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ความเป็นมา 

๑.๑ เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพ้ืนที่ประกาศ คืออะไร 

ตามประกาศคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน เรื่อง การน าส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า
ส าหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า ประเภทใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๓ ก าหนดให้ ผู้รับ
ใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า จะต้องมีการน าส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า ใน ๒ ช่วง (ภาพที่ ๑) ประกอบด้วย  

(๑) ระหว่างการก่อสร้างโรงไฟฟ้า นับจากวันที่เริ่มด าเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าตามสัญญา 
ว่าจ้างผู้รับเหมาเพ่ือด าเนินการก่อสร้างและตามที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า จนถึงวันที่เริ่มจ่าย 
ไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date : COD) ให้น าส่งเป็นรายปีภายในห้าวันท า
การแรกของปี ส าหรับปีแรกให้น าส่งเงินเข้ากองทุนภายในห้าวันท าการนับจากวันที่ เริ่มด าเนินการ 
ก่อสร้างโรงไฟฟ้า โดยค านวณจ านวนเงินที่น าส่งตามประมาณการก าลังผลิตติดตั้งของโรงไฟฟ้า ในอัตรา
ห้าหมื่นบาทต่อเมกะวัตต์ต่อปี ส าหรับปีใดที่มีการก่อสร้างไม่ครบปี ให้น าส่งตามสัดส่วนของเดือน ที่ท าการ
ก่อสร้างในปีนั้น ทั้งนี้ต้องไม่น้อยกว่าปีละห้าหมื่นบาท (ภาพที่ ๒) 

(๒) ระหว่างการผลิตไฟฟ้า นับจากวันที่เริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์เป็นต้นไป ให้น าส่ง 
เป็นรายเดือนภายใน ๔๕ วันนับจากวันสิ้นเดือน โดยค านวณจ านวนเงินที่น าส่งตามปริมาณพลังงานไฟฟ้า
ที่ผลิตเพ่ือจ าหน่ายและใช้เอง โดยไม่รวมถึงพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในกระบวนการผลิตภายในโรงไฟฟ้า 
(Station Service) ในแต่ละเดือน โดยจ าแนกตามชนิดของเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า (ภาพที่ ๓) 
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ภาพที่ ๑ การน าส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า 

 
ภาพที่ ๒ การน าส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าในช่วงก่อสร้าง  
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ภาพที่ ๓ การน าส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าในช่วงระหว่างการผลิตไฟฟ้า 

การน าส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าในช่วงระหว่างการผลิตไฟฟ้านั้น นับจากวันที่เริ่มจ่ายไฟฟ้า
เข้าระบบเชิงพาณิชย์เป็นต้นไป ให้น าส่ง เป็นรายเดือนภายใน ๔๕ วัน นับจากวันสิ้นเดือน โดยค านวณ
จ านวนเงินที่น าส่งตามปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตเพ่ือจ าหน่ายและใช้เอง ซึ่งไม่รวมถึงพลังงานไฟฟ้าที่ใช้
ในกระบวนการผลิตภายในโรงไฟฟ้า (Station Service) ในแต่ละเดือน และจ าแนกตามชนิดของเชื้อเพลิง
ที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า (ตารางที่ ๑) 

ตารางที่ ๑ อัตราเงินน าส่งกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจ าแนกตามประเภทของเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิต 

เชื้อเพลิง สตางค์ต่อหน่วย เชื้อเพลิง สตางค์ต่อหน่วย 
ถ่านหิน ลิกไนต์ ๒.๐๐ ลมและแสงอาทิตย ์ ๑.๐๐ 
พลังน้ า ๒.๐๐ ก๊าซชีวภาพ ชีวมวล ๑.๐๐ 
น้ ามันเตา น้ ามันดีเซล ๑.๕๐ กากและเศษวัสดุเหลือใช้ ๑.๐๐ 
ก๊าซธรรมชาติ ๑.๐๐ ขยะชุมชน ๑.๐๐ 
  พลังงานหมุนเวียนอื่นๆ ๑.๐๐ 
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ระบบสารสนเทศ 

๒.๑ ภาพรวมของระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 

ส านักงาน กกพ. ได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน กองทุนพัฒนา
ไฟฟ้าในหลายขั้นตอน เพ่ือให้การด าเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้รับ
ใบอนุญาตฯ เกิดความสะดวก รวดเร็ว ซึ่งแบ่งการพัฒนาระบบ ออกเป็น ๒ ส่วน คือ (๑) การน าส่งเงิน
เข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า และ (๒) การรายงานข้อมูลประกอบการด าเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
รายละเอียดแสดงภาพที่ ๔ 

 
ภาพที่ ๔ ภาพรวมของการใช้งานระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 

2 
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๒.๑.๑ การน าส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า (ส่วนที่ ๑) 

เพ่ือให้การน าส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า เกิดความรวดเร็ว อ านวยความสะดวกให้กับ           
ผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า (ผู้รับใบอนุญาต) ในการน าส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า ส านักงาน กกพ. ได้
มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการน าส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า โดยภาพรวมของการ
น าส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า สรุปขั้นตอนดังภาพที่ ๕  

 
ภาพที่ ๕ ภาพรวมของระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาไฟฟ้า (ส่วนที่ ๑) 

๒.๑.๒ การรายงานข้อมูลประกอบการด าเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า (ส่วนที่ ๒) 

เพ่ือให้การรายงานข้อมูลประกอบการด าเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เป็นไปอย่าง        
มีประสิทธิภาพและอ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน เพ่ือประกอบการพิจารณาจัดตั้งกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
ในพ้ืนที่ประกาศ ส านักงาน กกพ. ได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการรายงานข้อมูล
ประกอบการด าเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า โดยภาพรวมของการรายงานข้อมูลประกอบการ
ด าเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สรุปขั้นตอนดังภาพที่ ๖ 
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ภาพที่ ๖ ภาพรวมของระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาไฟฟ้า (ส่วนที่ ๒) 
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การใช้งานระบบ 

๓.๑ การเข้าใช้งานระบบ 

ผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า (ผู้รับใบอนุญาต) สามารถเข้าใช้งานระบบสารสนเทศกองทุน   
พัฒนาไฟฟ้า ผ่านทางเว็บท่าผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน ได้โดยตรงจากเวปไซด์ส านักงาน 
กกพ.  (http://www.erc.or.th) หรือ  พิมพ์  URL ที่ เ ว็บ  Browser URL: http://app04.erc.or.th 
/eLicense/login.aspx โดยระบบจะแสดงหน้าจอส าหรับเข้าระบบ (ภาพท่ี ๗) 

 
ภาพที่ ๗ หน้าจอของระบบเว็บท่าผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน 

3 
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ระบบจะให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน กรอก Username และ Password ที่
ส านักงาน กกพ. ได้มีการจัดส่งให้ (ส าหรับใช้งานระบบเว็บท่าผู้ประกอบกิจการ) หากชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน
ถูกต้อง ระบบจะแสดงข้อความ “ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบ” เมื่อผู้ใช้งาน คลิก “ตกลง” เพ่ือเข้าสู่ระบบ
ต่อไป (ภาพท่ี ๘) 

 

ภาพที่ ๘ หน้าจอ Login ยืนยันเข้าสู่ระบบฝั่งเว็บท่าผู้ประกอบกิจการ 

หาก ผู้ใช้งาน กรอกชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ไม่ถูกต้อง ระบบจะ
แสดงข้อความ “ชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง” ให้ผู้ใช้งานกรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านใหม่ให้ถูกต้อง เพ่ือ
เข้าใช้งานระบบต่อไป (ภาพท่ี ๙) 

 
ภาพที่ ๙ ตัวอย่างหน้าจอ เมื่อกรอกชื่อผู้ใช้ หรือ รหัสผ่าน ไม่ถูกต้อง 
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โดยเมื่อผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบเว็บท่าส าหรับผู้ประกอบกิจการ จะปรากฏหน้าจอดังภาพ ให้เลือกเมนู 
จัดการผู้ใช้และรหัสผ่าน จะปรากฏหน้าจอดังภาพ 

 

กรณีท่ีผู้ใช้งานต้องการแก้ไขรหัสผ่านใหม่ สามารถคลิกทีปุ่่ม  ในคอลัมภ์ Reset Password 
ระบบจะแสดงหน้าจอเพ่ือแก้ไขรหัสผ่านใหม่ ดังภาพด้านล่าง   

 

เมื่อเข้ามาท่ีหน้าจอตั้งรหัสผ่าน ผู้ใช้งานสามารถท าการก าหนดรหัสผ่านใหม่ได้ โดยให้ระบุ ข้อมูล 
รหัสผ่านใหม่และข้อมูลยืนยันรหัสผ่านใหม่ จากนั้นคลิก ตั้งรหัสผ่าน ระบบจะท าการแก้ไขรหัสผ่านใหม่ให้ 
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กรณีท่ีผู้ใช้งานต้องการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว สามารถท าการคลิกที่ปุ่ม   ในคอลัมภ์ รายละเอียด  
ระบบจะแสดงหน้าจอ ดังภาพด้านล่าง 

 

ให้ผู้ใช้งานระบบ ระบุข้อมูลผู้ใช้งานต่างๆ เช่น ชื่อ, นามสกุล, ต าแหน่ง, อีเมล์, โทรศัพท์, ฯลฯ  
จากนั้นเลือก กลุ่มการใช้งานระบบ (ส าหรับก าหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงเมนูต่างๆ ในระบบ) และก าหนด 
สถานะว่า ให้ผู้ใช้งานนั้นๆ สามารถเข้าใช้งานระบบได้ หรือไม่สามารถเข้าใช้งานได้ เมื่อแก้ไขข้อมูล 
เรียบร้อยแล้วให้ คลิกที่ปุ่ม บันทึก เพ่ือท าการบันทึกข้อมูล 
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๓.๒ หน้าจอระบบ 

หน้าจอของระบบจะประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ อธิบายได้ดังภาพที่ ๑๐  

 
 
 

ภาพที่ ๑๐ หน้าจอของระบบ 

๓.๓ สัญลักษณต์่างๆ ที่ใช้ในระบบ 

ความหมายของสัญลักษณ์ท่ีใช้ในระบบ สามารถแสดงได้ดังตารางที่ ๒ 

ตารางที่ ๒ ความหมายของสัญลักษณ์ต่างๆ ที่ใช้ในระบบ 

สัญลักษณ์ ความหมาย 

 

ใช้ส าหรับ บันทึกข้อมูล 

 

ใช้ส าหรับ ย้อนกลับไปยังหน้าจอท่ีผ่านมา 

 

ใช้ส าหรับ ค้นหาข้อมูล 

 

ใช้ส าหรับ พิมพ์ข้อมูล 

 

ใช้ส าหรับ Export ข้อมูลออกเป็น Excel 

 

ใช้ส าหรับ แนบไฟล์เอกสารต่างๆ 

 

ใช้ส าหรับ เพิ่มเอกสารแนบ 

 

ใช้ส าหรับ ลบเอกสารแนบ 

 

ใช้ส าหรับ ดูรายละเอียด 

 

ชื่อผู้ใช้งาน 

เมนูหลัก  
เป็นส่วนในกำรแสดงรำยชื่อเมนูหลักของระบบงำน 
เมื่อผู้ใช้งำนคลิกท่ีชื่อเมนู ระบบจะแสดงรำยชื่อเมนู
ย่อย (เมนูด้ำนซ้ำยมือ) ตำมเมนูหลักท่ีเลือก 

ใช้ส าหรับซ่อน/แสดงเมนู 
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สัญลักษณ์ ความหมาย 

 

หมายถึง ยังไม่ถึงก าหนดการส่งรายงาน 

 

หมายถึง ยังไม่ส่งรายงาน 

 

หมายถึง ส่งรายงานครบและรอการตรวจสอบ 

 

หมายถึง รายงานต้องมีการแก้ไข 

 

หมายถึง รายงานผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว 

 

๓.๔ เว็บท่าของผู้รับใบอนุญาต ในส่วนของกองทนุพัฒนาไฟฟ้า 

ผู้ใช้งานเลือกเมนู “บริการงานกองทุนฯ” โดยประกอบไปด้วย ๓ ส่วนย่อย คือ (๑) การรายงาน
ข้อมูลประกอบการจัดตั้งกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เช่น การรายงานข้อมูลประมาณการผลิต ๕ ปี การก าหนด
พิกัดศูนย์กลางโรงไฟฟ้า ฯลฯ (๒) การรายงานข้อมูล เพ่ือน าส่งเงินเข้ากองทุนฯ และ (๓) การพิมพ์ใบแจ้ง
ช าระเงิน/ใบเสร็จรับเงิน รายละเอียดดังภพที่ ๑๑ 

 

 
ภาพที่ ๑๑ หน้าจอของระบบเว็บท่าของผู้รับใบอนุญาต ในส่วนของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
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๓.๕ การรายงานข้อมูลประกอบการด าเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 

เพ่ือให้การด าเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพ้ืนที่ประกาศ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส านักงาน 
กกพ. ได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือช่วยในการด าเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ในการให้ผู้รับใบอนุญาต
รายงานข้อมูลเพื่อประกอบการด าเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ด้านต่าง ๆ นอกเหนือจากการน าส่งเงินเข้า
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า เช่นการรายงานข้อมูลช่วงก่อสร้างโรงไฟฟ้า การรายงานข้อมูลประมาณการผลิต
ไฟฟ้า ๕ ปี เพื่อประกอบการจัดตั้งกองทุนพัฒนาไฟฟ้า และการรายงานข้อมูลพิกัด เป็นต้น  

 โดยให้ผู้ใช้งานเลือกเมนู บริการงานกองทุนฯ >> รายงานข้อมูลประกอบการจัดตั้งกองทุนฯ  
จะปรากฏหน้าจอดังนี้ 

 

 

๓.๕.๑ การรายงานข้อมูลการน าส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าช่วงก่อสร้าง 

ผู้ใช้งานเลือกเมนู      บริการงานกองทุนฯ >> รายงานข้อมูล ประกอบการจัดตั้งกองทุนฯ >> 
คลิกที่ Icon  ในคอลัมภ์ “ข้อมูลช่วงระหว่างก่อสร้าง” โดยให้ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลเกี่ยวกับการ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้า เช่น วันที่ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร วันที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 
(รง.๔)  วันเริ่มก่อสร้างโรงไฟฟ้าตามที่ระบุในเงื่อนไขท้ายใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน ฯลฯ เพ่ือ
ประกอบการค านวณเงินน าส่งเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าในช่วงก่อสร้างต่อไป (ภาพท่ี ๑๒) 



 14 

 
ภาพที่ ๑๒ หน้าจอของระบบในส่วนของการน าส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าช่วงก่อสร้าง 

๓.๕.๒ การรายงานข้อมูลประมาณการผลิต ๕ ปี 

ตามระเบียบคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน ว่าด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพ่ือการพัฒนาหรือ
ฟ้ืนฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการด าเนินงานของโรงไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๓ ก าหนดให้ ส านักงาน กกพ. 
โดยความเห็นชอบของ กกพ. เป็นผู้ออกประกาศก าหนดพ้ืนที่ประกาศ ซึ่งพิจารณาจากแผนการผลิตไฟฟ้า
ส าหรับแต่ละโรงไฟฟ้าให้ครอบคลุมถึงต าบลโดยรอบโรงไฟฟ้าที่อยู่ในรัศมีจากศูนย์กลางโรงไฟฟ้าเป็น
ระยะทาง (๑) ห้ากิโลเมตร ส าหรับโรงไฟฟ้าที่ผลิตพลังงานไฟฟ้าเกินห้าพันล้านกิโลวัตต์ -ชั่วโมงต่อปี  
(๒) สามกิโลเมตร ส าหรับโรงไฟฟ้าที่ผลิตพลังงานไฟฟ้าเกินหนึ่งร้อยล้านกิโลวัตต์ -ชั่วโมง แต่ไม่เกินห้า
พันล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี และ (๓) หนึ่งกิโลเมตร ส าหรับโรงไฟฟ้าที่ผลิตพลังงานไฟฟ้าไม่เกินหนึ่งร้อย
ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี (ภาพที ่๑๓) 

 

แนบไฟล์ประกอบ (ถ้ามี) 

กรอกข้อมูลเกี่ยวกับการได้รับใบอนุญาตต่าง ๆ เช่น 
วันที่ได้รับ รง.๔, อ.๑ หรือวันที่ COD 
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ภาพที่ ๑๓ หน้าจอการรายงานข้อมูลประมาณการผลิต ๕ ปี 

๓.๕.๓ การรายงานข้อมูลพิกัด 

ตามระเบียบคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน ว่าด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพ่ือการพัฒนาหรือ
ฟ้ืนฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการด าเนินงานของโรงไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๓ ก าหนดให้ ส านักงาน กกพ. 
โดยความเห็นชอบของ กกพ. เป็นผู้ออกประกาศก าหนดพ้ืนที่ประกาศ ซึ่งจ าเป็นต้องมีการก าหนด
จุดอ้างอิงจุดศูนย์กลางพ้ืนที่ประกาศเพ่ือให้การด าเนินการก าหนดจุดอ้างอิงดังกล่าวเป็นไปอย่างมีแบบ
แผนและมีมาตรฐานเดียวกัน กกพ. ในการประชุมครั้งที่ ๒๗/๒๕๕๕ (ครั้งที่ ๑๘๔) วันที่ ๙ สิงหาคม 
๒๕๕๕ ได้เห็นชอบหลักเกณฑ์การจัดท าพ้ืนที่ประกาศกองทุนพัฒนาไฟฟ้าและหลักการก าหนดจุดอ้างอิง
ศูนย์กลางโรงไฟฟ้า ดังนี้ 

๑.  ผู้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าที่มีการเผาไหม้เชื้อเพลิงเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า เช่น ถ่านหิน ก๊าซ
ธรรมชาติ เชื้อเพลิงชีวมวล ก๊าซชีวภาพ ให้ด าเนินวัดพิกัดของโรงไฟฟ้าบริเวณฐานขอบปล่อง เป็นต าแหน่ง
ศูนย์กลางโรงไฟฟ้า อยู่ห่างจากฐานขอบปล่องไม่เกิน ๕ เมตร และต าแหน่งที่ก าหนดไม่ควรกีดขวาง
เส้นทางขนส่งวัสดุอุปกรณ์/เชื้อเพลิงและไม่กีดขวางการปฏิบัติงานของโรงไฟฟ้า  และด าเนินการปักหมุด
หลักฐาน ให้ใช้ท่อเหล็ก (เหล็กแป๊บน้ า) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ความยาว ๘๐ เซนติเมตร ที่บริเวณ
ท่อดังกล่าว ซึ่งส านักงาน กกพ. ประจ าเขตจะประสานงานเพื่อด าเนินการต่อไป 

เลือกปทีี่ต้องการน าเข้าข้อมูล 

กรอกหน่วยผลิตไฟฟ้า 
ที่คาดว่าจะผลิตได้   
(ไม่รวม Station Service) 

ระบบจะค านวณเงินน าส่ง  
ตามประเภทเชื้อเพลิงท่ีขออนุญาต 
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๒. ผู้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ให้ใช้แนวขอบเขตของพ้ืนที่ขออนุญาต
ประกอบกิจการพลังงาน (บริเวณแนวรั้วของสถานประกอบการ) เป็นแนวเขตในการก าหนดจุดอ้างอิง
ศูนย์กลางโรงไฟฟ้า และไม่ต้องด าเนินการปักหมุดหลักฐาน แต่ให้ใช้แนวขอบเขตของพ้ืนที่ขออนุญาต
ประกอบกิจการพลังงาน เพ่ือใช้ในการก าหนดพ้ืนที่ประกาศต่อไป 

๓. ผู้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม ไม่ต้องด าเนินการปักหมุดหลักฐาน แต่ให้ใช้พิกัด
ศูนย์กลางโรงไฟฟ้าโดยใช้ต าแหน่งของกังหันลมต้นนอกสุด  ในการก าหนดพ้ืนที่ประกาศต่อไป 

ส านักงาน กกพ. ได้พัฒนาระบบสารสนเทศในส่วนของการรายงานข้อมูลพิกัด เพ่ือขอความ
ร่วมมือจากโรงไฟฟ้า โดยถ้าผู้รับใบอนุญาตรายใดที่พร้อม และมีข้อมูลเกี่ยวกับการก าหนดพิกัดศูนย์กลาง
โรงไฟฟ้า ก็สามารถน าเข้าข้อมูลพิกัดดังกล่าวผ่านระบบได้ แต่ถ้าหากไม่มีพิกัดดังกล่าว ส านักงาน กกพ. 
จะประสานงานเพ่ือด าเนินการวัดพิกัดศูนย์กลางโรงไฟฟ้าต่อไป โดยหน้าจอของการน าเข้าข้อมูลพิกัด
ศูนย์กลางโรงไฟฟ้า (ภาพที่ ๑๔) 

 

ภาพที่ ๑๔ หน้าจอการรายงานข้อมูลพิกัดศูนย์กลางโรงไฟฟ้า  
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๓.๖ การรายงานปริมาณการผลิตไฟฟ้าเพื่อสง่เงินเข้ากองทุน 

๓.๖.๑ การรายงานข้อมูลการน าส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าช่วงผลิต 

ผู้ใช้งานเลือกเมนู บริการงานกองทุนฯ >> รายงานข้อมูลการน าส่งเงินเข้ากองทุน >> รายงาน
ปริมาณการผลิตไฟฟ้า โดยให้ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า หน่วยผลิตที่ท า
การผลิตได้ จ าแนกตามประเภทของผู้ใช้งาน (ภาพท่ี ๑๕) 

 
 

ภาพที่ ๑๕ หน้าจอของระบบในส่วนของการรายงานปริมาณผลิตไฟฟ้า 

สัญลักษณแ์สดงสถานะของการน าส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า ดังนี้ 

 

เมื่อผู้ใช้งานต้องการบันทึกรายงานปริมาณการผลิตไฟฟ้าเพ่ือส่งเงินเข้ากองทุน ให้ผู้ใช้งาน 
คลิกเลือก เดือนที่ต้องการรายงาน โดยระบบจะแสดงหน้าจอบันทึกรายงานผลการประกอบกิจการ
พลังงาน (ภาพท่ี ๑๖) 

สรุปสถานะของการรายงานข้อมูล/การน าส่ง
เงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า 

เลือกปีท่ีต้องการรายงานข้อมูล 

เลือกเดือนที่ต้องการรายงานข้อมูล 
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ภาพที่ ๑๖ หน้าจอบันทึกรายงานผลการประกอบกิจการพลังงาน 

๓.๖.๒ การรายงานค่า Station Service 

ระบบจะค านวณค่า Station Service ให้อัตโนมัติ แต่ถ้าหากผู้ใช้งานต้องการระบุค่า Station 
Service เอง ให้คลิก เลือก    ระบบจะแสดงช่อง Station Service ขึ้นมา
เพ่ือให้ผู้ใช้งานกรอกข้อมูล (ภาพท่ี ๑๗) 

 
ภาพที่ ๑๗ การรายงานผลการประกอบกิจการพลังงาน 

หน้าจอการบันทึกรายงานผลการประกอบกิจการ
พลังงาน 
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ภาพที่ ๑๘ หน้าจอบันทึก รายงานผลการประกอบกิจการพลังงาน 

เมื่อผู้ใช้งานคลิกปุ่ม ‘บันทึก’ เรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอ เพ่ือให้ตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลอีกครั้งหนึ่ง เมื่อผู้ใช้ตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้คลิกปุ่ม ‘ยืนยัน’ เพ่ือยืนยันการบันทึก
ข้อมูล (ภาพที ่๑๙) 

จ านวนรวมต้องเท่ากับ  
ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ (Gross) 

แนบไฟล์เอกสาร 
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ภาพที่ ๑๙ หน้าจอตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล  

เมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว สัญลักษณ์แสดงสถานะของข้อมูลจากสีแดง   จะถูกเปลี่ยนเป็น
สีเหลือง  เพ่ือแสดงว่าข้อมูลการรายงานผล ได้ถูกส่งเรียบร้อยแล้ว (ภาพที ่๒๐)  

 
ภาพที่ ๒๐ หน้าจอรายงานปริมาณการผลิตไฟฟ้าเพ่ือส่งเงินเข้ากองทุน (บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว) 

เมื่อข้อมูลการรายงานผลฯ ถูกส่งไปยังส านักงาน กกพ. เจ้าหน้าที่จะท าการตรวจสอบข้อมูล กรณี 
ข้อมูลที่ส่งไป ไม่ถูกต้อง สมบูรณ์ รายงานจะถูกส่งกลับมาให้แก้ไข โดยสัญลักษณ์ของข้อมูลจากสีเหลือง 

 จะถูกเปลี่ยนเป็นสีแดงพร้อมเครื่องหมายตกใจ  (ภาพที ่๒๑) 

ให้ผู้ใช้งานตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนคลิก “ยืนยัน” 

สถานะของข้อมูลจะเปลี่ยนจากสีแดง เป็นสีเหลือง 
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ภาพที่ ๒๑ หน้าจอรายงานปริมาณการผลิตไฟฟ้าเพ่ือส่งเงินเข้ากองทุน (ส่งกลับมาแก้ไข) 

ผู้ใช้จะต้องแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง เมื่อผู้ใช้งานแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว และท าการบันทึกข้อมูล
ส่งกลับไปยังส านักงาน กกพ. ใหม่ สัญลักษณ์ของข้อมูล จากสีแดงพร้อมเครื่องหมายตกใจ   จะแสดง
เป็นสีเหลืองดังเดิม   เพ่ือรอให้ทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอีกครั้ง (ภาพที ่๒๒) 

 

ภาพที่ ๒๒ หน้าจอรายงานปริมาณการผลิตไฟฟ้าเพ่ือส่งเงินเข้ากองทุน (แก้ไขรายงาน) 

เมื่อรายงานถูกส่งไปยังส านักงาน กกพ. อีกครั้ง ทางเจ้าหน้าที่จะท าการตรวจสอบข้อมูล กรณีที่ 
ข้อมูลที่ส่งไปถูกต้อง สมบูรณ์ เจ้าหน้าที่จะอนุมัติให้ผ่านการตรวจสอบ สัญลักษณ์ของข้อมูลจากสีเหลือง  

 จะถูกเปลี่ยนเป็น สีเขียวเครื่องหมายถูก  (ภาพที่ ๒๓) 

ถ้าต้องมีการปรับปรุงข้อมูล สัญลักษณ์จะเปลี่ยนเป็น 
สีแดงพร้อมเครื่องหมายตกใจ ให้แก้ไขและส่งข้อมูลอีกครั้ง 

 

เมื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องแล้ว  
สัญลักษณ์จะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง          
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง 
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ภาพที่ ๒๓ หน้าจอรายงานปริมาณการผลิตไฟฟ้าเพ่ือส่งเงินเข้ากองทุน (ผ่านการตรวจสอบ) 

 

๓.๗ การปรับปรุงการรายงานปริมาณการผลิตไฟฟ้าเพื่อส่งเงินเข้ากองทุน 

เมื่อผู้รับใบอนุญาตฯ ต้องการปรับปรุงยอดการรายงานการผลิตไฟฟ้า กรณีที่มีการรายงานมาที่
ส านักงาน กกพ. แล้ว  ผู้ใช้งานสามารถเข้ามาพิมพ์ใบแจ้งการช าระเงินได้ที่เมนู บริการงานกองทุนฯ >> 
รายงานข้อมูลการน าส่งเงินเข้ากองทุน >> รายงานปริมาณการผลิตไฟฟ้า (ปรับปรุง) (ภาพที ่๒๔) 

 

 

ภาพที่ ๒๔ หน้าจอของระบบในส่วนของการรายงานปริมาณผลิตไฟฟ้า 

สัญลักษณ์แสดงสถานะของการปรับปรุงการรายงานการน าส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า ดังนี้ 

 

เมื่อเจ้าหน้าที่ยืนยันความถูกต้องแล้ว  
สัญลักษณ์จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวพร้อมเครื่องหมายถูก 

เลือกปีท่ีต้องการรายงานข้อมูล 
เลือกเดือนที่ต้องการรายงานข้อมูล 

สรุปสถานะของการปรับปรุงการรายงาน
ข้อมูล/การน าส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
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เมื่อผู้ใช้งานต้องการบันทึกปรับปรุงรายงานปริมาณการผลิตไฟฟ้าเพ่ือส่งเงินเข้ากองทุน ให้
ผู้ใช้งาน คลิกเลือก เดือนที่ต้องการรายงาน โดยระบบจะแสดงหน้าจอบันทึกรายงานผลการประกอบ
กิจการพลังงาน (ปรับปรุง) (ภาพที่ ๒๕) 

 
ภาพที่ ๒๕ หน้าจอบันทึก รายงานผลการประกอบกิจการพลังงาน (ปรับปรุง) 

เมื่อผู้ใช้งานคลิกปุ่ม ‘บันทึก’ เรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงป๊อปอัพเพ่ือให้ยืนยันการบันทึกข้อมูล
อีกครั้งหนึ่ง เมื่อผู้ใช้ยืนยันการบันทึกข้อมูลแล้ว ให้คลิกปุ่ม ‘ยืนยัน’ เพ่ือยืนยันการบันทึกข้อมูล 

จ านวนรวมในตาราง (1) 
ต้องเท่ากับในตาราง (๒), (๓) 
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เมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว สัญลักษณ์แสดงสถานะของข้อมูลจากสีแดง     จะถูก
เปลี่ยนเป็นสีเหลือง  เพ่ือแสดงว่าข้อมูลการรายงานผล ได้ถูกส่งเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างรอ
ตรวจสอบข้อมูลจากส านักงาน กกพ. (ภาพที ่๒๖)  

 
ภาพที่ ๒๖ หน้าจอรายงานปริมาณการผลิตไฟฟ้าเพ่ือส่งเงินเข้ากองทุน (ปรับปรุง)  

(บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว) 

เมื่อข้อมูลการรายงานผลฯ (ปรับปรุง) ถูกส่งไปยังส านักงาน กกพ. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 
กรณีที่ผ่านการตรวจสอบ เจ้าหน้าที่จะอนุมัติให้ผ่านการตรวจสอบ สัญลักษณ์ของข้อมูลจากสีเหลือง  
จะถูกเปลี่ยนเป็นสีเขียวพร้อมเครื่องหมายถูก  (ภาพที่ ๒๗) 

 
ภาพที่ ๒๗ หน้าจอรายงานปริมาณการผลิตไฟฟ้าเพ่ือส่งเงินเข้ากองทุน (ปรับปรุง) 

(ผ่านการตรวจสอบและอยู่ระหว่างรอออกใบแจ้งหนี้ฯ) 

 

สถานะของข้อมูลจะเปลี่ยนจากสีเทา เป็นสีเหลือง 

เมื่อเจ้าหน้าที่ยืนยันความถูกต้องแล้ว สถานะของข้อมูล 
จะเปลี่ยนจากสีเหลือง เป็นสีเขียวพร้อมเครื่องหมายถูก  
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๓.๘ การรายงานปริมาณการจ าหน่ายไฟฟ้าเพื่อส่งเงินเข้ากองทุน 

ผู้ใช้งานเลือกเมนู บริการงานกองทุนฯ >> รายงานข้อมูลการน าส่งเงินเข้ากองทุน >> รายงาน
ปริมาณการจ าหน่ายไฟฟ้า โดยให้ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนหน่วยจ าหน่ายไฟฟ้า จ านวนหน่วย
ซื้อไฟฟ้า จ านวนหน่วยอุดหนุนค่าไฟฟ้าฯ และจ านวนเงินอุดหนุนค่าไฟฟ้าฯ  จ าแนกตามประเภทของ
ผู้ใช้งาน (ภาพท่ี ๒๘) 

 
 

ภาพที่ ๒๘ หน้าจอของระบบในส่วนของการรายงานปริมาณการจ าหน่ายไฟฟ้า 

สรุปสถานะของการรายงานข้อมูล/การน าส่ง
เงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า 

เลือกปีท่ีต้องการรายงานข้อมูล 

เลือกเดือนที่ต้องการรายงานข้อมูล 
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สัญลักษณ์แสดงสถานะของการน าส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า ดังนี้ 

 

เมื่อผู้ใช้งานต้องการบันทึกรายงานปริมาณการจ าหน่ายไฟฟ้าเพ่ือส่งเงินเข้ากองทุน ให้ผู้ใช้งาน 
คลิกเลือก เดือนที่ต้องการรายงาน โดยระบบจะแสดงหน้าจอบันทึกรายงานผลการประกอบกิจการ
พลังงาน (ภาพท่ี ๒๙) 

 
ภาพที่ ๒๙ หน้าจอการบันทึกรายงานปริมาณการจ าหน่ายไฟฟ้า 

ผู้ใช้งานสามารถคลิกปุ่ม ‘บันทึก’ เพ่ือบันทึกร่างเพ่ือให้ตรวจสอบความถูกต้องความถูกต้องก่อน
ส่งรายงานได้ เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ใช้งานคลิกปุ่ม ‘ส่งรายงานปริมาณการจ าหน่ายไฟฟ้า’ 
เรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงป๊อปอัพเพ่ือให้ยืนยันการบันทึกข้อมูลอีกครั้งหนึ่ง เมื่อผู้ใช้ยืนยันการบันทึก
ข้อมูลแล้ว ให้คลิกปุ่ม ‘ยืนยัน’ เพ่ือยืนยันการบันทึกข้อมูล 

 

หน้าจอการบันทึกรายงานปริมาณการจ าหน่ายไฟฟ้า 
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เมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว สัญลักษณ์แสดงสถานะของข้อมูลจากสีแดง   จะถูกเปลี่ยนเป็น
สีเหลือง  เพ่ือแสดงว่าข้อมูลการรายงานผล ได้ถูกส่งเรียบร้อยแล้ว (ภาพที ่๓๐)  

 
ภาพที่ ๓๐ หน้าจอรายงานปริมาณการจ าหน่ายไฟฟ้าเพ่ือส่งเงินเข้ากองทุน (บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว) 

เมื่อข้อมูลการรายงานผลฯ ถูกส่งไปยังส านักงาน กกพ. เจ้าหน้าที่จะท าการตรวจสอบข้อมูล กรณี 
ข้อมูลที่ส่งไป ไม่ถูกต้อง สมบูรณ์ รายงานจะถูกส่งกลับมาให้แก้ไข โดยสัญลักษณ์ของข้อมูลจากสีเหลือง 

 จะถูกเปลี่ยนเป็นสีแดงพร้อมเครื่องหมายตกใจ  (ภาพที ่๓๑) 

 
ภาพที่ ๓๑ หน้าจอรายงานปริมาณการจ าหน่ายไฟฟ้าเพ่ือส่งเงินเข้ากองทุน (ส่งกลับมาแก้ไข) 

สถานะของข้อมูลจะเปลี่ยนจากสีแดง เป็นสีเหลือง 

ถ้าต้องมีการปรับปรุงข้อมูล สัญลักษณ์จะเปลี่ยนเป็น 
สีแดงพร้อมเครื่องหมายตกใจ ให้แก้ไขและส่งข้อมูลอีกครั้ง 
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ผู้ใช้จะต้องแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง เมื่อผู้ใช้งานแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว และท าการบันทึกข้อมูล
ส่งกลับไปยังส านักงาน กกพ. ใหม่ สัญลักษณ์ของข้อมูลจากสีแดงพร้อมเครื่องหมายตกใจ   จะแสดง
เป็นสีเหลืองดังเดิม   เพ่ือรอให้ทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอีกครั้ง (ภาพที ่๓๒) 

 

ภาพที่ ๓๒ หน้าจอรายงานปริมาณการจ าหน่ายไฟฟ้าเพ่ือส่งเงินเข้ากองทุน (แก้ไขรายงาน) 

เมื่อรายงานถูกส่งไปยังส านักงาน กกพ. อีกครั้ง ทางเจ้าหน้าที่จะท าการตรวจสอบข้อมูล กรณีที่  
ข้อมูลที่ส่งไปถูกต้อง สมบูรณ์ เจ้าหน้าที่จะอนุมัติให้ผ่านการตรวจสอบ สัญลักษณ์ของข้อมูลจากสีเหลือง  

 จะถูกเปลี่ยนเป็น สีเขียวเครื่องหมายถูก  (ภาพที่ ๓๓) 

 

ภาพที่ ๓๓ หน้าจอรายงานปริมาณการจ าหน่ายไฟฟ้าเพ่ือส่งเงินเข้ากองทุน (ผ่านการตรวจสอบ) 

 

เมื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องแล้ว  
สัญลักษณ์จะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง          
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง 

 

เมื่อเจ้าหน้าที่ยืนยันความถูกต้องแล้ว  
สัญลักษณ์จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวพร้อมเครื่องหมายถูก 
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๓.๙ การพิมพ์ใบแจ้งการช าระเงิน 

เมื่อส านักงาน กกพ.  ท าการอนุมัติใบแจ้งการช าระเงินแล้ว ผู้ใช้งานสามารถเข้ามาพิมพ์ใบแจ้ง
การช าระเงินได้ที่เมนู บริการงานกองทุนฯ >> บริการน าส่งเงินเข้ากองทุนฯ >>   พิมพ์ใบแจ้งการ
ช าระเงิน (ภาพที ่๓๔) 

 

ภาพที่ ๓๔ หน้าจอรายการแจ้งการช าระเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า (ใบแจ้งการช าระเงิน) 

เมื่อผู้ใช้คลิกเมนู ระบบจะแสดงรายการแจ้งการช าระเงินเข้ากองทุนทั้งหมดที่ถูกอนุมัติใบแจ้งการ
ช าระเงินเรียบร้อยแล้วจากเจ้าหน้าที่กองทุนฯ ผู้ใช้งานสามารถพิมพ์ใบแจ้งการช าระเงิน หรือ คลิกเพ่ือดู
รายละเอียดการแจ้งช าระเงินเข้ากองทุนได้  (ภาพที ่๓๕) 

 

 

ภาพที่ ๓๕ หน้าจอพิมพ์ใบแจ้งการช าระเงิน, ดูรายละเอียด 

คลิกปุ่ม พิมพ์ใบแจ้งช าระเงิน 

คลิกเพื่อพิมพ์ใบแจ้งช าระเงิน 

คลิกเพื่อดูรายละเอียด 
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ภาพที่ ๓๖ หน้าจอแสดงรายละเอียดของการช าระเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า 

กรณีที่ผู้ใช้ต้องการพิมพ์ใบแจ้งการช าระเงินมากกว่า ๑ รายการ ผู้ใช้สามารถคลิกเลือก   
หน้ารายการที่ต้องการพิมพ์ จากนั้นคลิกปุ่ม “พิมพ์ใบแจ้งการช าระเงิน”  (ภาพที ่๓๗) 

 

ภาพที่ ๓๗ ผู้ใช้งานสามารถเลือกพิมพ์ใบแจ้งการช าระเงิน มากกว่า ๑ รายการ 

 

คลิก พิมพ์ใบแจ้งช าระเงิน 

กรณีต้องการพิมพ์ใบแจ้งช าระเงินมากกว่า 1 รายการ ให้คลิกเลือกหน้ารายการที่ต้องการพิมพ์ 
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ภาพที่ ๓๘ ตัวอย่าง ใบแจ้งการช าระเงิน 

๓.๑๐ การพิมพ์ใบเสรจ็รับเงิน 

เมื่อส านักงาน กกพ. ได้อนุมัติการออกใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้งานสามารถเข้ามาพิมพ์
ใบเสร็จรับเงินได้ที่เมนู บริการงานกองทุนฯ >> บริการน าส่งเงินเข้ากองทุนฯ >> พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน 
(ภาพที ่๓๙)  

 

ภาพที่ ๓๙ หน้าจอรายการช าระเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า (ใบเสร็จรับเงิน) 

คลิกปุ่ม พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน 
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เมื่อผู้ใช้งานคลิกเมนู ระบบจะแสดงหน้าจอรายการที่ช าระเงินเข้ากองทุน และทางส านักงาน 
กกพ. อนุมัติออกใบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้งานสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน หรือ คลิกเพ่ือดูรายละเอียด
การช าระเงินเข้ากองทุนได้  (ภาพที ่๔๐) 

 
 

ภาพที่ ๔๐ หน้าจอพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน 

 

ภาพที่ ๔๑ หน้าจอรายละเอียดการรับช าระเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า 

กรณีที่ผู้ใช้งานต้องการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินมากกว่า ๑ รายการ ให้คลิกเลือก  หน้ารายการที่
ต้องการ จากนั้นคลิก พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน  (ภาพที ่๔๒) 

คลิกเพื่อพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน 

คลิกเพื่อดูรายละเอียด 
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ภาพที่ ๔๒ หน้าจอพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน กรณีท่ีต้องการพิมพ์ใบเสร็จฯ มากกว่า ๑ รายการ 

 

 

ภาพที่ ๔๓ การพิมพ์ใบเสร็จรับเงินจากระบบ Web Portal  

 

คลิก พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน 

กรณีต้องการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินมากกว่า 1 รายการ ให้คลิกเลือกหน้ารายการที่ต้องการพิมพ์ 

 

 


