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ประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน
เรื่อง การนําส่งและเบิกจ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สําหรับผู้รับใบอนุญาตจําหน่ายไฟฟ้า
เพื่อการชดเชยและอุดหนุนผู้รับใบอนุญาตจําหน่ายไฟฟ้าซึ่งได้ให้บริการแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาส
พ.ศ. ๒๕๕๙
โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการนําส่งและเบิกจ่ายเงินกองทุน
พัฒนาไฟฟ้า เพื่อการชดเชยและอุดหนุนผู้รับใบอนุญาตจําหน่ายไฟฟ้าซึ่งได้ให้บริการแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาส
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ที่รับทราบมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๓) เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘
อาศัย อํ านาจตามความในมาตรา ๑๑ (๑๐) มาตรา ๙๕ วรรคสอง มาตรา ๙๖ แห่ ง
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ และข้อ ๙ ของระเบียบคณะกรรมการกํากับ
กิ จ การพลั ง งาน ว่ า ด้ ว ยกองทุ น พั ฒ นาไฟฟ้ า พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการกํ า กั บ กิ จ การพลั ง งาน
ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เรื่อง การนําส่ง
และเบิกจ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สําหรับผู้รับใบอนุญาตจําหน่ายไฟฟ้า เพื่อการชดเชยและอุดหนุน
ผู้รับใบอนุญาตจําหน่ายไฟฟ้าซึ่งได้ให้บริการแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาส พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) คําสั่งคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน ที่ ๑๐๒/๒๕๕๕ เรื่อง การนําส่งเงินกองทุน
พัฒนาไฟฟ้าของผู้รับใบอนุญาตจําหน่ายไฟฟ้าที่เป็นภาคเอกชน สําหรับการอุดหนุนผู้ใช้ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาส
ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕
(๒) คําสั่งคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน ที่ ๑๗๗/๒๕๕๕ เรื่อง การนําส่งเงินเข้ากองทุน
พัฒนาไฟฟ้าของผู้รับใบอนุญาตจําหน่ายไฟฟ้าที่เป็นหน่วยงานของรัฐ สําหรับการอุดหนุนผู้ใช้ไฟฟ้า
ที่ด้อยโอกาส ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕
ข้อ ๔ ในประกาศนี้
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา ๙๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐
“ผู้รับใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า ประเภทใบอนุญาต
จําหน่ายไฟฟ้า
“หน่วยจําหน่าย” หมายความว่า จํานวนหน่วยจําหน่ายไฟฟ้าในรอบเดือน ที่ผู้รับใบอนุญาต
จําหน่ายให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดกลาง กิจการขนาดใหญ่ กิจการเฉพาะอย่าง องค์กรที่ไม่แสวงหากําไร
ผู้ใช้ไฟฟ้าชั่วคราว ผู้ใช้ไฟฟ้าที่สามารถงดจ่ายไฟฟ้าได้ และผู้ใช้ไฟฟ้าสํารอง
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“หน่วยจําหน่ายสุทธิ” หมายความว่า จํานวนหน่วยจําหน่ายไฟฟ้าในรอบเดือน ที่ผู้รับใบอนุญาต
จําหน่ายให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดกลาง กิจการขนาดใหญ่ กิจการเฉพาะอย่าง องค์กรที่ไม่แสวงหากําไร
ผู้ใช้ไฟฟ้าชั่วคราว ผู้ใช้ไฟฟ้าที่สามารถงดจ่ายไฟฟ้าได้ และผู้ใช้ไฟฟ้าสํารอง หักด้วยจํานวนหน่วยไฟฟ้า
ที่ รั บ ซื้ อ มาเพื่ อ การจํ า หน่ า ยจากการไฟฟ้ า นครหลวง การไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าค การไฟฟ้ า ฝ่ า ยผลิ ต
แห่งประเทศไทย และผู้รับใบอนุญาตจําหน่ายไฟฟ้าที่เป็นภาคเอกชน
“ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาส” หมายความว่า ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย ที่ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า
ขนาด ๕ (๑๕) แอมแปร์ และใช้ไฟฟ้าไม่เกิน ๕๐ หน่วยต่อเดือน โดยการอุดหนุนตั้งแต่ค่าไฟฟ้า
ประจําเดือนมกราคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ผู้ที่ได้รับการอุดหนุนจะต้องไม่เป็นนิติบุคคล และใช้ไฟฟ้า
ไม่เกิน ๕๐ หน่วยต่อเดือน ติดต่อกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ เดือน
ข้อ ๕ ให้ผู้รับใบอนุญาตนําส่งเงินเข้ากองทุนเพื่ออุดหนุนค่าไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาส
โดยจัดเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดกลาง กิจการขนาดใหญ่ กิจการเฉพาะอย่าง องค์กรที่ไม่แสวงหากําไร
ผู้ใช้ไฟฟ้าชั่วคราว ผู้ใช้ไฟฟ้าที่สามารถงดจ่ายไฟฟ้าได้ และผู้ใช้ไฟฟ้าสํารอง ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจําเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เป็นต้นไป โดยให้คํานวณเงินนําส่งเข้ากองทุน ในอัตรา ๐.๐๒๕๘ บาทต่อหน่วย
จําหน่ายสุทธิ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ในรอบเดือนที่เรียกเก็บค่าไฟฟ้า หักด้วยเงินอุดหนุนค่าไฟฟ้า
ที่ได้ให้บริการแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาสตามมาตรา ๙๗ (๑) ในรอบเดือนที่เกิดขึ้นจริง
ในกรณีที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เป็นผู้รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้คํานวณเงินนําส่งเงินเข้ากองทุน ในอัตรา ๐.๐๒๕๘ บาทต่อหน่วย
จํ า หน่ า ย (ไม่ ร วมภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม ) ในรอบเดื อ นที่ เ รี ย กเก็ บ ค่ า ไฟฟ้ า หั ก ด้ ว ยเงิ น อุ ด หนุ น ค่ า ไฟฟ้ า
ที่ได้ให้บริการแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาสตามมาตรา ๙๗ (๑) ในรอบเดือนที่เกิดขึ้นจริง
ข้อ ๖ ให้ผู้รับใบอนุญาตรายงานข้อมูลการจําหน่ายไฟฟ้าภายในวันที่ ๒๕ ของเดือนถัดจาก
เดือนที่มีการเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้า
ข้อ ๗ ในกรณีผลการคํานวณเงินนําส่งเข้ากองทุนตามข้อ ๕ เป็นบวก ให้ผู้รับใบอนุญาต
นําส่งเงินจํานวนดังกล่าวเข้ากองทุน ตามกําหนดระยะเวลา ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้รับใบอนุญาตที่เป็นภาคเอกชน ภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันสิ้นเดือนที่มีการเรียกเก็บเงิน
ค่าไฟฟ้า
(๒) ผู้รับใบอนุญาตที่เป็นหน่วยงานของรัฐ ก่อน ๒ วันทําการสุดท้ายของเดือนถัดจากเดือน
ที่มีการเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้า
ข้อ ๘ ในกรณีผลการคํานวณเงินนําส่งเข้ากองทุนตามข้อ ๕ เป็นลบ ให้ผู้รับใบอนุญาต
ขอเบิกจ่ายเงินจํานวนดังกล่าวจากกองทุน ตามกําหนดระยะเวลา ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตที่ เ ป็ น ภาคเอกชน ตั้ ง แต่ วั น เปิ ด ทํ า การวั น แรก หลั ง จาก ๔๕ วั น
นับถัดจากเดือนที่มีการเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าเป็นต้นไป
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(๒) ผู้รับใบอนุญาตที่เป็นหน่วยงานของรัฐ ตั้งแต่วันทําการสุดท้ายของเดือนถัดจากเดือน
ที่มีการเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าเป็นต้นไป
ข้อ ๙ วิธีการคํานวณเงินนําส่งเข้ากองทุน การรายงานข้อมูล การนําส่งเงิน และการเบิกจ่ายเงิน
จากกองทุนของผู้รับใบอนุญาต สําหรับการอุดหนุนผู้ใช้ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาส ให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศนี้
ข้อ ๑๐ ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตไม่รายงานข้อมูลการจําหน่ายไฟฟ้า หรือไม่นําส่งเงินเข้ากองทุน
หรือรายงานข้อมูลอันเป็นเท็จถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐
หากผู้รับใบอนุญาตรายงานข้อมูลการจําหน่ายไฟฟ้าคลาดเคลื่อน โดยไม่เป็นความผิดตามวรรคหนึ่ง
ให้ทําการปรับปรุงรายงานข้อมูลการจําหน่ายไฟฟ้าในรอบเดือนถัดไป พร้อมแสดงเหตุผลประกอบ
ข้อ ๑๑ ให้ประธานกรรมการกํากับกิจการพลังงานเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ และให้
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
พรเทพ ธัญญพงศ์ชัย
ประธานกรรมการกํากับกิจการพลังงาน

-๔-

วิธีการคํานวณเงินนําส่งเข้ากองทุน การรายงานข้อมูล
การนําส่งเงิน และการเบิกจ่ายเงินกองทุน
เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน
เรื่อง การนําส่งและเบิกจ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สําหรับผู้รับใบอนุญาตจําหน่ายไฟฟ้า
เพื่อการชดเชยและอุดหนุนผู้รับใบอนุญาตจําหน่ายไฟฟ้าซึ่งได้ให้บริการแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาส
พ.ศ. ๒๕๕๙
---------------------------------------------------------------

ข้อ ๑ การคํานวณเงินนําส่งเข้ากองทุน
การคํานวณเงินนําส่งเข้ากองทุนของผู้รับใบอนุญาตจําหน่ายไฟฟ้า เพื่อการชดเชยและอุดหนุนผู้รับ
ใบอนุญาตจําหน่ายไฟฟ้าซึ่งได้ให้บริการแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาส ประเภทบ้านอยู่อาศัย ที่ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า
ขนาด ๕ (๑๕) แอมแปร์ และใช้ไฟฟ้าไม่เกิน ๕๐ หน่วยต่อเดือน โดยการอุดหนุนตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจําเดือน
มกราคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ผู้ที่ได้รับการอุดหนุนจะต้องไม่เป็นนิติบุคคล และใช้ไฟฟ้าไม่เกิน ๕๐ หน่วยต่อ
เดือน ติดต่อกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ เดือน ดังต่อไปนี้
๑.๑ ให้ผู้รับใบอนุญาตนําหน่วยจําหน่ายไฟฟ้าในรอบเดือนที่เกิดขึ้นจริง ที่จําหน่ายให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า
ประเภทกิจการขนาดกลาง กิจการขนาดใหญ่ กิจการเฉพาะอย่าง องค์กรที่ไม่แสวงหากําไร ผู้ใช้ไฟฟ้าชั่วคราว
ผู้ใช้ไฟฟ้ าที่ ส ามารถงดจ่ายไฟฟ้าได้ และผู้ใช้ไฟฟ้าสํารอง ลบด้วยจํานวนหน่ วยไฟฟ้าที่รับ ซื้อ มาเพื่ อการ
จําหน่ า ยจากการไฟฟ้ านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิ ภาค การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิต แห่ งประเทศไทย และผู้ รับ
ใบอนุญาตจําหน่ายไฟฟ้าที่เป็นภาคเอกชน คูณด้วยอัตราการนําส่งเงินเข้ากองทุน ๐.๐๒๕๘ บาทต่อหน่วย
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และนําจํานวนเงินที่คํานวณได้ดังกล่าวลบด้วยเงินอุดหนุนค่าไฟฟ้าที่ได้ให้บริการแก่ผู้ใช้
ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาสตามมาตรา ๙๗(๑) ในรอบเดือนที่เกิดขึ้นจริง
๑.๒ ในกรณีที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เป็นผู้รับใบอนุญาต ให้นําหน่วยจําหน่ายไฟฟ้าในรอบเดือนที่เกิดขึ้นจริง ที่จําหน่ายให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท
กิจการขนาดกลาง กิจการขนาดใหญ่ กิจการเฉพาะอย่าง องค์กรไม่แสวงหากําไร ผู้ใช้ไฟฟ้าชั่วคราว ผู้ใช้ไฟฟ้า
ที่สามารถงดจ่ายไฟฟ้าได้ และผู้ใช้ไฟฟ้าสํารอง คูณด้วยอัตราการนําส่งเงินเข้ากองทุน ๐.๐๒๕๘ บาทต่อหน่วย
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และนําจํานวนเงินที่คํานวณได้ดังกล่าวลบด้วยเงินอุดหนุนค่าไฟฟ้าที่ได้ให้บริการแก่ผู้ใช้
ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาสตามมาตรา ๙๗(๑) ในรอบเดือนที่เกิดขึ้นจริง
ทั้งนี้ หากมีความคลาดเคลื่อนของหน่วยจําหน่ายไฟฟ้า ให้ผู้รับใบอนุญาตนําหน่วยจําหน่ายไฟฟ้าที่
คลาดเคลื่อนนั้นไปปรับลดหรือปรับเพิ่มกับหน่วยจําหน่ายไฟฟ้า แล้วแต่กรณี ในรอบเดือนถัดไป พร้อมแสดง
เหตุผลประกอบ และหากจํานวนเงินอุดหนุนคลาดเคลื่อน ให้นําจํานวนเงินอุดหนุนที่คลาดเคลื่อนนั้นไปนําส่ง
หรือขอเบิก แล้วแต่กรณี ในเดือนถัดไป

ข้อ ๒ การรายงานข้อมูล
ให้ผู้รับใบอนุญาตรายงานข้อมูลการจําหน่ายไฟฟ้าผ่านเว็บไซต์สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการ
พ ลั ง ง า น (สํ า นั ก ง า น ก ก พ .) (http://www.erc.or.th) ห รื อ พิ ม พ์ URL ที่ เว็ บ Browser URL:
http://app04.erc.or.th/elicense/login.aspx โดยใช้รหั ส ผู้ใช้งาน (Username) และรหั ส ผ่าน (Password) ที่
ได้รับแจ้งจากสํานักงาน กกพ. ในการรายงานข้อมูล

-๕-

ข้อ ๓ การรับใบแจ้งการชําระเงินเข้ากองทุน
เมื่อ สํานัก งาน กกพ. ได้รับ รายงานข้อมูล การจําหน่ายไฟฟ้าแล้ว สํานัก งาน กกพ. จะจัดทําใบแจ้ง
การชําระเงินเข้ากองทุน และแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตทราบทาง E-mail และผู้รับใบอนุญาตสามารถพิมพ์ใบแจ้ง
การชําระเงินเข้ากองทุน จากเว็บไซต์ตามข้อ ๒

ข้อ ๔ การนําส่งเงิน
เมื่อผู้รับใบอนุญาตได้รับใบแจ้งการชําระเงินเข้ากองทุนแล้ว สามารถนําส่งเงินเข้ากองทุน ได้ ๒ วิธี
ดังต่อไปนี้
(๑) นําส่งเงินเข้ากองทุนผ่านธนาคารตามที่สํานักงาน กกพ. กําหนด โดยนําส่งเงินตามจํานวนที่ระบุ
ในใบแจ้งการชําระเงินที่ได้รับตามข้อ ๒ ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตจะต้องนําใบแจ้งชําระเงินไปชําระเงินที่ธนาคาร
พร้อมทั้งเป็นผู้ชําระค่าธรรมเนียมที่ธนาคารเรียกเก็บ
(๒) นําส่งเงินเข้ากองทุน ณ ฝ่ายบริห ารกองทุนพัฒ นาไฟฟ้า สํานักงาน กกพ. อาคารจัตุรัสจามจุรี
ชั้น ๒๐ ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ในวันและเวลาราชการ โดยสั่งจ่ายเป็นแคชเชียร์เช็ค
เท่านั้น ในนาม “สกพ. กองทุนพัฒนาไฟฟ้า ม.๙๗(๑) สําหรับผู้ด้อยโอกาส (๙๐๐๓๖)” (แคชเชียร์เช็ค ๑ ใบ
ต่อ ๑ รายการ) หรือชําระด้วยเงินสดเท่านั้น

ข้อ ๕ การพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน
เมื่อสํานักงาน กกพ. ได้รับการชําระเงินเข้ากองทุนจากผู้รับใบอนุญาตแล้ว สํานักงาน กกพ. จะจัดส่ง
ใบเสร็จรับเงินเข้ากองทุนให้ผู้รับใบอนุญาต ดังต่อไปนี้
(๑) กรณีที่ผู้รับ ใบอนุญ าตนําใบแจ้งชําระเงินตามข้อ ๔ (๑) ไปชําระเงินที่ธนาคาร สํานักงาน กกพ.
จะส่ ง E-mail แจ้ ง ให้ ท ราบ โดยผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตสามารถตรวจสอบสถานะของการชํ าระเงิ น และพิ ม พ์
ใบเสร็จรับเงินได้ทางเว็บไซต์ตามข้อ ๒ กรณีที่ผู้รับใบอนุญาตทําใบเสร็จรับเงินสูญหาย สามารถขอถ่ายสําเนา
ใบเสร็จรับเงินจากสํานักงาน กกพ.
(๒) กรณีที่ผู้รับใบอนุญาตชําระเงิน ณ ฝ่ายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สํานักงาน กกพ. ตามข้อ ๔ (๒)
สํานักงาน กกพ. จะออกใบเสร็จรับเงินให้ทันที

ข้อ ๖ การเบิกจ่ายเงินกองทุน
(๑) ผู้รับใบอนุญาตสามารถขอรับเงินจากกองทุน โดยแจ้งรายละเอียดในการสั่งจ่ายเช็ค และมารับ
เช็คที่สํานักงาน กกพ. โดยสํานักงาน กกพ. จะสั่งจ่ายเป็นเช็คของยอดเบิกสุท ธิ หลังหักภาษี ณ ที่จ่ายของ
จํานวนเงินที่ขออุดหนุนก่อนรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)
(๒) ผู้รับใบอนุญาตสามารถขอรับเงินจากกองทุน โดยแจ้งรายละเอียดในการโอนเงินเข้าบัญชีผู้รับ
ใบอนุญ าตที่มีสิท ธิได้รับเงินอุดหนุน ทั้งนี้ ผู้รับ ใบอนุญ าตเป็นผู้รับ ภาระค่าธรรมเนีย มการโอนเงินทั้งหมด
โดยแจ้งชื่อบัญชี เลขที่บัญชีเงินฝากและเลขที่ผู้เสียภาษี มายังสํานักงาน กกพ. ทั้งนี้หลังจากได้รับเงินภายใน
๗ วันทําการ ให้นําส่งใบเสร็จรับเงินเป็นยอดจํานวนเต็ม โดยไม่หักค่าธรรมเนียมธนาคารและภาษีหัก ณ ที่จ่าย
(ถ้ามี) และสํานักงาน กกพ. จัดทําใบรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย เท่ากับจํานวนเงินที่หักไว้นําส่งผู้รับใบอนุญาต
ต่อไป
(๓) การเบิกจ่ายเงินกองทุน ถ้าผู้รับใบอนุญ าตขอเบิกจ่ายน้อยกว่าผลรวมของจํานวนเงินนําส่งเข้า
กองทุน ให้ผู้รับใบอนุญาตเบิกจ่ายได้เท่ากับจํานวนเงินที่ขอเบิก
หากผู้รับใบอนุญาตขอเบิกจ่ายมากกว่าผลรวมของจํานวนเงินนําส่งเข้ากองทุนและจํานวนเงินกองทุน
คงค้าง (ถ้ามี) ให้เบิกจ่ายได้เท่ากับผลรวมของจํานวนเงินเท่าที่มีอยู่ ณ วันที่ขอเบิก

-๖-

ข้อ ๗ การติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ผู้รับใบอนุญาตสามารถติดต่อประสานงาน รวมทั้งสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการนําส่งเงินเข้ากองทุน
เพิ่ม เติม ได้ที่ ฝ่ายบริห ารกองทุนพัฒ นาไฟฟ้า สํานักงาน กกพ. อาคารจัตุรัส จามจุรี ชั้น ๒๐ ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๙๙ ต่อ ๓๒๙ หรือ ๓๓๑ ในวันและเวลาราชการ
-------------------------------------------------------

