
 หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๒๗๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   ธันวาคม   ๒๕๕๗ 
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 
เร่ือง  การนําส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า  สําหรับผู้รับใบอนุญาตจําหน่ายไฟฟ้า   

เพื่อส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้  ความตระหนัก  และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า   
พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการนําส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า  
เพื่อส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้  ความตระหนัก  และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๑  (๑๐)  และมาตรา  ๙๖  แห่งพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการพลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ประกอบกับมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ  คร้ังที่  ๓/๒๕๕๔  
(คร้ังที่  ๑๓๖)  วันที่  ๒๗  เมษายน  ๒๕๕๔  คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน  ออกประกาศไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน  เร่ือง  การนําส่งเงิน
เข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า  สําหรับผู้ รับใบอนุญาตจําหน่ายไฟฟ้า  เพื่อส่งเสริมสังคมและประชาชน 
ให้มีความรู้  ความตระหนัก  และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า  พ.ศ.  ๒๕๕๗” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 
“กองทุน”  หมายความว่า  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
“ผู้รับใบอนุญาต”  หมายความว่า  ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้าประเภทใบอนุญาต

จําหน่ายไฟฟ้า 
“หน่วยจําหน่าย”  หมายความว่า  จํานวนหน่วยจําหน่ายไฟฟ้าในรอบเดือนที่ผู้รับใบอนุญาต

จําหน่ายไฟฟ้า  จําหน่ายให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภท 
“หน่วยจําหน่ายสุทธิ”  หมายความว่า  จํานวนหน่วยจําหน่ายไฟฟ้าในรอบเดือนที่ผู้รับใบอนุญาต

จําหน่ายไฟฟ้า  จําหน่ายให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภท  หักด้วยจํานวนหน่วยไฟฟ้าที่รับซื้อจากการไฟฟ้า 
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  การไฟฟ้านครหลวง  และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ข้อ ๔ ให้ผู้รับใบอนุญาตรายงานข้อมูลการจําหน่ายไฟฟ้า  และนําส่งเงินเข้ากองทุน  ภายใน  
๖๐  วัน  นับจากวันสิ้นเดือนที่มีการเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้า  ตามวิธีการรายงานข้อมูล  และนําส่งเงิน 
เข้ากองทุนท้ายประกาศนี้ 

ในกรณีที่ผู้ รับใบอนุญาตได้รับใบอนุญาตจําหน่ายไฟฟ้าอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ   
ให้รายงานข้อมูลการจําหน่ายไฟฟ้า  และนําส่งเงินเข้ากองทุน  นับแต่รอบบิลค่าไฟฟ้าของเดือนถัดไป   
จากวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ  ทั้งนี้  ให้นําส่งรายงานและเงินเข้ากองทุน  ภายในระยะเวลาตามวรรคแรก   



 หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๒๗๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   ธันวาคม   ๒๕๕๗ 
 

 
 

ข้อ ๕ ให้ผู้รับใบอนุญาตนําส่งเงินเข้ากองทุน  จากอัตราค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้า  
เพื่อส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้  ความตระหนัก  และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า  ในอัตรา  
๐.๐๐๒  บาทต่อหน่วยจําหน่ายสุทธิ  ในรอบเดือนที่เรียกเก็บค่าไฟฟ้า 

ในกรณีที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  การไฟฟ้านครหลวง  และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
เป็นผู้รับใบอนุญาตตามวรรคหน่ึง  ให้นําส่งเงินเข้ากองทุน  ในอัตรา  ๐.๐๐๒  บาทต่อหน่วยจําหน่าย   
ในรอบเดือนที่เรียกเก็บค่าไฟฟ้า 

ข้อ ๖ ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตรายงานข้อมูลการจําหน่ายไฟฟ้าคลาดเคล่ือน  ให้ทําการปรับปรุง
รายงานข้อมูลการจําหน่ายไฟฟ้าในรอบเดือนถัดไป  พร้อมแสดงเหตุผลประกอบ 

ข้อ ๗ ในกรณีที่ผู้ รับใบอนุญาตไม่รายงานข้อมูลการจําหน่ายไฟฟ้า  หรือไม่นําส่งเงิน 
เข้ากองทุน  หรือรายงานข้อมูลอันเป็นเท็จถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน  
พ.ศ.  ๒๕๕๐   

ข้อ ๘ ให้ประธานกรรมการกํากับกิจการพลังงานเป็นผู้รักษาการ  และวินิจฉัยชี้ขาดปัญหา
เก่ียวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
พรเทพ  ธัญญพงศ์ชัย 

ประธานกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 



 
- ๑ - 

วิธีการรายงานข้อมูล และนําส่งเงนิเข้ากองทุน 
ท้ายประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน  

เรื่อง การนําส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า สําหรับผู้รับใบอนุญาตจําหน่ายไฟฟ้า 
เพ่ือส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก 

และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า 
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
 

 ข้อ ๑ การรายงานข้อมูล 
 

ผู้รับใบอนุญาต สามารถรายงานข้อมูลการจําหน่ายไฟฟ้าได้ ๒ วิธี ดังน้ี 
 

(๑) รายงานข้อมูลผ่าน Web Portal สําหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน ได้ที่ URL: 
Http://pdf.erc.or.th โดยใช้รหัสผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ที่ได้รับแจ้งจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน ในการรายงานข้อมูล 

 

(๒) การรายงานข้อมูลการจําหน่ายไฟฟ้ามายังสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 
ทางไปรษณีย์ โดยผู้รับใบอนุญาต รายงานข้อมูลการจําหน่ายไฟฟ้าตามแบบฟอร์มที่สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับกิจการพลังงานกําหนด และส่งรายงานดังกล่าวมายังฝ่ายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เลขที่ ๓๑๙ อาคารจัตุรัสจามจุรี ช้ัน ๒๐ ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน    
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ หรือโทรสาร ๐๒-๒๐๗-๓๕๙๙ ต่อ ๕๗๒ 

 

ข้อ ๒ การรับใบแจ้งการชําระเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
 

เมื่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน ได้รับรายงานข้อมูลการจําหน่ายไฟฟ้าแล้ว 
สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน จะจัดทําใบแจ้งการชําระเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า และแจ้งให้
ผู้รับใบอนุญาตทราบ ดังน้ี 

 

(๑) กรณีที่ผู้รับใบอนุญาตรายงานข้อมูลการจําหน่ายไฟฟ้าผ่าน Web Portal ตามข้อ ๑(๑) จะมีการ
ส่ง E-mail แจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตทราบ และผู้รับใบอนุญาตสามารถพิมพ์ใบแจ้งการชําระเงินเข้ากองทุนพัฒนา
ไฟฟ้า จาก Web Portal ได้ 

 

(๒) กรณีที่ผู้รับใบอนุญาตรายงานมายังสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน ตามข้อ ๑(๒) 
สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน จะจัดส่งใบแจ้งการชําระเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าให้ผู้รับ
ใบอนุญาตผ่านทางไปรษณีย์ หรือทาง E-mail 

 

 ข้อ ๓ การนาํส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
 

เมื่อผู้รับใบอนุญาตได้รับใบแจ้งการชําระเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าแล้ว สามารถนําส่งเงินเข้ากองทุน
พัฒนาไฟฟ้าได้ ๓ วิธี ดังน้ี 

 

(๑) นําส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าผ่านธนาคารตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน
กําหนด  โดยนําส่งเงินตามจํานวนที่ระบุในใบแจ้งการชําระเงินที่ได้รับตามข้อ ๒ ทั้งน้ีผู้รับใบอนุญาตจะต้องนํา
ใบแจ้งชําระเงินไปชําระเงินที่ธนาคาร พร้อมทั้งเป็นผู้ชําระค่าธรรมเนียมที่ธนาคารเรียกเก็บ 

 

 



 
- ๒ - 

(๒) นําส่งโดยการโอนเงิน (จํานวนเงินต้องรวมค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารเรียกเก็บ) เข้าบัญชีเงินฝาก 
บมจ. ธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ ช่ือบัญชี “สกพ. กองทุนพัฒนาไฟฟ้า ม. ๙๗(๕)” บัญชีเลขที่  
๑๖๒-๐-๑๐๘๙๓-๓ และส่งสําเนาหลักฐานการโอนเงิน ช่ือ ที่อยู่ในการออกใบเสร็จรับเงินมาให้สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน ผ่านทาง E-mail หรือทางไปรษณีย์ และสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
กิจการพลังงานจะออกใบเสร็จรับเงินเท่าจํานวนจริงที่ได้รับ (ไม่รวมค่าธรรมเนียมที่ธนาคารเรียกเก็บ) 

 

(๓)  นําส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า ณ ฝ่ายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับกิจการพลังงาน อาคารจัตุรัสจามจุรี ช้ัน ๒๐ ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ในวัน
และเวลาราชการ โดยสั่งจ่ายเป็นแคชเชียร์เช็คเท่านั้น ในนาม “สกพ. กองทุนพัฒนาไฟฟ้า ม.๙๗(๕)” 
(แคชเชียร์เช็ค ๑ ใบ ต่อ ๑ รายการ) หรือชําระด้วยเงินสดเท่าน้ัน 

 

ข้อ ๔ การพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน 
 

เมื่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน ได้รับการชําระเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าจากผู้รับ
ใบอนุญาตแล้ว สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน จะจัดส่งใบเสร็จรับเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
ดังน้ี  

 

(๑) กรณีที่ผู้รับใบอนุญาตทําการชําระเงินโดยนําใบแจ้งชําระเงินตามข้อ ๓(๑) ไปชําระเงินที่ธนาคาร 
สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน จะส่ง E-mail แจ้งให้ทราบ หรือสามารถตรวจสอบสถานะของ
การชําระเงินได้ทาง Web Portal เพ่ือให้ผู้รับใบอนุญาตสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน จาก Web Portal ได้ 

 

(๒) กรณีที่ผู้รับใบอนุญาตทําการรายงานข้อมูลมายังสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 
ตามข้อ ๓(๒) สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานจะจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ผู้รับใบอนุญาตผ่านทาง
ไปรษณีย์ 

 

(๓) กรณีที่ผู้รับใบอนุญาตทําการรายงานข้อมูลมายังสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 
ตามข้อ ๓(๓) สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน จะออกใบเสร็จรับเงินให้ทันที 

 

ข้อ ๕ การติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
 

ผู้รับใบอนุญาตสามารถติดต่อประสานงาน รวมทั้งสอบถามข้อมูลเก่ียวกับการนําส่งเงินเข้ากองทุน
เพ่ิมเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน อาคารจัตุรัส
จามจุรี ช้ัน ๒๐ ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทรศัพท์ ๐-๒๒๐๗-๓๕๙๙ ต่อ ๓๒๙           
หรือ ๓๓๑ ในวันและเวลาราชการ 



 
- ๓ - 

แบบการรายงานข้อมูล และนําส่งเงนิเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า  
สําหรบัผูร้ับใบอนุญาตจําหน่ายไฟฟ้า เพือ่ส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนกั และมีส่วนรว่มทางด้านไฟฟ้า 

(สําหรบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟา้นครหลวง หรอืการไฟฟา้ส่วนภูมิภาค)  
 

ชื่อผู้รับใบอนุญาต   เลขทีใ่บอนุญาต    
 

ประจําเดือน พ.ศ. 
จํานวนหน่วยจําหนา่ย (กิโลวัตต์ชั่วโมง) 

(๑) 
จํานวนเงินนาํส่งเข้ากองทนุพัฒนาไฟฟา้ (บาท) 

(๒) = (๑) x ๐.๐๐๒ 
หมายเหตุ 

    
    
    
    
    
    
    
    
    

      

  ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นที่รายงานเป็นจริงทุกประการ 
 

 ลงชื่อ  ผู้มีอํานาจลงนาม 
 

 (  ) 
หมายเหตุ 
(๑)  จํานวนหน่วยจําหน่ายไฟฟ้าในรอบเดือนที่ผู้รับใบอนุญาตจําหน่ายไฟฟ้าจําหน่ายให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภท (กิโลวัตต์ชั่วโมง) 
(๒)  จํานวนเงินนําส่งเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา ๙๗(๕) (บาท) ที่คํานวณจากจํานวนหน่วยจําหน่าย โดยใช้อัตราการนําส่งเงินเข้ากองทุน ๐.๐๐๒ บาทต่อหน่วย 



 
- ๔ - 

แบบการรายงานข้อมูล และนําส่งเงนิเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า  
สําหรบัผูร้ับใบอนุญาตจําหน่ายไฟฟ้า  

เพื่อส่งเสริมสงัคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า 
(สําหรบัผูร้ับใบอนุญาตทั่วไป) 

ชื่อผู้รับใบอนุญาต   เลขทีใ่บอนุญาต   
 

ประจําเดือน 
พ.ศ. 

จํานวนหน่วยจําหนา่ย 
(กิโลวัตต์ชั่วโมง) 

(๑) 

จํานวนหน่วยไฟฟ้าที่ซื้อ 
(กิโลวัตต์ชั่วโมง) 

(๒) 

จํานวนหน่วยจําหนา่ยสุทธ ิ
(กิโลวัตต์ชั่วโมง) 
(๓) = (๑) – (๒) 

จํานวนเงินนาํส่งเข้า 
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า (บาท) 

(๔) = (๓) X ๐.๐๐๒ 
หมายเหตุ 

      
      
      
      
      
      
      

    

  ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นที่รายงานเป็นจริงทุกประการ 
 

 ลงชื่อ  ผู้มีอํานาจลงนาม 
 (  ) 
หมายเหตุ 
(๑)  จํานวนหน่วยจําหน่ายไฟฟ้าในรอบเดือนที่ผู้รับใบอนุญาตจําหน่ายไฟฟ้าจําหน่ายให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภท (กิโลวัตต์ชั่วโมง) 
(๒)  จํานวนหน่วยไฟฟ้าที่ซื้อจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)  
(๓)  จํานวนหน่วยจําหน่ายสุทธิ (กิโลวัตต์ชั่วโมง) 
(๔)  จํานวนเงินนําส่งเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา ๙๗(๕) (บาท) ที่คํานวณจากจํานวนหน่วยจําหน่ายสุทธิ โดยใช้อัตราการนําส่งเงินเข้ากองทุน ๐.๐๐๒ บาทต่อหน่วย 
(๕) กรณีจํานวนหน่วยจําหน่ายสุทธิ (กิโลวัตต์ชั่วโมง) มีค่าติดลบ ไม่ต้องนําส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า แต่ต้องรายงานข้อมูลให้สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานทราบ 


