,000

167,400,000
56,250,000

-

248,500,000

24,850,000

223,650,000

-

เต็มแผน
1. เงินกูใ้ นประเทศ
2. เงินรายได้ กฟภ.
รวม

5. เป้าหมาย

วงเงินดําเนินการ

หน่วย : บาท
คงเหลือ
ดําเนินการ
ปี ต่ อไป

จ้างเหมา จัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร Next Generation
Network พร้อมอุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

6. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

กองออกแบบและบริ การ
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แผนงานปรับปรุงระบบป้ องกันภายในสถานีไฟฟ้ าของ กฟภ.
วงเงิน 138,413,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ
หมวดสิ่ งก่อสร้างระบบไฟฟ้ า

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

103,800,000

34,613,000

รวมทั้งสิ้น

138,413,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

ปี งบประมาณ 2557 - 2561
เพื่ อ ปรั บปรุ งระ บบป้ องกั น ภายใ นสถานี ไฟฟ้ าให้ มี
ประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้น ส่ งผลให้การจ่ายไฟของ กฟภ. มีความน่าเชื่อถือในการ
จ่ายไฟ ลดปั ญหาไฟดับ การสู ญเสี ยโอกาสในการจ่ายไฟของสถานี ไฟฟ้ า
ป้ องกันผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดขึ้นจากการเกิดฟอลต์ในระบบ
การจ่ายไฟ
สถานีไฟฟ้ าทัว่ ประเทศ
เงิ นลงทุนเต็มแผนงาน รวมทั้งสิ้ น 415,964,000 บาท ใช้จาก
เงิ นรายได้การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภ าคและ / หรื อเงิ นกู้ในประเทศ ตามความ
เหมาะสม และฐานะการเงินในแต่ละปี ต่อไป โดยในปี 2558 ได้รับวงเงิน
ดําเนินการ 138,413,000 บาท
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วงเงิน
ดําเนินการ
เต็มแผน

แหล่งเงินลงทุน
1. เงินกูใ้ นประเทศ
2. เงินรายได้ กฟภ.
รวม
5. เป้าหมาย

วงเงินดําเนินการ

หน่วย : บาท
คงเหลือ
ดําเนินการ
ปี ต่ อไป

ปี 2557

ปี 2558

298,100,000
117,864,000

98,000,000
33,461,000

103,800,000
34,613,000

96,300,000
49,790,000

415,964,000

131,461,000

138,413,000

146,090,000

1. งานปรับปรุ งรี เลย์ป้องกันสําหรับสายส่ ง 115 kV ให้เป็ น
แบบ Double main protection รวม 110 สถานี แผนปี 58 จํานวน 25 สถานี
2. แผนงานเพิ่มรี เลย์ป้องกันความถี่ต่ าํ ให้กบั สถานี ไฟฟ้ าที่
ยังไม่ได้ติดตั้ง จํานวน 20 สถานี แผนปี 58 จํานวน 10 สถานี
3. แผนงานปรั บ ปรุ งระบบป้ องกัน ในสถานี ไ ฟฟ้ าที่ ติ ด ตั้ง
หม้อแปลงไฟฟ้ ากําลัง Vector group แบบ YNyn0(d1) รวม 71 สถานี
แผนปี 58 จํานวน 25 สถานี
4. แผนงานปรับปรุ งระบบป้ องกัน Arc Protection สําหรับ
22 kV Indoor Switchgear แบบตรวจจับความดันให้เป็ นแบบตรวจจับด้วย
แสงและกระแสฟอลต์ รวม 41 สถานี แผนปี 58 จํานวน 9 สถานี
5. แผนงานเพิ่มรี เลย์ป้องกันฟี ดเดอร์ ให้รองรับเหตุการณ์ฟอลต์
อิมพีแดนซ์สูง รวม 20 สถานี แผนปี 58 จํานวน 10 สถานี
6. แผนงานปรั บปรุ งระบบป้ องกันและควบคุมให้กบั อุปกรณ์
ชุดคาปาซิเตอร์ในสถานีไฟฟ้ า รวม 41 สถานี แผนปี 58 จํานวน 21 สถานี

6. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

กองอุปกรณ์ป้องกันและรี เลย์
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แผนงานปรับปรุงรีเลย์ ระบบป้ องกันรองรับเทคโนโลยีใหม่
และมาตรฐาน IEC 61850
วงเงิน 145,274,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ
หมวดสิ่ งก่อสร้างระบบไฟฟ้ า

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

108,000,000

37,274,000

รวมทั้งสิ้น

145,274,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

ปี งบประมาณ 2558 - 2562
เพื่ อ ปรั บปรุ งระบบป้ องกั น ภายในสถานี ไฟฟ้ าให้ มี
ประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้น ลดปั ญหาไฟฟ้ าดับ การสู ญเสี ยโอกาสในการจ่ายไฟ
ของสถานี ไฟฟ้ า ป้ องกันผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดขึ้นจากการ
เกิ ดฟอลต์ในระบบการจ่ ายไฟ ปรั บปรุ งเทคโนโลยีให้รองรั บมาตรฐาน
IEC61850 และนโยบาย Smart Grid ของ กฟภ.
สถานีไฟฟ้ าทัว่ ประเทศ
เงิ นลงทุนเต็มแผนงาน รวมทั้งสิ้ น 374,976,000 บาท ใช้จาก
เงิ นรายได้การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคและ / หรื อเงิ นกู้ในประเทศ ตามความ
เหมาะสม และฐานะการเงินในแต่ละปี ต่อไป โดยในปี 2558 ได้รับวงเงิน
ดําเนินการ 145,274,000 บาท
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แหล่ งเงินลงทุน

วงเงิน

วงเงินดําเนินการ

หน่วย : บาท
คงเหลือ

ดําเนินการ

ปี 2558

ดําเนินการ

เต็มแผน

ปี ต่ อไป

1. เงินกูใ้ นประเทศ
2. เงินรายได้ กฟภ.

281,000,000
93,976,000

108,000,000
37,274,000

173,000,000
56,702,000

รวม

374,976,000

145,274,000

229,702,000

5. เป้าหมาย

1. แผนงานจัดหาและเปลี่ยนทดแทนรี เลย์ ผลิตภัณฑ์ GE
รุ่ น DFP100 ที่ชาํ รุ ดในระบบไฟฟ้ า จํานวน 40 สถานี แผนปี 58 จํานวน
8 สถานี
2. แผนงานจัดหาและเปลี่ยนทดแทนรี เลย์ ผลิตภัณฑ์ SIEMENS
รุ่ น 7SJ531 ที่ชาํ รุ ดในระบบไฟฟ้ า จํานวน 42 สถานี แผนปี 58 จํานวน
8 สถานี
3. แผนงานเปลี่ยนรี เลย์ป้องกันสายส่ ง 115 kV จากเทคโนโลยี
แบบ Static เป็ น Numerical จํานวน 20 สถานี แผนปี 58 จํานวน 7 สถานี
4. แผนงานเปลี่ยนรี เลย์ป้องกันฟี ดเดอร์ 22, 33 kV
จากเทคโนโลยีแบบ Electromechanical เป็ น Numerical จํานวน 30 สถานี
แผนปี 58 จํานวน 30 สถานี

6. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

กองอุปกรณ์ป้องกันและรี เลย์
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แผนงานจัดหาอุปกรณ์ ไฟฟ้ าทดแทน
สํ าหรับการบริหารจัดการทรัพย์ สินระบบสายส่ ง 115 kV
วงเงิน 28,074,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ
หมวดสิ่ งก่อสร้างระบบไฟฟ้ า

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

21,000,000

7,074,000

รวมทั้งสิ้น

28,074,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

ปี งบประมาณ 2558 - 2559
เพื่ อ จัด หาอุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ าทดแทนสํา หรั บ การบริ ห ารจัด การ
ทรัพย์สินระบบสายส่ ง 115 kV ทําให้ระบบสายส่ งมีความสามารถและมี
เสถียรภาพในการจ่ายไฟได้อย่างมัน่ คง การตัดจ่ายไฟมีประสิ ทธิ ภาพ
เป็ นการลดระยะเวลาในการดับไฟและลดพื้นที่ การดับไฟ จ่ ายไฟได้
ต่อเนื่องและมีประสิ ทธิภาพ
การไฟฟ้ าเขตในพื้นที่ระบบสายส่ ง 115 เควี
เงินลงทุนเต็มแผนงาน รวมทั้งสิ้ น 54,597,942 บาท ใช้จากเงิน
รายได้ก ารไฟฟ้ าส่ ว นภู มิ ภ าคและ / หรื อ เงิ น กู้ใ นประเทศ ตามความ
เหมาะสมและฐานะการเงินในแต่ละปี ต่อไป โดยในปี 2558 ได้รับวงเงิน
ดําเนินการ 28,074,000 บาท (เล่มรายละเอียดประกอบฯ หน้า 42)
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แหล่งเงินลงทุน

วงเงิน

วงเงินดําเนินการ

หน่วย : บาท
คงเหลือ

ดําเนินการ

ปี 2558

ดําเนินการ

เต็มแผน
1. เงินกูใ้ นประเทศ
2. เงินรายได้ กฟภ.
รวม
5. เป้าหมาย

6. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

ปี ต่ อไป

40,000,000
14,597,942

21,000,000
7,074,000

19,000,000
7,523,942

54,597,942

28,074,000

26,523,942

จัดหาอุปกรณ์ไฟฟ้ าหลักในระบบสายส่ ง 115 เควี สํารองไว้
เปลี่ยนทดแทนการชํารุ ด 5 รายการ
กองบํารุ งรักษาระบบไฟฟ้ า
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แผนงานขยายโครงข่ ายระบบสื่ อสารและสายเคเบิลใยแก้ วนําแสง
ให้ ครอบคลุมการไฟฟ้ าและสถานีไฟฟ้ า ส่ วนที่ 2
วงเงิน 45,720,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ
หมวดสิ่ งก่อสร้างระบบไฟฟ้ า

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

34,000,000

11,720,000

รวมทั้งสิ้น

45,720,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

ปี งบประมาณ 2558 - 2560
เพื่อให้ กฟภ.มีระบบสื่ อสารหลักครอบคลุมพื้นที่ทวั่ ประเทศ
สามารถใช้ติดต่อสื่ อสารรองรับการบริ การผูใ้ ช้ไฟได้อย่างสะดวก รวดเร็ ว
และทัว่ ถึง และปรับปรุ งระบบสื่ อสารให้มนั่ คง และมีประสิ ทธิภาพ
สํานักงานการไฟฟ้ า และสถานีไฟฟ้ า
เงิ นลงทุนเต็มแผนงาน รวมทั้งสิ้ น 457,200,000 บาท ใช้จาก
เงิ นรายได้การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภ าคและ / หรื อเงิ นกู้ในประเทศ ตามความ
เหมาะสม และฐานะการเงินในแต่ละปี ต่อไป โดยในปี 2558 ได้รับวงเงิน
ดําเนินการ 45,720,000 บาท (เล่มรายละเอียดประกอบฯ หน้า 43-45)
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แหล่ งเงินลงทุน

วงเงิน

วงเงินดําเนินการ

หน่วย : บาท
คงเหลือ

ดําเนินการ

ปี 2558

ดําเนินการ

เต็มแผน
1. เงินกูใ้ นประเทศ
2. เงินรายได้ กฟภ.
รวม
5. เป้าหมาย

ปี ต่ อไป

342,000,000
115,200,000

34,000,000
11,720,000

308,000,000
103,480,000

457,200,000

45,720,000

411,480,000

จ้างเหมา จัดหาพร้อมติดตั้งโครงข่ายสื่ อสาร Access Node
(HyBrid MSTP) จํานวน 93 Nodes และสายเคเบิลใยแก้วนําแสง 1,400 กม.

6. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

กองออกแบบและบริ การ
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แผนงานปรับปรุงระบบวิทยุสื่อสาร ส่ วนที่ 1 (กฟก.1)
วงเงิน 16,260,500 บาท
หน่วย : บาท
รายการ

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

12,000,000

4,260,500

หมวดสิ่ งก่อสร้างระบบไฟฟ้ า
รวมทั้งสิ้น

16,260,500

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

ปี งบประมาณ 2558 - 2560
เพื่ อ ให้ กฟภ.มี ร ะบบสื่ อสารวิ ท ยุ ที่ มี ค วามมั่ น คงและมี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น สามารถสั่งการแก้ไขกระแสไฟฟ้ าขัดข้องได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ ว
พื้นที่ กฟก.1
เงิ นลงทุนเต็มแผนงาน รวมทั้งสิ้ น 162,605,000 บาท ใช้จาก
เงิ นรายได้การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภ าคและ / หรื อเงิ นกู้ในประเทศ ตามความ
เหมาะสม และฐานะการเงินในแต่ละปี ต่อไป โดยในปี 2558 ได้รับวงเงิน
ดําเนินการ 16,260,500 บาท (เล่มรายละเอียดประกอบฯ หน้า 46)
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แหล่ งเงินลงทุน

วงเงิน

วงเงินดําเนินการ

หน่วย : บาท
คงเหลือ

ดําเนินการ

ปี 2558

ดําเนินการ

เต็มแผน
1. เงินกูใ้ นประเทศ
2. เงินรายได้ กฟภ.
รวม

5. เป้าหมาย

6. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

ปี ต่ อไป

121,000,000
41,605,000

12,000,000
4,260,500

109,000,000
37,344,500

162,605,000

16,260,500

146,344,500

จ้างเหมา จัดหาพร้อมติดตั้งระบบสื่ อสารวิทยุ พร้อมอุปกรณ์
ประกอบการใช้งาน 6 รายการ
กองออกแบบและบริ การ
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แผนงานจัดหา Mobile Generator
เพือ่ รองรับสถานการณ์ ฉุกเฉินและภัยพิบัตดิ ้ านต่ างๆ
วงเงิน 189,600,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ
หมวดเครื่ องจักรอุปกรณ์

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

142,000,000

47,600,000

รวมทั้งสิ้น

189,600,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา

ปี งบประมาณ 2558-2560

2. วัตถุประสงค์

เพื่ อ รองรั บ สถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น และภัย พิ บ ัติ ใ นด้า นต่ า งๆ
ตามแผนเผชิญเหตุที่ได้จดั ทําร่ วมกับหน่วยงานภายนอก

3. สถานทีด่ ําเนินการ

ในพื้นที่ของ กฟจ. ที่ยงั ไม่มี Mobile Generator ใช้งานประจํา
กฟข. 12 แห่ง และ กฟฟ. ในพื้นที่พิเศษ 4 แห่ง

4. แผนการใช้ เงิน

เงิ นลงทุนเต็มแผนงาน รวมทั้งสิ้ น 523,900,000 บาท ใช้จาก
เงินรายได้การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคและ / หรื อเงินกูใ้ นประเทศ ตามความ
เหมาะสม และฐานะการเงินในแต่ละปี ต่อไป โดยในปี 2558 ได้รับวงเงิน
ดําเนินการ 189,600,000 บาท (เล่มรายละเอียดประกอบฯ หน้า 47)
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แหล่ งเงินลงทุน

วงเงิน

วงเงินดําเนินการ

หน่วย : บาท
คงเหลือ

ดําเนินการ

ปี 2558

ดําเนินการ

เต็มแผน
1. เงินกูใ้ นประเทศ
2. เงินรายได้ กฟภ.
รวม
5. เป้าหมาย

6. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

ปี ต่ อไป

390,000,000
133,900,000

142,000,000
47,600,000

248,000,000
86,300,000

523,900,000

189,600,000

334,300,000

ปี 2558 จัดหา Mobile Generator ขนาด 500 กิโลวัตต์ ให้
กฟจ. 24 แห่ง รวม 24 ชุด
ฝ่ ายบํารุ งรักษาระบบผลิต

กลุ่มสนับสนุนและบริการ

3957

งานจัดหามิเตอร์ และอุปกรณ์ ประกอบสํ ารองจ่ าย
วงเงิน 1,630,940,900 บาท
หน่วย : บาท
รายการ

เงินรายได้ กฟภ.

หมวดเครื่ องจักรอุปกรณ์

1,630,940,900

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ

ปี งบประมาณ 2558
เพื่อให้การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค มีมิเตอร์, วีที, ซีที และอุปกรณ์
ประกอบเพียงพอต่อการใช้งานโดยมีของคงคลังที่เหมาะสม
ทัว่ ประเทศ

4. แผนการใช้ เงิน

วงเงินดําเนินการ 1,630,940,900 บาท ใช้จากเงินรายได้การไฟฟ้ า
ส่ วนภูมิภาค (เล่มรายละเอียดประกอบฯ หน้า 48-50)

5. เป้าหมาย

ในปี งบประมาณ 2558 มีแผนจัดหามิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ
เพื่อให้เพียงพอกับการใช้งาน โดยสรุ ปได้ดงั นี้:1. มิเตอร์ 1 เฟส
จํานวน 1,100,000 เครื่ อง
2. มิเตอร์ 3 เฟส
จํานวน 24,000 เครื่ อง
3. วีที., ซีที.
จํานวน 50,370 เครื่ อง
4. อุปกรณ์ประกอบ
จํานวน
19 รายการ

6. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

กองบริ หารพัสดุ, ฝ่ ายพัสดุ
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งานจัดหาหม้ อแปลงและอุปกรณ์ ประกอบสํ ารองจ่ าย
วงเงิน 148,035,920 บาท
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หน่วย : บาท
รายการ

เงินรายได้ กฟภ.

หมวดเครื่ องจักรอุปกรณ์

148,035,920

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา

ปี งบประมาณ 2558

2. วัตถุประสงค์

เพื่อให้การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค มีหม้อแปลง, และอุปกรณ์ประกอบ
เพียงพอใช้งาน โดยมีของคงคลังที่เหมาะสม

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

5. เป้าหมาย

ทัว่ ประเทศ
วงเงินดําเนินการ 148,035,920 บาท ใช้จากเงินรายได้การไฟฟ้ า
ส่ วนภูมิภาค (เล่มรายละเอียดประกอบฯ หน้า 51)
ในปี งบประมาณ 2558 จัดซื้ อหม้อแปลง และอุปกรณ์ประกอบ
โดยสรุ ปได้ดงั นี้:หม้อแปลง 22 KV.

จํานวน 1,150 เครื่ อง

อุปกรณ์ประกอบ, อุปกรณ์ไฟฟ้ า จํานวน
6. หน่ วยงานรับผิดชอบ

กองบริ หารพัสดุ, ฝ่ ายพัสดุ

6 รายการ
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แผนงานจัดหามิเตอร์ สับเปลีย่ นตามวาระ
วงเงิน 341,216,175 บาท
หน่วย : บาท
รายการ
หมวดเครื่ องจักรอุปกรณ์

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

256,869,000

84,347,175

รวมทั้งสิ้น

341,216,175

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

ปี งบประมาณ 2554 - 2558
จัดหามิเตอร์สาํ หรับใช้สับเปลี่ยนตามวาระให้เพียงพอ สําหรับ
การไฟฟ้ าเขตนําไปใช้เปลี่ยนมิเตอร์ ที่มีอายุการใช้งานเกิน 10 ปี เพื่อลด
หน่วยสู ญเสี ยเนื่องจากมิเตอร์เสื่ อมสภาพจากการใช้งานมานาน
การไฟฟ้ าเขต 12 เขต
เงินลงทุนเต็มแผนงาน รวมทั้งสิ้ น 1,798,825,000 บาท ใช้จาก
เงินรายได้การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคและ / หรื อเงินกูใ้ นประเทศ ตามความ
เหมาะสมและฐานะการเงินในแต่ละปี ต่อไป โดยในปี 2558 ได้รับวงเงิน
ดําเนินการ 341,216,175 บาท (เล่มรายละเอียดประกอบฯ หน้า 52)
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แหล่ งเงินลงทุน
1. เงินกูใ้ นประเทศ
2. เงินรายได้ กฟภ.
รวม

วงเงิน
ดําเนินการ
เต็มแผน

วงเงินดําเนินการ

หน่วย : บาท
คงเหลือ
ดําเนินการ
ปี ต่ อไป

ปี 2554-2557

ปี 2558

1,349,119,000
449,706,000

1,092,250,000
365,358,825

256,869,000
84,347,175

-

1,798,825,000

1,457,608,825

341,216,175

-

5. เป้าหมาย

มิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย จํานวน

6. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

กองบริ หารพัสดุ, ฝ่ ายพัสดุ

525,950

เครื่ อง

หมวดสํ ารอง

4661

หมวดสํ ารองราคา
วงเงิน 50,000,000 บาท

เพื่ อ สมทบวงเงิ น ในกรณี ที่ ร ายการในงบลงทุ น เพื่ อ การ

1. วัตถุประสงค์

ดําเนินงานปกติที่ได้รับอนุมตั ิไว้แล้วมีราคาสูงกว่าที่ต้ งั ไว้ ซึ่ งตามระเบียบว่าด้วย
งบลงทุนของรั ฐวิสาหกิ จ กําหนดให้รัฐวิสาหกิ จตั้งยอดสํารองราคาได้ 10%
ของยอดงบลงทุนที่ขออนุมตั ิ
วงเงินดําเนินการ 50,000,000 บาท ใช้จากเงินรายได้การไฟฟ้ า

2. แผนการใช้ เงิน
ส่ วนภูมิภาค

4762

หมวดสํ ารองกรณีจําเป็ นเร่ งด่ วน
วงเงิน 1,700,000,000 บาท

1. วัตถุประสงค์

เพื่ อ จัด หาทรั พ ย์สิ น เครื่ องใช้ สํ า นั ก งาน และเครื่ องมื อ เครื่ องใช้ขนาดเล็ก สําหรับส่ วนกลางและส่ วนภูมิภาค งานก่อสร้างปรับปรุ ง
อาคารสํานักงาน โรงเก็บพัสดุ บ้านพักพนักงาน ฯลฯ และสํารองไว้เพื่องาน
ปรั บ ปรุ ง เสริ ม ประสิ ท ธิ ภ าพระบบไฟฟ้ าในกรณี จ าํ เป็ นเร่ ง ด่ ว นที่ มิ ไ ด้ต้ ัง
รายการไว้ในงบลงทุน

2. แผนการใช้ เงิน

วงเงิ นดําเนิ นการ 1,700,000,000
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค

บาท ใช้จากเงิ นรายได้

งบลงทุน
ทีทําเป็ นโครงการ
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สรุปงบประมาณลงทุนที่ทําเป็ นโครงการ ประจําปี 2558
หน่ วย : บาท
รายการ
โครงการต่ อเนื่อง
กลุ่มธุรกิจเครือข่ าย
1 พัฒนาระบบสายส่ งและสถานี ไฟฟ้ าระยะที่ 6 ส่ วนที่ 1 (คพส. 6.1)
2 พัฒนาระบบสายส่ งและสถานี ไฟฟ้ าระยะที่ 8 ส่ วนที่ 2 (คพส. 8.2)
3 ก่อสร้างและปรับปรุ งเสริ มระบบจําหน่ายระยะที่ 7 (คสจ.7)
4 พัฒนาระบบสายส่ งและสถานี ไฟฟ้ าระยะที่ 9 ส่ วนที่ 1 (คพส. 9.1)
5 พัฒนาระบบสายส่ งและสถานี ไฟฟ้ าระยะที่ 9 ส่ วนที่ 2 (คพส. 9.2)
6 พัฒนาระบบสายส่ งและสถานี ไฟฟ้ าระยะที่ 9 ส่ วนที่ 3 (คพส. 9.3)
7 พัฒนาระบบสายส่ งและสถานี ไฟฟ้ าระยะที่ 9 ส่ วนที่ 4 (คพส. 9.4)
8 เพิ่มความเชื่ อถือได้ของระบบไฟฟ้ าระยะที่ 3 (คชฟ. 3)
9 ก่อสร้างระบบจําหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้น้ าํ ไปยังเกาะต่างๆ (เกาะกูด, เกาะหมาก จ.ตราด)
(คคก. เกาะกูด, เกาะหมาก จ.ตราด)
10 ขยายเขตไฟฟ้ าให้บา้ นเรื อนราษฎรรายใหม่ (คฟม.)
11 เพิ่มประสิ ทธิภาพระบบศูนย์สงั่ การจ่ายไฟ (คปศ.)
รวม
กลุ่มธุรกิจลงทุน
12 พัฒนาการอ่านหน่วยด้วยระบบอัตโนมัติ (Automatic Meter Reading:AMR) ระยะที่ 2
รวมโครงการต่ อเนื่อง
โครงการใหม่
กลุ่มธุรกิจเครือข่ าย
13 ก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ าํ ไปยังเกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี (คคต.)
14 พัฒนาระบบผลิตไฟฟ้ าด้วยพลังงานหมุนเวียนบนพื้นที่เกาะกูด เกาะหมาก จ.ตราด
15 ขยายเขตไฟฟ้ าให้พ้นื ที่ทาํ กินทางการเกษตร ระยะที่ 2 (คขก.2)
16 พัฒนาระบบไฟฟ้ าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1
17 พัฒนาระบบส่ งและจําหน่าย ระยะที่ 1
18 พัฒนาระบบไฟฟ้ าแบบโครงข่ายไฟฟ้ าขนาดเล็กมาก (Micro-Grid)
ที่ อ.แม่สะเรี ยง จ.แม่ฮ่องสอน
19 พัฒนาระบบผลิตไฟฟ้ าด้วยทุ่งกังหันลมในพื้นที่ภาคใต้
20 โรงไฟฟ้ าพลังนํ้าชุมชน
21 พัฒนาระบบไฟฟ้ าให้พ้นื ที่เกาะต่างๆ
22 ปรับปรุ งระบบไฟฟ้ ารองรับผูผ้ ลิตไฟฟ้ าขนาดเล็กมากจากพลังงานหมุนเวียน
23 ขยายเขตระบบไฟฟ้ าให้ครัวเรื อนที่ห่างไกล (คฟก.)
24 พัฒนาโครงข่ายไฟฟ้ าอัจฉริ ยะ (Smart Grid) ในพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี (คอพ.)
รวม
กลุ่มพัฒนาองค์กร
25 พัฒนาไฟฟ้ าพลังนํ้าขนาดเล็กของ กฟภ. ที่ประตูระบายนํ้าและอ่างเก็บนํ้าของกรมชลประทาน
รวมโครงการใหม่
รวมงบลงทุนที่ทําเป็ นโครงการ

แหล่ งเงินลงทุนใหม่
เงินกู้ในประเทศ เงินรายได้ กฟภ.

รวม

123,323,000
943,634,000
539,000,000
95,000,000
750,000,000
237,000,000
1,694,000,000
105,000,000

162,231,421
105,793,000
180,000,000
32,000,000
250,000,000
79,000,000
564,900,000
35,000,000

162,231,421
229,116,000
943,634,000
719,000,000
127,000,000
1,000,000,000
316,000,000
2,258,900,000
140,000,000

630,000,000
370,000,000
5,486,957,000

210,000,000
124,000,000
1,742,924,421

840,000,000
494,000,000
7,229,881,421

276,962,000
5,763,919,000

23,038,000
1,765,962,421

300,000,000
7,529,881,421

126,000,000
82,000,000
375,000,000
270,000,000
1,500,000,000
116,000,000

42,000,000
28,000,000
125,000,000
90,000,000
500,000,000
39,000,000

168,000,000
110,000,000
500,000,000
360,000,000
2,000,000,000
155,000,000

90,000,000
13,000,000
26,000,000
352,000,000
223,000,000

30,000,000
5,000,000
9,000,000
118,000,000
75,000,000

129,000,000

44,000,000

120,000,000
18,000,000
35,000,000
470,000,000
298,000,000
173,000,000

3,302,000,000

1,105,000,000

4,407,000,000

37,000,000

13,530,000

50,530,000

3,339,000,000
9,102,919,000

1,118,530,000
2,884,492,421

4,457,530,000
11,987,411,421

โครงการต่ อเนือง

กล่ ุมธุรกิจเครือข่ าย
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1. โครงการพัฒนาระบบสายส่ งและสถานีไฟฟ้ า ระยะที่ 6 ส่ วนที่ 1
วงเงิน 162,231,421 บาท
หน่วย : บาท
รายการ

เงินรายได้ กฟภ.
162,231,421

หมวดสิ่ งก่อสร้าง
รวมทั้งสิ้น

162,231,421

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

18 ปี (2541 - 2558)
- เพื่อให้สามารถจ่ายไฟฟ้ าได้อย่างเพียงพอ มีความมัน่ คง
เชื่อถือได้ สามารถรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้ าที่เพิ่มขึ้น และ
ลดหน่วยสูญเสี ยในระบบจําหน่าย
พื้นที่ภาคกลาง
เงินทุนตามโครงการนี้ รวมทั้งสิ้ น จํานวน 9,165.000 ล้านบาท
ซึ่ ง ใช้จ ากเงิน รายได้ กฟภ. และ/ หรื อ เงิน กู ใ้ นประเทศ
ตามความเหมาะสมและฐานะการเงิน ในแต่ล ะปี พอสรุ ป
ได้ดงั นี้ .-
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หน่วย : ล้านบาท
วงเงิน
วงเงินดําเนินการ
คงเหลือ
ดําเนินการ
เบิกจ่ าย
ปี 2541 - 2557 ปี 2558
ทั้งโครงการ
ปี ต่ อไป

แหล่ งเงินลงทุน
1. เงินกูต้ ่างประเทศ JICA
- JICA
(ล้านเยน)
- อัตราแลกเปลี่ยนตามแผน (ล้านบาท)
2. เงินกูใ้ นประเทศ
3. เงินรายได้ กฟภ.

8,172.111
1,754.703
4,350.987
3,059.310

8,172.111
1,754.703
4,350.987
2,897.079 162.231

-

รวม

9,165.000

9,002.769 162.231

-

หมายเหตุ เงินกูต้ ่างประเทศสิ้ นสุ ดการเบิกจ่าย วันที่ 27 ม.ค.2549
5. เป้าหมายของโครงการ
เป้าหมาย

รายการ

หน่ วย

1. ก่อสร้างสถานีไฟฟ้ า
2. ก่อสร้างสายส่ ง 115 เควี

แห่ง
วงจร-กม.

45
780

3. คิดเป็ นร้อยละของ
4. ปริ มาณงานทั้งโครงการ

%

100

6. สถานะของโครงการ

แผนงาน

ทั้งโครงการ ปี 2541 - 2557

เป้าหมาย
ปี 2558

ปี ทีเ่ หลือ

45
780

0(0.44%)
-

-

99.78

0.22

-

เป็ นโครงการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ
ฉบับ ที่ 8 ได้รั บ ความเห็ น ชอบโครงการจากคณะรั ฐ มนตรี
เมื่ อ วัน ที่ 19 สิ งหาคม 2540
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2. โครงการพัฒนาระบบสายส่ งและสถานีไฟฟ้ า ระยะที่ 8 ส่ วนที่ 2
วงเงิน 229,116,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ
หมวดที่ดิน
หมวดสิ่ งก่อสร้าง
รวม

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

123,323,000

45,000,000
60,793,000

123,323,000

105,793,000

รวมทั้งสิ้น

229,116,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

10 ปี (2549 - 2558)
- เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้ าที่เพิ่มขึ้น
- เพื่อเพิม่ ประสิ ทธิภาพและความมัน่ คงของระบบไฟฟ้ า
- เพื่อลดปั ญหาในด้านการปฏิบตั ิการและบํารุ งรักษา ตลอดจน
ลดหน่วยสูญเสี ยของระบบไฟฟ้ า
พื้นที่ทวั่ ประเทศ
เงินลงทุนตามโครงการนี้ รวมทั้งสิ้ น จํานวน 5,392.240 ล้านบาท
ซึ่ งใช้ จ ากเงิ นรายได้ กฟภ. และ/หรื อเงิ นกู้ ใ นประเทศ
ตามความเหมาะสมและฐานะการเงิ น ในแต่ ล ะปี พอสรุ ป
ได้ดงั นี้.-
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แหล่งเงินลงทุน
1. เงินกูใ้ นประเทศ
2. เงินรายได้ กฟภ.
รวม

หน่วย : ล้านบาท
วงเงิน
วงเงินดําเนินการ
คงเหลือ
ดําเนินการ
เบิกจ่ าย
ปี 2549 - 2557
ปี 2558
ทั้งโครงการ
ปี ต่ อไป
4,044.000
3,920.677
123.323
1,348.240
1,242.447
105.793
5,392.240

5,163.124

229.116

-

5. เป้าหมายของโครงการ
รายการ
1. จัดหาที่ดิน

หน่ วย

แผนงาน
เป้าหมาย
ทั้งโครงการ ปี 2549 - 2557 ปี 2558

แห่ง

23

21

2. ก่อสร้างสถานีไฟฟ้ า
3. ก่อสร้างสายส่ ง 115 เควี
4. ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้ ากําลัง

แห่ง
วงจร-กม.
แห่ง

23
627.99
5

21
627.99
5

คิดเป็ นร้อยละของ
ปริ มาณงานทั้งโครงการ

%

100

97.10

6. สถานะของโครงการ

เป็ นการ
ดําเนินงาน
ต่อเนื่อง
จากปี ก่อน

เป้าหมาย
ปี ทีเ่ หลือ
2
2
2.90

เป็ นโครงการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับ ที่ 9 ได้รั บ ความเห็ น ชอบโครงการจากคณะรั ฐ มนตรี
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2549
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3. โครงการก่ อสร้ างและปรับปรุงเสริมระบบจําหน่ าย ระยะที่ 7
วงเงิน 943,634,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ

เงินกู้ในประเทศ

หมวดสิ่ งก่อสร้าง

943,634,000
รวมทั้งสิ้น

943,634,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

8 ปี (2551 - 2558)
- เพื่อเพิ่มขี ดความสามารถและความเพี ยงพอในการจ่ าย
ไฟฟ้ าสายเมน
- เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้ าที่เพิ่มขึ้น ทั้งผูใ้ ช้ไฟรายเดิม
และรายใหม่
พื้นที่ทวั่ ประเทศ
เงินลงทุนตามโครงการนี้ รวมทั้งสิ้ น จํานวน 17,270.000 ล้านบาท
ซึ่ งจะใช้ จ ากเงิ น รายได้ กฟภ. และ/หรื อเงิ น กู้ใ นประเทศ
ตามความเหมาะสม และฐานะการเงินในแต่ละปี ต่อไป พอสรุ ป
ได้ดงั นี้.-
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แหล่ งเงินลงทุน
1. เงินกูใ้ นประเทศ
2. เงินรายได้ กฟภ.

หน่วย : ล้านบาท
วงเงิน
วงเงินดําเนินการ
คงเหลือ
เบิกจ่ าย
ดําเนินการ
ปี 2558
ปี 2551 - 2557
ทั้งโครงการ
ปี ต่ อไป
12,950.000
12,006.366
943.634
4,320.000
4,320.000
-

รวม

17,270.000

16,326.366

943.634

-

5. เป้าหมายของโครงการ
รายการ

หน่ วย

1. ก่อสร้างสายจําหน่ายแรงสู ง วงจร-กม.
สายเมน
2. ติดตั้งหม้อแปลงจําหน่าย
เควีเอ
3. ก่อสร้างสายจําหน่ายแรงตํ่า วงจร-กม.
เควีเออาร์
4. ติดตั้งคาปาซิเตอร์
ชุด
5. ติดตั้งรี โคลสเซอร์
ชุด
6. ติดตั้ง SF6 Switch
ชุด
7. ติดตั้งเบรคเกอร์
คิดเป็ นร้อยละของ
ปริ มาณงานทั้งโครงการ
6. สถานะของโครงการ

%

เป้าหมาย
แผนงาน
ทั้งโครงการ ปี 2551 - 2557
ปี 2558
14,430

14,430

271,250
1,365
728,600
800
2,960
27

271,250
1,365
728,600
800
2,960
27

100

100

เป็ นการ
ดําเนินงาน
ต่อเนื่อง
จากปี ก่อน

เป้าหมาย
ปี ทีเ่ หลือ
-

เป็ นโครงการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ
ฉบับ ที่ 10ได้รั บ ความเห็ น ชอบโครงการจากคณะรั ฐ มนตรี
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2551
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4. โครงการพัฒนาระบบสายส่ งและสถานีไฟฟ้ า ระยะที่ 9 ส่ วนที่ 1
วงเงิน 719,000,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ
หมวดที่ดิน
หมวดสิ่ งก่อสร้าง
รวม

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

539,000,000

125,000,000
55,000,000

539,000,000

180,000,000

รวมทั้งสิ้น

719,000,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

10 ปี (2554 - 2563)
- เพื่อให้สามารถจ่ายไฟได้อย่างเพียงพอกับความต้องการใช้
ไฟฟ้ าที่เพิ่มขึ้นอย่างมีประสิ ทธิภาพ
- เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพ และความมัน่ คงของระบบไฟฟ้ า
- เพื่อแก้ไขและลดปัญหาในการปฏิบตั ิการบํารุ งรักษา และ
หน่วยสู ญเสี ยของระบบไฟฟ้ า
พื้นที่ภาคเหนือ
เงินลงทุนตามโครงการนี้ รวมทั้งสิ้ น จํานวน 7,060.000 ล้านบาท
ซึ่ งจะใช้ จ ากเงิ น รายได้ กฟภ. และ/หรื อเงิ น กู้ ใ นประเทศ
ตามความเหมาะสม และฐานะการเงินในแต่ละปี ต่อไป พอสรุ ป
ได้ดงั นี้.-
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แหล่งเงินลงทุน

วงเงิน
ดําเนินการ
ทั้งโครงการ

1. เงินกูใ้ นประเทศ
2. เงินรายได้ กฟภ.
รวม

หน่วย : ล้านบาท
คงเหลือ
เบิกจ่ าย
ปี ต่ อไป

วงเงินดําเนินการ
ปี 2554 -2557

ปี 2558

5,295.000
1,765.000

1,620.000
541.000

539.000
180.000

3,136.000
1,044.000

7,060.000

2,161.000

719.000

4,180.000

5. เป้าหมายของโครงการ
รายการ
1. จัดหาที่ดิน
2. ก่อสร้างสถานีไฟฟ้ า/
สถานีลานไก
3. ก่อสร้างสายส่ ง
4. เพิ่มเปลี่ยนหม้อแปลง
ไฟฟ้ ากําลัง
คิดเป็ นร้อยละของ
ปริ มาณงานทั้งโครงการ
6. สถานะของโครงการ

หน่ วย

แผนงาน
เป้าหมาย
ทั้งโครงการ ปี 2554 - 2557
ปี 2558

เป้าหมาย
ปี ทีเ่ หลือ

แห่ง
แห่ง

21
21

11
6

5
5

5
10

วงจร-กม.
แห่ง

325
10

110
10

50
0(10%)

165
-

%

100

28.37

18.19

53.44

เป็ นโครงการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ
ฉบับที่ 10 ได้รับความเห็นชอบโครงการจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
3 พฤษภาคม 2554
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5. โครงการพัฒนาระบบสายส่ งและสถานีไฟฟ้ า ระยะที่ 9 ส่ วนที่ 2
วงเงิน 127,000,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ
หมวดสิ่ งก่อสร้าง

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

95,000,000

32,000,000

รวมทั้งสิ้น

127,000,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

8 ปี (2554 - 2561)
- เพื่อให้สามารถจ่ายไฟฟ้ าได้อย่างเพียงพอ มีความมัน่ คง
เชื่ อถือได้ สามารถรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้ าที่เพิ่มขึ้น และ
ลดปั ญ หาในด้า นการปฏิ บ ัติ ก ารและบํา รุ งรั ก ษา ตลอดจน
ลดหน่วยสู ญเสี ยของระบบไฟฟ้ า
พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เงินลงทุนตามโครงการนี้ รวมทั้งสิ้ น จํานวน 4,540.000 ล้านบาท
ซึ่ งจะใช้ จ ากเงิ น รายได้ กฟภ. และ/หรื อเงิ น กู้ ใ นประเทศ
ตามความเหมาะสม และฐานะการเงินในแต่ละปี ต่อไป พอสรุ ป
ได้ดงั นี้.-
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แหล่งเงินลงทุน

วงเงิน
ดําเนินการ
ทั้งโครงการ

หน่วย : ล้านบาท
วงเงินดําเนินการ
คงเหลือ
เบิกจ่ าย
ปี 2554 -2557
ปี 2558
ปี ต่ อไป

1. เงินกูใ้ นประเทศ
2. เงินรายได้ กฟภ.

3,405.000
1,135.000

1,035.000
346.000

95.000
32.000

2,275.000
757.000

รวม

4,540.000

1,381.000

127.000

3,032.000

5. เป้าหมายของโครงการ
แผนงาน
เป้าหมาย
ทั้งโครงการ ปี 2554 - 2557 ปี 2558

เป้าหมาย
ปี ทีเ่ หลือ

รายการ

หน่ วย

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

แห่ง
แห่ง
วงจร-กม.
เอ็มวีเอ

17
18
212
575

5
1
162
250

1
50
275

11
17
50

%

100

36.78

17.23

45.99

5. คิดเป็ นร้อยละของ
6. ปริ มาณงานทั้งโครงการ
6. สถานะของโครงการ

เป็ นโครงการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ
ฉบับ ที่ 10 ได้รั บ ความเห็ น ชอบโครงการจากคณะรั ฐ มนตรี
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2554
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6. โครงการพัฒนาระบบสายส่ งและสถานีไฟฟ้ า ระยะที่ 9 ส่ วนที่ 3
วงเงิน 1,000,000,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ
หมวดที่ดิน
หมวดสิ่ งก่อสร้าง
รวม

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

750,000,000

100,000,000
150,000,000

750,000,000

250,000,000

รวมทั้งสิ้น

1,000,000,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

17 ปี (2554 - 2570)
เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้ าที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกิจการ
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญ่ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและ
ความมัน่ คงของระบบไฟฟ้ า และเพื่อลดปั ญหาในด้านการปฏิบตั ิการ
และบํารุ งรักษา ตลอดจนลดหน่วยสู ญเสี ยของระบบไฟฟ้ า
พื้นที่ภาคกลาง
เงินลงทุนตามโครงการนี้ รวมทั้งสิ้ น จํานวน 15,085.000 ล้านบาท
ซึ่ งจะใช้ จ ากเงิ น รายได้ กฟภ. และ/หรื อเงิ น กู้ใ นประเทศ
ตามความเหมาะสม และฐานะการเงินในแต่ละปี ต่อไป พอสรุ ป
ได้ดงั นี้.-
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วงเงิน
แหล่ งเงินลงทุน

ดําเนินการ
ทั้งโครงการ

1. เงินกูใ้ นประเทศ
2. เงินรายได้ กฟภ.
รวม

หน่วย : ล้านบาท
คงเหลือ

วงเงินดําเนินการ
ปี 2554 -2557

เบิกจ่ าย

ปี 2558

ปี ต่ อไป

11,314.000
3,771.000

1,779.500
720.500

750.000
250.000

8,784.500
2,800.500

15,085.000

2,500.000

1,000.000

11,585.000

5. เป้าหมายของโครงการ
แผนงาน
เป้าหมาย
ทั้งโครงการ ปี 2554 - 2557 ปี 2558

เป้าหมาย
ปี ทีเ่ หลือ

รายการ

หน่ วย

1. จัดหาที่ดิน
2. ก่อสร้างสถานีไฟฟ้ า
3. ก่อสร้างสายส่ ง 115 เควี
4. ติดตั้งหม้อแปลงกําลัง
และเพิ่มเบย์

แห่ง
แห่ง
วงจร-กม.
แห่ ง

38
53
203
16

14
13
55.35
14

8
0(8.96%)
30
0(1.88%)

16
40
117.65
2

5. คิดเป็ นร้อยละของ
6. ปริ มาณงานทั้งโครงการ

%

100

40.68

11.66

47.66

6. สถานะของโครงการ

เป็ นโครงการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ
ฉบับที่ 10 ได้รับความเห็นชอบโครงการจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
3 พฤษภาคม 2554
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7. โครงการพัฒนาระบบสายส่ งและสถานีไฟฟ้ า ระยะที่ 9 ส่ วนที่ 4
วงเงิน 316,000,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ
หมวดสิ่ งก่อสร้าง

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

237,000,000

79,000,000

รวมทั้งสิ้น

316,000,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

9 ปี (2554 - 2562)
- เพื่ อ รองรั บ ความต้อ งการใช้ไ ฟฟ้ าที่ เ พิ่ ม ขึ้ น โดยเฉพาะ
กิ จ การอุ ต สาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญ่ เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพและความมัน่ คงของระบบไฟฟ้ า และเพื่อลดปั ญหา
ในด้านการปฏิบตั ิการและบํารุ งรักษา ตลอดจนลดหน่วยสู ญเสี ย
ของระบบไฟฟ้ า
พื้นที่ภาคใต้
เงินลงทุนตามโครงการนี้ รวมทั้งสิ้ น จํานวน 4,485.000 ล้านบาท
ซึ่ งจะใช้ จ ากเงิ น รายได้ กฟภ. และ/หรื อเงิ น กู้ ใ นประเทศ
ตามความเหมาะสม และฐานะการเงิ นในแต่ละปี ต่อไป พอสรุ ป
ได้ดงั นี้.-
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แหล่งเงินลงทุน

วงเงิน
ดําเนินการ
ทั้งโครงการ

1. เงินกูใ้ นประเทศ
2. เงินรายได้ กฟภ.
รวม

หน่วย : ล้านบาท
คงเหลือ
เบิกจ่ าย
ปี ต่ อไป

วงเงินดําเนินการ
ปี 2554 -2557

ปี 2558

3,360.000
1,125.000

1,283.750
430.250

237.000
79.000

1,839.250
615.750

4,485.000

1,714.000

316.000

2,455.000

5. เป้าหมายของโครงการ
รายการ

หน่ วย

แผนงาน
เป้าหมาย
ทั้งโครงการ ปี 2554 - 2557 ปี 2558

เป้าหมาย
ปี ทีเ่ หลือ

1. จัดหาที่ดิน
แห่ง
2. ก่อสร้างสายส่ ง
วงจร-กม.
3. ก่อสร้างสถานีไฟฟ้ า
แห่ง
4. เพิม่ หม้อแปลงไฟฟ้ ากําลัง เอ็มวีเอ

12
255
12
625

8
63
2
125

2
25
2
100

2
167
8
400

5. คิดเป็ นร้อยละของ
6. ปริ มาณงานทั้งโครงการ

100

32.01

14.78

53.21

6. สถานะของโครงการ

%

เป็ นโครงการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ
ฉบับ ที่ 10 ได้รั บ ความเห็ น ชอบโครงการจากคณะรั ฐ มนตรี
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2554
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8. โครงการเพิม่ ความเชื่อถือได้ ของระบบไฟฟ้ า ระยะที่ 3
วงเงิน 2,258,900,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ
หมวดสิ่ งก่อสร้าง

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

1,694,000,000

564,900,000

รวมทั้งสิ้น

2,258,900,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

8 ปี (2554 - 2561)
เพื่อเพิ่มความมัน่ คง และความเชื่ อถือได้ของระบบส่ งและ
จ่ายไฟฟ้ าโดยติดตั้งอุปกรณ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานสู งขึ้นในพื้นที่
ธุรกิจอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมและพื้นที่สาํ คัญต่างๆ
พื้นที่ทวั่ ประเทศ
เงินลงทุนตามโครงการนี้ รวมทั้งสิ้ น จํานวน 15,155.000 ล้านบาท
ซึ่ งจะใช้ จ ากเงิ น รายได้ กฟภ. และ/หรื อเงิ น กู้ ใ นประเทศ
ตามความเหมาะสม และฐานะการเงินในแต่ละปี ต่อไป พอสรุ ป
ได้ดงั นี้.-
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แหล่ งเงินลงทุน

วงเงิน
ดําเนินการ
ทั้งโครงการ

หน่วย : ล้านบาท
วงเงินดําเนินการ
คงเหลือ
เบิกจ่ าย
ปี 2554 -2557
ปี 2558
ปี ต่ อไป

1. เงินกูใ้ นประเทศ
2. เงินรายได้ กฟภ.

11,365.000
3,790.000

4,931.100
708.400

1,694.000
564.900

4,739.900
2,516.700

รวม

15,155.000

5,639.500

2,258.900

7,256.600

5. เป้าหมายของโครงการ
เป้าหมาย
แผนงาน
เป้าหมาย
ทั้งโครงการ ปี 2554 - 2557 ปี 2558 ปี ทีเ่ หลือ

รายการ

หน่ วย

1. ปรับปรุ งระบบจําหน่ายเดิมเป็ นสาย
ชนิดหุม้ ฉนวน
2. ปรับปรุ งระบบจําหน่ายเป็ นเคเบิลใต้ดิน
2.1 ระบบ 22/33 เควี
2.2 ระบบ 115 เควี
3. ก่อสร้างสายส่ งระบบ 115 เควี
3. Loop Line
3. 3.1 สายส่ งระบบ 115 เควี
3. 3.2 เพิม่ 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 งสถานีไฟฟ้ าให้มีประสิ ทธิภาพ
7. ก่อสร้างสถานีไฟฟ้ าลานไก

วงจร-กม.

4,970.26

3,970

-

1,000.26

วงจร-กม.
วงจร-กม.

100.49
3.63

50
-

38
3.63

12.49
-

วงจร-กม.
เบย์
ชุด
ชุด

185.46
12
56
23

185.46
3
-

2
-

7
56
23

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
%

26
129
3
23
3
100

13
5
3
46

13
129
6
20

3
12
34

8. คิดเป็ นร้อยละของ
9. ปริ มาณงานทั้งโครงการ
6. สถานะของโครงการ

เป็ นโครงการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ
ฉบับ ที่ 10 ได้ รั บ ความเห็ น ชอบโครงการจากคณะรั ฐ มนตรี
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2554
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9. โครงการก่ อสร้ างระบบจําหน่ ายด้ วยสายเคเบิลใต้ นํา้ ไปยังเกาะต่ างๆ
(เกาะกูด เกาะหมาก จ.ตราด)
วงเงิน 140,000,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ
หมวดสิ่ งก่อสร้าง

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

105,000,000

รวมทั้งสิ้น

35,000,000
140,000,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

5 ปี (2555 - 2559)
- พัฒ นาระบบไฟฟ้ าเพื่ อเพิ่ ม ขี ด ความสามารถและความ
มัน่ คงในการจ่ายไฟ เพื่อรองรั บความต้องการใช้ไฟฟ้ าที่เพิ่มขึ้ น
ของเกาะ ซึ่งเป็ นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญ และขยายตัวทางเศรษฐกิจ
สูง
- เพื่อลดปั ญหาในการปฏิบตั ิการ และบํารุ งรักษา ลดหน่ วย
สู ญเสี ยในระบบจําหน่าย
เกาะกูด เกาะหมาก จ.ตราด
เงินลงทุนตามโครงการนี้ รวมทั้งสิ้ นจํานวน 1,413.000 ล้าน
บาท ซึ่ งจะใช้ จากเงิ นรายได้ กฟภ. และ/หรื อเงิ นกู้ ในประเทศ
ตามความเหมาะสม และฐานะการเงิ นในแต่ละปี ต่ อไป พอสรุ ป
ได้ดงั นี้.-
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แหล่งเงินลงทุน
1. เงินกูใ้ นประเทศ
2. เงินรายได้ กฟภ.
รวม

หน่วย : ล้านบาท
วงเงินดําเนินการ
คงเหลือ
เบิกจ่ าย
ปี 2555 -2557
ปี 2558
ปี ต่ อไป

วงเงิน
ดําเนินการ
ทั้งโครงการ
1,059.000
354.000

871.000
243.000

105.000
35.000

83.000
76.000

1,413.000

1,114.000

140.000

159.000

5. เป้าหมายของโครงการ
รายการ

หน่ วย

แผนงาน
เป้าหมาย
ทั้งโครงการ ปี 2555 - 2557 ปี 2558

เป้าหมาย
ปี ทีเ่ หลือ

1. ก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ าํ

วงจร-กม.

50

46

4

-

2. ก่อสร้างระบบจําหน่ายแรงสู ง

วงจร-กม.

24

21

3

-

3. ก่อสร้างระบบจําหน่ายแรงตํ่า

วงจร-กม.

17

15

2

-

เควีเอ

500

-

500

-

%

100

89

11

-

4. ติดตั้งหม้อแปลง
คิดเป็ นร้อยละของ
ปริ มาณงานทั้งโครงการ
6. สถานะของโครงการ

เป็ นโครงการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ
ฉบับ ที่ 10 ได้รั บ ความเห็ น ชอบโครงการจากคณะรั ฐ มนตรี
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555
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10. โครงการขยายเขตไฟฟ้ าให้ บ้านเรือนราษฎรรายใหม่
วงเงิน 840,000,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ
หมวดสิ่ งก่อสร้าง

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

630,000,000

210,000,000

รวมทั้งสิ้น

840,000,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

5 ปี (2556 - 2560)
เพื่ อ ให้ บ ้ า นเรื อนราษฎรที่ เ กิ ด ขึ้ นใหม่ ไ ด้ มี ไ ฟฟ้ าใช้
ตามนโยบายของรั ฐ บาลที่ ก ระจายความเจริ ญ ไปสู่ ส่ว นภู มิ ภ าค
อันจะเป็ นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียง่ิ ขึ้น
พื้นที่รับผิดชอบของ กฟภ.
เงินลงทุนตามโครงการนี้ รวมทั้งสิ้ น จํานวน 3,687.000 ล้านบาท
ซึ่ ง จะใช้จ ากเงิ น รายได้ กฟภ. และ/ หรื อ เงิ น กู้ใ นประเทศตาม
ความเหมาะสม และฐานะการเงิ น ในแต่ ล ะปี ต่ อ ไป พอสรุ ป
ได้ดงั นี้.-
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แหล่ งเงินลงทุน

วงเงิน
ดําเนินการ
ทั้งโครงการ

1. เงินกูใ้ นประเทศ
2. เงินรายได้ กฟภ.
รวม

วงเงินดําเนินการ
ปี 2556 -2557

ปี 2558

หน่วย : ล้านบาท
คงเหลือ
เบิกจ่ าย
ปี ต่ อไป

2,761.000
926.000

1,312.000
438.000

630.000
210.000

819.000
278.000

3,687.000

1,750.000

840.000

1,097.000

5. เป้าหมายของโครงการ

1.
2.
3.
4.

เป้าหมาย

แผนงาน

เป้าหมาย

รายการ

หน่ วย

ก่อสร้างระบบจําหน่ายแรงสู ง
ก่อสร้างระบบจําหน่ายแรงตํ่า
ติดตั้งหม้อแปลง
ติดตั้งมิเตอร์

วงจร-กม.
วงจร-กม.
เควีเอ
ชุด

2,300

539

520

1,241

10,770
90,300
131,629

2,510
21,000
30,616

2,450
20,500
30,000

5,810
48,800
71,013

%

100

23.26

22.79

53.95

5 คิดเป็ นร้อยละของ
ปริ มาณงานทั้งโครงการ
6. สถานะของโครงการ

ทั้งโครงการ ปี 2556 - 2557 ปี 2558

ปี ทีเ่ หลือ

เป็ นโครงการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ
ฉบั บ ที่ 11 ได้ รั บ ความเห็ น ชอบโครงการจากคณะรั ฐ มนตรี
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิ กายน 2556
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11. โครงการเพิม่ ประสิ ทธิภาพระบบศูนย์ สั่งการจ่ ายไฟ
วงเงิน 494,000,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ
หมวดสิ่ งก่อสร้าง

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

370,000,000

124,000,000

รวมทั้งสิ้น

494,000,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

6 ปี (2556 - 2561)
พัฒนาและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟและ
ระบบสื่ อสารให้ ท ันสมัย และครอบคลุ มพื้ นที่ บริ การของ กฟภ.
พร้อมก่อสร้างศูนย์ควบคุมเครื อข่ายระบบสื่ อสาร 4 ภาค

3. สถานทีด่ ําเนินการ

พื้นที่ทวั่ ประเทศ

4. แผนการใช้ เงิน

เงินลงทุนตามโครงการนี้ รวมทั้งสิ้ นจํานวน 4,530.000 ล้านบาท
ซึ่ ง จะใช้จ ากเงิ น รายได้ กฟภ. และ/หรื อ เงิ น กู้ใ นประเทศตาม
ความเหมาะสมและฐานะการเงิ น ในแต่ ล ะปี ต่ อ ไป พอสรุ ป
ได้ดงั นี้.-
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แหล่งเงินลงทุน

วงเงิน
ดําเนินการ
ทั้งโครงการ

1. เงินกูใ้ นประเทศ
2. เงินรายได้ กฟภ.
รวม

วงเงินดําเนินการ
ปี 2556 -2557

ปี 2558

หน่วย : ล้านบาท
คงเหลือ
เบิกจ่ าย
ปี ต่ อไป

3,395.000
1,135.000

513.000
171.000

370.000
124.000

2,512.000
840.000

4,530.000

684.000

494.000

3,352.000

5. เป้าหมายของโครงการ
เป้าหมาย

แผนงาน

เป้าหมาย

รายการ

หน่ วย

1. ปรับปรุ งประสิ ทธิภาพ Hardware
and Software ภายในอาคารศูนย์
2. ติดตั้ง FRTU และ MARS
REMOTE Radio
3. ติดตั้ง MARS Master
4. ติดตั้งระบบ CCTV
5. ปรับปรุ งสถานีไฟฟ้ าให้
เป็ นไปตามมาตรฐาน IEC 61850
6. ติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารความเร็ วสู ง
แบบ DWDM Protection Link
7. ติดตั้ง Optical Fiber Cable
(OFC) เพื่อเพิ่มความเชื่อถือได้
8. ศูนย์ขอ้ มูล (Data Center)
9. ระบบสื่ อสารแบบบูรณาการ
(NOC System)

แห่ง

13

-

-

13

ชุด

4,570

-

-

4,570

ชุด
แห่ง
สถานี

200
400
20

2

3

200
400
15

กม.

760

100

100

560

กม.

1,140

100

100

940

แห่ง
แห่ง

1
1

-

1
1

-

%

100

10

30

60

คิดเป็ นร้อยละของ
ปริ มาณงานทั้งโครงการ
6. สถานะของโครงการ

ทั้งโครงการ ปี 2556 - 2557 ปี 2558

ปี ทีเ่ หลือ

เป็ นโครงการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ
ฉบับ ที่ 11 ได้ รั บ ความเห็ น ชอบโครงการจากคณะรั ฐ มนตรี
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2556

กล่ ุมธุรกิจลงทุน
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12. โครงการพัฒนาการอ่ านหน่ วยด้ วยระบบอัตโนมัติ
(Automatic Meter Reading: AMR) ระยะที่ 2
วงเงิน 300,000,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ
หมวดสิ่ งก่อสร้าง

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

276,962,000

รวมทั้งสิ้น

23,038,000
300,000,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

5 ปี (2554 -2558)
เพื่อให้ผใู ้ ช้ไฟฟ้ าที่เป็ นลูกค้าของ กฟภ. มีความมัน่ ใจในการ
อ่านหน่วยไฟฟ้ าที่ถูกต้องและรวดเร็ ว และเพื่อให้ผใู ้ ช้ไฟฟ้ าเกิด
ความพึงพอใจในการให้บริ การที่ดีของ กฟภ.
พื้นที่ทวั่ ประเทศ (ผูใ้ ช้ไฟฟ้ ารายใหญ่จาํ นวน 50,000 ราย)
เงินลงทุนตามโครงการนี้ รวมทั้งสิ้ น จํานวน 1,477.910 ล้านบาท
ซึ่ งจะใช้ จ ากเงิ น รายได้ กฟภ. และ/หรื อเงิ น กู้ ใ นประเทศ
ตามความเหมาะสม และฐานะการเงินในแต่ละปี ต่อไป พอสรุ ป
ได้ดงั นี้.-
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แหล่ งเงินลงทุน

วงเงิน
ดําเนินการ
ทั้งโครงการ

หน่วย : ล้านบาท
คงเหลือ
เบิกจ่ าย
ปี ต่ อไป

วงเงินดําเนินการ
ปี 2554 -2557

ปี 2558

1. เงินกูใ้ นประเทศ
2. เงินรายได้ กฟภ.

1,108.430
369.480

626.250
346.442

276.962
23.038

205.218
-

รวม

1,477.910

972.692

300.000

205.218

5. เป้าหมายของโครงการ
รายการ

หน่ วย

เป้าหมาย

แผนงาน

ทั้งโครงการ ปี 2554 - 2557

เป้าหมาย
ปี 2558

ปี ทีเ่ หลือ

1. ติดตั้งมิเตอร์ระบบ AMR

ชุด

50,000

45,000

5,000

-

คิดเป็ นร้อยละของ
ปริ มาณงานทั้งโครงการ

%

100

90

10

-

6. สถานะของโครงการ

เป็ นโครงการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ
ฉบับ ที่ 10 ได้รั บ ความเห็ น ชอบโครงการจากคณะรั ฐ มนตรี
เมื่อวันที่ 1 มี นาคม 2554

โครงการใหม่

กล่ ุมธุรกิจเครือข่ าย
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13. โครงการก่ อสร้ างสายเคเบิลใต้ นํา้ ไปยังเกาะเต่ า จ.สุ ราษฎร์ ธานี
วงเงิน 168,000,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ
หมวดสิ่ งก่อสร้าง

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

126,000,000

42,000,000

รวมทั้งสิ้น

168,000,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

2 ปี (2558 - 2559)
พัฒนาระบบไฟฟ้ าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ และความมัน่ คง
ในการจ่ายไฟ เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้ าที่เพิ่มขึ้นของเกาะ
ต่างๆ ซึ่ งเป็ นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญ และมีอตั ราการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจค่อนข้างสูง
เกาะเต่า จ.สุ ราษฎร์ธานี
เงินลงทุนตามโครงการนี้ รวมทั้งสิ้ น จํานวน 1,776.000 ล้านบาท
ซึ่ ง จะใช้จ ากเงิ น รายได้ กฟภ. และ/ หรื อ เงิ น กู้ใ นประเทศตาม
ความเหมาะสม และฐานะการเงิ น ในแต่ ล ะปี ต่ อ ไป พอสรุ ป
ได้ดงั นี้.-
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วงเงิน
ดําเนินการ
ทั้งโครงการ

แหล่ งเงินลงทุน

หน่วย : ล้านบาท
คงเหลือ
เบิกจ่ าย
ปี ต่ อไป

วงเงิน
ดําเนินการ
ปี 2558

1. เงินกูใ้ นประเทศ
2. เงินรายได้ กฟภ.

1,332.000
444.000

126.000
42.000

1,206.000
402.000

รวม

1,776.000

168.000

1,608.000

5. เป้าหมายของโครงการ
รายการ

หน่ วย

เป้าหมาย
ทั้งโครงการ

แผนงาน
ปี 2558

เป้าหมาย
ปี ทีเ่ หลือ

1. ก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ าํ เกาะเต่า
2. ก่อสร้างระบบจําหน่าย 33 เควี
บนเกาะพะงัน และเกาะเต่า
3. ติดตั้ง AVR บนเกาะเต่า

วงจร-กม.
วงจร-กม.

45
21

5
-

40
21

วงจร-กม.

2

-

2

%

100

3.70

96.30

คิดเป็ นร้อยละของ
ปริ มาณงานทั้งโครงการ
6. สถานะของโครงการ

เป็ นโครงการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ
ฉบับที่ 10 ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างนําเสนอ สศช. และ สกพ. พิจารณา
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14. โครงการพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้ าด้ วยพลังงานหมุนเวียนบนพืน้ ที่
เกาะกูด เกาะหมาก จ.ตราด
วงเงิน 110,000,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ
หมวดสิ่ งก่อสร้าง

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

82,000,000

รวมทั้งสิ้น

28,000,000
110,000,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

3 ปี (2558 - 2560)
เพื่อพัฒนารู ปแบบการผลิตไฟฟ้ าในพื้นที่ห่างไกลอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ และจัดหาแหล่งพลังงานให้กบั พื้นที่ห่างไกลที่มี
พลังงานไม่พอเพียง ซึ่ งเป็ นการลดการลงทุนสําหรับการจัดการ
โหลดสู งสุ ด อีกทั้งเป็ นต้นแบบในการรองรั บการจ่ายไฟแบบ
โครงข่ายไฟฟ้ าขนาดเล็ก (Micro-Grid) ในอนาคตต่อไป พร้อม
ทั้งสนับสนุนการเพิ่มปริ มาณพลังงานทดแทนตามนโยบายของ
รัฐบาล
เกาะกูด เกาะหมาก จ.ตราด
เงินลงทุนตามโครงการนี้ รวมทั้งสิ้ น จํานวน 225.000 ล้านบาท
ซึ่ งจะใช้ จ ากเงิ นรายได้ กฟภ. และ/หรื อเงิ นกู้ ใ นประเทศ
ตามความเหมาะสม และฐานะการเงิ นในแต่ละปี ต่อไป พอสรุ ป
ได้ดงั นี้.-
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แหล่ งเงินลงทุน

วงเงิน
ดําเนินการ
ทั้งโครงการ

หน่วย : ล้านบาท
คงเหลือ
เบิกจ่ าย
ปี ต่ อไป

วงเงิน
ดําเนินการ
ปี 2558

1. เงินกูใ้ นประเทศ
2. เงินรายได้ กฟภ.

168.000
57.000

82.000
28.000

86.000
29.000

รวม

225.000

110.000

115.000

5. เป้าหมายของโครงการ
รายการ

หน่ วย

เป้าหมาย
ทั้งโครงการ

แผนงาน
ปี 2558

เป้าหมาย
ปี ทีเ่ หลือ

1. ระบบผลิตไฟฟ้ าด้วยแสงอาทิตย์
2. ระบบผลิตไฟฟ้ าพลังนํ้า
3. ระบบเก็บสะสมพลังงาน
4. ติดตั้งระบบควบคุม

ชุด
ชุด
ชุด
หน่วย

2
1
2
1

1
1
1
-

1
1
1

%

100

50

50

คิดเป็ นร้อยละของ
ปริ มาณงานทั้งโครงการ
6. สถานะของโครงการ

เป็ นโครงการตามแผนพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คม
แห่ งชาติฉบับที่ 11 ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างศึกษาความเหมาะสมของ
โครงการ
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15. โครงการขยายเขตไฟฟ้ าให้ พนื้ ทีท่ าํ กินทางการเกษตร ระยะที่ 2
วงเงิน 500,000,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ
หมวดสิ่ งก่อสร้าง

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

375,000,000

125,000,000

รวมทั้งสิ้น

500,000,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

5 ปี (2558 - 2562)
- เพื่อจัดหาบริ การไฟฟ้ าให้พ้ืนที่ทาํ กินทางการเกษตร เป็ น
การสนับสนุนการประกอบอาชีพของเกษตรกรรายย่อย
- ขยายเขตระบบไฟฟ้ าให้ พ้ื น ที่ ท ํา กิ น ทางการเกษตร
จํานวน 40,600 แปลง
ทัว่ ประเทศ (ยกเว้นกรุ งเทพฯ, นนทบุรี และสมุทรปราการ)
เงินลงทุนตามโครงการนี้ รวมทั้งสิ้ น จํานวน 2,030.000 ล้านบาท
ซึ่ งจะใช้จากเงิ นรายได้ กฟภ. และ/หรื อเงิ นกู้ในประเทศตาม
ความเหมาะสม และฐานะการเงิ น ในแต่ ละปี ต่ อไป พอสรุ ป
ได้ดงั นี้.-
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แหล่ งเงินลงทุน

วงเงิน
ดําเนินการ
ทั้งโครงการ

1. เงินกูใ้ นประเทศ
2. เงินรายได้ กฟภ.
รวม

หน่วย : ล้านบาท
คงเหลือ
เบิกจ่ าย
ปี ต่ อไป

วงเงิน
ดําเนินการ
ปี 2558

1,522.000
508.000

375.000
125.000

1,147.000
383.000

2,030.000

500.000

1,530.000

5. เป้าหมายของโครงการ
รายการ
1. ก่อสร้างระบบจําหน่ายแรงสู ง
2. ก่อสร้างระบบจําหน่ายแรงตํ่า
3. ติดตั้งหม้อแปลง
4. ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้ า
คิดเป็ นร้อยละของ
ปริ มาณงานทั้งโครงการ
6. สถานะของโครงการ

หน่ วย

เป้าหมาย
ทั้งโครงการ

แผนงาน
ปี 2558

เป้าหมาย
ปี ทีเ่ หลือ

วงจร-กม.
วงจร-กม.
เควีเอ
เครื่ อง

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

616
936
18,360
10,000

1,884
2,864
56,640
30,600

%

100

25

75

เป็ นโครงการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ
ฉบับที่ 11 ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างนําเสนอ สศช. และ สกพ. พิจารณา
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16. โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้ าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1
วงเงิน 360,000,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ
หมวดสิ่ งก่อสร้าง

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

270,000,000

90,000,000

รวมทั้งสิ้น

360,000,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา

8 ปี (2558 - 2565)

2. วัตถุประสงค์

- ก่อสร้างสถานีไฟฟ้ า
- ก่อสร้ างระบบเคเบิ ลใต้ดิน 115 เควี, 33 เควี และ 22 เควี
ในพื้นที่ธุรกิจสําคัญของเมืองใหญ่
- ก่อสร้าง ปรับปรุ ง เชื่อมโยงระบบส่ งในพื้นที่เมืองใหญ่
- ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตดั จ่ายที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานสูงขึ้น
- ก่อสร้าง/ปรับปรุ ง/เชื่อมโยงระบบจําหน่ายแรงสูง-แรงตํ่า

3. สถานทีด่ ําเนินการ

1.เทศบาลนครเชียงใหม่ 2.เทศบาลนครพิษณุโลก
3.เทศบาลเมืองลพบุรี 4.เทศบาลนครขอนแก่น 5.เทศบาลนคร
อุบลราชธานี 6.เทศบาลนครราชสี มา 7.เทศบาลนครรังสิ ต
8.เมืองพัทยา 9.เทศบาลนครสมุทรสาคร 10.เทศบาลเมืองหัวหิ น
11.เทศบาลนครภูเก็ต 12.เทศบาลนครหาดใหญ่ โดยปี 2558 จะ
ดําเนินการใน 3 เมืองก่อนดังนี้ 1.เทศบาลนครเชียงใหม่ 2.เมือง
พัทยา 3.เทศบาลนครหาดใหญ่

4. แผนการใช้ เงิน

เงินลงทุนตามโครงการนี้ รวมทั้งสิ้ น จํานวน 26,900.000 ล้านบาท
ซึ่ งจะใช้จ ากเงิ น รายได้ กฟภ. และ/หรื อเงิ น กู้ใ นประเทศ
ตามความเหมาะสม และฐานะการเงินในแต่ละปี ต่อไป พอสรุ ป
ได้ดงั นี้.-
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วงเงิน
ดําเนินการ
ทั้งโครงการ

แหล่ งเงินลงทุน

หน่วย : ล้านบาท
คงเหลือ
เบิกจ่ าย
ปี ต่ อไป

วงเงิน
ดําเนินการ
ปี 2558

1. เงินกูใ้ นประเทศ
2. เงินรายได้ กฟภ.

20,175.000
6,725.000

270.000
90.000

19,905.000
6,635.000

รวม

26,900.000

360.000

26,540.000

5. เป้าหมายของโครงการ
รายการ

หน่ วย

เป้าหมาย
ทั้งโครงการ

แผนงาน
ปี 2558

เป้าหมาย
ปี ทีเ่ หลือ

1. ก่อสร้างสถานีไฟฟ้ า
2. ก่อสร้างสายส่ ง 115 เควี (OH)
3. ก่อสร้างสายส่ ง 115 เควี (UG)
4. ก่อสร้างระบบจําหน่ายแรงสู ง (UG)
5. ปรับปรุ งระบบจําหน่ายแรงสู ง (OH)
6. ก่อสร้างระบบจําหน่ายแรงตํ่า (UG)
7. ติดตั้งเคเบิลใยแก้วนําแสง

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

17
38
95
329
996
2,196
329

1
6
20
37
6

17
38
94
323
976
2,159
323

%

100

0.01

99.99

คิดเป็ นร้อยละของ
ปริ มาณงานทั้งโครงการ
6. สถานะของโครงการ

เป็ นโครงการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 11 ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างนําเสนอ สศช. พิจารณา
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17. โครงการพัฒนาระบบส่ งและจําหน่ าย ระยะที่ 1
วงเงิน 2,000,000,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ
หมวดสิ่ งก่อสร้าง

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

1,500,000,000

500,000,000

รวมทั้งสิ้น

2,000,000,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

9 ปี (2558 - 2566)
- รองรับความต้องการใช้ไฟฟ้ าที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกิจการ
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญ่ในพื้นที่ทวั่ ประเทศ
- เพิ่มประสิ ทธิภาพและความมัน่ คงของระบบไฟฟ้ า
- ลดปั ญ หาในด้า นการปฏิ บ ัติ ก ารและการบํา รุ งรั ก ษา
รวมถึงลดหน่วยสูญเสี ยของระบบไฟฟ้ า
พื้นที่ทวั่ ประเทศ
เงินลงทุนตามโครงการนี้ รวมทั้งสิ้ น จํานวน 51,950.000 ล้านบาท
ซึ่งจะใช้จากเงินรายได้ กฟภ. และ/หรื อเงินกูใ้ นประเทศ ตามความ
เหมาะสม และฐานะการเงินในแต่ละปี ต่อไป พอสรุ ปได้ดงั นี้.-
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วงเงิน
ดําเนินการ
ทั้งโครงการ

แหล่ งเงินลงทุน

หน่วย : ล้านบาท
คงเหลือ
เบิกจ่ าย
ปี ต่ อไป

วงเงิน
ดําเนินการ
ปี 2558

1. เงินกูใ้ นประเทศ
2. เงินรายได้ กฟภ.

38,962.000
12,988.000

1,500.000
500.000

37,462.000
12,488.000

รวม

51,950.000

2,000.000

49,950.000

5. เป้าหมายของโครงการ
รายการ

หน่ วย

เป้าหมาย
ทั้งโครงการ

แผนงาน
ปี 2558

เป้าหมาย
ปี ทีเ่ หลือ

1. ที่ดินสําหรับก่อสร้างสถานีไฟฟ้ า/
สถานีลานไก
2. ก่อสร้างสถานีไฟฟ้ า/สถานีลานไก
3. ปรับปรุ งสถานีไฟฟ้ า 115 เควี
4. ปรับปรุ งสถานีไฟฟ้ าระบบ 22/33 เควี
5. ก่อสร้างระบบสายส่ ง 115 เควี
6. ก่อสร้างระบบจําหน่าย 22/33 เควี
7. ก่อสร้างระบบจําหน่ายแรงตํ่า

แห่ง

69

-

69

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

69
13
32
2,460
19,130
11,420

6,127

69
13
32
2,460
19,130
5,293

%

100

3.85

96.15

คิดเป็ นร้อยละของ
ปริ มาณงานทั้งโครงการ
6. สถานะของโครงการ

เป็ นโครงการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ
ฉบับที่ 11 ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างศึกษาความเหมาะสมของโครงการ
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18. โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้ าแบบโครงข่ ายไฟฟ้ าขนาดเล็กมาก
(Micro-Grid) ที่ อ.แม่ สะเรียง จ.แม่ ฮ่องสอน
วงเงิน 155,000,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ
หมวดสิ่ งก่อสร้าง

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

116,000,000

39,000,000

รวมทั้งสิ้น

155,000,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

3 ปี (2558 - 2560)
เพื่อพัฒนารู ปแบบการผลิตและจําหน่ายไฟฟ้ าในพื้นที่อย่าง
มีประสิ ทธิภาพ เชื่อถือได้ และคุณภาพของระบบไฟฟ้ า โดยจัดหา
แหล่ ง พลัง งานให้ พ้ื น ที่ ห่ า งไกลและมี พ ลัง งานไม่ เ พี ย งพอ
ลดหน่วยสู ญเสี ยในระบบสายส่ งและระบบจําหน่ ายที่มีระยะไกล
อี ก ทั้ง พัฒ นาระบบไฟฟ้ าในพื้ น ที่ ใ ห้ ร องรั บ กั บ เทคโนโลยี
Smart Grid สนั บ สนุ น การเพิ่ ม ปริ มาณพลัง งานทดแทนตาม
นโยบายของรั ฐบาล ลดการปล่ อยก๊าซเรื อนกระจก และลดการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
อ.แม่สะเรี ยง จ.แม่ฮ่องสอน
เงิ นลงทุ นตามโครงการนี้ รวมทั้งสิ้ น จํานวน 320.000 ล้านบาท
ซึ่ ง จะใช้จ ากเงิ น รายได้ กฟภ. และ/หรื อ เงิ น กู้ใ นประเทศตาม
ความเหมาะสม และฐานะการเงิ นในแต่ละปี ต่ อไป พอสรุ ปได้
ดังนี้.-
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แหล่งเงินลงทุน

วงเงิน
ดําเนินการ
ทั้งโครงการ

หน่วย : ล้านบาท
คงเหลือ
เบิกจ่ าย
ปี ต่ อไป

วงเงิน
ดําเนินการ
ปี 2558

1. เงินกูใ้ นประเทศ
2. เงินรายได้ กฟภ.

240.000
80.000

116.000
39.000

124.000
41.000

รวม

320.000

155.000

165.000

5. เป้าหมายของโครงการ
เป้าหมาย แผนงาน เป้าหมาย
ทั้งโครงการ ปี 2558 ปี ทีเ่ หลือ

รายการ

หน่ วย

1. ติดตั้งระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage)
2. ติดตั้ง Micro - Grid Controller
3. ติดตั้งตูค้ วบคุมระบบไฟฟ้ า (Skidding)

ชุด
ชุด
ชุด

1
1
2

1(75%)
1(50%)
2(100%)

0(25%)
0(50%)
-

%

100

50

50

คิดเป็ นร้อยละของ
ปริ มาณงานทั้งโครงการ
6. สถานะของโครงการ

เป็ นโครงการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ
ฉบับที่ 11 ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างศึกษาความเหมาะสมของโครงการ
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19. โครงการพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้ าด้ วยทุ่งกังหันลมในพืน้ ทีภ่ าคใต้
วงเงิน 120,000,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

90,000,000

หมวดสิ่ งก่อสร้าง
รวมทั้งสิ้น

30,000,000
120,000,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

3 ปี (2558 - 2560)
เพิ่มความเชื่ อถือได้และคุณภาพของระบบไฟฟ้ า ลดหน่ วย
สู ญเสี ยในระบบสายส่ งและระบบจําหน่ายที่มีระยะไกล สนับสนุน
การเพิ่มปริ มาณพลังงานทดแทนตามนโยบายของรัฐบาล
พื้นที่ภาคใต้
เงินลงทุนตามโครงการนี้ รวมทั้งสิ้ น จํานวน 1,200.000 ล้านบาท
ซึ่ ง จะใช้จ ากเงิ น รายได้ กฟภ. และ/ หรื อ เงิ น กู้ใ นประเทศตาม
ความเหมาะสมและฐานะการเงิ น ในแต่ ล ะปี ต่ อ ไป พอสรุ ป
ได้ดงั นี้.-
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วงเงิน
ดําเนินการ
ทั้งโครงการ

แหล่งเงินลงทุน

หน่วย : ล้านบาท
คงเหลือ
เบิกจ่ าย
ปี ต่ อไป

วงเงิน
ดําเนินการ
ปี 2558

1. เงินกูใ้ นประเทศ
2. เงินรายได้ กฟภ.

900.000
300.000

90.000
30.000

810.000
270.000

รวม

1,200.000

120.000

1,080.000

5. เป้าหมายของโครงการ
รายการ

หน่ วย

เป้าหมาย
ทั้งโครงการ

แผนงาน
ปี 2558

เป้าหมาย
ปี ทีเ่ หลือ

1. ระบบผลิตไฟฟ้ าด้วยทุ่งกังหันลม

ชุด

10

1

9

%

100

11
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คิดเป็ นร้อยละของ
ปริ มาณงานทั้งโครงการ
6. สถานะของโครงการ

เป็ นโครงการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ
ฉบับที่ 11 ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างศึกษาความเหมาะสมของโครงการ
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20. โครงการโรงไฟฟ้าพลังนํา้ ชุมชน
วงเงิน 18,000,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ
หมวดสิ่ งก่อสร้าง

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

13,000,000

5,000,000

รวมทั้งสิ้น

18,000,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

3 ปี (2558 - 2560)
เพื่อจัดหาแหล่งพลังงานให้กบั พื้นที่ห่างไกลที่มีพลังงานไม่
พอเพียง พร้อมทั้งสนับสนุ นการเพิ่มปริ มาณพลังงานทดแทนตาม
นโยบายของรัฐบาล
พื้นที่ จ.ตาก, จ.แม่ฮ่องสอน, จ.เชียงใหม่ และ จ.เชียงราย
เงิ นลงทุนตามโครงการนี้ รวมทั้งสิ้ น จํานวน 160.000 ล้านบาท
ซึ่ ง จะใช้จ ากเงิ น รายได้ กฟภ. และ/ หรื อ เงิ น กู้ใ นประเทศตาม
ความเหมาะสมและฐานะการเงิ น ในแต่ ล ะปี ต่ อ ไป พอสรุ ป
ได้ดงั นี้.-

103
วงเงิน
ดําเนินการ
ทั้งโครงการ

แหล่งเงินลงทุน

หน่วย : ล้านบาท
คงเหลือ
เบิกจ่ าย
ปี ต่ อไป

วงเงิน
ดําเนินการ
ปี 2558

1. เงินกูใ้ นประเทศ
2. เงินรายได้ กฟภ.

120.000
40.000

13.000
5.000

107.000
35.000

รวม

160.000

18.000

142.000

5. เป้าหมายของโครงการ
รายการ

หน่ วย

เป้าหมาย
ทั้งโครงการ

แผนงาน
ปี 2558

เป้าหมาย
ปี ทีเ่ หลือ

1. งานเครื่ องจักรกลไฟฟ้ าพลังนํ้า

ชุด

9

1

8

%

100

11
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คิดเป็ นร้อยละของ
ปริ มาณงานทั้งโครงการ
6. สถานะของโครงการ

เป็ นโครงการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ
ฉบับที่ 11 ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างศึกษาความเหมาะสมของโครงการ
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21. โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้ าให้ พนื้ ทีเ่ กาะต่ างๆ
วงเงิน 35,000,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ
หมวดสิ่ งก่อสร้าง

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

26,000,000

9,000,000

รวมทั้งสิ้น

35,000,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา

3 ปี (2558 - 2560)

2. วัตถุประสงค์

พัฒนาระบบไฟฟ้ าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ และความมัน่ คง
ในการจ่ายไฟ เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้ าที่เพิ่มขึ้นของเกาะ
ต่างๆ ซึ่ งเป็ นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญ และมีอตั ราการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจค่อนข้างสูง

3. สถานทีด่ ําเนินการ

เกาะขามใหญ่ จ.ชลบุรี, เกาะโหลน จ.ภูเก็ต, เกาะปอ เกาะหัง
จ.กระบี่, เกาะนกตะเภา จ.สุ ราษฎร์ธานี

4. แผนการใช้ เงิน

เงินลงทุนตามโครงการนี้ รวมทั้งสิ้ น จํานวน 360.000 ล้านบาท
ซึ่ ง จะใช้จ ากเงิ น รายได้ กฟภ. และ/ หรื อ เงิ น กู้ใ นประเทศตาม
ความเหมาะสมและฐานะการเงิ น ในแต่ ล ะปี ต่ อ ไป พอสรุ ป
ได้ดงั นี้.-
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แหล่งเงินลงทุน

วงเงิน
ดําเนินการ
ทั้งโครงการ

หน่วย : ล้านบาท
คงเหลือ
เบิกจ่ าย
ปี ต่ อไป

วงเงิน
ดําเนินการ
ปี 2558

1. เงินกูใ้ นประเทศ
2. เงินรายได้ กฟภ.

270.000
90.000

26.000
9.000

244.000
81.000

รวม

360.000

35.000

325.000

5. เป้าหมายของโครงการ
รายการ

หน่ วย

เป้าหมาย
ทั้งโครงการ

แผนงาน
ปี 2558

เป้าหมาย
ปี ทีเ่ หลือ

1. ก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ าํ ไปยังเกาะต่างๆ
2. ก่อสร้างระบบจําหน่ายแรงสู ง
3. ติดตั้งหม้อแปลงระบบจําหน่าย

วงจร-กม.
วงจร-กม.
เควีเอ

12.90
12
810

1.40
-

11.50
12
810

%

100

3.62

96.38

คิดเป็ นร้อยละของ
ปริ มาณงานทั้งโครงการ
6. สถานะของโครงการ

เป็ นโครงการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ
ฉบับที่ 11 ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างศึกษาความเหมาะสมของโครงการ
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22. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้ ารองรับผู้ผลิตไฟฟ้ า
ขนาดเล็กมากจากพลังงานหมุนเวียน
วงเงิน 470,000,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ
หมวดสิ่ งก่อสร้าง

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

352,000,000

รวมทั้งสิ้น

118,000,000
470,000,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

5 ปี (2558 - 2562)
เพื่ อ รองรั บ การเชื่ อ มต่ อ ระบบไฟฟ้ าของผูผ้ ลิ ต ไฟฟ้ า
ขนาดเล็กมากจากพลังงานหมุนเวียน
พื้นที่ทวั่ ประเทศ
เงินลงทุนตามโครงการนี้ รวมทั้งสิ้ น จํานวน 2,700.000 ล้านบาท
ซึ่งจะใช้จากเงินรายได้ กฟภ. และ/หรื อเงินกูใ้ นประเทศ ตามความ
เหมาะสม และฐานะการเงินในแต่ละปี ต่อไป พอสรุ ปได้ดงั นี้.-
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แหล่ งเงินลงทุน

วงเงิน
ดําเนินการ
ทั้งโครงการ

หน่วย : ล้านบาท
คงเหลือ
เบิกจ่ าย
ปี ต่ อไป

วงเงิน
ดําเนินการ
ปี 2558

1. เงินกูใ้ นประเทศ
2. เงินรายได้ กฟภ.

2,025.000
675.000

352.000
118.000

1,673.000
557.000

รวม

2,700.000

470.000

2,230.000

5. เป้าหมายของโครงการ
รายการ

หน่ วย

เป้าหมาย
ทั้งโครงการ

แผนงาน
ปี 2558

เป้าหมาย
ปี ทีเ่ หลือ

1. งานก่อสร้างสายจําหน่ายระบบ 22 เควี
2. งานก่อสร้างสายจําหน่ายระบบ 33 เควี
3. งานปรับปรุ งสายจําหน่ายระบบ 22 เควี
4. งานปรับปรุ งสายจําหน่ายระบบ 33 เควี
5. ติดตั้ง FRTU
6. ติดตั้ง UHF Remote Radio
7. ติดตั้ง UHF MARS Master
8. ติดตั้ง SVC (25 Mvar)

วงจร-กม.
วงจร-กม.
วงจร-กม.
วงจร-กม.
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด

700
100
490
50
500
500
33
2

300
50
-

400
50
490
50
500
500
33
2

%

100

10

90

คิดเป็ นร้อยละของ
ปริ มาณงานทั้งโครงการ
6. สถานะของโครงการ

เป็ นโครงการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ
ฉบับที่ 11 ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างศึกษาความเหมาะสมของโครงการ
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23. โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้ าให้ ครัวเรือนทีห่ ่ างไกล
วงเงิน 298,000,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ
หมวดสิ่ งก่อสร้าง

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

223,000,000

รวมทั้งสิ้น

75,000,000
298,000,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

4 ปี (2558 - 2561)
เพื่ อ เร่ ง รั ด ขยายเขตระบบไฟฟ้ าให้ ค รั ว เรื อนที่ ห่ า งไกล
ได้มีไฟฟ้ าใช้ครบทุกครัวเรื อนตามนโยบายรัฐบาล
พื้นที่รับผิดชอบของ กฟภ.
เงิ นลงทุ นตามโครงการนี้ รวมทั้งสิ้ น จํานวน 1,215.000 ล้านบาท
ซึ่ งจะใช้ จ ากเงิ น รายได้ กฟภ. และ/หรื อเงิ น กู้ ใ นประเทศ ตาม
ความเหมาะสม และฐานะการเงิ น ในแต่ ล ะปี ต่ อ ไป พอสรุ ป
ได้ดงั นี้.-
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แหล่ งเงินลงทุน

วงเงิน
ดําเนินการ
ทั้งโครงการ

1. เงินกูใ้ นประเทศ
2. เงินรายได้ กฟภ.
รวม

หน่วย : ล้านบาท
คงเหลือ
เบิกจ่ าย
ปี ต่ อไป

วงเงิน
ดําเนินการ
ปี 2558

910.000
305.000

223.000
75.000

687.000
230.000

1,215.000

298.000

917.000

5. เป้าหมายของโครงการ

1.
2.
3.
4.

รายการ

หน่ วย

เป้าหมาย
ทั้งโครงการ

แผนงาน
ปี 2558

เป้าหมาย
ปี ทีเ่ หลือ

ก่อสร้างระบบจําหน่ายแรงสู ง
ก่อสร้างระบบจําหน่ายแรงตํ่า
ติดตั้งหม้อแปลง
ติดตั้งมิเตอร์

วงจร-กม.
วงจร-กม.
เควีเอ
ชุด

1,235
1,920
36,350
11,600

308
478
9,055
2,890

927
1,442
27,295
8,710

%

100

25

75

คิดเป็ นร้อยละของ
ปริ มาณงานทั้งโครงการ
6. สถานะของโครงการ

เป็ นโครงการนอกแผน ปั จจุ บ ั น อยู่ ร ะหว่ า งนํ า เสนอ
คณะรัฐมนตรี พิจารณา
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24. โครงการพัฒนาพัฒนาโครงข่ ายไฟฟ้ าอัจฉริยะ (Smart Grid)
ในพืน้ ทีเ่ มืองพัทยา จ.ชลบุรี
วงเงิน 173,000,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ
หมวดสิ่ งก่อสร้าง

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

129,000,000

44,000,000

รวมทั้งสิ้น

173,000,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

2 ปี (2558 - 2559)
เพื่อศึกษาเทคโนโลยี และทดสอบการออกแบบและการ
ใช้งานระบบโครงข่ายไฟฟ้ าอัจฉริ ยะในด้านต่างๆ สําหรับรองรับ
การพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้ าอัจฉริ ยะในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป
เมืองพัทยา จ.ชลบุรี
เงินลงทุนตามโครงการนี้ รวมทั้งสิ้ น จํานวน 1,485.000 ล้านบาท
ซึ่งจะใช้จากเงินรายได้ กฟภ. และ/หรื อเงินกูใ้ นประเทศ ตามความ
เหมาะสม และฐานะการเงินในแต่ละปี ต่อไป พอสรุ ปได้ดงั นี้.-

111
วงเงิน
ดําเนินการ
ทั้งโครงการ

แหล่ งเงินลงทุน

หน่วย : ล้านบาท
คงเหลือ
เบิกจ่ าย
ปี ต่ อไป

วงเงิน
ดําเนินการ
ปี 2558

1. เงินกูใ้ นประเทศ
2. เงินรายได้ กฟภ.

1,113.000
372.000

129.000
44.000

984.00
328.00

รวม

1,485.000

173.000

1,312.00

5. เป้าหมายของโครงการ
รายการ

หน่ วย

เป้าหมาย
ทั้งโครงการ

แผนงาน
ปี 2558

เป้าหมาย
ปี ทีเ่ หลือ

1. ติดตั้งระบบมิเตอร์อจั ฉริ ยะ
2. ติดตั้งระบบกักเก็บพลังงาน
3. ติดตั้งระบบแก้ไขปัญหาไฟฟ้ าขัดข้อง
อัจฉริ ยะ
4. ติดตั้งระบบ Solar Rooftop
5. ติดตั้งระบบ Substation Automation
(IEC 61850)
6. ติดตั้งระบบ IT Integration System
7. จัดหารถยนต์ไฟฟ้ า
8. ติดตั้งสถานีชาร์จไฟฟ้ าสาธารณะ
สําหรับรถยนต์ไฟฟ้ า

เครื่ อง
ชุด
ระบบ

116,308
2
1

10,000
-

106,308
2
1

ชุด
สถานี

3
3

-

3
3

ระบบ
คัน
สถานี

1
3
7

-

1
3
7

%

100

8.60

91.40

คิดเป็ นร้อยละของ
ปริ มาณงานทั้งโครงการ
6. สถานะของโครงการ

เป็ นโครงการนอกแผน ปั จ จุ บ ัน อยู่ร ะหว่ า งนํา เสนอ
สกพ. พิจารณา

กล่ ุมพัฒนาองค์ กร
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25. โครงการพัฒนาไฟฟ้ าพลังนํา้ ขนาดเล็กของ กฟภ. ทีป่ ระตูระบายนํา้
และอ่ างเก็บนํา้ ของกรมชลประทาน
วงเงิน 50,530,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ
หมวดสิ่ งก่อสร้าง

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

37,000,000

13,530,000

รวมทั้งสิ้น

50,530,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา

4 ปี (2558 - 2561)

2. วัตถุประสงค์

- เพื่อส่ งเสริ มการผลิตกระแสไฟฟ้ าจากพลังงานหมุนเวียน
ที่สะอาด
- เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการจ่ า ยกระแสไฟฟ้ าในบริ เ วณ
ใกล้เคียงที่ต้ งั โรงไฟฟ้ า
- เพื่อลดการนําเข้าเชื้ อเพลิงจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการ
ผลิตกระแสไฟฟ้ า
- เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ประตูระบายนํ้าและอ่างเก็บนํ้าของ
กรมชลประทาน

3. สถานทีด่ ําเนินการ

ที่ ประตูระบายนํ้า และอ่างเก็บนํ้าของกรมชลประทาน
ทัว่ ประเทศ

4. แผนการใช้ เงิน

เงิ นลงทุนตามโครงการนี้ รวมทั้งสิ้ น จํานวน 807.970 ล้านบาท
ซึ่งจะใช้จากเงินรายได้ กฟภ. และ/หรื อเงินกูใ้ นประเทศ ตามความ
เหมาะสม และฐานะการเงินในแต่ละปี ต่อไป พอสรุ ปได้ดงั นี้.-
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แหล่ งเงินลงทุน

วงเงิน
ดําเนินการ
ทั้งโครงการ

หน่วย : ล้านบาท
คงเหลือ
เบิกจ่ าย
ปี ต่ อไป

วงเงิน
ดําเนินการ
ปี 2558

1. เงินกูใ้ นประเทศ
2. เงินรายได้ กฟภ.

605.000
202.970

37.000
13.530

568.000
189.440

รวม

807.970

50.530

757.440

5. เป้าหมายของโครงการ
รายการ

หน่ วย

เป้าหมาย
ทั้งโครงการ

แผนงาน
ปี 2558

เป้าหมาย
ปี ทีเ่ หลือ

1. ก่อสร้างโรงไฟฟ้ าพลังนํ้าแบบ
พลังงานศักย์
2. ก่อสร้างโรงไฟฟ้ าพลังนํ้าแบบ
พลังงานจลน์

แห่ง

10

3

7

ประตู
ระบายนํ้า

3

3

-

%

100

7

93

คิดเป็ นร้อยละของ
ปริ มาณงานทั้งโครงการ
6. สถานะของโครงการ

เป็ นโครงการนอกแผน ปั จ จุ บ ัน อยู่ร ะหว่ า งนํา เสนอ
สกพ. พิจารณา

