
การกํากับดูแลภายใตกองทุนพัฒนาไฟฟา

คุณฤดี ภริงคาร

ผูอํานวยการฝายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟา

สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน
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ประเด็นการนําเสนอ

ความเปนมา
การจัดตั้งกองทุนพัฒนาไฟฟา

โครงสรางการบริหารงานกองทุนพัฒนาไฟฟา

การดําเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟา
วัตถุประสงค และความคืบหนาในการดําเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟา

การชดเชยและอุดหนุนผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟา ซึ่งใหบริการแกผูใชไฟฟาที่
ดอยโอกาส หรือเพ่ือมีการใหบริการไฟฟาอยางทั่วถึง

การพัฒนาทองถิ่นที่ไดรับผลกระทบจากการดําเนินงานของโรงไฟฟา

การสงเสริมการใชพลังงานหมุนเวียนที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย และการสงเสริม
สังคมและประชาชนใหมีความรู ความตระหนัก และมีสวนรวมทางดานไฟฟา
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การจัดตั้งกองทุนพัฒนาไฟฟา

”กองทุนพัฒนาไฟฟา” ไดจัดต้ังขึ้นตาม พรบ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ

• สนับสนุนการใหบริการไฟฟาไปยังทองท่ีตางๆ อยางท่ัวถึง

• กระจายความเจริญไปสูทองถิ่น พัฒนาชุมชนในทองถิ่น

ท่ีไดรับผลกระทบจากการดําเนินงานของโรงไฟฟา

• สงเสริมพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีในการประกอบ

กิจการไฟฟาท่ีมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอย

• การนําสงเงินเขากองทุนและการใชจายเงินกองทุน เปนไปตามระเบียบ

ท่ี กกพ. กําหนดภายใตกรอบนโยบายของคณะกรรมการนโยบาย

พลังงานแหงชาติ (กพช.) 
• การบริหารเงินกองทุนฯ 

• สํานักงาน กกพ. เปนผูรับ-จาย-เก็บรักษา-บริหารจัดการฯ 

ตามระเบียบท่ี กกพ. กําหนด โดยแยกออกจากงบประมาณของ 

สํานักงาน กกพ.

• ตรวจสอบการดําเนินงานโดย สํานักงานตรวจเงินแผนดิน (สตง.) 

• รายงานผลการดําเนินงานประจําปตอ กพช. รมว.พน. ครม. 

สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา และเปดเผยตอสาธารณชน 3



วัตถุประสงคของกองทุนพัฒนาไฟฟา

4

(1) ชดเชย และอุดหนุนผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟา ซ่ึง

ใหบริการแกผูใชไฟฟาท่ีดอยโอกาส หรือเพ่ือมีการใหบริการ

ไฟฟาอยางท่ัวถึง

(6) เปนคาใชจายในการบริหารกองทุน
1) สํารองกรณีฉุกเฉิน 
2) อุดหนุนทองถิ่นฯท่ีไดรับจัดสรรเงินนอยไมเพียงพอ

ตอการพัฒนาหรือฟนฟูทองถิ่น
3) การบริหารจัดการกองทุนฯ

(2) ชดเชยผูใชไฟฟาซึ่งตองจายคาไฟฟาแพงข้ึนจาก
การที่ผูรับใบอนุญาตที่มีศูนยควบคุมระบบไฟฟา
เลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรมในการผลิตไฟฟา

(4) สงเสริมการใชพลังงานหมุนเวียนและ 
เทคโนโลยีท่ีใชในการประกอบกิจการไฟฟาท่ีมี
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย

(5) สงเสริมสังคมและประชาชนใหมีความรู
ความตระหนัก และมีสวนรวมทางดานไฟฟา

(3) การพัฒนาและฟนฟูทองถิน่ที่ไดรับผลกระทบจาก
การดําเนินงานของโรงไฟฟา

1.1 การชดเชยรายไดระหวางการไฟฟา

1.2 การอุดหนุนผูใชไฟฟาที่ดอยโอกาส (คาไฟฟาฟรี 50

หนวย ในปจจุบัน)

ปจจุบันยังไมพบเหตุการณที่ตองดําเนินการจายชดเชย 

ผานคาไฟฟาตามสูตร Ft

กพช. ไดเห็นชอบการเรียกเก็บจากผูรับใบ อนุญาตจําหนาย

ไฟฟาในอัตรา ไม เกิน 0.5 และ 0.2 สตางค/หนวย 

ตามลําดับ ปจจุบันประกาศนําสงเงินมีผลบังคับใชแลว โดย

มีผลตั้ งแตรอบคาไฟฟาในเดือนมกราคม 2558 และ 

สํานักงาน กกพ. อยูระหวางจัดทํารายละเอียดหลักเกณฑ

การดําเนินงานและการใชจายเงิน เสนอ กกพ. พิจารณา

กกพ. ไดดําเนินงานตามนโยบาย กพช. ในการเก็บเงินจาก

ผูรับใบอนุญาตผลิตไฟฟาในป 2554 และเร่ิมจัดสรรเงิน

เพ่ือพัฒนาชุมชนในป 2555

กกพ. ออกระเบียบในการจัดสรรจากเงินที่ผูรับใบอนุญาต

ผลิตไฟฟารอยละ 5 เพ่ือดําเนินงานตามมต ิกพช. ใน 3

เร่ืองดังกลาว

ความคืบหนาการดําเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟา
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โครงสรางการบริหารงานกองทุนพัฒนาไฟฟา

คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน

สํานักงาน กกพ.

ฝายเลขานุการ

การดําเนินงาน

ตาม ม.97(1)

การดําเนินงาน

ตาม ม.97(2)

การดําเนินงาน

ตาม ม.97(3)

การดําเนินงาน

ตาม ม.97(4)

การดําเนินงาน

ตาม ม.97(5)

การดําเนินงาน

ตาม ม.97(6)

กองทุนประเภท ค 

(ตัวแทน อบต./เทศบาล

ไมเกิน 3 คน)

กองทุนประเภท ก 

(คพรฟ. 15-35 คน 

และ คพรต. ไมนอยกวา 7 คน)

กองทุนประเภท ข 

(คพรฟ. 15-35 คน)

การชดเชยรายได

ระหวางการไฟฟา

การอุดหนุนผูใชไฟฟา

ท่ีดอยโอกาส

คณะอนุกรรมการ

ประเมินผลการดําเนินงาน

ของกองทุนพัฒนาไฟฟา

คณะกรรมการ

บริหารกองทุนพัฒนาไฟฟา

คณะอนุกรรมการ

กล่ันกรองแผนงานและ

โครงการ เพ่ือกิจการ

ตาม ม. 97(3)
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1. การชดเชยรายไดระหวางการไฟฟา 2 . การอุดหนุนผูใชไฟฟาท่ีดอยโอกาส 

ผูรับใบอนุญาตจําหนายไฟฟา

ภาครัฐและเอกชน

ผูรับใบอนุญาตจําหนาย

ไฟฟาเอกชน

ผูใชไฟฟาภาคธุรกิจและ

อุตสาหกรรม

(กําหนดเงินอุดหนุนไวใน

โครงสรางคาไฟฟาฐาน)

กองทุนพัฒนาไฟฟา

บานอยูอาศัยท่ีใชไฟฟาไม

เกิน 50หนวยตอเดือน

กิจการสวัสดิการฐาน

ทัพเรือสัตหีบ

รายงานหนวย  จําหนายไฟฟา และ

สงเงินเขา กอง  ทุนตาม อัตราท่ี 

กกพ.   กําหนด

 รายงานหนวยจําหนายไฟฟาให

ผู ใ ช ไ ฟ ฟ า ภ า ค ธุ ร กิ จ แ ล ะ

อุตสาหกรรม และการชดเชยผูใช

ไฟฟาบานอยูอาศัย

 สงเงินเขากองทุนเฉพาะสวนเกิน 

หรือขอรับเงินจากกองทุนในสวนท่ี

ขาด

นําสงเงินสุทธิ

กองทุนพัฒนาไฟฟาเปนกลไกสงผานเงินอุดหนุนระหวางผูใชไฟฟา

ตามนโยบายของรัฐเปนเงิน ≈3,000 ลานบาทตอป (ปจจุบันจัดเก็บ

ในอัตรา 2.65 สตางค/หนวย)

ผูรับใบอนุญาตจําหนายไฟฟา

กองทุนพัฒนาไฟฟาเปนกลไกการสงผานเงินชดเชยรายได

ระหวางผูรับใบอนุญาตจําหนายไฟฟาตามนโยบายของรัฐ

เปนเงิน ≈ 15,000 ลานบาทตอป

กองทุนพัฒนาไฟฟา

ผูรับใบอนุญาตจําหนายไฟฟา

 ต า ม อั ต ร า ที่ กํ า ห น ด ใ น

โครงสรางอัตราคาไฟฟาตาม

นโยบายอัตราคาไฟฟาราคา

เ ดี ย ว กั น ทั่ ว ป ร ะ เ ท ศ 

(National Uniform Tariff) 

โดยปจจุบนัใชอัตราตอหนวย

ในการคํานวณเงินนําสงและ

เบิกจาย

ผูรับใบอนุญาตจําหนายไฟฟาที่ใหบริการไฟฟาอยางทั่วถึง

ขอเบิกเงิน

สุทธิ

ผูใชไฟฟา

การดําเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟา มาตรา 97(1)
เพ่ือการชดเชยและอุดหนุนผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟา 

ซ่ึงใหบริการแกผูใชไฟฟาที่ดอยโอกาส หรือเพ่ือมีการใหบริการไฟฟาอยางทั่วถึง
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เงินกองทุนพัฒนาไฟฟา

เก็บเงินผานโครงสรางคาไฟฟา

หนวยไฟฟาที่โรงไฟฟาผลิตเพ่ือใชเองและขายใหลูกคาตรง 
(ผลิตเทาไหร กอใหเกิดผลกระทบ ก็ตองรับผิดชอบใหกับชุมชน)

คากอสรางโรงไฟฟา (ชวงกอสราง)

คา Ft ในชวงผลิตไฟฟา (ตามประเภทเช้ือเพลงิ)

เงินกองทุนพัฒนาไฟฟาเก็บมาจากประชาชนทั้งประเทศ 

การใชจายก็ตองอยูภายใตกรอบที่ กกพ. กําหนด

รวมทั้งมีการตรวจสอบ และรายงานผลการใชจายตอสภาผูแทนราษฎร คณะรัฐมนตรี ฯลฯ

การดําเนินงานกองทนุพฒันาไฟฟา มาตรา 97(3)
เพ่ือการพัฒนาหรือฟนฟูทองถ่ินที่ไดรับผลกระทบจากการดําเนินงานของโรงไฟฟา
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เงินกองทุนพัฒนาไฟฟา เก็บในอัตราเทาไหร

1.1 ชวงระหวางการกอสรางโรงไฟฟา (วันท่ีเริ่มดําเนินการกอสรางจนถึงวันท่ีเริ่ม COD) 

 ในอัตรา 50,000 บาท/เมกะวัตต/ป หรือไมนอยกวา 50,000 บาทตอป 

 วันจายเงิน : ปแรก => ภายใน 5 วันทําการนับจากวันท่ีเริ่มกอสราง 

ปถัดไป => ภายใน 5 วันทําการแรกของป

1.2 ชวงระหวางการผลิตไฟฟา (วันท่ีเริ่ม COD เปนตนไป) ตามปริมาณการผลิตพลังงานไฟฟาในแตละเดือน

เช้ือเพลิง สตางค/หนวย

กาซธรรมชาติ 1.0

น้ํามันเตา, ดีเซล 1.5

ถานหิน, ลิกไนต 2.0

พลังงานหมุนเวียน 

- ลม และแสงอาทติย

- พลังน้ํา

- กาซชีวภาพ ชีวมวล กากและเศษวัสดุเหลือใช ขยะชุมชน และอ่ืนๆ

1.0

2.0

1.0

ใหนําสงเฉพาะชวงระหวางการผลิตไฟฟาเทาน้ัน

1. ผูรับใบอนุญาตฯ รายใหม

2. ผูรับใบอนุญาตฯ รายเดิม 8



เงินกองทุนพัฒนาไฟฟา เก็บในอัตราเทาไหร

*  นับจากวันท่ีเริ่มดําเนินการกอสรางโรงไฟฟาตามสัญญาวาจางผูรับเหมาเพ่ือดําเนินการกอสรางและตามท่ีกําหนด

ไวในใบอนุญาตผลิตไฟฟา จนถึงวันท่ีเริ่มจายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชย

นําสงเงินระหวาง

การกอสราง

โรงไฟฟา

• นําสงเปนรายป

• ในปแรกใหนําสงเงินเขากองทุนภายใน 5 วัน

ทําการนับจากวันท่ีเร่ิมดําเนินการกอสราง

• เงินท่ีนําสงเขากองทุนใหคํานวณจากประมาณการกําลังผลิต

ติดต้ังของโรงไฟฟาในอัตรา 50,000 บาท/เมกะวัตต/ป 

• สําหรับปใดท่ีมีการกอสรางไมครบป ใหนําสงตามสัดสวน

ของเดือนท่ีทําการกอสรางในปน้ัน 

ท้ังน้ีตองไมนอยกวาปละ 50,000 บาท 

การนําสงเงินเขากองทุนระหวางการกอสรางโรงไฟฟา
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เงินกองทุนพัฒนาไฟฟา เก็บในอัตราเทาไหร

** นับจากวันที่เริ่มจายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชย (COD) เปนตนไป

กองทุนเก็บเงิน

ระหวาง

การผลิตไฟฟา

• นําสงเปนรายเดือนภายใน 45 วัน นับจาก

วันสิ้นเดือน

• เงินท่ีนําสงเขากองทุน คํานวณจากปริมาณพลังงาน

ไฟฟาท่ีผลิตเพ่ือจําหนายและใชเอง 

• โดยไมรวมถึงพลังงานไฟฟาท่ีใชในกระบวนการผลิต

ภายในโรงไฟฟา (Station Service) ในแตละเดือน 

• โดยแยกตามชนิดของเช้ือเพลิงท่ีใชในการผลิตไฟฟา

การนําสงเงินเขากองทุน ระหวางการผลิตไฟฟา
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แนวทางการบริหารกองทนุพฒันาไฟฟาในพืน้ทีป่ระกาศ

กองทุนพัฒนาไฟฟา มาตรา 97(3)

11



12
ระหวางกอสราง 50,000 บาท/เมกะวัตต/ป 

หรือไมนอยกวา 50,000 บาท/ป (เฉพาะรายใหม) 

ระหวางการผลิต   1-2 สตางค/หนวย ตาม

ปริมาณพลังงานไฟฟาท่ีผลิต ตามชนิดของเช้ือเพลิง

เช้ือเพลิง สตางค/์หน่วย

กา๊ซธรรมชาติ 1.0

นํ้ามนัเตา, ดีเซล 1.5

ถ่านหิน, ลิกไนต์ 2.0

พลงังานหมุนเวียน
- ลม และแสงอาทิตย์
- พลงันํ้า
- กา๊ซชีวภาพ ชีวมวล กากและเศษ

วสัดุเหลือใช ้ขยะชุมชน และอ่ืนๆ

1.0
2.0
1.0

นําสงเงินเขากองทุน ≈ 2,000 ลานบาท/ป

ผูรับใบอนุญาตผลิตไฟฟา กองทุนพัฒนาไฟฟา

รอยละ 95 เพ่ือกิจการตามมาตรา 97(3) รอยละ5

จัดสรรใหคณะกรรมการระดับพ้ืนท่ี

เพ่ือพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟา
1.สํารองกรณี

ฉุกเฉิน 

2. อุดหนุนทอง 

ถิ่นฯท่ีไดรับจัด 

สรรเงินนอยไม

เพียงพอตอการ

พัฒนาหรือฟนฟู

ทองถิ่น 

3.การบริหาร

จัดการกองทุนฯ

คาใชจายในการ
บริหารกองทุน
ตามมาตรา 

97(6)

จํานวนงบประมาณตามแผนงานประจําป

ท่ี กกพ. อนุมัติ (ลานบาท)

ปงบประมาณ พ.ศ.

2555 2556 2557 2558

จํานวน

กองทุน
37 50 52 51

จํานวนเงิน 1,680.99 1,601.13 2,058.07 1,750

เงินกองทุนพัฒนาไฟฟาในพ้ืนที่ประกาศ เม่ือเก็บมาแลว มีรูปแบบใชจายอยางไร

หมายเหตุ ในป 2558 มีกองทุนฯ จํานวน 57 กองทุน กรอบงบประมาณ 3,188 ลานบาท
12



กองทุนพัฒนาไฟฟา มี 3 ประเภท

– จําแนกตามจํานวนหนวยผลิต

ไฟฟาท่ีผลิตไดในแตละป

– แตกตางกันไปตามชนิดของ

เชื้อเพลิง

– แตกตางกันไปตามจํานวนเงิน

ที่นําสงในแตละป
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นอยกวา 100 ลานหนวย/ป

100 - 5,000 ลานหนวย/ป

มากกวา 5,000 ลานหนวย/ป

5 กม.
ครอบคลุมตําบลโดยรอบโรงไฟฟาท่ีอยูในรัศมีจากศูนยกลางโรงไฟฟา 

3 กม.

1 กม.

แบงตามปริมาณการผลิตพลังงานไฟฟาในรอบป

กองทุนประเภท ก กองทุนประเภท ข กองทุนประเภท ค

ปริมาณการผลิตพลังงานไฟฟา
มากกวา 5,000 

ลานหนวย/ป

ไมเกิน 5,000

ลานหนวย/ป

ไมเกิน 100

ลานหนวย/ป

ปริมาณเงิน

ที่ไดรับ
มากกวา 50 ลานบาท/ป

มากกวา1 ลานบาท

แตไมเกิน 50 ลานบาท/ป
ไมเกิน1 ลานบาท/ป

รัศมีของพ้ืนที่ประกาศ 5 กิโลเมตร 3 กิโลเมตร 1 กิโลเมตร

การบริหารกองทุน คพรฟ. และ คพรต. คพรฟ. ตัวแทน อบต. หรือเทศบาล

การกําหนดพ้ืนที่ประกาศ
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กองทุนพัฒนาไฟฟา

มี 3 ประเภท

มีรูปแบบการบริหารงานแตกตางกัน

(ความซับซอนแตกตางกัน)
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คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟา (คพรฟ.)

โรงไฟฟามีสวนรวมในกองทุนในฐานะผูชวยเลขานุการ
16



แนวทางการบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟาในพ้ืนที่ประกาศ
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19

ขั้นตอนการดําเนินโครงการชมุชน
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กองทุนประเภท ก
มีจํานวนท้ังสิ้น 12 กองทุน

กองทุนประเภท ค
มีจํานวนท้ังสิ้น 173 กองทุน

กองทุนประเภท ข
มีจํานวนท้ังสิ้น 53 กองทุน

สํานักงาน กกพ. ไดประกาศจัดตั้งกองทุนพัฒนาไฟฟา จํานวน 238 กองทุน

หมายเหตุ ขอมูล ณ วันท่ี 23 กุมภาพันธ 2558



ตัวอยางโครงการชุมชน

โครงการตอเติมอาคารหองกายภาพบําบัด โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานหีบ

กองทุนพัฒนาไฟฟา บริษัท โรจนะ เพาเวอร จํากัด
21



ตัวอยางโครงการชุมชน

การสนับสนุนรานคาชุมชน การสนับสนุนกลุมอาชีพ กองทุนพัฒนาไฟฟาโรงไฟฟาแมเมาะ จังหวัดลําปาง
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ตัวอยางโครงการชุมชน

การจัดกิจกรรมรณรงคแกไขปญหาส่ิงแวดลอม กองทุนพัฒนาไฟฟาบางปะกง
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ตัวอยางโครงการชุมชน

การสนับสนุนระบบประปาชุมชน กองทุนพัฒนาไฟฟาโรงไฟฟาแมเมาะ จังหวัดลําปาง
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ตัวอยางโครงการชุมชน

การสนับสนุนอุปกรณการเรียน กองทุนพัฒนาไฟฟาโรงไฟฟาจะนะ จังหวัดสงขลา
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ตัวอยางโครงการชุมชน

การกอสรางลานกีฬา กองทุนพัฒนาไฟฟาโรงไฟฟาแมเมาะ จังหวัดลําปาง
26



กองทุนพัฒนาไฟฟา ทําใหประชาชนในพ้ืนท่ี

รอบโรงไฟฟา ไดรับประโยชน ไดรับการดูแล

เปนพิเศษ โดยสามารถนําเงินท่ีไดรับการ

จัดสรรจากกองทุนพัฒนาไฟฟา ไปใชในการ

พัฒนาหรือฟนฟูทองถ่ินท่ีอยูในพ้ืนท่ีประกาศ

ตามความตองการของชุมชนในพ้ืนท่ีรอบ

โรงไฟฟา

ประชาชนในพ้ืนท่ีรอบโรงไฟฟา มีทัศนคติท่ีดี

ตอโรงไฟฟา ทําใหประเทศเกิดความมั่นคง

ทางดานพลังงาน สามารถกอสรางโรงไฟฟา 

ไดตามเปาหมายท่ีกําหนดไว ประชาชนและ

โรงไฟฟา มีความสัมพันธอันดีตอกันเน่ืองจาก

มีสวนรวมในการพัฒนาพ้ืนท่ี

ประชาชนและโรงไฟฟา มีความสัมพันธอันดี

ตอกันเน่ืองจากมีสวนรวมในการพัฒนาพ้ืนท่ี

สํานักงาน กกพ. ขอความรวมมือผูรับใบอนุญาตผลิตไฟฟา ดังน้ี

• สงผูแทนฯ เพ่ือทําหนาท่ีเปนผูชวยเลขานุการ คพรฟ. 

• เขารวมประชุม คพรฟ. ทุกครั้ง เพ่ือรวมกันบริหารจัดการ

กองทุนพัฒนาไฟฟาในพ้ืนท่ีประกาศ

• รวมกับ สํานักงาน กกพ. ประจําเขต ดูแลชุมชนในพ้ืนท่ีรอบ

โรงไฟฟาอยางใกลชิด

• ประชาสัมพันธผลการเสนอโครงการ การเขียนโครงการ 

และผลดําเนินโครงการชุมชน

• ใหความรูแกประชาชนในพ้ืนท่ีรอบโรงไฟฟา 

ประโยชนที่ไดรับจากกองทุนพัฒนาไฟฟา
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การดําเนินงานกองทุนพฒันาไฟฟา 
มาตรา 97(4) เพ่ือการสงเสริมการใชพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยี

ที่ใชในการประกอบกิจการไฟฟาที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย

มาตรา 97(5) เพ่ือการสงเสริมสังคมและประชาชนใหมีความรู ความตระหนัก 

และมีสวนรวมทางดานไฟฟา
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 27 เม.ย. 2554 กพช. เห็นชอบเห็นชอบเงินนําสงเขากองทุนฯ เพ่ือดําเนินการตามมาตรา 97(4) 

และ 97(5) ในอัตรา 0.5 สตางค/หนวย และในอัตราไมเกิน 0.2 สตางค/หนวย  ซ่ึงคิดเปนเงิน

ประมาณ  900 ลานบาท/ป และ 350 ลานบาท/ป ตามลําดับ

 ปจจุบันประกาศนําสงเงินมีผลบังคับใชแลว โดยมีผลตั้งแตรอบบิลคาไฟฟาในเดือนมกราคม 2558 

 สํานักงาน กกพ. อยูระหวางจัดทํารายละเอียดหลักเกณฑการดําเนินงานและการใชจายเงิน เสนอ 

กกพ. พิจารณา

ผูรับใบอนุญาต

จําหนายไฟฟา

ภาครัฐและ

เอกชน

ผูรับใบอนุญาตจําหนายไฟฟา

กองทุน

พัฒนาไฟฟา

นําสงเงินเขากองทุนฯ ตามที่ กกพ. กําหนด ตามนโยบายของ กพช. 
- มาตรา 97(4) ในอัตรา 0.5 สตางค/หนวย

- มาตรา 97(5) ในอัตราไมเกิน 0.2 สตางค/หนวย
การใชจายเงินกองทุน

พัฒนาไฟฟา เปนไปตาม

ระเบียบท่ี กกพ. กําหนด

นโยบายของรัฐบาลในการดําเนินงานกองทุน มาตรา 97(4),(5)
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 เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการดําเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟา ตามมาตรา 97(4) แหง พ.ร.บ. 

การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ลักษณะโครงการที่จะไดรับการสนับสนุนเงินจากกองทุน

พัฒนาไฟฟา ตามมาตรา 97(4) มีดังนี้

สงเสริม สาธิตการใชพลังงานหมุนเวียนในการประกอบกิจการไฟฟา 

ศึกษา วิจัย พัฒนาดานพลังงานหมุนเวียน และเทคโนโลยีในการประกอบกิจการไฟฟา

หรือการปองกันแกไขปญหาสิ่งแวดลอมจากการประกอบกิจการไฟฟา 

สงเสริมการพัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีในการประกอบกิจการไฟฟา

1

2

3

รางกรอบการดาํเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟา มาตรา 97(4)
เพ่ือการสงเสริมการใชพลังงานหมุนเวียน

และเทคโนโลยีที่ใชในการประกอบกิจการไฟฟาที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย
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 เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการดําเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟา ตามมาตรา 97(5) แหง พ.ร.บ. การ

ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ลักษณะโครงการที่จะไดรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟา ตาม

มาตรา 97(5) มีดังนี้

 การสนับสนุนโครงการตามมาตรา 97(4) และ 97(5) กกพ. จะเปนผูพิจารณากําหนดโดยคํานึงถึงความสอดคลองและเหมาะสม

ตามวัตถุประสงคตาม พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ทิศทางนโยบาย และแผนการพัฒนาพลังงานของ

ประเทศ สถานการณพลังงาน ตลอดจน ความจําเปนเรงดวนในปจจุบัน

สนับสนุนสรางภูมิคุมกันและเตรียมพรอมรับทุกสถานการณ 

พัฒนาเครือขายขอมูลและรวมมือกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของในดานไฟฟา  

เสริมสรางศักยภาพ สงเสริมบทบาท และพัฒนาองคความรูทางดานไฟฟา 

สรางความตระหนัก ปลูกจิตสํานึก และการมีสวนรวมทางดานไฟฟา 

1

2

3

4

รางกรอบการดาํเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟา มาตรา 97(5)
เพ่ือการสงเสริมสังคมและประชาชนใหมีความรู ความตระหนัก และมีสวนรวมทางดานไฟฟา
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ประมาณการรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558-2562

ประมาณการรายจาย กองทุนพัฒนา

ไฟฟา เพ่ือกิจการตามมาตรา

ปงบประมาณ
รวมปงบประมาณ

2558-25622558 2559 2560 2561 2562

มาตรา 97(1) 17,419 17,570 17,700 17,835 17,944 88,468

- เงินชดเชยรายได 14,194 14,194 14,194 14,194 14,194 70,970

- เงินอุดหนุนผูใชไฟฟาที่ดอยโอกาส 3,225 3,376 3,506 3,641 3,750 17,498

มาตรา 97(2) - - - - - -

มาตรา 97(3)* 3,246 2,448 2,542 2,618 2,697 13,551

มาตรา 97(4) 435 930 930 930 930 4,155

มาตรา 97(5) 174 361 318 388 342 1,583

มาตรา 97(6)* 294 124 129 133 137 817

รวมทั้งสิ้น 21,568 21,433 21,619 21,904 22,050 107,678

หมายเหตุ ป 2558 ไดประมาณการใชจายเงินตามมาตรา 97(3) โดยรวมเงินท่ีเหลือจายจากกรอบงบประมาณ พ.ศ. 2557 จํานวน 930 ลานบาท และ 

มาตรา 97(6)  โดยรวมเงินเหลือจายจากกรอบงบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 รวมจํานวน 132.51 ลานบาท

หนวย : ลานบาท
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การใชงานระบบสารสนเทศกองทุนพฒันาไฟฟา
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การเขาใชงานระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาไฟฟา 

ผูประกอบกิจการ สามารถเขาใชงานระบบสารสนเทศกองทุนฯ ผานทางเว็บทาผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน 

ไดโดยตรงจากเวปไซดสํานักงาน กกพ. (http://www.erc.or.th)
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หนาจอระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาไฟฟา 
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การรายงานขอมูลการผลิตไฟฟา

1. รายงานผลการผลิตไฟฟาตามแบบฟอรม Excel 2. รายงานผลผานระบบเว็บทาสําหรับผูประกอบกจิการฯ (eLicensePortal)

สํานักงาน กกพ. พัฒนาระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาไฟฟา เพ่ือ

สนับสนุนการนําสงเงินเขากองทุนพัฒนาไฟฟาใหมีความสะดวกขึ้น จาก

เดิมนําสงผานระบบ Excel เปนรายงานขอมูล และพิมพใบแจงชําระเงิน/

ใบเสร็จรับเงินไดจากระบบเว็บทาผูประกอบกิจการ
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การพิมพใบแจงชําระเงิน และใบเสร็จรับเงิน

๑. ผูรับใบอนุญาตพิมพใบแจงชําระเงินผานระบบ และ

สามารถนําไปชําระเงิน (ธนาคาร, เช็ค, เงินสด, ฯลฯ)

๒. เจาหนาที่ตรวจสอบการชําระเงิน 

๓. ผูรับใบอนุญาต สามารถพิมพใบเสร็จรับเงินผานทาง

ระบบ เพ่ือนําไปประกอบการเบิกคาใชจายจากการไฟฟา

สวนภูมิภาค/การไฟฟาฝายผลิต ฯลฯ ตอไป

สวนที่ 2

การพิมพใบแจงชําระเงิน และ

ใบเสร็จรับเงิน

ใช Username และ Password ที่ไดรับจากสํานักงาน กกพ. 

ในการขอใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานผานระบบ Web Portal
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การพิมพใบแจงชําระเงิน ผานระบบเว็บทาผูประกอบกิจการ

๑. ใหผูรับใบอนุญาตฯ ตรวจสอบจํานวนเงินท่ีตองนําสง ตามท่ีไดรับแจง

จากสํานักงาน กกพ. เชน หนวยผลิต จํานวนเงินท่ีจะตองนําสง ฯลฯ

๒. สามารถพิมพใบแจงชําระ และนําไปชําระเงินตามชองทางท่ีสํานักงาน 

กกพ. ไดแจงใหทราบ
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ผูรับใบอนุญาตฯ สามารถนําใบแจงชําระเงิน ไปชําระเงินไดที่

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือชองทางอื่นที่

สํานักงาน กกพ. จะแจงใหทราบ
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การพิมพใบเสร็จรับเงิน ผานระบบเว็บทาผูประกอบกิจการ

ผูรับใบอนุญาตฯ สามารถพิมพใบเสร็จรับเงินท่ีไดรับจากระบบ เพ่ือ

นําไปประกอบการเบิกเงินคาซื้อขายไฟฟา จากการไฟฟาฝายผลิต หรือ

การไฟฟาสวนภูมิภาค ตอไป
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สําหรับผูรับใบอนุญาตผลิตไฟฟา

วันเร่ิม

เดือนที่ 1

วันเร่ิม

เดือนที่ 2

วันที่ 10

เดือนที่ 2

วันที่ 15+

เดือนที่ 2

วันที่ 22+

เดือนที่ 2

วันเร่ิม

เดือนที่ 3

ไมเกินวันที่ 15

เดือนที่ 3

ผูผลิตไฟฟา

รายงานปริมาณ

การผลิตไฟฟา

สํานักงาน

กกพ. จัดสง

หนังสือแจง

การนําสงเงินเขา

กองทุนภายใน 5 วันทําการ

ผูผลิตไฟฟา

ทักทวงยอด

ในหนังสือแจง

ภายใน 7 วัน

นับจากวันท่ี

ในหนังสือแจง

ผูผลิตไฟฟา

ดําเนินการผลิต

ไฟฟา

ผูผลิตไฟฟา

นําสงเงินเขา

กองทุนฯภายใน 45 วัน 

นับถัดจากเดือนท่ีผลิตไฟฟา

45 วัน

หมายเหต:ุ หากวันที่กําหนดไวปนวันหยุด ใหเลื่อนเปนวันทําการถัดไป

การรายงานขอมูลการจําหนายไฟฟา และการนําสงเงินเขากองทุนพัฒนาไฟฟา

เพ่ือการพัฒนาหรือฟนฟูทองถิ่นที่ไดรับผลกระทบจาการดําเนินงานของโรงไฟฟา
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การรายงานขอมูลการจําหนายไฟฟา และการนําสงเงินเขากองทุนพัฒนาไฟฟา

ตามมาตรา 97(4),(5)

สําหรับผูรับใบอนุญาตจําหนายไฟฟา

เงินนําสงจากผูจําหนายไฟฟา ใหนําสงเบิกจายยอดสุทธิ กรณีปรับปรุง ใหดําเนินการเดือนถัดไป

นําสงในอัตรา 0.002 บาท      เพ่ิม/ลดปรับเดือนถัดไป

นับจากวันส้ินเดือนที่มีการเรียกเก็บเงินคาไฟฟาใหรายงานขอมูล

และดําเนินการนําสงเงินเขากองทุนฯ ภายใน  60 วัน นับถัด

จากวันส้ินเดือนที่เรียกเก็บคาไฟฟา

นําสงในอัตรา 0.005 บาท      เพ่ิม/ลดปรับเดือนถัดไป



รายละเอียดเพิม่เติม หรือ ตองการติดตอสอบถาม

ฝายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟา
สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน

อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 20 ถนนพญาไท 

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท 02-207-3599 

โทรสาร 02-207-3502

Website: http://pdf.erc.or.th

Facebook : powerfundpage

สายดวนกองทุนพัฒนาไฟฟา 1204



จบการนําเสนอ/ตอบคําถาม

44


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	Slide Number 32
	Slide Number 33
	Slide Number 34
	Slide Number 35
	Slide Number 36
	Slide Number 37
	Slide Number 38
	Slide Number 39
	Slide Number 40
	Slide Number 41
	Slide Number 42
	Slide Number 43
	Slide Number 44

