
โดย

คุณปยวรรณ  สุขใส

ผูอํานวยการฝายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟา

สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน

การนําส่งเงินเข้ากองทนุพฒันาไฟฟา้
ของผู้ รับใบอนญุาตจําหน่ายไฟฟา้



หัวขอในการนําเสนอ

 การจัดตั้งกองทุนพัฒนาไฟฟา

 การนําสงเงินเขากองทุนพัฒนาไฟฟาของผูรับใบอนุญาตจําหนายไฟฟา

 การดําเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟา มาตรา 97(1) 

 การคํานวณเงินนําสงและเบิกจายเขากองทุนพัฒนาไฟฟา ตามมาตรา 97(1)
      สําหรับการอุดหนุนผูใชไฟฟาท่ีดอยโอกาศ

 การดําเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟา มาตรา 97(4) และมาตรา 97(5)

 การคํานวณเงินนําสงเขากองทุนพัฒนาไฟฟาตามมาตรา 97(4) และ 97(5)

 การรายงานขอมูล การนําสงเงิน และการเบิกเงินกองทุนพัฒนาไฟฟา



การจัดตั้งกองทุนพัฒนาไฟฟา
”กองทุนพัฒนาไฟฟา” ไดจัดตั้งขึ้นตาม พรบ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ

• สนับสนุนการใหบริการไฟฟาไปยังทองที่ตางๆ อยางทั่วถึง
• กระจายความเจริญไปสูทองถิ่น พัฒนาชุมชนในทองถิ่น

ที่ไดรับผลกระทบจากการดําเนินงานของโรงไฟฟา
• สงเสริมพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีในการประกอบ

กิจการไฟฟาท่ีมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย

• การนําสงเงินเขากองทุนและการใชจายเงินกองทุน เปนไปตามระเบียบ
ที่ กกพ. กําหนดภายใตกรอบนโยบายของคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแหงชาติ (กพช.) 
• การบริหารเงินกองทุนฯ 

• สํานักงาน กกพ. เปนผูรับ-จาย-เก็บรักษา-บริหารจัดการฯ 
ตามระเบียบที่ กกพ. กําหนด โดยแยกออกจากงบประมาณของ 
สํานักงาน กกพ.
• ตรวจสอบการดําเนินงานโดย สํานักงานตรวจเงินแผนดิน (สตง.) 
• รายงานผลการดําเนินงานประจําปตอ กพช. รมว.พน. ครม. 

สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา และเปดเผยตอสาธารณชน
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4ที�มาของเงนิตามมาตรา 94 และมต ิกพช.

(1) ชดเชยและอดุหนนุผูร้บัใบอนญุาตประกอบกจิการไฟฟ้า ซึ�ง

ใหบ้รกิารแกผู่ใ้ชไ้ฟฟ้าที�ดอ้ยโอกาส หรอืเพื�อมกีารใหบ้รกิาร

ไฟฟ้าอยา่งท ั�วถงึ

(2) ชดเชยผูใ้ชไ้ฟฟ้าซึ�งตอ้งจา่ยคา่ไฟฟ้าแพงขึ�นจากการที�ผูร้บั

ใบอนุญาตที�มศีูนยค์วบคุมระบบไฟฟ้าเลอืกปฏบิตัอิย่างไมเ่ป็น

ธรรมในการผลติไฟฟ้า

(3) การพฒันาทอ้งถิ�นที�ไดร้บัผลกระทบจากการดาํเนนิงานของ

โรงไฟฟ้า

(4) สง่เสรมิการใชพ้ลงังานหมนุเวยีนและเทคโนโลยทีี�ใชใ้นการ

ประกอบกจิการไฟฟ้าที�มผีลกระทบตอ่ส ิ�งแวดลอ้มนอ้ย

(5) สง่เสรมิสงัคมและประชาชนใหม้คีวามรู ้ความตระหนกั และมี

สว่นรว่มทางดา้นไฟฟ้า

(6) เป็นคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารกองทนุ

1) สํารองกรณีฉุกเฉนิ

2) อดุหนุนทอ้งถิ�นที�ไดร้บัผลกระทบจากการดําเนนิงานของโรงไฟฟ้าที�

ไดร้บัจดัสรรเงนินอ้ยไมเ่พยีงพอตอ่การพฒันาหรอืฟื� นฟูทอ้งถิ�น

3) การบรหิารจดัการกองทนุและการตดิตามประเมนิผลการดําเนนิงาน

1. เง ินที�ได้ร บัจากผู ้ร บัใบอนุญาต 
ประกอบกจิการไฟฟ้า ตามระเบยีบที� 
กกพ. กําหนดตามกรอบของ กพช.

     1.1 ผูร้บัใบอนญุาตจําหนา่ย

     1.2 ผูร้บัใบอนญุาตผลติ

    1.3 ผูร้บัใบอนญุาตระบบสง่

    1.4 ผูร้บัใบอนญุาตระบบจําหนา่ย

     1.5 ผูร้บัใบอนญุาตศนูยค์วบคมุระบบไฟฟ้า

2. เงนิคา่ปรบัจากผูร้บัใบ อนุญาตฯ 
ที�ฝ่าฝืนคําส ั�ง กกพ. ตาม ม.128 
และ ม.140

3. เงนิหรอืทรพัยส์นิที�มผีูบ้รจิาคให้

4. ดอกหรอืผลประโยชนใ์ด  ๆที�เกดิจาก
ทรพัยส์นิของกองทนุ

การใชจ้า่ยเงนิตามมาตรา 97 และมต ิกพช.
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รายไดและการใชจายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟา



1. การชดเชยรายไดระหวางการไฟฟา 2 . การอุดหนุนผูใชไฟฟาที่ดอยโอกาส 

ผูรับใบอนุญาตจําหนาย
ไฟฟาเอกชน

ผูใชไฟฟาภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรม ในอัตรา 2.58 

สต./หนวยจําหนาย (รวมอยูใน
คาไฟฟาฐาน)

กองทุนพัฒนาไฟฟา

บานอยูอาศัยที่ติดมิเตอร 5(15) 
แอมแปร และมีการใชไฟไมเกิน 

50 หนวยตอเดือน

รายงานหนวย  จําหนายไฟฟา และ
สงเงินเขา กอง  ทุนตาม อัตราที่ 
กกพ.   กําหนด

 รายงานหนวยจําหนายไฟฟาใหผู ใช
ไฟฟาภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม และ
การชดเชยผูใชไฟฟาบานอยูอาศัย

 สงเงินเขากองทุนเฉพาะสวนเกิน /
ขอรับเงินจากกองทุนในสวนที่ขาด

นําสงเงินสุทธิ

กองทุนพัฒนาไฟฟาเปนกลไกสงผานเงินอุดหนนุ
ระหวางผูใชไฟฟาตามนโยบายของรฐั

ผูรับใบอนุญาตจําหนายไฟฟา

กองทุนพัฒนาไฟฟาเปนกลไกการสงผานเงินชดเชยรายได
ระหวางผูรับใบอนญุาตจําหนายไฟฟาตามนโยบายของรฐั เปน

รายเดือน ตามอัตราที่ กกพ. ประกาศกาํหนด

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)

ผูรับใบอนุญาตจําหนายไฟฟาที่ใหบริการไฟฟาอยางทั่วถึง

ขอเบิกเงิน
สุทธิ

ผูใชไฟฟา

การดําเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟา มาตรา 97(1)
เพื่อการชดเชยและอุดหนุนผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟา 

ซึ่งใหบริการแกผูใชไฟฟาที่ดอยโอกาส หรือเพื่อมีการใหบริการไฟฟาอยางทั่วถึง
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ป 54 -58 
(เฉพาะหนวยที่ขายลูกคาตรง)



การคํานวณเงินนําสงเขากองทุนพัฒนาไฟฟา
มาตรา 97(1) สําหรับการอุดหนุนผูใชไฟฟาที่ดอยโอกาส
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หลักการ: เปนการอุดหนุนคาไฟฟาตามนโยบายของรัฐใหกับบานอยูอาศัยขนาดเลก็ (มิเตอร 5(15) แอมแปร) 
และมีการใชไฟฟาไมเกิน 50 หนวย/เดือน โดยผูใชไฟฟาประเภทธุรกิจ/อุตสาหกรรม (ประเภท 3,4,5,6,8 และไฟ
สํารอง) เปนผูรับภาระ  ผานอัตราคาไฟฟาฐานในอัตรา 2.58 สตางค/หนวย (บิลคาไฟฟา พ.ย. 2558 เปนตนมา)

หนวยจําหนายผูใชไฟฟาธุรกิจ/อุตสาหกรรม

3. กิจการขนาดกลาง

4. กิจการขนาดใหญ 
   (รวม ผูใชไฟฟาที่สามารถงดจายไฟฟาได)

5. กิจการเฉพาะอยาง

6. องคกรที่ไมแสวงหากําไร

8. ไฟฟาชั่วคราว

   อัตราไฟฟาสํารอง (สําหรับผูที่มเีครือ่งกําเนิด

ไฟฟาของตนเอง และใชไฟฟาที่ผลิตของตนเองเปนหลกั 
แตตองการใชไฟฟาจาก กฟผ. กฟน. หรือ PEA เพื่อ
ทดแทนกรณีเครื่องกําเนิดไฟฟาขัดของ/หยุดซอม)

การคํานวณเงินนําสงกองทุนฯ กรณี กฟผ. กฟน. และ PEA

เงินนําสง คํานวณจาก หนวยที่จําหนายใหกับผูใชไฟฟาประเภท 3,4,5,6,8 และ
ไฟฟาสํารองในบลิคาไฟฟาประจําเดอืน x 0.0258 บาท/หนวย (ไมรวม VAT)

หักดวย เงินอุดหนุนคาไฟฟาที่ใหบริการกับผูใชไฟฟาทีด่อยโอกาสที่เกดิขึ้นจริง

การคํานวณเงินนําสงกองทุนฯ กรณีผูรับใบอนุญาตจําหนายไฟฟาภาคเอกชน 
ที่ซื้อไฟฟาสํารองจาก กฟผ./กฟน./PEA

เงินนําสง คํานวณจาก หนวยจําหนายสุทธิ x 0.0258 บาท/หนวย (ไมรวม VAT)

หักดวย เงินอุดหนุนคาไฟฟาที่ใหบริการกับผูใชไฟฟาที่ดอยโอกาสที่เกิดขึ้นจริง
           โดยหนวยจําหนายสุทธิ คํานวณจาก หนวยที่จําหนายใหกับผูใชไฟฟา

ประเภท 3,4,5,6,8 ในบิลคาไฟฟาประจําเดอืน หักดวย  หนวยไฟฟาที่ซื้อมาเพื่อ
จําหนายจาก กฟผ./กฟน./PEA

กรณี เงินนําสง > เงินอุดหนุน ใหผูรับใบอนุญาต นําสงเงินเขากองทุนฯ
กรณี เงินอุดหนุน > เงินนําสง ใหผูรับใบอนุญาต ขอเบิกจายเงินจากกองทุนฯ



การดําเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟา มาตรา 97(4) และ 97(5)
สงเสริมการใชพลังงานหมุนเวียนและ เทคโนโลยีที่ใชในการประกอบกิจการไฟฟาทีม่ีผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอมนอย และสงเสริมสังคมและประชาชนใหมีความรู ความตระหนัก และมีสวนรวมทางดานไฟฟา

ผูรับใบอนุญาตจําหนาย
ไฟฟาภาครัฐและเอกชน

ผูรับใบอนุญาตจําหนายไฟฟา

นําสงเงินเขากองทุนฯ ตามที่ กกพ. กําหนด
ตามนโยบายของ กพช. 

- มาตรา 97(4) ในอัตรา 0.5 สตางค/หนวย
- มาตรา 97(5) ในอัตราไมเกิน 0.2 สตางค/หนวย

การใชจายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟา 
เปนไปตามระเบียบท่ี กกพ. กําหนด



การคํานวณเงินนําสงเขากองทุนพัฒนาไฟฟา มาตรา 97(4)  และมาตรา 97(5)

6

หลักการ: เปนการเรียกเก็บเงินตามหนวยจําหนายไฟฟาถึงผูใชไฟฟาท่ัวประเทศ เพื่อนําไปใชจายตามวัตถุประสงค
มาตรา 97(4) สงเสริมการใชพลังงานหมุนเวียนและ เทคโนโลยีที่ใชในการประกอบกิจการไฟฟาท่ีมีผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมนอย 
มาตรา 97(5) สงเสริมสังคมและประชาชนใหมีความรู ความตระหนัก และมีสวนรวมทางดานไฟฟา

การคํานวณเงินนําสงกองทุนฯ กรณี กฟผ. กฟน. และ PEA

เงินนําสง ม.97(4) คํานวณจาก หนวยที่จําหนายใหกับผูใชไฟฟาทุกประเภทในบิลคาไฟฟาประจําเดอืน x 0.005 บาท/หนวย

เงินนําสง ม.97(5) คํานวณจาก หนวยที่จําหนายใหกับผูใชไฟฟาทุกประเภทในบิลคาไฟฟาประจําเดอืน x 0.002 บาท/หนวย

การคํานวณเงินนําสงกองทุนฯ กรณีผูรับใบอนุญาตจําหนายไฟฟาภาคเอกชน ที่ซื้อไฟฟาสํารองจาก กฟผ./กฟน./PEA

เงินนําสง ม.97(4)  คํานวณจาก หนวยจําหนายสุทธิในรอบเดือน x 0.005 บาท/หนวย 

เงินนําสง ม.97(5)  คํานวณจาก หนวยจําหนายสุทธิในรอบเดือน x 0.002 บาท/หนวย 

โดยหนวยจําหนายสุทธิ คํานวณจาก หนวยที่จําหนายใหกับผูใชไฟฟาทุกประเภท หักดวย  หนวยไฟฟาที่
ซื้อมาเพื่อจําหนายจาก กฟผ./กฟน./PEA

คร้ัง  การใชจายเงินกองทุน ม.97(4)(5) สํานักงาน กกพ. จะเปดใหย่ืนขอรับเงินสนับสนุนอยางนอยปละ 1 ครั้ง  
โดยกําหนดเริ่มเปดรับภายในป 2559
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ขั้นตอน
ผูรับใบอนุญาต
จําหนายไฟฟา

97 (1)
อัตรานําสง 2.58 สตางค/หนวย

97(4) และ 97(5)
อัตรา  0.5 และ 0.2 สตางค/หนวย

1. รายงานขอมูลตอ
สํานักงาน กกพ.

(ผานระบบสารสนเทศ)
ทุกราย

ภายในวันที่ 25 ของเดือนถัดจากเดือน
ที่มีการเรียกเก็บเงินคาไฟฟา

ภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นเดือนที่มี
การเรียกเก็บคาไฟฟา

2. นําสงเงินเขากองทุน
(ผานทาง ธ.กรุงไทย
/สํานักงาน กกพ.)

ภาคเอกชน
ภายใน 45 วัน นับถัดจากวันสิ้นเดือน
ที่มีการเรียกเก็บเงินคาไฟฟา ภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นเดือนที่มี

การเรียกเก็บคาไฟฟา
หนวยงานของรัฐ

กอน 2 วันทําการสุดทายของเดือนถัด
จากเดือนที่มีการเรียกเก็บเงินคาไฟฟา

3. เบิกจายเงินจากกองทุน

ภาคเอกชน
ตั้งแตวันทําการแรก หลังจาก 45 วัน 
นับถัดจากวันสิ้นเดือนที่มีการเรียกเก็บ
เงินคาไฟฟา -

หนวยงานของรัฐ
ตั้งแตวันทําการสุดทายของเดือนถัด
จากเดือนที่มีการเรียกเก็บเงินคาไฟฟา

การรายงานขอมูล การนําสงเงิน และการเบิกเงินกองทุนพัฒนาไฟฟา

หมายเหตุ : (1) กรณีที่ผูรับใบอนุญาตไมรายงานขอมูล/รายงานขอมูลอันเปนเทจ็/ไมนําสงเงนิ ถือเปนความผิดตาม พ.ร.บ. การประกอบกจิการพลังงาน พ.ศ. 2550
(2) หากรายงานขอมูลคลาดเคลือ่น โดยไมเปนความผิดตามขอ (1) ใหทําการปรับปรุงรายงานขอมูลในเดือนถัดไป พรอมทั้งแสดงเหตุผลประกอบ



จบการนาํเสนอ
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ฝ่ายบรหิารกองทุนพฒันาไฟฟ้า
สาํนักงานคณะกรรมการกาํกับกิจการพลงังาน
319 อาคารจตัรุสัจามจุร ีชั�น 19 ถนนพญาไท แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพ 10330
โทรศพัท:์ 0-2207-3599  โทรสาร: 0-207-3572   http://www.erc.or.th
สายด่วน 1204 | http://pdf.erc.or.th | Facebook.com/powerfundpage


