
-ร่าง- 
ประกาศคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 

เรื่อง การน าส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า ส าหรับผู้รับใบอนุญาตจ าหน่ายไฟฟ้า 
เพื่อส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก  

และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. .... 

 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงอัตราการน าส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า ส าหรับผู้รับใบอนุญาต
จ าหน่ายไฟฟ้า เพ่ือส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า  
อันเป็นการช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าให้กับประชาชนและผู้รับใบอนุญาต จากวิกฤติราคาพลังงานที่เพ่ิมขึ้น 
ในปัจจุบัน ซึ่งจะสามารถช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าประมาณ 400 ล้านบาทต่อปี 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๑ (๑๐) และมาตรา ๙๖ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
พลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ และมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๔  
(ครั้งที่  ๑๓๖) เมื่อวันที่  ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔ ประกอบกับมติคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน  
ในการประชุมครั้งที่ ../.... เมื่อวันที่........................................ คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน  
ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน เรื่อง การน าส่งเงิน 
เข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า ส าหรับผู้รับใบอนุญาตจ าหน่ายไฟฟ้า เพ่ือส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้  
ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....” 

ข้อ ๒  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป 

ข้อ ๓  ให้ยกเลิกความในข้อ ๕ ของประกาศคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน เรื่อง การน าส่งเงิน
เข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า ส าหรับผู้รับใบอนุญาตจ าหน่ายไฟฟ้า เพ่ือส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ 
ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๕  ให้ผู้รับใบอนุญาตน าส่งเงินเข้ากองทุน จากอัตราค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟ ฟ้า  
เพ่ือส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า ในอัตรา  
๐.๐๐ บาทต่อหน่วยจ าหน่ายสุทธิ ในรอบเดือนที่เรียกเก็บค่าไฟฟ้า  

ในกรณีที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้น าส่งเงินเข้ากองทุน ในอัตรา ๐.๐๐ บาทต่อหน่วยจ าหน่าย  
ในรอบเดือนที่เรียกเก็บค่าไฟฟ้า 

อัตราที่ก าหนดตามความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เริ่มใช้บังคับกับการเรียกเก็บค่าไฟฟ้า 
ในรอบบิลเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป” 



-๒- 
 

ข้อ ๔  ให้ยกเลิกเอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน เรื่อง การน าส่งเงิน
เข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า ส าหรับผู้รับใบอนุญาตจ าหน่ายไฟฟ้า เพ่ือส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ 
ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๗ และให้ใช้ความตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้แทน 

ข้อ ๕  การรายงานข้อมูลการจ าหน่ายไฟฟ้าและการน าส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
ที่ได้ด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน เรื่อง การน าส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า  
ส าหรับผู้รับใบอนุญาตจ าหน่ายไฟฟ้า เพ่ือส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้  ความตระหนัก  
และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๗ อยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้ด าเนินการต่อไปจนแล้วเสร็จ 

 

ประกาศ ณ วันที่.............................................                       

 
                                                       (นายเสมอใจ  ศุขสุเมฆ) 

                                                     ประธานกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบท้าย 
ประกาศคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 

เรื่อง การน าส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า ส าหรับผู้รับใบอนุญาตจ าหน่ายไฟฟ้า 
เพื่อส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก  

และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. .... 

 
วิธีการรายงานข้อมูล และน าส่งเงินเข้ากองทุน 

 

ข้อ ๑ การรายงานข้อมูล 
 

ผู้รับใบอนุญาต สามารถรายงานข้อมูลการจ าหน่ายไฟฟ้าผ่าน Web Portal ส าหรับผู้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการพลังงาน ได้ที่ URL:Http://pdf.erc.or.th โดยใช้รหัสผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน 
(Password) ที่ได้รับแจ้งจากส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน ในการรายงานข้อมูล พร้อมทั้งแนบ
เอกสารข้อมูลการจ าหน่ายไฟฟ้าตามแบบฟอร์มที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานก าหนด  
 

ข้อ ๒ การรับใบแจ้งการช าระเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
 

เมื่อส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน ได้รับรายงานข้อมูลการจ าหน่ายไฟฟ้าแล้ว
ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน จะจัดท าใบแจ้งการช าระเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า และแจ้งให้
ผู้รับใบอนุญาตทราบ ผ่าน Web Portal ตามข้อ ๑ ซึ่งผู้รับใบอนุญาตสามารถพิมพ์ใบแจ้งการช าระเงินเข้า
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า จาก Web Portal ได ้
 

ข้อ ๓ การน าส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
 

เมื่อผู้รับใบอนุญาต ได้รับใบแจ้งการช าระเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าแล้ว สามารถน าส่งเงินเข้า
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าผ่านธนาคารตามที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานก าหนด โดยน าส่งเ งิน 
ตามจ านวนที่ระบุในใบแจ้งการช าระเงินที่ได้รับตามข้อ ๒ ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตจะต้องน าใบแจ้งช าระเงินไป
ช าระเงินที่ธนาคาร พร้อมทั้งเป็นผู้ช าระค่าธรรมเนียมที่ธนาคารเรียกเก็บ 
 

ข้อ ๔ การพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน 
 

เมื่อส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน ได้รับการช าระเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
จากผู้รับใบอนุญาตแล้ว ผู้รับใบอนุญาตสามารถตรวจสอบสถานะของการช าระเงินได้ทาง Web Portal เพ่ือให้
ผู้รับใบอนุญาตสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน จาก Web Portal ได ้
 

ข้อ ๕ การติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
 

ผู้รับใบอนุญาตสามารถติดต่อประสานงาน รวมทั้งสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการน าส่งเงินเข้ากองทุน
เพ่ิมเติมได้ที่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น ๒๐ 
ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๙๙ ต่อ ๓๑๒ หรือ ๓๓๑  
ในวันและเวลาราชการ



แบบการรายงานข้อมูล การน าส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า  
ส าหรับผู้รับใบอนุญาตจ าหน่ายไฟฟ้า เพื่อส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า 

(ส าหรับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) 
 
ชื่อผู้รับใบอนุญาต   เลขที่ใบอนุญาต   
 

ประจ าเดือน พ.ศ. 
จ านวนหน่วยจ าหน่าย (กิโลวัตต์ชั่วโมง) 

(๑) 
จ านวนเงินน าส่งเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า (บาท) 

(๒) = (๑) x อัตราตามที่ส านักงาน กกพ. ก าหนด 
หมายเหตุ 

    
    
    
    
    
    
    

       
 ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นที่รายงานเป็นจริงทุกประการ 
 

 ลงชื่อ  ผู้มีอ านาจลงนาม 
 

 (  ) 
หมายเหตุ 
(๑)  จ านวนหน่วยจ าหน่ายไฟฟ้าในรอบเดือนที่ผู้รับใบอนุญาตจ าหน่ายไฟฟ้าจ าหน่ายให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภท (กิโลวัตต์ชั่วโมง) 
(๒)  จ านวนเงินน าส่งเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา ๙๗(๕) (บาท) ที่ค านวณจากจ านวนหน่วยจ าหน่าย โดยใช้อัตราการน าส่งเงินเข้ากองทุนตามที่ส านักงาน กกพ. ก าหนด  

  



แบบการรายงานข้อมูล และน าส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า  
ส าหรับผู้รับใบอนุญาตจ าหน่ายไฟฟ้า เพื่อส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า 

(ส าหรับผู้รับใบอนุญาตทั่วไป) 
 
ชื่อผู้รับใบอนุญาต   เลขที่ใบอนุญาต   

ประจ าเดือน 
พ.ศ. 

จ านวนหน่วยจ าหน่าย 
(กิโลวัตต์ชั่วโมง) 

(๑) 

จ านวนหน่วยไฟฟ้าที่ซื้อ 
(กิโลวัตต์ชั่วโมง) 

(๒) 

จ านวนหน่วยจ าหน่ายสุทธิ 
(กิโลวัตต์ชั่วโมง) 
(๓) = (๑) – (๒) 

จ านวนเงินน าส่งเข้า 
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า (บาท) 

(๔) = (๓) X อัตราตามที่ส านักงาน กกพ. ก าหนด 
หมายเหตุ 

      
      
      
      
      
      

     

 ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นที่รายงานเป็นจริงทุกประการ 
 

 ลงชื่อ  ผู้มีอ านาจลงนาม 
 (  ) 
 

หมายเหต ุ
(๑)  จ านวนหน่วยจ าหน่ายไฟฟ้าในรอบเดือนที่ผู้รับใบอนุญาตจ าหน่ายไฟฟ้าจ าหน่ายให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภท (กิโลวัตต์ชั่วโมง)  
(๒)  จ านวนหน่วยไฟฟ้าที่ซ้ือจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)  
(๓)  จ านวนหน่วยจ าหน่ายสุทธิ (กิโลวัตต์ชั่วโมง) 
(๔)  จ านวนเงินน าส่งเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา ๙๗(๕) (บาท) ที่ค านวณจากจ านวนหน่วยจ าหน่ายสุทธิ โดยใช้อัตราการน าส่งเงินเข้ากองทุน ตามที่ส านักงาน กกพ. ก าหนด 
(๕)   กรณีจ านวนหน่วยจ าหน่ายสุทธิ (กิโลวัตต์ชั่วโมง) มีค่าติดลบ ไม่ต้องน าส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า แต่ต้องรายงานข้อมูลให้ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานทราบ 


