งบประมาณประจําปี 2559
(1 มกราคม 2559 – 31 ธันวาคม 2559)

กองงบประมาณ
ฝ่ ายงบประมาณ

การไฟฟ้าส่ วนภูมภิ าค

สารบัญ
หน้ า
งบประมาณทําการ
- ประมาณการงบทําการ

1

- คําชี้แจงประกอบงบทําการ

2

- ประมาณการงบแสดงฐานะการเงิน

5

- ประมาณการเงินสด

7

- ภาระผูกพัน

8

งบประมาณลงทุน
สรุ ปงบประมาณลงทุนประจําปี 2559

9

1. งบลงทุนเพือ่ การดําเนินงานปกติ
1.1 กลุ่มยุทธศาสตร์ และพัฒนา
1.1.1 แผนงานพัฒนาภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้ า ระยะที่ 3

12

1.2 กลุ่มเครือข่ ายและบริการ
1.2.1 งานขยายเขตระบบจําหน่ายและระบบสายส่ งสําหรับผูใ้ ช้ไฟ

14

1.2.2 งานจัดหาอุปกรณ์สื่อสาร Cellular Router สําหรับ FRTU-SCB

15

เพื่อทดแทนของเดิมในพื้นที่ คจฟ.2
1.2.3 แผนงานสนับสนุนการดําเนินงาน ระยะที่ 2

16

1.2.4 แผนงานสนับสนุนการดําเนินงาน ระยะที่ 3

18

1.2.5 แผนงานบํารุ งรักษาอุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้ า

20

1.2.6 แผนงานปรับปรุ งระบบป้ องกันภายในสถานีไฟฟ้ าของ กฟภ.

22

1.2.7 แผนงานปรับปรุ งรี เลย์ระบบป้ องกันรองรับเทคโนโลยีใหม่

24

และมาตรฐาน IEC61850

สารบัญ (ต่ อ)
หน้ า
1.2.8 แผนงานจัดหา Mobile Generator เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิ น

26

และภัยพิบตั ิดา้ นต่างๆ
1.2.9 แผนงานการจัดการทรัพย์สินระบบจําหน่ายไฟฟ้ า

28

1.2.10 แผนงานจัดหาอุปกรณ์ไฟฟ้ าทดแทนสําหรับการบริ หารจัดการทรัพย์สิน

30

ระบบสายส่ ง 115 kV
1.2.11 แผนงานจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ FRTU-RCS Interface และอุปกรณ์สื่อสาร

32

(เซลลูลาร์โมเด็ม) สําหรับผูผ้ ลิตไฟฟ้ าขนาดเล็กมาก (VSPP)
1.2.12 แผนงานการรื้ อถอนและติดตั้งอุปกรณ์ FRTU-RCS Interface

34

ทดแทนในเขตพื้นที่ คจฟ.1
1.2.13 แผนงานปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพระบบควบคุมสถานีไฟฟ้ าด้วยคอมพิวเตอร์

36

CSCS ระยะที่ 2
1.2.14 แผนงานจัดซื้อมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบสําหรับผูใ้ ช้ไฟรายใหญ่

38

โครงการ AMR ระยะที่ 1 และ ระยะที่ 2
1.2.15 แผนงานการจัดซื้อ Digital Power Meter ภายในสถานีไฟฟ้ า เพื่อทดแทน

40

มิเตอร์ที่มีอายุการใช้งานมานาน
1.2.16 แผนงานจ้างซ่อมหม้อแปลงแบบซ่อมสร้าง (Rebuild)

42

1.2.17 แผนงานติดตั้ง Power Transformer Monitoring System

44

1.2.18 แผนงานปรับปรุ งโรงไฟฟ้ าดีเซล

46

1.3 กลุ่มสนับสนุน
1.3.1 งานจัดหามิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบสํารองจ่าย

48

สารบัญ (ต่ อ)
หน้ า
1.3.2 งานจัดหาหม้อแปลงและอุปกรณ์ประกอบสํารองจ่าย

49

1.3.3 งานระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สาํ เร็ จรู ปสําหรับธุรกิจหลัก

50

1.3.4 แผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะที่ 3

51

1.3.5 แผนงานขยายโครงข่ายระบบสื่ อสารและสายเคเบิลใยแก้วนําแสง

53

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

55

1.3.7 แผนงานขยายโครงข่ายระบบสื่ อสารและสายเคเบิลใยแก้วนําแสง รองรับ

57

สถานีไฟฟ้ าที่มีแผนสร้างเสร็ จในปี 2559 และสํานักงานการไฟฟ้ าที่ยงั
ไม่มีระบบสื่ อสาร
1.3.8 แผนงานออกแบบ จัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารเคเบิลใยแก้วนําแสง

59

ทดแทนอุปกรณ์สื่อสัญญาณความเร็ วสูง (SDH เดิม) ที่มีอายุการใช้งาน 10 ปี
ในพื้นที่ คจฟ.1 (กฟก.1, กฟก.2, กฟก.3)
1.3.9 แผนงานขยายประสิ ทธิ ภาพการใช้งานระบบ Video Conference

61

1.3.10 แผนงานจัดหาสายเคเบิลใยแก้วนําแสงและอุปกรณ์สาํ รองคลังพัสดุ

63

สําหรับงานตรวจซ่อมและปรับปรุ งเคเบิลใยแก้วนําแสง พร้อมค่าดําเนินการ
1.3.11 แผนงานจัดหาและติดตั้งคอนสื่ อสาร

65

1.3.12 แผนงานเช่ายานพาหนะ ปี 2559-2564

67

1.4 หมวดสํารอง
1.4.1 หมวดสํารองราคา

68

1.4.2 หมวดสํารองกรณี จาํ เป็ นเร่ งด่วน

69

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

70

2.1 โครงการต่ อเนื่อง
กลุ่มเครือข่ ายและบริการ
2.1.1 พัฒนาระบบสายส่ งและสถานีไฟฟ้ า ระยะที่ 8 ส่ วนที่ 1 (คพส.8.1)

71

2.1.2 พัฒนาระบบสายส่ งและสถานีไฟฟ้ า ระยะที่ 9 ส่ วนที่ 1 (คพส.9.1)

73

2.1.3 พัฒนาระบบสายส่ งและสถานีไฟฟ้ า ระยะที่ 9 ส่ วนที่ 2 (คพส.9.2)

75

2.1.4 พัฒนาระบบสายส่ งและสถานีไฟฟ้ า ระยะที่ 9 ส่ วนที่ 3 (คพส.9.3)

77

2.1.5 พัฒนาระบบสายส่ งและสถานีไฟฟ้ า ระยะที่ 9 ส่ วนที่ 4 (คพส.9.4)

79

2.1.6 เพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้ า ระยะที่ 3 (คชฟ.3)

81

2.1.7 ก่อสร้างระบบจําหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้น้ าํ ไปยังเกาะต่างๆ

83

(เกาะกูด,เกาะหมาก จ.ตราด) (คคก.2 เกาะกูด,เกาะหมาก จ.ตราด)
กลุ่มยุทธศาสตร์ และพัฒนา
2.1.8 ขยายเขตไฟฟ้ าให้บา้ นเรื อนราษฎรรายใหม่ (คฟม.)

85

2.1.9 เพิ่มประสิ ทธิ ภาพระบบศูนย์สงั่ การจ่ายไฟ (คปศ.)

87

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

89

2.1.11 ขยายเขตระบบไฟฟ้ าให้ครัวเรื อนที่ห่างไกล (คฟก.)

91

2.1.12 พัฒนาไฟฟ้ าพลังนํ้าขนาดเล็กของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคที่ประตูระบายนํ้า

93

และอ่างเก็บนํ้าของกรมชลประทาน

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

95

2.2.2 พัฒนาระบบผลิตไฟฟ้ าด้วยพลังงานหมุนเวียนบนพื้นที่เกาะกูด เกาะหมาก จ.ตราด

97

(คพม. เกาะกูด เกาะหมาก จ.ตราด)
2.2.3 ขยายเขตไฟฟ้ าให้พ้ืนที่ทาํ กินทางการเกษตร ระยะที่ 2 (คขก. 2)

99

2.2.4 พัฒนาระบบไฟฟ้ าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 (คพญ.1)

101

2.2.5 พัฒนาระบบส่ งและจําหน่าย ระยะที่ 1 (คพจ.1)

103

2.2.6 พัฒนาระบบไฟฟ้ าแบบโครงข่ายไฟฟ้ าขนาดเล็กมาก (Micro-Grid)

105

ที่ อ.แม่สะเรี ยง จ.แม่ฮ่องสอน (คพล. อ.แม่สะเรี ยง จ.แม่ฮ่องสอน)
2.2.7 พัฒนาระบบผลิตไฟฟ้ าด้วยทุ่งกังหันลมในพื้นที่ภาคใต้ (คผก.)

107

2.2.8 โรงไฟฟ้ าพลังนํ้าชุมชน (ครน.)

109

2.2.9 ปรับปรุ งระบบไฟฟ้ ารองรับผูผ้ ลิตไฟฟ้ าขนาดเล็กมากจากพลังงานหมุนเวียน

111

2.2.10 ก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ าํ 115 เควี เพื่อทดแทนและเพิ่มความสามารถ

113

ในการจ่ายไฟไปยังเกาะสมุย จ.สุ ราษฎร์ธานี
กลุ่มเครือข่ ายและบริการ
2.2.11 พัฒนาการอ่านหน่วยด้วยระบบอัตโนมัติ (Automatic Meter Reading: AMR)
ระยะที่ 3 (คพน.3)

115

งบประมาณทําการ

1
ประมาณการงบทําการ
ประจําปี งบประมาณ 2558 - 2559
(มกราคม - ธันวาคม)
หน่ วย : ล้ านบาท

1. รายได้
1.1 รายได้จากการจําหน่ายกระแสไฟฟ้ า
1.2 รายได้อื่นจากการดําเนินงาน
รวม
2. ค่าใช้จ่าย
2.1 ต้นทุนขายและบริ การ
ค่าซื้อกระแสไฟฟ้ า
ต้นทุนขายและบริ การอื่น
2.2 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
รวม
กําไรจากการดําเนินงาน
3. รายได้อื่น
4. ค่าใช้จ่ายอื่น
กําไรก่อนผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนฯ และต้นทุนทางการเงิน
5. กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
6. ต้นทุนทางการเงิน
กําไรสุ ทธิ
ค่ าเสื่ อมราคา
โบนัสจ่ าย

หมายเหตุ

ปี 2558 คํานวณที่อตั ราแลกเปลี่ยนฯ 1 ยูโร = 41.90 บาท
ปี 2559 คํานวณที่อตั ราแลกเปลี่ยนฯ 1 ยูโร = 40.00 บาท

ปี 2558

ปี 2559

(ประมาณการ)

(ประมาณการ)

460,485.15
12,660.65
473,145.80

480,266.29
12,984.54
493,250.83

398,560.17
29,214.62
27,589.17
455,363.96
17,781.84
1,675.17
170.00
19,287.01
(34.19)
3,507.10
15,745.72

416,434.73
31,235.97
29,647.13
477,317.83
15,933.00
1,716.98
171.20
17,478.78
36.16
3,493.16
14,021.78

19,538.38
1,851.27

21,307.70
1,640.77

2

คําชี้แจงประกอบงบทําการ ปี งบประมาณ 2559
1. รายได้
1.1 รายได้ จากการจําหน่ ายกระแสไฟฟ้า

480,266.29 ล้ านบาท

ในปี งบประมาณ 2558 การไฟฟ้ าส่ ว นภู มิ ภ าค จํา หน่ า ยกระแสไฟฟ้ าได้ร วมทั้ง สิ้ น
123,416.67 ล้านหน่วย เป็ นหน่วยจําหน่ายไฟที่คิดมูลค่า จํานวน 121,126.51 ล้านหน่วย เป็ นเงินทั้งสิ้ น
460,485.15 ล้านบาท สําหรับในปี งบประมาณ 2559 คาดว่า จะจําหน่ ายกระแสไฟฟ้ าได้รวมทั้งสิ้ น
128,773.20 ล้านหน่ วย เป็ นหน่ วยจําหน่ ายไฟที่คิดมูลค่า 126,271.49 ล้านหน่ วย เพิ่มขึ้นจากปี 2558
ประมาณ 4.34% โดยมีราคาขายเฉลี่ยหน่วยละ 3.8034 บาท
1.2 รายได้ อนื่ จากการดําเนินงาน

12,984.54 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 2559 จะเพิ่มขึ้นจากปี งบประมาณ 2558 ประมาณ 2.56%

2. ค่ าใช้ จ่าย
2.1 ต้ นทุนขายและบริการ
ค่ าซื้อกระแสไฟฟ้า

416,434.73 ล้ านบาท

การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค ซื้อกระแสไฟฟ้ าจากการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย, กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุ รักษ์พลังงาน และผูผ้ ลิตไฟฟ้ าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก (VSPP) มา
เพื่อจําหน่ าย ในปี งบประมาณ 2558 เป็ นจํานวน 130,499.50 ล้านหน่ วย เป็ นเงินทั้งสิ้ น 398,560.17
ล้านบาท สําหรับในปี งบประมาณ 2559 คาดว่าจะซื้อเพิ่มขึ้นจากปี 2558 ประมาณ 4.34% เป็ นจํานวน
136,167.78 ล้านหน่วย เป็ นเงินทั้งสิ้ น 416,434.73 ล้านบาท ในอัตราเฉลี่ยหน่วยละ 3.0582 บาท

3

ต้ นทุนขายและบริการอืน่

31,235.97 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 2559
ค่าใช้จ่ายประเภทนี้จะเพิ่มขึ้นจากปี งบประมาณ 2558 ประมาณ 6.92%
2.2 ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร

29,647.13 ล้ านบาท

เป็ นค่ า ใช้จ่ า ยที่ เ กิ ด ขึ้ น เนื่ อ งมาจากการขาย และค่ า ใช้จ่ า ยทั่ว ไปที่ เ กิ ด ขึ้ น ในลัก ษณะที่
เกี่ ย วกับการสั่ง การ การควบคุม และการดํา เนิ น งานของการไฟฟ้ าส่ ว นภูมิภ าค ประกอบด้ว ย
ค่าใช้จ่ายเกี่ ยวกับบุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนพนักงาน, สวัสดิการพนักงาน และค่าใช้จ่าย
ในการพัฒนาบุคลากร) และค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน (ค่าใช้จ่ายตอบแทนบุคคลภายนอก, ค่าโฆษณา
ประชาสัมพันธ์, ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสํานักงาน, ค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจยั และพัฒนา, ค่าป้ องกัน ซ่ อมแซม
บํารุ งรั ก ษา และก่ อสร้ าง และค่ าใช้จ่ า ยอื่ น ในการดํา เนิ นงาน) ประมาณว่า ในปี งบประมาณ 2559
ค่าใช้จ่ายประเภทนี้จะเพิ่มขึ้นจากปี 2558 ประมาณ 7.46%
3. รายได้ อนื่

1,716.98 ล้ านบาท

ประกอบด้วย รายได้ดอกเบี้ย, รายได้ค่าปรับ ค่าธรรมเนี ยม, รายได้จากการรับบริ จาค และ
รายได้อื่นที่ไม่เกี่ยวกับการดําเนิ นงาน ประมาณว่า ในปี งบประมาณ 2559 รายได้ประเภทนี้ จะเพิ่มขึ้น
จากปี งบประมาณ 2558 ประมาณ 2.50%
4. ค่ าใช้ จ่ายอืน่

171.20 ล้ านบาท

ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์เงินประกันฯ จ่ายคืนผูใ้ ช้ไฟ และผลขาดทุนจากการ
จําหน่ายสิ นทรัพย์
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5. กําไรจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่ างประเทศ

36.16 ล้ านบาท

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

3,493.16 ล้ านบาท

เป็ นดอกเบี้ ยเงิ นกู,้ ดอกเบี้ ยจ่าย-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

21,307.70 ล้ านบาท

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

1,640.77 ล้ านบาท

ในปี งบประมาณ 2559 ประมาณว่าจะจ่ายโบนัสให้พนักงานที่มีสิทธิได้รับเงิน

5
ประมาณการงบแสดงฐานะการเงิน
ประจําปี งบประมาณ 2558 - 2559
(มกราคม - ธันวาคม)
หน่ วย : ล้ านบาท

ปี 2558

ปี 2559

(ประมาณการ)

(ประมาณการ)

10,000.00

10,000.00

5,300.00

4,500.00

34,550.94

36,035.16

3,515.48

3,334.40

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีวตั ถุประสงค์เฉพาะ

27,918.10

28,990.68

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น

15,128.67

15,713.40

96,413.19

98,573.64

231,004.28

243,345.74

36,798.59

41,220.08

984.92

1,712.03

63.57

54.04

517.09

512.58

รวม

269,368.45

286,844.47

รวมสินทรัพย์

365,781.64

385,418.11

สินทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้ค่ากระแสไฟฟ้ า
พัสดุคงเหลือ

รวม
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
งานระหว่างก่อสร้าง
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
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หน่ วย : ล้ านบาท

ปี 2558

ปี 2559

(ประมาณการ)

(ประมาณการ)

8,523.89
35,620.49
13,845.28
57,989.66

8,163.34
38,261.24
13,184.11
59,608.69

เงินกูย้ มื ระยะยาว
เงินประกันการใช้ไฟฟ้ า
รายได้รอการรับรู ้
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวม
รวมหนีส้ ิ น

80,122.49
23,848.95
41,797.96
10,880.30
11,187.21
167,836.91
225,826.57

86,429.69
25,307.43
44,054.35
11,451.80
11,637.44
178,880.71
238,489.40

ส่ วนของทุน
ทุน
กําไรสะสมยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของทุน
รวมหนีส้ ินและส่ วนของทุน

4,889.50
135,065.57
139,955.07
365,781.64

4,889.50
142,039.21
146,928.71
385,418.11

หนีส้ ินและส่ วนของทุน
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
เจ้าหนี้ค่าซื้อกระแสไฟฟ้ า
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวม
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
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ประมาณการเงินสด
ประจําปี งบประมาณ 2558 - 2559
(มกราคม - ธันวาคม)
หน่ วย : ล้ านบาท

ปี 2558
(ประมาณการ)

ปี 2559
(ประมาณการ)

458,129.54
29,265.94
1,823.31
13,300.00
502,518.79

478,782.08
29,481.95
1,458.48
14,500.00
524,222.51

436,785.79
21,841.41
10,702.37
2,379.56
9,255.32
22,254.10
503,218.55

454,126.71
29,879.32
12,280.00
1,851.27
7,483.40
18,601.81
524,222.51

ประมาณการเงินสดรับ
รายได้จากการจําหน่ายกระแสไฟฟ้ า
รายได้อื่น ๆ
เงินประกันการใช้ไฟฟ้ า
เงินกูใ้ นประเทศ
รวม

ประมาณการเงินสดจ่ าย
รายจ่ายดําเนินงาน
รายจ่ายลงทุน
จ่ายชําระต้นเงินกูแ้ ละดอกเบี้ยเงินกู้
จ่ายโบนัสคณะกรรมการและพนักงาน
จ่ายรายได้นาํ ส่ งรัฐ
อื่น ๆ
รวม
เงินสดรับมากกว่ าจ่ าย (จ่ ายมากกว่ ารับ) ประจํางวด

(699.76)

-

ประมาณการเงินสดคงเหลือต้ นงวด

10,699.76

10,000.00

ประมาณการเงินสดคงเหลือปลายงวดสุ ทธิ

10,000.00

10,000.00
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ภาระผูกพัน ปี งบประมาณ 2559

1. ผ่อนชําระต้ นเงินกู้ในประเทศและต่ างประเทศ
ที่ถึงกําหนดชําระภายในปี งบประมาณ 2559
โดยจ่ ายเงินจากเงินรายได้ ของการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค

8,523.89 ล้านบาท

2. ผูกพันในการดําเนินงาน
2.1 ผูกพันในการลงทุนเพื่อการดําเนินงานปกติ

10,023.69 ล้านบาท

2.2 ผูกพันในการดําเนินงานตามโครงการ
รวม

7,374.38 ล้านบาท
17,398.07 ล้านบาท

3. จ่ ายโบนัสคณะกรรมการและพนักงาน

1,851.27 ล้านบาท
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สรุปวงเงินงบประมาณลงทุนประจําปี 2559
หน่ วย : บาท
รายการ
งบลงทุนเพือ่ การดําเนินงานปกติ
1. กลุ่มยุทธศาสตร์ และพัฒนา
1.1 แผนงานระยะยาว/งานต่อเนื่อง
1.1.1 แผนงานพัฒนาภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้ า ระยะที่ 3
รวมกลุ่มยุทธศาสตร์ และพัฒนา
2. กลุ่มเครือข่ ายและบริการ
2.1 ขออนุมตั ิรายปี
2.1.1 งานขยายเขตระบบจําหน่ายและระบบสายส่งสําหรับผูใ้ ช้ไฟ
2.1.2 งานจัดหาอุปกรณ์ส่ือสาร Cellular Router สําหรับ FRTU-SCB
เพื่อทดแทนของเดิมในพื้นที่ คจฟ.2
รวม
2.2 แผนงานระยะยาว/งานต่อเนื่อง
2.2.1 แผนงานสนับสนุนการดําเนินงาน ระยะที่ 2
2.2.2 แผนงานสนบสนุ
แผนงานสนับสนนการดํ
นการดาเนนงาน
าเนินงาน ระยะท
ระยะที่ 3
2.2.3 แผนงานบํารุ งรักษาอุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้ า
2.2.4 แผนงานปรับปรุ งระบบป้ องกันภายในสถานีไฟฟ้ าของ กฟภ.
2.2.5 แผนงานปรับปรุ งรี เลย์ระบบป้ องกันรองรับเทคโนโลยีใหม่และ
มาตรฐาน IEC 61850
2.2.6 แผนงานจัดหา Mobile Generator เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินและ
ภัยพิบตั ิดา้ นต่างๆ
2.2.7 แผนงานการจัดการทรัพย์สินระบบจําหน่ายไฟฟ้ า
2.2.8 แผนงานจัดหาอุปกรณ์ไฟฟ้ าทดแทนสําหรับการบริ หารจัดการทรัพย์สิน
ระบบสายส่ง 115 kV
2.2.9 แผนงานจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ FRTU-RCS Interface และอุปกรณ์ส่ือสาร
(เซลลูลาร์โมเด็ม) สําหรับผูผ้ ลิตไฟฟ้ าขนาดเล็กมาก (VSPP)
2.2.10 แผนงานการรื้ อถอนและติดตั้งอุปกรณ์ FRTU-RCS Interface
ทดแทนในพื้นที่ คจฟ.1
2.2.11 แผนงานปรับปรุ งประสิทธิภาพระบบควบคุมสถานีไฟฟ้ าด้วยคอมพิวเตอร์
CSCS ระยะที่ 2
2.2.12 แผนงานจัดซื้อมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบสําหรับผูใ้ ช้ไฟรายใหญ่
โครงการ AMR ระยะที่ 1 และ ระยะที่ 2
2.2.13 แผนงานการจัดซื้อ Digital Power Meter ภายในสถานีไฟฟ้ า เพื่อทดแทน
มิเตอร์ที่มีอายุการใช้งานมานาน
2.2.14 แผนงานจ้างซ่อมหม้อแปลงแบบซ่อมสร้าง (Rebuild)
2.2.15 แผนงานติดตั้ง Power Transformer Monitoring System
2.2.16 แผนงานปรับปรุ งโรงไฟฟ้ าดีเซล
รวม
รวมกลุ่มเครือข่ ายและบริการ

แหล่งเงินลงทุน
เงินรายได้ กฟภ.
เงินกู้ในประเทศ

รวม

153,507,000
153,507,000

613,507,000
613,507,000

-

600,000,000
19,053,000

600,000,000
19,053,000

-

619,053,000

619,053,000

43,594,000
481 000 000
481,000,000
26,000,000
61,000,000
50,000,000

420 079 500
420,079,500
9,560,000
21,374,000
17,612,000

43,594,000
901 079 500
901,079,500
35,560,000
82,374,000
67,612,000

185,000,000

62,400,000

247,400,000

110,000,000
19,000,000

369,912,000
7,523,942

479,912,000
26,523,942

11,229,680

11,229,680

23,000,000

8,978,475

31,978,475

16,000,000

6,200,000

22,200,000

33,000,000

11,273,275

44,273,275

3,750,000

3,750,000

13,414,600
22,000,000
36,128,200
1,021,435,672
1,640,488,672

50,414,600
88,000,000
144,128,200
2,280,029,672
2,899,082,672

460,000,000
460,000,000

-

37,000,000
66,000,000
108,000,000
1,258,594,000
1,258,594,000
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สรุปวงเงินงบประมาณลงทุนประจําปี 2559
หน่ วย : บาท
รายการ
3. กลุ่มสนับสนุน
3.1 ขออนุมตั ิรายปี
3.1.1 งานจัดหามิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบสํารองจ่าย
3.1.2 งานจัดหาหม้อแปลงและอุปกรณ์ประกอบสํารองจ่าย
3.1.3 งานระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สาํ เร็จรู ปสําหรับธุรกิจหลัก
รวม
3.2 แผนงานระยะยาว/งานต่อเนื่อง
3.2.1 แผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะที่ 3
3.2.2 แผนงานขยายโครงข่ายระบบสื่อสารและสายเคเบิลใยแก้วนําแสง
ให้ครอบคลุมการไฟฟ้ าและสถานีไฟฟ้ า ส่วนที่ 2
3.2.3 แผนงานปรับปรุ งระบบวิทยุสื่อสาร ส่วนที่ 1 (กฟก.1)
3.2.4 แผนงานขยายโครงข่ายระบบสื่อสารและสายเคเบิลใยแก้วนําแสง รองรับ
สถานีไฟฟ้ าที่มีแผนสร้างเสร็จในปี 2559 และสํานักงานการไฟฟ้ าที่ยงั ไม่มี
ระบบสื่อสาร
3.2.5 แผนงานออกแบบ จัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ส่ือสารเคเบิลใยแก้วนําแสง
ทดแทนอุปกรณ์สื่อสัญญาณความเร็วสูง (SDH เดิม) ที่มีอายุการใช้งาน 10 ปี
ในพื้นที่ คจฟ.1 (กฟก.1, กฟก.2, กฟก.3)
3.2.6 แผนงานขยายประสิทธิภาพการใช้งานระบบ Video Conference
3.2.7 แผนงานจัดหาสายเคเบิลใยแก้วนําแสงและอุปกรณ์สาํ รองคลังพัสดุ
สําหรับงานตรวจซ่อมและปรับปรุ งเคเบิลใยแก้วนําแสง พร้อมค่าดําเนินการ
3.2.8 แผนงานจัดหาและติดตั้งคอนสื่อสาร
3.2.9 แผนงานเช่ายานพาหนะ ปี 2559-2564
รวม
รวมกลุ่มสนับสนุน
4. หมวดสํารอง
4.1 หมวดสํารองราคา
4.2 หมวดสํารองกรณีจาํ เป็ นเร่ งด่วน
รวมหมวดสํารอง
รวมงบลงทุนเพือ่ การดําเนินงานปกติ

แหล่งเงินลงทุน
เงินรายได้ กฟภ.
เงินกู้ในประเทศ

-

รวม

1,845,671,250
162,826,180
879,085,822
2,887,583,252

1,845,671,250
162,826,180
879,085,822
2,887,583,252

2,968,000,000
205,000,000

989,889,204
69,320,000

3,957,889,204
274,320,000

48,000,000
51,000,000

17,042,000
18,120,000

65,042,000
69,120,000

23,000,000

8,900,000

31,900,000

7,000,000
28,000,000

3,000,000
10,135,000

10,000,000
38,135,000

45,000,000
3,375,000,000
3,375,000,000

16,012,000
295,898,041
1,428,316,245
4,315,899,497

61,012,000
295,898,041
4,803,316,245
7,690,899,497

5,093,594,000

50,000,000
1,700,000,000
1,750,000,000
7,859,895,169

50,000,000
1,700,000,000
1,750,000,000
12,953,489,169

งบประมาณลงทุน
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สรุปวงเงินงบประมาณลงทุนประจําปี 2559
หน่ วย : บาท
รายการ
โครงการต่ อเนื่อง
กลุ่มเครือข่ ายและบริการ
1. พัฒนาระบบสายส่ งและสถานีไฟฟ้ า ระยะที่ 8 ส่ วนที่ 1 (คพส.8.1)
2. พัฒนาระบบสายส่ งและสถานีไฟฟ้ า ระยะที่ 9 ส่ วนที่ 1 (คพส.9.1)
3. พัฒนาระบบสายส่ งและสถานีไฟฟ้ า ระยะที่ 9 ส่ วนที่ 2 (คพส.9.2)
4. พัฒนาระบบสายส่ งและสถานีไฟฟ้ า ระยะที่ 9 ส่ วนที่ 3 (คพส.9.3)
5. พัฒนาระบบสายส่ งและสถานีไฟฟ้ า ระยะที่ 9 ส่ วนที่ 4 (คพส.9.4)
6. เพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้ า ระยะที่ 3 (คชฟ.3)
7. ก่อสร้างระบบจําหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้น้ าํ ไปยังเกาะต่างๆ (เกาะกูด, เกาะหมาก จ.ตราด)
(คคก.2 เกาะกูด, เกาะหมาก จ.ตราด)
รวม
กลุ่มยุทธศาสตร์ และพัฒนา
8. ขยายเขตไฟฟ้ าให้บา้ นเรื อนราษฎรรายใหม่ (คฟม.)
9. เพิ่มประสิ ทธิภาพระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ (คปศ.)
10. พัฒนาโครงข่ายไฟฟ้ าอัจฉริ ยะ (Smart Grid) ในพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี (คอพ.)
11. ขยายเขตระบบไฟฟ้ าให้ครัวเรื อนที่ห่างไกล (คฟก.)
12. พัฒนาไฟฟ้ าพลังนํ้าขนาดเล็กของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคที่ประตูระบายนํ้าและอ่างเก็บนํ้า
ของกรมชลประทาน (คนล.)
รวม
รวมโครงการต่ อเนื่อง
โครงการใหม่
กลุ่มยุทธศาสตร์ และพัฒนา
13. ก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ าํ ไปยังเกาะเต่า จ.สุ ราษฎร์ ธานี (คคต.)
14. พัฒนาระบบผลิตไฟฟ้ าด้วยพลังงานหมุนเวียนบนพื้นที่เกาะกูด เกาะหมาก จ.ตราด
(คพม. เกาะกูด เกาะหมาก จ.ตราด)
15. ขยายเขตไฟฟ้ าให้พ้ืนที่ทาํ กินทางการเกษตร ระยะที่ 2 (คขก. 2)
16. พัฒนาระบบไฟฟ้ าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 (คพญ.1)
17. พัฒนาระบบส่ งและจําหน่าย ระยะที่ 1 (คพจ.1)
18. พัฒนาระบบไฟฟ้ าแบบโครงข่ายไฟฟ้ าขนาดเล็กมาก (Micro-Grid)
ที่ อ.แม่สะเรี ยง จ.แม่ฮ่องสอน (คพล. อ.แม่สะเรี ยง จ.แม่ฮ่องสอน)
19. พัฒนาระบบผลิตไฟฟ้ าด้วยทุ่งกังหันลมในพื้นที่ภาคใต้ (คผก.)
20. โรงไฟฟ้ าพลังนํ้าชุมชน (ครน.)
21. ปรับปรุ งระบบไฟฟ้ ารองรับผูผ้ ลิตไฟฟ้ าขนาดเล็กมากจากพลังงานหมุนเวียน
22. ก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ าํ 115 เควี เพื่อทดแทนและเพิ่มความสามารถในการจ่ายไฟ
ไปยังเกาะสมุย จ.สุ ราษฎร์ ธานี
รวม
กลุ่มเครือข่ ายและบริการ
23. พัฒนาการอ่านหน่วยด้วยระบบอัตโนมัติ (Automatic Meter Reading: AMR) ระยะที่ 3 (คพน.3)
รวมโครงการใหม่
รวมงบลงทุนที่ทําเป็ นโครงการ
รวมทั้งสิ้น

แหล่ งเงินลงทุน
เงินกู้ในประเทศ
เงินรายได้ กฟภ.

รวม

979,000,000
625,000,000
322,000,000
750,000,000
413,000,000
2,875,000,000
15,000,000

326,447,000
75,000,000
108,000,000
250,000,000
71,000,000
625,000,000
5,000,000

1,305,447,000
700,000,000
430,000,000
1,000,000,000
484,000,000
3,500,000,000
20,000,000

5,979,000,000

1,460,447,000

7,439,447,000

447,000,000
738,000,000
137,000,000
455,000,000
-

150,000,000
247,000,000
46,000,000
152,500,000
129,793,000

597,000,000
985,000,000
183,000,000
607,500,000
129,793,000

1,777,000,000
7,756,000,000

725,293,000
2,185,740,000

2,502,293,000
9,941,740,000

1,065,000,000
21,000,000

355,000,000
7,000,000

1,420,000,000
28,000,000

375,000,000
270,000,000
6,675,000,000
93,000,000

125,000,000
90,000,000
2,225,000,000
32,000,000

500,000,000
360,000,000
8,900,000,000
125,000,000

93,000,000
41,000,000
502,000,000
150,000,000

32,000,000
14,000,000
168,000,000
50,000,000

125,000,000
55,000,000
670,000,000
200,000,000

9,285,000,000

3,098,000,000

12,383,000,000

160,000,000
54,197,000
214,197,000
9,445,000,000
3,152,197,000
12,597,197,000
17,201,000,000
5,337,937,000
22,538,937,000
22,294,594,000.00 13,197,832,169.00 35,492,426,169.00

งบลงทุน
เพือการดําเนินงานปกติ

กล่ มุ ยุทธศาสตร์ และพัฒนา
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แผนงานพัฒนาภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้ า ระยะที่ 3
วงเงิน 613,507,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ
หมวดเครื่ องมือเครื่ องใช้ขนาดเล็ก

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

460,000,000

153,507,000

รวมทั้งสิ้น

613,507,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

ปี งบประมาณ 2557-2562
เพื่อขยายขอบเขตกา รใช้งานระบบสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์
ให้ทวั่ ถึง และเพียงพอในการเริ่ มต้นใช้งาน GIS ระดับองค์กรอย่างเต็ม
รู ปแบบ เตรี ยมความพร้อมในการรองรับการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้ า
อัจฉริ ยะ (Smart Grid) และเชื่อมต่อระบบสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์เข้ากับ
ระบบหลักต่าง ๆ ของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค ในการพัฒนาขีดความสามารถ
การให้บริ การข้อมูลด้านแผนที่ และนําเอาข้อมูลเชิงแผนที่มาให้บริ การ
ลูกค้า
สํานักงานใหญ่, การไฟฟ้ าเขต, และ การไฟฟ้ าชั้น1 และ ชั้น 2
เงินลงทุนเต็มแผนงานนี้รวมทั้งสิ้ น 2,090,000,000 บาท ซึ่ง
ใช้จากเงินรายได้การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค และ/หรื อเงินกูใ้ นประเทศ ตาม
ความเหมาะสมและฐานะการเงินในแต่ละปี ต่อไป โดยในปี 2559 ได้รับ
วงเงินดําเนินการ 613,507,000 บาท
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หน่วย : บาท
วงเงิน
แหล่งเงินลงทุน

วงเงินดําเนินการ

ดําเนินการ
เต็มแผน

ปี 2557-2558

ปี 2559

คงเหลือ
ดําเนินการ
ปี ต่ อไป

1. เงินกูใ้ นประเทศ

1,567,000,000

484,000,000

460,000,000

623,000,000

2. เงินรายได้ กฟภ.

523,000,000

162,047,000

153,507,000

207,446,000

รวม

2,090,000,000

646,047,000

613,507,000

830,446,000

5. เป้าหมาย

6. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

- จัดหาซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์เพื่อรองรับผูใ้ ช้งานแบบ Online
ของการไฟฟ้ าจังหวัด อําเภอ สาขา และ สาขาย่อย
- ปรับปรุ งเครื่ องแม่ข่ายเดิมให้ทาํ หน้าที่เป็ น Non-Production System
- ปรับปรุ ง / พัฒนาโปรแกรมประยุกต์และฐานข้อมูลระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพิ่มเติม
- ปรับปรุ งฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้ า
กองแผนที่ระบบไฟฟ้ า

กล่ มุ เครือข่ ายและบริการ
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งานขยายเขตระบบจําหน่ ายและระบบสายส่ งสํ าหรับผู้ใช้ ไฟ
วงเงิน 600,000,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ

เงินรายได้ กฟภ.

หมวดสิ่ งก่อสร้างระบบไฟฟ้ า
- ค่าวัสดุอุปกรณ์

515,000,000

- ค่าใช้จ่ายหน้างาน

85,000,000
รวมทั้งสิ้น

600,000,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

5. เป้าหมาย

6. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

ปี งบประมาณ 2559
เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟ ของผูใ้ ช้ไฟในเขตอุตสาหกรรม/
เขตธุ รกิจ หรื อผูใ้ ช้ไฟเฉพาะรายทัว่ ไป ที่มีความประสงค์จะขอใช้ไฟจาก
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค โดยยังไม่อยูใ่ นแผนงานของโครงการใด
การไฟฟ้ าเขต 12 เขต
วงเงินดําเนินการ 600,000,000 บาท ใช้จากเงินรายได้การไฟฟ้ า
ส่ วนภูมิภาค
ก่อสร้างระบบสายส่ ง

33

วงจร - กม.

ก่อสร้างระบบจําหน่าย

718

วงจร - กม.

ฝ่ ายงานระบบไฟฟ้ า
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งานจัดหาอุปกรณ์ สื่อสาร Cellular Router สํ าหรับ FRTU-SCB
เพือ่ ทดแทนของเดิมในพืน้ ที่ คจฟ.2
วงเงิน 19,053,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ

เงินรายได้ กฟภ.

หมวดสิ่ งก่อสร้างระบบไฟฟ้ า

19,053,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา

ปี งบประมาณ 2559

2. วัตถุประสงค์

เพื่อจัดหาอุปกรณ์สื่อสาร Cellular Router ทดแทนอุปกรณ์
GPRS ของเดิม เพื่อให้อุปกรณ์ FRTU-SCB สามารถติดต่อกับทางศูนย์
สัง่ การระบบไฟฟ้ าได้อย่างต่อเนื่อง

3. สถานทีด่ ําเนินการ

ในพื้ น ที่ คจฟ.2 (กฟน.1, กฟน.2, กฟฉ.1, กฟฉ.2, กฟฉ.3,
กฟต.2 และ กฟต.3)

4. แผนการใช้ เงิน

วงเงินดําเนิ นการ 19,053,000 บาท ใช้จากเงินรายได้การไฟฟ้ า
ส่ วนภูมิภาค

5. เป้าหมาย

จัดหาอุปกรณ์สื่อสาร Cellular Router สําหรับ FRTU-SCB
จํานวน 522 ชุด

6. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

ศูนย์สงั่ การระบบไฟฟ้ า
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แผนงานสนับสนุนการดําเนินงาน ระยะที่ 2
วงเงิน 43,594,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ
หมวดสิ่ งก่อสร้างงานโยธา

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

43,594,000

-

รวมทั้งสิ้น

43,594,000

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 ใช้จาก
เงิ นรายได้การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคและ / หรื อเงิ นกู้ในประเทศ ตามความ
เหมาะสม และฐานะการเงินในแต่ละปี ต่อไป โดยในปี 2559 ได้รับวงเงิน
ดําเนินการ 43,594,000 บาท (เล่มรายละเอียดประกอบฯ หน้า 1-5)
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หน่วย : บาท
วงเงิน
แหล่ งเงินลงทุน

วงเงินดําเนินการ

ดําเนินการ

ปี 2550-2558

เต็มแผน
1. เงินกูใ้ นประเทศ

2,613,450,000

2,117,594,000

2. เงินรายได้ กฟภ.

936,550,000

936,550,000

3,550,000,000

3,054,144,000

รวม

5. เป้าหมาย

ก่อสร้างอาคารสํานักงาน 30 แห่ ง

6. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

รองผูว้ า่ การ (วิศวกรรม)

คงเหลือ

ปี 2559
43,594,000
43,594,000

ดําเนินการ
ปี ต่ อไป
452,262,000
452,262,000
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แผนงานสนับสนุนการดําเนินงาน ระยะที่ 3
วงเงิน 901,079,500 บาท
หน่วย : บาท
รายการ

วงเงิน

หมวดที่ดิน
หมวดสิ่ งก่อสร้าง
หมวดยานพาหนะ
หมวดเครื่ องมือเครื่ องใช้
สํารองค่าปรับราคา

5,933,000
99,332,000
616,240,000
88,450,500
91,124,000
รวม
เงินกู้ในประเทศ
เงินรายได้ กฟภ.

901,079,500
481,000,000
420,079,500

รวมทั้งสิ้น

901,079,500

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 ซึ่ งใช้
จากเงินรายได้การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคและ / หรื อเงินกูใ้ นประเทศ ตามความ
เหมาะสมและฐานะการเงินในแต่ละปี ต่อไป โดยในปี 2559 ได้รับวงเงิน
ดําเนินการ 901,079,500 บาท (เล่มรายละเอียดประกอบฯ หน้า 6-21)
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หน่วย : บาท
วงเงิน
แหล่งเงินลงทุน

ดําเนินการ

วงเงินดําเนินการ
ปี 2555-2558

คงเหลือ
ดําเนินการ

ปี 2559

เต็มแผน

ปี ต่ อไป

1. เงินกูใ้ นประเทศ

2,930,000,000

2,449,000,000

481,000,000

2. เงินรายได้ กฟภ.

3,118,116,000

1,339,890,940

420,079,500

1,358,145,560

รวม

6,048,116,000

3,788,890,940

901,079,500

1,358,145,560

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 (วิศวกรรม)

2
44
51
110
40

-

แห่ ง
แห่ ง
คัน
ชุด
ชุด
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แผนงานบํารุงรักษาอุปกรณ์ ในสถานีไฟฟ้ า
วงเงิน 35,560,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ
หมวดสิ่ งก่อสร้างระบบไฟฟ้ า

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

26,000,000

9,560,000

รวมทั้งสิ้น

35,560,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

ปี งบประมาณ 2556-2560
เพื่อซ่อมแซมและจัดหาอุปกรณ์ไฟฟ้ าภายในสถานี ไฟฟ้ าของ
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค และกรณี ผใู ้ ช้ไฟร้องขอ เป็ นการเพิ่มประสิ ทธิภาพ
การจ่ายไฟและลดปั ญหาไฟดับ
สถานีไฟฟ้ าทัว่ ประเทศ
เงินลงทุนเต็มแผนงาน รวมทั้งสิ้ น 492,717,890 บาท ใช้จาก
เงิ นรายได้การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค และ / หรื อเงินกูใ้ นประเทศ ตามความ
เหมาะสมและฐานะการเงินในแต่ละปี ต่อไป โดยในปี 2559 ได้รับวงเงิน
ดําเนินการ 35,560,000 บาท (เล่มรายละเอียดประกอบฯ หน้า 22)
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หน่วย : บาท
วงเงิน
แหล่ งเงินลงทุน

วงเงินดําเนินการ

ดําเนินการ

ปี 2556-2558

เต็มแผน

คงเหลือ

ปี 2559

ดําเนินการ
ปี ต่ อไป

1. เงินกูใ้ นประเทศ

369,000,000

247,000,000

26,000,000

96,000,000

2. เงินรายได้ กฟภ.

123,717,890

84,070,890

9,560,000

30,087,000

492,717,890

331,070,890

35,560,000

126,087,000

รวม

5. เป้าหมาย

6. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

จัดซื้ ออุปกรณ์และเครื่ องมือเครื่ องใช้ สําหรับงานบํารุ งรักษา
และซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้ า จํานวน 4 รายการ
กองบํารุ งรักษาสถานีไฟฟ้ า
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แผนงานปรับปรุงระบบป้ องกันภายในสถานีไฟฟ้ าของ กฟภ.
วงเงิน 82,374,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ
หมวดสิ่ งก่อสร้างระบบไฟฟ้ า

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

61,000,000

21,374,000

รวมทั้งสิ้น

82,374,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

ปี งบประมาณ 2557-2561
เพื่อปรับปรุ งระบบป้ องกันภายในสถานีไฟฟ้ าให้มีประสิ ทธิ ภาพ
สู งขึ้น ส่ งผลให้การจ่ายไฟของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคมีความน่าเชื่อถือใน
การจ่ายไฟ ลดปั ญหาไฟดับ การสู ญเสี ยโอกาสในการจ่ายไฟของสถานี
ไฟฟ้ า ป้ องกัน ผลกระทบต่ อ ชี วิ ต และทรั พ ย์สิ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการเกิ ด
ฟอลต์ในระบบการจ่ายไฟ
สถานีไฟฟ้ าทัว่ ประเทศ
เงินลงทุนเต็มแผนงาน รวมทั้งสิ้ น 415,964,000 บาท ใช้จาก
เงินรายได้การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค และ / หรื อเงินกูใ้ นประเทศ ตามความ
เหมาะสม และฐานะการเงินในแต่ละปี ต่อไป โดยในปี 2559 ได้รับวงเงิน
ดําเนินการ 82,374,000 บาท
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หน่วย : บาท
วงเงิน
แหล่ งเงินลงทุน

วงเงินดําเนินการ

ดําเนินการ

ปี 2557-2558

เต็มแผน

ปี 2559

คงเหลือ
ดําเนินการ
ปี ต่ อไป

1. เงินกูใ้ นประเทศ

298,100,000

201,800,000

61,000,000

35,300,000

2. เงินรายได้ กฟภ.

117,864,000

68,074,000

21,374,000

28,416,000

415,964,000

269,874,000

82,374,000

63,716,000

รวม

5. เป้าหมาย

1. งานปรับปรุ งรี เลย์ป้องกันสําหรับสายส่ ง 115 kV ให้เป็ น
แบบ Double main protection รวม 110 สถานี แผนปี 59 จํานวน 37 สถานี
2. แผนงานปรั บปรุ งระบบป้ องกันในสถานี ไฟฟ้ าที่ ติดตั้ง
หม้อแปลงไฟฟ้ ากําลัง Vector group แบบ YNyn0(d1) รวม 71 สถานี
แผนปี 59 จํานวน 24 สถานี
3. แผนงานปรับปรุ งระบบป้ องกัน Arc Protection สําหรับ
22 kV Indoor Switchgear แบบตรวจจับความดันให้เป็ นแบบตรวจจับ
ด้วยแสงและกระแสฟอลต์ รวม 41 สถานี แผนปี 59 จํานวน 9 สถานี

6. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

กองอุปกรณ์ป้องกันและรี เลย์
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แผนงานปรับปรุงรีเลย์ ระบบป้ องกันรองรับเทคโนโลยีใหม่
และมาตรฐาน IEC 61850
วงเงิน 67,612,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ
หมวดสิ่ งก่อสร้างระบบไฟฟ้ า

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

50,000,000

17,612,000

รวมทั้งสิ้น

67,612,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

ปี งบประมาณ 2558-2562
เพื่ อ ปรั บ ปรุ งระบบป้ องกั น ภายในสถานี ไฟฟ้ าให้ มี
ประสิ ทธิภาพสู งขึ้น ลดปัญหาไฟฟ้ าดับ การสู ญเสี ยโอกาสในการจ่ายไฟ
ของสถานี ไฟฟ้ า ป้ องกันผลกระทบต่อชี วิตและทรัพย์สินที่เกิ ดขึ้นจาก
การเกิ ด ฟอลต์ใ นระบบการจ่ า ยไฟ ปรั บ ปรุ ง เทคโนโลยี ใ ห้ ร องรั บ
มาตรฐาน IEC 61850 และนโยบาย Smart Grid ของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค
สถานีไฟฟ้ าทัว่ ประเทศ
เงินลงทุนเต็มแผนงาน รวมทั้งสิ้ น 374,976,000 บาท ใช้จาก
เงินรายได้การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคและ / หรื อเงินกูใ้ นประเทศ ตามความ
เหมาะสมและฐานะการเงินในแต่ละปี ต่อไป โดยในปี 2559 ได้รับวงเงิน
ดําเนินการ 67,612,000 บาท
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หน่วย : บาท
วงเงิน
แหล่งเงินลงทุน

ดําเนินการ

วงเงินดําเนินการ
ปี 2558

ปี 2559

เต็มแผน

คงเหลือ
ดําเนินการ
ปี ต่ อไป

1. เงินกูใ้ นประเทศ

281,000,000

108,000,000

50,000,000

123,000,000

2. เงินรายได้ กฟภ.

93,976,000

37,274,000

17,612,000

39,090,000

รวม

374,976,000

145,274,000

67,612,000

162,090,000

5. เป้าหมาย

6. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

1. แผนงานจัดหาและเปลี่ ยนทดแทนรี เลย์ ผลิ ตภัณฑ์ GE
รุ่ น DFP100 ที่ชาํ รุ ดในระบบไฟฟ้ า จํานวน 40 สถานี แผนปี 59 จํานวน
9 สถานี
2. แผนงานจั ด หาและเปลี่ ย นทดแทนรี เลย์ ผลิ ต ภั ณ ฑ์
SIEMENS รุ่ น 7SJ531 ที่ชาํ รุ ดในระบบไฟฟ้ า จํานวน 42 สถานี แผนปี 59
จํานวน 10 สถานี
3. แผนงานเปลี่ ย นรี เลย์ ป้ องกั น สายส่ ง 115 kV จาก
เทคโนโลยีแบบ Static เป็ น Numerical จํานวน 20 สถานี แผนปี 59
จํานวน 8 สถานี
กองอุปกรณ์ป้องกันและรี เลย์
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แผนงานจัดหา Mobile Generator
เพือ่ รองรับสถานการณ์ ฉุกเฉินและภัยพิบัตดิ ้ านต่ างๆ
วงเงิน 247,400,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ
หมวดเครื่ องจักรอุปกรณ์

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

185,000,000

62,400,000

รวมทั้งสิ้น

247,400,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา

ปี งบประมาณ 2558-2560

2. วัตถุประสงค์

เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิ นและภัยพิบตั ิในด้านต่างๆ ตาม
แผนเผชิญเหตุที่ได้จดั ทําร่ วมกับหน่วยงานภายนอก

3. สถานทีด่ ําเนินการ

ในพื้นที่ของการไฟฟ้ าจังหวัดที่ยงั ไม่มี Mobile Generator ใช้งาน
ประจําการไฟฟ้ าเขต 12 เขต และการไฟฟ้ าพื้นที่พิเศษ 4 แห่ ง

4. แผนการใช้ เงิน

เงินลงทุนเต็มแผนงาน รวมทั้งสิ้ น 523,900,000 บาท ใช้จาก
เงินรายได้การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคและ / หรื อเงินกูใ้ นประเทศ ตามความ
เหมาะสมและฐานะการเงินในแต่ละปี ต่อไป โดยในปี 2559 ได้รับวงเงิน
ดําเนินการ 247,400,000 บาท (เล่มรายละเอียดประกอบฯ หน้า 23)
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หน่วย : บาท
วงเงิน
แหล่งเงินลงทุน

วงเงินดําเนินการ

ดําเนินการ

ปี 2558

ปี 2559

เต็มแผน

คงเหลือ
ดําเนินการ
ปี ต่ อไป

1. เงินกูใ้ นประเทศ

390,000,000

142,000,000

185,000,000

63,000,000

2. เงินรายได้ กฟภ.

133,900,000

47,600,000

62,400,000

23,900,000

รวม

523,900,000

189,600,000

247,400,000

86,900,000

5. เป้าหมาย

6. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

ปี 2559 จัดหา Mobile Generator ขนาด 800 กิโลวัตต์ ให้
การไฟฟ้ าเขต จํา นวน 12 ชุ ด และขนาด 500 กิ โ ลวัตต์ ให้ก ารไฟฟ้ า
จังหวัด รวม 14 ชุด
ฝ่ ายบํารุ งรักษาระบบผลิต
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แผนงานการจัดการทรัพย์ สินระบบจําหน่ ายไฟฟ้ า
วงเงิน 479,912,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ
หมวดสิ่ งก่อสร้างระบบไฟฟ้ า

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

110,000,000

369,912,000

รวมทั้งสิ้น

479,912,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

ปี งบประมาณ 2556-2559
เพื่อจัดหาอุปกรณ์ไฟฟ้ าทดแทนสําหรับการจัดการทรัพย์สิน
ระบบจําหน่ าย เป็ นการรักษาระดับความมัน่ คง เพิ่มประสิ ทธิ ภาพและ
ความปลอดภัยของระบบจําหน่ายไฟฟ้ า เสริ มภาพลักษณ์ขององค์กร
การไฟฟ้ าเขตในพื้นที่ ระบบ 22-33 kV
เงินลงทุนเต็มแผนงาน รวมทั้งสิ้ น 895,234,700 บาท ใช้จาก
เงินรายได้การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคและ / หรื อเงินกูใ้ นประเทศ ตามความ
เหมาะสมและฐานะการเงินในแต่ละปี ต่อไป โดยในปี 2559 ได้รับวงเงิน
ดําเนินการ 479,912,000 บาท (เล่มรายละเอียดประกอบฯ หน้า 24-25)
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หน่วย : บาท
วงเงิน
แหล่ งเงินลงทุน

วงเงินดําเนินการ

ดําเนินการ

ปี 2556 - 2558

เต็มแผน

ปี 2559

คงเหลือ
ดําเนินการ
ปี ต่ อไป

1. เงินกูใ้ นประเทศ

419,000,000

309,000,000

110,000,000

-

2. เงินรายได้ กฟภ.

476,234,700

106,322,700

369,912,000

-

895,234,700

415,322,700

479,912,000

-

รวม

5. เป้าหมาย

1. จัดหาอุปกรณ์ป้องกัน – ตัดตอน และ Insulation Cores
2. จัดหาอุปกรณ์สาํ หรับการบํารุ งรักษาเคเบิลใต้ดินและเคเบิลใต้น้ าํ

6. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

กองบํารุ งรักษาระบบไฟฟ้ า
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แผนงานจัดหาอุปกรณ์ ไฟฟ้ าทดแทน
สํ าหรับการบริหารจัดการทรัพย์ สินระบบสายส่ ง 115 kV
วงเงิน 26,523,942 บาท
หน่วย : บาท
รายการ
หมวดสิ่ งก่อสร้างระบบไฟฟ้ า

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

19,000,000

7,523,942

รวมทั้งสิ้น

26,523,942

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

ปี งบประมาณ 2558-2559
เพื่อจัดหาอุปกรณ์ ไฟฟ้ าทดแทนสําหรั บการบริ หารจัดการ
ทรัพย์สินระบบสายส่ ง 115 kV ทําให้ระบบสายส่ งมีความสามารถและมี
เสถียรภาพในการจ่ ายไฟได้อย่างมัน่ คง การตัดจ่ายไฟมีประสิ ทธิ ภาพ
เป็ นการลดระยะเวลาในการดับไฟและลดพื้นที่ การดับไฟ จ่ ายไฟได้
ต่อเนื่องและมีประสิ ทธิภาพ
การไฟฟ้ าเขตในพื้นที่ระบบสายส่ ง 115 kV
เงินลงทุนเต็มแผนงาน รวมทั้งสิ้ น 54,597,942 บาท ใช้จาก
เงินรายได้การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคและ / หรื อเงินกูใ้ นประเทศ ตามความ
เหมาะสมและฐานะการเงินในแต่ละปี ต่อไป โดยในปี 2559 ได้รับวงเงิน
ดําเนินการ 26,523,942 บาท (เล่มรายละเอียดประกอบฯ หน้า 26)
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หน่วย : บาท
วงเงิน
แหล่ งเงินลงทุน

วงเงินดําเนินการ
ปี 2558

ดําเนินการ

คงเหลือ

ปี 2559

เต็มแผน

ดําเนินการ
ปี ต่ อไป

1. เงินกูใ้ นประเทศ

40,000,000

21,000,000

19,000,000

-

2. เงินรายได้ กฟภ.

14,597,942

7,074,000

7,523,942

-

รวม

54,597,942

28,074,000

26,523,942

-

5. เป้าหมาย

6. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

จัดหาอุปกรณ์ไฟฟ้ าหลักในระบบสายส่ ง 115 kV สํารองไว้
เปลี่ยนทดแทนการชํารุ ด 5 รายการ
กองบํารุ งรักษาระบบไฟฟ้ า
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แผนงานจัดหาพร้ อมติดตั้งอุปกรณ์ FRTU-RCS Interface และอุปกรณ์
สื่ อสาร (เซลลูลาร์ โมเด็ม) สํ าหรับผู้ผลิตไฟฟ้ าขนาดเล็กมาก (VSPP)
วงเงิน 11,229,680 บาท
หน่วย : บาท
รายการ

เงินรายได้ กฟภ.

หมวดสิ่ งก่อสร้างระบบไฟฟ้ า

11,229,680

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

ปี งบประมาณ 2559-2560
เพื่อให้การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคสามารถติดตามและควบคุมการ
เชื่อมโยงระบบไฟฟ้ าจากผูผ้ ลิตไฟฟ้ าขนาดเล็กมาก (VSPP) ผ่านระบบ
SCADA/DMS และสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้ าอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ลดค่า
SAIDI และความสู ญเสี ยในระบบไฟฟ้ า (Loss)
ในพื้นที่การไฟฟ้ าเขตทั้ง 12 เขต
เงินลงทุนเต็มแผนงาน รวมทั้งสิ้ น 20,139,060 บาท ใช้จาก
เงินรายได้การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค โดยในปี 2559 ได้รับวงเงินดําเนิ นการ
11,229,680 บาท
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หน่วย : บาท

แหล่งเงินลงทุน

วงเงิน

วงเงินดําเนินการ

คงเหลือ

ดําเนินการ

ปี 2559

ดําเนินการ

เต็มแผน
เงินรายได้ กฟภ.

5. เป้าหมาย

6. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

20,139,060

ปี ต่ อไป
11,229,680

8,909,380

จัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ FRTU-RCS พร้อมอุปกรณ์สื่อสาร
สําหรับติดตั้งในอุปกรณ์ Remote Control Switch (RCS) ของผูผ้ ลิตไฟฟ้ า
ขนาดเล็กมาก (VSPP) จํานวน 265 ชุด
กองอุปกรณ์ควบคุม
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แผนงานการรื้อถอนและติดตั้งอุปกรณ์ FRTU-RCS Interface
ทดแทนในพืน้ ที่ คจฟ.1
วงเงิน 31,978,475 บาท
หน่วย : บาท
รายการ
หมวดสิ่ งก่อสร้างระบบไฟฟ้ า

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

23,000,000

8,978,475

รวมทั้งสิ้น

31,978,475
คําชี้แจง

1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

ปี งบประมาณ 2559-2563
เพื่ อ ให้ FRTU-RCS สามารถสั่ ง การควบคุ ม จากระบบ
SCADA/DMS ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและทดแทนอุปกรณ์ฯ เดิ มที่ใช้
งานเกิน 10 ปี
ในพื้นที่ กฟก.1, กฟก.2, กฟก.3, กฟน.3 และ กฟต.1
เงินลงทุนเต็มแผนงาน รวมทั้งสิ้ น 315,316,650 บาท ใช้จาก
เงินรายได้การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคและ / หรื อเงินกูใ้ นประเทศ ตามความ
เหมาะสมและฐานะการเงินในแต่ละปี ต่อไป โดยในปี 2559 ได้รับวงเงิน
ดําเนินการ 31,978,475 บาท
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หน่วย : บาท

แหล่ งเงินลงทุน

วงเงิน

วงเงินดําเนินการ

คงเหลือ

ดําเนินการ

ปี 2559

ดําเนินการ

เต็มแผน

ปี ต่ อไป

1. เงินกูใ้ นประเทศ

236,000,000

23,000,000

213,000,000

2. เงินรายได้ กฟภ.

79,316,650

8,978,475

70,338,175

315,316,650

31,978,475

283,338,175

รวม

5. เป้าหมาย

6. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

จ้างเหมารื้ อถอนพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ FRTU-RCS ในเขต
พื้นที่ คจฟ.1 จํานวน 1,600 ชุด
กองอุปกรณ์ควบคุม
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แผนงานปรับปรุงประสิ ทธิภาพระบบควบคุมสถานีไฟฟ้ าด้ วย
คอมพิวเตอร์ CSCS ระยะที่ 2
วงเงิน 22,200,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ
หมวดสิ่ งก่อสร้างระบบไฟฟ้ า

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

16,000,000

6,200,000

รวมทั้งสิ้น

22,200,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา

ปี งบประมาณ 2559-2561

2. วัตถุประสงค์

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

3. สถานทีด่ ําเนินการ

สถานี ไฟฟ้ าที่ติดตั้งระบบ CSCS ใช้งานมานานตั้งแต่ 10 ปี
ขึ้นไป จํานวน 15 สถานี ทัว่ ประเทศ

4. แผนการใช้ เงิน

เงินลงทุนเต็มแผนงาน รวมทั้งสิ้ น 225,304,200 บาท ใช้จาก
เงินรายได้การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคและ / หรื อเงินกูใ้ นประเทศ ตามความ
เหมาะสมและฐานะการเงินในแต่ละปี ต่อไป โดยในปี 2559 ได้รับวงเงิน
ดําเนินการ 22,200,000 บาท
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หน่วย : บาท

แหล่ งเงินลงทุน

วงเงิน

วงเงินดําเนินการ

คงเหลือ

ดําเนินการ

ปี 2559

ดําเนินการ

เต็มแผน

ปี ต่ อไป

1. เงินกูใ้ นประเทศ

168,000,000

16,000,000

152,000,000

2. เงินรายได้ กฟภ.

57,304,200

6,200,000

51,104,200

225,304,200

22,200,000

203,104,200

รวม

5. เป้าหมาย

6. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

รื้ อถอนระบบ CSCS เดิมบางส่ วนออก และติดตั้งระบบ CSCS
ใหม่ ทดแทนจํานวน 15 สถานี
กองอุปกรณ์ควบคุม
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แผนงานจัดซื้อมิเตอร์ และอุปกรณ์ ประกอบสํ าหรับผู้ใช้ ไฟรายใหญ่
โครงการ AMR ระยะที่ 1 และ ระยะที่ 2
วงเงิน 44,273,275 บาท
หน่วย : บาท
รายการ
หมวดเครื่ องจักรและอุปกรณ์

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

33,000,000

11,273,275

รวมทั้งสิ้น

44,273,275

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

ปี งบประมาณ 2559-2561
เพื่อใช้สาํ หรับสับเปลี่ยนทดแทนในกรณี มิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ
เกิดการชํารุ ดเสี ยหาย
ทัว่ ประเทศ
เงินลงทุนเต็มแผนงาน รวมทั้งสิ้ น 150,099,725 บาท ใช้จาก
เงินรายได้การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคและ / หรื อเงินกูใ้ นประเทศ ตามความ
เหมาะสมและฐานะการเงินในแต่ละปี ต่อไป โดยในปี 2559 ได้รับวงเงิน
ดําเนินการ 44,273,275 บาท (เล่มรายละเอียดประกอบฯ หน้า 27)
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หน่วย : บาท

แหล่ งเงินลงทุน

วงเงิน

วงเงินดําเนินการ

คงเหลือ

ดําเนินการ

ปี 2559

ดําเนินการ

เต็มแผน

ปี ต่ อไป

1. เงินกูใ้ นประเทศ

112,000,000

33,000,000

79,000,000

2. เงินรายได้ กฟภ.

38,099,725

11,273,275

26,826,450

150,099,725

44,273,275

105,826,450

รวม

5. เป้าหมาย

1. จัดซื้อ TOU มิเตอร์ 3 เฟส จํานวน 2,200 เครื่ อง
2. จัดซื้อโมเด็มและอุปกรณ์ประกอบ จํานวน 4,555 เครื่ อง
3. จัดซื้อตูส้ าํ หรับใส่ มิเตอร์ AMR จํานวน 260 ตู ้

6. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

กองพัฒนาระบบมิเตอร์
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แผนงานการจัดซื้อ Digital Power Meter ภายในสถานีไฟฟ้า
เพื่อทดแทนมิเตอร์ ที่มีอายุการใช้ งานมานาน
วงเงิน 3,750,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ

เงินรายได้ กฟภ.

หมวดสิ่ งก่อสร้างระบบไฟฟ้ า

3,750,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

ปี งบประมาณ 2559-2561
เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพเครื่ องวัดที่สถานี ไฟฟ้ า สําหรั บทวน
สอบมิเตอร์ ซ้ื อขายไฟฟ้ าระหว่างการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคและการไฟฟ้ า
ฝ่ ายผลิ ต แห่ ง ประเทศไทย และใช้เ ป็ นข้อ มู ล ในการวิ เ คราะห์ ห น่ ว ย
สู ญเสี ย
สถานีไฟฟ้ าทัว่ ประเทศ
เงินลงทุนเต็มแผนงาน รวมทั้งสิ้ น 12,296,759 บาท ใช้จาก
เงินรายได้การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค โดยในปี 2559 ได้รับวงเงินดําเนิ นการ
3,750,000 บาท (เล่มรายละเอียดประกอบฯ หน้า 28)
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หน่วย : บาท

แหล่ งเงินลงทุน

วงเงิน

วงเงินดําเนินการ

คงเหลือ

ดําเนินการ

ปี 2559

ดําเนินการ

เต็มแผน
เงินรายได้ กฟภ.

5. เป้าหมาย

6. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

12,296,759

ปี ต่ อไป
3,750,000

8,546,759

จัดซื้อ Digital Power Meter และอุปกรณ์ประกอบ
จํานวน 250 เครื่ อง
กองมิเตอร์
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แผนงานจ้ างซ่ อมหม้ อแปลงแบบซ่ อมสร้ าง (Rebuild)
วงเงิน 50,414,600 บาท
หน่วย : บาท
รายการ
หมวดเครื่ องจักรและอุปกรณ์

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

37,000,000

13,414,600

รวมทั้งสิ้น

50,414,600

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

ปี งบประมาณ 2559-2561
เพื่อให้มีหม้อแปลงเพียงพอต่อการใช้งานบํารุ งรั กษา เป็ น
การลดงบประมาณในการจัดซื้อหม้อแปลงใหม่
พื้นที่ให้บริ การของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค ทัว่ ประเทศ
เงินลงทุนเต็มแผนงาน รวมทั้งสิ้ น 151,075,700 บาท ใช้จาก
เงินรายได้การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคและ / หรื อเงินกูใ้ นประเทศ ตามความ
เหมาะสมและฐานะการเงินในแต่ละปี ต่อไป โดยในปี 2559 ได้รับวงเงิน
ดําเนินการ 50,414,600 บาท (เล่มรายละเอียดประกอบฯ หน้า 29)
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หน่วย : บาท

แหล่ งเงินลงทุน

วงเงิน

วงเงินดําเนินการ

คงเหลือ

ดําเนินการ

ปี 2559

ดําเนินการ

เต็มแผน

ปี ต่ อไป

1. เงินกูใ้ นประเทศ

113,000,000

37,000,000

76,000,000

2. เงินรายได้ กฟภ.

38,075,700

13,414,600

24,661,100

151,075,700

50,414,600

100,661,100

รวม

5. เป้าหมาย

มีหม้อแปลงใช้งานจากการจ้างซ่อม จํานวน 775 เครื่ อง

6. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

กองหม้อแปลง
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แผนงานติดตั้ง Power Transformer Monitoring System
วงเงิน 88,000,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ
หมวดเครื่ องมือ เครื่ องใช้ขนาดเล็ก

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

66,000,000

22,000,000

รวมทั้งสิ้น

88,000,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

ปี งบประมาณ 2559-2563
เพื่อติดตามสภาพการใช้งานของหม้อแปลงไฟฟ้ ากําลังเพื่อ
การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาต่างๆ
สถานีไฟฟ้ าทัว่ ประเทศ
เงินลงทุนเต็มแผนงาน รวมทั้งสิ้ น 313,600,000 บาท ใช้จาก
เงินรายได้การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคและ / หรื อเงินกูใ้ นประเทศ ตามความ
เหมาะสมและฐานะการเงินในแต่ละปี ต่อไป โดยในปี 2559 ได้รับวงเงิน
ดําเนินการ 88,000,000 บาท (เล่มรายละเอียดประกอบฯ หน้า 30)
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หน่วย : บาท

แหล่ งเงินลงทุน

วงเงิน

วงเงินดําเนินการ

คงเหลือ

ดําเนินการ

ปี 2559

ดําเนินการ

เต็มแผน

ปี ต่ อไป

1. เงินกูใ้ นประเทศ

235,000,000

66,000,000

169,000,000

2. เงินรายได้ กฟภ.

78,600,000

22,000,000

56,600,000

313,600,000

88,000,000

225,600,000

รวม

5. เป้าหมาย

6. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

1. ติดตั้งระบบ DGA Online Monitoring ที่หม้อแปลงไฟฟ้ ากําลัง
จํานวน 16 เครื่ อง
2. ติดตั้งระบบ OLTC Monitoring ที่หม้อแปลงไฟฟ้ ากําลัง
จํานวน 16 เครื่ อง
3. จัดหา Server Computer อุปกรณ์ประกอบ และ Software
จํานวน 1 ชุด
กองหม้อแปลง
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แผนงานปรับปรุงโรงไฟฟ้ าดีเซล
วงเงิน 144,128,200 บาท
หน่วย : บาท
รายการ
หมวดสิ่ งก่อสร้าง

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

108,000,000

36,128,200

รวมทั้งสิ้น

144,128,200

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา

ปี งบประมาณ 2559-2561

2. วัตถุประสงค์

เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง โรงไฟฟ้ าดี เ ซลการไฟฟ้ าส่ ว นภู มิ ภ าค ให้มี
ความทันสมัย สวยงาม เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม มีความพร้อมในการจ่าย
กระแสไฟฟ้ า สามารถช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กบั ประชาชน
ในพื้นที่ที่ระบบจําหน่ายยังไม่มนั่ คง

3. สถานทีด่ ําเนินการ

โรงไฟฟ้ าดีเซลการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค ในพื้นที่ กฟน.1, กฟน.2,
กฟก.2, กฟก.3 และ กฟต.2

4. แผนการใช้ เงิน

เงินลงทุนเต็มแผนงาน รวมทั้งสิ้ น 179,244,000 บาท ใช้จาก
เงินรายได้การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคและ / หรื อเงินกูใ้ นประเทศ ตามความ
เหมาะสมและฐานะการเงินในแต่ละปี ต่อไป โดยในปี 2559 ได้รับวงเงิน
ดําเนินการ 144,128,200 บาท (เล่มรายละเอียดประกอบฯ หน้า 31)
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หน่วย : บาท

แหล่งเงินลงทุน

วงเงิน

วงเงินดําเนินการ

คงเหลือ

ดําเนินการ

ปี 2559

ดําเนินการ

เต็มแผน

ปี ต่ อไป

1. เงินกูใ้ นประเทศ

134,000,000

108,000,000

26,000,000

2. เงินรายได้ กฟภ.

45,244,000

36,128,200

9,115,800

179,244,000

144,128,200

35,115,800

รวม

5. เป้าหมาย

ปรับปรุ งโรงไฟฟ้ าดีเซล จํานวน 12 แห่ ง

6. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

กองควบคุมระบบผลิต

กล่ มุ สนับสนุน

3948

งานจัดหามิเตอร์ และอุปกรณ์ ประกอบสํ ารองจ่ าย
วงเงิน 1,845,671,250 บาท
หน่วย : บาท
รายการ

เงินรายได้ กฟภ.

หมวดเครื่ องจักรอุปกรณ์

1,845,671,250

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ

ปี งบประมาณ 2559
เพื่อให้การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค มีมิเตอร์, วีที, ซีที, และอุปกรณ์
ประกอบเพียงพอต่อการใช้งานโดยมีของคงคลังที่เหมาะสม
ทัว่ ประเทศ

4. แผนการใช้ เงิน

วงเงิ นดําเนิ นการ 1,845,671,250 บาท ใช้จากเงิ นรายได้
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค (เล่มรายละเอียดประกอบฯ หน้า 32-33)

5. เป้าหมาย

ในปี งบประมาณ 2559 มี แ ผนจัด หามิ เ ตอร์ แ ละอุ ป กรณ์
ประกอบเพื่อให้เพียงพอกับการใช้งาน โดยสรุ ปได้ดงั นี้
1. มิเตอร์ 1 เฟส
จํานวน 1,622,900 เครื่ อง
2. มิเตอร์ 3 เฟส
จํานวน 53,250 เครื่ อง
3. วีที., ซีที.
จํานวน 25,550 เครื่ อง
4. อุปกรณ์ประกอบ
จํานวน
17 รายการ

6. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

ฝ่ ายจัดหา
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งานจัดหาหม้ อแปลงและอุปกรณ์ ประกอบสํ ารองจ่ าย
วงเงิน 162,826,180 บาท

หน่วย : บาท
รายการ

เงินรายได้ กฟภ.

หมวดเครื่ องจักรอุปกรณ์

162,826,180

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ

ปี งบประมาณ 2559
เพื่ อ ให้ ก ารไฟฟ้ าส่ ว นภู มิ ภ าคมี ห ม้อ แปลง และอุ ป กรณ์
ประกอบเพียงพอใช้งาน โดยมีของคงคลังที่เหมาะสม
ทัว่ ประเทศ

4. แผนการใช้ เงิน

วงเงินดําเนิ นการ 162,826,180 บาท ใช้จากเงินรายได้
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค (เล่มรายละเอียดประกอบฯ หน้า 34)

5. เป้าหมาย

ในปี งบประมาณ 2559 จัดซื้อหม้อแปลงและอุปกรณ์ประกอบ
โดยสรุ ปได้ดงั นี้
1. หม้อแปลง 22 kV. และ 33 kV. จํานวน 1,650 เครื่ อง
2. อุปกรณ์ประกอบ จํานวน 8 รายการ

6. หน่ วยงานรับผิดชอบ

ฝ่ ายจัดหา
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งานระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟต์ แวร์ สําเร็จรูปสํ าหรับธุรกิจหลัก
วงเงิน 879,085,822 บาท
หน่วย : บาท
รายการ

เงินรายได้ กฟภ.

หมวดเครื่ องมือเครื่ องใช้ขนาดเล็ก

879,085,822

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

ปี งบประมาณ 2559
เพื่อสนับสนุนกระบวนการปฏิบตั ิงานของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค
และการตัด สิ น ใจของผูบ้ ริ ห ารให้เ ป็ นไปอย่า งถู ก ต้อ ง รวดเร็ ว และมี
ประสิ ทธิภาพรวมทั้งสามารถรองรับการปรับโครงสร้างของอุตสาหกรรม
การผลิตและจําหน่ายไฟฟ้ า โดยใช้ซอฟต์แวร์สาํ เร็ จรู ปที่สามารถเชื่อมโยง
ระบบการทํางานทัว่ ทั้งองค์กรได้อย่างอัตโนมัติ
สํานักงานใหญ่และทัว่ ประเทศ
ในปี 2559 วงเงินดําเนินการ 879,085,822 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

กองสนับสนุนระบบสารสนเทศ
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แผนงานด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะที่ 3
วงเงิน 3,957,889,204 บาท
หน่วย : บาท
รายการ
หมวดเครื่ องมือเครื่ องใช้ขนาดเล็ก

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

2,968,000,000

989,889,204

รวมทั้งสิ้น

3,957,889,204

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา

ปี งบประมาณ 2556-2563

2. วัตถุประสงค์

สนับสนุ นการดําเนิ นงานของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค โดยใช้
เทคโนโลยี ส ารสนเทศเป็ นเครื่ องมื อ ในการกํา หนดแนวทางการ
ดําเนิ นงานภายใต้ยุทธศาสตร์ เพื่อเป็ นกลไกผลักดันให้การไฟฟ้ าส่ วน
ภูมิภาคสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่ อสารได้อย่างมี
ทิ ศ ทางและต่ อ เนื่ อ ง ส่ ง ผลให้ธุ ร กิ จ หลัก ของการไฟฟ้ าส่ ว นภู มิ ภ าค
สามารถขยายผลและเติ บ โต รวมถึ ง สร้ า งหน่ ว ยงานด้า นเทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่ อสารให้มีศกั ยภาพสู งขึ้น และสามารถแข่งขันในเชิ ง
ธุรกิจได้

3. สถานทีด่ ําเนินการ

สํานักงานใหญ่, การไฟฟ้ าเขต, การไฟฟ้ าจังหวัด, การไฟฟ้ า
อําเภอ, การไฟฟ้ าสาขา และการไฟฟ้ าสาขาย่อย

4. แผนการใช้ เงิน

วงเงินลงทุนตามแผนงาน รวมทั้งสิ้ น 5,686,961,000 บาท ซึ่ง
ใช้จากเงินรายได้การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคและ / หรื อเงินกูใ้ นประเทศตาม
ความเหมาะสมและฐานะการเงินในแต่ละปี ต่อไป โดยในปี 2559 ได้รับ
วงเงินดําเนินการ 3,957,889,204 บาท (เล่มรายละเอียดประกอบฯ หน้า 35)
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หน่วย : บาท
วงเงิน
ดําเนินการ

แหล่งเงินลงทุน

วงเงินดําเนินการ
ปี 2556 - 2558

ปี 2559

เต็มแผน

คงเหลือ
ดําเนินการ
ปี ต่ อไป

1. เงินกูใ้ นประเทศ
2. เงินรายได้ กฟภ.

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

769,000,000
258,032,502

2,968,000,000
989,889,204

528,000,000
174,039,294

รวม

5,686,961,000

1,027,032,502

3,957,889,204

702,039,294

5. เป้าหมาย

6. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

พัฒนาสมรรถนะของระบบและโครงสร้างพื้นฐานทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่ อสารของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค ให้สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของภารกิ จ และยุทธศาสตร์ ของการไฟฟ้ า
ส่ วนภูมิภาค ได้อย่างมีคุณภาพ ทัว่ ถึง และเป็ นไปตามมาตรฐานสากล
สนั บ สนุ นการพั ฒ นาองค์ ก รไปสู่ ความเป็ นเลิ ศ ด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่ อสาร (ICT Excellence) ที่สามารถใช้งาน
ทรัพยากรด้าน ICT ขององค์กรได้อย่างมีประสิ ทธิผล และสอดคล้องตาม
หลักบรรษัทภิบาล (Corporate Governance) และหลักธรรมาภิบาลด้าน
สารสนเทศ (IT Governance)
เสริ มสร้างขีดความสามารถด้าน ICT ของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
รวมถึงการสนับสนุนการจัดการองค์ความรู ้ และส่ งเสริ มวัฒนธรรมแห่ ง
การเรี ยนรู ้ (Learning Culture) ขององค์กรเพื่อรองรับความท้าทายใหม่ๆ
ในอนาคต
ฝ่ ายสารสนเทศ และฝ่ ายพัฒนาและสนับสนุนระบบสารสนเทศ
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แผนงานขยายโครงข่ ายระบบสื่ อสารและสายเคเบิลใยแก้ วนําแสง
ให้ ครอบคลุมการไฟฟ้ าและสถานีไฟฟ้ า ส่ วนที่ 2
วงเงิน 274,320,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ
หมวดสิ่ งก่อสร้างระบบไฟฟ้ า

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

205,000,000

69,320,000

รวมทั้งสิ้น

274,320,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

ปี งบประมาณ 2558-2560
เพื่อให้การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคมีระบบสื่ อสารหลักครอบคลุม
พื้นที่ทวั่ ประเทศ สามารถใช้ติดต่อสื่ อสารรองรับการบริ การผูใ้ ช้ไฟได้
อย่างสะดวก รวดเร็ ว และทัว่ ถึง และเพื่อปรับปรุ งระบบสื่ อสารให้มนั่ คง
และมีประสิ ทธิภาพ
สํานักงานการไฟฟ้ า และสถานีไฟฟ้ า
เงินลงทุนเต็มแผนงาน รวมทั้งสิ้ น 457,200,000 บาท ใช้จาก
เงินรายได้การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคและ / หรื อเงินกูใ้ นประเทศ ตามความ
เหมาะสมและฐานะการเงินในแต่ละปี ต่อไป โดยในปี 2559 ได้รับวงเงิน
ดําเนินการ 274,320,000 บาท (เล่มรายละเอียดประกอบฯ หน้า 36-38)
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หน่วย : บาท
วงเงิน
แหล่ งเงินลงทุน

ดําเนินการ

วงเงินดําเนินการ
ปี 2558

ปี 2559

เต็มแผน

คงเหลือ
ดําเนินการ
ปี ต่ อไป

1. เงินกูใ้ นประเทศ

342,000,000

34,000,000

205,000,000

103,000,000

2. เงินรายได้ กฟภ.

115,200,000

11,720,000

69,320,000

34,160,000

รวม

457,200,000

45,720,000

274,320,000

137,160,000

5. เป้าหมาย

6. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

จ้า งเหมา ออกแบบ จัด หาพร้ อ มติ ด ตั้ง โครงข่ า ยสื่ อ สาร
Access Node (NGN, SDH, Hybrid) จํานวน 93 Nodes และเคเบิลใยแก้ว
นําแสง ระยะทาง 1,400 กม.
กองออกแบบระบบสื่ อสาร
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แผนงานปรับปรุงระบบวิทยุสื่อสาร ส่ วนที่ 1 (กฟก.1)
วงเงิน 65,042,000 บาท
หน่วย: บาท
รายการ
หมวดสิ่ งก่อสร้างระบบไฟฟ้ า

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

48,000,000

17,042,000

รวมทั้งสิ้น

65,042,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

ปี งบประมาณ 2558-2560
เพื่อให้การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคมีระบบสื่ อสารวิทยุที่มีความ
มัน่ คงและมี ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้ น สามารถสั่งการแก้ไขกระแสไฟฟ้ า
ขัดข้องได้อย่างสะดวกรวดเร็ ว
พื้นที่ กฟก.1
เงินลงทุนเต็มแผนงาน รวมทั้งสิ้ น 162,605,000 บาท ใช้จาก
เงินรายได้การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคและ / หรื อเงินกูใ้ นประเทศ ตามความ
เหมาะสมและฐานะการเงินในแต่ละปี ต่อไป โดยในปี 2559 ได้รับวงเงิน
ดําเนินการ 65,042,000 บาท (เล่มรายละเอียดประกอบฯ หน้า 39)
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หน่วย : บาท
วงเงิน
แหล่งเงินลงทุน

ดําเนินการ

วงเงินดําเนินการ
ปี 2558

ปี 2559

เต็มแผน

คงเหลือ
ดําเนินการ
ปี ต่ อไป

1. เงินกูใ้ นประเทศ

121,000,000

12,000,000

48,000,000

61,000,000

2. เงินรายได้ กฟภ.

41,605,000

4,260,500

17,042,000

20,302,500

รวม

162,605,000

16,260,500

65,042,000

81,302,500

5. เป้าหมาย

6. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

จ้างเหมา จัดหาพร้อมติดตั้งระบบสื่ อสารวิทยุ พร้อมอุปกรณ์
ประกอบการใช้งาน 6 รายการ
กองออกแบบระบบสื่ อสาร
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แผนงานขยายโครงข่ ายระบบสื่ อสารและสายเคเบิลใยแก้ วนําแสง
รองรับสถานีไฟฟ้ าทีม่ ีแผนสร้ างเสร็จในปี 2559
และสํ านักงานการไฟฟ้ าทีย่ งั ไม่ มีระบบสื่ อสาร
วงเงิน 69,120,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ
หมวดสิ่ งก่อสร้างระบบไฟฟ้ า

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

51,000,000

18,120,000

รวมทั้งสิ้น

69,120,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

ปี งบประมาณ 2559-2561
เพื่อให้การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคมีระบบสื่ อสารหลักครอบคลุม
พื้นที่ทวั่ ประเทศ สามารถใช้ติดต่อสื่ อสารรองรับการบริ การผูใ้ ช้ไฟได้
อย่างสะดวก รวดเร็ ว และทัว่ ถึ ง และปรั บปรุ งระบบสื่ อสารให้มนั่ คง
และมีประสิ ทธิภาพ
สํานักงานการไฟฟ้ า และสถานีไฟฟ้ า
เงินลงทุนเต็มแผนงาน รวมทั้งสิ้ น 691,200,000 บาท ใช้จาก
เงินรายได้การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคและ / หรื อเงินกูใ้ นประเทศ ตามความ
เหมาะสมและฐานะการเงินในแต่ละปี ต่อไป โดยในปี 2559 ได้รับวงเงิน
ดําเนินการ 69,120,000 บาท (เล่มรายละเอียดประกอบฯ หน้า 40)
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หน่วย : บาท

แหล่งเงินลงทุน

วงเงิน

วงเงินดําเนินการ

คงเหลือ

ดําเนินการ

ปี 2559

ดําเนินการ

เต็มแผน

ปี ต่ อไป

1. เงินกูใ้ นประเทศ

518,000,000

51,000,000

467,000,000

2. เงินรายได้ กฟภ.

173,200,000

18,120,000

155,080,000

691,200,000

69,120,000

622,080,000

รวม

5. เป้าหมาย

6. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

จ้า งเหมาออกแบบ จัด หาพร้ อ มติ ด ตั้ง อุ ป กรณ์ สื่อ สารผ่า น
เคเบิลใยแก้วนําแสง จํานวน 108 Nodes และสายเคเบิลใยแก้วนําแสง
ระยะทาง 2,700 กม.
กองออกแบบระบบสื่ อสาร
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แผนงานออกแบบ จัดหาพร้ อมติดตั้งอุปกรณ์ สื่อสารเคเบิลใยแก้ วนําแสง
ทดแทนอุปกรณ์ สื่อสั ญญาณความเร็วสู ง (SDH เดิม)
ทีม่ ีอายุการใช้ งาน 10 ปี ในพืน้ ที่ คจฟ.1 (กฟก.1, กฟก.2, กฟก.3)
วงเงิน 31,900,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ
หมวดสิ่ งก่อสร้างระบบไฟฟ้ า

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

23,000,000

8,900,000

รวมทั้งสิ้น

31,900,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

ปี งบประมาณ 2559-2561
เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนจากโครงข่าย TDM Base เป็ น
โครงข่าย IP Base และพัฒนาไปสู่ โครงข่ายสารสนเทศและสื่ อสารแบบ
Next Generation Network (NGN) และปรับปรุ งระบบสื่ อสารรองรับ
ระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างหน่วยงานภายในและผูใ้ ช้ไฟ
ในอนาคต
สํานักงานการไฟฟ้ า และสถานีไฟฟ้ า
เงินลงทุนเต็มแผนงาน รวมทั้งสิ้ น 319,000,000 บาท ใช้จาก
เงินรายได้การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคและ / หรื อเงินกูใ้ นประเทศ ตามความ
เหมาะสมและฐานะการเงินในแต่ละปี ต่อไป โดยในปี 2559 ได้รับวงเงิน
ดําเนินการ 31,900,000 บาท (เล่มรายละเอียดประกอบฯ หน้า 41)
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หน่วย : บาท

แหล่งเงินลงทุน

วงเงิน

วงเงินดําเนินการ

คงเหลือ

ดําเนินการ

ปี 2559

ดําเนินการ

เต็มแผน

ปี ต่ อไป

1. เงินกูใ้ นประเทศ

239,000,000

23,000,000

216,000,000

2. เงินรายได้ กฟภ.

80,000,000

8,900,000

71,100,000

319,000,000

31,900,000

287,100,000

รวม

5. เป้าหมาย

6. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

จ้างเหมา ออกแบบ จัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ IP Network
พร้อมอุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง จํานวน 173 ชุด
กองออกแบบระบบสื่ อสาร
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แผนงานขยายประสิ ทธิภาพการใช้ งานระบบ Video Conference
วงเงิน 10,000,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ
หมวดสิ่ งก่อสร้างระบบไฟฟ้ า

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

7,000,000

3,000,000

รวมทั้งสิ้น

10,000,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

ปี งบประมาณ 2559-2560
เพื่อขยายขอบเขตการใช้งานระบบ Video Conference ไปยัง
การไฟฟ้ าจุ ด รวมงาน และลดค่ าใช้จ่ า ยในการเดิ น ทางสําหรั บ ติ ด ต่ อ
ประชุมในหน่วยงาน
สํานักงานการไฟฟ้ า และสถานีไฟฟ้ า
เงินลงทุนเต็มแผนงาน รวมทั้งสิ้ น 100,000,000 บาท ใช้จาก
เงินรายได้การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคและ / หรื อเงินกูใ้ นประเทศ ตามความ
เหมาะสมและฐานะการเงินในแต่ละปี ต่อไป โดยในปี 2559 ได้รับวงเงิน
ดําเนินการ 10,000,000 บาท (เล่มรายละเอียดประกอบฯ หน้า 42)
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หน่วย : บาท

แหล่ งเงินลงทุน

วงเงิน

วงเงินดําเนินการ

คงเหลือ

ดําเนินการ

ปี 2559

ดําเนินการ

เต็มแผน

ปี ต่ อไป

1. เงินกูใ้ นประเทศ

75,000,000

7,000,000

68,000,000

2. เงินรายได้ กฟภ.

25,000,000

3,000,000

22,000,000

100,000,000

10,000,000

90,000,000

รวม

5. เป้าหมาย

6. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

จ้างเหมา จัดหาพร้อมติดตั้ง Video Conference Control System
Unit จํานวน 12 ชุด และ Video Conference End Point Unit พร้อม
อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง จํานวน 200 ชุด
กองออกแบบระบบสื่ อสาร
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แผนงานจัดหาสายเคเบิลใยแก้ วนําแสงและอุปกรณ์ สํารองคลังพัสดุ
สํ าหรับงานตรวจซ่ อมและปรับปรุงเคเบิลใยแก้ วนําแสง
พร้ อมค่ าดําเนินการ
วงเงิน 38,135,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ
หมวดสิ่ งก่อสร้างระบบไฟฟ้ า

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

28,000,000

10,135,000

รวมทั้งสิ้น

38,135,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

ปี งบประมาณ 2559-2563
เพื่อให้มีสายเคเบิลใยแก้วนําแสงและอุปกรณ์ประกอบรองรับ
การใช้งาน สําหรับปรับปรุ งโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนําแสงในเส้นทาง
ที่ มี ก ารปรั บ ปรุ ง ระบบสายส่ ง และระบบจํา หน่ า ยของการไฟฟ้ าส่ ว น
ภูมิภาคให้มีความมัน่ คงในการใช้งานมากขึ้น
การไฟฟ้ าเขตทั้ง 12 เขต และสํานักงานใหญ่
วงเงินลงทุนตามแผนงาน รวมทั้งสิ้ น 223,845,000 บาท ซึ่งใช้
จากเงินรายได้การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคและ / หรื อ เงินกูใ้ นประเทศตามความ
เหมาะสมและฐานะการเงินในแต่ละปี ต่อไป โดยในปี 2559 ได้รับวงเงิน
ดําเนินการ 38,135,000 บาท (เล่มรายละเอียดประกอบฯ หน้า 43-44)

64 29
หน่วย : บาท
แหล่ งเงินลงทุน

วงเงิน

วงเงินดําเนินการ

คงเหลือ

ดําเนินการ

ปี 2559

ดําเนินการ

เต็มแผน

ปี ต่ อไป

1. เงินกูใ้ นประเทศ

167,000,000

28,000,000

139,000,000

2. เงินรายได้ กฟภ.

56,845,000

10,135,000

46,710,000

223,845,000

38,135,000

185,710,000

รวม

5. เป้าหมาย

6. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

1. ปรับปรุ งเคเบิลใยแก้วนําแสงที่มีการปรับปรุ งระบบจําหน่ าย
จํานวน 50 กม. รวม 50 งาน
2. ปรับปรุ งเคเบิลใยแก้วนําแสง ป้ องกันกระรอกกัดแทะหรื อ
ชํารุ ดในพื้นที่ภูเขามีระยะห่างเสามาก รวม 86 งาน
3. ตรวจซ่ อ มสายเคเบิ ล ใยแก้ ว นํ า แสงที่ เ กิ น 300 เมตร
รวม 100 งาน
กองบริ หารเครื อข่ายสื่ อสาร
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แผนงานจัดหาและติดตั้งคอนสื่ อสาร
วงเงิน 61,012,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ
หมวดสิ่ งก่อสร้างระบบไฟฟ้ า

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

45,000,000

16,012,000

รวมทั้งสิ้น

61,012,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

ปี งบประมาณ 2559-2561
เพื่อแก้ไขปั ญหาสายสื่ อสารไม่เป็ นระเบียบ เรี ยบร้ อย เพิ่ม
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์
ที่ดีของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ในพื้นที่การไฟฟ้ าเขตทั้ง 12 เขต
วงเงินลงทุนตามแผนงาน รวมทั้งสิ้ น 305,060,000 บาท ซึ่ ง
ใช้จากเงินรายได้การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคและ / หรื อเงินกูใ้ นประเทศตาม
ความเหมาะสมและฐานะการเงิ น ในแต่ ละปี ต่ อไป ในปี 2559 ได้รับ
วงเงินดําเนินการ 61,012,000 บาท

66
หน่วย : บาท
แหล่ งเงินลงทุน

วงเงิน

วงเงินดําเนินการ

คงเหลือ

ดําเนินการ

ปี 2559

ดําเนินการ

ตามแผน
1. เงินกูภ้ ายในประเทศ
2. เงินรายได้ กฟภ.
รวม

5. เป้าหมาย

6. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

ปี ต่ อไป

228,000,000

45,000,000

183,000,000

77,060,000

16,012,000

61,048,000

305,060,000

61,012,000

244,048,000

จัดหาพร้ อมติดตั้งกางเขนที่ คงทนถาวรพร้ อมติ ดตั้ง จํานวน
140,000 ชุด
กองบริ การสารสนเทศและสื่ อสาร
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แผนงานเช่ ายานพาหนะ ปี 2559-2564
วงเงิน 295,898,041 บาท
หน่วย : บาท
รายการ

เงินรายได้ กฟภ.

หมวดยานพาหนะ

295,898,041

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

ปี งบประมาณ 2559-2564
เพื่อให้มียานพาหนะไว้ใช้งานตามภารกิจงานประจําและงาน
ตามแผนปฏิบตั ิ ซึ่ งยานพาหนะถื อเป็ นปั จจัยพื้นฐานช่ วยสนับสนุ นการ
ดําเนินงานด้านต่างๆ รวมถึงสนับสนุนการปฏิบตั ิงาน การแก้กระแสไฟฟ้ า
ขัดข้อง สามารถบริ การลูกค้าและผูใ้ ช้ไฟได้สะดวกรวดเร็ ว ยกระดับความ
พึงพอใจของลูกค้า และทําให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค
สํานักงานใหญ่ และส่ วนภูมิภาค
เงินลงทุนตามแผนงานรวมทั้งสิ้ น 295,898,041 บาท ซึ่ งใช้จาก
เงิ นรายได้การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค โดยในปี 2559ได้รับวงเงิ นดําเนิ นการ
295,898,041 บาท

5. เป้าหมาย

ยานพาหนะสําหรับใช้งานรวม 281 คัน

6. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

รองผูว้ า่ การ (อํานวยการ)

หมวดสํ ารอง

4668

หมวดสํ ารองราคา
วงเงิน 50,000,000 บาท

1. วัตถุประสงค์

เพื่ อ สมทบวงเงิ น ในกรณี ที่ ร ายการในงบลงทุ น เพื่ อ การ
ดํา เนิ น งานปกติ ที่ ไ ด้รั บ อนุ ม ัติ ไ ว้แ ล้ว มี ร าคาสู ง กว่ า ที่ ต้ ัง ไว้ ซึ่ งตาม
ระเบียบว่าด้วยงบลงทุนของรัฐวิสาหกิ จ กําหนดให้รัฐวิสาหกิจตั้งยอด
สํารองราคาได้ 10% ของยอดงบลงทุนที่ขออนุมตั ิ

2. แผนการใช้ เงิน

วงเงินดําเนิ นการ 50,000,000
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค

บาท ใช้จากเงินรายได้

4769

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

1. วัตถุประสงค์

เพื่ อ จัด หาทรั พ ย์สิ น เครื่ อ งใช้สํ า นั ก งาน และเครื่ อ งมื อ
เครื่ อ งใช้ข นาดเล็ก สํา หรั บ ส่ ว นกลางและส่ ว นภู มิ ภ าค งานก่ อ สร้ า ง
ปรั บปรุ งอาคารสํานัก งาน โรงเก็บพัสดุ บ้านพักพนักงาน ฯลฯ และ
สํารองไว้เพื่องานปรับปรุ งเสริ มประสิ ทธิภาพระบบไฟฟ้ าในกรณี จาํ เป็ น
เร่ งด่วนที่มิได้ต้ งั รายการไว้ในงบลงทุน

2. แผนการใช้ เงิน

วงเงินดําเนิ นการ 1,700,000,000
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค

บาท ใช้จากเงินรายได้

งบลงทุน
ทีทําเป็ นโครงการ
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สรุปวงเงินงบประมาณลงทุนประจําปี 2559
หน่ วย : บาท
รายการ
โครงการต่ อเนื่อง
กลุ่มเครือข่ ายและบริการ
1. พัฒนาระบบสายส่ งและสถานีไฟฟ้ า ระยะที่ 8 ส่ วนที่ 1 (คพส.8.1)
2. พัฒนาระบบสายส่ งและสถานีไฟฟ้ า ระยะที่ 9 ส่ วนที่ 1 (คพส.9.1)
3. พัฒนาระบบสายส่ งและสถานีไฟฟ้ า ระยะที่ 9 ส่ วนที่ 2 (คพส.9.2)
4. พัฒนาระบบสายส่ งและสถานีไฟฟ้ า ระยะที่ 9 ส่ วนที่ 3 (คพส.9.3)
5. พัฒนาระบบสายส่ งและสถานีไฟฟ้ า ระยะที่ 9 ส่ วนที่ 4 (คพส.9.4)
6. เพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้ า ระยะที่ 3 (คชฟ.3)
7. ก่อสร้างระบบจําหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้น้ าํ ไปยังเกาะต่างๆ (เกาะกูด, เกาะหมาก จ.ตราด)
(คคก.2 เกาะกูด, เกาะหมาก จ.ตราด)
รวม
กลุ่มยุทธศาสตร์ และพัฒนา
8. ขยายเขตไฟฟ้ าให้บา้ นเรื อนราษฎรรายใหม่ (คฟม.)
9. เพิ่มประสิ ทธิภาพระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ (คปศ.)
10. พัฒนาโครงข่ายไฟฟ้ าอัจฉริ ยะ (Smart Grid) ในพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี (คอพ.)
11. ขยายเขตระบบไฟฟ้ าให้ครัวเรื อนที่ห่างไกล (คฟก.)
12. พัฒนาไฟฟ้ าพลังนํ้าขนาดเล็กของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคที่ประตูระบายนํ้าและอ่างเก็บนํ้า
ของกรมชลประทาน (คนล.)
รวม
รวมโครงการต่ อเนื่อง
โครงการใหม่
กลุ่มยุทธศาสตร์ และพัฒนา
13. ก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ าํ ไปยังเกาะเต่า จ.สุ ราษฎร์ ธานี (คคต.)
14. พัฒนาระบบผลิตไฟฟ้ าด้วยพลังงานหมุนเวียนบนพื้นที่เกาะกูด เกาะหมาก จ.ตราด
(คพม. เกาะกูด เกาะหมาก จ.ตราด)
15. ขยายเขตไฟฟ้ าให้พ้ืนที่ทาํ กินทางการเกษตร ระยะที่ 2 (คขก. 2)
16. พัฒนาระบบไฟฟ้ าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 (คพญ.1)
17. พัฒนาระบบส่ งและจําหน่าย ระยะที่ 1 (คพจ.1)
18. พัฒนาระบบไฟฟ้ าแบบโครงข่ายไฟฟ้ าขนาดเล็กมาก (Micro-Grid)
ที่ อ.แม่สะเรี ยง จ.แม่ฮ่องสอน (คพล. อ.แม่สะเรี ยง จ.แม่ฮ่องสอน)
19. พัฒนาระบบผลิตไฟฟ้ าด้วยทุ่งกังหันลมในพื้นที่ภาคใต้ (คผก.)
20. โรงไฟฟ้ าพลังนํ้าชุมชน (ครน.)
21. ปรับปรุ งระบบไฟฟ้ ารองรับผูผ้ ลิตไฟฟ้ าขนาดเล็กมากจากพลังงานหมุนเวียน
22. ก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ าํ 115 เควี เพื่อทดแทนและเพิ่มความสามารถในการจ่ายไฟ
ไปยังเกาะสมุย จ.สุ ราษฎร์ ธานี
รวม
กลุ่มเครือข่ ายและบริการ
23. พัฒนาการอ่านหน่วยด้วยระบบอัตโนมัติ (Automatic Meter Reading: AMR) ระยะที่ 3 (คพน.3)
รวมโครงการใหม่
รวมงบลงทุนที่ทําเป็ นโครงการ

แหล่ งเงินลงทุน
เงินกู้ในประเทศ
เงินรายได้ กฟภ.

รวม

979,000,000
625,000,000
322,000,000
750,000,000
413,000,000
2,875,000,000
15,000,000

326,447,000
75,000,000
108,000,000
250,000,000
71,000,000
625,000,000
5,000,000

1,305,447,000
700,000,000
430,000,000
1,000,000,000
484,000,000
3,500,000,000
20,000,000

5,979,000,000

1,460,447,000

7,439,447,000

447,000,000
738,000,000
137,000,000
455,000,000
-

150,000,000
247,000,000
46,000,000
152,500,000
129,793,000

597,000,000
985,000,000
183,000,000
607,500,000
129,793,000

1,777,000,000
7,756,000,000

725,293,000
2,185,740,000

2,502,293,000
9,941,740,000

1,065,000,000
21,000,000

355,000,000
7,000,000

1,420,000,000
28,000,000

375,000,000
270,000,000
6,675,000,000
93,000,000

125,000,000
90,000,000
2,225,000,000
32,000,000

500,000,000
360,000,000
8,900,000,000
125,000,000

93,000,000
41,000,000
502,000,000
150,000,000

32,000,000
14,000,000
168,000,000
50,000,000

125,000,000
55,000,000
670,000,000
200,000,000

9,285,000,000

3,098,000,000

12,383,000,000

160,000,000
9,445,000,000
17,201,000,000

54,197,000
3,152,197,000
5,337,937,000

214,197,000
12,597,197,000
22,538,937,000

โครงการต่ อเนือง

กล่ มุ เครือข่ ายและบริการ
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11.1. โครงการพัฒนาระบบสายส่ งและสถานีไฟฟ้ า ระยะที่ 8 ส่ วนที่ 1
วงเงิน 1,305,447,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ
หมวดที่ดิน
หมวดสิ่ งก่อสร้าง
รวม

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

979,000,000

50,000,000
276,447,000

979,000,000

326,447,000

รวมทั้งสิ้น

1,305,447,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

13 ปี (2548 - 2560)
- เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้ าที่เพิ่มขึ้น
- เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพและความมัน่ คงของระบบไฟฟ้ า
- เพื่อลดปัญหาในด้านปฏิบตั ิการและบํารุ งรักษาตลอดจน
ลดหน่วยสู ญเสี ยของระบบไฟฟ้ า
พื้นที่ทวั่ ประเทศ
เงินลงทุนตามโครงการนี้รวมทั้งสิ้ น จํานวน 8,904.000 ล้านบาท
และได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558
ในส่ วนของ Cost Overrun เพิ่มเติม จํานวน 2,878.000 ล้านบาท
ดังนั้น เงินลงทุนตามโครงการนี้ ทั้งสิ้ นจํานวน 11,782.000 ล้านบาท
ซึ่ งจะใช้จากเงินรายได้ กฟภ. และ/หรื อเงินกูใ้ นประเทศตามความ
เหมาะสม และฐานะการเงินในแต่ละปี ต่อไป พอสรุ ปได้ดงั นี้.-
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แหล่งเงินลงทุน

วงเงิน
ดําเนินการ
ทั้งโครงการ

หน่วย : ล้านบาท
คงเหลือ
เบิกจ่ าย
ปี ต่ อไป

วงเงินดําเนินการ
ปี 2548-2558

ปี 2559

1. เงินกูใ้ นประเทศ
2. เงินรายได้ กฟภ.

8,770.360
3,011.640

7,062.360
2,441.640

979.000
326.447

729.000
243.553

รวม

11,782.000

9,504.000

1,305.447

972.553

5. เป้าหมายของโครงการ
เป้าหมาย

แผนงาน

เป้าหมาย

รายการ

หน่ วย

1. ซื้อที่ดิน
2. ก่อสร้างสถานีไฟฟ้ า
3. ก่อสร้างสายส่ ง 115 เควี
5. คิดเป็ นร้อยละของปริ มาณ
งานทั้งโครงการ

แห่ ง
สถานี
วงจร-กม.
%

6. สถานะของโครงการ

เป็ นโครงการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ
ฉบั บ ที่ 9ได้ รั บความเห็ นชอบโครงการจากคณะรั ฐมนตรี
เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2548

ทั้งโครงการ ปี 2548-2558
47
47
756
100

44
38
740
89.70

ปี 2559

ปี ทีเ่ หลือ

3
6
16
9.25

3
1.05
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2. โครงการพัฒนาระบบสายส่ งและสถานีไฟฟ้ า ระยะที่ 9 ส่ วนที่ 1
วงเงิน 700,000,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ
หมวดสิ่ งก่อสร้าง

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

625,000,000

75,000,000

รวมทั้งสิ้น

700,000,000

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.-

74

แหล่งเงินลงทุน
1. เงินกูใ้ นประเทศ
2. เงินรายได้ กฟภ.
รวม

วงเงิน
ดําเนินการ
ทั้งโครงการ

วงเงินดําเนินการ
ปี 2559

ปี 2554 -2558

หน่วย : ล้านบาท
คงเหลือ
เบิกจ่ าย
ปี ต่ อไป

5,295.000
1,765.000

1,759.000
721.000

625.000
75.000

2,911.000
969.000

7,060.000

2,480.000

700.000

3,880.000

5. เป้าหมายของโครงการ
แผนงาน
เป้าหมาย
ทั้งโครงการ ปี 2554 - 2558
ปี 2559

เป้าหมาย
ปี ทีเ่ หลือ

รายการ

หน่ วย

1. จัดหาที่ดิน
2. ก่อสร้างสถานีไฟฟ้ า/ลานไก
3. ก่อสร้างสายส่ ง
4. เพิ่มเปลี่ยนหม้อแปลง
ไฟฟ้ ากําลัง

แห่ง
แห่ง
วงจร-กม.
แห่ง

21
21
325
10

16
11
160
10

3
5
50
-

2
5
115
-

%

100

46.70

14.80

38.50

คิดเป็ นร้อยละของปริ มาณงาน
ทั้งโครงการ
6. สถานะของโครงการ

เป็ นโครงการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ
ฉบับที่ 10 ได้รับความเห็นชอบโครงการจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
3 พฤษภาคม 2554
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3. โครงการพัฒนาระบบสายส่ งและสถานีไฟฟ้ า ระยะที่ 9 ส่ วนที่ 2
วงเงิน 430,000,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ
หมวดสิ่ งก่อสร้าง

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

322,000,000

108,000,000

รวมทั้งสิ้น

430,000,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

9 ปี (2554 - 2562)
- 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

หน่วย : ล้านบาท
วงเงินดําเนินการ
คงเหลือ
เบิกจ่ าย
ปี 2559
ปี 2554 -2558
ปี ต่ อไป

วงเงิน
ดําเนินการ
ทั้งโครงการ

1. เงินกูใ้ นประเทศ
2. เงินรายได้ กฟภ.

3,405.000
1,135.000

1,130.000
378.000

322.000
108.000

1,953.000
649.000

รวม

4,540.000

1,508.000

430.000

2,602.000

5. เป้าหมายของโครงการ
แผนงาน
เป้าหมาย
ทั้งโครงการ ปี 2554 - 2558
ปี 2559

เป้าหมาย
ปี ทีเ่ หลือ

รายการ

หน่ วย

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

แห่ง
แห่ ง
วงจร-กม.
เอ็มวีเอ

17
18
212
575

8
1
197
525

3
15
50

6
17
-

5. คิดเป็ นร้อยละของปริ มาณงาน
6. ทั้งโครงการ

%

100

53.06

5.63

41.31

6. สถานะของโครงการ

เป็ นโครงการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ
ฉบับ ที่ 10 ได้รั บ ความเห็ น ชอบโครงการจากคณะรั ฐ มนตรี
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2554
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4. 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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แหล่ งเงินลงทุน
1. เงินกูใ้ นประเทศ
2. เงินรายได้ กฟภ.
รวม

วงเงิน
ดําเนินการ
ทั้งโครงการ
11,314.000
3,771.000
15,085.000

วงเงินดําเนินการ
ปี 2554 -2558

ปี 2559

2,529.500
970.500

750.000
250.000

3,500.000

1,000.000

หน่วย : ล้านบาท
คงเหลือ
เบิกจ่ าย
ปี ต่ อไป
8,034.500
2,550.500
10,585.000

5. เป้าหมายของโครงการ
รายการ
1. จัดหาที่ดิน
2. ก่อสร้างสถานีไฟฟ้ า
3. ก่อสร้างสายส่ ง 115 เควี
4. ติดตั้งหม้อแปลงกําลัง
และเพิ่มเบย์
5. คิดเป็ นร้อยละของปริ มาณงาน
6. ทั้งโครงการ
6. สถานะของโครงการ

หน่ วย

แผนงาน
เป้าหมาย
ทั้งโครงการ ปี 2554 - 2558 ปี 2559

เป้าหมาย
ปี ทีเ่ หลือ

แห่ง
แห่ ง
วงจร-กม.
แห่ง

38
53
203
16

14
13
55.35
14

8
(8.96%)
30
(1.88%)

16
40
117.65
2

%

100

40.68

11.66

47.66

เป็ นโครงการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ
ฉบับที่ 10 ได้รับความเห็นชอบโครงการจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
3 พฤษภาคม 2554
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5. โครงการพัฒนาระบบสายส่ งและสถานีไฟฟ้ า ระยะที่ 9 ส่ วนที่ 4
วงเงิน 484,000,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ
หมวดสิ่ งก่อสร้าง

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

413,000,000

71,000,000

รวมทั้งสิ้น

484,000,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

11 ปี (2554 - 2564)
- 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.-

80

แหล่งเงินลงทุน
1. เงินกูใ้ นประเทศ
2. เงินรายได้ กฟภ.
รวม

วงเงิน
ดําเนินการ
ทั้งโครงการ

วงเงินดําเนินการ
ปี 2559

ปี 2554 -2558

หน่วย : ล้านบาท
คงเหลือ
เบิกจ่ าย
ปี ต่ อไป

3,360.000
1,125.000

1,320.750
509.250

413.000
71.000

1,626.250
544.750

4,485.000

1,830.000

484.000

2,171.000

5. เป้าหมายของโครงการ
รายการ
1. จัดหาที่ดิน
2. ก่อสร้างสายส่ ง
3. ก่อสร้างสถานีไฟฟ้ า
4. เพิม่ หม้อแปลงไฟฟ้ ากําลัง
5. คิดเป็ นร้อยละของปริ มาณงาน
6. ทั้งโครงการ
6. สถานะของโครงการ

หน่ วย

แผนงาน
เป้าหมาย
ทั้งโครงการ ปี 2554 - 2558 ปี 2559

เป้าหมาย
ปี ทีเ่ หลือ

แห่ง
วงจร-กม.
แห่ง
เอ็มวีเอ

12
255
12
625

8
79
4
250

1
50
3
125

3
126
5
250

%

100

42.74

18.24

39.02

เป็ นโครงการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ
ฉบับ ที่ 10 ได้รั บ ความเห็ น ชอบโครงการจากคณะรั ฐ มนตรี
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2554
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6. โครงการเพิม่ ความเชื่อถือได้ ของระบบไฟฟ้ า ระยะที่ 3
วงเงิน 3,500,000,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ
หมวดสิ่ งก่อสร้าง

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

2,875,000,000

625,000,000

รวมทั้งสิ้น

3,500,000,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

9 ปี (2554 - 2562)
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 2559
ปี 2554 -2558
ปี ต่ อไป

1. เงินกูใ้ นประเทศ
2. เงินรายได้ กฟภ.

11,365.000
3,790.000

5,625.100
1,273.300

2,875.000
625.000

2,864.900
1,891.700

รวม

15,155.000

6,898.400

3,500.000

4,756.600

5. เป้าหมายของโครงการ
เป้าหมาย
แผนงาน
เป้าหมาย
ทั้งโครงการ ปี 2554 - 2558 ปี 2559 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

1,000

400

3,570.26

วงจร-กม.
วงจร-กม.

100.49
3.63

41.49
-

26
3.63

33
-

วงจร-กม.
เบย์
ชุด
ชุด

185.46
12
56
23

90
4
-

20
1
25
15

75.46
7
31
8

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
%

26
129
3
23
3
100

21
106
3
3
33

5
23
4
25

3
16
42

8. คิดเป็ นร้อยละของปริ มาณงาน
9. ทั้งโครงการ
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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7. โครงการก่ อสร้ างระบบจําหน่ ายด้ วยสายเคเบิลใต้ นํา้ ไปยังเกาะต่ างๆ
(เกาะกูด เกาะหมาก จ.ตราด)
วงเงิน 20,000,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ
หมวดสิ่ งก่อสร้าง

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

15,000,000

รวมทั้งสิ้น

5,000,000
20,000,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

5 ปี (2555 - 2559)
- พัฒนาระบบไฟฟ้ าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและความมัน่ คง
ในการจ่ายไฟ เพื่อรองรั บความต้องการใช้ไฟฟ้ าที่เพิ่มขึ้นของเกาะ
ซึ่งเป็ นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญ และขยายตัวทางเศรษฐกิจสูง
- เพื่ อลดปั ญหาในการปฏิ บ ัติ ก าร และบํารุ งรั ก ษา ลดหน่ ว ย
สูญเสี ยในระบบจําหน่าย
เกาะกูด เกาะหมาก จ.ตราด
เงินลงทุนตามโครงการนี้ รวมทั้งสิ้ นจํานวน 1,413.000 ล้านบาท
ซึ่ งจะใช้ จากเงิ นรายได้ กฟภ. และ/หรื อเงิ นกู้ ในประเทศ
ตามความเหมาะสม และฐานะการเงิ น ในแต่ ล ะปี ต่ อ ไป พอสรุ ป
ได้ดงั นี้.-
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แหล่ งเงินลงทุน

หน่วย : ล้านบาท
วงเงินดําเนินการ
คงเหลือ
เบิกจ่ าย
ปี 2559
ปี 2555 -2558
ปี ต่ อไป

วงเงิน
ดําเนินการ
ทั้งโครงการ

1. เงินกูใ้ นประเทศ
2. เงินรายได้ กฟภ.

1,059.000
354.000

976.000
278.00

15.000
5.000

68.000
71.000

รวม

1,413.000

1,254.000

20.000

139.000

5. เป้าหมายของโครงการ
รายการ

หน่ วย

แผนงาน
เป้าหมาย
ทั้งโครงการ ปี 2555 - 2558
ปี 2559

เป้าหมาย
ปี ทีเ่ หลือ

1. ก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ าํ

วงจร-กม.

50

50

-

-

2. ก่อสร้างระบบจําหน่ายแรงสู ง

วงจร-กม.

24

20

4

-

3. ก่อสร้างระบบจําหน่ายแรงตํ่า

วงจร-กม.

17

17

-

-

เควีเอ

500

500

-

-

%

100

99

1

-

4. ติดตั้งหม้อแปลง
5. คิดเป็ นร้อยละของปริ มาณงาน
5. ทั้งโครงการ
6. สถานะของโครงการ

เป็ นโครงการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ
ฉบั บ ที่ 10 ได้ รั บ ความเห็ น ชอบโครงการจากคณะรั ฐ มนตรี
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555

กล่ มุ ยุทธศาสตร์ และพัฒนา
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8. โครงการขยายเขตไฟฟ้ าให้ บ้านเรือนราษฎรรายใหม่
วงเงิน 597,000,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ
หมวดสิ่ งก่อสร้าง

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

447,000,000

150,000,000

รวมทั้งสิ้น

597,000,000

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
ความเหมาะสมและฐานะการเงิ 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 -2558

ปี 2559

หน่วย : ล้านบาท
คงเหลือ
เบิกจ่ าย
ปี ต่ อไป

2,761.000
926.000

1,942.000
648.000

447.000
150.000

372.000
128.000

3,687.000

2,590.000

597.000

500.000

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

1,589

370

341

10,770
90,300
131,629

7,520
62,900
91,900

1,740
14,500
21,000

1,510
12,900
18,729

%

100

69.81

15.95

14.24

5 คิดเป็ นร้อยละของปริ มาณงาน
ทั้งโครงการ
6. สถานะของโครงการ

ทั้งโครงการ ปี 2556 - 2558 ปี 2559

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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9. โครงการเพิม่ ประสิ ทธิภาพระบบศูนย์ สั่งการจ่ ายไฟ
วงเงิน 985,000,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ
หมวดสิ่ งก่อสร้าง

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

738,000,000

247,000,000

รวมทั้งสิ้น

985,000,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

7 ปี (2556 - 2562)
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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แหล่ งเงินลงทุน

วงเงิน
ดําเนินการ
ทั้งโครงการ

1. เงินกูใ้ นประเทศ
2. เงินรายได้ กฟภ.
รวม

วงเงินดําเนินการ
ปี 2556 -2558

ปี 2559

หน่วย : ล้านบาท
คงเหลือ
เบิกจ่ าย
ปี ต่ อไป

3,395.000
1,135.000

513.000
171.000

738.000
247.000

2,144.000
717.000

4,530.000

684.000

985.000

2,861.000

5. เป้าหมายของโครงการ
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

ชุด

คิดเป็ นร้อยละของปริ มาณงาน
ทั้งโครงการ
6. สถานะของโครงการ

แผนงาน

ทั้งโครงการ ปี 2556 - 2558

เป้าหมาย
ปี 2559

ปี ทีเ่ หลือ

-

6

7

4,570

-

1,970

2,600

ชุด
แห่ง
สถานี

200
400
20

5

85
200
5

115
200
10

กม.

760

200

150

410

กม.

1,140

200

300

640

แห่ง
แห่ง

1
1

1
1

-

-

%

100

40

20

40

เป็ นโครงการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
ได้รับความเห็นชอบโครงการจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2556
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10. โครงการพัฒนาโครงข่ ายไฟฟ้ าอัจฉริยะ (Smart Grid)
ในพืน้ ทีเ่ มืองพัทยา จ.ชลบุรี
วงเงิน 183,000,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ
หมวดสิ่ งก่อสร้าง

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

137,000,000

46,000,000

รวมทั้งสิ้น

183,000,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

4 ปี (2557 -2560)
เพื่อศึกษาเทคโนโลยี และทดสอบการออกแบบและการใช้งาน
ระบบโครงข่ายไฟฟ้ าอัจฉริ ยะในด้านต่างๆ สําหรับรองรับการพัฒนา
ระบบโครงข่ายไฟฟ้ าอัจฉริ ยะในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป
เมืองพัทยา จ.ชลบุรี
เงินลงทุนตามโครงการนี้ รวมทั้งสิ้ น จํานวน 1,069.000 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

วงเงินดําเนินการ
ปี 2557 -2558

ปี 2559

หน่วย : ล้านบาท
คงเหลือ
เบิกจ่ าย
ปี ต่ อไป

1. เงินกูใ้ นประเทศ
2. เงินรายได้ กฟภ.

800.000
269.000

129.000
44.000

137.000
46.000

534.000
179.000

รวม

1,069.000

173.000

183.000

713.000

5. เป้าหมายของโครงการ
เป้าหมาย

รายการ

หน่ วย

1. ติดตั้งระบบมิเตอร์อจั ฉริ ยะ
2. ติดตั้งระบบแก้ไขปัญหาไฟฟ้ า
ขัดข้องอัจฉริ ยะ
3. ติดตั้งระบบ Substation
4. Automation (IEC 61850)
4. ติดตั้งระบบ IT Integration System

เครื่ อง
ระบบ

116,308
1

สถานี

คิดเป็ นร้อยละของปริ มาณงาน
ทั้งโครงการ
6. สถานะของโครงการ

แผนงาน

ทั้งโครงการ ปี 2557 - 2558

เป้าหมาย
ปี 2559

ปี ทีเ่ หลือ

10,000
-

50,000
1

56,308
-

3

-

3

-

ระบบ

1

-

1

-

%

100

8.60

42.99

48.41

เป็ นโครงการนอกแผน ได้รับความเห็ นชอบโครงการจาก
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557
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11. โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้ าให้ ครัวเรือนทีห่ ่ างไกล
วงเงิน 607,500,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ
หมวดสิ่ งก่อสร้าง

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

455,000,000

152,500,000

รวมทั้งสิ้น

607,500,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

2 ปี (2558 - 2559)
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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แหล่งเงินลงทุน

วงเงิน
ดําเนินการ
ทั้งโครงการ

หน่วย : ล้านบาท
วงเงินดําเนินการ
คงเหลือ
เบิกจ่ าย
ปี 2558
ปี 2559
ปี ต่ อไป

1. เงินกูใ้ นประเทศ
2. เงินรายได้ กฟภ.

910.000
305.000

455.000
152.500

455.000
152.500

-

รวม

1,215.000

607.500

607.500

-

5. เป้าหมายของโครงการ

1.
2.
3.
4.

รายการ

หน่ วย

ก่อสร้างระบบจําหน่ายแรงสู ง
ก่อสร้างระบบจําหน่ายแรงตํ่า
ติดตั้งหม้อแปลง
ติดตั้งมิเตอร์
คิดเป็ นร้อยละของปริ มาณงาน
ทั้งโครงการ

6. สถานะของโครงการ

เป้าหมาย

แผนงาน

เป้าหมาย
ปี ทีเ่ หลือ

ทั้งโครงการ

ปี 2558

ปี 2559

วงจร-กม.
วงจร-กม.
เควีเอ
ชุด

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

617.5
960
18,175
5,800

617.5
960
18,175
5,800

-

%

100

50

50

-

-

เป็ นโครงการนอกแผน ได้รับความเห็ นชอบโครงการจาก
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558
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12. โครงการพัฒนาไฟฟ้ าพลังนํา้ ขนาดเล็กของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค
ทีป่ ระตูระบายนํา้ และอ่ างเก็บนํา้ ของกรมชลประทาน
วงเงิน 129,793,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ
หมวดสิ่ งก่อสร้าง

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

-

129,793,000

รวมทั้งสิ้น

129,793,000

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 ป ระตู ร ะบายนํ้า และอ่ า งเก็ บนํ้า ของกรมชลประทาน
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

1. เงินกูใ้ นประเทศ
2. เงินรายได้ กฟภ.

807.970

รวม

807.970

หน่วย : ล้านบาท
คงเหลือ
เบิกจ่ าย
ปี ต่ อไป

วงเงินดําเนินการ
ปี 2558

ปี 2559

2.227

129.793

675.950

2.227

129.793

675.950

แผนงาน

5. เป้าหมายของโครงการ
รายการ

หน่ วย

เป้าหมาย
ทั้งโครงการ

ปี 2558

ปี 2559

เป้าหมาย
ปี ทีเ่ หลือ

1. ก่อสร้างโรงไฟฟ้ าพลังนํ้า
แบบพลังงานศักย์
2. ก่อสร้างโรงไฟฟ้ าพลังนํ้า
แบบพลังงานจลน์
คิดเป็ นร้อยละของปริ มาณงาน
ทั้งโครงการ

แห่ง

10

-

3

7

ประตู
ระบายนํ้า
%

3

3

-

-

100

3.57

17.86

78.57

6. สถานะของโครงการ

เป็ นโครงการนอกแผน ได้รับความเห็นชอบโครงการจาก
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558

โครงการใหม่

กล่ มุ ยุทธศาสตร์ และพัฒนา
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13. โครงการก่ อสร้ างสายเคเบิลใต้ นํา้ ไปยังเกาะเต่ า จ.สุ ราษฎร์ ธานี
วงเงิน 1,420,000,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ
หมวดสิ่ งก่อสร้าง

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

1,065,000,000

355,000,000

รวมทั้งสิ้น

1,420,000,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

3 ปี (2559 - 2561)
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

แหล่งเงินลงทุน

หน่วย : ล้านบาท
คงเหลือ
เบิกจ่ าย
ปี ต่ อไป

วงเงิน
ดําเนินการ
ปี 2559

1. เงินกูใ้ นประเทศ
2. เงินรายได้ กฟภ.

1,332.000
444.000

1,065.000
355.000

267.000
89.000

รวม

1,776.000

1,420.000

356.000

5. เป้าหมายของโครงการ
รายการ

หน่ วย

1. ก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ าํ เกาะเต่า
2. ก่อสร้างระบบจําหน่าย 33 เควี
บนเกาะพะงัน
3. ก่อสร้างระบบจําหน่าย 33 เควี
บนเกาะเต่า
คิดเป็ นร้อยละของปริ มาณงานทั้งโครงการ
6. สถานะของโครงการ

เป้าหมาย แผนงาน เป้าหมาย
ทั้งโครงการ ปี 2559 ปี ทีเ่ หลือ

วงจร-กม.
วงจร-กม.

45
19

35
19

10
-

วงจร-กม.

2

-

2

%

100

70

30

เป็ นโครงการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ
ฉบับที่ 10 ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างนําเสนอ ครม. พิจารณา
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14. โครงการพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้ าด้ วยพลังงานหมุนเวียน
บนพืน้ ทีเ่ กาะกูด เกาะหมาก จ.ตราด
วงเงิน 28,000,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ
หมวดสิ่ งก่อสร้าง

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

21,000,000

รวมทั้งสิ้น

7,000,000
28,000,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

2 ปี (2559 - 2560)
เพื่อพัฒนารู ปแบบการผลิตไฟฟ้ าในพื้นที่ห่างไกลอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ และจัดหาแหล่งพลังงานให้กบั พื้นที่ห่างไกลที่มี
พลังงานไม่พอเพียง ซึ่ งเป็ นการลดการลงทุนสําหรับการจัดการ
โหลดสู งสุ ด อี กทั้งเป็ 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 และฐานะการเงินในแต่ละปี ต่อไป พอสรุ ป
ได้ดงั นี้.-
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วงเงิน
ดําเนินการ
ทั้งโครงการ

แหล่งเงินลงทุน
1. เงินกูใ้ นประเทศ
2. เงินรายได้ กฟภ.
รวม

หน่วย : ล้านบาท
คงเหลือ
เบิกจ่ าย
ปี ต่ อไป

วงเงิน
ดําเนินการ
ปี 2559

168.000
57.000

21.000
7.000

147.000
50.000

225.000

28.000

197.000

5. เป้าหมายของโครงการ
รายการ

หน่ วย

เป้าหมาย
ทั้งโครงการ

แผนงาน
ปี 2559

เป้าหมาย
ปี ทีเ่ หลือ

1. ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
2. ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ าด้วยพลังงานนํ้า
3. ติดตั้งระบบเก็บสะสมพลังงาน
4. ติดตั้งระบบ Micro Energy Management
System

ชุด
ชุด
ชุด
ชุด

2
1
1
1

ดําเนินการ
จ้างเหมา
และสํารวจ
ออกแบบ

2
1
1
1

คิดเป็ นร้อยละของปริ มาณงานทั้งโครงการ

%

100

10

90

6. สถานะของโครงการ

เป็ นโครงการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบั บ ที่ 11 ปั จ จุ บ ัน อยู่ ร ะหว่ า งศึ ก ษาความเหมาะสมของ
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 (2559 - 2563)
เพื่ อ จัด หาบริ ก ารไฟฟ้ าให้พ้ื น ที่ ท าํ กิ น ทางการเกษตร
เป็ นการสนับสนุนการประกอบอาชีพของเกษตรกรให้สามารถใช้
ไฟฟ้ าเป็ นปั จจัยการผลิตทางการเกษตร ช่ วยลดต้นทุนการผลิต
เป็ นการพัฒนาเศรษฐกิ จแบบพอเพียงของครั วเรื อนเกษตรกร
พื้นฐาน ก่อให้เกิดความยัง่ ยืนในการพัฒนาชนบท
ทัว่ ประเทศ (ยกเว้นกรุ งเทพฯ, นนทบุรี และสมุทรปราการ)
เงินลงทุนตามโครงการนี้ รวมทั้งสิ้ น จํานวน 2,030.000 ล้านบาท
ซึ่ งจะใช้จากเงิ นรายได้ กฟภ. และ/หรื อเงิ นกูใ้ นประเทศตาม
ความเหมาะสม และฐานะการเงิ น ในแต่ ละปี ต่ อไป พอสรุ ป
ได้ดงั นี้.-

100
วงเงิน
ดําเนินการ
ทั้งโครงการ

แหล่งเงินลงทุน
1. เงินกูใ้ นประเทศ
2. เงินรายได้ กฟภ.
รวม

หน่วย : ล้านบาท
คงเหลือ
เบิกจ่ าย
ปี ต่ อไป

วงเงิน
ดําเนินการ
ปี 2559

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

หน่ วย

1. ก่อสร้างระบบจําหน่ายแรงสู ง
2. ก่อสร้างระบบจําหน่ายแรงตํ่า
3. ติดตั้งหม้อแปลง
4. ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้ า
คิดเป็ นร้อยละของปริ มาณงานทั้งโครงการ
6. สถานะของโครงการ

เป้าหมาย แผนงาน เป้าหมาย
ทั้งโครงการ ปี 2559 ปี ทีเ่ หลือ

วงจร-กม.
วงจร-กม.
เควีเอ
เครื่ อง

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

625
950
18,750
10,000

1,875
2,850
56,250
30,600

%

100

25

75

เป็ นโครงการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ
ฉบับที่ 11 ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างนําเสนอ ครม. 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

7 ปี (2559 - 2565)

2. วัตถุประสงค์

ปรั บ ปรุ งและติ ด ตั้งอุ ปกรณ์ เ พิ่ม เติ ม ในพื้น ที่ เ มื อ งใหญ่
เพื่อความปลอดภัยและเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้ า เพื่อทํา
ให้ระบบไฟฟ้ ามีความมัน่ คง ปลอดภัย และภูมิทศั น์ที่สวยงาม

3. สถานทีด่ ําเนินการ

1.เทศบาลนครเชี ย งใหม่ 2.เทศบาลนครพิ ษ ณุ โ ลก
3.เทศบาลนครนครสวรรค์ 4.เทศบาลนครขอนแก่ น 5.เทศบาล
นครอุบลราชธานี 6.เทศบาลนครราชสี มา 7.เทศบาลนครรังสิ ต
8.เทศบาลเมืองพัทยา 9.เทศบาลนครสมุทรสาคร 10.เทศบาลเมือง
หั ว หิ น 11.เทศบาลนครภู เ ก็ ต 12.เทศบาลนครหาดใหญ่
โดยปี 2559 จะดําเนิ นการใน 3 เมืองก่อน ดังนี้ 1.เทศบาลนคร
เชียงใหม่ 2.เทศบาลเมืองพัทยา 3.เทศบาลนครหาดใหญ่

4. แผนการใช้ เงิน

เงินลงทุนตามโครงการนี้ รวมทั้งสิ้ น จํานวน 23,420.000 ล้านบาท
ซึ่งจะใช้จากเงินรายได้ กฟภ. และ/หรื อเงินกูใ้ นประเทศ ตามความ
เหมาะสม และฐานะการเงินในแต่ละปี ต่อไป พอสรุ ปได้ดงั นี้.-
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วงเงิน
ดําเนินการ
ทั้งโครงการ

แหล่ งเงินลงทุน

วงเงิน
ดําเนินการ
ปี 2559

หน่วย : ล้านบาท
คงเหลือ
เบิกจ่ าย
ปี ต่ อไป

1. เงินกูใ้ นประเทศ
2. เงินรายได้ กฟภ.

17,565.000
5,855.000

270.000
90.000

17,295.000
5,765.000

รวม

23,420.000

360.000

23,060.000

5. เป้าหมายของโครงการ
รายการ
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
คิดเป็ นร้อยละของปริ มาณงานทั้งโครงการ
6. สถานะของโครงการ

หน่ วย

เป้าหมาย
ทั้งโครงการ

แผนงาน เป้าหมาย
ปี 2559 ปี ทีเ่ หลือ

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

9
9
52
329
1,060
2,214
329

1
5
16
33
5

9
9
51
324
1,044
2,181
324

%

100

0.02

99.98

เป็ นโครงการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ
ฉบับ ที่ 11 ปั จ จุ บ ัน อยู่ร ะหว่ า งนํา เสนอคณะกรรมการ กฟภ.
พิจารณา
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17. โครงการพัฒนาระบบส่ งและจําหน่ าย ระยะที่ 1
วงเงิน 8,900,000,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ
หมวดสิ่ งก่อสร้าง

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

6,675,000,000

2,225,000,000

รวมทั้งสิ้น

8,900,000,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

6 ปี (2559 - 2564)
- 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.-

104

แหล่ งเงินลงทุน

วงเงิน
ดําเนินการ
ทั้งโครงการ

วงเงิน
ดําเนินการ
ปี 2559

หน่วย : ล้านบาท
คงเหลือ
เบิกจ่ าย
ปี ต่ อไป

1. เงินกูใ้ นประเทศ
2. เงินรายได้ กฟภ.

38,962.000
12,988.000

6,675.000
2,225.000

32,287.000
10,763.000

รวม

51,950.000

8,900.000

43,050.000

5. เป้าหมายของโครงการ
รายการ

หน่ วย

1. ที่ดินสําหรับก่อสร้างสถานีไฟฟ้ า/สถานีลานไก
แห่ง
2. ก่อสร้างสถานีไฟฟ้ า/สถานีลานไก
แห่ง
แห่ง
3. ปรับปรุ งสถานีไฟฟ้ า 115 เควี
แห่ง
4. ปรับปรุ งสถานีไฟฟ้ าระบบ 22/33 เควี
วงจร-กม.
5. ก่อสร้างระบบสายส่ ง 115 เควี
วงจร-กม.
6. ก่อสร้างระบบจําหน่าย 22/33 เควี
วงจร-กม.
7. ก่อสร้างระบบจําหน่ายแรงตํ่า
คิดเป็ นร้อยละของปริ มาณงานทั้งโครงการ
6. สถานะของโครงการ

%

เป้าหมาย แผนงาน
ทั้งโครงการ ปี 2559

เป้าหมาย
ปี ทีเ่ หลือ

61
74
1
9
1,600
14,000
11,000

15
15
1
3
200
2,000
2,000

46
59
6
1,400
12,000
9,000

100

17

83

เป็ นโครงการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ
ฉบับที่ 11 ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างนําเสนอ สศช. และ สกพ. พิจารณา
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18. โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้ าแบบโครงข่ ายไฟฟ้ าขนาดเล็กมาก
(Micro-Grid) ที่ อ.แม่ สะเรียง จ.แม่ ฮ่องสอน
วงเงิน 125,000,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ
หมวดสิ่ งก่อสร้าง

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

93,000,000

32,000,000

รวมทั้งสิ้น

125,000,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

4 ปี (2559 - 2562)
เพื่อศึกษาระบบโครงข่ายไฟฟ้ าขนาดเล็กมาก (Micro Power
Grid System) และจัดทําโครงการนําร่ องในการสาธิ ตด้านการ
วางแผนและปฏิบตั ิการระบบไฟฟ้ าที่มีแหล่งผลิตไฟฟ้ าขนาดเล็ก
ประเภทต่างๆ ให้สามารถใช้ศกั ยภาพของระบบได้สูงสุ ด โดยมี
เป้ าหมายเพื่อเพิ่มความมัน่ คง ความเชื่ อถื อได้และคุ ณภาพของ
ระบบไฟฟ้ าโดยรวม ลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการปฏิบตั ิการ
และบํารุ งรั กษา ลดหน่ วยสู ญเสี ยในระบบผลิ ตและจําหน่ ายที่ มี
ระยะทางไกล รวมถึงเป็ นการสนับสนุ นนโยบายของรั ฐบาลใน
การพัฒนาระบบไฟฟ้ าในพื้นที่ ใ ห้เป็ นโครงข่ายไฟฟ้ าอัจฉริ ย ะ
(Smart Grid) และการผลิตไฟฟ้ าด้วยพลังงานทดแทน
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 นในแต่ ละปี ต่ อไป พอสรุ ปได้
ดังนี้.-
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แหล่งเงินลงทุน

วงเงิน
ดําเนินการ
ทั้งโครงการ

หน่วย : ล้านบาท
คงเหลือ
เบิกจ่ าย
ปี ต่ อไป

วงเงิน
ดําเนินการ
ปี 2559

1. เงินกูใ้ นประเทศ
2. เงินรายได้ กฟภ.

240.000
80.000

93.000
32.000

147.000
48.000

รวม

320.000

125.000

195.000

5. เป้าหมายของโครงการ
เป้าหมาย แผนงาน เป้าหมาย
ทั้งโครงการ ปี 2559 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

(25%)
(50%)
-

คิดเป็ นร้อยละของปริ มาณงานทั้งโครงการ

%

100

50

50

6. สถานะของโครงการ

เป็ นโครงการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ
ฉบับที่ 11 ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างนําเสนอ ครม. พิจารณา
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19. โครงการพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้ าด้ วยทุ่งกังหันลมในพืน้ ทีภ่ าคใต้
วงเงิน 125,000,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

93,000,000

32,000,000

หมวดสิ่ งก่อสร้าง
รวมทั้งสิ้น

125,000,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

2 ปี (2559 - 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 2559

1. เงินกูใ้ นประเทศ
2. เงินรายได้ กฟภ.

900.000
300.000

93.000
32.000

807.000
268.000

รวม

1,200.000

125.000

1,075.000

5. เป้าหมายของโครงการ
รายการ
1. ระบบผลิตไฟฟ้ าด้วยทุ่งกังหันลม

คิดเป็ นร้อยละของปริ มาณงานทั้งโครงการ
6. สถานะของโครงการ

หน่ วย

เป้าหมาย
ทั้งโครงการ

แผนงาน
ปี 2559

เป้าหมาย
ปี ทีเ่ หลือ

ชุด

10

ดําเนินการ
ทําสัญญา
จ้างเหมา
และสํารวจ
ออกแบบ

10

%

100

10
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เป็ นโครงการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ
ฉบับที่ 11 ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างศึกษาความเหมาะสมของโครงการ
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20. โครงการโรงไฟฟ้าพลังนํา้ ชุมชน
วงเงิน 55,000,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ
หมวดสิ่ งก่อสร้าง

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

41,000,000

14,000,000

รวมทั้งสิ้น

55,000,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

2 ปี (2559 - 2560)
เพื่อจัดหาแหล่งพลังงานให้กบั พื้นที่ห่างไกลที่มีพลังงานไม่
พอเพียง พร้อมทั้งสนับสนุ นการเพิ่มปริ มาณพลังงานทดแทนตาม
นโยบายของรัฐบาล
พื้นที่ จ.ตาก, จ.แม่ฮ่องสอน, จ.เชียงใหม่ และ จ.เชียงราย
เงินลงทุนตามโครงการนี้ 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.-
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วงเงิน
ดําเนินการ
ทั้งโครงการ

แหล่งเงินลงทุน

หน่วย : ล้านบาท
คงเหลือ
เบิกจ่ าย
ปี ต่ อไป

วงเงิน
ดําเนินการ
ปี 2559

1. เงินกูใ้ นประเทศ
2. เงินรายได้ กฟภ.

120.000
40.000

41.000
14.000

79.000
26.000

รวม

160.000

55.000

105.000

5. เป้าหมายของโครงการ
รายการ
1. งานเครื่ องจักรกลไฟฟ้ าพลังนํ้า

คิดเป็ นร้อยละของปริ มาณงานทั้งโครงการ
6. สถานะของโครงการ

หน่ วย

เป้าหมาย
ทั้งโครงการ

แผนงาน
ปี 2559

เป้าหมาย
ปี ทีเ่ หลือ

ชุด

9

ดําเนินการ
ทําสัญญา
จ้างเหมา
และสํารวจ
ออกแบบ

9

%

100

-

100

เป็ นโครงการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ
ฉบับที่ 11 ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างศึกษาความเหมาะสมของโครงการ
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21. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้ ารองรับผู้ผลิตไฟฟ้ า
ขนาดเล็กมากจากพลังงานหมุนเวียน
วงเงิน 670,000,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ
หมวดสิ่ งก่อสร้าง

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

502,000,000

รวมทั้งสิ้น

168,000,000
670,000,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

5 ปี (2559 - 2563)
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
ซึ่ งจะใช้จ ากเงิ น รายได้ กฟภ. และ/หรื อเงิ น กู้ใ นประเทศ
ตามความเหมาะสม และฐานะการเงินในแต่ละปี ต่อไป พอสรุ ป
ได้ดงั นี้.-
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แหล่ งเงินลงทุน

วงเงิน
ดําเนินการ
ทั้งโครงการ

วงเงิน
ดําเนินการ
ปี 2559

หน่วย : ล้านบาท
คงเหลือ
เบิกจ่ าย
ปี ต่ อไป

1. เงินกูใ้ นประเทศ
2. เงินรายได้ กฟภ.

2,025.000
675.000

502.000
168.000

1,523.000
507.000

รวม

2,700.000

670.000

2,030.000

5. เป้าหมายของโครงการ
รายการ
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
คิดเป็ นร้อยละของปริ มาณงานทั้งโครงการ
6. สถานะของโครงการ

หน่ วย

เป้าหมาย
ทั้งโครงการ

แผนงาน เป้าหมาย
ปี 2559 ปี ทีเ่ หลือ

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

700
100
490
50
500
500
33
2

400
50
150
150
9
-

300
50
490
50
350
350
24
2

%

100

20

80

เป็ นโครงการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ
ฉบับที่ 11 ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างศึกษาความเหมาะสมของโครงการ
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22. โครงการก่ อสร้ างสายเคเบิลใต้ นํา้ 115 เควี เพือ่ ทดแทน
และเพิม่ ความสามารถในการจ่ ายไฟไปยังเกาะสมุย จ. สุ ราษฎร์ ธานี
วงเงิน 200,000,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ
หมวดสิ่ งก่อสร้าง

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

150,000,000

50,000,000

รวมทั้งสิ้น

200,000,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์

3. สถานทีด่ ําเนินการ
4. แผนการใช้ เงิน

3 ปี (2559 - 2561)
พัฒนาระบบไฟฟ้ าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ และความมัน่ คง
ในการจ่ายไฟ เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้ าที่เพิ่มขึ้นของเกาะ
ต่างๆ ซึ่ งเป็ นแหล่งท่องเที่ ยวสําคัญ และมีอตั ราการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจค่อนข้างสูง
อ.เกาะสมุย จ.สุ ราษฎร์ธานี
เงิ นลงทุ นตามโครงการนี้ รวมทั้งสิ้ น จํานวน 2,130.000 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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วงเงิน
ดําเนินการ
ทั้งโครงการ

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

หน่วย : ล้านบาท
คงเหลือ
เบิกจ่ าย
ปี ต่ อไป

วงเงิน
ดําเนินการ
ปี 2559

1,597.000
533.000

150.000
50.000

1,447.000
483.000

2,130.000

200.000

1,930.000

5. เป้าหมายของโครงการ
รายการ

หน่ วย

1. ก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ าํ
2. Synchronous Closing Breaker
3. เพิม่ Bay
คิดเป็ นร้อยละของปริ มาณงานทั้งโครงการ
6. สถานะของโครงการ

เป้าหมาย แผนงาน เป้าหมาย
ทั้งโครงการ ปี 2559 ปี ทีเ่ หลือ

วงจร-กม.
ชุด
แห่ง

26
1
1

3
-

23
1
1

%

100

10

90

เป็ นโครงการนอกแผน ปั จ จุ บ นั อยู่ร ะหว่างนําเสนอ ครม.
พิจารณา

กล่ มุ เครือข่ ายและบริการ
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23. โครงการพัฒนาการอ่ านหน่ วยด้ วยระบบอัตโนมัติ
(Automatic Meter Reading : AMR) ระยะที่ 3
วงเงิน 214,197,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ
หมวดสิ่ งก่อสร้าง

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กฟภ.

160,000,000

54,197,000

รวมทั้งสิ้น

214,197,000

คําชี้แจง
1. ระยะเวลา

6 ปี (2559 - 2564)

2. วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผใู ้ ช้ไฟฟ้ าที่เป็ นลูกค้า กฟภ. มีความมัน่ ใจในการอ่าน
หน่วยไฟฟ้ าที่ถูกต้องและรวดเร็ ว

3. สถานทีด่ ําเนินการ

สถานที่ ต้ ัง ของผู ้ใ ช้ ไ ฟฟ้ ารายใหญ่ จํา นวน 86,000 ราย
ทัว่ ประเทศ

4. แผนการใช้ เงิน

เงินลงทุนตามโครงการนี้ รวมทั้งสิ้ น จํานวน 2,141.970 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 2559

1. เงินกูใ้ นประเทศ
2. เงินรายได้ กฟภ.

1,605.000
536.970

160.000
54.197

1,445.000
482.773

รวม

2,141.970

214.197

1,927.773

5. เป้าหมายของโครงการ
รายการ
1. ติดตั้งมิเตอร์ระบบ AMR

คิดเป็ นร้อยละของปริ มาณงานทั้งโครงการ
6. สถานะของโครงการ

หน่ วย

เป้าหมาย
ทั้งโครงการ

แผนงาน
ปี 2559

เป้าหมาย
ปี ทีเ่ หลือ

ชุด

86,000

ดําเนินการ
ทําสัญญา
จ้างเหมา

86,000

%

100

-

100

เป็ นโครงการนอกแผน ปั จ จุ บ ัน อยู่ ร ะหว่ า งศึ ก ษาความ
เหมาะสมของโครงการ

