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ประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน
เรื่อง การนําส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าสําหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า
ประเภทใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า
พ.ศ. ๒๕๕๓
อาศั ย อํ า นาจตามความในข้ อ ๙ ของระเบี ย บคณะกรรมการกํ า กั บ กิ จ การพลั ง งาน
ว่าด้ ว ยกองทุน พัฒ นาไฟฟ้ า พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการกํ ากับ กิจ การพลั งงานจึ งออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เรื่อง การนําส่งเงิน
เข้ากองทุน พัฒ นาไฟฟ้ า สํ าหรับ ผู้รับใบอนุ ญ าตประกอบกิจ การไฟฟ้าประเภทใบอนุญาตผลิต ไฟฟ้ า
พ.ศ. ๒๕๕๓”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
“ระเบียบกองทุน” หมายความว่า ระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน ว่าด้วยกองทุน
พัฒนาไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๓
“ผู้รับใบอนุญาตผลิต ไฟฟ้า” หมายความว่า ผู้รับใบอนุญ าตประกอบกิจการไฟฟ้าประเภท
ใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า
“พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในกระบวนการผลิตภายในโรงไฟฟ้า (Station Service)” หมายความว่า
พลังงานไฟฟ้าที่ถูกใช้ไปในการผลิตและหรือสนับสนุนกระบวนการผลิต เพื่อให้ได้มาซึ่งพลังงานไฟฟ้า
ของโรงไฟฟ้านั้น ๆ เช่น เครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้ารวมทั้งระบบการจัดการเชื้อเพลิง
ระบบบําบัดมลพิษหรือรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
ข้อ ๔ ผู้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าแบ่งออกเป็นสองประเภท คือ
(๑) ผู้รั บใบอนุ ญ าตผลิ ต ไฟฟ้ า รายใหม่ คื อ ผู้รั บ ใบอนุ ญ าตผลิ ต ไฟฟ้า ที่ ได้ รับ ใบอนุญ าต
เกี่ยวกับการปลูกสร้างอาคาร หรือการตั้งโรงงาน ตั้งแต่วันที่ระเบียบกองทุนมีผลบังคับใช้เป็นต้นไป
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(๒) ผู้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้ารายเดิม คือ ผู้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าที่ได้รับใบอนุญาตเกี่ยวกับ
การปลูกสร้างอาคาร หรือการตั้งโรงงาน ก่อนวันที่ระเบียบกองทุนมีผลบังคับใช้
ข้อ ๕ การนําส่งเงินเข้ากองทุน สําหรับผู้รับใบอนุญ าตผลิตไฟฟ้า แบ่งออกเป็น ๒ ช่ว ง
ดังนี้
(๑) ระหว่างการก่อสร้างโรงไฟฟ้า นับจากวันที่เริ่มดําเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าตามสัญญา
ว่าจ้างผู้รับเหมาเพื่อดําเนินการก่อสร้างและตามที่กําหนดไว้ในใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า จนถึงวันที่เริ่มจ่าย
ไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date : COD) ให้นําส่งเป็นรายปีภายในห้าวัน
ทําการแรกของปี สําหรับปีแ รกให้นําส่งเงินเข้ากองทุน ภายในห้าวัน ทําการนับจากวัน ที่เริ่มดําเนิน การ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้า โดยคํานวณจํานวนเงินที่นําส่งตามประมาณการกําลังผลิตติดตั้งของโรงไฟฟ้าในอัตรา
ห้าหมื่น บาทต่ อเมกะวัต ต์ ต่อปี สําหรับปีใ ดที่มีก ารก่อ สร้างไม่ครบปี ให้นํา ส่ง ตามสัด ส่ ว นของเดือ น
ที่ทําการก่อสร้างในปีนั้น ทั้งนี้ต้องไม่น้อยกว่าปีละห้าหมื่นบาท
(๒) ระหว่างการผลิตไฟฟ้า นับจากวันที่เริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์เป็นต้นไป ให้นําส่ง
เป็นรายเดือนภายใน ๔๕ วัน นับจากวันสิ้น เดือน โดยคํานวณจํานวนเงิน ที่นําส่งตามปริมาณพลังงาน
ไฟฟ้าที่ผลิตเพื่อจําหน่ายและใช้เอง โดยไม่รวมถึงพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในกระบวนการผลิตภายในโรงไฟฟ้า
(Station Service) ในแต่ละเดือน โดยจําแนกตามชนิดของเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าในอัตราดังนี้
เชื้อเพลิง
สตางค์/หน่วยไฟฟ้า
ที่ผลิตได้ในแต่ละเดือน
ก๊าซธรรมชาติ
๑.๐
น้ํามันเตา, ดีเซล
๑.๕
ถ่านหิน, ลิกไนต์
๒.๐
พลังงานหมุนเวียนประเภทลมและแสงอาทิตย์
๑.๐
พลังงานหมุนเวียนประเภทพลังน้ํา
๒.๐
พลังงานหมุนเวียนประเภทอื่น เช่น ก๊าซชีวภาพ ชีวมวล กาก
๑.๐
และเศษวัสดุเหลือใช้ ขยะชุมชน และอื่น ๆ
ข้อ ๖ ให้ผู้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้ารายใหม่นําส่งเงินเข้ากองทุนตามข้อ ๕ (๑) และ (๒)
และให้ผู้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้ารายเดิม นําส่งเงินเข้ากองทุนเฉพาะข้อ ๕ (๒)
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หากผู้รับใบอนุญ าตผลิตไฟฟ้ารายเดิมที่มีการขยายกําลังการผลิต ไฟฟ้า โดยมีการปลูกสร้าง
อาคารหรือโรงงาน ให้นําส่งเงินเข้ากองทุนตามข้อ ๕ (๑)
ข้อ ๗ ให้ผู้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้ารายงานข้อมูลต่อ สกพ. ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือน
ถัดไป โดยมีรายละเอียดข้อมูลดังนี้
(๑) จํานวนหน่ ว ยไฟฟ้ า (กิ โ ลวัต ต์ชั่ว โมง) ที่ผลิ ต ทั้ งหมด โดยจําแนกตามวัต ถุป ระสงค์
การผลิตไฟฟ้า ได้แก่
ก. เพื่อจําหน่ายให้กับการไฟฟ้า
ข. เพื่อจําหน่ายให้กับลูกค้าอื่น นอกเหนือจากการไฟฟ้า
ค. เพื่อใช้เองภายในอาคารหรือโรงงานซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหรือธุรกิจต่อเนื่อง (ถ้ามี)
ง. ใช้ในกระบวนการผลิตภายในโรงไฟฟ้า (Station Service) (ถ้ามี)
(๒) จํานวนหน่วยไฟฟ้า (กิโลวัตต์ชั่วโมง) ที่ผลิตทั้งหมด โดยจําแนกชนิดเชื้อเพลิงที่ใช้ในการ
ผลิตไฟฟ้า
(๓) จํานวนเงินที่จะต้องนําส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า
กรณีที่มีการปรับปรุ งข้อมูลที่ ร ายงานมาแล้ว ข้ างต้น ให้ทําการปรับปรุง ในเดือนถัด ไปทัน ที
ที่ทราบ ทั้งนี้หากต้องมีการปรับปรุงจํานวนเงินที่นําส่งเข้ากองทุน ให้ทําการปรับปรุงในเดือนถัดไป
ข้อ ๘ วิธีการนําส่งเงินเข้ากองทุนให้ผู้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าดําเนินการตามที่ได้รับแจ้งจาก
สกพ.
ข้อ ๙ ในช่วงเริ่มต้นของการบังคับใช้ระเบียบนี้ ให้ สกพ. เริ่มเก็บเงินจากผู้รับใบอนุญาต
ผลิตไฟฟ้ารายเดิมเข้ากองทุนตั้งแต่เดือนถัดจากเดือนที่ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้
ข้อ ๑๐ ให้ประธานกรรมการกํากับกิจการพลังงานเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ และวินิจฉัย
ชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓
ดิเรก ลาวัณย์ศิริ
ประธานกรรมการกํากับกิจการพลังงาน

