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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 หลักกำรและเหตุผล 
 

ภำครัฐได้มีกำรปรับปรุงนโยบำยกำรส่งเสริมกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียนมำอย่ำงต่อเนื่อง 
เพ่ือให้มีกำรใช้ทรัพยำกรภำยในประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่ำงมีประสิทธิภำพ ซึ่งจะช่วยลดกำรพ่ึงพำกำรน ำเข้ำ
พลังงำน และเพ่ิมควำมมั่นคงด้ำนพลังงำน คณะกรรมกำรนโยบำยพลังงำนแห่งชำติ (กพช.) เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกำยน 
2554 ได้เห็นชอบแผนพัฒนำพลังงำนทดแทนและพลังงำนทำงเลือก 25% ใน 10 ปี (พ.ศ.2555-พ.ศ.2564) 
(Alternative Energy Development Plan: AEDP 2012-2021) ซึ่งพัฒนำจำกกรอบนโยบำยรัฐบำลตำมที่ 
แถลงต่อรัฐสภำ ทั้งนี้ แผนดังกล่ำวท ำกำรปรับเพ่ิมเป้ำหมำยกำรส่งเสริมกำรใช้พลังงำนหมุนเวียน และไม่นับรวม
กำรส่งเสริมก๊ำซธรรมชำติในภำคขนส่ง (NGV) ในแผนกำรส่งเสริม  
 

แผน AEDP ดังกล่ำว มีเป้ำหมำยให้มีกำรใช้พลังงำนทดแทนเพ่ิมขึ้นจำกปี 2554 ที่ 7,413 ktoe เป็น 
25,000 ktoe ในปี 2564 โดยส่วนของกำรส่งเสริมกำรใช้ไฟฟ้ำมีเป้ำหมำยกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนทดแทนรวม 
13,927 MW หรือ 5,370.33 ktoe ประกอบด้วย กำรส่งเสริมกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ 3,000 MW 
พลังงำนลม 1,800 MW พลังงำนชีวมวล 4,800 MW พลังงำนจำกก๊ำซชีวภำพ 600 MW พลังงำนจำกขยะ 400 MW และ
พลังงำนน้ ำ 1,608 MW  

 

ส ำหรับแนวทำงกำรส่งเสริมกำรกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียน ที่ผ่ำนมำภำครัฐได้เปิดให้มีกำร    
รับซื้อไฟฟ้ำจำก SPP และ VSPP จำกพลังงำนหมุนเวียน พร้อมทั้งออกมำตรกำรส่งเสริมทำงกำรเงิน ได้แก่          
ส่วนเพ่ิมรำคำรับซื้อไฟฟ้ำ (ADDER) เพ่ือผลักดันให้มีกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียนตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
อย่ำงไรก็ดี จำกกำรประกำศมำตรกำรส่วนเพ่ิมรำคำรับซื้อไฟฟ้ำดังกล่ำวท ำให้มีผู้ประกอบกำรที่ยื่นข้อเสนอ
เพ่ือผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียนเป็นจ ำนวนมำก โดยเฉพำะพลังงำนแสงอำทิตย์   

 

กพช. เมื่อวันที่ 28 มิถุนำยน 2553 จึงได้มีมติให้หยุดกำรรับซื้อไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ก่อน 
และแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรมำตรกำรส่งเสริมกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ทบทวนผลกระทบ         
ค่ำไฟฟ้ำ พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรสนับสนุนกำรรับซื้อไฟฟ้ำเป็น Feed-in tariff (FIT) โดยก ำหนดเงิน
สนับสนุนไว้ในโครงสร้ำงค่ำไฟฟ้ำฐำน โดยให้ท ำกำรศึกษำอัตรำค่ำไฟฟ้ำแบบ FIT ตำมประเภทเชื้อเพลิงและ
เทคโนโลยี รวมทั้ง หลักเกณฑ์แนวทำงสนับสนุน และเสนอ กพช. พร้อมทั้งทบทวนรูปแบบและอัตรำกำร
ส่งเสริมกำรรับซื้อไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียนทุกปี และประกำศรับซื้อเป็นรอบๆ เพ่ือให้นโยบำยมีควำม
ยืดหยุ่น สำมำรถปรับได้ตำมสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนไป โดยกำรรับซื้อในรูปแบบ FIT ดังกล่ำว จะท ำให้อัตรำกำร
รับซื้อไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียนตลอดอำยุโครงกำรมีควำมสอดคล้องกับต้นทุนกำรผลิตไฟฟ้ำของ
ผู้ประกอบกำรมำกขึ้น และเป็นภำระกับผู้ใช้ไฟฟ้ำน้อยลง  
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ทั้งนี ้ในปี 2555 นั้น ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน (สนพ.) มีภำรกิจสนับสนุน คณะกรรมกำร

บริหำรมำตรกำรส่งเสริมกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียน ในกำรเตรียมงำนเพ่ือรองรับกำรปรับเปลี่ยนกำร
รับซื้อไฟฟ้ำเป็นกำรรับซื้อในรูปแบบ FIT ได้แก่  

- กำรสนับสนุนกำรจัดท ำฐำนข้อมูลโครงกำรพลังงำนหมุนเวียน 
- กำรรวบรวมปัญหำอุปสรรคและท ำกำรวิเครำะห์เพ่ือเสนอแนะปรับปรุงระบบงำน          

รับซื้อไฟฟ้ำในปัจจุบัน ได้แก่ ด้ำนระเบียบรับซื้อไฟฟ้ำ ด้ำนสัญญำซื้อขำย รูปแบบ
ส่งผ่ำนผลกระทบค่ำไฟฟ้ำ 

- กำรทบทวนศักยภำพและต้นทุนกำรผลิตไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียนแต่ละประเภทและ
เทคโนโลยี 

- กำรจัดท ำ Focus Group กลุ่มสถำบันกำรเงิน กลุ่มเทคโนโลยีพลังงำนหมุนเวียน        
แต่ละประเภทและเทคโนโลยี กลุ่มผู้เชี่ยวชำญเพ่ือท ำกำรวิเครำะห์ต้นทุนทำงสังคม
และสิ่งแวดล้อม 

- กำรปรับปรุงรูปแบบกำรวิเครำะห์โครงกำรโดยน ำ RETSCREEN Model มำเป็น
แบบจ ำลองมำตรฐำนในกำรวิเครำะห์อัตรำ FIT เพ่ือให้มีควำมโปร่งใส และทุกภำคส่วน
สำมำรถตรวจสอบได ้

 

อย่ำงไรก็ดี ในปี 2556 สนพ. ยังคงต้องด ำเนินกำรทบทวนรูปแบบและอัตรำกำรส่งเสริมกำร        
รับซื้อไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียนต่อเนื่องจำกปี 2555 เพ่ือให้เป็นไปตำมมติ กพช. ซึ่งมีนโยบำยให้ทบทวน
รูปแบบและอัตรำกำรส่งเสริมกำรรับซื้อไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียนทุกปี และประกำศรับซื้อเป็นรอบๆ  
นอกจำกนี้กำรออกรำคำรับซื้อไฟฟ้ำแบบ FIT ในแต่ละปี จ ำเป็นต้องมีรวบรวมข้อมูลเพ่ือปรับปรุงอัตรำและ
ปริมำณกำรส่งเสริมตำมกลุ่มเป้ำหมำยให้เหมำะสม และสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไปอย่ำง
รวดเร็ว เพื่อไม่ให้เป็นภำระต่อผู้ใช้ไฟฟ้ำ เช่น  

- กำรทบทวนต้นทุนของพลังงำนหมุนเวียนที่ เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพำะเซลล์
แสงอำทิตย์ที่รำคำลดลงอย่ำงรวดเร็ว  

- กำรส่งเสริมให้มีกำรผลิตไฟฟ้ำชีวมวลให้มีกำรลงทุนในเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภำพมำกขึ้น  
- กำรส่งเสริมมีกำรผลิตไฟฟ้ำชีวมวลให้มีก ำลังผลิตที่สอดคล้องกับควำมสำมำรถในกำร

จดัหำเชื้อเพลิงชีวมวล รวมถึงพืชพลังงำน (Energy Crop) ที่ก ำลังจะเกิดขึ้น  
- กำรเสนอแนะแนวทำงกำรรับซื้อไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียนขนำดเล็กและขนำดชุมชน 

โดยค ำนึงถึงปริมำณและรำคำรับซื้อที่เหมำะสม และผลประโยชน์ต่อชุมชน 
 

  ทั้งนี้ เนื่องจำกเจ้ำหน้ำที่ สนพ. มีจ ำนวนจ ำกัด และกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว จ ำเป็นต้องใช้ควำมรู้
ควำมสำมำรถในหลำกหลำยด้ำน เช่น ควำมรู้ทำงกำรเงินกำรลงทุน ควำมรู้ทำงด้ำนเทคนิควิศวกรรม จึงจ ำเป็น        
ต้องว่ำจ้ำงที่ปรึกษำผู้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ เพ่ือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนเพ่ือให้กำรจัดท ำ
นโยบำยและมำตรกำรส่งเสริมกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียน เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยมุ่งเน้น
กระบวนกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรจัดท ำนโยบำยดังกล่ำว 
 
 
 
 
 



 

บริษัท เอ็นเนอร์ย่ีลิงค์ จ ำกัด 

เลขที่ 8 ซอยเจริญนคร 48 ถนนเจริญนคร 
 แขวงส ำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10600 

โทร 0-2612-1376 โทรสำร 02-612-1374 
 

รำยงำนฉบับสมบูรณ์ 
สนับสนุนกำรด ำเนินงำนทบทวนต้นทุนรำคำรับซื้อไฟฟ้ำในรูปแบบ Feed-in tariff หน้ำที่ 1-3 

 

Energy Link Co.,Ltd.Energy Link Co.,Ltd.

 
1.2 วัตถุประสงค์ 
 

 1.2.1 ทบทวนอัตรำ Feed-in Tariff และมำตรกำรสนับสนุนส ำหรับกำรผลิตไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียน
แต่ละประเภท รวมทั้งจำกพืชพลังงำน (Energy Crop) พร้อมทั้งเสนอแนะปริมำณพลังไฟฟ้ำที่สนับสนุน        
โดยค ำนึงผลกระทบต่อค่ำไฟฟ้ำ ควำมพร้อมและกำรจัดเตรียมระบบไฟฟ้ำ ในกำรรับซื้อไฟฟ้ำจำกพลังงำน
หมุนเวียน ซึ่งต้องมีกำรทบทวนต้นทุนเป็นประจ ำทุกปี ตำมท่ีคณะกรรมนโยบำยพลังงำนแห่งชำติมีมติไว้ 

 1.2.2 สนับสนุนกำรปฏิบัติของเจ้ำหน้ำที่ สนพ. ในกำรให้ค ำปรึกษำ ควำมเห็นและข้อเสนอแนะ          
ในหลักกำรที่ถูกต้องตำมหลักวิชำกำรทั้งทำงด้ำนเทคนิค ด้ำนเศรษฐศำสตร์และกำรเงิน เพ่ือประกอบกำร
จัดท ำข้อเสนอแนะ เชิงนโยบำยไฟฟ้ำของประเทศ 

 1.2.3 เพ่ือให้ควำมรู้ และเปิดโอกำสให้ประชำชนทุกภำคส่วนที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ำมำมีส่วนร่วม         
ในกำรจัดท ำนโยบำยและมำตรกำรส่งเสริมกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียน 
 
1.3 ขอบเขตกำรด ำเนินงำน 
 

  1.3.1 ศึกษำและวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยกำรส่งเสริมกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำน
หมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in tariff และมำตรกำรสนับสนุนอ่ืนๆ ทั้งในแง่ปริมำณ คุณภำพ และรูปแบบของ
โครงกำรที่เกิดข้ึน โดยค ำนึงผลกระทบต่อค่ำไฟฟ้ำ ควำมพร้อมและกำรจัดเตรียมระบบไฟฟ้ำในกำรรับซื้อไฟฟ้ำ
จำกพลังงำนหมุนเวียน และเป้ำหมำยตำมท่ีนโยบำยก ำหนด  

  1.3.2 รวบรวม และศึกษำกฎระเบียบ หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องเพ่ือประกอบกำรจัดท ำนโยบำยกำร
ส่งเสริมกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียน เช่น ระเบียบที่เกี่ยวข้อง กับผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง 
มำตรกำรส่งเสริมกำรลงทุนในกำรประกอบกิจกำรพลังงำนของหน่วยงำนอื่นในประเทศ 

  1.3.3 ให้ค ำปรึกษำ ควำมเห็น และข้อเสนอแนะเพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำนด้ำนมำตรกำรส่งเสริม
กำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียนในหลักกำรที่ถูกต้องตำมหลักวิชำกำรทั้งทำงด้ำนเทคนิคด้ำนกฎหมำย         
ด้ำนเศรษฐศำสตร์และกำรเงิน เพ่ือประกอบกำรจัดท ำข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยไฟฟ้ำของประเทศ 

  1.3.4 รวบรวมองค์ควำมรู้ทำงเทคนิค และเศรษฐศำสตร์จำกเอกสำรทำงวิชำกำร กำรไฟฟ้ำและ
ผู้ประกอบกำร รวมถึงแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยในต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้องกับนโยบำยด้ำนไฟฟ้ำ 
รวมทั้ง จัดให้เจ้ำหน้ำที่ สนพ. เข้ำร่วมกำรอบรม สัมมนำ ศึกษำดูงำน หรือเชิญผู้ เชี่ยวชำญ ทั้งในและ
ต่ำงประเทศ ที่เก่ียวข้องกับนโยบำย และมำตรกำรด้ำนพลังงำนหมุนเวียน เพ่ือให้ควำมรู้ที่ทันสมัยอยู่เสมอกับ
เจ้ำหน้ำที่ สนพ. 

  - สัมมนำ/อบรม/ดูงำนในประเทศ ให้ควำมรุ้และสนับสนุนกำรท ำงำนของเจ้ำหน้ำที่ จ ำนวน 5 ครั้ง  

  1.3.5 จัดสัมมนำเพ่ือให้ควำมรู้ และรับฟังควำมคิดเห็นจำกทุกภำคส่วนที่มีส่วนได้ ส่วนเสียเพ่ือ
ประกอบกำรจัดท ำนโยบำยและมำตรกำรส่งเสริมกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียน 

  - สัมมนำรับฟังควำมคิดเห็น/สัมมนำกลุ่มย่อยระดมควำมคิดเห็น จ ำนวน 3 ครั้ง  
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1.4 ก ำหนดระยะเวลำแล้วเสร็จของงำน 

1.4.1 ก ำหนดระยะเวลำภำยใน 9 เดือน นับตั้งแต่วันที่ลงนำมในสัญญำ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงระยะเวลำที่ 
สนพ. ใช้ไปในกำรพิจำรณำผลกำรด ำเนินงำน ร่ำงรำยงำน หรือรำยงำนแต่ละฉบับที่ที่ปรึกษำน ำเสนองำนต่อ สนพ. 

1.4.2 ที่ปรึกษำต้องเสนอแผนกำรจัดส่งรำยงำนให้ สนพ. พิจำรณำ โดยแบ่งงำน ดังนี้ 
(1)  รำยงำนสรุปแนวทำงกำรศึกษำเบื้องต้น  : ภำยใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ลงนำมในสัญญำ 
  เสนอรำยงำนพร้อมทั้งบทสรุปผู้บริหำรจ ำนวน 
  6 ชุด และ CD จ ำนวน 1 ชุด 

(2)  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนฉบับที่ 1 : ภำยใน 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ลงนำมในสัญญำ 
  เสนอรำยงำนพร้อมทั้งบทสรุปผู้บริหำรจ ำนวน 
  6 ชุด และ CD จ ำนวน 1 ชุด 

(3)  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนฉบับที่ 2 : ภำยใน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ลงนำมในสัญญำ 
  เสนอรำยงำนพร้อมทั้งบทสรุปผู้บริหำรจ ำนวน 
  6 ชุด และ CD จ ำนวน 1 ชุด 

(4)  รำยงำนฉบับสมบูรณ์  : ภำยใน 9 เดือน นับตั้งแต่วันที่ลงนำมในสัญญำ 
  เสนอรำยงำนพร้อมทั้งบทสรุปผู้บริหำรจ ำนวน 
  6 ชุด และ CD จ ำนวน 1 ชุด 

 
1.5 วิธีกำรด ำเนินงำนของท่ีปรึกษำ 
 

วิธีการด าเนินงานของที่ปรึกษา จะด าเนินการครอบคลุมขอบเขตกำรด ำเนินงำนที่ได้ก ำหนดไว้ใน
รำยละเอียดและข้อก ำหนด (Terms of Reference : TOR) กำรจ้ำงที่ปรึกษำสนับสนุนกำรด ำเนินงำนทบทวน
ต้นทุนรำคำรับซื้อไฟฟ้ำในรูปแบบ Feed-in tariff โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 

 
ขอบเขต 

กำรด ำเนินงำน 
วิธีกำรด ำเนินงำนของท่ีปรึกษำ 

งำนที่ 1 
(หัวข้อ 1.3.1) 

- รวบรวมข้อมูลโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียนที่มีอยู่ในปัจจุบันและจัดท ำเป็น
ฐำนข้อมูลโครงกำรพลังงำนหมุนเวียนที่ทันสมัย สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน 

- วิเครำะห์ปริมำณรับซื้อไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียนเทียบกับเป้ำหมำย AEDP  
- วิเครำะห์ศักยภำพในกำรผลิตไฟฟ้ำของโครงกำรพลังงำนหมุนเวียนที่จ่ำยไฟฟ้ำเข้ำระบบ

แล้ว  
- รวบรวมข้อมูลต้นทุนค่ำไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียนในอดีต ตั้งแต่เริ่มมีกำรส่งเสริมกำร

ผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียนในรูปแบบ Adder จนถึงในปัจจุบัน 
- จัดท ำโมเดลและน ำเสนอผลกระทบต่อค่ำไฟฟ้ำจำกกำรรับซื้อไฟฟ้ำจำกพลังงำน

หมุนเวียนในปัจจุบัน ที่จะส่งผลกระทบต่อค่ำไฟฟ้ำในอนำคต 
- ประเมินแนวโน้มค่ำไฟฟ้ำที่มำจำกเชื้อเพลิงก๊ำซธรรมชำติ  
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ขอบเขต 
กำรด ำเนินงำน 

วิธีกำรด ำเนินงำนของท่ีปรึกษำ 

งำนที่ 2 
(หัวข้อ 1.3.2) 

- รวบรวมและศึกษำข้อมูลกฎระเบียบหรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรส่งเสริมกำรผลิต
ไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียนที่มีอยู่ในปัจจุบัน ทั้งในและต่ำงประเทศ 

- รวมรวบมำตรกำรส่งเสริมกำรลงทุนในกำรประกอบกิจกำรพลังงำนของหน่วยงำนอ่ืนใน
ประเทศ 
 

งำนที่ 3 
(หัวข้อ 1.3.3) 

- จัดท ำสรุปหรือปรับปรุงข้อมูลทำงเศรษฐศำสตร์และกำรเงินที่เกี่ยวข้องส ำหรับกำร
วิเครำะห์โครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียน เช่น อัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ ระยะเวลำ
กำรกู้ สัดส่วนกำรกู้เงิน เป็นต้น  

- จัดท ำสรุปหรือปรับปรุงหรือวิเครำะห์ข้อมูลด้ำนเทคนิคและต้นทุนของกำรผลิตไฟฟ้ำ
จำกพลังงำนหมุนเวียน 

- จัดท ำข้อเสนอเชิงนโยบำยในกำรสนับสนุนพลังงำนหมุนเวียนในประเทศไทย 
- เตรียมข้อมูลที่ใช้ส ำหรับกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมำตรกำรส่งเสริมกำรผลิต

ไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียน (ถ้ำมี) 
- ให้ควำมเห็นงำนอื่นๆที่เก่ียวข้อง ตำมท่ี สนพ.มอบหมำย (ถ้ำมี) 

 
งำนที่ 4 

(หัวข้อ 1.3.4) 
โดยที่ปรึกษำจะท ำกำรจัดสัมมนำ/อบรม/ดูงำนในประเทศ เพ่ือให้ควำมรู้และสนับสนุนกำร
ท ำงำนของเจ้ำหน้ำที่ จ ำนวน 5 ครั้ง ซึ่งแต่ละครั้งที่ปรึกษำจะสนับสนุนกำรด ำเนินกำรโดย
จะรับผิดชอบ ดังนี้ 

- น ำเสนอสถำนที่กำรจัดสัมมนำ/อบรม/ดูงำนในประเทศ 
- ด ำเนินกำรติดต่อสถำนที่ที่จะสัมมนำ/อบรม/ดูงำนในประเทศ 
- จัดเตรียมเอกสำร พำหนะ อำหำรและเครื่องดื่ม 
- ส ำรวจต้นทุนกำรผลิตไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียน ให้ครอบคลุมทั้ง 6 ประเภทเชื้อเพลิง 

รวมถึง Energy crop ในกำรจัดสัมมนำ/อบรม/ดูงำนในประเทศ รวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง 
- จัดท ำสรุปผลกำรสัมมนำ/อบรม/ดูงำนในประเทศ โดยเสนอผ่ำนทำงรำยงำนผลกำร

ด ำเนินงำน  
 

งำนที่ 5 
(หัวข้อ 1.3.5) 

โดยที่ปรึกษำจะท ำกำรจัดสัมมนำรับฟังควำมคิดเห็น/สัมมนำกลุ่มย่อยระดมควำมคิดเห็น 
จ ำนวน 3 ครั้ง โดยมีผู้เข้ำร่วมไม่น้อยกว่ำ 60 ท่ำน ซึ่งแต่ละครั้งที่ปรึกษำจะสนับสนุนกำร
ด ำเนินกำรโดยจะรับผิดชอบ ดังนี้ 

- น ำเสนอหัวข้องำนสัมมนำรับฟังควำมคิดเห็น/สัมมนำกลุ่มย่อยระดมควำมคิดเห็น  
- น ำเสนอรำยชื่อผู้เข้ำร่วมสัมมนำ เสนอต่อเจ้ำของโครงกำรเพ่ือพิจำรณำ 
- ด ำเนินกำรเรียนเชิญผู้เข้ำร่วมสัมมนำ 
- จัดเตรียมสถำนที ่เอกสำรประกอบกำรสัมมนำ อำหำรและเครื่องดื่ม 
- จัดท ำสรุปผลกำรสัมมนำรับฟังควำมคิดเห็น/สัมมนำกลุ่มย่อยระดมควำมคิดเห็น โดย

เสนอผ่ำนทำงรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
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สนับสนุนกำรด ำเนินงำนทบทวนต้นทุนรำคำรับซื้อไฟฟ้ำในรูปแบบ Feed-in tariff หน้ำที่ 1-6 
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 เนื้อหำที่น ำเสนอในรำยงำนฉบับนี้แบ่งออกเป็น 7 บท โดยแต่ละบทมีรำยละเอียดดังนี้ 

 บทที่ 1 บทน ำ 
 บทที่ 2 กำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยกำรส่งเสริมกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียน 
 บทที่ 3  รวบรวม และศึกษำกฎระเบียบ หรือกฎหมำย รวมทั้งมำตรกำรส่งเสริมกำรลงทุนอ่ืนๆ ที่

เกี่ยวข้อง 
 บทที่ 4  ให้ค ำปรึกษำ ควำมเห็น และข้อเสนอแนะเพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำนด้ำนมำตรกำร

ส่งเสริมกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียน 
 บทที่ 5 กำรจัดศึกษำดูงำนในประเทศ เพ่ือให้ควำมรู้และสนับสนุนกำรท ำงำนของเจ้ำหน้ำที่ สนพ. 
 บทที่ 6 กำรจัดสัมมนำเพ่ือให้ควำมรู้/สัมมนำกลุ่มย่อยระดมควำมคิดเห็น 
 บทที่ 7  สรุปข้อเสนอเชิงนโยบำยที่เกี่ยวข้องกับกำรรับซื้อไฟฟ้ำในรูปแบบ Feed-in tariff 
 



 

บริษัท เอ็นเนอร์ย่ีลิงค์ จ ำกัด 

เลขที่ 8 ซอยเจริญนคร 48 ถนนเจริญนคร 
 แขวงส ำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10600 
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รำยงำนฉบับสมบูรณ ์
สนับสนุนกำรด ำเนินงำนทบทวนต้นทุนรำคำรับซื้อไฟฟ้ำในรูปแบบ Feed-in tariff    หน้ำที่ 2-1 
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บทที่ 2 

การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามนโยบายการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 
 

 ที่ปรึกษำจะด ำเนินกำรศึกษำและวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยกำรส่งเสริมกำรผลิตไฟฟ้ำ
จำกพลังงำนหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in tariff และมำตรกำรสนับสนุนอื่นๆ ทั้งในแง่ปริมำณ คุณภำพ และ
รูปแบบของโครงกำรที่เกิดขึ้น โดยค ำนึงผลกระทบต่อค่ำไฟฟ้ำ ควำมพร้อมและกำรจัดเตรียมระบบไฟฟ้ำใน
กำรรับซื้อไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียน และเป้ำหมำยตำมท่ีนโยบำยก ำหนด โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
2.1  รวบรวมข้อมูลโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
 

ที่ปรึกษำได้รวบรวมข้อมูลโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียนที่มีอยู่ในปัจจุบัน จำกข้อมูลใน
เว็บไซด์ของส ำนักงำน กกพ. ณ วันที่ 1 กรกฎำคม 2558 และจัดท ำเป็นฐำนข้อมูลโครงกำรพลังงำนหมุนเวียน
ที่ทันสมัย สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน รำยละเอียดมีดังนี้ 
 

ตารางท่ี 2.1 สรุปสถำนะโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎำคม 2558 ) 

ประเภทพลังงานหมุนเวียน 
เป้าหมาย 

AEDP 
ก าลังผลิตติดต้ัง (เมกะวัตต์) 

จ่ายไฟแล้ว ท าสัญญาแล้ว ตอบรับซื้อแล้ว ยื่นข้อเสนอ รวมทั้งสิ้น 

1. ขยะ 400 74.92 113.17 109.40 189.36 486.85 

2. ชีวมวล 4,800 2,289.54 527.33 97.97 713.54 3,628.38 

3. ก๊าซชีวภาพ       

- น้ าเสีย/ของเสีย 600 245.67 105.10 18.38 157.62 526.76 

- พืชพลังงาน  0 0 0 0 0 

4. พลังงานน้ า 324 15.24 13.74 0.14 292.85 321.97 

5. พลังงานลม 1,800 215.70 1,029.92 492.30 201.26 1,939.18 

6. พลังงานแสงอาทิตย ์       

- บนพื้นดิน (ระบบ Adder เดิม) 2,800 1,391.14 124.54 193.67 881.18 2,590.53 

- บนหลังคา 200 78.00 39.00 24.00 69.00 210.00 

- หน่วยงานราชการ/สหกรณ์การเกษตร 800 0 0 0 0 0 

7. อื่นๆ 3 0 0 0 0 0 

รวมท้ังสิ้น 14,727 4,310.21 1,952.80 935.16 2,504.81 9,703.67 
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รูปที่ 2.1 ก ำลังผลิตติดตั้งโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎำคม 2558) 
  
  จำกข้อมูลดังกล่ำวพบว่ำ โครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียนมีก ำลังกำรผลิตติดตั้งรวมทุกสถำนะ 
เท่ำกับ 9,703.67 MW จำกเป้ำหมำย AEDP 14,727 MW โดยแบ่งประเภทพลังงำนหมุนเวียนได้ดังนี้ (1) ขยะ 
486.85 MW จำกเป้ำหมำย AEDP 400 MW  (2) ชีวมวล 3,628.38 MW จำกเป้ำหมำย AEDP 4,800 MW (3) 
ก๊ำซชีวภำพ 526.76 MW จำกเป้ำหมำย AEDP 600 MW (4) พลังงำนน้ ำ 321.97 MW จำกเป้ำหมำย AEDP 324 
MW (5) พลังงำนลม 1,939.18 MW จำกเป้ำหมำย AEDP 1,800 MW (6) พลังงำนแสงอำทิตย์ 2,800.53 MW 
จำกเป้ำหมำย AEDP 3,800 MW  และอ่ืนๆ 0 MW จำกเป้ำหมำยของ AEDP 3 MW   
 

(รำยละเอียดตำม สิ่งแนบ 2.1) 
 
  นอกจำกนั้น ที่ปรึกษำได้ท ำกำรวิเครำะห์ข้อมูลโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียนอย่ำงละเอียด 
สำมำรถแบ่งได้เป็น 7 ลักษณะ ประกอบด้วย  

- แบ่งตำมประเภท SPP และ VSPP 
- แบ่งตำมประเภท Firm และ Non-Firm 
- แบ่งตำมภูมิภำคของประเทศ 
- สรุปโครงกำรพลังงำนหมุนเวียนที่ถูกยกเลิกจำกฐำนข้อมูล 
- สรุปสถำนะโครงกำรพลังงำนหมุนเวียนที่เข้ำระบบรำยปี 
- สรุปสถำนะโครงกำรพลังงำนหมุนเวียนแยกตำมขนำดก ำลังผลิตติดตั้ง 
- สรุปข้อมูลโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกเอกชน 
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 การวิเคราะห์ข้อมูลโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแบ่งตามประเภท SPP และ VSPP 

จำกข้อมูลโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียน พบว่ำ โครงกำรประเภท SPP มีสัดส่วนร้อยละ 41  
ซึ่งโครงกำรพลังงำนลมมีสัดส่วนสูงสุดร้อยละ 45 ของโครงกำร SPP ทั้งหมด และในส่วนโครงกำรประเภท 
VSPP มีสัดส่วนร้อยละ 59 ซึ่งโครงกำรชีวมวลมีสัดส่วนสูงสุดร้อยละ 44 ของโครงกำร VSPP ทั้งหมด 
รำยละเอียดสรุปได้ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 2.2 สรุปข้อมูลโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียนแบ่งตำมประเภท SPP และ VSPP  

สถานะ 
จ านวนโครงการ (ราย) ก าลังผลิตตดิตั้ง (MW) ปริมาณเสนอขาย (MW) 

SPP VSPP รวม SPP VSPP รวม SPP VSPP รวม 
ขยะ 3 64 67 180.00 306.85 486.85 163.00 269.22 432.22 
ชีวมวล 40 256 296 1,144.80 2,483.58 3,628.38 800.60 1,463.76 2,264.36 
ก๊ำซชีวภำพ 0 237 237 0.00 526.76 526.76 0.00 447.18 447.18 
พลังงำนน้ ำ 3 37 40 233.26 88.71 321.97 192.20 85.64 277.84 
พลังงำนลม 25 41 66 1,739.90 199.28 1,939.18 1,593.50 166.05 1,759.55 
พลังงำนแสงอำทิตย ์ 7 474 481 549.44 2,041.09 2,590.53 436.00 1,917.44 2,353.44 

รวมทั้งสิ้น 78 1,109 1,187 3,847.40 5,646.27 9,493.67 3,185.30 4,349.28 7,534.58 

 

  
รูปที่ 2.2 สัดส่วนก ำลังผลิตติดตั้ง (ทุกสถำนะ) แบ่งตำมประเภท SPP และ VSPP 

 

(รำยละเอียดตำม สิ่งแนบ 2.2) 
 

 การวิเคราะห์ข้อมูลโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแบ่งตามประเภท Firm และ Non-Firm 

จำกข้อมูลโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียน พบว่ำ โครงกำรประเภท Firm มีสัดส่วนร้อยละ 6 
เท่ำนั้น ซึ่งเป็นโครงกำรชีวมวลทั้งหมด และในส่วนโครงกำรประเภท Non-Firm มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 94 ซึ่ง
ส่วนใหญ่จะเป็นโครงกำรชีวมวล พลังงำนแสงอำทิตย์และพลังงำนลม โดยมีสัดส่วนร้อยละ 34, 29 และ 22 
ตำมล ำดับ รำยละเอียดสรุปได้ดังนี้ 
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ตารางท่ี 2.3 สรุปข้อมูลโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียน แบ่งตำมประเภท Firm และ Non-Firm 

สถานะ 
จ านวนโครงการ (ราย) ก าลังผลิตตดิตั้ง (MW) ปริมาณเสนอขาย (MW) 

Firm Non-Firm รวม Firm Non-Firm รวม Firm Non-Firm รวม 
ขยะ 0 67 67 0.00 486.85 486.85 0.00 432.22 432.22 
ชีวมวล 19 277 296 531.30 3,097.08 3,628.38 360.60 1,903.76 2,264.36 
ก๊ำซชีวภำพ 0 237 237 0.00 526.76 526.76 0.00 447.18 447.18 
พลังงำนน้ ำ 0 40 40 0.00 321.97 321.97 0.00 277.84 277.84 
พลังงำนลม 0 66 66 0.00 1,939.18 1,939.18 0.00 1,759.55 1,759.55 
พลังงำนแสงอำทิตย ์ 0 481 481 0.00 2,590.53 2,590.53 0.00 2,353.44 2,353.44 

รวมทั้งสิ้น 19 1,168 1,187 531.30 8,962.37 9,493.67 360.60 7,173.98 7,534.58 

 

  
รูปที่ 2.3 สัดส่วนก ำลังกำรผลิตติดตั้ง (ทุกสถำนะ) แบ่งตำมประเภท Firm และ Non-Firm 

 

(รำยละเอียดตำม สิ่งแนบ 2.3) 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูลโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแบ่งตามภูมิภาคของประเทศ 

จำกข้อมูลโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียนหำกแบ่งตำมภูมิภำคของประเทศ พบว่ำ โครงกำรส่วน
ใหญ่จะอยู่ในพ้ืนที่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ มีสัดส่วนร้อยละ 37 ตำมมำด้วยพ้ืนที่ภำคเหนือ มีสัดส่วนร้อยละ 19 
ซ่ึงโดยภำพรวมโครงกำรชีวมวลจะมีสัดส่วนสูงสุดร้อยละ 38 ของโครงกำรทั้งหมด รำยละเอียดสรุปได้ดังนี้ 
 

    
รูปที่ 2.4 สัดส่วนก ำลังกำรผลิตติดตั้ง (ทุกสถำนะ) โครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียน 



 

บริษัท เอ็นเนอร์ย่ีลิงค์ จ ำกัด 

เลขที่ 8 ซอยเจริญนคร 48 ถนนเจริญนคร 
 แขวงส ำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10600 

โทร 0-2612-1376 โทรสำร 02-612-1374 
 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนฉบับที่ 2 
สนับสนุนกำรด ำเนินงำนทบทวนต้นทุนรำคำรับซื้อไฟฟ้ำในรูปแบบ Feed-in tariff    หน้ำที่ 2-5 

 

Energy Link Co.,Ltd.Energy Link Co.,Ltd.

ตารางท่ี 2.4 สรุปโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียน แยกตำมภูมิภำคของประเทศ 

ภูมิภาค 

จ่ายไฟแล้ว ท าสัญญาแล้ว ตอบรับซื้อแล้ว ยื่นข้อเสนอ รวมทั้งสิ้น 
จ านวน
โครงการ 
(ราย) 

ก าลังผลิต
ติดตัง้ 
(MW) 

ปริมาณ
เสนอขาย 

(MW) 

จ านวน
โครงการ 
(ราย) 

ก าลังผลิต
ติดตัง้ 
(MW) 

ปริมาณ
เสนอขาย 

(MW) 

จ านวน
โครงการ 
(ราย) 

ก าลังผลิต
ติดตัง้ 
(MW) 

ปริมาณ
เสนอขาย 

(MW) 

จ านวน
โครงการ 
(ราย) 

ก าลังผลิต
ติดตัง้ 
(MW) 

ปริมาณ
เสนอขาย 

(MW) 

จ านวน
โครงการ 
(ราย) 

ก าลังผลิต
ติดตัง้ 
(MW) 

ปริมาณ
เสนอขาย 
(MW) 

เขตนครหลวง 42 3.73 2.88 2 19.70 17.80 
      

44 23.43 20.68 
ภำคกลำง 95 717.10 529.91 15 108.00 97.37 14 201.34 182.80 51 521.16 417.71 175 1,547.59 1,227.80 
ภำคตะวันตก 77 449.56 284.95 16 77.18 41.32 5 117.16 105.95 39 287.56 225.71 137 931.46 657.93 
ภำคตะวันออก 43 382.57 277.19 9 42.27 31.45 4 15.98 15.93 42 228.99 223.53 98 669.80 548.10 
ภำคตะวันออกเฉยีงเหนือ 189 1,533.03 1,128.72 57 951.89 867.43 8 401.00 353.25 97 663.33 569.12 351 3,549.25 2,918.51 
ภำคใต้ 63 248.77 202.50 46 344.41 306.09 14 72.78 64.55 55 321.57 297.73 178 987.54 870.88 
ภำคเหนือ 80 897.45 568.20 39 370.36 309.25 18 103.60 95.40 67 413.19 317.85 204 1,784.61 1,290.69 

รวมทั้งสิ้น 589 4,232.21 2,994.35 184 1,913.80 1,670.71 63 911.86 817.88 351 2,435.81 2,051.64 1,187 9,493.67 7,534.58 
 

 (รำยละเอียดตำม สิ่งแนบ 2.4) 
  
ตารางท่ี 2.5 สรุปโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียน แยกตำมประเภทเชื้อเพลิง 

ภูมิภาค 

จ่ายไฟแล้ว  ท าสัญญาแล้ว ตอบรับซื้อแล้ว ยื่นข้อเสนอ รวมทั้งสิ้น 
จ านวน
โครงการ 
(ราย) 

ก าลังผลิต
ติดตัง้ 
(MW) 

ปริมาณ
เสนอขาย 

(MW) 

จ านวน
โครงการ 
(ราย) 

ก าลังผลิต
ติดตัง้ 
(MW) 

ปริมาณ
เสนอขาย 
(MW) 

จ านวน
โครงการ 
(ราย) 

ก าลังผลิต
ติดตัง้ 
(MW) 

ปริมาณ
เสนอขาย 

(MW) 

จ านวน
โครงการ 
(ราย) 

ก าลังผลิต
ติดตัง้ 
(MW) 

ปริมาณ
เสนอขาย 
(MW) 

จ านวน
โครงการ 
(ราย) 

ก าลังผลิต
ติดตัง้ 
(MW) 

ปริมาณ
เสนอขาย 
(MW) 

ขยะ 22 74.92 65.51 13 113.17 103.46 2 109.40 98.00 30 189.36 165.25 67 486.85 432.22 
ชีวมวล 149 2,289.54 1,306.66 62 527.33 388.54 17 97.97 86.84 68 713.54 482.33 296 3,628.38 2,264.36 
ก๊ำซชีวภำพ 116 245.67 200.02 54 105.10 85.92 8 18.38 17.30 59 157.62 143.94 237 526.76 447.18 
พลังงำนน้ ำ 8 15.24 14.17 9 13.74 13.51 2 0.14 0.14 21 292.85 250.03 40 321.97 277.84 
พลังงำนลม 6 215.70 188.70 32 1,029.92 959.77 7 492.30 435.00 21 201.26 176.08 66 1,939.18 1,759.55 
พลังงำนแสงอำทิตย ์ 288 1,391.14 1,219.30 14 124.54 119.52 27 193.67 180.60 152 881.18 834.03 481 2,590.53 2,353.44 

รวมทั้งสิ้น 589 4,232.21 2,994.35 184 1,913.80 1,670.71 63 911.86 817.88 351 2,435.81 2,051.64 1,187 9,493.67 7,534.58 
 

(รำยละเอียดตำม สิ่งแนบ 2.5) 



 

บริษัท เอ็นเนอร์ย่ีลิงค์ จ ำกัด 

เลขที่ 8 ซอยเจริญนคร 48 ถนนเจริญนคร 
 แขวงส ำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10600 

โทร 0-2612-1376 โทรสำร 02-612-1374 
 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนฉบับที่ 2 
สนับสนุนกำรด ำเนินงำนทบทวนต้นทุนรำคำรับซื้อไฟฟ้ำในรูปแบบ Feed-in tariff    หน้ำที่ 2-6 

 

Energy Link Co.,Ltd.Energy Link Co.,Ltd.

 สรุปโครงการพลังงานหมุนเวียนที่ถูกยกเลิกจากฐานข้อมูล 

จำกข้อมูลโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียน พบว่ำ โครงกำรพลังงำนหมุนเวียนที่ถูกยกเลิก
สำมำรถแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย ยกเลิกแบบค ำขอ ยกเลิกตอบรับซื้อ ยกเลิกสัญญำ และโครงกำรที่
อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำคดี มีจ ำนวนรวมทั้งสิ้น 925 โครงกำร คิดเป็นก ำลังผลิตติดตั้ง 10,118.02 MW โดย
พลังงำนชีวมวล มีจ ำนวนโครงกำรที่ยกเลิกมำกที่สุด 337 โครงกำร คิดเป็นก ำลังผลิตติดตั้ง 3,512.64 MW 
ล ำดับรองลงมำคือ พลังงำนแสงอำทิตย์และพลังงำนลม จ ำนวน 331 โครงกำร และ 110 โครงกำร คิดเป็น
ก ำลังผลิตติดตั้ง 2,184.43 MW และ 3,496.76 MW ตำมล ำดับ รำยละเอียดสรุปได้ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 2.6 สรุปกำรยกเลิกโครงกำรพลังงำนหมุนเวียน แยกตำมประเภทเชื้อเพลิง 

ประเภทเช้ือเพลิง 
ยกเลิกแบบค าขอ ยกเลิกตอบรับซื้อ ยกเลิกสัญญา โครงการอยู่ระหว่างพิจารณาคดี รวมท้ังสิ้น 

จ านวน 
(ราย) 

ก าลังผลิต
ติดตั้ง (MW) 

จ านวน 
(ราย) 

ก าลังผลิต
ติดตั้ง (MW) 

จ านวน 
(ราย) 

ก าลังผลิตติดต้ัง 
(MW) 

จ านวน  
(ราย) 

ก าลังผลิตติดต้ัง 
(MW) 

จ านวน 
(ราย) 

ก าลังผลิต
ติดตั้ง (MW) 

พลังงำนแสงอำทติย์ 
        

0 0.00 
- PV 21 770.16 11 15.80 17 21.32 25 29.56 74 836.84 
- Thermal 

  
1 1.50 133 614.09 123 732.00 257 1,347.59 

พลังงำนลม 60 2,982.16 35 366.45 15 148.15 
  

110 3,496.76 
พลังงำนน้ ำขนำดเล็ก 3 227.70 

  
1 1.00 

  
4 228.70 

ชีวมวล 56 870.42 52 294.29 229 2,347.93 
  

337 3,512.64 
ก๊ำซชีวภำพ 37 163.13 26 35.35 27 47.89 

  
90 246.36 

ขยะ 26 252.84 7 73.03 20 123.26 
  

53 449.13 
รวมท้ังสิ้น 203 5,266.40 132 786.43 442 3,303.63 148 761.56 925 10,118.02 

 

(รำยละเอียดตำม สิ่งแนบ 2.6) 
 
 สรุปสถานะโครงการพลังงานหมุนเวียนที่เข้าระบบรายปี 

ที่ปรึกษำได้ด ำเนินกำรจัดท ำสรุปสถำนะโครงกำรพลังงำนหมุนเวียนที่เข้ำระบบรำยปี โดยแบ่งตำม
ประเภทเชื้อเพลิงของพลังงำนหมุนเวียน ซึ่งตัวอย่ำงกำรจัดท ำแสดงได้ดังนี้ 

 
 

     

(รำยละเอียดตำม สิ่งแนบ 2.7) 
 



 

บริษัท เอ็นเนอร์ย่ีลิงค์ จ ำกัด 

เลขที่ 8 ซอยเจริญนคร 48 ถนนเจริญนคร 
 แขวงส ำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10600 

โทร 0-2612-1376 โทรสำร 02-612-1374 
 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนฉบับที่ 2 
สนับสนุนกำรด ำเนินงำนทบทวนต้นทุนรำคำรับซื้อไฟฟ้ำในรูปแบบ Feed-in tariff    หน้ำที่ 2-7 

 

Energy Link Co.,Ltd.Energy Link Co.,Ltd.

 

 สรุปสถานะโครงการพลังงานหมุนเวียนแยกตามขนาดก าลังผลิตติดตั้ง 

ที่ปรึกษำได้ด ำเนินกำรจัดท ำสรุปสถำนะโครงกำรพลังงำนหมุนเวียนแยกตำมขนำดก ำลังผลิตติดตั้งและ
สถำนะกำรรับซื้อของโครงกำร ตำมกำรแบ่งขนำดและประเภทเทคโนโลยี ส ำหรับกำรจัดท ำอัตรำรับซื้อไฟฟ้ำ
จำกพลังงำนหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff ซึ่งตัวอย่ำงกำรจัดท ำแสดงได้ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 2.7 สรุปสถำนะโครงกำรพลังงำนหมุนเวียนแยกตำมขนำดก ำลังผลิตติดตั้ง 

ประเภทพลงังานหมุนเวยีน 
แบ่งตามก าลังผลิตติดตั้ง 

COD รวมทั้งสิ้น 
จ านวน 
(ราย) 

ก าลังผลิต
ติดตัง้ (MW) 

ปริมาณเสนอ
ขาย (MW) 

จ านวน 
(ราย) 

ก าลังผลิต
ติดตัง้ (MW) 

ปริมาณเสนอ
ขาย (MW) 

1) ขยะ (การจัดการขยะแบบผสมผสาน) 
      

ก าลังผลิต ≤ 1 MW 6 2.83 1.81 15 8.10 6.57 
ก าลังผลิต > 1-3 MW 3 5.60 4.80 6 12.70 11.45 
ก าลังผลิต > 3-10 MW 2 14.00 13.00 28 221.61 194.90 
ก าลังผลิต 10-90 MW 1 20.00 18.00 5 200.00 180.90 

2) ขยะ (หลมุฝังกลบ) 
      

ก าลังผลิต < 10 MW 10 32.49 27.90 13 44.44 38.40 
ก าลังผลิต 10-90 MW 

   
0 0.00 0.00 

3) ชีวมวล 
      

ก าลังผลิต ≤ 1 MW 10 6.71 5.75 42 36.07 34.35 
ก าลังผลิต > 1-3 MW 6 12.40 8.59 15 30.71 22.79 
ก าลังผลิต > 3-10 MW 63 548.33 456.70 143 1,220.41 1,027.30 
ก าลังผลิต 10-90 MW 70 1,722.10 835.62 96 2,341.20 1,179.92 

4) ก๊าซชีวภาพ (น้ าเสีย/ของเสยี) 
      

ก าลังผลิต < 10 MW 116 245.67 200.02 233 478.63 421.48 
ก าลังผลิต 10-90 MW 

   
4 48.13 25.70 

5) ก๊าซชีวภาพ (พืชพลังงาน) 
      

ก าลังผลิต < 10 MW 
   

0 0.00 0.00 
6) พลังงานน้ า 

      
ก าลังผลิต < 200 kW 3 0.11 0.10 13 0.82 0.75 
ก าลังผลิต > 200 kW 4 1.87 1.87 24 87.89 84.89 
ก าลังผลิต 10-90 MW 1 13.26 12.20 3 233.26 192.20 

7) พลังงานลม 
      

ก าลังผลิต < 10 MW 4 8.70 8.70 34 127.28 108.05 
ก าลังผลิต 10-90 MW 2 207.00 180.00 32 1,811.90 1,651.50 

8) พลังงานแสงอาทิตย ์
      

ก าลังผลิต < 10 MW 278 917.42 874.30 469 1,981.09 1,877.44 
ก าลังผลิต 10-90 MW 10 473.72 345.00 12 609.44 476.00 

 

(รำยละเอียดตำม สิ่งแนบ 2.8) 
 

 



 

บริษัท เอ็นเนอร์ย่ีลิงค์ จ ำกัด 

เลขที่ 8 ซอยเจริญนคร 48 ถนนเจริญนคร 
 แขวงส ำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10600 

โทร 0-2612-1376 โทรสำร 02-612-1374 
 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนฉบับที่ 2 
สนับสนุนกำรด ำเนินงำนทบทวนต้นทุนรำคำรับซื้อไฟฟ้ำในรูปแบบ Feed-in tariff    หน้ำที่ 2-8 
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 สรุปข้อมูลโครงการผลิตไฟฟ้าจากเอกชน 

ที่ปรึกษำได้ด ำเนินกำรจัดท ำสรุปข้อมูลโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกเอกชน ซึ่งประกอบด้วย โรงไฟฟ้ำ IPP 
จำกเชื้อเพลิงฟอสซิล โรงไฟฟ้ำโคเจนเนอเรชันจำกเชื้อเพลิงฟอสซิล และโรงไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียน โดยท ำ
กำรวิเครำะห์ข้อมูลแบ่งตำมสถำนะกำรรับซื้อไฟฟ้ำ แบ่งตำมประเภท Firm/Non-Firm แบ่งตำมประเภท 
SPP/VSPP แบ่งตำมรำยภูมิภำค และแบ่งตำมประเภทเชื้อเพลิง ซึ่งตัวอย่ำงกำรจัดท ำแสดงได้ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 2.8 ข้อมูลโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกเอกชน 

ประเภท 

COD PPA ตอบรับซื้อแล้ว ยื่นข้อเสนอ รวมท้ังสิ้น 

จ านวน 
(ราย) 

ก าลังผลิต
ติดตั้ง 
(MW) 

ปริมาณ
เสนอขาย 
(MW) 

จ านวน 
(ราย) 

ก าลังผลิต
ติดตั้ง 
(MW) 

ปริมาณ
เสนอขาย 
(MW) 

จ านวน 
(ราย) 

ก าลังผลิต
ติดตั้ง 
(MW) 

ปริมาณ
เสนอขาย 
(MW) 

จ านวน 
(ราย) 

ก าลังผลิต
ติดตั้ง 
(MW) 

ปริมาณ
เสนอขาย 
(MW) 

จ านวน 
(ราย) 

ก าลังผลิต
ติดตั้ง (MW) 

ปริมาณ
เสนอขาย 
(MW) 

Fossil (IPP) 17 15,544.52 13,966.70 3 5,930.00 5,930.00 1 540.00 540.00       21 22,014.52 20,436.70 
COGEN 58 6,337.06 3,855.32 45 4,662.44 3,454.60       1 14.50 10.00 104 11,014.00 7,319.92 
Renewable 592 4,256.08 3,010.85 184 1,913.80 1,670.71 63 911.86 817.88 352 2,443.04 2,061.54 1,191 9,524.77 7,560.98 
ผลรวมท้ังหมด 667 26,138 20,833 232 12,506 11,055 64 1,452 1,358 353 2,458 2,072 1,316 42,553 35,318 

 

         
 

รูปที่ 2.5 ก ำลังกำรผลิตติดตั้งและสัดส่วนของผู้ผลิตไฟฟ้ำเอกชน 
 

       
 

รูปที่ 2.6 สัดส่วนก ำลังผลิตติดตั้งของผู้ผลิตไฟฟ้ำเอกชน แยกตำมภูมิภำค 
 

       
 

รูปที่ 2.7 สัดส่วนก ำลังผลิตติดตั้งของผู้ผลิตไฟฟ้ำเอกชน แยกตำมประเภทเชื้อเพลิง 
 

(รำยละเอียดตำม สิ่งแนบ 2.9) 



 

บริษัท เอ็นเนอร์ย่ีลิงค์ จ ำกัด 

เลขที่ 8 ซอยเจริญนคร 48 ถนนเจริญนคร 
 แขวงส ำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10600 

โทร 0-2612-1376 โทรสำร 02-612-1374 
 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนฉบับที่ 2 
สนับสนุนกำรด ำเนินงำนทบทวนต้นทุนรำคำรับซื้อไฟฟ้ำในรูปแบบ Feed-in tariff หน้ำที่ 2-9 

 

Energy Link Co.,Ltd.Energy Link Co.,Ltd.

 

2.2  วิเคราะห์ปริมาณรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเทียบกับเป้าหมาย AEDP  
 

ที่ปรึกษำได้ท ำกำรวิเครำะห์ปริมำณกำรรับซื้อไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียนในปัจจุบัน จำกข้อมูลใน
เว็บไซด์ของส ำนักงำน กกพ. ณ วันที่ 1 กรกฎำคม 2558  เปรียบเทียบกับแผน AEDP ปรับปรุงใหม่ ซึ่ง
รำยละเอียดผลกำรวิเครำะห์ มีดังนี้ 
 

ตารางท่ี 2.9 สรุปกำรวิเครำะห์ปริมำณรับซื้อไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียนเทียบกับเป้ำหมำย AEDP 

ประเภทพลงังานหมุนเวยีน 
เป้าหมาย 
AEDP 

จ่ายไฟแล้ว 
ท าสัญญา
แล้ว+ตอบ
รับแล้ว 

รวมผูกพัน
กับภาครัฐ

แล้ว 

ปริมาณ
คงเหลือ 

ยื่นข้อเสนอ 

1. ขยะ 400 75 223 297 103 189.36 
2. ชีวมวล 4,800 2,290 625 2,915 1,885 713.54 
3. ก๊าซชีวภาพ 

      
- น้ าเสีย/ของเสีย 600 246 123 369 231 157.62 
- พืชพลังงาน 3,000 0 0 0 3,000 0 

4. พลังงานน้ า 324 15 14 29 295 292.85 
5. พลังงานลม 1,800 216 1,522 1,738 62 201.26 
6. พลังงานแสงอาทิตย ์

      
- บนพื้นดิน (ระบบ Adder เดิม) 2,800 1,391 318 1,709 1,091 881.18 
- บนหลังคา 200 78.00 63 141 59 69.00 
- หน่วยงานราชการ/สหกรณ์

การเกษตร 
800 0 0 0 800 0 

7. อ่ืนๆ 3 0 0 0 3 0 
รวมทั้งสิ้น 14,727 4,310 2,889 7,199 7,528 2,505 

 

 
รูปที่ 2.8 กำรวิเครำะห์ปริมำณคงเหลือ ตำมแผน AEDP ฉบับปรับปรุงใหม่ 

 

(รำยละเอียดตำม สิ่งแนบ 2.10) 



 

บริษัท เอ็นเนอร์ย่ีลิงค์ จ ำกัด 

เลขที่ 8 ซอยเจริญนคร 48 ถนนเจริญนคร 
 แขวงส ำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10600 

โทร 0-2612-1376 โทรสำร 02-612-1374 
 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนฉบับที่ 2 
สนับสนุนกำรด ำเนินงำนทบทวนต้นทุนรำคำรับซื้อไฟฟ้ำในรูปแบบ Feed-in tariff หน้ำที่ 2-10 

 

Energy Link Co.,Ltd.Energy Link Co.,Ltd.

2.3  วิเคราะห์ศักยภาพในการผลิตไฟฟ้าของโครงการพลังงานหมุนเวียนที่จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบแล้ว  
 

ที่ปรึกษำได้ท ำกำรเก็บรวบรวมข้อมูลหน่วยไฟฟ้ำที่ผลิตได้จริงของโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำน
หมุนเวียน จำกรำยงำนค่ำ Ft ตั้งแต่เดือนมกรำคม 2555 จนถึง ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ เดือนเมษำยน 2558) เพ่ือ
ประเมินหำค่ำตัวประกอบโรงไฟฟ้ำ (Plant Factor; PF) ทั้งนี้ ข้อมูลที่น ำมำวิเครำะห์ประกอบไปด้วยโครงกำร
รวมทั้งสิ้น 544 โครงกำร ก ำลังผลิตติดตั้งรวม 4,056 เมกะวัตต์ รำยละเอียดสรุปได้ดังนี้  
 

ตารางท่ี 2.10 สรุปค่ำตัวประกอบโรงไฟฟ้ำ (Plant Factor) แยกตำมประเภทเชื้อเพลิง 

ประเภทเชื้อเพลิง 
จ านวนโครงการ 

(ราย) 
ก าลังผลิตตดิตั้ง 

(MW) 

ปริมาณเสนอขาย 
ตามข้อมูล กกพ. 

(MW) 

ปริมาณเสนอขาย 
ตามเลม่ Ft 

(MW) 

ค่าเฉลี่ย 
Plant Factor 

(%) 
1. ขยะ 22 110.34 87.56 63.92 30.3% 
2. ชีวมวล 149 1,789.55 1,026.38 979.02 35.3% 
3. ชีวภำพ 99 362.40 260.48 163.92 20.2% 
4. พลังงำนน้ ำ 3 0.11 0.10 0.49 16.4% 
5. พลังงำนลม 8 218.55 191.53 190.92 9.4% 
6. แสงอำทิตย ์ 263 1,575.32 1,321.61 1,237.49 18.6% 

รวมทั้งสิ้น 544 4,056.28 2,887.64 2,635.75 23.7% 
 

 
 

รูปที่ 2.9 ประเมินค่ำ Plant Factor จำกโครงกำรพลังงำนหมุนเวียน แยกรำยเชื้อเพลิง 
 

(รำยละเอียดตำม สิ่งแนบ 2.11) 



 

บริษัท เอ็นเนอร์ย่ีลิงค์ จ ำกัด 

เลขที่ 8 ซอยเจริญนคร 48 ถนนเจริญนคร 
 แขวงส ำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10600 

โทร 0-2612-1376 โทรสำร 02-612-1374 
 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนฉบับที่ 2 
สนับสนุนกำรด ำเนินงำนทบทวนต้นทุนรำคำรับซื้อไฟฟ้ำในรูปแบบ Feed-in tariff หน้ำที่ 2-11 

 

Energy Link Co.,Ltd.Energy Link Co.,Ltd.

 

นอกจำกนี้ ที่ปรึกษำได้ท ำกำรวิเครำะห์ข้อมูลหน่วยไฟฟ้ำที่ผลิตได้จริงของโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำก
พลังงำนหมุนเวียนเพ่ิมเติม 2 กรณี ได้แก่ 

 

(1) วิเครำะห์ค่ำเฉลี่ย Plant Factor โดยแบ่งตำมกำรจ่ำยไฟฟ้ำเข้ำระบบของกำรไฟฟ้ำทั้ง 3 
แห่ง พบว่ำ โรงไฟฟ้ำขนำดใหญ่ของกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย จะมีค่ำเฉลี่ย Plant Factor ที่สูงกว่ำ
โรงไฟฟ้ำขนำดเล็กของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคและกำรไฟฟ้ำนครหลวง แสดงได้ดังนี้ 

 

 
 

รูปที่ 2.10 ค่ำเฉลี่ย Plant Factor แยกตำมประเภทเชื้อเพลิง ของกำรไฟฟ้ำทั้ง 3 แห่ง 
 

(2) วิเครำะห์กรณีโรงไฟฟ้ำชีวมวล โดยแบ่งแยกโรงไฟฟ้ำชีวมวลที่ใช้เชื้อเพลิงกำกอ้อย ชำนอ้อย 
ที่มำจำกโรงน้ ำตำล เนื่องจำกโรงไฟฟ้ำชีวมวลที่เป็นโรงน้ ำตำลนั้นจะมีกำรใช้ไฟฟ้ำในกระบวนกำรผลิตค่อนข้ำง
สูง ส่งผลให้ปริมำณไฟฟ้ำที่จ่ำยเข้ำระบบไม่สอดคล้องกับกำรเดินเครื่องโรงไฟฟ้ำจริง จึงกระทบต่อค่ำ Plant 
Factor ทีเ่ก็บรวบรวมไว้มีค่ำค่อนข้ำงต่ ำ รำยละเอียดแสดงได้ดังนี้ 
 

 

 
 

รูปที่ 2.11 ประเมินค่ำ Plant Factor ของโรงไฟฟ้ำชีวมวล (แยกกลุ่มโรงน้ ำตำล) 
 

 



 

บริษัท เอ็นเนอร์ย่ีลิงค์ จ ำกัด 

เลขที่ 8 ซอยเจริญนคร 48 ถนนเจริญนคร 
 แขวงส ำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10600 

โทร 0-2612-1376 โทรสำร 02-612-1374 
 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนฉบับที่ 2 
สนับสนุนกำรด ำเนินงำนทบทวนต้นทุนรำคำรับซื้อไฟฟ้ำในรูปแบบ Feed-in tariff หน้ำที่ 2-12 

 

Energy Link Co.,Ltd.Energy Link Co.,Ltd.

2.4  รวบรวมข้อมูลต้นทุนค่าไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Adder จนถึงในปัจจุบัน 
 

ที่ปรึกษำได้รวบรวมข้อมูลกำรผลิตไฟฟ้ำที่ขำยเข้ำระบบจำกโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำน
หมุนเวียน ทั้งประเภท SPP และ VSPP ตั้งแต่เริ่มมีกำรส่งเสริมในรูปแบบ Adder จนถึงในปัจจุบัน โดยที่
ปรึกษำได้เก็บรวบรวมข้อมูลหน่วยจ ำหน่ำยไฟฟ้ำทั้งประเทศ หน่วยกำรผลิตไฟฟ้ำจำกระบบ Adder   
เงินสนับสนุนในระบบ Adder และผลกระทบค่ำไฟฟ้ำแยกรำยเชื้อเพลิงจำกเล่มรำยงำนค่ำ Ft ที่ กฟผ. ส่งให้ 
สนพ. ในทุกๆ เดือน จนถึงปัจจุบันเดือนมิถุนำยน 2558 รวมถึงข้อมูลรำคำค่ำไฟฟ้ำขำยส่ง ขำยปลีกเฉลี่ย  
ที่รวบรวมจำก กฟผ. ทั้งนี้ที่ปรึกษำได้น ำข้อมูลดังกล่ำวมำเรียบเรียงเพ่ือให้ง่ำยต่อกำรน ำไปใช้ประโยชน์  
ข้อมูลโดยสรุปแสดงได้ดังนี้ 

 

 
 

รูปที่ 2.12 รำคำค่ำไฟฟ้ำขำยส่ง ขำยปลีก เฉลี่ย 
 

ตารางท่ี 2.11 ข้อมูลสรุปกำรส่งเสริมระบบ Adder รวมทุกเชื้อเพลิง (เฉลี่ยรำยปี) 

ปี 

หน่วยจ าหน่าย
ไฟฟ้าท้ังประเทศ 

(ล้านหน่วย) 

หน่วยผลิตไฟฟ้า
จากระบบ Adder 

(ล้านหน่วย) 

เงินสนับสนนุ 
Adder 

(ล้านบาท) 

ผลกระทบ 
ค่าไฟฟ้า 

(สตางค์/หน่วย) 

ต้นทุนค่า  
Adder เฉลี่ย 
(บาท/หน่วย) 

(1) (2) (3) 100*(3)/(1) (3)/(2) 
2550 131,433 53 27 0.02 0.50 
2551 133,396 686 333 0.25 0.49 
2552 132,912 1,122 527 0.40 0.47 
2553 146,601 1,502 847 0.58 0.56 
2554 145,484 1,990 1,589 1.09 0.80 
2555 157,664 3,072 4,812 3.05 1.57 
2556 158,646 5,012 10,410 6.56 2.08 
2557 161,466 6,865 18,174 11.26 2.65 
2558* 51,989 2,675 7,266 13.98 2.72 

หมำยเหตุ : *ข้อมูลถึงเดือนเมษำยน 2558 



 

บริษัท เอ็นเนอร์ย่ีลิงค์ จ ำกัด 

เลขที่ 8 ซอยเจริญนคร 48 ถนนเจริญนคร 
 แขวงส ำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10600 

โทร 0-2612-1376 โทรสำร 02-612-1374 
 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนฉบับที่ 2 
สนับสนุนกำรด ำเนินงำนทบทวนต้นทุนรำคำรับซื้อไฟฟ้ำในรูปแบบ Feed-in tariff หน้ำที่ 2-13 

 

Energy Link Co.,Ltd.Energy Link Co.,Ltd.

 
 

รูปที่ 2.13 หน่วยผลิตไฟฟ้ำจำกระบบ Adder แยกรำยเชื้อเพลิง 
 

 
 

รูปที่ 2.14 เงินสนับสนุน Adder แยกรำยเชื้อเพลิง 
 

หมำยเหตุ : * ข้อมูลถึงเดือนเมษำยน 2558 



 

บริษัท เอ็นเนอร์ย่ีลิงค์ จ ำกัด 

เลขที่ 8 ซอยเจริญนคร 48 ถนนเจริญนคร 
 แขวงส ำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10600 

โทร 0-2612-1376 โทรสำร 02-612-1374 
 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนฉบับที่ 2 
สนับสนุนกำรด ำเนินงำนทบทวนต้นทุนรำคำรับซื้อไฟฟ้ำในรูปแบบ Feed-in tariff หน้ำที่ 2-14 

 

Energy Link Co.,Ltd.Energy Link Co.,Ltd.

 
 

รูปที่ 2.15 ผลกระทบค่ำไฟฟ้ำ แยกรำยเชื้อเพลิง 
 

 
 

รูปที่ 2.16 รำคำรับซื้อไฟฟ้ำเฉลี่ยจำกระบบ Adder 
 

หมำยเหตุ : * ข้อมูลถึงเดือนเมษำยน 2558 
 

(รำยละเอียดตำม สิ่งแนบ 2.12) 
 



 

บริษัท เอ็นเนอร์ย่ีลิงค์ จ ำกัด 

เลขที่ 8 ซอยเจริญนคร 48 ถนนเจริญนคร 
 แขวงส ำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10600 

โทร 0-2612-1376 โทรสำร 02-612-1374 
 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนฉบับที่ 2 
สนับสนุนกำรด ำเนินงำนทบทวนต้นทุนรำคำรับซื้อไฟฟ้ำในรูปแบบ Feed-in tariff หน้ำที่ 2-15 

 

Energy Link Co.,Ltd.Energy Link Co.,Ltd.

 
นอกจำกนี้ ที่ปรึกษำยังไดด้ ำเนินกำรรวบรวมข้อมูลกำรผลิตไฟฟ้ำที่ขำยเข้ำระบบจำกโครงกำรผลิต

ไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์บนหลังคำ โดยได้รับกำรส่งเสริมในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) และเริ่มต้น
จ่ำยไฟฟ้ำเข้ำระบบตั้งแต่เดือน มกรำคม 2557 เป็นต้นมำ ทั้งนี้ ที่ปรึกษำจะน ำเสนอหน่วยรับซื้อไฟฟ้ำ  รำคำ
รับซื้อ FiT มูลค่ำกำรรับซื้อไฟฟ้ำ และผลกระทบค่ำ Ft จำกโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์บน
หลังคำ จำกข้อมูลในเล่มรำยงำนค่ำ Ft ที่ กฟผ. ส่งให้ สนพ. ในทุกๆ เดือน จนถึงปัจจุบันเดือนเมษำยน 2558  
รำยละเอียดสรุปได้ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2.12 ข้อมูลสรุปกำรส่งเสริมโครงกำรพลังงำนแสงอำทิตย์บนหลังคำ ในรูปแบบ FiT 

เดือน/ปี 
หน่วยจ าหน่าย

ไฟฟ้า  
(ล้านหน่วย) 

โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา 
หน่วยรับซื้อไฟฟ้า 

(ล้านหน่วย) 
ราคารับซื้อ FiT 
(บาท/หน่วย) 

มูลค่าการรับซื้อ
ไฟฟ้า (ล้านบาท) 

เงินสนับสนุน 
(ล้านบาท) 

ผลกระทบ Ft 
(สตางค์/หน่วย) 

ม.ค.-57 11,459 0.00 6.55 0.01 0.00 0.0000 
ก.พ.-57 11,643 0.07 6.26 0.41 0.21 0.0018 
มี.ค.-57 13,992 0.12 6.22 0.76 0.39 0.0028 
เม.ย.-57 13,508 0.21 6.20 1.31 0.67 0.0049 
พ.ค.-57 14,872 0.71 6.17 4.38 2.18 0.0146 
มิ.ย.-57 14,256 0.73 6.17 4.49 2.17 0.0152 
ก.ค.-57 14,095 1.04 6.18 6.43 3.11 0.0221 
ส.ค.-57 14,006 1.41 6.19 8.71 4.30 0.0307 
ก.ย.-57 13,727 2.08 6.24 12.96 6.32 0.0460 
ต.ค.-57 13,821 2.66 6.25 16.66 8.22 0.0594 
พ.ย.-57 13,521 3.30 6.25 20.62 10.66 0.0789 
ธ.ค.-57 12,565 4.03 6.25 25.19 12.70 0.1010 

รวม 2557 161,466 16.35 6.23 101.91 50.91 0.0315 
ม.ค.-58 12,019 5.06 6.24 31.62 16.20 0.1348 
ก.พ.-58 12,008 5.74 6.24 35.81 18.21 0.1517 
มี.ค.-58 14,453 6.85 6.24 42.75 22.00 0.1522 
เม.ย.-58 13,528 7.58 6.25 47.38 24.77 0.1831 
พ.ค.-58 - - - - - - 
มิ.ย.-58 - - - - - - 
ก.ค.-58 - - - - - - 
ส.ค.-58 - - - - - - 
ก.ย.-58 - - - - - - 
ต.ค.-58 - - - - - - 
พ.ย.-58 - - - - - - 
ธ.ค.-58 - - - - - - 

รวม 2558 52,007 25.23 6.24 157.55 81.19 0.1561 
 

หมำยเหตุ : ข้อมูลถึงเดือนเมษำยน 2558 



 

บริษัท เอ็นเนอร์ย่ีลิงค์ จ ำกัด 

เลขที่ 8 ซอยเจริญนคร 48 ถนนเจริญนคร 
 แขวงส ำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10600 

โทร 0-2612-1376 โทรสำร 02-612-1374 
 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนฉบับที่ 2 
สนับสนุนกำรด ำเนินงำนทบทวนต้นทุนรำคำรับซื้อไฟฟ้ำในรูปแบบ Feed-in tariff หน้ำที่ 2-16 

 

Energy Link Co.,Ltd.Energy Link Co.,Ltd.

 
 

รูปที่ 2.17 หน่วยจ ำหน่ำยไฟฟ้ำจำกโครงกำรพลังงำนแสงอำทิตย์บนหลังคำ ในรูปแบบ FiT 
 

 
 

รูปที่ 2.18 มูลค่ำกำรรับซื้อไฟฟ้ำจำกโครงกำรพลังงำนแสงอำทิตย์บนหลังคำ ในรูปแบบ FiT 
 

 
 

รูปที่ 2.19 เงินสนับสนุนกำรรับซื้อไฟฟ้ำจำกโครงกำรพลังงำนแสงอำทิตย์บนหลังคำ ในรูปแบบ FiT 



 

บริษัท เอ็นเนอร์ย่ีลิงค์ จ ำกัด 

เลขที่ 8 ซอยเจริญนคร 48 ถนนเจริญนคร 
 แขวงส ำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10600 

โทร 0-2612-1376 โทรสำร 02-612-1374 
 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนฉบับที่ 2 
สนับสนุนกำรด ำเนินงำนทบทวนต้นทุนรำคำรับซื้อไฟฟ้ำในรูปแบบ Feed-in tariff หน้ำที่ 2-17 

 

Energy Link Co.,Ltd.Energy Link Co.,Ltd.

 
 

รูปที่ 2.20 ผลกระทบค่ำ Ft จำกโครงกำรพลังงำนแสงอำทิตย์บนหลังคำ ในรูปแบบ FiT 
 

หมำยเหตุ : ข้อมูลถึงเดือนเมษำยน 2558 
 

(รำยละเอียดตำม สิ่งแนบ 2.13) 
 

2.5  น าเสนอผลกระทบต่อค่าไฟฟ้าในอนาคตจากการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 
 

ที่ปรึกษำได้จัดท ำโมเดลส ำหรับวิเครำะห์ผลกระทบค่ำไฟฟ้ำ (ผลกระทบค่ำ FT) ที่เกิดจำกกำรรับ
ซื้อไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียนที่มีอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงโครงกำรใหม่ตำมนโนบำยส่งเสริมของรัฐบำล ส ำหรับ
ปริมำณกำรรับซื้อไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียนในปัจจุบันอ้ำงอิงข้อมูลในเว็บไซด์ของส ำนักงำน กกพ. ณ วันที่ 
1 กรกฎำคม 2558  และส ำหรับโครงกำรใหม่ตำมนโนบำยส่งเสริมของรัฐบำลอ้ำงอิงข้อมูลจำก มติ กพช. ซึ่ง
ผลกำรวิเครำะหส์รุปไดด้ังนี้ 

 

 
 

รูปที่ 2.21 ก ำลังผลิตติดตั้งที่เข้ำระบบรำยปี 



 

บริษัท เอ็นเนอร์ย่ีลิงค์ จ ำกัด 

เลขที่ 8 ซอยเจริญนคร 48 ถนนเจริญนคร 
 แขวงส ำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10600 

โทร 0-2612-1376 โทรสำร 02-612-1374 
 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนฉบับที่ 2 
สนับสนุนกำรด ำเนินงำนทบทวนต้นทุนรำคำรับซื้อไฟฟ้ำในรูปแบบ Feed-in tariff หน้ำที่ 2-18 

 

Energy Link Co.,Ltd.Energy Link Co.,Ltd.

 สมมติฐำนกำรประมำณกำรผลกระทบค่ำ Ft จำกพลังงำนหมุนเวยีน มีดังน้ี 
 (1) โครงกำรที่ผูกพันกับภำครัฐ คือ โครงกำรที่อยู่ในสถำนะ ขำยไฟแล้ว+ท ำสัญญำแล้ว+ตอบรับซื้อแล้ว 
          (2) โครงกำรพลังงำนแสงอำทิตย์ (ค้ำงท่อ และ รำชกำรฯ) จะได้รับอัตรำ FiT 5.66 บำท/หน่วย 
           (3) โครงกำรแสงอำทิตย์ Solar Rooftop จะได้รับอัตรำ FiT ดังนี ้ 

- บ้ำนอยู่อำศัย FIT 6.96 บำท/หน่วย ปริมำณ 30 MWp และ FIT 6.85 บำท/หน่วย ปริมำณ 70 MWp 
- ธุรกิจขนำดเล็ก FIT 6.55 บำท/หน่วย ปริมำณ 50 MWp 
- ธุรกิจขนำดกลำง-ใหญ่ FIT 6.16 บำท/หน่วย ปริมำณ 50 MWp 

 (4) ข้อมูลพยำกรณ์อัตรำค่ำไฟฐำน ตำมแผน PDP2015 
 
 

 

รูปที่ 2.22 ประมำณกำรผลกระทบค่ำ FT (สตำงค/์หน่วย) 
 

 

 
 

รูปที่ 2.23 กำรคำดกำรณ์แนวโน้มรำคำรับซื้อไฟฟ้ำเฉลี่ยในรูปแบบ Adder และ FiT 
 

(รำยละเอียดตำม สิ่งแนบ 2.14) 



 

บริษัท เอ็นเนอร์ย่ีลิงค์ จ ำกัด 

เลขที่ 8 ซอยเจริญนคร 48 ถนนเจริญนคร 
 แขวงส ำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10600 

โทร 0-2612-1376 โทรสำร 02-612-1374 
 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนฉบับที่ 2 
สนับสนุนกำรด ำเนินงำนทบทวนต้นทุนรำคำรับซื้อไฟฟ้ำในรูปแบบ Feed-in tariff หน้ำที่ 2-19 

 

Energy Link Co.,Ltd.Energy Link Co.,Ltd.

 
ทั้งนี้ ในปัจจุบัน กพช. ได้มีมติเห็นชอบแผนพัฒนำก ำลังผลิตไฟฟ้ำของประเทศ หรือแผน PDP2015 

ซึ่งภำยในแผนได้ท ำกำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียนตำมแผน AEDP เพ่ิมขึ้นจำกเดิม 
13,927 เมกะวัตต์ ณ สิ้นปี 2564 มำเป็น 16,729 เมกะวัตต์ ณ สิ้นปี 2579 (ไม่รวมพลังน้ ำขนำดใหญ่)  
ประกอบด้วย เชื้อเพลิงขยะ 500 เมกะวัตต์ ชีวมวล 5,570 เมกะวัตต์ ก๊ำซชีวภำพ 600 เมกะวัตต์ พืชพลังงำน 
680 เมกะวัตต์ พลังน้ ำขนำดเล็ก 347 เมกะวัตต์ พลังงำนลม 3,002 เมกะวัตต์ และพลังงำนแสงอำทิตย์ 6,000 
เมกะวัตต์ ซึ่งจำกปริมำณเป้ำหมำยดังกล่ำวนั้นทำง พพ. ได้จัดท ำเป้ำหมำยรำยปีเบื้องต้นสรุปได้ดังนี้ 
 

 
 

รูปที่ 2.24 เป้ำหมำยพลังงำนหมุนเวียนรำยปีตำมแผน AEDP (แผน PDP2015) 
 

แผน AEDP ได้ก ำหนดเป้ำหมำยรวมพลังงำนหมุนเวียนของประเทศ ซึ่งจะนับรวมโรงไฟฟ้ำ
พลังงำนหมุนเวียนที่มีอยู่ในระบบเดิม รอจ่ำยไฟฟ้ำเข้ำระบบ และโรงไฟฟ้ำใหม่ในอนำคต เพ่ือให้เป็นไปตำม
เป้ำหมำย AEDP ดังกล่ำว ที่ปรึกษำจึงได้ท ำกำรวิเครำะห์ปริมำณโครงกำรที่ผูกพันในระบบ Adder เดิม 
รวมถึงโครงกำรตำมนโยบำยต่ำงๆ อำทิเช่น แสงอำทิตย์บนหลังคำ แสงอำทิตย์ค้ำงท่อ และแสงอำทิตย์ส ำหรับ
หน่วยงำนรำชกำรและสหกรณ์กำรเกษตร เป็นต้น เพ่ือหำปริมำณคงเหลือตำมแผน AEDP ที่จะจ่ำยไฟฟ้ำเข้ำ
ระบบในอนำคตในระบบ FiT (ตำมอัตรำFiT ที่ กพช. มีมติเห็นชอบ) สำมำรถสรุปปริมำณได้ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 2.13 : สรุปปริมำณโครงกำรพลังงำนหมุนเวียนให้เป็นไปตำมแผน AEDP (แผน PDP2015) 

ประเภท ขยะ ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ พืชพลังงาน 
พลังน้ า

ขนาดเล็ก 
พลังลม แสงอาทิตย ์ รวม 

โครงกำรที่ผูกพันในระบบ Adder 297 2,915 369 
 

29 1,738 1,709 7,058 
นโยบำย Solar - FiT 

        
- Solar Rooftop 

      
200 200 

- Solar ค้ำงท่อ 
      

1,073 1,073 
- Solar รำชกำร 

      
800 800 

โครงการส่วนเพิ่มในระบบ FiT 203 2,655 231 680 347 1,264 2,218 7,598 
เป้ำหมำย AEDP ณ ปี 2579  
(ตำมแผน PDP2015) 

500 5,570 600 680 376 3,002 6,000 16,729 



 

บริษัท เอ็นเนอร์ย่ีลิงค์ จ ำกัด 

เลขที่ 8 ซอยเจริญนคร 48 ถนนเจริญนคร 
 แขวงส ำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10600 

โทร 0-2612-1376 โทรสำร 02-612-1374 
 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนฉบับที่ 2 
สนับสนุนกำรด ำเนินงำนทบทวนต้นทุนรำคำรับซื้อไฟฟ้ำในรูปแบบ Feed-in tariff หน้ำที่ 2-20 
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จำกกำรวิเครำะห์หำปริมำณคงเหลือตำมแผน AEDP ที่ปรึกษำฯ ท ำกำรกระจำยให้เข้ำระบบรำยปี 

เพ่ือให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยรำยปีของแผน AEDP และท ำกำรหำผลกระทบค่ำ Ft ส ำหรับโครงกำรผลิตไฟฟ้ำ
จำกพลังงำนหมุนเวียนที่ได้รับกำรส่งเสริมในรูปแบบ FiT สรุปได้ดังนี้ 

 

  
 

รูปที่ 2.25 : โครงกำรพลังงำนหมุนเวียนในรูปแบบ FiT ที่เข้ำระบบรำยปีตำมแผน AEDP 
 

 
 

รูปที่ 2.26 : ผลกระทบค่ำ Ft จำกพลังงำนหมุนเวียนในรูปแบบ FiT 
 
 
 
 
 



 

บริษัท เอ็นเนอร์ย่ีลิงค์ จ ำกัด 

เลขที่ 8 ซอยเจริญนคร 48 ถนนเจริญนคร 
 แขวงส ำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10600 

โทร 0-2612-1376 โทรสำร 02-612-1374 
 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนฉบับที่ 2 
สนับสนุนกำรด ำเนินงำนทบทวนต้นทุนรำคำรับซื้อไฟฟ้ำในรูปแบบ Feed-in tariff หน้ำที่ 2-21 
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รูปที่ 2.27 : ผลกระทบค่ำ Ft จำกพลังงำนหมุนเวียน ตำมแผน AEDP (ตำมแผน PDP2015) 
 
 
2.6  ประเมินแนวโน้มค่าไฟฟ้าที่มาจากเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ 
 

ที่ปรึกษำได้รวบรวมข้อมูลกำรผลิตไฟฟ้ำจำกเชื้อเพลิงก๊ำซธรรมชำติ ปริมำณเชื้อเพลิงก๊ำซ
ธรรมชำติที่ใช้ในกำรผลิตไฟฟ้ำ ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจำกกำรผลิตไฟฟ้ำของโรงไฟฟ้ำก๊ำซธรรมชำติ กฟผ. และ
รำคำรับซื้อไฟฟ้ำของโรงไฟฟ้ำก๊ำซธรรมชำติ IPP รวมถึงปริมำณเชื้อเพลิงก๊ำซธรรมชำติที่ใช้ในกำรผลิตไฟฟ้ำ
ของโรงไฟฟ้ำดังกล่ำว จำกเล่มรำยงำนค่ำ FT ที่ กฟผ. ส่งให้ สนพ. นอกจำกนี้ที่ปรึกษำยังได้รวบรวมข้อมูล
รำคำเนื้อก๊ำซธรรมชำติเฉลี่ยแยกตำมแหล่งก๊ำซ จำกส ำนักนโยบำยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี เพ่ือท ำกำร
ประเมินแนวโน้มค่ำไฟฟ้ำที่มำจำกเชื้อเพลิงก๊ำซธรรมชำติ ข้อมูลโดยสรุปแสดงได้ดังนี้ 

 
 รายงานค่า Heat Rate และ Efficiency เฉลี่ยของโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในอดีตจนถึงปัจจุบัน 

 

ที่ปรึกษำได้รวบรวมข้อมูลกำรผลิตไฟฟ้ำจำกเชื้อเพลิงก๊ำซธรรมชำติ และปริมำณเชื้อเพลิงก๊ำซ
ธรรมชำติที่ใช้ในกำรผลิตของโรงไฟฟ้ำในระบบ ประกอบด้วยโรงไฟฟ้ำของ กฟผ. และโรงไฟฟ้ำ IPP จำก
เอกสำรรำยงำนค่ำ Ft ที่ กฟผ. ส่งให้ สนพ. ซึ่งข้อมูลล่ำสุด ณ เดือนเมษำยน 2558 ทั้งนี้ที่ปรึกษำได้น ำข้อมูล
ดังกล่ำวมำค ำนวณหำค่ำ Heat Rate และ Efficiency เฉลี่ยของโรงไฟฟ้ำก๊ำซธรรมชำติ ดังนี้ 
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รูปที่ 2.28 ค่ำ Heat Rate และ ค่ำ Efficiency เฉลี่ยของโรงไฟฟ้ำก๊ำซธรรมชำติ 
 

  หมำยเหตุ : * ข้อมูลถึงเดือนเมษำยน 2558 
 

 รายงานราคาเนื้อก๊าซธรรมชาติเฉลี่ย (รายแหล่ง) ในอดีตจนถึงปัจจุบัน 
 

ที่ปรึกษำได้รวบรวมข้อมูลรำคำเนื้อก๊ำซธรรมชำติเฉลี่ยแยกตำมแหล่งก๊ำซ จำกส ำนักนโยบำย
ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ข้อมูลล่ำสุด ณ เดือนเมษำยน 2558 สรุปได้ดังนี้ 

 

 
 

รูปที่ 2.29 รำคำเนื้อก๊ำซธรรมชำติเฉลี่ยแยกตำมแหล่งก๊ำซ 
 

หมำยเหตุ : * ข้อมูลถึงเดือนเมษำยน 2558 
 

 ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (รายแหล่ง)  
 

ที่ปรึกษำได้รวบรวมข้อมูลปริมำณกำรใช้เชื้อเพลิงก๊ำซธรรมชำติแยกตำมแหล่งก๊ำซ จำกส ำนัก
นโยบำยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ข้อมูลล่ำสุด ณ เดือนเมษำยน 2558 สรุปได้ดังนี้ 

 



 

บริษัท เอ็นเนอร์ย่ีลิงค์ จ ำกัด 

เลขที่ 8 ซอยเจริญนคร 48 ถนนเจริญนคร 
 แขวงส ำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10600 

โทร 0-2612-1376 โทรสำร 02-612-1374 
 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนฉบับที่ 2 
สนับสนุนกำรด ำเนินงำนทบทวนต้นทุนรำคำรับซื้อไฟฟ้ำในรูปแบบ Feed-in tariff หน้ำที่ 2-23 

 

Energy Link Co.,Ltd.Energy Link Co.,Ltd.

 
 

รูปที่ 2.30 ปริมำณกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติแยกตำมแหล่งก๊ำซ 
 

 

 
 

รูปที่ 2.31 สัดส่วนกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติแยกตำมแหล่งก๊ำซ 
 

หมำยเหตุ : * ข้อมูลถึงเดือนเมษำยน 2558 
 

 
 

รูปที่ 2.32 สัดส่วนกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติแยกตำมแหล่งก๊ำซ ณ เดือนเมษำยน 2558 
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 ประเมินต้นทุนค่าไฟฟ้าที่มาจากเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (แยกตามผู้ผลิต)  
 

ที่ปรึกษำได้รวบรวมข้อมูลค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจำกกำรผลิตไฟฟ้ำของโรงไฟฟ้ำก๊ำซธรรมชำติ กฟผ. 
และรำคำรับซื้อไฟฟ้ำของโรงไฟฟ้ำก๊ำซธรรมชำติ IPP รวมถึงปริมำณเชื้อเพลิงก๊ำซธรรมชำติที่ใช้ในกำรผลิต
ไฟฟ้ำของโรงไฟฟ้ำดังกล่ำว จำกเล่มรำยงำนค่ำ FT ที่ กฟผ. ส่งให้ สนพ. ซึ่งข้อมูลล่ำสุด ณ เดือนเมษำยน 2558 
และได้น ำข้อมูลดังกล่ำวมำประเมินต้นทุนกำรผลิตไฟฟ้ำของโรงไฟฟ้ำก๊ำซธรรมชำติ กฟผ. และรำคำรับซื้อ
ไฟฟ้ำของโรงไฟฟ้ำก๊ำซธรรมชำติ IPP ข้อมูลโดยสรุปแสดงได้ดังนี้ 

 

 
 

รูปที่ 2.33 ต้นทุนกำรผลิตไฟฟ้ำของโรงไฟฟ้ำก๊ำซธรรมชำติ EGAT 
 

 
 

รูปที่ 2.34 รำคำรับซื้อไฟฟ้ำของโรงไฟฟ้ำก๊ำซธรรมชำติ IPP 
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บทที่ 3 

รวบรวม และศึกษากฎระเบียบ หรือกฎหมาย  
รวมทั้งมาตรการส่งเสริมการลงทุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

 ที่ปรึกษำจะด ำเนินกำรรวบรวมและศึกษำข้อมูลกฎระเบียบหรือกฎหมำย รวมทั้งรวมรวบมำตรกำร
ส่งเสริมกำรลงทุนอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับกำรส่งเสริมกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียนที่มีอยู่ในปัจจุบัน ทั้งใน
และต่ำงประเทศ เพ่ือสนับสนุนกำรจัดท ำนโยบำยและมำตรกำรส่งเสริมให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพต่อไป 
 
3.1  การวิเคราะห์ปริมาณการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนของโลก 
 

3.1.1 การจัดล าดับปริมาณก าลังผลิตติดตั้งโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของโลก 
 

 ที่ปรึกษำได้ท ำกำรรวบรวมข้อมูลก ำลังผลิตติดตั้งสะสมและก ำลังผลิตติดตั้งใหม่ ณ ปี 2013 ส ำหรับ
โครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียน และน ำมำจัด 10 อันดับแรกของโลกที่มีมำกที่สุด โดยประเทศที่มี
ก ำลังผลิตติดตั้งสะสมและก ำลังผลิตติดตั้งใหม่มำกที่สุดของโลก คือ ประเทศจีน อย่ำงไรก็ดีหำกพิจำรณำ
เฉพำะภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะพบว่ำ ประเทศเวียดนำม มีก ำลังผลิตติดตั้งสะสมมำกที่สุด ส่วน
ประเทศไทยมีก าลังผลิตติดตั้งใหม่ในปี 2013 มากที่สุด รำยละเอียดสรุปได้ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 3.1 กำรจัดอันดับประเทศที่มีก ำลังผลิตติดตั้งสะสมและก ำลังผลิตติดตั้งใหม่มำกท่ีสุด ณ ปี 2013 

อันดับท่ี ประเทศ 
ก าลังผลิตติดต้ังสะสม 
ณ ปี 2013 (MW) 

 
อันดับท่ี ประเทศ 

ก าลังผลิตติดต้ังใหม ่
ณ ปี 2013 (MW) 

10 อันดับแรกของโลก  10 อันดับแรกของโลก 
1 จีน 376,675  1 จีน 58,777 
2 สหรัฐอเมริกำ 168,689  2 สหรัฐอเมริกำ 7,330 
3 บรำซิล 98,905  3 ญี่ปุ่น 7,230 
4 แคนำดำ 89,533  4 เยอรมัน 6,700 
5 เยอรมัน 80,104  5 อินเดีย 4,176 
6 อินเดีย 70,483  6 ตุรก ี 3,548 
7 รัสเซยี 50,871  7 บรำซิล 3,516 
8 สเปน 49,168  8 แคนำดำ 3,480 
9 อิตำล ี 46,819  9 สหรำชอำณำจักร 3,447 
10 ญี่ปุ่น 41,981  10 อิตำล ี 1,876 

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
1 (23) เวียดนำม 11,084  1 (22) ไทย 621 
2 (28) ไทย 8,450  2 (25) พม่ำ 521 
3 (30) อินโดนีเซีย 7,184  3 (27) มำเลเซีย 400 
4 (40) ฟิลิปปินส ์ 5,113  4 (50) อินโดนีเซีย 62 
5 (47) มำเลเซีย 3,548  5 (60) ฟิลิปปินส ์ 30 
6 (50) พม่ำ 3,142  6 (70) อินโดนีเซีย 4 

แหล่งที่มา : Bloomberg New Energy Finance (BNEF) 
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3.1.2 สัดส่วนเชื้อเพลิงท่ีใช้ในการผลิตไฟฟ้าของประเทศต่างๆ 
 

ที่ปรึกษำได้ท ำกำรรวบรวมข้อมูลสัดส่วนเชื้อเพลิงในกำรผลิตไฟฟ้ำของประเทศต่ำงๆ ที่มีกำรส่งเสริมกำร
ผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียนมำกเป็นอันดับต้นๆของโลก จำก Bloomberg New Energy Finance (BNEF) 
รวมถึงกำรวิเครำะห์ถึงสัดส่วนกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียนของประเทศนั้นๆ ด้วย สรุปได้ดังนี้  
 

(1) ประเทศจีน 
ประเทศจีนใช้เชื้อเพลิงถ่ำนหินเป็นเชื้อเพลิงหลักในกำรผลิตไฟฟ้ำของประเทศสูงถึงร้อยละ 

63.76 รองลงมำเป็นพลังน้ ำจำกเขื่อน ร้อยละ 20.76 อย่ำงไรก็ดีหำกพิจำรณำถึงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำน
หมุนเวียน ประเทศจีนมีก ำลังผลิตติดตั้งรวม 376,675 MW (อันดับ 1 ของโลก) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30.25 
ของก ำลังผลิตไฟฟ้ำทั้งหมด โดยส่วนใหญ่จะเป็นพลังน้ ำ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 68.62 ของกำรผลิตไฟฟ้ำจำก
พลังงำนหมุนเวียน รองลงมำคือ พลังงำนลม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23.75 รำยละเอียดสรุปได้ดังนี้ 

  
 

  
 

รูปที่ 3.1 สัดส่วนก ำลังผลิตไฟฟ้ำของประเทศจีนในปี 2013 
 

(2) ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ประเทศสหรัฐอเมริกำใช้ก๊ำซธรรมชำติเป็นเชื้อเพลิงหลักในกำรผลิตไฟฟ้ำของประเทศสูงถึงร้อย

ละ 42.39 รองลงมำเป็นเชื้อเพลิงถ่ำนหิน ร้อยละ 29.20 อย่ำงไรก็ดีหำกพิจำรณำถึงกำรผลิตไฟฟ้ำจำก
พลังงำนหมุนเวียน ประเทศสหรัฐอเมริกำมีก ำลังผลิตติดตั้งรวม 168,689 MW (อันดับ 2 ของโลก) คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 14.65 ของก ำลังผลิตไฟฟ้ำทั้งหมด โดยส่วนใหญ่จะเป็นพลังน้ ำ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 47.20 
ของกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียน รองลงมำคือ พลังงำนลม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 35.27 รำยละเอียด
สรุปได้ดังนี้ 
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รูปที่ 3.2 สัดส่วนก ำลังผลิตไฟฟ้ำของประเทศสหรัฐอเมริกำในปี 2013 
 

(3) ประเทศบราซิล 
ประเทศบรำซิลใช้พลังน้ ำจำกเขื่อนเป็นพลังงำนหลักในกำรผลิตไฟฟ้ำของประเทศสูงถึงร้อยละ 

67.86 รองลงมำเป็นก๊ำซธรรมชำติ ร้อยละ 9.67 อย่ำงไรก็ดีหำกพิจำรณำถึงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำน
หมุนเวียน ประเทศบรำซิลมีก ำลังผลิตติดตั้งรวม 98,905 MW (อันดับ 3 ของโลก) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
78.61 ของก ำลังผลิตไฟฟ้ำทั้งหมด โดยส่วนใหญ่จะเป็นพลังน้ ำ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 86.33 ของกำรผลิต
ไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียน รองลงมำคือ พลังงำนชีวมวลและพลังงำนจำกขยะ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11.42 
รำยละเอียดสรุปได้ดังนี้ 
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รูปที่ 3.3 สัดส่วนก ำลังผลิตไฟฟ้ำของประเทศบรำซิลในปี 2013 
 

(4) ประเทศเยอรมัน 
ประเทศเยอรมันใช้เชื้อเพลิงถ่ำนหินเป็นเชื้อเพลิงหลักในกำรผลิตไฟฟ้ำของประเทศสูงถึงร้อยละ 

29.22 รองลงมำเป็นพลังงำนแสงอำทิตย ์ร้อยละ 20.90 อย่ำงไรก็ดีหำกพิจำรณำถึงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำน
หมุนเวียน ประเทศเยอรมันมีก ำลังผลิตติดตั้งรวม 80,104 MW (อันดับ 5 ของโลก) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
47.17 ของก ำลังผลิตไฟฟ้ำทั้งหมด โดยส่วนใหญ่จะเป็นพลังงำนแสงอำทิตย์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 44.31 ของ
กำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียน รองลงมำคือ พลังงำนลม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 42.73 รำยละเอียดสรุป
ได้ดังนี ้

  
 

 
 

รูปที่ 3.4 สัดส่วนก ำลังผลิตไฟฟ้ำของประเทศเยอรมนีในปี 2013 
 

(5) ประเทศอิตาลี 
ประเทศอิตำลีใช้ก๊ำซธรรมชำติเป็นเชื้อเพลิงหลักในกำรผลิตไฟฟ้ำของประเทศสูงถึงร้อยละ 

45.03 รองลงมำเป็นพลังงำนแสงอำทิตย์ ร้อยละ 15.20 อย่ำงไรก็ดีหำกพิจำรณำถึงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำน
หมุนเวียน ประเทศอิตำลีมีก ำลังผลิตติดตั้งรวม 46,819 MW (อันดับ 9 ของโลก) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 39.81  
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ของก ำลังผลิตไฟฟ้ำทั้งหมด โดยส่วนใหญ่จะเป็นพลังงำนแสงอำทิตย์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 38.18 ของกำร
ผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียน รองลงมำคือ พลังน้ ำคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 37.77 รำยละเอียดสรุปได้ดังนี้ 

  
 

  
 
 

รูปที่ 3.5 สัดส่วนก ำลังผลิตไฟฟ้ำของประเทศอิตำลีในปี 2013 
 

(6) ประเทศญี่ปุ่น 
ประเทศญี่ปุ่นใช้ก๊ำซธรรมชำติเป็นเชื้อเพลิงหลักในกำรผลิตไฟฟ้ำของประเทศสูงถึงร้อยละ 

33.94 รองลงมำเป็นเชื้อเพลิงน้ ำมันเตำ ร้อยละ 23.23 อย่ำงไรก็ดีหำกพิจำรณำถึงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำน
หมุนเวียน ประเทศญี่ปุ่นมีก ำลังผลิตติดตั้งรวม 41,981 MW (อันดับ 10 ของโลก) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
21.01 ของก ำลังผลิตไฟฟ้ำทั้งหมด โดยส่วนใหญ่จะเป็นพลังน้ ำ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49.31 ของกำรผลิต
ไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียน รองลงมำคือ พลังงำนแสงอำทิตย์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 35.17 รำยละเอียดสรุป
ได้ดังนี ้
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เลขที่ 8 ซอยเจริญนคร 48 ถนนเจริญนคร 
 แขวงส ำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10600 

โทร 0-2612-1376 โทรสำร 02-612-1374 
 

รำยงำนฉบับสมบูรณ์ 
สนับสนุนกำรด ำเนินงำนทบทวนต้นทุนรำคำรับซื้อไฟฟ้ำในรูปแบบ Feed-in tariff หน้ำที่ 3-6 

 

Energy Link Co.,Ltd.Energy Link Co.,Ltd.

  
 

รูปที่ 3.6 สัดส่วนก ำลังผลิตไฟฟ้ำของประเทศญี่ปุ่นในปี 2013 
 

(7) ประเทศเวียดนาม 
ประเทศเวียดนำมใช้ก๊ำซธรรมชำติเป็นเชื้อเพลิงหลักในกำรผลิตไฟฟ้ำของประเทศสูงถึงร้อยละ 

42.41 รองลงมำเป็นพลังน้ ำจำกเขื่อน ร้อยละ 39.09 อย่ำงไรก็ดีหำกพิจำรณำถึงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำน
หมุนเวียน ประเทศเวียดนำมมีก ำลังผลิตติดตั้งรวม 11,084 MW (อันดับ 23 ของโลก และอันดับ 1 ของ
ภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 39.20 ของก ำลังผลิตไฟฟ้ำทั้งหมด โดยส่วนใหญ่จะ
เป็นพลังน้ ำ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.72 ของกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียน รองลงมำคือ พลังงำนลม 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.28 รำยละเอียดสรุปได้ดังนี้ 

  
 

  
 

รูปที่ 3.7 สัดส่วนก ำลังผลิตไฟฟ้ำของประเทศเวียดนำมในปี 2013 
 

(8) ประเทศไทย 
ประเทศไทยใช้ก๊ำซธรรมชำติเป็นเชื้อเพลิงหลักในกำรผลิตไฟฟ้ำของประเทศสูงถึงร้อยละ 57.85 

รองลงมำเป็นพลังน้ ำจำกเขื่อน ร้อยละ 15.96 อย่ำงไรก็ดีหำกพิจำรณำถึงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียน  
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ประเทศไทยมีก ำลังผลิตติดตั้งรวม 8,449 MW (อันดับ 28 ของโลก และอันดับ 2 ของภูมิภำคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.52 ของก ำลังผลิตไฟฟ้ำทั้งหมด โดยส่วนใหญ่จะเป็นพลังน้ ำ คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 62.52 ของกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียน รองลงมำคือ พลังงำนชีวมวลและพลังงำนจำกขยะ 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.67 รำยละเอียดสรุปได้ดังนี้ 

  
 

 
 

รูปที่ 3.8  สัดส่วนก ำลังผลิตไฟฟ้ำของประเทศไทยในปี 2013 
 

(9) ประเทศอินโดนีเซีย 
ประเทศอินโดนีเซียใช้ก๊ำซธรรมชำติเป็นเชื้อเพลิงหลักในกำรผลิตไฟฟ้ำของประเทศสูงถึงร้อยละ 

37.96 รองลงมำเป็นเชื้อเพลิงถ่ำนหินร้อยละ 32.18 อย่ำงไรก็ดีหำกพิจำรณำถึงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำน
หมุนเวียน ประเทศอินโดนีเซียมีก ำลังผลิตติดตั้งรวม 7,184 MW (อันดับ 30 ของโลก และอันดับ 3 ของ
ภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15.33 ของก ำลังผลิตไฟฟ้ำทั้งหมด โดยส่วนใหญ่จะ
เป็นพลังน้ ำ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 57.71 ของกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียน รองลงมำคือ พลังงำนชีว
มวลและพลังงำนจำกขยะ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23.20 รำยละเอียดสรุปได้ดังนี ้

  
 
 



 

บริษัท เอ็นเนอร์ย่ีลิงค์ จ ำกัด 

เลขที่ 8 ซอยเจริญนคร 48 ถนนเจริญนคร 
 แขวงส ำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10600 

โทร 0-2612-1376 โทรสำร 02-612-1374 
 

รำยงำนฉบับสมบูรณ์ 
สนับสนุนกำรด ำเนินงำนทบทวนต้นทุนรำคำรับซื้อไฟฟ้ำในรูปแบบ Feed-in tariff หน้ำที่ 3-8 
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รูปที่ 3.9 สัดส่วนก ำลังผลิตไฟฟ้ำของประเทศอินโดนีเซียในปี 2013 
 

(10) ประเทศฟิลิปปินส์ 
ประเทศฟิลิปปินส์ใช้เชื้อเพลิงถ่ำนหินเป็นเชื้อเพลิงหลักในกำรผลิตไฟฟ้ำของประเทศสูงถึงร้อย

ละ 32.11 รองลงมำเป็นก๊ำซธรรมชำติ ร้อยละ 24.38 อย่ำงไรก็ดีหำกพิจำรณำถึงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำน
หมุนเวียน ประเทศฟิลิปปินส์มีก ำลังผลิตติดตั้งรวม 5,113 MW (อันดับ 40 ของโลก และอันดับ 4 ของภูมิภำค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 37.08 ของก ำลังผลิตไฟฟ้ำทั้งหมด โดยส่วนใหญ่จะเป็นพลัง
น้ ำ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 63.39 ของกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียน รองลงมำคือ พลังงำนควำมร้อนใต้
พิภพ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33.84 รำยละเอียดสรุปได้ดังนี้ 

  
 

 
 

รูปที่ 3.10 สัดส่วนก ำลังผลิตไฟฟ้ำของประเทศฟิลิปปินส์ในปี 2013 
 

(11) ประเทศมาเลเซีย 
ประเทศมำเลเซียใช้ก๊ำซธรรมชำติเป็นเชื้อเพลิงหลักในกำรผลิตไฟฟ้ำของประเทศสูงถึงร้อยละ 

52.39 รองลงมำเป็นเชื้อเพลิงถ่ำนหินร้อยละ 32.96 อย่ำงไรก็ดีหำกพิจำรณำถึงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำน
หมุนเวียน ประเทศมำเลเซียมีก ำลังผลิตติดตั้งรวม 3,548 MW (อันดับ 47 ของโลก และอันดับ 5 ของภูมิภำค 
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เอเชียตะวันออกเฉียงใต้) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.76 ของก ำลังผลิตไฟฟ้ำทั้งหมด โดยส่วนใหญ่จะเป็นพลัง
น้ ำ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 93.04 ของกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียน รองลงมำคือ พลังงำนแสงอำทิตย์ 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.09 รำยละเอียดสรุปได้ดังนี้ 

  
 

 
 

รูปที่ 3.11 สัดส่วนก ำลังผลิตไฟฟ้ำของประเทศมำเลเซียในปี 2013 
 

(12) ประเทศพม่า 
ประเทศพม่ำใช้พลังน้ ำจำกเขื่อนเป็นพลังงำนหลักในกำรผลิตไฟฟ้ำของประเทศสูงถึงร้อยละ 

68.80 รองลงมำเป็นก๊ำซธรรมชำติ ร้อยละ 23.09 อย่ำงไรก็ดีหำกพิจำรณำถึงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำน
หมุนเวียน ประเทศพม่ำมีก ำลังผลิตติดตั้งรวม 3,142 MW (อันดับ 50 ของโลก และอันดับ 6 ของภูมิภำค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 72.83 ของก ำลังผลิตไฟฟ้ำทั้งหมด โดยส่วนใหญ่จะเป็นพลัง
น้ ำ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 94.46 ของกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียน รองลงมำคือ พลังงำนชีวมวลและ
พลังงำนจำกขยะ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.54 รำยละเอียดสรุปได้ดังนี้ 
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รูปที่ 3.12 สัดส่วนก ำลังผลิตไฟฟ้ำของประเทศพม่ำในปี 2013 
 
3.1.3 เป้าหมายการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนของประเทศต่างๆ 

 

ที่ปรึกษำได้ท ำกำรรวบรวมตัวอย่ำงเป้ำหมำยกำรส่งเสริมด้ำนพลังงำนหมุนเวียนของประเทศต่ำงๆ จำก 
Bloomberg New Energy Finance (BNEF) รวมถึงประเทศไทยด้วย มีทั้งสิ้น 5 ประเทศ สรุปได้ดังนี้  
 

(1) ประเทศจีน 
ประเทศจีนได้ก ำหนดเป้ำตำมแผนพัฒนำพลังงำนของประเทศทุก 5 ปี ซึ่งจะรวมถึงเป้ำหมำยใน

กำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียนด้วย โดยแผนล่ำสุดนั้นได้ก ำหนดเป้ำหมำยในกำรใช้เชื้อเพลิงที่ไม่ใช่
เชื้อเพลิงฟอสซิลให้ได้ 11.4% ในปี 2015 และ 20% ในปี 2020 (รวมพลังงำนนิวเคลียร์ พลังงำนน้ ำ และ
พลังงำนหมุนเวียน) ซึ่งมีเป้ำหมำยก ำลังผลิตติดตั้งส ำหรับเชื้อเพลิงที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลสูงถึง 30% 
นอกจำกนี้ยังได้ก ำหนดให้สัดส่วนปริมำณกำรใช้เชื้อเพลิงก๊ำซธรรมชำติเฉลี่ย 7.5% และลดสัดส่วนกำรใช้
เชื้อเพลิงถ่ำนหินเหลือเพียง 65% เท่ำนั้น และก ำหนดให้ลดกำรปลดปล่อยคำร์บอนให้ได้ 17% ในปี 2015 
เมื่อเทียบกับปี 2010  

ทั้งนี้ กำรก ำหนดเป้ำหมำยในแผนพัฒนำพลังงำนหมุนเวียนของประเทศจีน ได้ประมำณกำรเงิน
ลงทุนของพลังงำนหมุนเวียนในช่วงปี 2011-2015 ประมำณ CNY 1.8 trillion ($283bn) โดยในปี 2015 ภำยใต้
แผนดังกล่ำวมีกำรเพ่ิมเป้ำหมำยกำรใช้พลังงำนหมุนเวียนสูงถึง 478 ล้ำนตันเทียบเท่ำถ่ำนหิน (Mtce)  ซึ่งจะเพ่ิม
ก ำลังผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียนรวมทั้งสิ้นประมำณ 160 GW จำกแผนก่อนหน้ำ (ประกอบด้วย พลังงำนน้ ำ 
61 GW พลังงำนลม 70 GW พลังงำนแสงอำทิตย์ 20 GW และพลังงำนชีวมวล 7.5 GW) อย่ำงไรก็ดี เป้ำหมำย
ก ำลังผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียน ตำมแผนฉบับล่ำสุดมีดังนี้ 

- พลังงานลม : 100 GW ในปี 2015 และ 200 GW ในปี 2020   
(รวมถึง นอกชำยฝั่ง 5 GW ในปี 2015 และ 30 GW ในปี 2020) 

- พลังงานแสงอาทิตย์ : 21 GW ในปี 2015 และ 50 GW ในปี 2020  
(รวมถึง พลังงำนควำมร้อนจำกแสงอำทิตย์ 1 GW ในปี 2015 และ 3 GW ในปี 2020) 

- พลังงานชีวมวล : 13 GW ในปี 2015  และ 30 GW ในปี 2020 
- พลังงานน้ า : 290 GW ในปี 2015 และ 420 GW ในปี 2020  

(รวมถึง พลังงำนน้ ำแบบสูบกลับ 30 GW ในปี 2015 และ 70 GW ในปี 2020) 
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- พลังงานความร้อนใต้พื้นพิภพ : 100MW  ในปี 2015 
- พลังงานอ่ืนๆ : 50 MW  ในปี 2015 

 
(2) ประเทศสหรัฐอเมริกา 

เป้ำหมำยกำรจัดซื้อพลังงำนทดแทนของรัฐบำลกลำงสหรัฐอเมริกำ โดย The federal Energy 
Policy Act of 2005 (EPAct 2005) ได้มีกำรเพ่ิมเป้ำหมำยและมำตรฐำนต่ำงๆ เพ่ือลดกำรใช้พลังงำนใน
อำคำรของรัฐบำลกลำงที่มีอยู่และที่ก ำลังสร้ำงใหม่ ในมำตรำ 203 ของ EPAct 2005 ก ำหนดให้มีขอบเขตของ
ควำมเป็นไปได้ของเศรษฐกิจและขอบเขตในทำงปฏิบัติ และก ำหนดให้กำรบริโภคไฟฟ้ำจำกพลังงำนทดแทน
ของรัฐบำลกลำงจะต้องไม่น้อยกว่ำ 7.5% ในปี 2013 และได้มีกำรเพิ่มเป้ำหมำยใหม่เรื่อยๆ ในปีถัดมำ ดังนี้  

10% in fiscal years 2016 and 2017 
 15% in fiscal years 2018 and 2019 
 20% in fiscal years 2020 and 2021 
 25% in fiscal years 2022 and 2023 
 30% in fiscal year 2025 and thereafter 
 

และได้มีกำรก ำหนดเป้ำหมำยในกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำและพลังงำนควำมร้อนที่มำจำกพลังงำน
ทดแทนและพลังงำนทำงเลือก ดังนี้ 

10% in fiscal years 2016 and 2017 
13% in fiscal years 2018 and 2019 
16% in fiscal years 2020 and 2021 
20% in fiscal years 2022 and 2023 
25% in fiscal year 2025 and thereafter 

 

นอกจำกนี้ยังมีนโยบำย RPS (Renewable Portfolio Standards) ที่เป็นมำตรกำรก ำหนด
สัดส่วนกำรผลิตไฟฟ้ำด้วยพลังงำนหมุนเวียน ซึ่งมำตรกำร RPS นี้ได้ใช้กันอยู่ในหลำยรัฐที่ประเทศ
สหรัฐอเมริกำ เช่น 

• รัฐแคลิฟอร์เนีย 
มำตรกำร RPS ในรัฐแคลิฟอร์เนียได้ก ำหนดเป้ำหมำยกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียนสูงถึง 

33% ในปี 2020  ซึ่งเดิมมีกำรก ำหนดเป้ำหมำย 20% ในปี 2010 แต่เกิดข้อจ ำกัดหรือปัญหำจำกหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องในกำรพัฒนำให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย อย่ำงไรก็ดี เป้ำหมำยที่ก ำหนดสูงขึ้นในอนำคตอย่ำงเหมำะสม
นั้นจะส่งผลให้เกิดกำรแก้ไขข้อจ ำกัดและเกิดกำรพัฒนำมำตรฐำนต่ำงๆ เพ่ือเป็นให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย 
รวมถึงกำรเป็นตัวอย่ำงให้กับรัฐอื่นๆ ที่มีกำรวำงแผนกำรพัฒนำพลังงำนหมุนเวียนในพ้ืนที่ ทั้งนี้ เป้ำหมำยกำร
ผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียนสรุปได้ดังนี้  
 

- เป้ำหมำย 20% ในปี 2011- 2013 
- เป้ำหมำย 25% ในปี 2016   
- เป้ำหมำย 33% ในปี 2020  
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• รัฐเทกซัส 
มำตรกำร RPS ในรัฐเทกซัสได้ก ำหนดเป้ำหมำยกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียนสูงถึง 65% 

ในปี 2025   สรุปได้ดังนี้  
 

- เป้ำหมำย 50% ในปี 2020 
- เป้ำหมำย 65% ในปี 2025   

 

• รัฐนิวยอร์ก 
มำตรกำร RPS ในรัฐนิวยอร์กได้ก ำหนดเป้ำหมำยกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียน สรุปได้ดังนี้  

 

- เป้ำหมำย 25% ในปี 2013 
- เป้ำหมำย 30% ในปี 2015   

 
(3) ประเทศเยอรมัน 

ตำมกฎหมำย EEG 2014 ของประเทศเยอรมันได้มีกำรตั้งเป้ำหมำยในกำรผลิตไฟฟ้ำจำกแหล่ง
พลังงำนหมุนเวียนสูง สรุปได้ดังนี้  

 

- เป้ำหมำย 40%-45% ในปี 2025 
- เป้ำหมำย 55%-60% ในปี 2035  
- เป้ำหมำย 80% ในปี 2050  

 
(4) ประเทศเวียดนาม 

ประเทศเวียดนำมมีกำรตั้งเป้ำหมำยในกำรผลิตไฟฟ้ำจำกแหล่งพลังงำนหมุนเวียน 4.5% ภำยใน
ปี 2020 และ 6% ในปี 2030 โดยเพ่ิมขึ้นจำก 3.5% ในปี 2010 โดยในแง่ของก ำลังผลิตติดตั้ง ได้มีกำร
ตั้งเป้ำหมำยเท่ำกับ 5.6% ภำยในปี 2020 และ 9.4% ภำยในปี 2030 ซึ่งในเบื้องต้นได้ก ำหนดเป้ำหมำย
ส ำหรับพลังงำนหมุนเวียน 2 เชื้อเพลิง ดังนี้ 

 

• เป้ำหมำยส ำหรับพลังงำนลม 
เป้ำหมำยส ำหรับก ำลังกำรผลิตติดตั้งจำกพลังงำนลมเท่ำกับ 1GW ภำยในปี 2020 และ

ประมำณ 6.2 GW ภำยในปี 2030 โดยปัจจุบันมีทุ่งกังหันลม (Wind Farm) ที่มีกำรด ำเนินกำรเพียงแห่งเดียว
เท่ำนั้น จ ำนวน 30 MW โดยเวียดนำมมีควำมต้องกำรที่จะเพ่ิมสัดส่วนกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนลมเป็น 
0.7% ภำยในปี 2020 และ 2.4% ภำยในปี 2030 

 

• เป้ำหมำยส ำหรับพลังงำนชีวมวล 
เป้ำหมำยส ำหรับพลังงำนชีวมวลและกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำจำกโรงงำนน้ ำตำลนั้น มีเป้ำหมำย

กำรผลิตไฟฟ้ำอยู่ที่ 500 MW ภำยในปี 2020 และ 2 GW ภำยในปี 2030 โดยสัดส่วนกำรผลิตไฟฟ้ำจำก     
ชีวมวลนั้น ได้มีกำรก ำหนดเป้ำหมำยอยู่ที่ 0.6% ภำยในปี 2020 และ 1.1% ภำยในปี 2030 
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(5) ประเทศฟิลิปปินส์ 
กระทรวงพลังงำนของประเทศฟิลิปปินส์ ยังไม่มีกำรอนุมัติโครงกำร RENEWABLE PORTFOLIO 

STANDARD (RPS) เนื่องจำกต้องมีกำรจ ำกัดกำรผลิตและจ ำหน่ำยพลังงำนไฟฟ้ำ เพ่ือให้เกิดควำมชัดเจนของ
สัดส่วนกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียน ซึ่งกำรก ำหนดสัดส่วนจะต้องเพ่ิมขึ้นทุกปี โดยหน่วยงำนที่ดูแล
โครงกำร RPS นั้น มีหน้ำที่จะต้องเพ่ิมสัดส่วนของพลังงำนหมุนเวียนอย่ำงน้อย 1% ต่อปี เป็นระยะเวลำ 10 ปี 

  

ทั้งนี้ พลังงำนหมุนเวียนที่มีสิทธิ์ในโครงกำร RPS คือ พลังงำนแสงอำทิตย์ พลังงำนลม พลังงำน
น้ ำ และพลังงำนชีวมวล แต่พลังงำนควำมร้อนใต้พิภพจะไม่มีสิทธิ์ในโครงกำร RPS  
 

(6) ประเทศไทย 
ประเทศไทยมีแผนพัฒนำพลังงำนทดแทนและพลังงำนทำงเลือก โดยก ำหนดเป้ำหมำยจะใช้

พลังงำนทดแทนและพลงงำนทำงเลือกให้ได้ 25% ของกำรใช้พลังงำนของประเทศ ในปี พ.ศ. 2564 โดยมีกำร
ท ำแผนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 มีกรอบเวลำของแผน 10 ปี ในช่วง พ.ศ. 2555-2564 (Alternative Energy 
Development Plan: AEDP 2012-2021) ต่อมำกรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน (พพ.) ได้
ปรับค่ำเป้ำหมำยของแผนให้สอดคล้องตำม Country Strategy ในยุทธศำสตร์ 3 คือ ยุทธศำสตร์กำรเพ่ิมขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ ยุทธศำสตร์สร้ำงโอกำสบนควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันในสังคม 
และยุทธศำสตร์กำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดย พพ. ได้ปรับเป้ำหมำยกำรใช้พลังงำน
ทดแทนเพ่ือกำรผลิตไฟฟ้ำ ผลิตควำมร้อน และใช้ในภำคขนส่ง โดยผลรวมเป้ำหมำยตำมแผนพัฒนำพลังงำน
ทดแทนและพลังงำนทำงเลือกในระยะเวลำ 10 ปี ยังคงรักษำสัดส่วนพลังงำนทดแทนต่อพลังงำนขั้นสุดท้ำยใน
ปี พ.ศ. 2564 เท่ำกับ 25% 

 

ตารางท่ี 3.2 เป้ำหมำยกำรใช้พลังงำนทดแทนเพ่ือกำรผลิตไฟฟ้ำ 

ประเภทโรงไฟฟ้า 
เป้าหมาย (MW) 

CF 
พลังงาน (ล้านหน่วย) KTOE 

เดิม ใหม ่ เดิม ใหม ่ เดิม ใหม ่
1. พลังงำนลม 1,200 1,800 0.15 1,576.80 2,365.20 134.36 201.54 
2. พลังงำนแสงอำทิตย์ 2,000 3,000 0.15 2,628.00 3,942.00 223.93 335.9 
3. พลังงำนน้ ำ (ขนำดเล็ก) 324 324 0.35 993.38 993.38 84.65 84.56 
   พลังงำนน้ ำ แบบสูบกลับ 1,284 1,284 0.7 7,873.49 7,873.49 670.9 670.9 
4. พลังงำนชีวมวล 3,630 4,800 0.6 22,259.16 29,433.60 1,896.70 2,508.04 
5. ก๊ำซชีวภำพ 600 600 0.6 3,153.60 3,153.60 268.72 268.72 
   หญ้ำเนเปียร ์ - 3,000 0.8 - 2,102.40 - 1,791.46 
6. พลังงำนจำกขยะ 160 400 0.6 840.96 2,102.40 71.66 179.15 
7. พลังงำนรูปแบบใหม่ 3 3 0.4 10.51 10.51 0.9 0.9 

รวม 9,201 13,927   39,335.90 39,335.90 3,351.81 5,370.33 
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3.2 นโยบายการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในต่างประเทศ 
 

3.2.1 นโยบายทางด้านราคารับซื้อไฟฟ้า 
 

1) ประเทศจีน  

 อัตรา FiT ส าหรับพลังงานหมุนเวียนประเภทต่างๆ 
o พลังงำนชีวมวล ได้รับอัตรำ FiT CNY 0.75/kWh 
o พลังงำนแสงอำทิตย์ ได้รับอัตรำ FiT CNY 0.90-1.00/kWh ขึ้นอยู่กับสถำนที่ตั้งโครงกำร 

ทั้งนี้ มีกำรออกรูปแบบอัตรำ Premium เพ่ือสนับสนุนส ำหรับโครงกำร PV ที่ขำยไฟฟ้ำ
เข้ำระบบด้วยรำคำเทียบเท่ำรำคำค่ำไฟฟ้ำจำกเชื้อเพลิงถ่ำนหิน โดยให้ส่วนเพ่ิม Premium 
ในอัตรำ CNY 0.42/kWh 

o พลังงำนลมนอกชำยฝั่ง ได้รับอัตรำ FiT CNY 0.75/kWh (ระดับควำมลึก 0-5m) และ 
CNY 0.85/kWh (ระดับควำมลึก 5-50m) 

o พลังงำนลมบนบก ได้รับอัตรำ FiT CNY 0.51-0.61/kWh ขึ้นอยู่กับสถำนที่ตั้งโครงกำร 
o พลังงำนจำกขยะ อัตรำ FiT ที่จะได้รับจะขึ้นอยู่กับก ำลังผลิตที่ได้จริง ดังนี้ 

- กรณกี ำลังผลิตที่ได้น้อยกว่ำหรือเท่ำกับก ำลังผลิตตำมสัญญำจะได้รับอัตรำ FiT  
            CNY 0.65/kWh 

- กรณีก ำลังผลิตที่ได้เกินกว่ำก ำลังผลิตตำมสัญญำอย่ำงมีนัยส ำคัญ* จะถือว่ำ
โรงไฟฟ้ำนี้เทียบเท่ำกับโรงไฟฟ้ำถ่ำนหิน และจะได้รับรำคำค่ำไฟฟ้ำเทียบเท่ำ
โรงไฟฟ้ำถ่ำนหิน ซึ่งมีอัตรำประมำณ CNY 0.30-0.40/kWh 

  * ถ้าร้อยละ 50 ของก าลังผลิตที่ได้จริงเกินกว่าก าลังผลิตตามสัญญา จะถึงว่ามีนัยส าคัญ 

- กรณีก ำลังผลิตที่ได้เกินกว่ำก ำลังผลิตตำมสัญญำ แต่ไม่มีนัยส ำคัญ จะได้รับอัตรำ 
FiT CNY 0.65/kWh ในส่วนเท่ำกับก ำลังผลิตตำมสัญญำ และส่วนที่เกินนั้นจะ
ได้รับรำคำเทียบเท่ำโรงไฟฟ้ำถ่ำนหิน 

 

2) ประเทศเยอรมัน 

 อัตรา FiT ส าหรับพลังงานชีวมวล 
อัตรำรับซื้อไฟฟ้ำส ำหรับพลังงำนชีวมวลจะขึ้นอยู่กับประเภทและสัดส่วนของเชื้อเพลิงชีวมวล

ที่ใช้ในกำรผลิตไฟฟ้ำ ซึ่งทุกโครงกำรจะได้รับอัตรำค่ำไฟฟ้ำพ้ืนฐำนและอัตรำค่ำไฟฟ้ำพิเศษ โดยก ำหนด
ระยะเวลำสนับสนุน 20 ปี ทั้งนี้ อัตรำค่ำไฟฟ้ำพ้ืนฐำนและอัตรำค่ำไฟฟ้ำพิเศษจะปรับลดลงอัตโนมัติ 2% ต่อปี 
สรุปไดด้ังนี้ 
 

ตารางท่ี 3.3  อัตรำค่ำไฟฟ้ำพ้ืนฐำน ณ ปี 2013 
ก าลังผลิต อัตราค่าไฟฟ้าพ้ืนฐาน 
< 150kW EUR 140.1/MWh 

150 kW – 500 kW EUR 120.5/MWh 
0.5 MW – 5 MW EUR 107.8/MWh 
5 MW - 20 MW EUR 58.8/MWh 
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ตารางท่ี 3.4 อัตรำค่ำไฟฟ้ำพิเศษ ณ ปี 2012 
ประเภท EUR/MWh วัตถุดิบท่ีใช้ 

 Biomass class I  
    < 500 kW 60.0  พืชพลังงำน, พืชอำหำร, หญ้ำ, เปลือกไม้ และเศษวัสด ุ

 เหลือท้ิงทำงกำรเกษตร 
 

    500 kW – 750 kW 50.0 
    750 kW - 5 MW 40.0 
 Biomass class II 
    150 kW – 500 kW 80.0  ขยะสีเขียวจำกกำรบ ำรุงรักษำภมูทิัศน์ของที่ดิน 

 สำธำรณะที่ไม่ได้ก่อให้เกิดมลพิษ (ไม่รวมที่ดินเอกชน  
 และสวนสำธำรณะ), ปุ๋ย และฟำง 

 Biomass class II (MANURE) 
    < 500 kW  80.0  ผู้ผลติจะต้องมีเอกสำรในกำรใช้ปุย๋อย่ำงน้อยเฉลี่ย  

 60% ต่อป ี    500 kW – 5 MW  60.0 
 ANAEROBIC DIGESTION OF ORGANIC WASTE 
    < 500 kW 160.0 ส ำหรับกำรผลิตก๊ำซชีวภำพด้วยกำรหมักจำกกำรย่อยสลำยขยะ

อินทรีย์อย่ำงน้อยใช้ 90% และขยะสีเขียวจำกกำรบ ำรุงรักษำ
ภูมิทัศน์ และขยะอินทรีย์จำกตลำด ที่ได้รับกำรอนุญำต
หลังจำกวันที่ 31 ธันวำคม 2013 ทั้งนี้ โครงกำรที่มีก ำลังผลิต
ติดตั้งมำกกว่ำ 750 kW ไม่สำมำรถใช้อัตรำโบนัสนี้ได้ 

    500 kW – 20 MW 140.0 

 

 

 อัตรา FiT ส าหรับพลังงานลมนอกชายฝั่ง 
ภำยใต้เงื่อนไขกฎหมำย EEG ที่มีกำรปรับปรุงนั้น โครงกำรต่ำงๆ ตั้งแต่เดือนมกรำคม 2012 

สำมำรถเลือกกำรสนับสนุนได้ ระหว่ำงอัตรำ FiT แบบมำตรฐำนและแบบ front loaded โดยอัตรำ FiT จะ
คงท่ีจนกระทั่งสิ้นปี 2017 และอัตรำ FiT จะปรับลดลง 7% ต่อปี นอกจำกนี้กำรปฎิรูป EEG 2014 มีแผนที่จะ
ขยำย front loaded เป็นระยะเวลำ 2 ปี และกำรปรับปรุงกำรลดลงของอัตรำ FiT ทั้งสองแบบ ซึ่งจะบังคับใช้
ส ำหรับโครงกำรใหม่ทั้งหมดท่ีมีก ำลังผลิตมำกกว่ำ 500 kW ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหำคม 2014 เป็นต้นไป 

ในกำรปฎิรูป EEG 2014 ได้น ำเสนอสองทำงเลือกส ำหรับพลังงำนลมนอกชำยฝั่ง ซึ่งจะมีผล
บังคับใช้กับโครงกำรระหว่ำงปี 2012 จนถึง วันที่ 1 มกรำคม 2020 สำมำรถเลือกได้ดังนี้ 

1) ภำยใต้รูปแบบดั้งเดิมโครงกำรจะได้รับอัตรำ FiT เริ่มต้น EUR 154/MWh เป็น
ระยะเวลำ 12 ปี รวมทั้งกำรขยำยเวลำสนับสนุน ซึ่งจะขึ้นอยู่กับสภำพแวดล้อมของ
โครงกำร (ควำมลึกของน้ ำและระยะห่ำงของชำยฝั่ง) ทั้งนี้ จะมีกำรช ำระเงินในอัตรำ
พ้ืนฐำน EUR 39/MWh จนครบระยะเวลำโครงกำร 20 ปี  ตำมรูปแบบดั้งเดิมของ
โครงกำร โดยกำรก ำหนดกำรปรับลดอัตรำ FiT สรุปไดด้ังนี้ 

- EUR 5/MWh ตั้งแต ่1 มกรำคม 2018 
- EUR 10/MWh ตั้งแต ่1 มกรำคม 2020 
- EUR 5/MWh/ปี ตั้งแต ่1 มกรำคม 2021 
 

2) ภำยใต้กำรปฎิรูป EEG 2014 รูปแบบ ''front loaded'' จะใช้ได้กับโครงกำรที่อนุมัติ
ก่อนวันที่ 1 มกรำคม 2020 ซึ่งมีระยะเวลำนำนกว่ำสองปี จำกก ำหนดกำรเดิม ณ วันที่ 
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1 มกรำคม 2018 ซึ่งส ำหรับทำงเลือก ''front loaded''  ตั้งใจจะน ำเสนออัตรำ FiT 
เริ่มต้นเช่นเดียวกันกับรูปแบบดั้งเดิม (EUR 154/MWh) เป็นระยะเวลำ 8 ปี อย่ำงไรก็
ตำมจะมีกำรเพ่ิมเติมอัตรำ FiT เพ่ือให้ได้รับผลตอบแทนและคืนทุนในช่วง 8 ปีแรกของ
กำรด ำเนินโครงกำร โดยมีอัตรำ FiT อยู่ที่ EUR 194/MWh และจะมีกำรปรับลดอัตรำ 
FiT มำกกว่ำแบบดั้งเดิมประมำณ EUR 10/MWh ตั้งแต ่1 มกรำคม 2018 

ทั้งนี้ กฎหมำย EEG 2012 ไดเ้คยน ำเสนอสองทำงเลือกในกำรพัฒนำส ำหรับพลังงำนลมนอก
ชำยฝั่ง ซึ่งมีผลบังคับใช้กับโครงกำรระหว่ำงปี 2012 จนถึง วันที่ 1 มกรำคม 2018 สำมำรถเลือกไดด้ังนี้ 

1) ภำยใต้รูปแบบดั้งเดิมโครงกำรจะได้รับอัตรำ FiT เริ่มต้น EUR 150/MWh เป็นระยะ 
เวลำ 12 ปี รวมทั้งกำรขยำยเวลำสนับสนุน ซึ่งจะขึ้นอยู่กับสภำพแวดล้อมของโครงกำร 
(ควำมลึกของน้ ำและระยะห่ำงของชำยฝั่ง) ทั้งนี้ จะมีกำรช ำระเงินในอัตรำพ้ืนฐำน EUR 
35/MWh จนครบระยะเวลำโครงกำร 20 ปี 

2) ภำยใต้รูปแบบ ''front loaded'' ตั้งใจจะน ำเสนออัตรำ FiT เริ่มต้นเช่นเดียวกันกับ
รูปแบบดั้งเดิม (EUR 150/MWh) เป็นระยะเวลำ 8 ปี อย่ำงไรก็ตำมจะมีกำรเพ่ิมเติม
อัตรำ FiT เพ่ือให้ได้รับผลตอบแทนและคืนทุนในช่วง 8 ปีแรกของกำรด ำเนินโครงกำร 
โดยมีอัตรำ FiT อยู่ที่ EUR 190/MWh  

นอกจำกนี้ จะมีกำรปรับลดอัตรำ FiT ลง 7% ต่อปี เริ่มตั้งแต่ปี 2018 อย่ำงไรก็ดี รูปแบบ
ดังเดิม (รูปแบบมำตรฐำน) จะมีระยะเวลำสนับสนุนรวมทั้งสิ้น 20 ปี และรูปแบบ ''front loaded'' จะมี
ระยะเวลำสนับสนุนครอบคลุมเพียง 12 ปีเท่ำนั้น 

 

 อัตรา FiT ส าหรับพลังงานลมบนบก 
อัตรำ FiT ส ำหรับพลังงำนลมบนบกนั้น จะได้คงที่ตลอดระยะเวลำ 5 ปีแรกของโครงกำร 

และอำจมีกำรปรับเพ่ิม ซ่ึงจะขึ้นอยู่กับสภำพแวดล้อมของสถำนที่ตั้งของโครงกำร โดยที่อัตรำ FiT จะไม่ขึ้นอยู่
กับอัตรำเงินเฟ้อ และอัตรำ FiT จะเริ่มปรับลดลง 1.5% ต่อปี ทั้งนี้ โครงกำรใหม่ นับตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 
2014 อัตรำ FiT จะถูกแทนที่ด้วยอัตรำ Premium ของตลำดซื้อขำยไฟฟ้ำ ซึ่งกำรปฎิรูป EEG 2004 มีผล
บังคับใช้ตั้งแตว่ันที่ 1 สิงหำคม 2014 มีกำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญ ดังนี้ 

- ก ำหนดอัตรำ FiT เริ่มต้นส ำหรับห้ำปีแรก EUR 89/MW (เมื่อเทียบกับ EUR 86.6/ 
MWh ในปี 2014 ภำยใต้ EEG 2012) และ EUR 49.5/MWh ส ำหรับค่ำไฟฟ้ำฐำน (เมื่อ
เทียบกับ EUR 47.2/MWh) ส่วนขยำยของอัตรำ FiT จะขึ้นอยู่กับสถำนที่ตั้งเปรียบเทียบ
กับโมเดลอ้ำงอิง  

- มีกำรเพ่ิมเป้ำหมำยก ำลังกำรผลิตจำก 2.4 GW เป็น 2.6 GW ทั้งนี้จะมีกำรปรับปรุง
อัตรำ FiT รำยไตรมำสส ำหรับโครงกำรใหม่  

ในปัจจุบันผู้ผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนลมบนบกสำมำรถเลือกรับอัตรำ Premium แทนอัตรำ 
FiT ได ้(ส ำหรับรำยละเอียดเพ่ิมเติมดูได้ที่ "Germany Market Premium") 

 
ส่วนกำรแก้ไข EEG ตั้งแต่เดือนมกรำคม 2012 ผู้ประกอบกำรจะได้รับอัตรำ FiT เริ่มต้น ดังนี้ 

- ในปี 2012 อัตรำ FiT เริ่มต้นที่ EUR 89.3/MWh  
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- ในปี 2013 อัตรำ FiT เริ่มต้นที ่EUR 88.0/MWh  
- ในปี 2014 อัตรำ FiT เริ่มต้นที ่EUR 86.68/MWh  

 
โดยที่อัตรำ FiT เริ่มต้นจะคงที่เป็นระยะเวลำ 5 ปี รวมกับกำรขยำยระยะเวลำซึ่งจะถูก

ก ำหนดจำกสถำนที่ตั้งเปรียบเทียบกับโมเดลอ้ำงอิง คือ ถ้ำควำมเร็วลมมำกกว่ำหรือเท่ำกับ 150% ของโมเดล
อ้ำงอิง จะไม่มีกำรขยำยระยะเวลำ และทุกๆ 0.75% ควำมเร็วลมในพ้ืนที่น้อยกว่ำ 150% ของโมเดลอ้ำงอิง 
จะขยำยระยะเวลำออกไป 2 เดือน และเมื่อหมดระยะเวลำในกำรขยำยอัตรำ FiT จะถูกปรับลดลง จนถึงอัตรำ
ค่ำไฟฟ้ำพ้ืนฐำนจะอยู่ที่ EUR 48.0/MWh ส ำหรับปีที่เหลือ โดยมีระยะเวลำกำรสนับสนุนครอบคลุม 20 ปี 
ทั้งนี้ ยังมีกำรเพ่ิมแรงจูงใจส ำหรับกำร repowering โรงไฟฟ้ำพลังงำนลมบนบกที่มีกำรจ่ำยไฟฟ้ำก่อนวันที่ 1 
มกรำคม 2002 โดยเพ่ิมแรงจูงใจด้วยกำรใหอั้ตรำ FiT เพ่ิมเติม EUR 4.9/MWh จำกอัตรำค่ำไฟฟ้ำพ้ืนฐำน (ณ 
ปี 2013)  

นอกจำกนี้ ยังมีกำรให้โบนัสส ำหรับกำรปรับปรุงโรงไฟฟ้ำที่จ่ำยไฟเข้ำระบบในช่วงปี 2002 -
2008 ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2011 โดยจะได้รับอัตรำ EUR 7/MWh เป็นระยะเวลำ 5 ปี และหำกโครงกำรใด
มีกำรปรับปรุงเทคโนโลยีที่ทันสมัยส ำหรับกำรจ่ำยไฟฟ้ำเข้ำระบบตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2014 จะได้รับอัตรำ
เพ่ิมเติมอีก EUR 5/MWh 

 

 FiT ส าหรับพลังงานแสงอาทิตย์ แบบ PV 
อัตรำ FiT ส ำหรับโครงกำร PV ก ำหนดระยะเวลำสนับสนุน 20 ปี โดยอัตรำ FiT จะถูกปรับ

ลดลงทุกเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกำยน 2012 ทั้งนี้ กำรปรับลดอัตรำ FiT รำยเดือนนั้นจะขึ้นอยู่กับก ำลัง
กำรผลิตติดตั้งในปีที่อ้ำงอิง โดยจะท ำกำรปรับลดอัตรำ FiT 1% ส ำหรับก ำลังผลิตใหม่ 2.4-2.6 GW ในปีนั้น 
(ตำมแผน EEG 2014 ได้ก ำหนดไว้ 2.5-3.5 GW) อย่ำงไรก็ดี กำรปรับลดอัตรำ FiT สูงสุด 2.8% ส ำหรับก ำลัง
ผลิตใหม่สูงกว่ำที่ก ำหนดแต่ไม่เกิน 7.5 GW และสำมำรถปรับเพ่ิมอัตรำ FiT 0.5% หำกมีก ำลังผลิตใหม่น้อย
กว่ำ 1 GW โดยประเทศเยอรมันได้ก ำหนดเป้ำหมำยของ PV ไว้ที่ 52 GW ซึ่งเมื่อมีผู้เข้ำร่วมโครงกำรเต็ม
จ ำนวนแล้ว จะไม่มีกำรสนับสนุนเพิ่มเติมอีก จนกว่ำจะมีนโยบำยใหม่ออกมำ นอกจำกนี้ กำรก ำหนดอัตรำ FiT 
นั้นจะไม่ข้ึนอยู่กับอัตรำเงินเฟ้อและจะมีกำรแก้ไขปรับปรุงอัตรำตลอดระยะเวลำของโครงกำร 

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2014 โรงไฟฟ้ำที่ได้รับอนุมัติภำยหลังวันที่ 9 มีนำคม 2012 ที่มี
ขนำดก ำลังผลิตมำกกว่ำ 10 kW แต่ไม่เกิน 1 MW จะได้รับอัตรำ FiT เพียง 90% ของปริมำณไฟฟ้ำที่ผลิตได้
เท่ำนั้น แต่ในส่วนของโครงกำรขนำดเล็กที่มีขนำดน้อยกว่ำ 10 kW จะได้รับอัตรำ FiT ทั้งหมด 100% 

 

นอกจำกนี้ ยังมีกำรปฎิรูป EEG 2014 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหำคม 2014 โดย
โครงกำรใหม่ทั้งหมดที่มีก ำลังผลิตมำกกว่ำ 500kW จะให้ใช้อัตรำทำงตลำดโดยตรงแทนอัตรำ FiT (ส ำหรับ
รำยละเอียดโปรดดูที่ "Germany Direct Marketing Obligation") อย่ำงไรก็ดีโครงกำรขนำดเล็กจะยังได้รับ
กำรสนับสนุนแบบ FiT เช่นเดิม โดยอัตรำ FiT ส ำหรับโครงกำรที่มีก ำลังผลิตน้อยกว่ำ 500 kW มีดังนี ้

 
- October 2014: < 10 kW     = EUR 0.1265/kWh 

10 kW – 40 kW    = EUR 0.1231/kWh 
40 kW – 500 kW    = EUR 0.1101/kWh 
Freestanding projects < 500 kW  = EUR 0.0876/kWh 
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- November 2014: < 10 kW     = EUR 0.1262/kWh 
10kW - 40 kW     = EUR 0.1228/kWh 
40kW - 500 kW    = EUR 0.1098/kWh 
Freestanding projects < 500 kW  = EUR 0.0874/kWh 

 

- December 2014: < 10 kW     = EUR 0.1259/kWh 
10 kW – 40 kW    = EUR 0.1225/kWh 
40 kW – 500 kW    = EUR 0.1095/kWh 
Freestanding projects < 500 kW  = EUR 0.0872/kWh 

 
3) ประเทศอิตาลี 

 อัตรา FiT / อัตรา Premium ส าหรับโครงการพลังงานหมุนเวียน 
ตั้งแต่ปี 2013 รัฐบำลได้ส่งเสริมโครงกำรพลังงำนหมุนเวียนขนำดเล็ก ยกเว้นโครงกำร PV 

และโครงกำรโรงน้ ำตำลที่มีอยู่ในแผนนโยบำยอ่ืนแล้ว ซึ่งรัฐบำลได้สนับสนุนโดยกำรก ำหนดอัตรำรับซื้อไฟฟ้ำ  
รวมถึง อัตรำ Premium ส ำหรับโครงกำรที่มีขนำดเล็กกว่ำ 1 MW โดยกำรสนับสนุนนี้ได้ใช้แทนที่โครงกำร 
The Italian green certificate ทั้งนี้ ได้ก ำหนดงบประมำณในกำรสนับสนุนทั้งหมดใน 1ปี EUR 5.8 bn โดย
ในปี 2012 อิตำลีได้ออกกฎหมำยพลังงำนหมุนเวียน รวมทั้งกำรก ำหนดอัตรำ FiT และอัตรำ Premium ที่
ขึ้นอยู่กับขนำดของโครงกำร หำกโครงกำรเป็นไปตำมเงื่อนไขที่ก ำหนด และพร้อมที่จ่ำยไฟ  สำมำรถ
ลงทะเบียนได้ทันทีกับองค์กรพลังงำนแห่งชำติของอิตำลี และ Gestore Servizi Energetici (GSE) 

 

อัตรำ FiT ส ำหรับโรงไฟฟ้ำที่มีก ำลังผลิตติดตั้งน้อยกว่ำ 1 MW จะขึ้นอยู่กับอัตรำค่ำไฟฟ้ำ
อ้ำงอิงและอัตรำ Premium ตำมประเภทเทคโนโลยีที่ก ำหนด ทั้งนี้โครงกำรที่จ่ำยไฟฟ้ำเข้ำระบบในช่วงปี 
2012-2015 จะได้รับผลตอบแทนลดลงจำกกำรปรับลดของอัตรำ FiT 2% ต่อปี โดยจะยกเว้นกำรปรับลดของ
อัตรำ FiT ในปี 2015 และ 2016  

 
FiT = REFERENCE TARIFF + TECHNOLOGY SPECIFIC PREMIUMS 

 

อัตรำ Feed-in Premium (FiP) ส ำหรับโรงไฟฟ้ำที่มีก ำลังผลิตมำกกว่ำ 1 MW และเป็นอีก
ทำงเลือกส ำหรับโรงไฟฟ้ำที่มีก ำลังผลิตน้อยกว่ำ 1 MW โดยอัตรำ FiP จะขึ้นอยู่กับรำคำรับซื้อไฟฟ้ำอ้ำงอิง
และอัตรำ Premium ตำมประเภทเทคโนโลยีที่ก ำหนด หักลบด้วยรำคำขำยไฟฟ้ำเฉลี่ยของโรงไฟฟ้ำใน
ประเทศ ซึ่งจะมีกำรประกำศทุกเดือนโดย GSE ทั้งนี้โครงกำรที่จ่ำยไฟฟ้ำเข้ำระบบในช่วงปี 2012-2015 จะ
ได้รับผลตอบแทนลดลงจำกกำรปรับลดของอัตรำ FiT 2% ต่อปี โดยจะยกเว้นกำรปรับลดของอัตรำ FiT ในปี 
2015 และ 2016 
 
FiP = REFRENCE PRICE + TECHNOLOGY SPECIFIC PREMIUMS – AVERAGE LOCAL POWER PRICE 
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ตารางท่ี 3.5 อัตรำค่ำไฟฟ้ำอ้ำงอิงปี 2012 (REFERENCE TARIFFS) 

ขนาด EUR/MWh THB/MWh THB/kWh 
ระยะเวลา

สนับสนุน (ปี) 
 Onshore wind 

1 kW -  20 kW 291 10,118 10.12 20 
20 kW – 200 kW 268 9,313 9.31 20 
200 kW – 1 MW 149 5,177 5.18 20 

 Offshore wind 
1 kW – 60 kW 176 6,120 6.12 25 

 Hydro (diversion) 
1 kW – 20 kW 257 8,936 8.94 20 
20 kW – 50 kW  219 7,615 7.62 20 
50 kW – 500 kW 291 10,112 10.11 20 
500 kW – 1 MW 155 5,386 5.39 20 
1 MW – 10 MW  129 4,482 4.48 20 

 Hydro (impoundment and pump storage) 
1 kW – 10 MW  101 3,512 3.51 25 

 Marine 
1 kW – 5 MW 300 10,431 10.43 15 

 Geothermal (excluding repowering which need to enter the registration procedure) 
     1 kW – 1 MW  135 4,691 4.69 20 
     1 MW – 20 MW  99 3,440 3.44 25 
     1 MW – 5 MW  

(ส ำหรับ early stage geothermal Technologies) 
200 6,954 6.95 25 

 Biomass of biological origin 
1 kW – 300 kW  229 7,957 7.96 20 
300 kW- 1 MW 180 6,255 6.26 20 
1 MW – 5 MW 133 4,621 4.62 20 

 Biomass of biological by-products 
1 kW – 300 kW  257 8,930 8.93 20 
300 kW- 1 MW 209 7,262 7.26 20 
1 MW – 5 MW 161 5,594 5.59 20 

 Biomass if biodegradability criteria set 
1 kW – 5 MW 174 6,046 6.05 20 

 Biogas of biological origin 
1 kW – 300 kW  180 6,259 6.26 20 
300 kW – 600 kW 160 5,560 5.56 20 
600 kW – 1 MW 140 4,865 4.87 20 
1 MW – 5 MW 104 3,614 3.61 20 

 Biogas of biological by-products 
1 kW- 300 kW  236 8,206 8.21 20 
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ขนาด EUR/MWh THB/MWh THB/kWh 
ระยะเวลา

สนับสนุน (ปี) 
300 kW – 600 kW 206 7,158 7.16 20 
600 kW – 1 MW 178 6,185 6.19 20 
1 MW – 5 MW 125 4,343 4.34 20 

 Biogas from biodegradable waste 
1- 600 kW  216 7,510 7.51 20 
600 kW – 1 MW 216 7,506 7.51 20 
1 MW – 5 MW 125 4,343 4.34 20 

 Gas from landfill  
1 kW – 1 MW 99 3,440 3.44 20 
1 MW – 5 MW 94 3,266 3.27 20 

 Gas from sewage 
1 kW – 1 MW 111 3,857 3.86 20 
1 MW – 5 MW 88 3,058 3.06 20 

 Sugar-beet refinery conversions 
1 kW - 300 kW 229 7,963 7.96 20 
300 kW – 1 MW 180 6,259 6.26 20 
1 MW – 5 MW 109 3,790 3.79 20 
> 5 MW 122 417 0.42 20 

*อัตราแลกเปลี่ยน 1 EUR = 34.7503 THB 17/03/2015 

 
ตารางท่ี 3.6 อัตรำ Premium ตำมประเภทเทคโนโลยีที่ก ำหนด (TECHNOLOGY SPECIFIC PREMIUMS) 

ประเภท EUR/MWh THB/MWh THB/kWh 
 Geothermal 
- If closed fluid cycle and zero emissions 30 1,043 1.04 
- If part of the first 10 MW installed capacity in the area 30 1,043 1.04 
- If 95% of non-condensable gas if abated 15 521 0.52 
 Offshore wind  
- If grid connection is done at the expenses of the project 
developer 

40 1,390 1.39 

 Biomass of biological origin 
- If meeting emission requirements  30 1,043 1.04 
- if high efficiency cogeneration 40 1,390 1.40 
 Biomass of biological by-products 
- If meeting emission requirements  30 1,043 1.04 
- if high efficiency cogeneration 10 347 0.35 
- if high efficiency cogeneration and heat 40 1,390 1.40 
 Biogas (all) 
- If high efficiency cogeneration, and nitrogen recovery for the 
production of fertilizer 

30 1,043 1.04 
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ประเภท EUR/MWh THB/MWh THB/kWh 
- if high efficiency cogeneration, and 30% nitrogen recovery for the 
production of fertilizer 

20 695 0.70 

- if 40% nitrogen recovery for the production of fertilizer 15 521 0.52 
*อัตราแลกเปลี่ยน 1 EUR = 34.7503 THB 17/03/2015 
 

ทั้งนี้ ส ำหรับพลังงำนหมุนเวียนจะเปิดรับลงทะเบียนเข้ำร่วมโครงกำรเป็นระยะเวลำ 60 วัน 
และจะมีกำรตรวจสอบผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกและประกำศผลภำยใน 60 วันหลังจำกวันปิดลงทะเบียน โดยกำร
สนับสนุนจะเริ่มต้นภำยใน 30 วันภำยหลังวันเริ่มต้นจ่ำยไฟฟ้ำเข้ำระบบ ซึ่งกำรช ำระเงินครั้งแรกจะด ำเนินกำร
ภำยในระยะเวลำ 18 เดือน ทั้งนี้ หำกโครงกำรที่ได้รับกำรอนุมัติจะต้องด ำเนินโครงกำรให้แล้วเสร็จภำยใน
ระยะเวลำ 3 ปี ถ้ำโครงกำรล่ำช้ำไปในช่วง 1 ปี จะมีกำรปรับลดเงินสนับสนุนลง 0.5% ต่อเดือน และถ้ำ
โครงกำรมีควำมล่ำช้ำมำกกว่ำ 1 ปี โครงกำรนั้นจะได้รับเงินสนับสนุนเพียง 85% เท่ำนั้น  

 
 อัตรา FiT / อัตรา Premium ส าหรับโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ PV 

รัฐบำลได้มีกำรตั้งเป้ำหมำยของวงเงินเพ่ือสนับสนุนโครงกำรพลังงำนแสงอำทิตย์ PV โดยจะ
มีกำรเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อท ำกำรซื้อขำยไฟฟ้ำเป็นรอบๆ ทุก 6 เดือน ซ่ึงได้รับอัตรำ FiT เป็นระยะเวลำ 20 ปี 
เปิดรับข้อเสนอจนกระทั่งกำรสนับสนุนเต็มวงเงินที่ก ำหนด โครงกำรภำยหลังจำกนั้นจะไม่ได้รับกำรสนับสนุน 
ทั้งนี้ อัตรำ FiT ส ำหรับโครงกำรใหม่จะถูกปรับลดลงทุกๆ 6 เดือน จนถึงสิ้นสุดปี 2016 หรือเมื่อเป็นไปตำม
เป้ำหมำยที่ก ำหนด 

 
ตารางท่ี 3.7 อัตรำ FiT และ อัตรำ Premium ส ำหรับโครงกำรพลังงำนแสงอำทิตย์ PV 

ขนาด EUR/MWh THB/MWh THB/kWh 
 อัตรำ FiT ส ำหรับกำรติดตั้งบนอำคำร 
    1 kW – 3 kW  182 6,328 6.33 
    3 kW – 20 kW  171 5,946 5.95 
    20 kW – 200 kW  157 5,459 5.46 
    200 kW – 1 MW  130 4,520 4.52 
    1 MW – 5 MW 118 4,103 4.10 
    > 5 MW  112 3,894 3.89 
 อัตรำ FiT ส ำหรับกำรติดตั้งแบบอื่นๆ 
    1 kW – 3 kW  176 6,120 6.12 
    3 kW – 20 kW  165 5,737 5.74 
    20 kW – 200 kW  151 5,250 5.25 
    200 kW – 1 MW  124 4,311 4.31 
    1 MW – 5 MW 113 3,929 3.93 
    > 5 MW  106 3,685 3.69 
 อัตรำ Premium ส ำหรับกำรติดตั้งบนอำคำร 
    1 kW – 3 kW  100 3,477 3.48 
    3 kW – 20 kW  89 3,094 3.09 
    20 kW – 200 kW  75 2,607 2.61 
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ขนาด EUR/MWh THB/MWh THB/kWh 
    200 kW – 1 MW  48 1,669 1.67 
    1 MW – 5 MW 36 1,251 1.25 
    > 5 MW  30 1,043 1.04 
 อัตรำ Premium ส ำหรับกำรติดตั้งแบบอื่นๆ 
    1 kW – 3 kW  94 3,268 3.27 
    3 kW – 20 kW  83 2,886 2.89 
    20 kW – 200 kW  69 2,399 2.40 
    200 kW – 1 MW  42 1,460 1.46 
    1 MW – 5 MW 31 1,077 1.08 
    > 5 MW  24 834 0.83 
* อัตราตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2013 และอัตราแลกเปลีย่น 1 EUR = 34.7503 THB 17/03/2015 

 
 การประมูลเพื่อซื้อ (Reverse Auctions) ส าหรับพลังน้ าขนาดใหญ่ ความร้อนใต้พิภพ ชีวมวล 

ก๊าซชีวภาพ พลังงานลมนอกชายฝั่ง และพลังงานลมบนบก 
กำรประมูลเพ่ือซื้อ (Reverse Auctions) เป็นรูปแบบหนึ่งของกำรประมูลออนไลน์ (e-

Auction) โดยผู้ซื้อเป็นผู้เริ่มกำรประมูลและก ำหนดควำมต้องกำรให้ผู้ขำยเข้ำมำเสนอรำคำแข่งกัน ผู้ขำยที่
สำมำรถเสนอรำคำขำยได้ต่ ำที่สุดเป็นผู้ชนะกำรประมูล ส ำหรับภำครัฐมักจะนิยมใช้แบบนี้  ซ่ึงข้อดีของกำร
ประมูลแบบนี้คือ เป็นกำรเพ่ิมช่องทำงกำรขำยใหม่ มีควำมโปร่งใส และควำมยุติธรรม รวมถึงสำมำรถเสนอ
รำคำได้หลำยครั้ง ไม่จ ำกัดจ ำนวนผู้ประมูล 

ตั้งแต่ปี 2013 กำรสนับสนุนกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังน้ ำขนำดใหญ่ พลังงำนควำมร้อนใต้พิภพ 
ชีวมวล ก๊ำซชีวภำพ พลังงำนลมนอกชำยฝั่ง และพลังงำนลมบนบก จะต้องผ่ำนขั้นตอนในกำรประมูลเพ่ือซื้อ 
(reverse auctions) โดยกำรสนับสนุนรูปแบบนี้จะแทนที่โครงกำร The Italian green certificate และ
รัฐบำลอิตำลียังได้ก ำหนดวงเงินสนับสนุนพลังงำนหมุนเวียนประจ ำปีรวมทั้งสิ้น EUR 5.8 พันล้ำน และก ำหนด
ปริมำณก ำลังผลิตที่จะมีกำรเปิดประมูลล่วงหน้ำอีกด้วย อย่ำงไรก็ดี โครงกำรที่มีก ำลังผลิตต่ ำกว่ำ 10 MW 
สำมำรถเลือกรูปแบบ “simplified purchase & resale arrangements” ได้ตำมควำมสมัครใจของผู้เข้ำร่วม
โครงกำร   

ส ำหรับกำรประมูลนั้นจัดโดยองค์กรพลังงำนแห่งชำติของอิตำลี และ GSE ซึ่งจะท ำกำรจัด
ประมูลในไตรมำสที่ 2 ของทุกปี (ยกเว้นกำรเปิดประมูลครั้งแรกในเดือนตุลำคม 2012) โดยในกำรเสนอรำคำ
ของกำรประมูลของแต่ละประเภทเทคโนโลยี เริ่มต้นจะต้องไม่น้อยกว่ำ 98% ของรำคำเริ่มต้น และรำคำ
สุดท้ำยจะต้องไม่น้อยกว่ำ 70% ของรำคำเริ่มตน้ ทั้งนี้ กำรสนับสนุนจะมีระยะเวลำ 20 ปี ยกเว้นพลังน้ ำขนำด
ใหญแ่ละพลังงำนลมนอกชำยฝั่ง ที่มีระยะเวลำสนับสนุน 30 ปี และ 25 ปี ตำมล ำดับ 
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ตารางท่ี 3.8 รำคำสูงสุดในกำรเริ่มต้นประมูลในปี 2012 (2012 AUCTION CEILING PRICES) 

ขนาด EUR/MWh THB/MWh  THB/kWh 
ระยะเวลา

สนับสนุน (ปี) 
 Hydro  

> 10 MW 119 4,135 4.14 30 
 Geothermal 

> 20 MW 85 2,953 2.95 20 
 Biomass 

> 5 MW (biological origin) 122 4,239 4.24 20 
> 5 MW (waste) 125 4,343 4.34 20 
> 5 MW (biological by-products) 127 4,413 4.41 20 

 Biogas 
> 5 MW (biological origin) 91 3,162 3.16 20 
> 5 MW (waste) 85 2,953 2.95 20 
> 5 MW (biological by-products) 101 3,509 3.51 20 

 Offshore wind 
> 5 MW 165   25 

 Onshore wind 
> 5 MW 127   20 

*อัตราแลกเปลี่ยน 1 EUR = 34.7503 THB 17/03/2015 
* ส าหรับระยะเวลาในช่วงปี 2013-2015  
- ราคาสูงสุดในการเริ่มต้นประมูล จะลดลง 2% ทุกป ีจากการประมูลในปี 2012 
- ก าลังผลิตรวมแต่ละเทคโนโลยีไม่ควรเกนิ ดังนี้ Hydro – 50 MW 

Geothermal – 40 MW 
Biomass (waste) – 350 MW 
Biogas and other biomass – 120 MW 
Offshore wind – 650 MW 
Onshore wind – 500 MW 

* ส าหรับระยะเวลาในช่วงปี 2015-2016 จะไม่มีการปรับลดราคาเร่ิมต้นการประมูล 2% 
 

ผู้ที่มีสิทธิ์เข้ำร่วมประมูลจะต้องตรงตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้และมีหลักฐำนหรือเอกสำรที่แสดงถึง
หลักทรัพย์ในกำรด ำเนินโครงกำรอย่ำงน้อย 10% ของเงินลงทุนโครงกำรทั้งหมด จำกนำยทุนหรือสถำบัน
กำรเงิน รวมถึงจะต้องมีรำยละเอียดกำรด ำเนินกำรก่อสร้ำง กำรเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้ำ และก ำหนดแล้วเสร็จ
ของโครงกำร โดยทั่วไปจะก ำหนดระยะเวลำด ำเนินกำรก่อสร้ำงและจ่ำยไฟฟ้ำภำยหลังจำกชนะประมูล ส ำหรับ
โครงกำรพลังน้ ำ พลังงำนควำมร้อนใต้พิภพ ชีวมวล และพลังงำนลมนอกชำยฝั่ง มีระยะเวลำ 40 เดือน ส่วน
โครงกำรก๊ำซชีวภำพ และพลังงำนลมบนบก จะมีระยะเวลำ 28 เดือน หำกโครงกำรใดเกินระยะเวลำที่ก ำหนด 
อัตรำรับซื้อไฟฟ้ำจะลดลง 0.5% ต่อเดือน สูงสุด 24 เดือน ยกเว้นกรณีเหตุสุดวิสัย อย่ำงไรก็ดี โครงกำรที่ไม่
ชนะกำรประมูล จะได้รับเงินค่ำใช้จ่ำยในกำรเข้ำร่วมประมูลคืน (ประมำณ EUR 2300 + VAT)   
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4) ประเทศญี่ปุ่น 

 นโยบายด้านราคา FiT / อัตรารับซื้อไฟฟ้าพิเศษ Premium 
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎำคม 2012 กำรไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำยของประเทศญี่ปุ่น ถูกเรียกร้องให้ท ำ

กำรรับซื้อไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียนในรำคำที่ผู้ผลิตไฟฟ้ำร้องขอ โดยรัฐบำลญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 1 เมษำยน 
2014 ได้ท ำกำรปรับลดอัตรำรับซื้อไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ และก ำหนดอัตรำรับซื้อไฟฟ้ำใหม่ส ำหรับ
พลังงำนลมนอกชำยฝั่ง รวมถึงกำรปรับปรุงประสิทธิภำพของโรงไฟฟ้ำพลังน้ ำ นอกจำกนี้อัตรำรับซื้อไฟฟ้ำ
ดังกล่ำวถูกประกำศบังคับใช้จนถึงวันที่ 31 มีนำคม 2015 โดยอัตรำรับซื้อไฟฟ้ำที่ใช้ส ำหรับโครงกำรที่ลงนำม
สัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำตั้งแต่วันที่ 1 เมษำยน 2014 จนถึง 31 มีนำคม 2015 (รำคำยังไม่รวมภำษี) มีดังนี้ 
 
ตารางท่ี 3.9 อัตรำ FiT ส ำหรับโครงกำรพลังงำนหมุนเวียนของประเทศญี่ปุ่น 

ขนาด JPY/kWh THB/kWh ระยะเวลาสนับสนุน (ปี) 
 Biomass 
    Biomass (Gasification)  39 10.79 20 
    Biomass (Forest Thinning):  32 8.85 20 
    Biomass (Non-Recycled Wood)  24 6.64 20 
    Biomass (MSW, Waste Water Residue)  17 4.70 20 
    Biomass (Recycled Wood)  13 3.60 20 
 Geothermal  
    < 15 MW  40 11.06 15 
    > 15 MW  26 7.19 15 
 Hydro  
    < 200 kW  34 9.40 20 
    200 kW – 1 MW  29 8.02 20 
    1 MW – 30 MW  24 6.64 20 
 Hydro (repowering of existing installations) 
    < 200 kW  34 9.40 20 
    200 kW – 1 MW  21 5.81 20 
    1 MW – 30 MW  14 3.87 20 
 Solar 
    < 10 kW (with storage) ** 31 8.57 10 
    < 10 kW  37 10.23 10 (surplus buyback) 
    > 10 kW * 32 8.85 20 
 Wind  
    Wind Onshore < 20 kW 55 15.21 20 
    Wind Onshore > 20 kW 22 6.08 20 
    Wind Offshore  36 9.96 20 
* ส าหรับโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีขนาดมากกว่า 400 kW และได้รับการอนุมัติโครงการตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2014 จ าเป็นต้องมีเอกสารซ้ือที่ดิน  
** อัตรา FiT จะลดลง ในกรณีสามารถกักเก็บพลังงานที่ไดจ้ากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย ์ 
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ทั้งนี้ แผนยุทธศำสตร์ด้ำนพลังงำนแห่งชำติจะมีกำรปรับเปลี่ยนอย่ำงน้อย 1 ครั้ง ในรอบ 3 ปี 
และในปีงบประมำณ 2020 โดยอัตรำรับซื้อไฟฟ้ำ FiT จะมีกำรปรับปรุงให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีต่ำงๆ ซึ่ง
อำจมีกำรปรับปรุงเป็นประจ ำทุกปี หำกมีควำมจ ำเป็น เพ่ือให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน 

อย่ำงไรก็ดี รัฐบำลญี่ปุ่นได้มีกำรแก้ไขกฎระเบียบส ำหรับกำรยกเลิกกำรสมัครเข้ำร่วม
โครงกำร (50 kW+) ซึ่งได้รับกำรอนุมัติตั้งแต่วันที่ 1 เมษำยน 2014 ตำมกฎระเบียบใหม่ หำกเจ้ำของโครงกำร
ไม่มีควำมน่ำเชื่อถือ ในเรื่องที่ดินและอุปกรณ์ส ำหรับกำรผลิตติดตั้งภำยใน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับกำร
อนุมัติกำรสมัคร กำรอนุมัติกำรสมัครจะถูกยกเลิก รวมถึง ยังมีกำรขยำยระยะเวลำด ำเนินโครงกำรให้ หำกเกิด
กรณีกำรขอเชื่อมต่อระบบสำยส่งล่ำช้ำ ซึ่งอำจใช้เวลำมำกกว่ำ 90 วัน โดยระหว่ำงรอผลกำรอนุมัติเชื่อมต่อ
ระบบสำยส่ง ผู้ประกอบกำรจะมีระยะเวลำ ประมำณ 9 เดือน ในกำรซื้อที่ดินและอุปกรณ์ให้พอดีกับวันที่จ่ำย
ไฟฟ้ำเข้ำระบบ อย่ำงไรก็ดี ผู้ประกอบกำรสำมำรถขอขยำยเวลำได้อีกถ้ำหำกขั้นตอนอนุมัติใช้เวลำนำน
มำกกว่ำ 180 วัน  
 

5) ประเทศเวียดนาม 
 ต้นทุนที่หลีกเลี่ยงได้ (Avoided Cost) ส าหรับโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 

เวียดนำมได้ด ำเนินกำรประเมินต้นทุนที่หลีกเลี่ยงได้ (Avoided Costs) ที่ขึ้นอยู่กับค่ำใช้จ่ำย
ของระบบไฟฟ้ำที่สำมำรถหลีกเลี่ยงได้ เมื่อมีกำรรับซื้อไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียน ซึ่งจะครอบคลุม พลังงำน
น้ ำขนำดเล็ก พลังงำนลม พลังงำนแสงอำทิตย์ พลังควำมร้อนใต้พิภพ พลังงำนคลื่น ชีวมวล ก๊ำซจำกขยะ และ
ก๊ำซชีวภำพ ทั้งนี้ อัตรำดังกล่ำวจะมีกำรทบทวนทุกปี และประกำศใช้ตอนต้นปี โดยหน่วยงำนก ำกับดูแล
กิจกำรไฟฟ้ำของประเทศเวียดนำม  

อย่ำงไรก็ดี อัตรำค่ำไฟฟ้ำจะมีควำมแตกต่ำงกันขึ้นอยู่กับฤดูกำล (ฤดูร้อนหรือฤดูฝน) หรือ
แตกต่ำงกันตำมช่วงเวลำของวัน (normal peak off-peak) โดย Avoided Costs ณ สิ้นปี 2013 สรุปได้ดังนี้ 

- ภำคเหนือ 283-647 VND/kWh 
- ภำคกลำง 281-617 VND/kWh 
- ภำคใต้ 293-666 VND/kWh 
- ทั้งนี้ Capacity Price มีค่ำ 1,805 VND/kWh  
 

 อัตรา FiT ส าหรับพลังงานลม 
เวียดนำมได้มีกำรประกำศ FiT ของพลังงำนลม เท่ำกับ VND 1,821/kWh (ไม่รวม

ภำษีมูลค่ำเพ่ิม) ในวันที่ 29 มิถุนำยน 2011 เพ่ือส่งเสริมกำรลงทุนกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนลม โดยอัตรำนี้
มำจำก ผู้รับซื้อไฟฟ้ำจำกพลังงำนลม VND 1,614/kWh และจำกกองทุนส ำหรับกำรปกป้องสิ่งแวดล้อมของ
เวียดนำม VND 207/kWh โดยรัฐบำลจะมีกำรประเมินและทบทวนนโยบำย FiT ของปี 2013 และมีกำร
วำงแผนในกำรปรับปรุงแก้ไขอัตรำใหม่ในปี 2015 
 

6) ประเทศอินโดนีเซีย 

 อัตรา FiT ส าหรับพลังงานชีวมวลและพลังงานน้ าขนาดเล็ก 
มีกำรประกำศอัตรำ FiT ใหม่ ส ำหรับโรงไฟฟ้ำชีวมวลและขยะ ในอัตรำ 0.1-0.18 $/kWh  
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และส ำหรับโรงไฟฟ้ำพลังงำนน้ ำขนำดเล็ก ในอัตรำ 0.07-0.1 $/kWh โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 
- โรงไฟฟ้ำชีวมวลและขยะ ที่ได้รับอัตรำ FiT 0.1-0.18 $/kWh จะต้องมีก ำลังกำรผลิตไม่

เกิน 10 MW โดยขึ้นอยู่กับสถำนที่ตั้งของโครงกำร และระดับแรงดันไฟฟ้ำที่เชื่อมต่อกับ
ระบบ  

- โรงไฟฟ้ำพลังงำนน้ ำขนำดเล็ก ที่ได้รับอัตรำ FiT ในอัตรำ 0.07 $/kWh จะต้องมีก ำลัง
กำรผลิตไม่เกิน 10 MW  ส ำหรับกำรเชื่อมต่อกับสำยส่งไฟฟ้ำระดับแรงดันปำนกลำง 
และจะได้รับอัตรำ FiT 0.1 $/kWh ส ำหรับกำรเชื่อมต่อกับสำยส่งไฟฟ้ำระดับแรงดันต่ ำ 
 

 การประมูลโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศอินโดนีเซีย 
อินโดนีเซียได้มีกำรริเริ่มกำรประมูลโครงกำรพลังงำนแสงอำทิตย ์โดยก ำหนดรำคำเริ่มต้นไว้ที่ 

0.25 $/kWh และส ำหรับโครงกำรมีกำรใช้อุปกรณ์ท่ีผลิตได้ในประเทศอย่ำงน้อย 40% จะได้อัตรำรับซื้อไฟฟ้ำ
ที่ 0.30 $/kWh โดยกระทรวงพลังงำนและทรัพยำกรธรณี (The Ministry of Energy and Mineral 
Resources, MEMR) ได้มีกำรอนุมัตินโยบำยนี้ เมื่อวันที่ 13 มิถุนำยน 2013 และมีกำรเผยแพร่บนเว็บไซต์ใน
วันที่ 21 มิถุนำยน 2013 

MEMR จะเป็นผู้ก ำหนดแผนกำรพัฒนำโครงกำรพลังงำนแสงอำทิตย์ของประเทศในทุกๆปี 
ในกำรประมูลจะมีคณะกรรมกำรกำรเพ่ือประกำศโควต้ำรับซื้อในแต่ละรอบบนเว็บไซต์ของ MEMR โดยจะมี
กำรระบุต ำแหน่งสถำนที่ตั้งของโครงกำร ก ำลังกำรผลิต และระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร ซึ่งกำรรับซื้อไฟฟ้ำ
จำกพลังงำนแสงอำทิตย์จะมีสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำเป็นระยะเวลำ 20 ปี 

ผู้พัฒนำโครงกำรจะต้องจัดหำหนังสือค้ ำประกันจำกสถำบันกำรเงินที่มีอยู่ในจำกำร์ตำ เป็น
จ ำนวน 2% ของค่ำใช้จ่ำยของโครงกำร ซึ่งโครงกำรดังกล่ำวควรจะต้องมีควำมมั่นคงทำงด้ำนกำรเงินอย่ำงน้อย 
3 เดือน ภำยหลังจำกลงนำมสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำ และเริ่มต้นก่อสร้ำงภำยใน 3 เดือน ทั้งนี้ โครงกำรจะต้อง
ก่อสร้ำงแล้วเสร็จพร้อมจ่ำยไฟฟ้ำเข้ำระบบภำยในระยะเวลำ 18 เดือนนับจำกวันลงนำมสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำ 
อย่ำงไรก็ดี ในสัญญำกำรซื้อขำยไฟฟ้ำนั้น ได้ก ำหนดระยะเวลำผ่อนผันกำรจ่ำยไฟฟ้ำเข้ำระบบอยู่ที่ 12 เดือน 
หำกเกิดควำมล่ำช้ำภำยใน 3 เดือนแรก อัตรำรับซื้อไฟฟ้ำจะลดลง 3% หำกล่ำช้ำ 6 เดือน อัตรำรับซื้อไฟฟ้ำจะ
ลดลง 5% และจะลดลงสูงสุด 8% ถ้ำเกิดควำมล่ำช้ำมำกกว่ำระยะเวลำที่ระบุไว้ 

 
7) ประเทศฟิลิปปินส์ 

 กฎระเบียบ FiT ของฟิลิปปินส์ ในปี 2010 
ส ำหรับกฎระเบียบของ FiT ได้มีกำรจัดท ำกรอบกำรท ำงำน ก ำหนดขอบเขต กำรบริหำรงำน 

กำรปรับเปลี่ยนและกำรทบทวน ส ำหรับระบบ FiT รำยละเอียดเบื้องต้น มีดังนี ้
- กำรให้สิทธิส ำหรับโรงงำนพลังงำนหมุนเวียน 
- กำรก ำหนดล ำดับกำรเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้ำ 
- กำรชี้แจงวิธีกำรช ำระเงินของระบบ FiT 

 

 อัตรา FiT ส าหรับพลังงานหมุนเวียน 
รัฐบำยได้มีนโยบำยก ำหนดอัตรำ FiT ในช่วงอัตรำ 0.14 - 0.23 $/kWh ส ำหรับพลังงำน

แสงอำทิตย์ พลังงำนลม พลังงำนชีวมวล และพลังงำนน้ ำ เป็นระยะเวลำ 20 ปี โดยเริ่มต้นครั้งแรกเมื่อวันที่   
4 มิถุนำยน 2013 ด ำเนินกำรโดยกระทรวงพลังงำนในรูปแบบ first-commission-first-serve ซึ่งจะได้รับกำร
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สนับสนุนอัตรำรับซื้อไฟฟ้ำทีจู่งใจในกำรพัฒนำโครงกำร ทั้งนี้ อัตรำ FiT ไดถู้กเสนอโดยคณะกรรมกำรพลังงำน
ทดแทนแห่งชำติ และได้รับกำรอนุมัติจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน (ERC) รำยละเอียด
อัตรำ FiT สรุปไดด้ังนี้ 

พลังงำนแสงอำทิตย์ (บนพ้ืนดิน)  =  9.68 PHP/kWh 
พลังงำนลมบนชำยฝั่ง   =  8.53 PHP/kWh 
พลังงำนชีวมวล    =  6.63 PHP/kWh 
พลังงำนน้ ำ    =  5.90 PHP/kWh 

 

อัตรำ FiT จะมีกำรปรับลดลงประมำณ 0.5% ส ำหรับพลังงำนลม พลังงำนชีวมวล และ
พลังงำนน้ ำ ภำยหลัง 2 ปี นับจำกกำรเริ่มใช้อัตรำ FiT และปรับลดลง 6% ส ำหรับพลังงำนแสงอำทิตย์ 
ภำยหลัง 1 ปี นับจำกกำรเริ่มใช้อัตรำ FiT อย่ำงไรก็ดี อัตรำ FiT จะมีผลบังคับใช้ส ำหรับโครงกำรผลิตไฟฟ้ำ
จำกพลังงำนหมุนเวียนที่มีก ำลังผลิตรวมทั้งสิ้น 750 MW ภำยในระยะเวลำ 3 ปี หรือก่อนหน้ำนั้นถ้ำครบตำม
เป้ำหมำย ดังต่อไปนี้ 

พลังงำนลม  :  200 MW 
พลังงำนชีวมวล  :  250 MW 
พลังงำนแสงอำทิตย์ :  50 MW 
พลังงำนน้ ำ  :  250 MW 

 

 
8) ประเทศมาเลเซีย 

 อัตรา FiT ส าหรับพลังงานแสงอาทิตย์ 
มำเลเซียได้ใช้รูปแบบอัตรำ FiT ส ำหรับกำรสนับสนุนโครงกำรพลังงำนหมุนเวียนที่มีขนำด

ก ำลังผลิตไม่เกิน 30 MW ซึ่งอัตรำ FiT เป็นกำรรับประกันรำคำรับซื้อไฟฟ้ำระยะยำว โดยจะมีกำรปรับลด
อัตรำ FiT ลงทุกปี ทั้งนี้ กำรสนับสนุนกำรผลิตไฟฟ้ำจำกโครงกำรชีวมวล และโครงกำรชีวภำพ มีระยะเวลำ   
16 ปี ในขณะที่พลังงำนน้ ำและพลังงำนแสงอำทิตย์ จะมีระยะเวลำสนับสนุน 21 ปี  

ทั้งนี้ กำรปรับลดอัตรำ FiT ส ำหรับพลังงำนแสงอำทิตย์ ในปี 2014 สูงกว่ำในปี 2013 อย่ำง
มำก โดยมำตรฐำนกำรปรับลดอัตรำ FiT เพ่ิมขึ้นจำก 8% เป็น 20% รวมถึงกำรให้โบนัสส ำหรับโครงกำร
พลังงำนแสงอำทิตย์ ลดลงจำก 8% เป็น 0% 

 
ตารางท่ี 3.10 อัตรำ FiT ส ำหรับพลังงำนแสงอำทิตย์ ณ ปี 2014 

ขนาด MYR/kWh THB/kWh ระยะเวลาสนับสนุน (ปี) 
 Solar 

< 4 kW  1.02 9.29 21 
> 4 kW < 24 kW  0.99 9.01 21 
> 24 kW < 72 kW  0.85 7.74 21 
> 72 kW < 1 MW  0.82 7.47 21 
> 1 MW < 10 MW  0.68 6.19 21 
> 10 MW < 30 MW  0.61 5.55 21 
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ภำพรวมของอัตรำ FiT จะต้องมีกำรปรับปรุงอย่ำงน้อยทุก 3 ปี เพ่ือให้อัตรำ FiT สะท้อน
ต้นทุนที่แท้จริงในสถำนกำรณ์ปัจจุบัน ซึ่งข้อมูล ณ เดือนตุลำคม 2013 รัฐบำลได้มีกำรอนุมัติกำรผลิตไฟฟ้ำ
จำกพลังงำนหมุนเวียน โดยมีก ำลังผลิตทั้งสิ้น 482 MW ภำยใต้โครงกำร FiT โดยในปี 2011 และ 2012 มีกำร
อนุมัติรวมทั้งสิ้น 146 MW และภำยหลังจำกนั้นมีกำรอนุมัติโครงกำรระหว่ำงปี 2013-2015 ในปริมำณก ำลัง
ผลิต 179 MW 119 MW และ 38 MW ตำมล ำดับ นอกจำกนี้ ยังมีกำรให้ bonus FiT (FiT เพ่ิมเติม) ส ำหรับ
โครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์บำงรำย เช่น กำรติดตั้งพลังงำนแสงอำทิตย์บนอำคำร และกำรใช้
แผงเซลล์แสงอำทิตย์หรืออินเวอร์เตอร์ที่ผลิตในประเทศ (หรือประกอบภำยในประเทศ)  

- มีกำรติดตั้งบนอำคำรหรือโครงสร้ำงอำคำร    +0.22 MYR/kWh 
- ใช้งำนที่เป็นวัสดุก่อสร้ำง      +0.21 MYR/kWh 
- กำรใช้แผงเซลล์แสงอำทิตย์ที่ผลิตหรือประกอบในประเทศ  +0.05 MYR/kWh 
- กำรใช้อินเวอร์เตอร์ที่ผลิตหรือประกอบในประเทศ   +0.05 MYR/kWh 

 

เมื่อวันที่ 14 ธันวำคม 2011 ได้มีกำรปรับปรุงข้อจ ำกัดในกำรติดตั้งโครงกำรพลังงำน
แสงอำทิตย์ ส ำหรับบ้ำนที่อยู่อำศัย สำมำรถติดตั้งก ำลังผลิตไฟฟ้ำได้สูงสุดไม่เกิน 12 kW และ บริษัท (ที่ไม่ใช่
นิติบุคคล) สำมำรถติดตั้งก ำลังผลิตไฟฟ้ำได้สูงสุดไม่เกิน 500 kW ส ำหรับระบบกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำน
แสงอำทติย์ขนำดเล็ก และไม่เกิน 5 MW ส ำหรับระบบกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ขนำดใหญ่ 
 

9) ประเทศไทย 

 การส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Adder 
ในปี 2535 เป็นต้นมำ รัฐได้มีนโยบำยส่งเสริมกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียน เพ่ือให้มี

กำรใช้ทรัพยำกรภำยในประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซ่ึงจะช่วยลดกำรพ่ึงพำกำรน ำเข้ำพลังงำนและเพ่ิมควำม
มั่นคงด้ำนพลังงำน ด้วยกำรสนับสนุนให้มีกำรรับซื้อไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียน โดยก ำหนดรำคำรับซื้อไฟฟ้ำ
ตำมระเบียบ SPP และ VSPP จำกหลักกำรต้นทุนที่หลีกเลี่ยงได้ของกำรไฟฟ้ำ ทั้งนี้ไม่มีกำรจ ำแนกรำคำตำม
ชนิดเชื้อเพลิงหรือเทคโนโลยีของพลังงำนหมุนเวียน  

กำรก ำหนดมำตรกำรส่งเสริมพลังงำนหมุนเวียนในรำคำตำมระเบียบกำรรับซื้อไฟฟ้ำฯ จึงไม่
จูงใจให้เกิดกำรลงทุน ที่ผ่ำนมำในปี 2549 รัฐจึงมีนโยบำยให้กำรส่งเสริมโดยกำรให้ส่วนเพ่ิมรำคำรับซื้อไฟฟ้ำ 
(Adder) ส ำหรับโครงกำรพลังงำนหมุนเวียนเพ่ิมจำกรำคำรับซื้อไฟฟ้ำตำมระเบียบดังกล่ำว โดยกำรก ำหนด 
Adder นั้นได้มีกำรศึกษำต้นทุนกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียนตำมประเภทเชื้อเพลิงและเทคโนโลยี 
ต่อมำ คณะกรรมกำรนโยบำยพลังงำนแห่งชำติ (กพช.) เมื่อวันที่ 9 มีนำคม 2552 ได้มีมติเห็นชอบข้อเสนอเพ่ือ
ปรับปรุงแนวทำงกำรส่งเสริมกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียนที่เหมำะสม ส ำหรับแต่ละชนิดและ
เทคโนโลยีให้สอดคล้องกับศักยภำพและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยอัตรำ Adder ตำมประกำศครั้งล่ำสุด สรุปได้
ดังนี้  
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 การส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff 
Feed-in Tariff หรือ FiT คือ มำตรกำรส่งเสริมกำรรับซื้อไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียน

ประเภทหนึ่ง  ที่ใช้กันอย่ำงแพร่หลำยในต่ำงประเทศ เพ่ือจูงใจให้ผู้ประกอบกำรเอกชนเข้ำมำลงทุนในธุรกิจ
โรงไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียน (เนื่องจำก กำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียนมีต้นทุนค่อนข้ำงสูง) ซึ่งอัตรำ FiT 
จะอยู่ในรูปแบบอัตรำรับซื้อไฟฟ้ำคงที่ตลอดอำยุโครงกำร (มีกำรปรับเพ่ิมส ำหรับกลุ่มที่มีกำรใช้เชื้อเพลิง) โดย
อัตรำ FiT จะไม่เปลี่ยนแปลงไปตำมค่ำไฟฐำนและค่ำ Ft ท ำให้มีรำคำที่ชัดเจนและเกิดควำมเป็นธรรม 

โดยสูตรโครงสร้ำงของอัตรำ FiT จะประกอบไปด้วย 3 ส่วน ได้แก่ (1) อัตรำรับซื้อไฟฟ้ำส่วน
คงท่ี (FiTF) ซึ่งจะคงท่ีตลอดอำยุโครงกำร (2) อัตรำรับซื้อไฟฟ้ำส่วนแปรผัน (FiTV) จะปรับเพ่ิมขึ้นตำมค่ำอัตรำ
เงินเฟ้อขั้นพ้ืนฐำน (Core inflation) เฉลี่ยของปีก่อนหน้ำ ตำมประกำศของกระทรวงพำณิชย์ (3) อัตรำรับซื้อ
ไฟฟ้ำพิเศษ (FiT Premium) ตำมนโยบำยของภำครัฐที่ต้องกำรสร้ำงแรงจูงใจกำรลงทุนบำงประเภทเชื้อเพลิง 
สรุปสูตรโครงสร้ำงอัตรำ FiT ได้ดังนี ้
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กพช. เมื่อวันที่ 15 ธันวำคม 2557 ได้มีมติเห็นชอบอัตรำรับซื้อไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียน
ในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ส ำหรับกำรประกำศรับซื้อไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียนปี 2558 เพ่ือใช้เป็น
รำคำเริ่มต้นในกำรแข่งขันทำงด้ำนรำคำ โดยท ำกำรคัดเลือกจำกข้อเสนอโครงกำรใหม่ที่เสนอส่วนลดสูงสุดของ
อัตรำรับซื้อไฟฟ้ำในรูปแบบ FiT ในส่วนคงท่ี (FiTF) ก่อน ตำมข้อเสนออัตรำรับซื้อไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียน
ในรูปแบบ FiT ส ำหรับปี 2558 ดังตำรำง ทั้งนี้ อัตรำรับซื้อไฟฟ้ำในรูปแบบ FiT พิเศษ ส ำหรับโครงกำรในพ้ืนที่
จังหวัดชำยแดนภำคใต้ให้รวมถึงโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ด้วย เพ่ือให้เกิดควำมเท่ำเทียมกัน 
 
ตารางท่ี 3.11 อัตรำรับซื้อไฟฟ้ำในรูปแบบ FiT ส ำหรับกลุ่มพลังงำนธรรมชำติ 

อัตรารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ FiT ที่ประกาศใช้ในปี 2558 : ส าหรับโครงการ VSPP กลุ่มพลังงานธรรมชาต ิ

ก าลังผลิต (MW) 
FiT  

(บาท/หน่วย) 
ระยะเวลาสนบัสนุน 

(ปี) 

FiT Premium (บาท/หน่วย) 
ส าหรับโครงการในพ้ืนที่ 
จังหวัดชายแดนภาคใต้*  

(ตลอดอายุโครงการ) 
1) พลังงานน้ า       

ก าลังผลิตตดิตั้ง  ≤ 200 kW 4.90 20 ปี 0.50 
2) พลังงานลม       

ทุกขนาด 6.06 20 ปี 0.50 
3) พลังงานแสงอาทิตย ์       

บนหลังคา ก าลังผลิตตดิตัง้ 0-10 kWp 6.85 25 ปี 0.50 
บนหลังคา ก าลังผลิตตดิตัง้ >10-250 kWp 6.40 25 ปี 0.50 
บนหลังคา ก าลังผลิตตดิตัง้ >250-1,000 kWp 6.01 25 ปี 0.50 
บนพื้นดิน ทุกขนาด 5.66 25 ปี 0.50 

หมำยเหต ุ  *โครงกำรในพื้นที่จังหวัดยะลำ ปัตตำน ีนรำธวิำส และ 4 อ ำเภอในจังหวัดสงขลำ ได้แก ่อ.จะนะ อ.เทพำ อ.สะบ้ำย้อย และ อ.นำทวี 
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ตารางท่ี 3.12 อัตรำรับซื้อไฟฟ้ำในรูปแบบ FiT ส ำหรับกลุ่มพลังงำนชีวภำพ 
อัตรารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ FiT ที่ประกาศใช้ในปี 2558 : ส าหรับโครงการ VSPP กลุ่มพลังงานชีวภาพ 

ก าลังผลิต (MW) 

FiT (บาท/หน่วย) 
ระยะเวลา 
สนับสนุน 

(ปี) 

FiT Premium (บาท/หน่วย) 

FiTF FiTV,2560 FiT(1) 
ส าหรับโครงการ 

กลุ่มเชื้อเพลิงชีวภาพ  
(8 ปีแรก) 

ส าหรับโครงการในพ้ืนที่ 
จังหวัดชายแดนภาคใต้(2)  

(ตลอดอายุโครงการ) 
1) ขยะ (การจัดการขยะแบบผสมผสาน)             

ก าลังผลิตตดิตั้ง  ≤ 1 MW 3.13 3.21 6.34 20 ปี 0.70 0.50 
ก าลังผลิตตดิตั้ง  > 1-3 MW 2.61 3.21 5.82 20 ปี 0.70 0.50 
ก าลังผลิตตดิตั้ง  > 3 MW 2.39 2.69 5.08 20 ปี 0.70 0.50 

2) ขยะ (หลุมฝังกลบขยะ)             
ทุกขนาด 5.60 - 5.60 10 ปี - 0.50 

3) ชีวมวล             
ก าลังผลิตตดิตั้ง  ≤ 1 MW 3.13 2.21 5.34 20 ปี 0.50 0.50 
ก าลังผลิตตดิตั้ง  > 1-3 MW 2.61 2.21 4.82 20 ปี 0.40 0.50 
ก าลังผลิตตดิตั้ง  > 3 MW 2.39 1.85 4.24 20 ปี 0.30 0.50 

4) ก๊าซชีวภาพ (น้ าเสีย/ของเสยี)             
ทุกขนาด 3.76 - 3.76 20 ปี 0.50 0.50 

5) ก๊าซชีวภาพ (พืชพลังงาน)             
ทุกขนาด 2.79 2.55 5.34 20 ปี 0.50 0.50 

หมำยเหต ุ    (1) อัตรำ FiTV จะเพิ่มขึน้ต่อเนื่องตำมอัตรำเงินเฟ้อขั้นพื้นฐำน (Core Inflation) 
                (2) โครงกำรในพื้นที่จังหวัดยะลำ ปัตตำนี นรำธิวำส และ 4 อ ำเภอในจังหวัดสงขลำ ได้แก่ อ.จะนะ  อ.เทพำ อ.สะบ้ำย้อย และ อ.นำทวี 

 
3.2.2 นโยบายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 
 

(1) ประเทศจีน  
- กำรลดภำษีเงินได้ส ำหรับผู้ประกอบกำรพลังงำนหมุนเวียนในประเทศจีน 

ภำยใต้กฎหมำย EIT (Chinese Enterprise Income Tax) ถ้ำผู้ประกอบกำรมีคุณสมบัติเป็น 
“high and new technology enterprises” จะได้รับอัตรำภำษีพิเศษ 15% ระยะเวลำ 3 ปี (อัตรำ
ภำษีปกติ 25%) ซึ่งมีผลบังคับใช้กับบริษัทที่ได้รับกำรรับรองในด้ำนพลังงำนทดแทน  

 
- ประเทศจีนได้ยกเว้นภำษีมูลค่ำเพ่ิมส ำหรับกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียน 

มีกำรยกเว้นภำษีมูลค่ำเพ่ิมส ำหรับอัตรำรับซื้อไฟฟ้ำพิเศษจำกกำรผลิตไฟฟ้ำที่มำจำกพลังงำน
หมุนเวียน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2013 โดยอัตรำรับซื้อไฟฟ้ำพิเศษที่จ่ำยให้ส ำหรับกำรผลิต
ไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียนนั้น เป็นเงินอุดหนุนจำกทำงภำครัฐ ซึ่งไม่ถือว่ำเป็นรำยได้ที่ต้องเสียภำษี 
จึงไม่มีกำรเรียกเก็บภำษีมูลค่ำเพ่ิมจำกส่วนดังกล่ำว ทั้งนี้ ยังมีกำรก ำหนดให้ลดอัตรำภำษีมูลค่ำเพ่ิมลง
ครึ่งหนึ่งเหลือเพียง 8.5% ส ำหรับผู้พัฒนำโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนลมและแสงอำทิตย์ใน
ประเทศจีน 
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- แผนพัฒนำส ำหรับอุตสำหกรรมพลังงำน 2009-2012 
รัฐบำลจีนได้ส่งเสริมกำรวิจัยและกำรพัฒนำเทคโนโลยีส ำหรับพลังงำนหมุนเวียน โดยคำดว่ำ

รำยได้ที่มำจำกธุรกิจพลังงำนจะเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งกำรวิจัยและพัฒนำแบ่งได้ดังนี้ 
1) พลังงำนแสงอำทิตย์ เช่น กำรเชื่อมต่อกับระบบคอนเวกเตอร์ ชิ้นส่วนของซิลิกอนที่มี

ประสิทธิภำพสูง และแบตเตอรี่ 
2) พลังงำนลม เช่น มอเตอร์ส ำหรับกังหันลมในแนวตั้ง กังหันลมแบบต่อตรง 850 kW 

และกังหันลมที่ได้รับกำรพัฒนำและส่งเสริมโดยท้องถิ่น 
3) รถยนต์ไฟฟ้ำ (EV) เช่น แบตเตอรี่ แบบ Lithium-ion และ Neodymium-free 

nickel metal hydride มอเตอร์ เซ็นเซอร์อัจฉริยะ และระบบกำรเรียกเก็บเงิน 
4) สำรกึ่งตัวน ำแสง เช่น ไดโอดเปล่งแสง (LED) 

 
 

นอกจำกนี้ รัฐบำลยังได้ส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำเทคโนโลยีสมำร์ทกริด ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 6 ส่วนได้แก่ 

1. เทคโนโลยีกำรเชื่อมต่อแหล่งพลังงำนที่ไม่มีควำมแน่นอน  
2. กำรกระจำยตัวของระบบผลิตไฟฟ้ำขนำดเล็กและกำรเชื่อมต่อสู่ระบบไฟฟ้ำ  
3. โครงสร้ำงพื้นฐำนของรถยนต์ไฟฟ้ำ  
4. ระบบกำรกักเก็บพลังงำนขนำดใหญ่  
5. ระบบกำรจ ำหน่ำยและค้ำปลีกท่ีทันสมัย  
6. ระบบไฟฟ้ำอัจฉริยะขนำดใหญ่และเทคโนโลยีระบบส่งไฟฟ้ำ 

 

 
- แผนสนับสนุนพลังงำนหมุนเวียนในประเทศจีน 

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องได้ด ำเนินกำรควบคุมกำรจัดสรรเงินสนับสนุนและกำรเก็บค่ำบริกำรกับ
ผู้ใช้ไฟฟ้ำเพ่ิมข้ึนจำก CNY 0.008/kWh ในปี 2012 เป็น CNY 0.015/kWh ในปี 2013 ซึ่งจะเป็นกำร
ช่วยสะสมเงินส ำหรับกองทุนเพ่ือสนับสนุนกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียนได้ประมำณ CNY 
20bn ต่อปี และเป็นส่วนหนึ่งในกำรฟื้นฟูและพัฒนำพลังงำนหมุนเวียน 

 
(2) ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ได้รับเครดิตภำษีจำกกำรลงทุนส ำหรับพลังงำนหมุนเวียน 
กำรลงทุนส ำหรับพลังงำนหมุนเวียน ประเภทโครงกำรพลังงำนแสงอำทิตย์ เซลล์เชื้อเพลิง 

พลังงำนลมขนำดเล็ก พลังงำนควำมร้อนใต้พิภพ พลังงำนน้ ำขนำดจิ๋ว พลังงำนชีวมวล เทคโนโลยีผลิต
ไฟฟ้ำและควำมร้อนร่วม (CHP) โดยรัฐบำลได้ให้เครดิตภำษีจำกกำรลงทุน 10-30% ส ำหรับ
เทคโนโลยีที่เหมำะสมและมีมำตรฐำนที่เชื่อถือได้ ซึ่งอำจจะใช้แทนที่มำตรกำรเครดิตภำษีส ำหรับกำร
ผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียน อย่ำงไรก็ดี โครงกำรต่ำงๆจะได้รับเครดิตภำษี 30% หำกมีกำรยื่น
ขอก่อนวันที่ 31 ธันวำคม 2016 ซึ่งภำยหลังจำกนั้นจะได้รับเครดิตภำษีเพียง 10% เท่ำนั้น โดยที่ไม่มี
ระยะเวลำก ำหนดส ำหรับสิทธิในกำรให้เครดิตภำษี 
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- ได้รับเครดิตภำษีส ำหรับกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียน 
จำกกำรปรับปรุงอัตรำเงินเฟ้อของรัฐบำลกลำงสหรัฐอเมริกำ ส่งผลต่อกำรให้เครดิตภำษี 
 

ส ำหรับกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียนเท่ำกับ $0.023/kWh ณ ปี 2013 ซึ่งโครงกำรที่มีสิทธิ
ได้รับประโยชน์ดังกล่ำวจะต้องมีกำรตรวจสอบด ำเนินงำนหรือกำรใช้จ่ำยก่อนวันที่ 1 มกรำคม 2014 
จึงจะมีสิทธิได้รับผลประโยชน์ ทั้งนี้ กำรให้เครดิตภำษีของรัฐบำลนั้นจะขึ้นอยู่กับปริมำณไฟฟ้ำที่จ่ำย
เข้ำสู่ระบบไฟฟ้ำ เฉพำะในช่วง 10 ปีแรกเท่ำนั้น (ประกอบด้วย โครงกำรพลังงำนลม พลังงำนชีวมวล 
พลังงำนควำมร้อนใต้พิภพ ก๊ำซจำกหลุมฝังกลบ พลังน้ ำ และพลังงำนทำงทะเล) 

 
(3) ประเทศบราซิล 

- กำรยกเว้นภำษีกำรจ ำหน่ำยสินค้ำและบริกำร (ICMS) 
รัฐบำลได้ยกเว้นภำษีกำรจ ำหน่ำยสินค้ำและบริกำร (ICMS) ส ำหรับอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ

กำรส่งเสริมพลังงำนหมุนเวียนของประเทศ ดังนี้ 
o ส ำหรับอุปกรณก์ังหันลม พลังงำนแสงอำทิตย์แบบควำมร้อนและแผงเซลล์แสงอำทิตย์ 

มีกำรก ำหนดภำษี ICMS ไว้ที่ 17% ส ำหรับสินค้ำน ำเข้ำ และ 7-12% ส ำหรับสินค้ำที่
ผลิตภำยในประเทศ (แตกต่ำงกันขึ้นอยู่กับรัฐที่ผลิตสินค้ำ)  

o ในปี 2013-2014 ได้มีกำรก ำหนดส ำหรับสินค้ำที่จ ำหน่ำยและบริกำรในรัฐเซำเปำโล 
หรือกำรขนส่งสินค้ำจำกบริเวณหนึ่งไปอีกบริเวณหนึ่งภำยในรัฐเดียวกัน ประกอบด้วย 
อุปกรณ์ควบคุมกังหันลม อุปกรณ์พลังงำนแสงอำทิตย์แบบน้ ำร้อน อุปกรณ์เซลล์
แสงอำทิตย์  และอุปกรณ์ส ำหรับพลังงำนชีวมวล (ชีวมวลที่ ได้จำกของเสีย 
อุตสำหกรรมน้ ำตำล ก๊ำซชีวภำพ และไบโอมีเทน) มีกำรก ำหนดภำษี ICMS ไว้ที่ 18% 
อย่ำงไรก็ด ีกำรยกเว้นภำษี ICMS จะใช้ส ำหรับกำรจัดซื้ออุปกรณ์ภำยในประเทศ และ
น ำเข้ำเฉพำะกรณีท่ีไม่มีอุปกรณ์ผลิตในประเทศเท่ำนั้น 

 

- กำรลดหย่อนภำษีในกำรส่งผ่ำนและกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำส ำหรับพลังงำนหมุนเวียน 
มีกำรลดหย่อนภำษี 50% ให้กับไฟฟ้ำที่ผลิตได้จำกพลังงำนหมุนเวียนที่มีขนำดก ำลังผลิตไม่

เกิน 30 MW ส ำหรับกำรส่งผ่ำนไฟฟ้ำ (TUST) และกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ (TUSD) ซึ่งถือเป็นนโยบำยจูง
ใจที่ส ำคัญของประเทศ กำรสนับสนุนดังกล่ำวจะครอบคลุมโรงไฟฟ้ำพลังน้ ำขนำดเล็กที่มีก ำลังผลิต
น้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 1 MW โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ พลังงำนลม พลังงำนชีวมวล และโรงไฟฟ้ำ
และควำมร้อนร่วม ที่มีก ำลังผลิตน้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 30 MW  

 

- แรงจูงใจทำงด้ำนภำษีของกำรจ ำหน่ำยส่วนประกอบกังหังลม 
รัฐบำลบรำซิลได้ยกเว้นภำษีส ำหรับกำรจ ำหน่ำยส่วนประกอบกังหันลม ซึ่งกำรยกเว้นจะ

ครอบคลุมไปยังส่วนประกอบที่ผลิตในประเทศและน ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 7 ตุลำคม 
2014 ได้มีกำรประกำศกำรยกเว้นภำษสี ำหรับส่วนประกอบกับหันลมเท่ำกับ 9.25% ของยอดขำย  

 
 
 

 



 

บริษัท เอ็นเนอร์ย่ีลิงค์ จ ำกัด 

เลขที่ 8 ซอยเจริญนคร 48 ถนนเจริญนคร 
 แขวงส ำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10600 

โทร 0-2612-1376 โทรสำร 02-612-1374 
 

รำยงำนฉบับสมบูรณ์ 
สนับสนุนกำรด ำเนินงำนทบทวนต้นทุนรำคำรับซื้อไฟฟ้ำในรูปแบบ Feed-in tariff หน้ำที่ 3-34 

 

Energy Link Co.,Ltd.Energy Link Co.,Ltd.

- แรงจูงใจทำงด้ำนกำรเงินส ำหรับพลังงำนหมุนเวียน 
The Brazilian Development Bank (BNDES) ได้ตั้งวงเงินส ำหรับกำรพัฒนำโครงกำร

พลังงำนหมุนเวียน ด้วยกำรปล่อยเงินกู้อัตรำดอกเบี้ยต่ ำ โดยมีกำรจัดหำเงินทุนได้สูงถึง 80% ของเงิน
ลงทุนโครงกำรทั้งหมด รวมถึงระยะเวลำช ำระคืนเงินกู้ยำวนำนถึง 16 ปี  

รำยละเอียดของวงเงินสินเชื่อตั้งแต่เดือนมีนำคม 2004 เป็นต้นมำ จะผ่อนผันกำรช ำระคืน
เงินต้นและดอกเบี้ยเป็นระยะเวลำ 6 เดือนนับจำกวันที่ได้รับกำรอนุมัติแล้ว ซึ่งอัตรำดอกเบี้ยที่ต้อง
ช ำระอยู่ระหว่ำง 7.0-12.5% ต่อปี โดยที่ควำมสำมำรถในกำรช ำระคืนเงินกู้ (DSCR) เท่ำกับ 1.30 
ทั้งนี้รำยละเอียดอัตรำดอกเบี้ย มีดังนี้ 

1) กำรลงทุนโดยตรงของ BNDES อัตรำดอกเบี้ยสูงสุด 10.58% ประกอบไปด้วย 
a. 5% (อัตรำดอกเบี้ยระยะยำว) +  
b. 0.9%  (BNDES remuneration spread) +  
c. สูงสุดถึง 4.18% (ควำมเสี่ยงกำรด ำเนินโครงกำรขึ้นอยู่กับลูกค้ำ) 

 

2) กำรลงทุนทำงอ้อมของ BNDES อัตรำดอกเบี้ยอย่ำงน้อย 10.58% ประกอบไปด้วย 
a. 5% (อัตรำดอกเบี้ยระยะยำว) +  
b. 0.9%  (BNDES remuneration spread) +  
c. 0.5% (ส ำหรับกำรลงทุนทำงอ้อม) +  
d. Financial institution spread 

 
(4) ประเทศเยอรมัน 

- โปรแกรม KFW ส ำหรับพลังงำนลมนอกชำยฝั่ง 
ในประเทศเยอรมัน ได้มีกำรจัดท ำโครงกำรจัดหำเงินทุนกู้ยืมจ ำนวน EUR 5bn ส ำหรับ

โครงกำรพลังงำนลมนอกชำยฝั่ง 10 โครงกำร เป็นครั้งแรก ซึ่งจะเป็นแรงจูงใจส ำหรับกำรลงทุนจำก
ภำคเอกชน เนื่องจำกเทคโนโลยีส ำหรับพลังงำนลมนอกชำยฝั่งเป็นเทคโนโลยีค่อนข้ำงใหม่ ดังนั้นจึง
เป็นเรื่องยำกส ำหรับธนำคำรในกำรค ำนวณควำมเสี่ยงในกำรลงทุนและกำรกู้ยืมเงินทุน โดยโปรแกรม 
KFW นั้น จะช่วยจัดกำรทำงด้ำนกำรเงินส ำหรับโครงกำรพลังงำนลมนอกชำยฝั่ง 10 โครงกำรแรก 
และมีกำรให้ควำมสะดวกในกำรพัฒนำเทคโนโลยีพลังงำนลมนอกชำยฝั่งในประเทศเยอรมนี 

โดยโครงกำรเงินกู้ KFW ทีจ่ะให้เงินกูก้ับ 10 โครงกำรแรกนั้น มีรำยละเอียดดังนี้  
1. เงินกู้ยืมโดยตรงร่วมกับคณะกรรมกำรธนำคำร (สูงสุด EUR 400 ล้ำนต่อโครงกำร) โดย

โครงกำร KFW จะให้เงินช่วยเหลือไม่เกิน 50% ของเงินกองทุนตรำสำรหนี้ โดยจะต้อง
น้อยกว่ำ 70% ของควำมต้องกำรเงินทุนทั้งหมด 

2. เงินกู้ยืมโดยตรงร่วมกับเงินกู้ยืมจำกธนำคำรเพ่ือกำรพัฒนำ เช่น ธนำคำรเพ่ือกำรลงทุน
ยุโรป โดยเงินกู้โดยตรงของโครงกำร KFW ต้องไม่เกิน EUR 700m ต่อโครงกำร หรือ 
70% ของควำมต้องกำรเงินทุนทั้งหมด 

3. มีกำรให้กู้ยืมเพ่ิมเติม ส ำหรับกำรจัดหำเงินทุนที่อำจเกิดขึ้น ค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมเติมที่เกิดขึ้น
ในระหว่ำงกำรก่อสร้ำงและติดตั้ง (สูงสุด EUR 100m ต่อโครงกำร) โดยโครงกำร KFW 
จะให้เงินช่วยเหลือไม่เกิน 50% ของค่ำใช้จ่ำย 

โดยโครงกำรมีก ำหนดระยะเวลำกำรช ำระสูงสุดคือ 20 ปี โดยที่ 3 ปี แรกไม่ต้องช ำระคืนเงินต้น 



 

บริษัท เอ็นเนอร์ย่ีลิงค์ จ ำกัด 

เลขที่ 8 ซอยเจริญนคร 48 ถนนเจริญนคร 
 แขวงส ำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10600 

โทร 0-2612-1376 โทรสำร 02-612-1374 
 

รำยงำนฉบับสมบูรณ์ 
สนับสนุนกำรด ำเนินงำนทบทวนต้นทุนรำคำรับซื้อไฟฟ้ำในรูปแบบ Feed-in tariff หน้ำที่ 3-35 

 

Energy Link Co.,Ltd.Energy Link Co.,Ltd.

- กำรประกวดรำคำส ำหรับพลังงำนหมุนเวียน 
ในปี 2014 มีกำรปฎิรูปกฎหมำยพลังงำนทดแทนของประเทศเยอรมนี โดยรัฐบำลจะ

ด ำเนินกำรประกวดรำคำ ส ำหรับกำรผลิตติดตั้งพลังงำนหมุนเวียนขนำดใหญ่ และได้น ำร่องประมูล 
โครงกำร PV ขนำด 400 MW ในปี 2015 และปี 2016 

โดยในเดือนกรกฎำคม 2014 รัฐบำลได้มีสัมมนำรับฟังควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรออกแบบกำร
ประกวดรำคำส ำหรับกำรผลิตติดตั้งพลังงำนหมุนเวียนขนำดใหญ่ ซึ่งจำกกำรสัมมนำในครั้งนั้น ได้มีผู้
แสดงควำมคิดเห็นดังต่อไปนี้ 

o โครงกำรที่เลือกต้องมีขนำดเล็กกว่ำหรือเท่ำกับ 25 MW 
o โครงกำรจะได้รับค่ำตอบแทนจำกปริมำณไฟฟ้ำทีจ่่ำยเข้ำระบบ ไม่ใช่ก ำลังผลิตติดต้ัง 
o โครงกำรจะได้รับค่ำตอบแทนด้วยผ่ำนทำง market premium มำกกว่ำอัตรำค่ำไฟฟ้ำคงที ่
o ในปี 2015-2016 รัฐบำลจะมีกำรเปิดประมูลในครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3 ส ำหรับขนำด 

300 MW และ 200 MW ต่อปี ตำมล ำดับ  
o ในกำรประมูลครั้งแรกท่ีเสนอรำคำต่ ำสุดของค่ำไฟฟ้ำจะได้รับกำรสนับสนุน 
o ส ำหรับกำรประมูลจะมีขีดจ ำกัดรำคำเสนอซื้อสูงสุด แต่จะไม่มีรำคำเสนอต่ ำสุด 
o ส ำหรับกำรสมัครต้องมีใบอนุญำตในกำรเชื่อมต่อระบบและกำรอนุญำตจำกสภำ 
o ผู้เข้ำร่วมกำรประมูลจะต้องจัดหำ “bid bond” หรือ “deposit” 
o มีค่ำปรับส ำหรับโครงกำรที่ไม่ได้ COD ภำยใน 18 เดือน หลังจำกเป็นผู้ชนะในกำรเสนอรำคำ 
o ใบอนุญำตจะถูกถอดถอนออก ถ้ำโครงกำรที่ชนะกำรประกวดรำคำไม่ได้  COD ภำยใน 

24 เดือน นับจำกวันที่ยื่นเสนอรำคำ 
 

(5) ประเทศอิตาลี 
- กำรลดภำษีเงินได้ส ำหรับพลังงำนสะอำดของประเภทที่อยู่อำศัย 

กำรลงทุนพลังงำนสะอำดส ำหรับประเภทที่อยู่อำศัย รวมทั้งพลังงำนแสงอำทิตย์ขนำดเล็ก มี
สิทธิ์ที่จะได้รับส่วนลดอัตรำภำษี 50% ของเงินลงทุนจนสิ้นปี 2014 และ 40% จนสิ้นปี 2015 
ภำยหลังจำกนั้นจะได้รับส่วนลดอัตรำภำษี 36% โดยที่ส่วนลดนี้สำมำรถน ำไปใช้ได้กับโครงกำร
พลังงำนหมุนเวียนและพลังงำนส ำหรับประเภทที่อยู่อำศัยทั้งหมด (สูงสุด 20 kW ส ำหรับ PV) และ
กำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำน ผู้ประกอบกำรสำมำรถหักค่ำใช้จ่ำยได้จำก IRPEF (ภำษีเงิน
ได้ส ำหรับบุคคล) โดยจ ำนวนเงินที่ลดได้นั้น จะขึ้นอยู่ 

o 50% ของเงินลงทุนส ำหรับระบบติดตั้งก่อนวันที่ 31 ธันวำคม 2014 
o 40% ของเงินลงทุนส ำหรับระบบที่ติดตั้งระหว่ำงวันที่ 31 ธันวำคม 2014 และ 31 

ธันวำคม 2015 
o 36% ของเงินลงทุนส ำหรับระบบติดตั้งหลังจำกวันที่ 31 ธันวำคม 2016 

 

- กำรลดภำษีมูลค่ำเพ่ิมส ำหรับกำรลงทุนในพลังงำนหมุนเวียน 
อุปกรณ์และกำรบริกำรที่จ ำเป็นส ำหรับกำรก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียน จะมีกำรเก็บ

ภำษีมูลค่ำเพ่ิม 10% จำก 20% ส ำหรับโครงกำรพลังงำนแสงอำทิตย์และลม รวมทั้งกำรลงทุนที่
เกี่ยวข้องกับระบบสำยส่งไฟฟ้ำ 
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- Net Metering 
กำรปรับปรุงกฎหมำย 2014 ได้เพ่ิมเกณฑ์ให้สินเชื่อส ำหรับพลังงำนขนำดเล็กที่มีกำรเชื่อมต่อ 

อำจจะมีขนำดก ำลังผลิตสูงถึง 500 kW โดยจะเริ่มต้นตั้งแต่เดือนมกรำคม 2015 ซึ่งค่ำใช้จ่ำยในกำร
สนับสนุนโครงกำร net metering จะไม่นับเป็นงบประมำณประจ ำปีส ำหรับพลังงำนทดแทนใน
รัฐบำล (โดยโครงกำรนี้สำมำรถเลือกกำรสนับสนุนได้สองทำงเลือกคือ FiT/Premium) ก่อนหน้ำนี้
เกณฑ์ Net Metering ใช้กับโครงกำรที่ผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียนและระบบ CHP ที่มีขนำด
เล็กกว่ำ 200 kW  

ผู้ประกอบกำรพลังงำนของอิตำเลียนและ GSE ควบคุมดูแลขั้นตอนในกำรซื้อขำยไฟฟ้ำจำก
ผู้ผลิต ส่วน GSE จะเป็นผู้ก ำหนดค่ำตอบแทน 

ระบบพลังงำนหมุนเวียนที่เกี่ยวกับที่อยู่อำศัยรวมทั้ง PV ที่มีขนำดเล็กกว่ำ 20 kW จะได้รับ
ประโยชน์จำก Net Metering และลดภำษี 50% ส ำหรับกำรใช้จ่ำยในกำรติดตั้ง ซึ่งได้มีกำรเริ่มต้นใช้
เมื่อวันที่ 1 มกรำคม 2009 โดย Net Metering อำจจะรวมอยู่ใน FiT และส ำหรับระเบียบ Conto 
Energia ฉบับที่ 5 นั้นได้กลำยเป็นแรงจูงใจและเป็นอีกทำงเลือกหนึ่งส ำหรับผู้ประกอบกำรกำรผลิต
ไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียน 

 
- The green certificates (GC)   

The green certificates (GC)  ได้เริ่มด ำเนินกำรในปี 2002 โดยมอบให้กับผู้ผลิตไฟฟ้ำจำก
แหล่งพลังงำนหมุนเวียนตำมข้อก ำหนดกำรผลิตไฟฟ้ำประจ ำปี โดยโครงกำรจะสิ้นสุดในปี 2015 ซึ่ง
โครงกำรที่อนุมัติหลังจำกไตรมำสที่ 1 ปี 2013 จะไม่มีสิทธิ์ เข้ำร่วมโครงกำร GC และต้องกลับไปใช้ 
FiT/Premiums หรือจำกกำรประมูลที่ข้ึนอยู่กับขนำดก ำลังผลิตของโครงกำร 

โดย Gestore Servizi Energetici (GSE) เป็นหน่วยงำนของรัฐบำลอิตำลีมีหน้ำที่รับผิดชอบ
กำรส่งเสริมพลังงำนหมุนเวียน โดยตั้งแต่ปี 2016 เป็นต้นไป ทุกโครงกำรจะได้รับอัตรำค่ำไฟฟ้ำคงที่
ตลอดระยะเวลำในกำรสนับสนุน โดยรำยละเอียดกำรสนับสนุน มีดังนี้ 

o ปี 2013-2015 อัตรำค่ำไฟฟ้ำเพ่ิมตำมสัญญำ 
 ปี 2013 – 7.55% 

ปี 2014 – 5.30 % 
ปี 2015 – 2.52 % 
ปี 2016 - 0.00% 
 

o ส ำหรับใบรับรองซื้อขำย รำคำตั้งไว้ที่ EUR 84.34/MWh  
o ปี 2016: โครงกำรจะได้รับพรีเมี่ยมในอัตรำคงที่ตลอดระยะเวลำในกำรสนับสนุน 
o ระยะเวลำในกำรสนับสนุน 

ก. ส ำหรับโครงกำรที่เข้ำระบบก่อนปี 2008: 12 ปี หลังจำกวันที่ COD 
ข. โครงกำรที่เข้ำระบบหลังปี 2008: 15 ปี 

 

กำรด ำเนินกำร:  
กำรช ำระเงินของ GSE ส ำหรับใบรับรองที่ยังไม่ได้ขำยจะเกิดทุกไตรมำส เช่น GC ที่ออก

ในไตรมำสที่ 1 ปี 2014 และมีกำรจ่ำยเงินออกในไตรมำส 1 ปี 2015 
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(6) ประเทศญี่ปุ่น 
- กำรเร่งค่ำเสื่อมรำคำส ำหรับพลังงำนหมุนเวียนในประเทศญี่ปุ่น 

นโยบำยกำรก ำหนดค่ำเสื่อมรำคำในปีแรกส ำหรับโครงกำรประเภทพลังงำนหมุนเวียน และ
โครงกำรคำร์บอนต่ ำ จ ำนวน 31 ประเภท ที่มีกำรด ำเนินกำรก่อสร้ำงตั้งแต่วันที่ 1 เมษำยน 2013 ถึง 
31 มีนำคม 2016 (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษำยน 2013 ถึง 31 มีนำคม 2015 ส ำหรับพลังงำนแสงอำทิตย์
และลม) ซึ่งนโยบำยนี้ได้ริเริ่มในช่วงเดือนพฤษภำคม 2012 และขยำยผลมำถึงในวันที่ 1 เมษำยน 
2013 และประเภทของโครงกำรพลังงำนหมุนเวียนแบบใหม่จะได้รับสิทธินี้ด้วย โดยทำงผู้สมัคร
สำมำรถเลือกอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

1.  ค่ำเสื่อมรำคำ 30% ในปีแรก (ส ำหรับพลังงำนแสงอำทิตย์ที่มีขนำดมำกกว่ำหรือเท่ำกับ 
10 kW และลมที่มีขนำดมำกกว่ำหรือเท่ำกับ 10 MW มีสิทธิ์ได้รับค่ำเสื่อมรำคำ 100% ในปีแรก)  

2.  ลดหย่อนภำษี 7% (ส ำหรับวิสำหกิจขนำดกลำง หรือขนำดเล็กที่มีพนักงำนน้อยกว่ำ 
1,000 คน) 

 

- อัตรำภำษีพิเศษส ำหรับ Green Investment 
นโยบำยก ำหนดอัตรำค่ำเสื่อมรำคำแบบอัตรำเร่งสูงสุด 30% ของค่ำเริ่มต้นกำรลงทุนส ำหรับ

โครงกำรพลังงำนหมุนเวียน 19 ประเภท ในระหว่ำงวันที่ 30 มิถุนำยน 2011 และวันที่ 31 มีนำคม 
2014  ส ำหรับพลังงำนแสงอำทิตย์หรือพลังลมอัตรำค่ำเสื่อมรำคำจะเป็น 5.88% ต่อปี  

ส ำหรับกำรลงทุนพลังงำนแสงอำทิตย์และลมตั้งแต่วันที่ 1 เมษำยน 2012 ถึง 31 มีนำคม 
2013 สำมำรถเลือกรับค่ำเสื่อมรำคำ 100% ในปีแรกของกำรลงทุน และวิสำหกิจขนำดกลำง และ
ขนำดใหญ่มีสิทธิ์ได้รับกำรหักภำษีนิติบุคคลได้ถึง 7% ของกำรลงทุน โดยเป็นอีกทำงเลือกหนึ่งของ
ผู้ประกอบกำร 

 

- กำรลดภำษีสินทรัพย์ส ำหรับโครงกำรพลังงำนหมุนเวียน 
แผนกำรลดภำษีค่ำเสื่อมรำคำสินทรัพย์ที่ได้รับอัตรำ FiT ทั้งชีวมวล ควำมร้อนใต้พิภพ 

พลังงำนน้ ำขนำดเล็ก พลังงำนแสงอำทิตย์และพลังงำนลม ที่ถูกสร้ำงขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 เมษำยน 2012 
จนถึง 31 มีนำคม 2014 ซึ่งภำษีนี้จะถูกเรียกเก็บโดยจังหวัดหรือเทศบำลของประเทศญี่ปุ่น 

ฐำนภำษี ส ำหรับทรัพย์สินที่เสื่อมสภำพมีสิทธิ์จะได้รับกำรลดลงถึงสองในสำมส ำหรับสำมปี
แรกท่ีต้องเสียภำษี ภำษีทรัพย์สินเป็น 1.4% ของฐำนภำษี 

 

- โครงกำรสนับสนุนส ำหรับพลังงำนลมนอกชำยฝั่งของจังหวัดฟุคุชิมะ 
รัฐบำลได้สนันสนุนโครงกำรลมนอกชำยฝั่งของจังหวัดฟุคุชิมะ ในปี 2013 (FY2013) 

ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและพลังงำน (The Agency for Natural Resources and Energy: 
ANRE) ได้ให้เงินสนับสนุน 9.5 พันล้ำนเยน ส ำหรับกำรติดตั้งกังหันลมนอกชำยฝั่ง 2 ตัว ขนำด 7 MW  
ซึ่งโครงกำรนี้น ำโดยกลุ่มบริษัทญี่ปุ่น จ ำนวน 10 บริษัท และ 1 มหำวิทยำลัย โดยจะเริ่มด ำเนินกำรใน
ปี 2015 ซ่ึงข้อก ำหนดที่ตั้งของโครงกำรมีดังนี้ 

 

o ระดับควำมลึก: 100-200 m 
o ควำมเร็วลม : 7 m/s  
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o ควำมสูงของคลื่นสูงสุด : 7-14 m 
o ระยะห่ำงจำกชำยฝั่งมำกกว่ำ : 20 km 

 

ในปี 2011 (FY2011) ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและพลังงำน ได้ให้เงินสนับสนุนถึง 12.5 
พันล้ำนเยน ส ำหรับกำรติดตั้งกังหันลม 6 ตัว ขนำดมำกกว่ำ 2 MW ข้อก ำหนดของโครงกำรมีดังนี้ 

 

o ก ำลังกำรผลิต : ส ำหรับกังหันลม 6 ตัว มีขนำดมำกกว่ำ 2 MW หรือรวมก ำลังผลิต
มำกกว่ำ 15 MW 

o Turbine type : อย่ำงน้อยควรมี 2 ชนิดคือ upwind, downwind, gearless 
o Floating type : อย่ำงน้อยควรมี 2 ชนิดคือ semisub, super, TLP 

 

 รัฐบำลญี่ปุ่นได้กล่ำวไว้ว่ำจะสนับสนุนกำรทดสอบพลังงำนลมแบบทุ่นลอยที่นอกชำยฝั่งทะเล
ฟุคุชิมะ เพ่ือประเมินควำมปลอดภัย ควำมน่ำเชื่อถือ และควำมคุ้มค่ำทำงด้ำนเศรษฐศำสตร์ 

ในเดือนมิถุนำยน 2011 ได้มีกำรประชุมฟ้ืนฟูแผ่นดินไหวโทโฮกุ โดยได้เน้นถึงควำมส ำคัญ
ของกำรพัฒนำพลังงำนหมุนเวียนต่ำงๆ เพื่อต่อสู้กับภำวะโลกร้อน กำรสร้ำงงำน และกำรเพำะปลูกใน
ด้ำนอุตสำหกรรม โดยที่จังหวัดฟุคุชิมะได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็นผู้บุกเบิกกำรใช้พลังงำนหมุนเวียน และ
เป็นศูนย์กลำงอตุสำหกรรมในกำรทดสอบพลังงำนลม 

 

- โครงกำรสนับสนุนส ำหรับพลังงำนหมุนเวียนของจังหวัดโทโฮคุ 
เงินสมทบในโครงกำรพลังงำนหมุนเวียน โดยมีกำรจัดเก็บและกำรส่งข้อมูลส ำหรับพ้ืนที่ที่

ได้รับผลกระทบจำกเหตุแผ่นดินไหวในประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 11 มีนำคม 2011 ซึ่งโครงกำรสนับสนุน
พลังงำนหมุนเวียนนี้ได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยสร้ำงและเพ่ิมประสิทธิภำพโครงสร้ำงพ้ืนฐำนของ
พลังงำนหมุนเวียนในพ้ืนที่ โดยให้เงินสนับสนุนถึง 10% ของค่ำใช้จ่ำยเงินทุนส ำหรับโครงกำรผลิต
ไฟฟ้ำ และให้หนึ่งในสำมเท่ำส ำหรับระบบกำรกักเก็บพลังงำน และระบบสำยส่งไฟฟ้ำ  

โครงกำรที่ผลิตไฟฟ้ำ (Power generation) จะได้รับเงินสมทบถึง 500 พันล้ำนเยนต่อปี    
(2 พันล้ำนเยน รวม 4 ปี) และโครงกำรที่ไม่ได้ผลิตไฟฟ้ำ (Non-generation) จะได้รับเงินสมทบถึง   
1 พันล้ำนเยนต่อปี (4 พันล้ำนเยน รวม 4 ปี) โครงกำรที่มีสิทธิ์ได้แก่ 

 

o โครงกำรที่ผลิตไฟฟ้ำ  
o ชีวมวล 
o พลังงำนควำมร้อนใต้พิภพ 
o พลังงำนน้ ำ (น้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 1 MW)  
o พลังงำนแสงอำทิตย ์(น้อยกว่ำ 1 MW) 
o พลังงำนลม (น้อยกว่ำ 1.5 MW) 

 

o โครงกำรที่ไม่ไดผ้ลิตไฟฟ้ำ 
o ระบบสำยส่ง 
o ระบบกำรกักเก็บพลังงำน 
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งบประมำณโดยรวมส ำหรับโครงกำรนี้เท่ำกับ 31.6 พันล้ำนเยน ซึ่งโครงกำรจะสิ้นสุดลงในปี 
2016 หรือเมื่อเงินสนับสนุนหมดตำมระยะเวลำที่สมัครสมำชิก 

 
(7) ประเทศเวียดนาม 

- กำรยกเว้นภำษีน ำเข้ำส ำหรับโครงกำรกลไกกำรพัฒนำที่สะอำด (CDM) 
เมื่อวันที่ 2 สิงหำคม 2007 นำยกรัฐมนตรีของเวียดนำมได้ประกำศกำรยกเว้นภำษีน ำเข้ำ

ส ำหรับสินค้ำท่ีเกี่ยวข้องกับโครงกำรกลไกกำรพัฒนำที่สะอำด (CDM) ซึ่งจะได้รับกำรยกเว้นเป็นเวลำ 
4 ปี ตั้งแต่ได้รับ “หนังสือยืนยัน”' หรือ “หนังสืออนุมัติ” จำกกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม หำกกำรก่อสร้ำงของโครงกำร CDM ไมแ่ล้วเสร็จ ภำยในระยะเวลำ 4 ปี ภำษีน ำเข้ำจะถูก
จัดเก็บอีกครั้ง 

ส ำหรับโครงกำร CDM ที่มีกำรขยำยก ำลังกำรผลิต หลังจำกท่ีมีกำรเริ่มด ำเนินกำรในตอนแรก 
จะได้รับกำรยกเว้นภำษีต่อเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับกำรขยำยก ำลังกำรผลิตติดตั้ง 

ส ำหรับกำรขอยกเว้นภำษี เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือและวัสดุที่น ำเข้ำ ส ำหรับกำรพัฒนำ
โครงกำร CDM และกำรด ำเนินกิจกรรมนั้น สินค้ำและวัสดุเหล่ำนี้จะต้องไม่มีจ ำหน่ำยอยู่ในประเทศ
เวียดนำม และ/หรือจะต้องไมม่ีสินค้ำที่มีกำรใช้งำนแบบเดียวกันจ ำหน่ำยภำยในประเทศ  
 

- ค่ำเสื่อมรำคำแบบอัตรำเร่งส ำหรับโครงกำรพลังงำนหมุนเวียน 
ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกำยน 2005 สินทรัพย์ถำวรของโครงกำร เช่น กำรผลิตไฟฟ้ำ (กำร

แบ่งแยกทำงภูมิศำสตร์ที่ส ำคัญของเวียดนำม ส ำหรับกำรเพ่ิมกำรใช้ไฟฟ้ำ) มีสิทธิ์ได้รับค่ำเสื่อมรำคำ
แบบอัตรำเร่ง (Accelerated Depreciation) โดยค่ำเสื่อมรำคำสูงสุดที่ได้รับ จะต้องไม่เกินสองเท่ำ
ของค่ำเสื่อมรำคำของสินทรัพย์ถำวร โดยในวันที่ 25 เมษำยน 2013 กระทรวงกำรคลัง ได้ประกำศว่ำ 
สินทรัพย์ถำวรของโครงกำรพลังงำนสะอำดและโครงกำรพลังงำนหมุนเวียนที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิต
ไฟฟ้ำมีสิทธิ์ได้รับค่ำเสื่อมรำคำแบบอัตรำเร่งด้วยเช่นเดียวกัน  

ส ำหรับข้อเสนอแนะนั้น ควรจะมีกำรก ำหนดค่ำเสื่อมรำคำในปีต่ ำสุดและปีสูงสุด ซึ่งวิธีกำร
ส ำหรับกำรค ำนวณค่ำเสื่อมรำคำจะใช้วิธีกำรแบบเส้นตรง (Straight-line) วิธีกำรแบบยอดลดลง 
(reducing balance method) และวิธีกำรคิดค่ำเสื่อมรำคำตำมปริมำณ 

ในปี 2005 ได้มีกำรประกำศกฎหมำยกำรลงทุนที่เกี่ยวข้องกับกำรลงทุนในพลังงำนสะอำด
และพลังงำนหมุนเวียน โดยโครงกำรจะแยกออกเป็น 'กำรได้รับกำรสนับสนุนเป็นพิเศษ' 'กำรได้รับ
กำรสนับสนุน' หรือ 'ตำมเงื่อนไข' ซ่ึงโครงกำรประเภทสุดท้ำยจะได้รับกำรทบทวนเป็นกรณีไป ส ำหรับ
กำรได้รับกำรอนุญำตในกำรค ำนวณค่ำเสื่อมรำคำแบบอัตรำเร่ง 

ซึ่งนโยบำยนี้ ถูกประกำศในวันที่ 25 ธันวำคม 2001 และได้มีกำรปรับปรุงในวันที่ 25 
พฤศจิกำยน 2005 
 

- แรงจูงใจทำงด้ำนภำษีส ำหรับเชื้อเพลิงชีวภำพ 
วัสดุ ส่วนประกอบ เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรผลิตเชื้อเพลิงชีวภำพ สำมำรถจ่ำย

อัตรำภำษีน ำเข้ำในอัตรำที่ต่ ำท่ีสุด ส่วนวัสดุ ส่วนประกอบ เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรวิจัยทำง
วิทยำศำสตร์และกำรพัฒนำเทคโนโลยีส ำหรับกำรผลิตเชื้อเพลิงชีวภำพ จะได้รับกำรยกเว้นภำษีน ำเข้ำ  
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และผู้ประกอบกำรกำรผลิตเชื้อเพลิงชีวภำพจะได้รับสิทธิในกำรเช่ำและกำรใช้ที่ดินสูงสุด เป็น
ระยะเวลำ 20 ปี 

ตั้งแต่ปี 2007-2015 เวียดนำมได้มีกำรจัดสรรเงินสนับสนุน จ ำนวน 259.2 พันล้ำนVND เพ่ือ
พัฒนำอุตสำหกรรมกำรผลิตเชื้อเพลิงชีวภำพ ไปจนถึงกำรวิจัยและพัฒนำ รวมทั้งกำรจัดท ำโครงกำร
น ำร่องทำงด้ำนเชื้อเพลิงชีวภำพต่ำงๆ 

 
(8) ประเทศอินโดนีเซีย 

- กำรลดภำษีเงินได้ส ำหรับพลังงำนหมุนเวียน 
โครงกำรพลังงำนหมุนเวียนควรได้รับรำยได้หลังจำกหักภำษีแล้วประมำณ 30% ของเงิน

ลงทุน ภำยในระยะเวลำ 6 ปี หรือเท่ำกับ 5% ต่อปี ส ำหรับรูปแบบอ่ืน ๆ ของกำรจัดเก็บภำษี
ศุลกำกร รวมถึงภำษเีงินได ้สำมำรถแบ่งออกได้ ดังนี้ 

 

1. ภำษีเงินได้ 
2. ภำษีมูลค่ำเพ่ิม 
3. ภำษีน ำเข้ำ 
4. Government-borne tax 
 

ส ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมอ่ืนๆ สำมำรถดูได้ที่ ระเบียบกระทรวงกำรคลัง เลขที่ 21/2010  
 

- กำรยกเว้นภำษีมูลค่ำเพ่ิมและภำษีน ำเข้ำส ำหรับอุปกรณ์กำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียน 
กำรยกเว้นภำษีน ำเข้ำส ำหรับเครื่องจักรและกำรลงทุนส ำหรับพลังงำนหมุนเวียน โดยจะได้รับ

กำรยกเว้นภำษีมูลค่ำเพ่ิมเป็นเวลำสองปี ส ำหรับสินค้ำน ำเข้ำที่ใช้ในกำรพัฒนำพลังงำนหมุนเวียนที่ไม่
มีกำรผลิตภำยในประเทศ  

ในขณะที่มีกำรมุ่งเน้นในเรื่องโรงไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียนนั้น นโยบำยนี้ยังสำมำรถใช้กับ
โรงไฟฟ้ำทั่วไปได ้นอกจำกนี้ยังสำมำรถขอเพ่ิมก ำลังกำรผลิตของโรงไฟฟ้ำที่มีอยู่ไดอี้กด้วย 

 

กำรด ำเนินกำร:  
o ได้รับกำรยกเว้นภำษีมูลค่ำเพ่ิม ส ำหรับสินค้ำที่ต้องเสียภำษี ในรูปแบบเครื่องจักร

หรืออุปกรณ์ แต่ส ำหรับชิ้นส่วนอะไหล่ยังคงมีแนวโน้มที่จะต้องเสียภำษ ี
o กำรยกเว้นภำษีน ำเข้ำสำมำรถใช้ไดก้ับเครื่องจักร เช่นเดียวกับสินค้ำและวัสดุส ำหรับ

กำรก่อสร้ำงหรือกำรพัฒนำโครงกำรพลังงำนหมุนเวียน นอกจำกนี้ยังมีกำรเสนอกำร
ยกเว้นภำษีน ำเข้ำส ำหรับสินค้ำของโรงไฟฟ้ำที่เป็นของส่วนรวมของกำรไฟฟ้ำ เพ่ือ
ระบบสำธำรณูปโภค ทั้งในส่วนของ on-grid และ off-grid 

 

- ค่ำเสื่อมรำคำแบบอัตรำเร่งส ำหรับโครงกำรพลังงำนหมุนเวียน 
ค่ำเสื่อมรำคำแบบอัตรำเร่ง  ค่ำผ่อนช ำระและสินทรัพย์ถำวรในหลำยๆ ส่วนของ

ภำคอุตสำหกรรม โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในกำรพัฒนำโครงกำรพลังงำนหมุนเวียน 
ค่ำเสื่อมรำคำแบบอัตรำเร่ง ค่ำผ่อนช ำระที่มีอยู่ในสินทรัพย์ถำวรและถูกใช้ในกำรลงทุนที่

เกี่ยวข้องกับพลังงำนหมุนเวียน เช่น โครงสร้ำงพื้นฐำน กำรจัดจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ อย่ำงไรก็ตำม ระเบียบนี้ 
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จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อผู้เสียภำษีด ำเนินกำรได้ 80% ของแผนกำรลงทุน อีกทั้งยังมีกำรริเริ่มจัดหำเงินทุน
อ่ืนๆ เพ่ือน ำมำสนับสนุนผู้ประกอบกำรพลังงำนหมุนเวียน เช่น Geothermal Fund Facility and 
the Indonesia Infrastructure Guarantee Fund  

 

กำรด ำเนินกำร:  
o ถ้ำสินทรัพย์ถำวรที่ใช้ในส่วนของพลังงำนหมุนเวียนไม่ใช่สิ่งก่อสร้ำง ในกำรคิดค่ำ

เสื่อมรำคำและค่ำผ่อนช ำระให้ใช้วิธีคิดแบบวิธีเส้นตรงและวิธีคิดแบบยอดลดลง 
o โดยระยะเวลำที่ได้รับผลประโยชน์ อยู่ระหว่ำง 2 ปี ถึง 10 ปี โดยจะขึ้นอยู่กับ 'กลุ่ม' 

(I ถึง IV) ซึ่งสินทรัพย์ถำวรจะถูกค ำนวณภำยใต้วิธีเส้นตรง ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำผ่อน
ช ำระ จะอยู่ระหว่ำง 10% ถึง 50% ส ำหรับวิธีคิดแบบยอดลดลง ค่ำเสื่อมรำคำและ
ค่ำผ่อนช ำระ จะอยู่ระหว่ำง 20% ไปจนหมด  

o ถ้ำสินทรัพย์ถำวรที่ใช้ในส่วนของพลังงำนหมุนเวียน คือ สิ่งก่อสร้ำง ในกำรคิดค่ำ
เสื่อมรำคำและค่ำผ่อนช ำระให้ใช้วิธีคิดแบบวิธีเส้นตรงและวิธีคิดแบบยอดลดลง 

o ช่วงระยะเวลำที่ได้รับผลประโยชน์อยู่ระหว่ำง 5 ปี ถึง 10 ปี โดยจะขึ้นอยู่กับ
สินทรัพย์ทั้งท่ีเป็นสินทรัพย์ถำวรและสินทรัพย์ไม่ถำวร โดยกำรคิดค่ำเสื่อมรำคำและ
ค่ำผ่อนช ำระ จะใช้วิธีเส้นตรง ตั้งแต่ 10% ถึง 20% 

 

- กำรให้สินเชื่อส ำหรับกำรพัฒนำเชื้อเพลิงชีวภำพในประเทศอินโดนีเซีย 
กระทรวงกำรคลังได้มีกำรอนุมัติเงินกู้ยืมที่มีดอกเบี้ยต่ ำ ส ำหรับเกษตรกรรำยย่อยและกลุ่ม

เกษตรกร ที่ปลูกพืชพลังงำนส ำหรับผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวภำพ 
กระทรวงกำรคลังได้มีค ำสั่งและจัดตั้ง หน่วยงำนควำมปลอดภัยทำงด้ำนอำหำรและพลังงำน 

(The Kredit Ketahanan Pangan dan Energi, KKP-E) โดยจัดตั้งขึ้นเพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำน
ของโครงกำรควำมปลอดภัยทำงด้ำนอำหำรและกำรพัฒนำวัตถุดิบส ำหรับเชื้อเพลิงชีวภำพ  โดยผู้ยื่นกู้
มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินกู้ดอกเบี้ยต่ ำจำกธนำคำรแห่งชำติ ส ำหรับอำหำรและพืชพลังงำน โดยที่มีค่ำ
นำยหน้ำหรือค่ำธรรมเนียมกำรบริกำรฟรี เป็นระยะเวลำ 5 ปี และได้อัตรำดอกเบี้ยทีต่่ ำกว่ำปกติ  

กระบวนกำร: กิจกรรมทำงธุรกิจที่ได้รับกำรสนับสนุนผ่ำน KKP-E ประกอบไปด้วย:  
ก. กำรพัฒนำพันธุ์ข้ำว ข้ำวโพด ถั่วเหลือง มันเทศ อ้อย มันส ำปะหลัง ถั่วลิสงและข้ำวฟ่ำง 
ข. กำรพัฒนำพันธุ์พืช เช่น พริก หัวหอมใหญ่ ขิง มันฝรั่งและกล้วย 
ค. กำรจัดซื้อพืชอำหำร ในรูปแบบของข้ำว ข้ำวโพด และถ่ัวเหลือง  
ง. กำรปศุสัตว์ โคเนื้อ โคนม แม่พันธุ์ ไก่เนื้อ ไก่พ้ืนเมือง เป็ดและนกกระทำ 
จ. กำรตกปลำ กำรพัฒนำสำหร่ำยทะเล และเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ เช่น กุ้ง ปลำนิล ปลำ

คำร์พ ปลำดุก ปลำเก๋ำเสือ และปลำทอง  
ฉ. กำรจัดซื้อ จัดจ้ำง / อุปกรณ์กำรซ่อมบ ำรุงเครื่องจักรและอ่ืน ๆ ที่จ ำเป็นเพ่ือ

สนับสนุนกิจกรรมทำงธุรกิจ ในข้อที่ (ง) และ (จ) 
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(9) ประเทศฟิลิปปินส์ 
- พันธบัตรส ำหรับโครงกำรพลังงำนสะอำดจำกธนำคำรเพื่อกำรพัฒนำเอเชีย (ADB) 

พันธบัตรจำกธนำคำรเพ่ือกำรพัฒนำเอเชีย จะถูกน ำไปใช้เป็นทุนส ำหรับโครงกำรพลังงำน
สะอำดในเอเชียและแปซิฟิก โดยพันธบัตรส ำหรับโครงกำรพลังงำนสะอำดจะมี 4 ชุด คือ ดอลล่ำร์
ออสเตรเลีย ลีรำตุรกี และ 2 ชุดในสกุลเงินเรอัลบรำซิล  โดยมีเป้ำหมำยที่นักลงทุนค้ำปลีกในญี่ปุ่น 

ธนำคำรเพ่ือกำรพัฒนำเอเชียประกอบไปด้วยประเทศที่เป็นสมำชิก 67 โดยที่ 19 ประเทศ 
มำจำกประเทศที่อยู่ภูมิภำคเอเชียและแปซิฟิก โดยก ำหนดเป้ำหมำยในกำรลงทุนไว้ที่ USD 2bn 
ส ำหรับโครงกำรพลังงำนสะอำด ในปี 2013 

 

- กำรซื้อขำยไฟฟ้ำโดยวิธีหักลบหน่วยส ำหรับพลังงำนหมุนเวียน 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน (ERC) ได้มีกำรอนุมัติระเบียบกำรซื้อขำย

ไฟฟ้ำ โดยวิธีหักลบหน่วย (Net Metering) ส ำหรับพลังงำนหมุนเวียน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎำคม 2013 
โดยได้มีกำรอนุญำตให้ผู้ใช้ไฟฟ้ำสำมำรถขำยไฟฟ้ำส่วนเกินที่ผลิตจำกพลังงำนหมุนเวียน เช่น 
พลังงำนแสงอำทิตย์ พลังงำนลม และพลังงำนชีวมวล ไม่เกิน 100 kW  

ภำยใต้ระเบียบกำรซื้อขำยไฟฟ้ำ โดยวิธีหักลบหน่วยนั้น ได้มีกำรพัฒนำวิธีกำรก ำหนดรำคำที่
แตกต่ำงกัน ส ำหรับกำรซื้อขำยไฟฟ้ำ โดยวิธีหักลบหน่วยของผู้ประกอบกำรที่จ ำหน่ำยไฟฟ้ำ ซึ่งรำคำ
อำจจะข้ึนอยู่กับค่ำใช้จ่ำยในระบบกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำ 

โดยในระเบียบนี้ ยังมีข้อปฏิบัติที่จะต้องปฏิบัติตำมเป็นมำตรฐำนอยู่รวมด้วย เช่น ข้อมูลที่อยู่
ของวิศวกรปฏิบัติงำน ควำมเชื่อถือได้และควำมปลอดภัยของระบบไฟฟ้ำ (อำทิ แรงดันไฟฟ้ำ ควำมถี่
และคุณภำพไฟฟ้ำที่เก่ียวข้องกับกำรป้องกันระบบ) 

 
(10) ประเทศเมยีนมาร์  

- กำรยกเว้นภำษีส ำหรับพืชอำหำรและพืชพลังงำน 
ตำมกฎหมำยทำงภำษีของเมียนมำร์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษำยน 2557 ได้ระบุว่ำ ส ำหรับ

กำรขำยพืชอำหำรหรือพืชพลังงำนที่ผลิตได้ภำยในประเทศ จะไม่มีกำรเสียภำษีกำรค้ำ และในส่วน
ของเชื้อเพลิงชีวภำพและชีวมวล เช่น ข้ำว ข้ำวหัก ร ำ ร ำหยำบ แกลบ ข้ำวโพดและธัญพืชอ่ืนๆ น้ ำมัน
ปำล์ม ปอและเส้นใยอ่ืนๆ มันฝรั่ง มันส ำปะหลัง อ้อย อำหำรสัตว์ (สดและแห้ง) ไม ้ไม้ไผ่และสบู่ (กำก
น้ ำมัน) จะไม่เสียภำษีกำรค้ำเช่นเดียวกัน 

หำกสินค้ำเกษตรเหล่ำนี้ได้ถูกน ำเข้ำมำในประเทศนั้น จะต้องเสียภำษีกำรค้ำ 5% ของรำคำ
น ำเข้ำ 

 

- กำรยกเว้นภำษีส ำหรับพลังงำนแสงอำทิตย์ 
ส ำหรับกำรซื้อ-ขำย แผงเซลล์แสงอำทิตย์  ระบบควบคุม และอินเวอร์ เตอร์ที่ผลิต

ภำยในประเทศจะไม่เสียภำษีกำรค้ำ ตำมกฎหมำยทำงภำษีของเมียนมำร์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 
เมษำยน 2557 

ส ำหรับกำรน ำเข้ำเทคโนโลยีพลังงำนแสงอำทิตย์นั้น จะเสียภำษกีำรค้ำ 5% ของรำคำน ำเข้ำ 
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(11) ประเทศไทย 
- คณะกรรมกำรกำรส่งเสริมกำรลงทุน (The Board of Investment of Thailand: BOI) 

 
1. วิสัยทัศน์ของกำรส่งเสริมกำรลงทุน 
คณะกรรมกำรได้ก ำหนดวิสัยทัศน์ของกำรส่งเสริมกำรลงทุน ดังนี้ 

“ส่งเสริมกำรลงทุนที่มีคุณค่ำ ทั้งในประเทศและกำรลงทุนของไทยในต่ำงประเทศ เพ่ือเพ่ิม
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ก้ำวพ้นกำรเป็นประทศที่มีรำยได้ปำนกลำง (Middle income 
Trap) และเติบโตอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

2. นโยบำยส่งเสริมกำรลงทุน 
เพ่ือให้บรรลุตำมวิสัยทัศน์ที่ก ำหนดไว้ คณะกรรมกำรจึงได้ก ำหนดนโยบำยส่งเสริมกำรลงทุน ดังนี้ 
2.1 ส่งเสริมกำรลงทุนเพ่ือพัฒนำควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ โดยกำรส่งเสริมกำร

วิจัยและพัฒนำ กำรสร้ำงนวัตกรรม กำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมของภำคเกษตร ภำคอุตสำหกรรม
และภำคบริกำร และกำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม ตลอดจนส่งเสริมกำร
แข่งขันท่ีเป็นธรรม และกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงเศรษฐกิจ 

2.2 ส่งเสริมกิจกำรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีกำรประหยัดพลังงำนหรือใช้พลังงำนทดแทน 
เพ่ือกำรเติบโตอย่ำงสมดุลและยั่งยืน 

2.3 ส่งเสริมให้เกิดกำรรวมกลุ่มของกำรลงทุน (Cluster) ที่สอดคล้องกับศักยภำพของพ้ืนที่และ
สร้ำงควำมเข้มแข็งของห่วงโซ่มูลค่ำ 

2.4 ส่งเสริมกำรลงทุนในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ เพื่อเสริมสร้ำงเศรษฐกิจท้องถิ่นที่เกื้อกูลต่อ
กำรสร้ำงควำมมั่นคงในพื้นที ่

2.5 ส่งเสริมกำรลงทุนในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ โดยเฉพำะพ้ืนที่ชำยแดน ทั้งในและนอกนิคม
อุตสำหกรรม เพ่ือให้เกิดกำรเชื่อมโยงทำงเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้ำน และรองรับกำร
รวมกลุ่มประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน 

2.6 ส่งเสริมกำรลงทุนของไทยในต่ำงประเทศ เพ่ือพัฒนำควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของธุรกิจ
ไทย และเพ่ิมบทบำทของประเทศไทยในเวทีโลก 
 

ซึ่งจำกประกำศคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน ที่ 2/2557 เรื่อง นโยบำยและหลักเกณฑ์กำร
ส่งเสริมกำรลงทุน ณ วันที่ 3 ธันวำคม 2557 พบว่ำกิจกำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำที่ได้รับกำรสนับสนุน มี
ดังนี้ 

- กิจกำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำ หรือ พลังงำนไฟฟ้ำและไอน้ ำจำกขยะ หรือ เชื้อเพลิงจำกขยะ (กลุ่ม 
A1) โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์ ดังนี้ 

o ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลำ 8 ปี โดยไม่ก ำหนดวงเงินภำษีเงินได้นิติบุคคลที่
จะได้รับยกเว้น 

o ยกเว้นอำกรขำเข้ำส ำหรับเครื่องจักร 
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o ยกเว้นอำกรขำเข้ำส ำหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจ ำเป็น ส ำหรับส่วนที่ผลิตเพ่ือกำรส่งออกเป็น
ระยะเวลำ 1 ปี ทั้งนี้ คณะกรรมกำรจะพิจำรณำขยำยเวลำให้ตำมควำมจ ำเป็นและ
เหมำะสม 

o สิทธิและประโยชน์ที่มิใช่ภำษีอำกร 
 
 

- กิจกำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำ หรือพลังงำนไฟฟ้ำและไอน้ ำจำกพลังงำนหมุนเวียน เช่น แสงอำทิตย์ 
ลม ชีวมวล ก๊ำซชีวภำพ เป็นต้น ยกเว้นขยะ หรือเชื้อเพลิงจำกขยะ  (กลุ่ม A2) โดยจะได้รับสิทธิ
ประโยชน์ ดังนี้ 

o ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลำ 8 ปี เป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของเงินลงทุน (ไม่
รวมค่ำที่ดินและทุนหมุนเวียน) 

o ยกเว้นอำกรขำเข้ำส ำหรับเครื่องจักร 
o ยกเว้นอำกรขำเข้ำส ำหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจ ำเป็น ส ำหรับส่วนที่ผลิตเพ่ือกำรส่งออกเป็น

ระยะเวลำ 1 ปี ทั้งนี้ คณะกรรมกำรจะพิจำรณำขยำยเวลำให้ตำมควำมจ ำเป็นและ
เหมำะสม 

o สิทธิและประโยชน์ที่มิใช่ภำษีอำกร 
 

 ทั้งนี้ทำงคณะกรรมกำรกำรส่งเสริมกำรลงทุน ได้มีกำรให้สิทธิประโยชน์เพ่ิมเติมเพ่ือกระจำย
ควำมเจริญสู่ภูมิภำค ดังนี้ 
 

- หำกมีกำรตั้งสถำนประกอบกำรในเขตส่งเสริมกำรลงทุนในพ้ืนที่ 20 จังหวัดที่มีรำยได้ต่อหัวต่ ำ 
ได้แก่ กำฬสินธุ์ ชัยภูมิ นครพนม น่ำน บึงกำฬ บุรีรัมย์ แพร่ มหำสำรคำม มุกดำหำร แม่ฮ่องสอน 
ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สกลนคร สระแก้ว สุโขทัย สุรินทร์ หนองบัวล ำภู อุบลรำชธำนี และ
อ ำนำจเจริญ จะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม คือ 

 

o ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลเพ่ิมเติมอีก 3 ปี แต่รวมแล้วไม่เกิน 8 ปี ทั้งนี้ หำกเป็นกิจกำร
ในกลุ่ม A1 หรือ A2 ซึ่งได้รับสิทธิและประโยชน์กำรยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลเป็น
ระยะเวลำ 8 ปี จะให้ได้รับกำรลดหย่อนภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิที่ได้จำกกำร
ลงทุนในอัตรำร้อยละ 50 ของอัตรำปกติ เป็นระยะเวลำ 5 ปี นับแต่วันที่ก ำหนด
ระยะเวลำกำรยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นสุดลง 

o อนุญำตให้หักค่ำขนส่ง ค่ำไฟฟ้ำ และค่ำประปำ 2 เท่ำ เป็นระยะเวลำ 10 ปี นับแต่วันที่
เริ่มมีรำยได้จำกกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริม 

o อนุญำตให้หักค่ำติดตั้งหรือค่ำก่อสร้ำงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกจำกก ำไรสุทธิร้อยละ 25 
ของเงินที่ลงทุนในกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริม โดยผู้ได้รับกำรส่งเสริมจะเลือกหักจำกก ำไร
สุทธิของปีใดปีหนึ่งหรือหลำยปีก็ได้ ภำยใน 10 ปี นับแต่วันที่มีรำยได้จำกกิจกำรที่ได้รับ
กำรส่งเสริม ทั้งนี้ นอกเหนือไม่จำกกำรหักค่ำเสื่อมรำคำตำมปกติ  
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3.3 ประเด็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพลังงานหมุนเวียนในต่างประเทศ 
 

3.3.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 

3.3.1.1 รัฐบาลกลาง 
รัฐบำลกลำงของสหรัฐได้มีกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรเชื่อมต่อระบบไฟฟ้ำ เพ่ือให้แต่ละรัฐ

น ำไปใช้เป็นแนวทำงในกำรเชื่อมต่อแหล่งพลังงำนทดแทนหรือเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำขนำดเล็กเข้ำสู่ระบบหลัก ดังนี้ 
 

1) มาตรฐานการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าขนาดเล็ก 
Federal Energy Regulatory Commission (FERC) ได้ก ำหนดมำตรฐำนกำรเชื่อมต่อระบบของ

เครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำขนำดเล็กที่มีขนำดไม่เกิน 20 MW ในเดือนพฤศจิกำยน 2013 และเดือนกันยำยน 2014 ซึ่ง
มำตรฐำนของ FERC จะถูกน ำมำใช้เฉพำะกับโรงไฟฟ้ำที่อยู่ภำยใต้อ ำนำจของคณะกรรมกำรเท่ำนั้ น ซึ่ง
โรงไฟฟ้ำเหล่ำนี้ส่วนใหญ่จะมีกำรเชื่อมต่อระบบเข้ำกับระบบส่งไฟฟ้ำหลัก มำตรฐำนของ FERC ไม่ได้น ำมำใช้
ส ำหรับกำรเชื่อมต่อกับระบบจ ำหน่ำยซึ่งจะขึ้นอยู่กับกฎหมำยของรัฐนั้นๆเอง แต่อย่ำงไรก็ดีมำตรฐำนของ 
FERC ก็สำมำรถน ำไปเป็นแนวทำงในกำรเชื่อมต่อได้เช่นกัน 
 

ขั้นตอนกำรเชื่อมต่อโครงข่ำยของเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำขนำดเล็กและข้อตกลง (Small Generator 
Interconnection Procedures and Agreement (SGIP & SGIA))  

 

- Small Generator Interconnection Procedures (SGIP) จะเป็นขั้นตอนทำงเทคนิค
ของกำรเชื่อมต่อเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำขนำดเล็กกับระบบไฟฟ้ำ ที่จะต้องปฏิบัติตำมใน
หลักกำรของกำรเชื่อมต่อเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำกับระบบไฟฟ้ำ 

- Small Generator Interconnection Agreement (SGIA) จะมีบทบัญญัติส ำหรับกำร
เชื่อมต่อระบบและข้อตกลงของค่ำใช้จ่ำยเพ่ือปรับปรุงระบบไฟฟ้ำ (ถ้ำมีควำมจ ำเป็น
เพ่ือให้มีกำรเชื่อมต่อโครงข่ำยได้อย่ำงสมบูรณ์) 

 

ตำมมำตรฐำนของ FERC ไม่ได้ก ำหนดให้ระบบมีสวิตช์ตัดต่อกำรเชื่อมต่อภำยนอก ระบบไฟฟ้ำ
และลูกค้ำจะต้องปฏิบัติตำมระยะเวลำที่เฉพำะเจำะจงและมีแนวทำงส ำหรับกำรเชื่อมต่อ รวมถึงจะมี
ค่ำธรรมเนียมในกำรศึกษำด้ำนต่ำงๆส ำหรับกำรเชื่อมต่อ และลูกค้ำจะต้องได้รับประกันภัยต่ำงๆที่ครอบคลุม
จำกปัญหำที่อำจจะเกิดขึ้นในอนำคตด้วย 
 

2) บทบัญญัติอ่ืนๆ 
กฎระเบียบใหม่จะรวมถึงกำรเพิ่มเติมวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมประสิทธิภำพของกำรเชื่อมต่อเครื่อง

ก ำเนิดไฟฟ้ำ และประเด็นอื่นๆด้วย  
 

 ช่วยให้นักพัฒนำและลูกค้ำสำมำรถขอรำยงำน per-application ก่อนที่จะได้รับอนุญำต 
เพ่ือที่จะน ำไปตรวจสอบปัญหำ ที่อำจจะก่อให้เกิดควำมล่ำช้ำในกำรเชื่อมต่อหรือกำรยกเลิก
กำรเชื่อมต่อโครงข่ำยที่จะต้องออกภำยใน 20 วัน 
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 กำรปรับกระบวนกำร Fast Track เพ่ือให้แน่ใจว่ำผู้พัฒนำโครงกำรไม่ต้องรอกระบวนกำร
พิจำรณำเบื้องต้นนำนกว่ำ 5 วัน และศึกษำเพ่ิมเติมภำยใน 30 วันในกรณีที่ไม่ผ่ำนกระบวนกำร
พิจำรณำเริ่มต้น และแจ้งผลกำรศึกษำเพ่ิมเติมภำยใน 10 วันหลังจำกกำรศึกษำเพ่ิมเติม 

 กำรสร้ำงมำตรฐำนใหม่ส ำหรับโครงกำรที่ต้องมีกำรศึกษำเพ่ิมเติม 
 สนับสนุนโครงกำรระบบกักเก็บพลังงำนให้สำมำรถเชื่อมต่อกับระบบได้ 

 
3.3.1.2 รัฐแคลิฟอร์เนีย 

 

1) Renewables Portfolio Standard (RPS) ของรัฐแคลิฟอร์เนีย 
 

1.1) บทบาทกฎระเบียบข้อบังคับ 
 

- กำรรับรองสิทธิกำรจัดหำพลังงำนทดแทนโดยผู้ค้ำปลีก (นักลงทุนที่เป็นเจ้ำของระบบ
ไฟฟ้ำ, ผู้ให้บริกำรไฟฟ้ำ และชุมชน) ที่เป็นไปตำมควำมต้องกำรของกฎหมำย 

- กำรออกแบบและกำรด ำเนินกำรติดตำมและระบบตรวจสอบ เพ่ือให้แน่ใจว่ำกำรส่งออก
พลังงำนทดแทนจะถูกนับเพียงครั้งเดียวเพ่ือจุดประสงค์ของ RPS และกำรตรวจสอบ
กำรเรียกร้องในรัฐแคลิฟอร์เนียและรัฐอื่นๆ 

- กำรก ำหนดกฎระเบียบที่น ำมำใช้ระบุข้ันตอนกำรบังคับใช้ RPS ส ำหรับ POUs 
- กำรรับรองและกำรตรวจสอบแหล่งพลังงำนหมุนเวียนที่มีสิทธิ์จัดหำโดย POUs และเพ่ือ

กำรตรวจสอบกำรปฏิบัติตำม RPS 
- กำรตรวจสอบควำมล้มเหลวในกำรปฏิบัติกำรตำมของ POU ต่อคณะกรรมกำร

ทรัพยำกรอำกำศซึ่งจะน ำไปสู่กำรลงโทษ 
 

1.2) ค่าใช้จ่ายการจัดซื้อ California Public Utilities Commission 
 

- กำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบังคับใช้กำรปฏิบัติตำม 
- กำรทบทวนและตรวจสอบนักลงทุนที่เป็นเจ้ำของระบบไฟฟ้ำส ำหรับกำรกู้คืนดอกเบี้ย 
- กำรค ำนวณและบริหำรข้อจ ำกัดค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อพลังงำนทดแทนส ำหรับระบบ

ไฟฟ้ำที่เป็นของนักลงทุน 
- กำรจัดตั้งเงื่อนไขและมำตรฐำนที่จะใช้โดย IOUs ทั้งหมด ในสัญญำสิทธิของแหล่ง

พลังงำนหมุนเวียน 
- กำรใช้กฎระเบียบกำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนดปริมำณกำรจัดซื้อ 
- กำรตรวจสอบและกำรอนุมัติแผนกำรจัดหำแต่ละแผนกำรจัดซื้อของ IOU และ

กระบวนกำรส ำหรับกำรเลือกผู้ชนะกำรประมูล 
 

1.3) ความต้องการระบบกักเก็บพลังงาน 
 

กฎหมำย (AB 2514) ที่ถูกตรำขึ้นในเดือนกันยำยน 2010 ได้มีกำรอนุมัติของข้อก ำหนด
ส ำหรับกำรจัดหำระบบกักเก็บพลังงำนของระบบสำธำรณูปโภค ภำยใต้กฎหมำยได้มีกำรก ำหนดให้ CPUC  
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ด ำเนินกำรภำยในวันที่ 1 มีนำคม 2012 เพ่ือพิจำรณำข้อก ำหนดของควำมต้องกำรระบบกักเก็บพลังงำนที่
สอดคล้องกับกำรลงทุนในระบบสำธำรณูปโภค ซึ่งจำกกำรพิจำณำระบบไฟฟ้ำจะต้องมีขนำดของระบบกักเก็บ
พลังงำน 1,325 MW ในสิ้นปี 2020 แต่ไม่ควรล่ำช้ำเกิด 2024  
 

1.4) สินเชื่อพลังงานทดแทน 
 

ระบบสำธำรณูปโภคของแคลิฟอร์เนีย (CPUC) ได้มีกำรอนุมัติสินเชื่อพลังงำนทดแทน 
(Tradable renewable energy credits (TRECS)) ในวันที่ 31 มกรำคม 2011 เพ่ือให้สอดคล้องกับ RPS 
จำกกำรด ำเนินกำรตั้งแต่ปี 2010 จนถึง 31 ธันวำคม 2013 มีกำรใช้ TRECS เป็นสัดส่วน 25 % ของควำม
ต้องกำรจำก RPS และมีกำรก ำหนดรำคำของ TRECS ที่ $50  
 

1.5) ผู้ดูแลระบบสาธารณูปโภคของรัฐ 
 

ผู้เป็นเจ้ำของระบบสำธำรณูปโภคจะต้องบรรลุเป้ำหมำยกำรจัดซื้อพลังงำนหมุนเวียนที่ได้
ก ำหนดไว้ แต่อย่ำงไรก็ตำมระบบไฟฟ้ำในแต่ละเมืองหรือแต่ละเขตก็สำมำรถใช้พลังงำนไฟฟ้ำจำกพลังน้ ำได้
มำกกว่ำ 67% และต้องเป็นพลังงำนที่เป็นกำรผลิตเองของระบบสำธำรณูปโภคหรือมีกำรก่อตั้งอยู่ภำยในเขต
นั้นๆ เพ่ือให้ถึงเป้ำหมำยของพลังงำนทดแทนในแต่ละเมือง นอกจำกนี้ระบบไฟฟ้ำที่มีควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำ
น้อยกว่ำ 150 MW และมีกำรใช้ไฟฟ้ำจำกพลังงำนน้ ำมำกกว่ำ 50% ของควำมต้องกำรทั้งหมดจะถือว่ำเป็น
กลุ่มพิเศษของ CA Public Utilities Code § 399.30 ที่ไม่จ ำเป็นต้องจัดหำพลังงำนทดแทนเพ่ิมเติมเพ่ือให้มี
สัดส่วนเกินกฎหมำยก ำหนด 
 

2) กฎหมายหักลบหน่วยการใช้ไฟฟ้า (Net-metering law) ของแคลิฟอร์เนีย 
 

กฎหมำยหักลบหน่วยกำรใช้ไฟฟ้ำ (Net-metering law) ของแคลิฟอร์เนีย มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 
1996 และน ำไปใช้กับระบบไฟฟ้ำสำธำรณูปโภคทุกระบบโดยไม่มีข้อยกเว้น 

 

ตำมกฎหมำยเดิมจะใช้กับกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนลม พลังงำนแสงอำทิตย์และกำรผสมผสำน
ระหว่ำงพลังงำนลมและแสงอำทิตย์ และในเดือนกันยำยนปี 2002 กฎหมำยได้เพ่ิมกำรผลิตไฟฟ้ำจำกก๊ำซ
ชีวภำพขนำดไม่เกิน 1 MW เข้ำมำในกฎหมำยด้วยจนกระทั่ง 31 ธันวำคม 2005 และได้มีกำรท ำโครงกำรน ำ
ร่องส ำหรับพลังงำนทดแทนรูปแบบอ่ืนๆครบทุกรูปแบบ เพ่ือศึกษำและน ำเข้ำมำใช้ในกฎหมำยนี้ 
 

Net excess generation (NEG) คือ รูปแบบของกำรจ่ำยเงินให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำรภำยใต้กฎหมำย
หักลบหน่วยกำรใช้ไฟฟ้ำ ซึ่งจะมีกำรจ่ำยเงิน 2 รูปแบบคือ จ่ำยทุกๆเดือน และจ่ำยรำยปี อีกทั้งรัฐบำลท้องถิ่น
สำมำรถก ำหนดเงื่อนไขบำงประกำรเพ่ือสนับสนุนให้มีผู้เข้ำร่วมกำรท ำ Net-metering หลำยๆรำย โดย
ก ำหนดอัตรำกำรซื้อขำยไฟฟ้ำเป็นแบบ TOU ซึ่งผู้ที่จะได้รับกำรสนับสนุนนี้ต้องเป็นผู้ผลิตไฟฟ้ำและเป็น
เจ้ำของสัญญำซื้อขำยเองทั้งหมด และในกรณีที่ผู้ผลิตไฟฟ้ำเป็นมีกำรผลิตไฟฟ้ำหลำยที่และมีกำรติดตั้งมิเตอร์
มำกกว่ำ 1 ตัวและอยู่บริเวณเดียวกัน เมื่อมีกำรร้องขอต่อระบบไฟฟ้ำหลักให้ท ำกำรรวมมิเตอร์ ผู้ดูแลระบบ
ไฟฟ้ำจะต้องด ำเนินกำรรวมมิเตอร์ให้ภำยใน 180 วัน 
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แคลิฟอร์เนียไม่อนุญำตให้มีกำรเรียกเก็บค่ำใช้จ่ำยใดๆเพ่ิมเติมที่จะท ำให้เกิดต้นทุนที่มำกขึ้นของ
ลูกค้ำ นอกเหนือจำกลูกค้ำเหล่ำนั้นจะเป็นลูกค้ำที่ใช้อัตรำค่ำไฟฟ้ำที่แตกต่ำงกันซึ่งจะต้องท ำสัญญำกันใน
รูปแบบอ่ืน CPUC ได้ออกกฎมำอย่ำงชัดเจนแล้วว่ำเทคโนโลยีที่มีสิทธิ์เข้ำร่วมโครงกำรและมีขนำดไม่เกิน 1 
MW จะไม่ถูกเก็บค่ำธรรมเนียมในกำรเชื่อมต่อระบบ 

 
ทั้งนี้  ขีดจ ำกัดก ำลังกำรผลิตรวมของระบบกำรหักลบหน่วยกำรใช้ไฟฟ้ำในระบบไฟฟ้ำ

สำธำรณูปโภคมีค่ำเท่ำกับ 5% ของค่ำควำมต้องกำรก ำลังไฟฟ้ำสูงสุดของผู้ใช้ไฟฟ้ำ โดยมีกำรศึกษำแนวทำงใน
กำรค ำนวณค่ำควำมต้องกำรก ำลังไฟฟ้ำสูงสุดของแต่ละรัฐในกรณีที่มีเจ้ำของระบบไฟฟ้ำหลำยรำย และ
กฎหมำยฉบับนี้ได้ระบุว่ำ ระบบไฟฟ้ำที่มีผู้ใช้ไฟฟ้ำมำกกว่ำ 100,000 รำย จะต้องมีกำรท ำและสนับสนุน Net-
metering ให้ถึงเป้ำหมำยขีดจ ำกัดที่ก ำหนด  
 

ขีดจ ำกัดก ำลังกำรผลิต 
 San Diego Gas and Electric: 607 MW of nameplate generating capacity 
 Southern California Edison: 2,240 MW of nameplate generating capacity 
 Pacific Gas and Electric: 2,409 MW of nameplate generating capacity   

 
3) มาตรฐานการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าของแคลิฟอร์เนีย 

 

กฎ 21 (Rule 21) ของรัฐแคลิฟอร์เนียโดยทั่วไปจะน ำไปใช้กับระบบกำรเชื่อมต่อระบบไฟฟ้ำใน
ระบบจ ำหน่ำยของเจ้ำของระบบไฟฟ้ำที่ไม่ใช่กำรส่งไฟฟ้ำออกไปเชื่อมต่อกับระบบส่ง  ระบบกำรเชื่อมต่อกับ
ระบบจ ำหน่ำยมีจุดประสงค์ในกำรมีส่วนร่วมในกำรท ำกำรค้ำในตลำดไฟฟ้ำภำยใต้ Wholesale Distribution 
Access Tariff ส่วนระบบกำรเชื่อมต่อกับระบบส่งจะใช้กับ California Independent System Operator 
กำรเชื่อมต่อระบบส่งจะต้องปฏิบัติตำมข้ันตอนของกำรเชื่อมต่อจำกระบบไฟฟ้ำเท่ำนั้น 

 

ระบบไฟฟ้ำที่ไม่มีกำรส่งออกมำสู่ระบบหลักโดยไม่ค ำนึงถึงขนำดของก ำลังกำรผลิต (ก ำหนดขนำด
และกำรออกแบบมำเพ่ือใช้เฉพำะในสถำนที่เท่ำนั้นและจะไม่ส่งกระแสไฟฟ้ำเข้ำสู่ระบบหลัก) จะสำมำรถขอรับ
สิทธิ์ได้อย่ำงรวดเร็ว หรือกำรเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้ำหลักท่ีมีควำมสอดคล้องกับระบบทั้งด้ำนข้อจ ำกัด อุปกรณ์
ป้องกันต่ำงๆและขนำดของโรงไฟฟ้ำ ก็อำจจะท ำให้กำรด ำเนินกำรเชื่อมต่อเข้ำสู่ระบบไฟฟ้ำเป็นไปได้อย่ำง
รวดเร็ว หลังจำกที่ลูกค้ำยื่นควำมจ ำนงของกำรขอเชื่อมต่อระบบไฟฟ้ำ ผู้ปฏิบัติกำรจะท ำกำรตรวจสอบ
เบื้องต้น ถ้ำกำรยื่นค ำขอผ่ำนเงื่อนไขครบถ้วนสมบูรณ์ ระบบไฟฟ้ำจะยินยอมให้เชื่อมต่อระบบไฟฟ้ำโดยไม่ต้อง
ท ำกำรทบทวนเพ่ิมเติม หรือถ้ำมีควำมเห็นเพ่ิมเติมผู้ยื่นขออนุญำตสำมำรถยกเลิกกำรเชื่อมต่อหรือด ำเนิน
ขั้นตอนถัดไปเพื่อขออนุมัติกำรเชื่อมต่อระบบต่อไป 
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3.3.1.3 รัฐแมสซาชูเซต 
 

1) Renewables Portfolio Standard (RPS) ของรัฐแมสซาชูเซต 
 

ภำยใต้เป้ำหมำยของ RPS ผู้ผลิตไฟฟ้ำรำยย่อยจะต้องมีกำรจ่ำยไฟอย่ำงน้อยเท่ำกับก ำลังผลิต
ต่ ำสุดเพ่ือขำยให้กับผู้ใช้ไฟฟ้ำในแมสซำชูเซตจำกแหล่งพลังงำนหมุนเวียนที่ได้รับสิทธิ์ภำยหลังจำกวันที่ 31 
ธันวำคม 1997 ทั้งนี้ ปัจจุบันมีเป้ำหมำยขำยไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียน 10% ในปี 2015 ข้อก ำหนด มีดงันี้ 
 

10.0% of sales by 12/31/2015 
11.0% of sales by 12/31/2016 
12.0% of sales by 12/31/2017 
13.0% of sales by 12/31/2018 
14.0% of sales by 12/31/2019 
15.0% of sales by 12/31/2020  
และเพ่ิมข้ึนอีก 1% ของกำรขำยไฟฟ้ำในแต่ละปี โดยไม่ได้ระบุวันสิ้นสุด 

 

โดยแหล่งพลังงำนทดแทนที่ได้รับสิทธิ์ใน Class I ได้แก่ พลังงำนแสงอำทิตย์แบบ PV พลังงำน
ควำมร้อนจำกแสงอำทิตย์ พลังงำนลม พลังควำมร้อนจำกทะเล พลังงำนคลื่นและน้ ำขึ้นน้ ำลง เซลล์เชื้อเพลิงที่
ได้จำกพลังงำนทดแทน ก๊ำซจำกกำรฝังกลบ พลังงำนน้ ำหรือกำรเพ่ิมก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังน้ ำหรือกำร
ปรับปรุงประสิทธิภำพกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังน้ ำ ชีวมวลที่มีกำรปลดปล่อยก๊ำซเรือนกระจกน้อย เช่น ไม้ ของ
เสียจำกพืชผลทำงกำรเกษตร อำหำรหรือพืชผัก พืชพลังงำน สำหร่ำย ก๊ำชชีวภำพ เชื้อเพลิงชีวภำพเหลว 
พลังงำนจำกพลังงำนจลน์ของน้ ำ และควำมร้อนใต้พิภพ 

 

ในปี 2010 ผู้ผลิตไฟฟ้ำรำยย่อยจะต้องผลิตพลังงำนไฟฟ้ำภำยใต้รูปแบบพลังงำนทดแทนของ 
Class I ซึ่งได้มีกำรก ำหนดมำตรฐำนในแต่ละรัฐ และข้อก ำหนดในกำรเชื่อมต่อโรงไฟฟ้ำแสงอำทิตย์กับระบบ
ไฟฟ้ำเดิม เป้ำหมำยเริ่มต้นของ Solar Carve-Out อยู่ที่ 400 MW และมีกำรก ำหนดเป้ำหมำยใหม่ใน Solar 
Carve-Out II ให้มีก ำลังกำรผลิตรวม 1,600 MW ภำยในปี 2020 

 

ในเดือนสิงหำคม 2012 Massachusetts Department of Energy Resources (DOER) ได้ท ำ
กำรหยุดโครงกำรชีวมวลประเภทไม้ จนกระทั่งได้ออกกฎระเบียบใหม่เสร็จสมบูรณ์ โดยกฎระเบียบได้
ประกำศใช้ในเดือนมิถุนำยน 2014 และมีกำรเพ่ิมเติมบทบัญญัติเพ่ือกำรป้องกันป่ำไม้และกำรปล่อยก๊ำซเรือน
กระจกสู่ชั้นบรรยำกำศจำกชีวมวลประเภทไม้  
 

1.1) การปฏิบัติตาม 
 ผู้ผลิตไฟฟ้ำรำยย่อยแสดงให้เห็นถึงกำรปฏิบัติตำมโดยกำรส่งรำยงำนกำรปฏิบัติงำนประจ ำปี

แก่ DOER, เอกสำรรับรองของ Class I (Class I Renewable Energy Certificates (RECs)), Solar Carve-
Out Renewable Energy Certificates (SRECs), Solar Carve-Out II Renewable Energy Certificates 
(SREC IIs), Class II RECs และเอกสำรรับรองควำมปลอดภัยของโรงไฟฟ้ำพลังงำนขยะของเดิม เอกสำร
เหล่ำนี้เป็นตัวแทนของกำรรักษำสิ่งแวดล้อมของพลังงำนไฟฟ้ำ 1 MWh ที่ได้จำกกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำน
ทดแทน  
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ตารางท่ี 3.13 Alternative Compliance Payment Rates 

Year Class I Class II 
Class II Waste 

Energy 
Solar Carve-

Out 
Solar Carve-

Out II 
Base Year: Initial 
Rate/MWh 

2003: 
$50.00 

2009: 
$25.00 

2009: $10.00 2010: $600.00 2014: $375.00 

2009 Rate/MWh $60.92 $25.00 $10.00 n/a n/a 
2010 Rate/MWh $60.93 $25.00 $10.00 $600.00 n/a 
2011 Rate/MWh $62.13 $25.50 $10.20 $550.00 n/a 
2012 Rate/MWh $64.02 $26.28 $10.51 $550.00 n/a 
2013 Rate/MWh $65.27 $26.79 $10.72 $550.00 n/a 
2014 Rate/MWh $66.16 $27.16 $10.86 $523.00 $375.00 

 
1.2) โครงการพลังงานทดแทนอ่ืนๆ 

Massachusetts Department of Energy Resources (DOER) และ Massachusetts 
Department of Environmental Protection ได้ประกำศกำรร่วมมือกันในเดือนพฤศจิกำยน 2011 ใน
โครงกำรผลส ำเร็จของพลังงำนสะอำด โดยโครงกำรนี้ได้ระบุเป้ำหมำยของพลังงำนแต่ละชนิดจนถึงปี 2020 

 

พระรำชบัญญัติชุมชนสีเขียว The Green Communities Act ก ำหนดให้บริษัทผู้ผลิตไฟฟ้ำ
ท ำสัญญำกันแบบระยะยำว (ประมำณ 10-15 ปี) ส ำหรับพลังงำนทดแทน ระหว่ำง 1 กรกฎำคม 2009 และ 
31 ธันวำคม 2012 แต่เดิมกฎหมำยพลังงำนทดแทนต้องมำจำกภำยในรัฐแมสซำชูเซตเอง อย่ำงไรก็ดีในเดือน
มิถุนำยน 2010 Department of Public Utilities ได้ออกระเบียบฉุกเฉินซึ่งสำมำรถช่วยให้รัฐสำมำรถจัดกำร
แหล่งพลังงำนทดแทน และเปิดกำรประมูลรำคำ และผ่ำนกฎหมำยในเดือนสิงหำคม 2012 เพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติม
เกี่ยวกับกำรท ำสัญญำระยะยำวเพ่ือที่จะให้มีควำมน่ำสนใจในกำรลงทุน 

 

พระรำชบัญญัติชุมชนสีเขียว The Green Communities Act ยังได้ก่อตั้ง Alternative 
Energy Portfolio Standard (APS) เพ่ือก ำหนดเป้ำหมำยกำรใช้พลังงำนจำกพลังงำนทดแทนให้ได้ 5 % ของ
ทั้งรัฐภำยในปี 2020  
 

2) มาตรฐานการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าของแมสซาชูเซต 
มำตรฐำนกำรเชื่อมต่อระบบไฟฟ้ำของรัฐแมสซำชูเซตถูกน ำไปใช้กับทุกรูปแบบของกำรเชื่อมต่อใน

ระบบจ ำหน่ำยของเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำแบบกระจำยตัว รวมถึงพลังงำนทดแทน และลูกค้ำทั้งหมดของเจ้ำของ
ระบบไฟฟ้ำทั้ง 4 ระบบ (Unitil, NSTAR, National Grid, and Western Massachusetts Electric 
Company) 
 

ทั้งนี้ Model Interconnection Tariff (ปรับปรุงล่ำสุด เดือนมีนำคม 2013) มีบทบัญญัติพ้ืนฐำน
อยู่ทั้งสิ้น 3 ข้อ สรุปไดด้ังนี้ 

 
 
 ขั้นตอนกำรเชื่อมต่อโครงข่ำยแบบปกติได้ประยุกต์ใช้กับมำตรฐำน IEEE 1547.1 ที่ได้รับกำร

รับรองแล้ว และอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในระบบไฟฟ้ำจะมีคุณสมบัติดังนี้ 
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1. ให้ก ำลังไฟฟ้ำ 15 kW ส ำหรับระบบไฟฟ้ำเฟสเดียว ติดตั้งอยู่บน EPSs ภำยใต้เงื่อนไขที่
ก ำหนด 

2. ให้ก ำลังไฟฟ้ำ 25 kW หรือน้อยกว่ำส ำหรับระบบไฟฟ้ำ 3 เฟส (ขึ้นอยู่กับโครงสร้ำงของ
ระบบไฟฟ้ำ) ติดตั้งอยู่บน EPSs ภำยใต้เงื่อนไขที่ก ำหนด 

3. ระดับก ำลังไฟฟ้ำน้อยกว่ำ 1/15 ของควำมต้องกำรไฟฟ้ำต่ ำสุดของลูกค้ำและติดตั้งเป็น
จุดในระบบไฟฟ้ำ 

4. ระดับก ำลังไฟฟ้ำน้อยกว่ำ 1/15 ของควำมต้องกำรไฟฟ้ำต่ ำสุดของลูกค้ำ หรือน้อยกว่ำ 
15 kW และติดตั้งอยู่บนพ้ืนที่ของระบบ EPS ที่มีระดับก ำลังไฟฟ้ำน้อยกว่ำ 1/15 ของ
ควำมต้องกำรต่ ำสุดของลูกค้ำ หรือน้อยกว่ำ 15 kW  
 

จำกเงื่อนไขของอินเวอร์เตอร์ข้ำงต้น จะไม่มีค่ำธรรมเนียมของกระบวนกำรเชื่อมต่อโครงข่ำยไฟฟ้ำ 
 ขั้นตอนกำรเชื่อมต่อโครงข่ำยแบบเร่งรัดได้ประยุกต์ใช้กับมำตรฐำน IEEE 1547.1 ที่ได้รับกำร

รับรองแล้ว และผ่ำนกำรตรวจสอบเบื้องต้นในระบบ EPS ค่ำธรรมเนียมกำรขอเชื่อมต่อระบบ
จะข้ึนอยู่กับขนำดของระบบ 

 ขั้นตอนกำรเชื่อมต่อโครงข่ำยแบบมำตรฐำนส ำหรับระบบไฟฟ้ำอ่ืนๆ ที่ไม่ตรงตำมข้อก ำหนด
ของกระบวนกำรแบบปรกติหรือแบบเร่งรัดส ำหรับกำรเชื่อมต่อในระบบแบบ Radial หรือ
แบบเป็นจุดเชื่อมต่อ EPSs และส ำหรับระบบไฟฟ้ำบนพื้นที่โครงข่ำย EPSs ค่ำธรรมเนียมกำร
ขอเชื่อมต่อระบบจะขึ้นอยู่กับขนำดของระบบ 

 

ปัญหำของกำรเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้ำเป็นปัญหำที่ส ำคัญโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในรัฐแมสซำชูเซต 
เนื่องจำกระบบโครงข่ำยไฟฟ้ำจะมีกำรใช้กันอย่ำงหนำแน่นและกระจุกตัวตำมเมืองใหญ่ๆ เช่น บอสตัน  ได้มี
กำรออกค ำสั่งเพิ่มเติม เพ่ือน ำมำด ำเนินกำรให้ขั้นตอนมีควำมโปร่งใสมำกขึ้นส ำหรับโครงกำรที่ไม่สำมำรถผ่ำน
ขั้นตอนกำรขออนุญำตเชื่อมต่อระบบ แมสซำชูเซตใช้ 100% ของควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำต่ ำสุดในกระบวนกำร
ตรวจสอบเพิ่มเติม ถ้ำก ำลังกำรผลิตมีค่ำน้อยกว่ำควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำต่ ำสุด อำจจะไม่จ ำเป็นต้องมีกำรศึกษำ
รำยละเอียดเพิ่มเติม นอกเหนือจำกนี้ทุกระบบไฟฟ้ำที่ต้องกำรเชื่อมต่อที่มีขนำด 500 kW หรือมำกกว่ำ ระบบ
ไฟฟ้ำจะต้องขอรำยงำนเบื้องต้นจำกระบบไฟฟ้ำหลักที่ต้องกำรไปเชื่อมต่อ และส ำหรับระบบไฟฟ้ำที่ต้องกำร
เชื่อมต่อมีขนำดน้อยกว่ำ 500 kW จะได้รับกำรยกเว้นค่ำธรรมเนียมกำรท ำรำยงำนเบื้องต้นนี้ 

 

ส ำหรับกำรขออนุญำตกำรเชื่อมต่อในแบบปกติและแบบเร่งรัด ข้อจ ำกัดทำงเทคนิคจะขึ้นอยู่กับ
มำตรฐำน IEEE 1547 และ UL 1741 ท ำให้สวิตช์กำรตัดกำรเชื่อมต่อด้วยมืออำจจะมีควำมจ ำเป็นที่ต้องเพ่ิม
เข้ำมำ ซึ่งระบบไฟฟ้ำหลักจะต้องมีกำรรวบรวมข้อมูลและติดตำมกระบวนกำรเชื่อมต่อระบบอยู่เสมอเพ่ือ
น ำมำใช้ในกำรตรวจสอบและปรับปรุงมำตรฐำนในอนำคต 
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3.3.2 ประเทศเยอรมัน 
 

1) ภาพรวมพระราชบัญญัติของแหล่งพลังงานทดแทน 
พระรำชบัญญัติของแหล่งพลังงำนทดแทน (Erneuerbare Energien Gesetz – EEG) ส่งเสริม

กำรผลิตกระแสไฟฟ้ำโดยใช้พลังงำนหมุนเวียน โดยมีส่วนประกอบที่ส ำคัญ ดังนี้ 
 

 กำรปรับปรุงผลตอบแทนหรืออัตรำ FiT ที่มีควำมแตกต่ำงกันและมีค่ำสูงกว่ำค่ำไฟฟ้ำใน
ตลำดอย่ำงสม่ ำเสมอ อีกทั้งกำรพิจำรณำระยะเวลำของสัญญำ ที่ขึ้นอยู่กับแหล่งพลังงำน
ทดแทนและขนำดของโรงไฟฟ้ำ  

 กำรล ำดับควำมส ำคัญของรับซื้อไฟฟ้ำและสิทธิกำรเชื่อมต่อเข้ำระบบไฟฟ้ำ 
 กำรเก็บค่ำใช้จ่ำย ค่ำบริกำรของกำรจัดกำรระบบจำกผู้ให้บริกำรสำยส่ง ที่เรียกว่ำ EEG 

surcharge จำกผู้ใช้ไฟฟ้ำ และกำรปรับปรุงให้เกิดควำมเท่ำเทียมกันของผู้ใช้ไฟฟ้ำ 
 ระบบไฟฟ้ำได้รับกำรส่งเสริมด้ำนต่ำงๆ ทั้งด้ำนเป้ำหมำย ด้ำนเส้นทำงกำรเติบโต มีตลำดที่

กว้ำงขึ้น มีระบบกำรสนับสนุนพิเศษ และกฎหมำยพิเศษส ำหรับพลังงำนทดแทน  
 

พระรำชบัญญัติของแหล่งพลังงำนทดแทนเริ่มมีตั้งแต่ปี 1991 ซึ่งมีกำรออกกฎหมำยอัตรำ FiT 
เป็นครั้งแรกส ำหรับพลังงำนลม ต่อมำมีกำรแก้ไข และบังคับใช้เรื่อยมำ จนกระทั่งปัจจุบัน เป็นพระรำชบัญญัติ
พลังงำนทดแทน 2014 (EEG 2014) จัดท ำขึ้นเมื่อวันที่ 1 สิงหำคม 2014  

 
2) วัตถุประสงค์ของ EEG 

จุดประสงค์ของพระรำชบัญญัติ คือ กำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนในกำรจัดหำ
พลังงำน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง เพ่ือประโยชน์ในกำรรักษำสภำพภูมิอำกำศและสภำพแวดล้อม เพ่ือกำรลด
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำพลังงำนให้กับเศรษฐกิจของประเทศจำกภำยนอก (เมื่อพิจำรณำผลกระทบในระยะยำว) 
เพ่ือประหยัดเชื้อเพลิงฟอสซิล และเพ่ือส่งเสริมกำรพัฒนำเทคโนโลยีในกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำจำกแหล่งพลังงำน
หมุนเวียน 
 

3) การคิดค่าบริการ EEG Surcharge 
ค่ำใช้จ่ำยของระบบ EEG จะกระจำยไปสู่ผู้บริโภคไฟฟ้ำ โดยกำรคิดค่ำบริกำรที่เรียกว่ำ EEG 

Surcharge (EEG-Umlage) ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ส ำคัญในกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรขำยพลังงำนทดแทน โดย
ผู้ประกอบกำรระบบส่งจะต้องใช้พลังงำนจำกผู้ประกอบกำรฝ่ำยจ ำหน่ำย และมีกำรขำยไฟฟ้ำเหล่ำนั้นในตลำด
ที่มีกำรซื้อขำยทันที (Spot market) 
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ทั้งนี้ รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำพลังงำนทดแทนในตลำดที่มีกำรซื้อขำยทันทีจะมีรำคำที่ต่ ำกว่ำรำคำ 
FiT และค่ำสนับสนุนพิเศษ (Premium) ของ EEG โดยรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยของกำรบริกำร และค่ำด ำเนินกำร
อ่ืนๆ จะมีในระบบ EEG Surcharge  
 

4) เป้าหมายพลังงานทดแทน 
EEG 2014 มีจุดมุ่งหมำยท่ีจะพัฒนำต้นทุนและประสิทธิภำพของพลังงำนทดแทนให้ดีขึ้น เพ่ือเพ่ิม

ส่วนแบ่งของแหล่งพลังงำนทดแทนเข้ำสู่ตลำดไฟฟ้ำ โดยมีเป้ำหมำย ดังนี้ 
- มีส่วนแบ่งของกำรใช้ไฟฟ้ำจำกพลังงำนทดแทน 40-45 % ภำยในปี 2025 
- มีส่วนแบ่งของกำรใช้ไฟฟ้ำจำกพลังงำนทดแทน 55-60 % ภำยในปี 2035 
- มีส่วนแบ่งของกำรใช้ไฟฟ้ำจำกพลังงำนทดแทนเป็น 80 % ภำยในปี 2050 

 
5) การเพิ่มเป้าหมายและการสนับสนุน 

กำรเปลี่ยนแปลงของระบบกำรจัดหำพลังงำนจำกพลังงำนหมุนเวียนจะประสบควำมส ำเร็จได้
จะต้องอำศัยควำมช่วยเหลือของกำรเพ่ิมเป้ำหมำยของพลังงำนทดแทนร่วมด้วย ซึ่ง EEG ได้ก ำหนดเป้ำหมำย
ของกำรด ำเนินกำร และรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรเพ่ิมขึ้นของกำรวำงแผนติดตั้งแหล่งพลังงำนทดแทนที่
แตกต่ำงกัน โดยกำรเสนอเป้ำหมำยกำรเติบโตที่เฉพำะเจำะจงของเทคโนโลยี ของแหล่งพลังงำนที่แตกต่ำงกัน 
เป็นกำรพัฒนำในรูปแบบใหม่ของพลังงำนทดแทนส ำหรับโครงกำรสนับสนุนของเยอรมัน  กำรเพ่ิมเป้ำหมำย
ของพลังงำนทดแทน มีรำยละเอียดดังนี้ 

 

- พลังงำนลมบนบก ให้มีเป้ำหมำยของกำรด ำเนินกำรในแต่ละปีเท่ำกับ 2,500 MW 
- พลังงำนลมนอกชำยฝั่ง จะมีกำรลดเป้ำหมำยในแต่ละช่วงแผนแผน โดยจะลดจำก 10 

GW เป็น 6.5 GW ในปี 2020 และจะลดจำก 25 GW เป็น 15 GW ในปี 2020 
- พลังงำนแสงอำทิตย์ ก ำหนดให้มีกำรเติบโตเพิ่มข้ึนใน 2,500 MW ต่อปี 
- ชีวมวล ก ำหนดให้มีกำรเติบโตเพ่ิมขึ้นใน 100 MW ต่อปี 
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ทั้งนี้ เพ่ือให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยที่เพ่ิมขึ้น จะต้องมีกำรเพ่ิมกำรสนับสนุน (Breathing caps) 
ให้กับพลังงำนลมบนบกและพลังงำนชีวมวล เช่นเดียวกันกับที่เคยท ำมำแล้วกับพลังงำนแสงอำทิตย์  โดย
แนวคิดของกำรสนับสนุนนี้จะขึ้นอยู่กับกำรปรับค่ำอัตรำ FiT ให้กับโรงไฟฟ้ำใหม่ที่เข้ำมำในระบบตำม
เป้ำหมำยใหม่ที่เพ่ิมขึ้น ซึ่งกำรสนับสนุนทำงกำรเงินส ำหรับพลังงำนลมบนบกและชีวมวลเหล่ำนี้สำมำรถ
เพ่ิมข้ึนหรือลดลงได้ ขึ้นอยู่กับกำรสร้ำงโรงไฟฟ้ำใหม่เกินเป้ำหมำยหรือน้อยกว่ำเป้ำหมำยที่วำงไว้  

 
6) ล าดับความส าคัญของการเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบ 

ภำยใต้ EEG 2014 กำรเชื่อมต่อเข้ำสู่ระบบของพลังงำนทดแทนและโรงไฟฟ้ำก๊ำซยังคงมี
ควำมส ำคัญทั้งคู่ โดยระบบจะต้องมีกำรพิจำรณำเงื่อนไขที่มีควำมจ ำเป็นเพ่ือให้แน่ใจว่ำระบบไฟฟ้ำมีควำม
เหมำะสมและประสิทธิภำพที่เพียงพอที่จะให้กระแสไฟฟ้ำจำกพลังงำนทดแทนและโรงไฟฟ้ำก๊ำซเชื่อมต่อเข้ำสู่
ระบบ ยกเว้นเมื่อมีกำรขยำยตัวของระบบไฟฟ้ำอย่ำงไม่สมเหตุผลในทำงเศรษฐศำสตร์ กำรลดจ ำนวนของ
โรงไฟฟ้ำลงอำจจะเป็นแนวทำงท่ีสำมำรถลดผลกระทบที่จะก่อให้เกิดกับระบบ และอำจจะน ำไปสู่ของกำรปรับ
สินไหมทดแทนจำกผู้ประกอบกำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำได้ 

กำรเติบโตของกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียนในเยอรมันท ำให้จ ำเป็นต้องมีกำรปรับปรุงทั้ง
ระบบส่งและระบบจ ำหน่ำยเพ่ือให้ระบบสำมำรถรองรับได้ ซึ่งจะท ำให้ระบบไฟฟ้ำในประเทศเยอรมันมีควำม
ซับซ้อนในกำรวำงแผนอย่ำงมำก ทั้งนี้  กฎกำรเชื่อมต่อเข้ำสู่ ระบบไฟฟ้ำเพ่ิมเติม สำมำรถหำได้ใน
พระรำชบัญญัติประกอบกิจกำรพลังงำนประเทศเยอรมัน (Energiewirtschaftsgesetz – EnWG) 

 
7) ตลาดขายไฟฟ้าโดยตรงและระบบการประมูล 

ภำยใต้พระรำชบัญญัติฉบับใหม่ (EEG 2014) ผู้ผลิตไฟฟ้ำพลังงำนทดแทนรำยใหม่จะถูกบังคับให้มี
กำรขำยไฟฟ้ำโดยตรง และจะได้รับค่ำสนับสนุนทำงกำรเงินพิเศษเพ่ิมขึ้นจำกรำคำขำยไฟฟ้ำ เพ่ือให้ได้รำคำ
เท่ำกับอัตรำ FiT เพ่ือทดสอบศักยภำพของกำรประมูลเพ่ือตรวจสอบกำรรองรับในอนำคต นอกจำกนี้ EEG 
2014 ได้แนะน ำให้มีกำรน ำกระบวนกำรประมูลไปใช้กับกับโครงกำรน ำร่องของกำรก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำพลังงำน
แสงอำทิตย์แบบอิสระ 

 
8) ระยะเวลาการสนับสนุน 

มีกำรสนับสนุนทำงกำรเงินเป็นเวลำ 20 ปี 
 
9) การจ่ายเงินสนับสนุนที่ปรับลดลงตามล าดับขั้น 

ในหลักกำรเดิมจะมีกำรจ่ำยค่ำ FiT เป็นค่ำคงที่ในระยะเวลำ 20 ปี แต่อย่ำงไรก็ดีในระเบียบใหม่
ของโรงไฟฟ้ำที่จะเข้ำมำใหม่นั้น จะมีกำรค ำนวณจ่ำยเป็นรำยปี รำยเดือน หรือรำยไตรมำส ซึ่งจะสะท้อนให้
เห็นถึงควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีและกำรลดค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ  

ในอีกทำงหนึ่ง กำรบังคับใช้หรือกำรสนับสนุน FiT จะขึ้นอยู่กับช่วงที่มีกำรก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำและ
จ่ำยไฟฟ้ำเข้ำระบบ ซึ่งจะยังคงมีระยะเวลำของกำรจ่ำยค่ำ FiT ระยะเวลำ 20 ปี รวมระยะเวลำกำรติดตั้ง
เหมือนเดิม ซึ่งบทบัญญัติเกี่ยวกับกำรปรับลดลงของเงินสนับสนุนใน EEG 2014 ค่ำ FiT จะมีกำรลดลงทั้งแบบ
รำยไตรมำสและรำยเดือน 
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10) การผลิตพลังงานไฟฟ้าใช้เอง 
ภำยใต้พระรำชบัญญัติ EEG กำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำที่ผลิตขึ้นเพ่ือใช้เองจะไม่ถูกน ำไปคิดค่ำบริกำร 

EEG Surcharge อีก (อำจจะมีค่ำเพ่ิมขึ้นถึง 6.24 ct/kWh ในปี 2014) ซึ่งท ำให้กำรผลิตไฟฟ้ำเพ่ือใช้เองมี
ควำมน่ำสนใจและเหมำะกับเชิงพำณิชย์มำกยิ่งขึ้น (อำจจะเรียกได้ว่ำเป็น Auto-generation)  

คณะกรรมำธิกำรยุโรปได้แสดงควำมกังวลเกี่ยวกับ Auto-generation เช่นเดียวกับข้อเสนอของ
รัฐบำลเยอรมัน ในกำรรวมหรือจ ำกัด Auto-generation เข้ำมำในกำรคิดค่ำบริกำรเพ่ิมเติมในระบบ EEG 
Surcharge โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งคณะกรรมกำรได้เพ่ิมควำมกังวลเกี่ยวกับบทบัญญัติที่มีกำรควบคุมให้ได้รับกำร
ยกเว้นบำงส่วนของกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำของตัวเองโดยผู้ประกอบกิจกำรไฟฟ้ำ จำกกำรเก็บค่ำบริกำรเพ่ิมเติม
ใน EEG Surcharge 

 

กฎส ำคัญส ำหรับ Auto-generation 
- มีกำรคิดค่ำบริกำร 40% ส ำหรับโรงไฟฟ้ำใหม่ แต่จะมีกำรเก็บเป็น 100% ส ำหรับ

โรงไฟฟ้ำใหม่ทั้ งหมดที่ ไม่ ใช่ โรงไฟฟ้ำพลังงำนทดแทนหรือโรงไฟฟ้ำที่ ใช้  CHP 
ประสิทธิภำพสูง 

- มีกำรปรับปรุงค่ำบริกำรในกรณีข้ำงต้น จำกคิดค่ำบริกำร 30 % ในปี 2015, คิด
ค่ำบริกำร 35 % ในปี 2016 และคิดค่ำบริกำรเป็น 40 % ในปี 2017 

- กำรติดตั้งโรงไฟฟ้ำขนำดเล็กที่มีขนำดน้อยกว่ำ 10 kW ยังคงได้รับกำรยกเว้นกำรคิด
ค่ำบริกำร EEG Surcharge (ได้รับกำรยกเว้น 10 MW แรกของกำรใช้พลังงำนในพ้ืนที)่ 

- แม้จะมีควำมกังวลจำกคณะกรรมำธิกำร ในกำรไม่คิดค่ำบริกำร EEG Surcharge 
เพ่ิมเติมกับโรงไฟฟ้ำที่ได้รับกำรยกเว้นอย่ำงสมบูรณ์ แต่อย่ำงไรก็ตำมรัฐบำลยังต้องกำรที่
จะทบทวนนโยบำยเหล่ำนี้ภำยในปี 2017  

- ส ำหรับวัตถุประสงค์ของกำรรักษำควำมเท่ำเทียมกัน สิทธิพิเศษในกำรใช้พลังงำนของ
ตัวเองของโรงไฟฟ้ำใหม่ที่มีอยู่ในแต่ละพ้ืนที่ ที่มีทั้งกำรผลิตไฟฟ้ำและกำรบริโภค
พลังงำนของตัวเองจะต้องมีเงื่อนไขว่ำจะต้องมีก ำลังกำรผลิตไม่เกิน 30% ของพ้ืนที่นั้นๆ
ด้วย นอกจำกนี้ยังมีกำรออกบทบัญญัติพิเศษส ำหรับโรงไฟฟ้ำเชื้อเพลิงก๊ำซธรรมชำติที่มี
กำรใช้ไฟฟ้ำที่ผลิตเองด้วย 
 

11) แผนการพิเศษเพื่อความเสมอภาค 
ในหลักกำรบทบัญญัติทำงกฎหมำยที่ครอบคลุมค่ำใช้จ่ำยของ EEG 2014 ถูกน ำไปใช้กับผู้ใช้

ไฟฟ้ำทุกรำย อย่ำงไรก็ตำมเพ่ือลดข้อเสียที่มีกำรแข่งขันอย่ำงเข้มข้นส ำหรับอุตสำหกรรมพลังงำนและ
ผู้ประกอบกำรกำรรถไฟที่ EEG 2014 ยังคงให้มีกำรลดกำรเสียค่ำบริกำรบำงอย่ำง ที่เรียกว่ำแผนกำรพิเศษเพ่ือ
ควำมเสมอภำค (special equalization scheme) โดยผู้ประกอบกิจกำรพลังงำนหรือผู้ประกอบกำรรถไฟที่
ต้องกำรได้รับประโยชน์จำกกำรลดค่ำใช้จ่ำย EEG Surcharge นี้จะต้องด ำเนินเรื่องกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องที่
ส ำนักงำนกลำงของเศรษฐศำสตร์และกำรควบคุมกำรส่งออก (BAFA) 
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12) กฎระเบียบเฉพาะกาลของผู้ลงทุนเดิม 
พระรำชบัญญัติ EEG 2014 จะมีกำรน ำไปใช้กับทุกระบบ ณ วันที่ 1 สิงหำคม 2014 เป็นต้นไป 

อย่ำงไรก็ตำมจะมีบทเฉพำะกำลหลำยบทเพ่ือปกป้องผู้ลงทุนเดิมอีกด้วย  โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งบทบัญญัติใหม่
ส ำหรับค่ำตอบแทนของโรงไฟฟ้ำจะไม่น ำมำใช้กับโรงไฟฟ้ำที่มีอยู่เดิม  

 
13) กฎหมายในยุโรป 

พระรำชบัญญัติ EEG 2014 ได้รับอิทธิพลอย่ำงมำกจำกกฎหมำยของยุโรป เมื่อไม่นำนมำนี้
คณะกรรมำธิกำรยุโรปได้อนุมัติ EEG 2014 ให้บังคับใช้ในวันที่ 1 สิงหำคม 2014 แต่กำรอนุมัตินี้ก็ยังมี
ข้อจ ำกัดหลำยอย่ำง ดังนี้ 

- คณะกรรมำธิกำรในยุโรปได้อนุมัติให้เยอรมันสนับสนุนกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำน
ทดแทนจนถึง 31 ธันวำคม 2016 และให้ใช้อัตรำกำรสนับสนุนพิเศษตำมระเบียบ FiT 
ที่ออกมำแล้ว 

- ในกำรประมูลเพ่ือรับกำรสนับสนุนทำงกำรเงินของผู้ผลิตไฟฟ้ำภำยใต้ EEG 2014 ณ ปี 
2017 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรได้มีกำรออกกฎหมำยเพ่ิมเติมที่จ ำเป็น เพ่ือน ำไปใช้ใน
กำรประมูลรำคำ 

- โรงไฟฟ้ำขนำดเล็ก (ต่ ำกว่ำ 10 kW) จะยังคงได้รับประโยชน์จำกกำรสนับสนุนของค่ำ 
FiT และไม่จ ำเป็นต้องขำยไฟฟ้ำเข้ำสู่ตลำด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ EEG 2014 ที่ได้รับกำร
อนุมัติจำกคณะกรรมมำธิกำรเป็นเวลำ 10 ปี 

 
3.3.3 ประเทศญี่ปุ่น 
 

สรุปสำระส ำคัญของระเบียบส ำหรับกำรด ำเนินกำรของกฎหมำย FiT ในประเทศญี่ปุ่น 
 

1) การเปลี่ยนแปลงของอัตรา FIT ในแต่ละปี 
พระรำชบัญญัติต้องกำรให้กระทรวงเศรษฐกิจ กำรค้ำ และอุตสำหกรรม (METI) เผยแพร่อัตรำค่ำ

ไฟฟ้ำก่อนที่จะเริ่มต้นซื้อขำยไฟฟ้ำในแต่ละปีงบประมำณ ซึ่งจะต้องมีกำรซื้อขำยโดย  Utility ในญี่ปุ่น ภำยใต้
สัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำ (PPA) กับผู้ผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียนที่มีกำรคุ้มครองโดยพระรำชบัญญัติ และต้อง
มีกำรก ำหนดระยะสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำด้วย 
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2) การขออนุมัติของโรงไฟฟ้า 
พระรำชบัญญัติต้องกำรให้ Utility ในประเทศญี่ปุ่นเข้ำร่วมท ำสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำ (PPA) กับ

ผู้ผลิตพลังงำนทดแทนที่ได้รับกำรอนุมัติจำก METI แล้ว เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกในกำรผลิตไฟฟ้ำของผู้ผลิตที่
ผ่ำนกำรรับรอง ซึ่งผู้สมัครขออนุมัติวงเงินแต่ละรำยจะต้องส่งแบบฟอร์มในกำรสมัครไปยัง METI พร้อมกับสิ่งที่
จ ำเป็น อำทิเช่น 

 

 แผนภำพกำรเดินสำยส่งและภำพโครงสร้ำงทั้งหมด เพ่ือแสดงให้ METI เห็นว่ำโครงกำรมี
ควำมเป็นไปได้และสอดคล้องกับเกณฑ์ขั้นพ้ืนฐำนของกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนทดแทน  

 กำรบ ำรุงรักษำระบบ ผู้สมัครจะต้องแสดงให้เห็นว่ำจะมีระบบบ ำรุงรักษำ และกำรตรวจสอบ
ระบบเพ่ือให้สำมำรถด ำเนินกำรได้ตลอดจนอำยุโครงกำรตำมสัญญำ (โดยแนบเอกสำรที่
อธิบำยถึงแผนกำรบ ำรุงรักษำ) ระบบกำรบ ำรุงรักษำที่น ำมำแสดงจะต้องครอบคลุมไปถึงแผน 
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ของกำรแก้ปัญหำ กำรซ่อมแซม ของอุปกรณ์ส่วนที่มีควำมส ำคัญได้ภำยในสำมเดือนหลังมี
ปัญหำเกิดขึ้น 

 ข้อมูลจ ำเพำะของโรงไฟฟ้ำ ผู้สมัครจะต้องมีกำรระบุถึงกำรออกแบบที่จ ำเพำะของโรงไฟฟ้ำ
พร้อมรำยะเอียด (รวมถึงข้อมูลผู้ผลิตและรหัสผลิตภัณฑ์) ของอุปกรณ์ที่ส ำคัญที่ใช้ใน
โรงไฟฟ้ำและระบุต ำแหน่งที่ติดตั้งด้วย 

 ระบบวัดคุม ผู้สมัครต้องแสดงให้เห็นว่ำโรงไฟฟ้ำมีระบบกำรวัดคุมที่แม่นย ำของพลังงำน
ไฟฟ้ำที่ผลิตขำยเข้ำสู่ระบบ 

 โรงไฟฟ้ำที่มีก ำลังกำรผลิตตั้งแต่ 500 kW ขึ้นไปจะต้องส่งข้อมูลของที่ตั้งโรงไฟฟ้ำเพ่ิมเติมด้วย 
 

ภำยใต้กฎระเบียบ เมื่อโรงไฟฟ้ำได้รับกำรอนุมัติจะต้องส่งข้อมูลเพ่ิมเติมไปยัง METI ดังนี้ 
 รำยละเอียดของค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจริงในกำรก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำ (รวมถึงค่ำใช้จ่ำยในกำร

ออกแบบ ต้นทุนโรงไฟฟ้ำ ค่ำก่อสร้ำง และค่ำใช้จ่ำยในกำรเชื่อมต่อระบบ) 
 รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยประจ ำปีที่จะเป็นในกำรด ำเนินงำนและกำรซ่อมบ ำรุงรักษำโรงไฟฟ้ำ 

(รวมถึงต้นทุนค่ำแรงงำน ค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมบ ำรุง ค่ำใช้จ่ำยในกำรเช่ำที่ดิน และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ) 
 

3) สัญญาซื้อขายไฟฟ้า 
ภำยใต้พระรำชบัญญัติ Utility ในญี่ปุ่นจะต้องมีสัญญำในกำรซื้อขำยไฟฟ้ำ PPAs ที่ผ่ำนกำรรับรอง

ก่อนที่จะท ำกำรซื้อขำยไฟฟ้ำ และจะถูกยกเลิกในกรณีที่มีละเมิดข้อยกเว้นภำยใต้ระเบียบที่น ำมำใช้งำน โดย
ข้อบังคับของกำรด ำเนินงำนที่ละเมิดข้อยกเว้น แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

1. สัญญำกำรซื้อขำยไฟฟ้ำ ที่มีข้อบกพร่องหรือมีกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลส ำคัญ (เช่น ก ำลังกำร
ผลิตของโรงไฟฟ้ำ) รวมไปถึงกำรฝ่ำฝืนบทบัญญัติหรือกฎหมำยที่มีอยู่ หรือโรงไฟฟ้ำมีกำร
เชื่อมต่อ และมีกำรจ่ำยไฟฟ้ำเข้ำสู่ระบบแล้วท ำให้เกิดควำมเสียหำย จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่ำเสียหำยที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดมิฉะนั้นจะถือว่ำผิดสัญญำ 

2. ผู้ผลิตไฟฟ้ำที่ผ่ำนกำรรับรองไม่เห็นด้วยที่จะให้มีกำรรวมบทบัญญัติบำงประกำรเข้ำในสัญญำ
ซื้อขำยไฟฟ้ำ (the PPA Mandatory Provisions) อำทิเช่น กฎหมำยประเทศญี่ปุ่น ภำษำญี่ปุ่น 
และเขตอ ำนำจศำล, Anti-social Forces, Wheeling Charges, กำรจัดสรรก ำลังผลิต, กำร
ตรวจวัดกำรผลิตไฟฟ้ำ, กำรตรวจสอบต่ำงๆ, วิธีกำรช ำระเงินรำยเดือน เป็นต้น 

 
4) การเชื่อมต่อโครงข่าย 

 

 กำรเชื่อมต่อระบบไฟฟ้ำที่มีภำระผูกพัน 
ตำมพระรำชบัญญัติ ผู้ประกอบกำรที่ต้องกำรเชื่อมต่อระบบไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียนเข้ำ

สู่ระบบส่งและกำรไฟฟ้ำอ่ืนๆ เพ่ือขำยไฟฟ้ำจะต้องมีใบรับรองและสัญญำกำรซื้อขำยไฟฟ้ำ โดยมี
ข้อยกเว้นที่ไม่สำมำรถให้เชื่อมต่อไฟฟ้ำเข้ำสู้ระบบได้ 

- กำรเชื่อมต่อโรงไฟฟ้ำเข้ำสู่ระบบจะท ำให้ระบบมีปัญหำทำงด้ำนเสถียรภำพ 
- ไม่ผ่ำนข้อยกเว้นภำยใต้กฎระเบียบที่ใช้งำน 
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 ข้อยกเว้นส ำหรับกำรเชื่อมต่อระบบไฟฟ้ำที่มีภำระผูกพัน 
ภำยใต้กฎระเบียบ จะมีข้อยกเว้นส ำหรับกำรเชื่อมต่อระบบไฟฟ้ำ 4 ข้อ สรุปไดด้ังนี้  

1. ผู้ผลิตไฟฟ้ำที่ผ่ำนกำรรับรองไม่ยินยอมที่จะจ่ำยค่ำใช้จ่ำย ดังต่อไปนี้ 
- ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดจำกกำรติดตั้งหรือเปลี่ยนสำยส่งหรือระบบจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ 
- ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นในกำรติดตั้ง แก้ไข หรือกำรเปลี่ยนอุปกรณ์ที่จ ำเป็นในกำรปรับ

แรงดันไฟฟ้ำ ส ำหรับกำรเชื่อมต่อระหว่ำงโรงไฟฟ้ำและระบบไฟฟ้ำ 
- ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจำกกำรติดตั้งหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ที่จ ำเป็นในกำรวัดปริมำณของ

กำรขำยไฟฟ้ำเข้ำสู่ระบบ 
- ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดข้ึนในกำรติดตั้ง เปลี่ยนอุปกรณ์ในกำรตรวจสอบ ป้องกันหรือควบคุม

โรงไฟฟ้ำ และอุปกรณ์ติดต่อสื่อสำรที่จ ำเป็นระหว่ำงผู้ผลิตไฟฟ้ำและระบบไฟฟ้ำ 
2. ผู้ผลิตไฟฟ้ำที่ผ่ำนกำรรับรองไม่ได้ให้ข้อมูลที่มีควำมส ำคัญส ำหรับกำรเชื่อมต่อโครงข่ำย 

รวมถึงก ำลังกำรผลิตติดตั้งและก ำลังกำรผลิตเสนอขำยต่อระบบไฟฟ้ำ 
3. ผู้ผลิตไฟฟ้ำที่ผ่ำนกำรรับรองมีแนวโน้มที่จะผลิตไฟฟ้ำเกินกว่ำที่ระบบจะรับได้หรือเกิน

กว่ำควำมสำมำรถของจุดเชื่อมต่อที่รองรับได้ 
4. ผู้ผลิตไฟฟ้ำที่ผ่ำนกำรรับรองไม่เห็นด้วยที่จะมีกำรเพ่ิมข้อก ำหนดเพ่ิมเติมในสัญญำกำร

เชื่อมต่อเข้ำสู่ระบบ ดังต่อไปนี้ 
- กำรลดก ำลังกำรผลิต ในกฎระเบียบก ำหนดให้ระบบไฟฟ้ำสำมำรถลดก ำลังกำรผลิต

ไฟฟ้ำของโรงไฟฟ้ำได้ตำมควำมเหมำะสม ภำยใต้สถำนกำรณ์บำงอย่ำงโดยไม่ต้อง
เสียค่ำชดเชยใดๆ 

- ควำมปลอดภัย ในบทบัญญัติได้อนุญำตให้พนักงำนผู้ดูแลระบบไฟฟ้ำสำมำรถเข้ำไป
ในโรงไฟฟ้ำหรือสถำนีไฟฟ้ำในเวลำจ ำเป็นเพื่อควำมปลอดภัย 

- กฎหมำยของประเทศญี่ปุ่น ภำษำญี่ปุ่น และเขตอ ำนำจศำล 
- กำรต่อต้ำนจำกสังคม 

 
 กำรลดก ำลังกำรผลิต 

 เงื่อนไขของกำรลดก ำลังกำรผลิตจำกระบบไฟฟ้ำ เป็นผลมำจำกกำรท ำสัญญำระหว่ำงผู้ดูแล
ระบบไฟฟ้ำและผู้ผลิตไฟฟ้ำ โดยที่ผู้ดูแลระบบไฟฟ้ำสำมำรถปฏิเสธกำรเชื่อมต่อเข้ำสู่ระบบของผู้ผลิตไฟฟ้ำได้ 
หรือสำมำรถลดก ำลังกำรผลิตได้โดยไม่ต้องจ่ำยค่ำชดเชยใดๆ ในกรณีดังต่อไปนี้ 

- Reasonable basis ในกรณีโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์และพลังงำนลมที่มีก ำลังกำร
ผลิตตั้งแต่ 500 kW ขึ้นไป ระบบไฟฟ้ำสำมำรถลดก ำลังกำรเชื่อมต่อโดยมีกำรแจ้งให้
ทรำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 1 วัน และลดกำรจ่ำยไฟฟ้ำไม่เกิน 30 วันต่อปี โดยที่ไม่ต้อง
เสียค่ำชดเชยใดๆ  

- กรณีเกิดควำมผิดพลำดกรณีฉุกเฉิน กำรบ ำรุงรักษำ กำรเชื่อมโยงระบบ ในทุกๆรูปแบบ
ของโรงไฟฟ้ำ โดยจะไม่ได้รับค่ำชดเชยใดๆ 

- สถำนกำรณ์พิเศษ ในกรณีโรงไฟฟ้ำทุกประเภท ทุกขนำด ระบบไฟฟ้ำสำมำรถลดก ำลัง
กำรผลิตลงโดยที่ไม่ต้องชดเชยค่ำเสียหำยใดๆที่เก่ียวข้องกับกำรลดก ำลังกำรผลิต 
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ดังกล่ำว เมื่อเกิดเหตุกำรณ์ที่ไม่ได้คำดกำรณ์ไว้ของทั้งสองฝ่ำย นอกจำกนี้บทบัญญัติข้อ
นี้มีกฎระเบียบที่ไม่ชัดเจน คลุมเครือ ซึ่งอำจจะน ำไปสู่กำรตีควำมหมำยและเกิดควำม
ขัดแย้งในอนำคตได้ 
 

5) รูปแบบการท าสัญญาการซื้อขายไฟฟ้า 
ผู้ผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนทดแทนมีทำงเลือกในกำรท ำสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำได้หลำยรูปแบบ ดังนี้ 

 

 Utility Model PPAs 
 Utility แต่ละรำยได้ออกรูปแบบของสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำเป็นของตัวเอง ตั้งแต่วันที่ 1 

กรกฎำคม 2012 ซึ่งบำงส่วนของสัญญำกำรซื้อไฟฟ้ำของแต่ละ Utility ก็มีส่วนบำงส่วนที่ไม่สอดคล้องกับ
กฎระเบียบที่น ำมำใช้งำน ตัวอย่ำงเช่น สัญญำกำรซื้อขำยไฟฟ้ำของ Utility แต่ละรำยรวมถึงบทบัญญัติที่ให้
สิทธิผู้ผลิตไฟฟ้ำท ำข้อตกลงที่จะเปลี่ยนแปลงรำคำซื้อขำยในเวลำใดๆหลังจำกที่มีกำรซื้อขำยไฟกันแล้ว 

 

 The METI Model PPA 
 วันที่ 26 กันยำยน 2012 METI ได้ออกรูปแบบสัญญำกำรซื้อขำยไฟฟ้ำ (The METI Model 

PPA) โดยเกิดจำกกำรรวมบทบัญญัติที่เกี่ยวกับกำรเชื่อมต่อโครงข่ำยและควำมเห็นของ METI เอง ซึ่งได้ออกแบบ
มำส ำหรับผู้ที่ผ่ำนกำรรับรองและมีแผน อำทิ (1) จะท ำสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำระหว่ำง Utility และผู้ผลิตไฟฟ้ำ     
(2) จะขำยไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์และพลังงำนลมที่มีขนำดตั้งแต่ 500 kW ขึ้นไป (3) จะท ำสัญญำกำรซื้อ
ขำยไฟฟ้ำก่อนที่จะเริ่มก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำพลังงำนทดแทน (4) จะลงทุนส ำหรับโครงกำรพลังงำนทดแทน 

 สัญญำกำรซื้อขำยไฟฟ้ำ The METI Model PPA มีควำมสอดคล้องกับกฎระเบียบที่มีกำรใช้
งำน และมีกำรค ำนึงถึงควำมต้องกำรในทำงปฏิบัติของสถำบันทำงกำรเงินและผู้ผลิตไฟฟ้ำที่ผ่ำนกำรรับรองแล้ว
เพ่ือที่จะน ำไประดมทุนในกำรก่อสร้ำง 
 

 ทำงเลือกอ่ืนๆ 
แม้ว่ำ Utility แต่ละรำยได้จะร่ำงสัญญำกำรซื้อขำยไฟฟ้ำเป็นแบบของตัวเอง ผู้ผลิตไฟฟ้ำที่

ต้องกำรขำยไฟฟ้ำในอนำคตก็ไม่จ ำเป็นต้องใช้แบบฟอร์มของ Utility ที่ไปยื่นขอขำยไฟฟ้ำ ซึ่ง METI ได้ระบุใน
คู่มือของระเบียบที่ออกมำแล้วว่ำผู้ผลิตไฟฟ้ำที่ต้องกำรจะจ ำหน่ำยไฟฟ้ำเข้ำสู่ระบบไฟฟ้ำสำมำรถเลือกแบบฟอร์ม
ของกำรยื่นขออนุญำตได้ ซึ่งอำจจะใช้ The METI Model PPA แล้วละเลยบทบัญญัติบำงข้อตำมที่ Utility นั้นๆ
ละเลยในแบบฟอร์มส่วนตัว หรืออีกทำงเลือกหนึ่งผู้ผลิตไฟฟ้ำสำมำรถท ำแบบฟอร์มขอขำยไฟฟ้ำเป็นของตัวเองได้ 
แต่ต้องได้รับควำมเห็นชอบในกำรท ำประชำพิจำรณ์ด้วยและ Utility ที่จะท ำสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำก็ไม่สำมำรถที่จะ
ปฏิเสธกำรขอขำยไฟฟ้ำได้ตำมกฎระเบียบ เพ่ือเป็นกำรป้องกันไม่ให้ Utility ปฏิเสธกำรขอขำยไฟฟ้ำของผู้ผลิต
ไฟฟ้ำรำยอ่ืนๆที่ไม่ใช่กำรผลิตไฟฟ้ำของ Utility นั้นๆ 

 

 แม้ว่ำ METI จะมีควำมมุ่งมั่นในกำรที่จะท ำให้ผู้ผลิตไฟฟ้ำสำมำรถเลือกใช้แบบฟอร์มในกำรขอ
ขำยไฟฟ้ำ แต่ก็ยังไม่มีค ำแนะน ำที่เฉพำะเจำะจงถึงควำมแตกต่ำงของกำรท ำสัญญำซื้อขำยแต่ละแบบว่ำมีข้อดี
ข้อเสียอย่ำงไร และมีช่องว่ำงของสัญญำหรือไม่ เพ่ือที่ผู้ผลิตไฟฟ้ำที่ต้องกำรขำยไฟฟ้ำจะได้ท ำเอกสำรต่ำงๆ 
ของสัญญำให้ครบถ้วนก่อน ดังนั้น จึงจ ำเป็นต้องมีกำรเจรจำระหว่ำง Utility และผู้ผลิตไฟฟ้ำก่อนที่จะท ำ
สัญญำเพื่อให้มีสัญญำที่ครบถ้วน อยู่ภำยใต้กฎระเบียบขั้นพ้ืนฐำนของกำรซื้อขำยไฟฟ้ำ 
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3.3.4 ประเทศมาเลเซีย 
 

1) กฎหมายพลังงานทดแทน 
 

  พระรำชบัญญัติพลังงำนทดแทน 2011 
 พระรำชบัญญัตินี้ถือเป็นเครื่องมือหลักในกำรก ำกับดูแลของประเทศมำเลเซียในกำรจัดล ำดับ

ควำมส ำคัญของกำรใช้พลังงำนทดแทนให้มีควำมส ำคัญสูงกว่ำเชื้อเพลิงฟอสซิล ท ำให้มีกำรจัดตั้งและกำรออก 
โปรแกรม FiT เพ่ือสนับสนุนกำรสร้ำงพลังงำนทดแทนข้ึนในมำเลเซีย ซึ่งจะประกอบไปด้วย 9 ส่วน ดังนี้ 
 

- Part I: Preliminary 
- Part II: FiT System 
- Part III: Connection, Purchase and Distribution of RE 
- Part IV: Feed-in Tariff 
- Part V: Renewable Energy Fund 
- Part VI: Information Gathering Powers 
- Part VII: Enforcement 
- Part VIII: General 
- Part IX: Savings and Transitional 

 
 โดยมีเนื้อหำที่ส ำคัญ สรุปไดด้ังนี้  

 

มีกำรจัดตั้งโปรแกรม FiT ภำยใต้มำตรำ 4 ของพระรำชบัญญัติ ผู้ผลิตพลังงำนทดแทนทั่วไป
ที่มีก ำลังกำรผลิตติดตั้งไม่เกิน 30 MW (หรืออำจจะมีก ำลังกำรผลิตติดตั้งที่สูงกว่ำที่ได้รับอนุญำตจำก
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง) และมีคุณสมบัติอ่ืนๆ ที่อำจจะก ำหนดโดย The Sustainable Energy 
Development Authority of Malaysia (SEDA Malaysia) ให้สำมำรถรับกำรสนับสนุนจำก FiT ได้ รวมถึงมี
พระรำชบัญญัติ ที่เกี่ยวข้องกับกำรเชื่อมต่อระบบ กำรซื้อขำยไฟฟ้ำ และกรอบของกำรจัดจ ำหน่ำยพลังงำน
ทดแทน รวมไปถึงประเด็นต่ำงๆ ดังนี้ 

 

- สัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำพลังงำนทดแทน (PPAs) 
- ขั้นตอนกำรประยุกต์ใช้ส ำหรับกำรเชื่อมต่อเข้ำสู่ระบบเพื่อจ่ำยไฟฟ้ำเข้ำระบบ 
- ข้อก ำหนดส ำหรับกำรได้รับอนุญำตในกำรจัดจ ำหน่ำยกำรซื้อขำยไฟฟ้ำจำก

พลังงำนทดแทนที่มีกำรติดตั้งและเชื่อมต่อเข้ำสู่ระบบ ซึ่งจะมีกำรให้ล ำดับของ
ควำมส ำคัญของพลังงำนทดแทนมำกกว่ำพลังงำนฟอสซิลด้วย 

 

โดยส่วนที่ส ำคัญจะเป็นเรื่องของอัตรำ FiT และจ ำนวนเงินที่ได้สนับสนุนให้แก่ผู้ที่มีสัญญำซื้อ
ขำยไฟฟ้ำ และมีใบอนุญำตกำรขำยไฟฟ้ำแล้ว นอกจำกนี้ ยังมีกำรออกกฎหมำยที่ส ำคัญ เพ่ือช่วยในกำร
สนับสนุนพลังงำนทดแทนภำยใต้พระรำชบัญญัติต่ำงๆ อำทิเช่น  
 

- Renewable Energy (Criteria for Renewable Resources) Regulations 2011; 
- Renewable Energy (Allocation form Electricity Tariffs) Order 2011; 
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- Renewable Energy (Feed-in Approval and Feed-in Tariff Rate) Rules 2011; 
- Renewable Energy (Renewable Energy Power Purchase Agreement) Rules 2011; 
- Renewable Energy (Technical and Operational Requirements) Rules 2011; 
- Renewable Energy (Recovery of Moneys by Distribution Licensee) Rules 2011;  
- Renewable Energy (Administrative Fees) Order 2011. 

 
 พระรำชบัญญัติกำรพัฒนำพลังงำนที่ยังยืน 2011 

 พระรำชบัญญัติกำรพัฒนำพลังงำนที่ยังยืน 2011 ให้ SEDA มีอ ำนำจทุกอย่ำงที่จ ำเป็นหรือ
สมควร ในกำรเชื่อมโยงกำรท ำงำนให้มีประสิทธิภำพภำยใต้กฎหมำยพลังงำนที่ยั่งยืน หน้ำที่ของ SEDA ยังรวม
ไปถึงกำรส่งเสริมวัตถุประสงค์นโยบำยระดับชำติเพ่ือพลังงำนทดแทน กำรส่งเสริมกำรลงทุนและให้ค ำปรึกษำ
แก่ภำครัฐเพื่อให้มีพลังงำนที่ยั่งยืน ซึ่งจะประกอบไปด้วย 6 ส่วน ดังนี้ 
 

- Part I: Preliminary 
- Part II: The Authority 
- Part III: Functions and Powers of the Authority 
- Part IV: Employee of the Authority 
- Part V: Finance 
- Part VI: General 

 
2) การลงทุนจากต่างประเทศ/การถือกรรมสิทธิ์ 

 

ในปี 2009 มำเลเซียได้ผ่อนคลำยกฎหมำยกำรลงทุนจำกต่ำงประเทศอย่ำงมีนัยส ำคัญ ท่ำมกลำง
กำรเปลี่ยนแปลง รัฐบำลได้ยกเลิกข้อก ำหนดของกำรถือกรรมสิทธิ์ของธุรกิจของชำวต่ำงชำติที่ถูกจ ำกัดให้มี
สัดส่วนไม่เกิน 30% ของธุรกิจพลังงำนทดแทน ท ำให้ประเทศมำเลเซียได้กลำยเป็นประเทศที่นักลงทุนให้ควำม
สนใจเพ่ิมข้ึนเป็นอย่ำงมำก แต่ข้อจ ำกัดนี้ยังคงอยู่ในอุตสำหกรรมโทรคมนำคม ท่ำเรือ และกลุ่มพลังงำนอ่ืนๆ 
 

3) ผลกระทบจากนโยบาย FiT ต่อโรงไฟฟ้าเดิม 
 

Small Renewable Energy Power Programme (SREP) เริ่มต้นในประเทศมำเลเซียเมื่อเดือน
พฤษภำคม 2011 โดยกระทรวงพลังงำน เทคโนโลยีสีเขียวและน้ ำ (Ministry of Energy, Green Technology 
and Water) 
 

 กำรเปลี่ยนแปลงจำก SREP ไปเป็น FiT  
ผู้มีสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำแล้ว มีสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงจำก SREP ไปเป็น FiT ได้หลังได้รับกำร

อนุมัติ แต่ผู้ที่เป็นเจ้ำของโรงไฟฟ้ำเดิมก็มีควำมต้องกำรที่จะเปลี่ยนมำใช้ FiT ด้วย โดยกำรลงนำมในสัญญำ
ใหม่ (Renewable Energy Power Purchase Agreement (REPPA)) ดังนั้น เจ้ำของโรงไฟฟ้ำเดิมจ ำเป็นต้อง
ยกเลิกสัญญำ REPPA ที่อยู่ภำยใต้ SREP ก่อน อย่ำงไรก็ตำมกำรเปลี่ยนแปลงของกลุ่ม SREP สำมำรถท ำได้
โดยสมัครใจ และผู้พัฒนำโครงกำรที่ประสงค์อยู่ภำยใต้สัญญำ SREP เดิมก็สำมำรถท ำได้เช่นกัน 
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 ผลกระทบที่ตำมมำในช่วงระยะเวลำที่จะด ำเนินโครงกำรต่อ  
ระยะเวลำของสัญญำ FiT ที่มีกำรเปลี่ยนจำกสัญญำ SREP จะต้องมีกำรปรับปรุงแก้ไข เช่น 

โรงไฟฟ้ำชีวมวลมีสิทธ์ได้ระยะเวลำสัญญำ FiT ทั้งหมด 16 ปี ถ้ำโรงไฟฟ้ำชีวมวลนี้ได้ด ำเนินกำรไปแล้วภำยใต้
สัญญำ SREP เป็นระยะเวลำ 5 ปี ดังนั้นสัญญำ REPPA ภำยใต้สัญญำ FiT จะต้องเหลือ 11 ปี 
 

 ผลกระทบด้ำนอัตรำกำรซื้อขำยพลังงำน 
 อัตรำ FiT ที่ใช้กับผู้ที่มีสัญญำ SREP เดิมจะขึ้นอยู่กับวันเริ่มซื้อขำยไฟฟ้ำเดิม ไม่ใช่วันที่เริ่มใช้

สัญญำ FiT และอัตรำ FiT จะมีค่ำลดลงตำมตำรำง FiT ต่อไปนี้  
 

ตารางท่ี 3.14  อัตรำ FiT ส ำหรับเชื้อเพลิงก๊ำซชีวภำพ (Biogas) 
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ตารางท่ี 3.15 อัตรำ FiT ส ำหรับเชื้อเพลิงชีวมวล (Biomass) 

 
 
 

ตารางท่ี 3.16 อัตรำ FiT ส ำหรับพลังงำนน้ ำขนำดเล็ก (Small Hydro) 
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ตารางท่ี 3.17 อัตรำ FiT ส ำหรับพลังงำนแสงอำทิตย์แบบ Solar Photovoltaic 
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3.4 ระเบียบ ประกาศ กฎหมายและใบอนุญาต ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนที่มีอยู่ในปัจจุบันของประเทศไทย  

 
3.4.1 ระเบียบและประกาศส าหรับการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Adder 
 

1) ระเบียบกำรรับซื้อไฟฟ้ำจำกผู้ผลิตไฟฟ้ำรำยเล็ก (เฉพำะกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียน) 

ฉบับที่ ลงวันที่ รำยละเอียด 
1 พ.ศ. 2550 

(ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2552) 

- ใช้ส ำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ำ ทั้งภำคเอกชน รัฐบำล และรัฐวิสำหกิจ ที่มีลักษณะ
กระบวนกำรผลิตในหัวข้อถัดไป ที่จ ำหน่ำยไฟฟ้ำให้กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่ง
ประเทศไทย 

- วัตถุประสงค์ของกำรรับซื้อไฟฟ้ำจำกผู้ผลิตไฟฟ้ำขนำดเล็ก (SPP) 
o เพ่ือส่งเสริมให้ SPP เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรผลิตไฟฟ้ำ 
o เพ่ือส่งเสริมให้มีกำรใช้ต้นพลังงำนพลอยได้ในประเทศและพลังงำนนอก

รูปแบบในกำรผลิตไฟฟ้ำ 
o เพ่ือส่งเสริมให้มีกำรใช้พลังงำนในกำรผลิตไฟฟ้ำให้เกิดประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 
o เพ่ือช่วยแบ่งเบำภำระทำงด้ำนกำรลงทุนของรัฐในระบบผลิตและจ ำหน่ำย

ไฟฟ้ำ 
- ให้ระเบียบฉบับนี้ใช้บังคับกับ SPP ประเภทสัญญำ Firm ที่ผลิตไฟฟ้ำจำก

พลังงำนหมุนเวียน ที่ กฟผ. ได้รับค ำร้องตั้งแต่วันที่ 18 เมษำยน 2550 เป็นต้นไป 
หำกโครงกำรที่ กฟผ. รับค ำร้องก่อน 18 เมษำยน 2550 หำกประสงค์จะขยำย
ปริมำณพลังไฟฟ้ำตำมสัญญำ ให้เปลี่ยนมำใช้ระเบียบฉบับนี้ โดยยื่นแบบค ำร้อง
และข้อเสนอให้ กฟผ. พิจำรณำก่อน โดยมีอำยุสัญญำสิ้นสุดลงตำมเดิม  

- ลักษณะกระบวนการผลิตไฟฟ้าของ SPP  
ค.1) กำรผลิตไฟฟ้ำที่ใช้พลังงำนนอกรูปแบบ เช่น พลังลม พลังแสงอำทิตย์ 

พลังน้ ำขนำดเล็ก เป็นต้น ซึ่งต้องไม่ใช่กำรใช้น้ ำมัน ก๊ำซธรรมชำติ ถ่ำนหิน 
และพลังนิวเคลียร์ 

ค.2) กำรผลิตไฟฟ้ำจำกเชื้อเพลิง เช่น กำกหรือเศษวัสดุเหลือใช้ในกำรเกษตร 
หรือกำกจำกกำรผลิตผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมหรือกำรเกษตร ผลิตภัณฑ์ที่
แปรรูปมำจำกกำกหรือเศษวัสดุเหลือใช้ในกำรเกษตร หรือจำกกำรผลิต
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมหรือกำรเกษตร ขยะมูลฝอย ไม้จำกกำรปลูกป่ำ
เป็นเชื้อเพลิง โดยสำมำรถใช้เชื้อเพลิงเชิงพำณิชย์เป็นเชื้อเพลิงเสริมได้ แต่
ทั้งนี้พลังงำนควำมร้อนที่ได้จำกกำรใช้เชื้อเพลิงเสริมในแต่ละรอบปี ไม่เกิน
ร้อยละ 25 
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ฉบับที่ ลงวันที่ รำยละเอียด 
ค.3) กำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนที่ได้มำจำกกระบวนกำรผลิต กำรใช้ หรือกำร

ขนส่งเชื้อเพลิง ได้แก่ พลังงำนที่เหลือทิ้ง (ไอน้ ำที่เหลือจำกกระบวนกำร) 
พลังงำนสูญเสีย (ควำมร้อนจำกไอเสียเครื่องยนต์) พลังงำนที่เป็นผลพลอย
ได้ (พลังงำนกลซึ่งเป็นผลพลอยได้จำกกำรปรับลดควำมดันของก๊ำซ
ธรรมชำติ) ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกำรใช้พลังงำนสิ้นเปลืองที่ใช้แล้วหมดไป 

ค.4) กำรผลิตไฟฟ้ำด้วยระบบ Cogeneration โดยใช้เชื้อเพลิงชนิดใดก็ได้ 
- กำรพิจำรณำตอบรับซื้อไฟฟ้ำนั้น กฟผ. จะแจ้งผลกำรพิจำรณำรับซื้อไฟฟ้ำ

ภำยใน 90 วัน นับจำกกำรยื่นค ำร้องและข้อเสนอที่มีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ 
โดย SPP จะต้องลงนำมสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำกับ กฟผ. ภำยใน 2 ปี นับจำกวันที่
แจ้งผล มิเช่นนั้นให้ถือว่ำค ำร้องและข้อเสนอเป็นอันยกเลิก 

- เงื่อนไขการรับซ้ือไฟฟ้าจาก SPP มีดังนี ้
o ปริมำณพลังไฟฟ้ำของ SPP จะต้องไม่เกิน 90 MW ณ จุดเชื่อมโยง โดยกำร

ไฟฟ้ำจะค ำนึงถึงควำมสำมำรถและควำมมั่นคงของระบบไฟฟ้ำที่จะรับได้ 
o กฟผ. สงวนสิทธิเป็นผู้ก ำหนดวัน SCOD จำก SPP 
o SPP ต้องยื่นหลักค้ ำประกันตำมเงื่อนไขในสัญญำก่อนขำยไฟฟ้ำเข้ำระบบ 
o SPP จะต้องก ำหนดปริมำณพลังไฟฟ้ำตำมสัญญำที่จะจ่ำยให้ กฟผ. ตลอด

อำยุสัญญำที่มีระยะเวลาสัญญาตั้งแต่ 20 ปี ถึง 25 ปี  
o กฟผ. จะรับซื้อพลังงำนไฟฟ้ำจำก SPP ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 80 ในรอบ 1 ปี 

ยกเว้นกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจำกกำรไฟฟ้ำ 
-  เงื่อนไขในการปฏิบัติการผลิตไฟฟ้า มีดังนี้ 
o ต้องผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำให้แก่ กฟผ. ในช่วงเดือน Peak คือ เดือน

มีนำคม เมษำยน และพฤษภำคม 
o กฟผ. จะซื้อพลังไฟฟ้ำตำมสัญญำครบทั้ง 100% ตลอดเวลำ หรือมำกกว่ำ

ปริมำณตำมสัญญำ ถ้ำ SPP ยินยอมตำมที่ กฟผ. ร้องขอ หรือเหตุสุดวิสัย 
กฟผ. สำมำรถให้ SPP ลดกำรจ่ำยพลังไฟฟ้ำลงตำมปริมำณและระยะเวลำ
ที่ กฟผ. ได้จัดส่งแผนล่วงหน้ำให้ เพ่ือรักษำควำมมั่นคงของระบบไฟฟ้ำ 

o ต้องสำมำรถผลิตและจ่ำยพลังไฟฟ้ำเพ่ิมให้ กฟผ. ตำมปริมำณและ
ระยะเวลำที่ กฟผ. สั่งกำร (ไม่เกินปริมำณพลังไฟฟ้ำตำมสัญญำ) เมื่อกำร
ไฟฟ้ำมีควำมจ ำเป็น โดยจะแจ้งล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 30 นำที 

o ต้องผลิตไฟฟ้ำให้มีคุณภำพและเป็นไปตำมข้อก ำหนด 
- เงื่อนไขในการหยุดเพื่อท าการตรวจซ่อมบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้า มีดังนี ้
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ฉบับที่ ลงวันที่ รำยละเอียด 
o ต้องไม่ก ำหนดกำรหยุดในช่วงวันท ำกำรของเดือนมีนำคม เมษำยน และ

พฤษภำคม ยกเว้นกรณีจ ำเป็นให้หยุดได้ในช่วง Peak ของแต่ละเดือน ได้
ไม่เกิน 30 ชั่วโมง 

o ต้องแจ้งก ำหนดกำรหยุดให้กำรไฟฟ้ำทรำบล่วงหน้ำตำมข้อก ำหนด 
o ในรอบ 12 เดือนของปีปฏิทิน ต้องหยุดรวมกันไม่เกิน 840 ชั่วโมง (35 วัน) 

หรือ 1,080 ชั่วโมง (45 วัน) ในกรณีท่ีท ำกำรซ่อมใหญ่ 
- หลักการก าหนดอัตราค่าไฟฟ้าในการรับซื้อจาก SPP  

1) ค่ำพลังไฟฟ้ำ (Capacity Payment; CP) ก ำหนดจำกต้นทุนของโรงไฟฟ้ำ
ที่ กฟผ. สำมำรถหลีกเลี่ยงได้ในอนำคต (Long Run Avoided Capacity 
Cost) จำกกำรรับซื้อจำกโรงไฟฟ้ำเชิงพำณิชย์ขนำดใหญ่ รวมค่ำระบบส่ง 

2) ค่ำพลังงำนไฟฟ้ำ (Energy Payment; EP) ก ำหนดจำกค่ำเชื้อเพลิง ค่ำ
ด ำเนินกำร ค่ำบ ำรุงรักษำ และค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินเครื่องของโรงไฟฟ้ำที่ 
กฟผ. สำมำรถหลีกเลี่ยงได้ในอนำคต (Long Run Avoided Capacity 
Cost) จำกกำรรับซื้อจำกโรงไฟฟ้ำ SPP ระบบ Cogeneration 

3) ค่ำกำรประหยัดกำรใช้เชื้อเพลิง (Fuel Saving; FS) ก ำหนดจำกประโยชน์
ที่ได้รับจำกกำรประหยัดเชื้อเพลิงที่ SPP สำมำรถประหยัดได้จำกกำรผลิต
พลังงำนควำมร้อนและไฟฟ้ำร่วมกันโดยใช้ระบบ Cogeneration 

4) ค่ำกำรส่งเสริมกำรใช้เชื้อเพลิงพลังงำนหมุนเวียน (Renewable Energy 
Promotion; REP) เป็นค่ำกำรส่งเสริมส ำหรับ SPP ที่ใช้พลังงำนหมุนเวียน 

5) ส่วนเพ่ิมรำคำรับซื้อไฟฟ้ำ (Adder) จะเป็นไปตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ี
จะประกำศเป็นครั้งๆ ไป 

ทั้งนี้ ในกรณีที่ SPP มีควำมประสงค์ให้ กฟผ. พิจำรณำอัตรำรับซื้อไฟฟ้ำ
นอกเหนือจำกอัตรำดังกล่ำว ให้ SPP แจ้งควำมประสงค์ต่อ กฟผ. และ กฟผ. จะ
พิจำรณำเป็นรำยๆ ไปตำมควำมเหมำะสม แต่จะต้องไม่เกินกว่ำมูลค่ำปัจจุบันของ
ค่ำไฟฟ้ำตำมประกำศในงวดนั้นๆ 

- การค านวณปริมาณพลังงานไฟฟ้า (สิ่งแนบ 1) ปริมำณพลังงำนไฟฟ้ำที่อ่ำนได้
จำกมิเตอร์ในช่วง 15 นำทีใดๆ จะถูกน ำมำค ำนวณในกำรช ำระเงิน ดังนี้ 
o หำก SPP จ่ำยไฟไม่เกินปริมำณพลังไฟฟ้ำตำมสัญญำบวกร้อยละ 2 จะได้รับ

เท่ำกับอัตรำค่ำพลังงำนไฟฟ้ำในเดือนนั้นๆ 
o หำก SPP จ่ำยไฟเกินปริมำณพลังไฟฟ้ำตำมสัญญำบวกร้อยละ 2 แต่ไม่เกิน

รอ้ยละ 5 จะได้รับอัตรำร้อยละ 50 ของอัตรำค่ำพลังงำนไฟฟ้ำในเดือนนั้นๆ 
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ฉบับที่ ลงวันที่ รำยละเอียด 
o โดยปริมำณส่วนที่เกินร้อยละ 5 กฟผ. จะไม่ช ำระเงินค่ำพลังงำนไฟฟ้ำ 

2 18 เม.ย. 2550 
(สิ่งแนบ 4) 

- ประกำศเรื่อง “อัตรำรับซื้อไฟฟ้ำจำกผู้ผลิตไฟฟ้ำรำยเล็ก เฉพำะกำรผลิตไฟฟ้ำ
จำกพลังงำนหมุนเวียน” 
1) อัตราค่าพลังไฟฟ้า (CP) ก ำหนดให้ อัตรำค่ำพลังไฟฟ้ำฐำน (CP0) มีค่ำดังนี้ 

 

CP0  =  624.34  บำท/กิโลวัตต์/เดือน 
 

อัตรำค่ำพลังไฟฟ้ำ ในเดือน t (CPt) จะเปลี่ยนแปลงไปจำกอัตรำค่ำ
พลังไฟฟ้ำฐำน (CP0) ตำมกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินเหรียญ
สหรัฐในเดือน t ที่เปลี่ยนแปลงไปจำกอัตรำแลกเปลี่ยนฐำน (37 บำท/
เหรียญสหรัฐ) ตำมสูตรกำรปรับอัตรำค่ำพลังไฟฟ้ำดังนี้ 
 

CPt  =  CP0 [ 0.50(FXt/37) + 0.50 ]  บำท/กิโลวัตต์/เดือน 
 

โดย FXt คือ อัตรำแลกเปลี่ยนเงินเหรียญสหรัฐถัวเฉลี่ยของอัตรำซื้อและขำย
ทำงโทรเลข ณ วันท ำกำรสุดท้ำยของเดือน t ที่ธนำคำรพำณิชย์ซื้อขำยกับลูกค้ำ ซึ่ง
ประกำศโดยธนำคำรแห่งประเทศไทย 

 

2) อัตราค่าพลังงานไฟฟ้า (EP) ก ำหนดให้ อัตรำค่ำพลังงำนไฟฟ้ำฐำน (EP0) 
มีค่ำดังนี้ 

 

EP0  =  0.88  บำท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง 
 

อัตรำค่ำพลังงำนไฟฟ้ำ ในเดือน t (EPt) จะเปลี่ยนแปลงเมื่อรำคำ
เชื้อเพลิงในเดือน t เปลี่ยนแปลงไปจำกรำคำเชื้อเพลิงฐำน (รำคำเดือน
ธันวำคม 2549) ตำมสูตรดังนี้ 
 

EPt  =  ( EP0 + ESt )                   บำท/กิโลวัตต-์ชั่วโมง 
ESt  =  [1/(26.5877x106)] x [(Pt

COAL x FXt) – P0
COAL] x Heat rate  

 

โดย ESt = ค่ำตัวประกอบกำรปรับอัตรำค่ำพลังงำนไฟฟ้ำในเดือน t (หน่วย: บำท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง) 
 26.5877x106 = Conversion Factor เชื้อเพลิงถ่ำนหิน (หน่วย: บีทียู/ตัน) 
 Pt

COAL = รำคำเฉลี่ย FOB ของรำคำถ่ำนหิน ABARE และ BJ:JPU Reference ของ Steam Coal 
ในเดือน t (หน่วย: เหรียญสหรัฐ/ตัน) 

 FXt =  อัตรำแลกเปลี่ยนเงินเหรียญสหรัฐถัวเฉลี่ยของอัตรำซ้ือและขำยทำงโทรเลข ณ วันท ำกำร
สุดท้ำยของเดือน t ที่ธนำคำรพำณิชย์ซ้ือขำยกับลูกค้ำ ซ่ึงประกำศโดยธนำคำรแห่ง
ประเทศไทย (หน่วย: บำท/เหรียญสหรัฐ) 

 P0
COAL = รำคำเฉลี่ย FOB ของรำคำถ่ำนหิน ABARE และ BJ:JPU Reference ของ Steam Coal 

ในเดือนธันวำคม 2549 ซึง่ใช้เป็นรำคำฐำน มีค่ำเท่ำกับ 1,930.475 บำท/ตัน 
 Heat RateCOAL =  อัตรำกำรใช้ควำมร้อนเฉลี่ย มีค่ำเท่ำกับ 9,600 บีทียู/กิโลวัตต์-ชั่วโมง 

 

3) อัตราค่าการประหยัดการใช้เชื้อเพลิง (FS) ก ำหนดให้ อัตรำค่ำกำรประหยัด
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ฉบับที่ ลงวันที่ รำยละเอียด 
กำรใช้เชื้อเพลิงฐำน (FS0) มีค่ำดังนี้ 

 

FS0  =  0.36  บำท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง 
 

อัตรำค่ำกำรประหยัดกำรใช้เชื้อเพลิง ในเดือน t (FSt) จะเปลี่ยนแปลง
ไปจำกอัตรำค่ำกำรประหยัดกำรใช้เชื้อเพลิงฐำน (FS0) ตำมกำรเปลี่ยนแปลง
ของค่ำดัชนีที่ใช้ชี้วัดควำมสำมำรถในกำรใช้พลังงำนปฐมภูมิในกระบวนกำร
ผลิตพลังงำนไฟฟ้ำและพลังงำนควำมร้อนร่วม ที่ใช้ส ำหรับเดือน t (PESt)  
 

FSt  =  FS0 x [ PESt / 10 ]  บำท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง 
 

โดย FSt = อัตรำค่ำกำรประหยัดกำรใช้เชื้อเพลิง ในเดือน t (หน่วย: บำท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง) 
 FS0 = อัตรำค่ำกำรประหยัดกำรใช้เชื้อเพลิงฐำน (หน่วย: บำท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง) 
 PESt = ดัชนีที่ใช้ชี้วัดควำมสำมำรถในกำรใช้พลังงำนปฐมภูมิในกระบวนกำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำ

และพลังงำนควำมร้อนร่วม ที่ใช้ส ำหรับเดือน t  
- กรณีที่ค่ำ PESt มีค่ำมำกกว่ำร้อยละ 10 ให้ถือว่ำมีค่ำเท่ำกับร้อยละ 10 
- กรณีที่ค่ำ PESt มีค่ำน้อยกว่ำร้อยละ 0 ให้ถือว่ำมีค่ำเท่ำกับร้อยละ 0 

 

4) อัตราค่าการส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงพลังงานหมุนเวียน (REP) ก ำหนดดังนี้ 
REP  =  0.39  บำท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง 

5) ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) ตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่จะประกำศ
เป็นครั้งๆ ไป 

6) ภาษีมูลค่าเพิ่ม อัตรำค่ำไฟฟ้ำข้ำงต้นยังไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม 

3 18 เม.ย. 2550 
(สิ่งแนบ 5) 

- ประกำศเรื่อง “กำรรับซื้อไฟฟ้ำจำกผู้ผลิตไฟฟ้ำรำยเล็ก เฉพำะกำรผลิตไฟฟ้ำ
จำกพลังงำนหมุนเวียน” 

- เงื่อนไขกำรรับซื้อไฟฟ้ำจำก SPP มีดังนี ้
o ลักษณะกระบวนกำรผลิตไฟฟ้ำเป็นไปตำมระเบียบ 
o ปริมำณพลังไฟฟ้ำรับซื้อแต่ละรำยไม่เกิน 90 MW ณ จุดเชื่อมโยงระบบ 
o อัตรำรับซื้อไฟฟ้ำจำก SPP เป็นไปตำมประกำศ (สิ่งแนบ 4) 
o ต้องมีกำรวำงหลักค้ ำประกันกำรยื่นค ำร้องและข้อเสนอ 
o ต้องยืนค ำร้องและข้อเสนอและไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ เป็นเวลำ 30 

เดือน นับจำกวันที่ กฟผ. ประทับตรำรับค ำร้องและข้อเสนอ 
o ให้ยื่นค ำร้องและข้อเสนอที่ฝ่ำยสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำของ กฟผ. 
o กฟผ. จะแจ้งผลกำรพิจำรณำให้ SPP ที่ได้รับกำรพิจำรณำรับซื้อไฟฟ้ำ

ภำยใน 90 วัน นับจำกที่ กฟผ. ได้รับค ำร้องและข้อเสนอที่ครบถ้วนสมบูรณ์ 
o ต้องท ำสัญญำกับ กฟผ. ภำยใน 2 ปี นับจำกวันที่ กฟผ. แจ้งผลกำรพิจำรณำ 
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หมายเหตุ ระเบียบกำรรับซื้อไฟฟ้ำจำกผู้ผลิตไฟฟ้ำรำยเล็ก (เฉพำะกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียน) ที่ม ี
 
กำรประกำศใช้อยู่ในปัจจุบันมีอยู่ทั้งสิ้น 3 ระเบียบ ซึ่งอัตรำรับซื้อไฟฟ้ำนั้นอิงรำคำเชื้อเพลิงเชิงพำณิชย์ที่
แตกต่ำงกัน จึงส่งผลท ำให้โครงสร้ำงอัตรำรับซื้อไฟฟ้ำแตกต่ำงกันส ำหรับระเบียบทั้ง 3 ฉบับ สรุปได้ดังนี้ 

ประเภทสัญญา  
FIRM (อายุสัญญา 

20 ปีขึ้นไป) 
CPt  EPt = (EP0 + ESt) FS = FS0 x [PESt/10] REP Adder 

ระเบียบ 2541 
(ปรับปรุง 2544) 
(อิงน้ ำมัน) 

CPt = CP0 [0.70(FXt/27) + 0.30] 
CP0 = 374 บำท/kW/เดือน 

ESt = [1/39400] x [Pt
Oil – P0

Oil] x HR 
EP0 = 0.71 บำท/kWh 
P0

Oil = 2.9242 บำท/ลิตร 
Heat rate (HR) = 8,600 BTU/kWh 

- - - 

ระเบียบ 2548 
(อิงก๊ำซธรรมชำต)ิ 

CPt = CP0 [0.80(FXt/38) + 0.20] 
CP0 = 400 บำท/kW/เดือน 

ESt = [1/106] x [Pt
NG – P0

NG] x HR 
EP0 = 1.49 บำท/kWh 
P0

NG = 151.4518 บำท/MBTU  
Heat rate (HR) = 8,600 BTU/kWh 

- - - 

ระเบียบ 2550  
(ปรับปรุง 2552) 
(อิงถ่ำนหิน) 

CPt = CP0 [0.50(FXt/37) + 0.50] 
CP0 = 624.34 บำท/kW/เดือน 

ESt = [1/(26.5877x106)]x[(Pt
COAL x FXt) – P0

COAL] x HR 
EP0 = 0.88 บำท/kWh 
P0

COAL = 1,930.475 บำท/ตัน 
Heat rate (HR) = 9,600 BTU/kWh 

FS0 =  
0.36 บำท/หน่วย 

0.39 
บำท/หน่วย 

ตำม 
ประกำศ
เป็นครั้งๆ

ไป 

 
2) ระเบียบกำรรับซื้อไฟฟ้ำจำกผู้ผลิตไฟฟ้ำรำยเล็ก (ประเภทสัญญำ Non-Firm) 

ฉบับที่ ลงวันที่ รำยละเอียด 
1 พ.ศ. 2550 

(ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2552) 

- ใช้ส ำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ำ ทั้งภำคเอกชน รัฐบำล และรัฐวิสำหกิจ ที่มีลักษณะ
กระบวนกำรผลิตในหัวข้อถัดไป ที่จ ำหน่ำยไฟฟ้ำให้กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่ง
ประเทศไทย 

- วัตถุประสงค์ของกำรรับซื้อไฟฟ้ำจำกผู้ผลิตไฟฟ้ำขนำดเล็ก (SPP) 
o เพ่ือส่งเสริมให้ SPP เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรผลิตไฟฟ้ำ 
o เพ่ือส่งเสริมให้มีกำรใช้ต้นพลังงำนพลอยได้ในประเทศและพลังงำนนอก

รูปแบบในกำรผลิตไฟฟ้ำ 
o เพ่ือส่งเสริมให้มีกำรใช้พลังงำนในกำรผลิตไฟฟ้ำให้เกิดประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 
o เพ่ือช่วยแบ่งเบำภำระทำงด้ำนกำรลงทุนของรัฐในระบบผลิตและจ ำหน่ำย

ไฟฟ้ำ 
- ให้ระเบียบฉบับนี้ใช้บังคับกับ SPP ประเภทสัญญำ Non Firm ที่ กฟผ. ได้รับค ำร้อง

ตั้งแต่วันที่ 18 เมษำยน 2550 เป็นต้นไป หำกโครงกำรที่ กฟผ. รับค ำร้องก่อน 18 
เมษำยน 2550 จะต้องเปลี่ยนมำใช้ระเบียบฉบับนี้ เมื่อครบอำยุสัญญำเดิมแล้ว 

- ลักษณะกระบวนการผลิตไฟฟ้าของ SPP  
ค.1) กำรผลิตไฟฟ้ำที่ใช้พลังงำนนอกรูปแบบ เช่น พลังลม พลังแสงอำทิตย์ 

พลังน้ ำขนำดเล็ก เป็นต้น ซึ่งต้องไม่ใช่กำรใช้น้ ำมัน ก๊ำซธรรมชำติ ถ่ำนหิน 
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ฉบับที่ ลงวันที่ รำยละเอียด 
และพลังนิวเคลียร์ 

ค.2) กำรผลิตไฟฟ้ำจำกเชื้อเพลิง เช่น กำกหรือเศษวัสดุเหลือใช้ในกำรเกษตร 
หรือกำกจำกกำรผลิตผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมหรือกำรเกษตร ผลิตภัณฑ์ที่
แปรรูปมำจำกกำกหรือเศษวัสดุเหลือใช้ในกำรเกษตร หรือจำกกำรผลิต
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมหรือกำรเกษตร ขยะมูลฝอย ไม้จำกกำรปลูกป่ำ
เป็นเชื้อเพลิง โดยสำมำรถใช้เชื้อเพลิงเชิงพำณิชย์เป็นเชื้อเพลิงเสริมได้ แต่
ทั้งนี้พลังงำนควำมร้อนที่ได้จำกกำรใช้เชื้อเพลิงเสริมในแต่ละรอบปี ไม่เกิน
ร้อยละ 25 

ค.3) กำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนที่ได้มำจำกกระบวนกำรผลิต กำรใช้ หรือกำร
ขนส่งเชื้อเพลิง ได้แก่ พลังงำนที่เหลือทิ้ง (ไอน้ ำที่เหลือจำกกระบวนกำร) 
พลังงำนสูญเสีย (ควำมร้อนจำกไอเสียเครื่องยนต์) พลังงำนที่เป็นผลพลอย
ได้ (พลังงำนกลซึ่งเป็นผลพลอยได้จำกกำรปรับลดควำมดันของก๊ำซ
ธรรมชำติ) ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกำรใช้พลังงำนสิ้นเปลืองที่ใช้แล้วหมดไป 

ค.4) กำรผลิตไฟฟ้ำด้วยระบบ Cogeneration โดยใช้เชื้อเพลิงชนิดใดก็ได้ 
- กำรพิจำรณำตอบรับซื้อไฟฟ้ำนั้น กฟผ. จะแจ้งผลกำรพิจำรณำรับซื้อไฟฟ้ำ

ภำยใน 90 วัน นับจำกกำรยื่นค ำร้องและข้อเสนอที่มีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ 
โดย SPP จะต้องลงนำมสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำกับ กฟผ. ภำยใน 2 ปี นับจำกวันที่
แจ้งผล มิเช่นนั้นให้ถือว่ำค ำร้องและข้อเสนอเป็นอันยกเลิก 

- เงื่อนไขการรับซ้ือไฟฟ้าจาก SPP มีดังนี ้
o ปริมำณพลังไฟฟ้ำของ SPP จะต้องไม่เกิน 90 MW ณ จุดเชื่อมโยง โดยกำร

ไฟฟ้ำจะค ำนึงถึงควำมสำมำรถและควำมมั่นคงของระบบไฟฟ้ำที่จะรับได้ 
o กฟผ. สงวนสิทธิเป็นผู้ก ำหนดวัน SCOD จำก SPP 
o SPP จะจ่ำยไฟฟ้ำให้ กฟผ. โดยมีอำยุสัญญำเป็นระยะเวลำ 1 ปี และเมื่อ

อำยุสัญญำสิ้นสุดลง หำก SPP หรือ กฟผ. ประสงค์ที่จะต่ออำยุสัญญำ
ต่อไป ฝ่ำยนั้นจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้อีกฝ่ำยทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 
30 วัน ก่อนครบอำยุสัญญำ และให้สัญญามีอายุต่อไปอีกคราวละ 1 ปี 

o SPP จะได้รับเงินค่ำพลังงำนไฟฟ้ำในอัตรำรับซื้อไฟฟ้ำจำก SPP ประเภท
สัญญำ Non Firm ทั้งนี้ หำกพบว่ำมีกำรใช้เชื้อเพลิงเสริมเกินกว่ำร้อยละ 25 
ในรอบปีนั้นๆ SPP รำยดังกล่ำวจะได้รับเงินค่ำพลังงำนไฟฟ้ำตำมข้อ 2.2 
(ตำมสิ่งแนบ 1) ส ำหรับปีสัญญำถัดไป รวมทั้งต้องคืนเงินเป็นจ ำนวนเท่ำกับ
ที่ได้รับไปแล้วในรอบปีที่ผ่ำนมำจำกข้อ 2.1 หักด้วยค่ำพลังงำนที่ควรจะได้
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ฉบับที่ ลงวันที่ รำยละเอียด 
ในข้อ 2.2  

- หลักการก าหนดอัตราค่าไฟฟ้าในการซื้อขายกับ SPP 
1) ค่ำพลังงำนไฟฟ้ำ (Energy Payment; EP)  

1.1) กรณี SPP ตำมลักษณะ ค.1 ค.2 และ ค.3 ก ำหนดให้เท่ำกับอัตรำค่ำ
ไฟฟ้ำขำยส่ง ณ ระดับแรงดัน 11-33 kV รวมกับค่ำ Ft ขำยส่งเฉลี่ย 

1.2) กรณี SPP ตำมลักษณะ ค.4 จะก ำหนดจำกค่ำเชื้อเพลิงในกำรผลิต
พลังงำนไฟฟ้ำ ค่ำ O&M ของโรงไฟฟ้ำที่ กฟผ. สำมำรถหลีกเลี่ยงได้ใน
ระยะสั้น (Shot Run Avoided Energy Cost) จำกกำรรับซื้อ SPP 

2) ส่วนเพ่ิมรำคำรับซื้อไฟฟ้ำ (Adder) ซึ่ง SPP ตำมลักษณะ ค.1 ค.2 และ ค.3 
จะได้รับ Adder ตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่จะประกำศเป็นครั้งๆไป  

2 18 เม.ย. 2550 
(สิ่งแนบ 1) 

- ประกำศเรื่อง “อัตรำรับซื้อไฟฟ้ำจำกผู้ผลิตไฟฟ้ำรำยเล็ก ประเภทสัญญำ Non-Firm” 
1) อัตราค่าพลังไฟฟ้า (CP) ไม่ได้รับค่ำพลังไฟฟ้ำ 
2) อัตราค่าพลังงานไฟฟ้า (EP) แบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้ 

2.1) กรณีท่ีผลิตไฟฟ้ำตำมลักษณะในระเบียบข้อ ค.1 ค.2 และ ค.3 

 อัตรำค่ำพลังงำนไฟฟ้ำเท่ำกับอัตรำค่ำไฟฟ้ำขำยส่ง ณ ระดับแรงดัน 
11-33 kV รวมกับค่ำ Ft ขำยส่งเฉลี่ย 

2.2) กรณีท่ีผลิตไฟฟ้ำตำมลักษณะในระเบียบข้อ ค.4 

 อัตรำค่ำพลังงำนไฟฟ้ำ (EPt) จะเปลี่ยนแปลงตำมรำคำก๊ำซธรรมชำติ
ที่ ปตท. จ ำหน่ำยให้แก่ SPP โดยใช้วิธีกำรค ำนวณดังนี้ 
 

EPt = [ (Pt x Heat Rate/106) + O&M/2 ] x (1+T)  บำท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง 
                          (1-L) 

 

โดย EPt = อัตรำค่ำพลังงำนไฟฟ้ำในเดือน t (หน่วย: บำท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง) 
 Pt = รำคำก๊ำซธรรมชำติที่ ปตท. จ ำหน่ำยให้แก่ SPP ในเดือน t (หน่วย: บำท/ล้ำนบีทียู) 
 Heat Rate = ค่ำควำมสิ้นเปลืองในกำรใช้เชื้อเพลิงเฉลี่ย มีค่ำเท่ำกับ 8,600 บีทียู/กิโลวัตต์-ชั่วโมง 
 O&M =  ค่ำใช้จ่ำย O&M มีค่ำเท่ำกับ 0.05 บำท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง 
 L = อัตรำควำมสูญเสียในสำยส่งและสถำนีไฟฟ้ำแรงสูง มีค่ำเท่ำกับ 4% 
 T =  อัตรำภำษีเงินได้ มีค่ำเท่ำกับ 15% 

 อัตรำค่ำพลังงำนไฟฟ้ำ (EPt) จะแตกต่ำงกันในแต่ละช่วงเวลำของรอบ
วันที่ควำมต้องกำรไฟฟ้ำแตกต่ำงกัน (Peak และ Off Peak) ดังนี้ 
 

EPt
Peak  =  kPeak x EPt 

EPt
Off Peak  =  kOff Peak x EPt 
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ฉบับที่ ลงวันที่ รำยละเอียด 
โดย EPt

Peak = อัตรำค่ำพลังงำนไฟฟ้ำในช่วงเวลำ Peak ในเดือน t 
 EPt

Off Peak = อัตรำค่ำพลังงำนไฟฟ้ำในช่วงเวลำ Off Peak ในเดือน t 
 kPeak = ค่ำตัวประกอบกำรคูณอัตรำค่ำพลังงำนไฟฟ้ำในช่วงเวลำ Peak = 1.13 
 kOff Peak =  ค่ำตัวประกอบกำรคูณอัตรำค่ำพลังงำนไฟฟ้ำในช่วงเวลำ Off Peak = 0.85 

ค่ำ kPeak และ kOff Peak จะเปลี่ยนแปลงเมื่อต้นทุนกำรผลิต
ไฟฟ้ำหน่วยสุดท้ำยของ กฟผ. ในช่วงเวลำ Peak และ Off Peak 
เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ กฟผ.จะประกำศช่วงเวลำ Peak และ Off 
Peak รำยปี รวมทั้งค่ำ kPeak และ kOff Peak ให้ SPP ทรำบล่วงหน้ำ
ไม่น้อยกว่ำ 3 เดือนก่อนเริ่มปีปฏิทินใดๆ 

3) ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) ตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่จะประกำศ
เป็นครั้งๆ ไป 

4) ภาษีมูลค่าเพิ่ม อัตรำค่ำไฟฟ้ำข้ำงต้นยังไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม 

3 18 เม.ย. 2550 
(สิ่งแนบ 2) 

- ประกำศเรื่อง “กำรรับซื้อไฟฟ้ำจำกผู้ผลิตไฟฟ้ำรำยเล็ก ประเภทสัญญำ Non-Firm” 
- เงื่อนไขกำรรับซื้อไฟฟ้ำจำก SPP มีดังนี ้
o ลักษณะกระบวนกำรผลิตไฟฟ้ำเป็นไปตำมระเบียบ 
o ปริมำณพลังไฟฟ้ำรับซื้อแต่ละรำยไม่เกิน 90 MW ณ จุดเชื่อมโยงระบบ 
o อัตรำรับซื้อไฟฟ้ำจำก SPP เป็นไปตำมประกำศ (สิ่งแนบ 1) 
o ต้องยืนค ำร้องและข้อเสนอและไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ เป็นเวลำ 30 

เดือน นับจำกวันที่ กฟผ. ประทับตรำรับค ำร้องและข้อเสนอ 
o ให้ยื่นค ำร้องและข้อเสนอที่ฝ่ำยสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำของ กฟผ. 
o กฟผ. จะแจ้งผลกำรพิจำรณำให้ SPP ที่ได้รับกำรพิจำรณำรับซื้อไฟฟ้ำ

ภำยใน 90 วัน นับจำกที่ กฟผ. ได้รับค ำร้องและข้อเสนอที่ครบถ้วนสมบูรณ์ 
o ต้องท ำสัญญำกับ กฟผ. ภำยใน 2 ปี นับจำกวันที่ กฟผ. แจ้งผลกำรพิจำรณำ 

 
3) ระเบียบกำรรับซื้อไฟฟ้ำจำกผู้ผลิตไฟฟ้ำขนำดเล็กมำก (ส ำหรับกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียน) 

ฉบับที่ ลงวันที่ รำยละเอียด 
1 พ.ศ. 2549 - ใช้ส ำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ำ ทั้งภำคเอกชน รัฐบำล รัฐวิสำหกิจ และประชำชนทั่วไปที่

จ ำหน่ำยไฟฟ้ำให้กำรไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำย โดยมีปริมาณพลังไฟฟ้าขายเข้าระบบ
ไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ 

- วัตถุประสงค์ของกำรรับซื้อไฟฟ้ำจำกผู้ผลิตไฟฟ้ำขนำดเล็กมำก (VSPP) 
o เพ่ือส่งเสริมให้ VSPP เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรผลิตไฟฟ้ำ 
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ฉบับที่ ลงวันที่ รำยละเอียด 
o เพ่ือส่งเสริมให้มีกำรใช้ทรัพยำกรภำยในประเทศอย่ำงมีประสิทธิภำพ ลด

กำรพ่ึงพำกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนเชิงพำณิชย์ ซึ่งเป็นกำรลดค่ำใช้จ่ำย
กำรน ำเข้ำเชื้อเพลิงจำกต่ำงประเทศ และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

o เพ่ือเป็นกำรกระจำยโอกำสไปยังพ้ืนที่ห่ำงไกลให้มีส่วนร่วมในกำรผลิตไฟฟ้ำ 
o เพ่ือช่วยแบ่งเบำภำระทำงด้ำนกำรลงทุนของรัฐในระบบผลิตและจ ำหน่ำย

ไฟฟ้ำ 
- ลักษณะกระบวนกำรผลิตไฟฟ้ำของ VSPP  
o กำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียน เช่น พลังลม พลังแสงอำทิตย์ พลัง

น้ ำขนำดเล็ก พลังน้ ำขนำดเล็กมำก พลังคลื่นทะเล หรือมหำสมุทร พลัง
ควำมร้อนใต้พิภพ และก๊ำซชีวภำพ เป็นต้น 

o กำรผลิตไฟฟ้ำจำกเชื้อเพลิง เช่น กำกหรือเศษวัสดุเหลือใช้ในกำรเกษตร 
หรือกำกจำกกำรผลิตผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมหรือกำรเกษตร ผลิตภัณฑ์ที่
แปรรูปมำจำกกำกหรือเศษวัสดุเหลือใช้ในกำรเกษตร หรือจำกกำรผลิต
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมหรือกำรเกษตรขยะมูลฝอย ไม้จำกกำรปลูกป่ำเป็น
เชื้อเพลิง โดยสำมำรถใช้เชื้อเพลิงเชิงพำณิชย์เป็นเชื้อเพลิงเสริมได้ แต่ทั้งนี้
พลังงำนควำมร้อนที่ได้จำกกำรใช้เชื้อเพลิงเสริมในแต่ละรอบปี ไม่เกินร้อย
ละ 25 

o กำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนที่ได้มำจำกกระบวนกำรผลิต กำรใช้ หรือกำร
ขนส่งเชื้อเพลิง ได้แก่ พลังงำนที่เหลือทิ้ง (ไอน้ ำที่เหลือจำกกระบวนกำร) 
พลังงำนสูญเสีย (ควำมร้อนจำกไอเสียเครื่องยนต์) พลังงำนที่เป็นผลพลอย
ได้ (พลังงำนกลซึ่งเป็นผลพลอยได้จำกกำรปรับลดควำมดันของก๊ำซ
ธรรมชำติ) ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกำรใช้พลังงำนสิ้นเปลืองที่ใช้แล้วหมดไป 

- กำรพิจำรณำตอบรับซื้อไฟฟ้ำนั้น กำรไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำยจะแจ้งผลกำรพิจำรณำ
รับซื้อไฟฟ้ำภำยใน 45 วัน นับจำกกำรยื่นค ำร้องและข้อเสนอที่มีข้อมูลครบถ้วน
สมบูรณ์ โดย VSPP จะต้องลงนำมสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำกับกำรไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำย 
ภำยใน 60 วัน นับจำกวันที่แจ้งผล มิเช่นนั้นให้ถือว่ำค ำร้องและข้อเสนอเป็นอัน
ยกเลิก 

- หลักกำรก ำหนดอัตรำค่ำไฟฟ้ำในกำรซื้อขำยกับ VSPP 
1) อัตรำค่ำพลังงำนไฟฟ้ำที่กำรไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำยขายให้ VSPP เท่ากับ

อัตราค่าไฟฟ้าขายปลีกตำมโครงสร้ำงและประเภทกำรใช้ไฟฟ้ำของ 
VSPP รวมกับ Ft ขำยปลีก ในเดือนนั้นๆ 
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ฉบับที่ ลงวันที่ รำยละเอียด 
2) VSPP ที่มีปริมำณพลังไฟฟ้ำขำยเข้ำระบบไม่เกิน 6 MW แบ่งได้ดังนี้ 

1.3) หำก VSPP ขำยไฟฟ้ำเข้ำระบบน้อยกว่าหรือเท่ากับที่ซื้อจำกกำร
ไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำยในแต่ละเดือน จะมีกำรรับซื้อไฟฟ้ำในส่วนนี้
เท่ำกับค่ำพลังงำนไฟฟ้ำตำมโครงสร้ำงอัตรำค่ำไฟฟ้ำขำยปลีก ใน
เดือนนั้นๆรวมกับ Ft ขำยปลีก  

1.4) หำก VSPP ขำยไฟฟ้ำเข้ำระบบมากกว่าที่ซื้อจำกกำรไฟฟ้ำฝ่ำย
จ ำหน่ำยในแต่ละเดือน จะมีกำรรับซื้อไฟฟ้ำในส่วนที่เท่ำกับปริมำณ
ที่ซื้อด้วยรำคำตำมข้อ 2.1 แต่ในส่วนที่เกินนั้น จะก ำหนดรำคำดังนี้ 

 กรณีผู้ใช้ไฟอัตรำปกติ จะใช้อัตรำค่ำไฟฟ้ำขำยส่งเฉลี่ยทุกระดับ
แรงดัน รวมกับค่ำ Ft ขำยส่งเฉลี่ย 

 กรณีผู้ใช้ไฟอัตรำ TOU จะใช้อัตรำค่ำไฟฟ้ำขำยส่ง ณ ระดับ
แรงดัน 11-33 kV รวมกับค่ำ Ft ขำยส่งเฉลี่ย 

3) VSPP ที่มีปริมำณพลังไฟฟ้ำขำยเข้ำระบบเกินกว่ำ 6 MW แบ่งได้ดังนี้ 
3.1) กรณีผู้ใช้ไฟอัตรำปกติ จะใช้ อัตรำค่ำไฟฟ้ำขำยส่งเฉลี่ยทุกระดับ

แรงดัน รวมกับค่ำ Ft ขำยส่งเฉลี่ย 
3.2) กรณีผู้ใช้ไฟอัตรำ TOU จะใช้อัตรำค่ำไฟฟ้ำขำยส่ง ณ ระดับแรงดัน 

11-33 kV รวมกับค่ำ Ft ขำยส่งเฉลี่ย 
4) VSPP ที่มีปริมำณพลังไฟฟ้ำเสนอขำยตำมสัญญำเกิน 1 MW ปริมำณ

ไฟฟ้ำที่น ำมำค ำนวณในข้อ 2.2 และ ข้อ 3 จะถูกหักออกร้อยละ 2 ของ
ปริมำณไฟฟ้ำส่วนที่ขำยเข้ำระบบเกินกว่าที่ซื้อจำกกำรไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำย 
เพ่ือเป็นค่ำด ำเนินกำรโครงกำรรับซื้อไฟฟ้ำจำก VSPP  

 
4) ประกำศส่วนเพิ่มรำคำรับซื้อไฟฟ้ำ (Adder) 

ลงวันที่ รำยละเอียด 
พ.ศ. 2553 

(ปรับปรุงตั้งแต่  
พ.ศ.2550- พ.ศ.2553) 

- อัตรำส่วนเพ่ิมรำคำรับซื้อไฟฟ้ำ (Adder) ส ำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ำขนำดเล็กและเล็ก
มำกจำกพลังงำนหมุนเวียน สรุปกำรปรับปรุงแต่ละครั้งได้ดังนี้ 
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ลงวันที่ รำยละเอียด 

 
 

- กำรค ำนวณค่ำไฟฟ้ำที่ได้รับจำกส่วนเพิ่มรำคำรับซื้อไฟฟ้ำ 
o ค่ำไฟฟ้ำส่วนเพ่ิมที่ได้รับ = ปริมำณพลังงำนไฟฟ้ำขำยเข้ำระบบสุทธิ* คูณกับ 

รำคำส่วนเพ่ิม (Adder) ตำมประเภทเชื้อเพลิง 
* ปริมำณพลังงำนไฟฟ้ำสุทธิ ก่อนหักค่ำด ำเนินกำรร้อยละ 2 

o ยกเว้นโครงกำรพลังงำนแสงอำทิตย์บนหลังคำบ้ำน (ผู้ใช้ไฟฟ้ำประเภทบ้ำน
อยู่อำศัย) ให้ค ำนวณส่วนเพิ่มรำคำรับซื้อไฟฟ้ำจากหน่วยพลังงานไฟฟ้าที่
ผลิตได้จากระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์  

- การยกเลิกการให้ส่วนเพิ่มฯ ถ้ำไม่มีกำรเริ่มต้นซื้อขำยไฟฟ้ำภำยในระยะเวลำ 12 
เดือน นับจำกวัน SCOD แล้ว ให้ถือว่ำสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำสิ้นสุดลง 

 
3.4.2 ระเบียบและประกาศส าหรับการรับซ้ือไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ FiT 

 

1) ประกำศ กกพ. เรื่อง กำรรับซื้อไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียน (ไม่รวมพลังงำนแสงอำทิตย์) ในช่วง
เปลี่ยนผ่ำนจำกแบบ Adder เป็น Feed-in Tariff (FiT) พ.ศ. 2558 

ฉบับที่ ลงวันที่ รำยละเอียด 
1 23 ม.ค. 2558 - ให้ใช้บังคับกับโครงกำรพลังงำนหมุนเวียน (ไม่รวมพลังงำนแสงอำทิตย์) ที่ยื่นขอ

ขำยไฟฟ้ำในแบบ Adder แล้ว และมีควำมประสงค์จะเข้ำร่วมโครงกำรผลิต
ไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียนภำยใต้แบบ FiT 

- ไม่ใหใ้ช้บังคับใช้กับโครงกำรในรูปแบบ Adder ที่จ่ำยไฟฟ้ำเข้ำระบบแล้ว 
- โครงกำรที่มีควำมประสงค์จะปรับเปลี่ยนจำก Adder เป็น FiT จะต้องมี

ลักษณะดังนี้ 
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ฉบับที่ ลงวันที่ รำยละเอียด 
o โครงกำรที่ยังไม่จ่ำยไฟฟ้ำเข้ำระบบที่มีสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำแล้วหรือได้รับ

อนุมัติตอบรับซื้อไฟฟ้ำในปี 2557 และต้องไม่เคยต่ออำยุโครงกำรหรือยัง
ไม่พ้นก ำหนดวันจ่ำยไฟฟ้ำเข้ำระบบเชิงพำณิชย์ (SCOD) โดยจะได้รับ
อัตรำ FiT ตำมประกำศและให้มีก ำหนดวัน SCOD ตำมเดิม 

o โครงกำรที่ยื่นค ำขอขำยไฟฟ้ำแล้ว แต่ยังไม่ได้รับกำรอนุมัติตอบรับซื้อ
ไฟฟ้ำ สำมำรถเปลี่ยนเป็น FiT ได้ โดยกำรรับซื้อไฟฟ้ำจะเป็นรูปแบบกำร
แข่งขันทำงด้ำนรำคำ (Competitive Bidding) เสมือนเป็นโครงกำรใหม่ 

- ก ำหนดให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำรด ำเนินกำรดังต่อไปนี้ 
o ยื่นค ำขอยกเลิกสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำเดิมหรือค ำขอขำยไฟฟ้ำเดิมต่อ 

ส ำนักงำน กกพ. ภำยในวันที่ 2 กุมภำพันธ์ 2558 เวลำ 15.30 น. ทั้งนี้จ ำ
ไม่มีกำรหักเงินค้ ำประกัน 

o ยื่นค ำขอขำยไฟฟ้ำใหม่ ต่อ ส ำนักงำน กกพ. ภำยในวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 
2558 เวลำ 15.30 น. 

2 2 ก.พ. 2558 
(เพ่ิมเติม) 

- ให้ใช้บังคับกับโครงกำรที่ยังไม่จ่ำยไฟฟ้ำเข้ำระบบที่มีสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำแล้ว
หรือได้รับอนุมัติตอบรับซื้อไฟฟ้ำในปี 2557 และต้องไม่เคยต่ออำยุโครงกำร
หรือยังไม่พ้นก ำหนดวันจ่ำยไฟฟ้ำเข้ำระบบเชิงพำณิชย์ (SCOD) 

- ในกรณีที่ผู้เข้ำร่วมโครงกำรขอยกเลิกสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำเดิมและยื่นค ำขอขำย
ไฟฟ้ำใหม่ ให้กำรไฟฟ้ำตรวจสอบควำมถูกต้องของเอกสำร โดยไม่ต้องยกเลิก
สัญญำทั้งฉบับ สำมำรถยกเลิกข้อตกลงในส่วน Adder และแก้ไขเพ่ิมเติม
ข้อตกลงเป็นแบบ FiT ได้ และให้จัดท ำเป็นเอกสำรแนบท้ำยสัญญำเดิม  
o กำรไฟฟ้ำจะต้องแจ้งให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำรทรำบถึงวันเวลำเข้ำท ำสัญญำ 

ภำยใน 15 วัน นับตั้งแต่กำรไฟฟ้ำได้รับค ำขอจำกทำงส ำนักงำน กกพ. 
โดยให้ด ำเนินกำรลงนำมเอกสำรแนบท้ำยสัญญำเดิมให้แล้วเสร็จภำยใน
วันที่ 20 มีนำคม 2558 

- ในกรณีผู้เข้ำร่วมโครงกำรขอยกเลิกค ำขอขำยไฟฟ้ำเดิมที่ได้รับกำรตอบรับและ
ยื่นค ำขอขำยไฟฟ้ำใหม่ ให้กำรไฟฟ้ำตรวจสอบควำมถูกต้องของค ำขอขำยไฟฟ้ำ
ใหม่ และให้มีก ำหนดวัน SCOD ตำมท่ีเคยยื่นในแบบ Adder เดิม (ใช้สัญญำซื้อ
ขำยไฟฟ้ำตำมระเบียบกำรรับซื้อไฟฟ้ำขนำดเล็กมำก (ส ำหรับกำรผลิตไฟฟ้ำ
จำกพลังงำนหมุนเวียน) พ.ศ.2549 
o กำรไฟฟ้ำจะต้องแจ้งให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำรทรำบถึงวันเวลำเข้ำท ำสัญญำ 

ภำยใน 15 วัน นับตั้งแต่กำรไฟฟ้ำได้รับค ำขอจำกทำงส ำนักงำน กกพ. โดย
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ฉบับที่ ลงวันที่ รำยละเอียด 
ให้ด ำเนินกำรลงนำมสัญญำให้แล้วเสร็จภำยในวันที่ 20 พฤษภำคม 2558 

- ผู้เข้ำร่วมโครงกำรจะได้รับสิทธิในกำรได้รับ FiT แทน Adder นับตั้งแต่วันที่
เริ่มต้นจ่ำยไฟฟ้ำเข้ำระบบ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 24 มกรำคม 2558 

- ในกรณีที่มีกำรใช้เชื้อเพลิงผสมผสำนระหว่ำงพืชพลังงำนและน้ ำเสีย/ของเสีย 
ให้พิจำรณำก ำหนด FiT ดังนี้ 
o ในกรณีที่พลังงำนควำมร้อนที่ได้ใช้จำกกำรใช้น้ ำเสียหรือของเสียในแต่ละ

รอบปีไม่เกินกว่ำร้อยละ 25 ของพลังงำนควำมร้อนทั้งหมดที่ใช้ใน
กระบวนกำรผลิตไฟฟ้ำ ให้ได้รับ FiT ก๊าซชีวภาพ (พืชพลังงาน) 

o ในกรณีที่พลังงำนควำมร้อนที่ได้ใช้จำกกำรใช้น้ ำเสียหรือของเสียในแต่ละ
รอบปี เกินกว่ำร้อยละ 25 ของพลังงำนควำมร้อนทั้ งหมดที่ ใช้ ใน
กระบวนกำรผลิตไฟฟ้ำ ให้ได้รับ FiT ก๊าซชีวภาพ (น้ าเสีย/ของเสีย) 

3 24 ก.พ. 2558 
(เพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 2) 

- ให้มีกำรขยำยก ำหนดระยะเวลำด ำเนินกำรขอยกเลิกสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำเดิม
หรือกำรขอยกเลิกค ำขอขำยไฟฟ้ำเดิมและกำรยื่นค ำขอขำยไฟฟ้ำใหม่ รวมทั้ง
กำรด ำเนินกำรลงนำมในสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำ 
o ยื่นค ำขอยกเลิกสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำเดิมหรือค ำขอขำยไฟฟ้ำเดิมต่อ 

ส ำนักงำน กกพ. ทั้งนี้จะไม่มีกำรหักเงินค้ ำประกัน และยื่นค ำขอขำยไฟฟ้ำ
ใหม่ ต่อ ส ำนักงำน กกพ. ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558 เวลา 15.30 น. 

o ให้กำรไฟฟ้ำด ำเนินกำรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อตกลงแบบ FiT (ส ำหรับโครงกำรที่
ขอยกเลิกสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำเดิม) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 เมษายน 
2558 พร้อมทั้งด ำเนินกำรลงนำมในเอกสำรแนบท้ำยสัญญำเดิมให้แล้ว
เสร็จภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 

o ให้ด ำเนินกำรลงนำมสัญญำ (ส ำหรับโครงกำรที่ขอยกเลิกค ำขอขำยไฟฟ้ำ
เดิมที่ได้รับกำรตอบรับ) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 

 
2) ระเบียบ กกพ. ว่ำด้วยกำรรับซื้อไฟฟ้ำจำกผู้ผลิตไฟฟ้ำขนำดเล็กมำก โครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำน

หมุนเวียนในแบบ Feed-in Tariff (ไม่รวมโครงกำรพลังงำนแสงอำทิตย์) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ฉบับที่ ลงวันที่ รำยละเอียด 
1 26 ก.พ. 2558 - ไม่ใหใ้ช้บังคับกับโครงกำรที่เคยได้รับกำรสนับสนุนจำกภำครัฐ เช่น กองทุนเพ่ือ

ส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน ส่วนเพิ่ม Adder เงินอุดหนุนอ่ืนๆ รวมถึงโครงกำร
ผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียนที่ได้จ่ำยไฟฟ้ำเข้ำระบบแล้ว 
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ฉบับที่ ลงวันที่ รำยละเอียด 
- ให้ใช้ส ำหรับโครงกำรที่ยื่นขอขำยไฟฟ้ำ แต่ยังไม่ได้รับกำรอนุมัติตอบรับซื้อ

ไฟฟ้ำ ตำมประกำศของ ส ำนักงำน กกพ. และได้ด ำเนินกำรยื่นค ำขอยกเลิกค ำ
ขอขำยไฟฟ้ำเดิมและยื่นค ำขอขำยไฟฟ้ำใหม่กับ ส ำนักงำน กกพ. แล้ว หรือเป็น
โครงกำรตำมประกำศของ กกพ. เรื่อง “กำรรับซื้อไฟฟ้ำจำกผู้ผลิตไฟฟ้ำขนำด
เล็กมำก โครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียน (ไม่รวมโครงกำรพลังงำน
แสงอำทิตย์) ในแบบ Feed-in Tariff” เท่ำนั้น 

- กำรไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำยจะรับซื้อจำก VSPP ณ จุดรับซื้อไฟฟ้ำตำมพ้ืนที่และ
ปริมำณที่ก ำหนดในประกำศกำรรับซื้อไฟฟ้ำ โดยมีปริมำณพลังไฟฟ้ำที่จ่ำยเข้ำ
ระบบไม่เกิน 10 MW ณ จุดเชื่อมโยง โดยค ำนึงถึงศักยภำพของระบบไฟฟ้ำที่
จะรับได้ 

- เมื่อมีกำรยื่นค ำร้องและข้อเสนอขำยไฟฟ้ำแล้ว ห้ำมเปลี่ยนแปลงจุดรับซื้อไฟฟ้ำ
หรือจุดเชื่อมโยง ขนำดก ำลังกำรผลิตติดตั้ง หรือข้อมูลอ่ืนใดตำมหลักเกณฑ์ 
วิธีกำร เงื่อนไขที่ประกำศก ำหนด 

- สัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำจะมีอำยุสัญญำตำมแต่ประเภทพลังงำนหมุนเวียน และ 
VSPP จะต้องจ่ำยไฟฟ้ำเข้ำระบบภำยในวัน SCOD ที่ก ำหนดในประกำศกำรรับ
ซื้อไฟฟ้ำแต่ละครำว 

- ก่อนวัน COD ทำง VSPP จะต้องน ำใบอนุญำตที่กฎหมำยก ำหนดมำแสดงต่อ
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำยที่เป็นคู่สัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำ 

- VSPP มีหน้ำที่น ำส่งเงินเข้ำกองทุนพัฒนำไฟฟ้ำ ตำมระเบียบ กกพ. รวมทั้งต้อง
ปฏิบัติตำมระเบียบหรือประกำศ กกพ. ที่เกี่ยวข้องกับมำตรกำรป้องกัน แก้ไข 
และติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

- ห้ำมมิให้ VSPP น ำเชื้อเพลิงอ่ืนมำผลิตไฟฟ้ำหรือน ำพลังงำนจำกแหล่งอ่ืนมำ
ขำยเข้ำระบบ นอกเหนือจำกประเภทพลังงำนหมุนเวียนที่ก ำหนดไว้ในสัญญำ  
มิเช่นนั้นจะถือว่ำ VSPP ผิดสัญญำและถือว่ำสัญญำสิ้นสุดลงทันที โดยจะถูก
ด ำเนินคดีตำมกฎหมำยต่อไป พร้อมทั้งต้องเสียค่ำปรับ 5 ล้ำนบำท/MWp ตำม
ขนำดก ำลังผลิตติดตั้งตำมสัญญำอีกด้วย  

- กำรรับซื้อไฟฟ้ำจำก VSPP ให้ใช้วิธีกำรคัดเลือกโดยกำรแข่งขันทำงด้ำนรำคำ 
(Competitive Bidding) ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไขที่ประกำศก ำหนด 
หรือวิธีกำรอ่ืนใดที่จะประกำศก ำหนดในแต่ละครำว 

- กกพ. จะประกำศกำรรับซื้อไฟฟ้ำโดยก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้ 
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ฉบับที่ ลงวันที่ รำยละเอียด 
o ปริมำณกำรรับซื้อไฟฟ้ำของแต่ละประเภทพลังงำนหมุนเวียน รวมถึง

ก ำหนดบริเวณพ้ืนที่ระบบโครงข่ำยไฟฟ้ำที่สำมำรถรับไฟฟ้ำจำก VSPP ได ้
o ก ำหนดวันเปิดรับและปิดรับค ำร้องและข้อเสนอขำยไฟฟ้ำ กรอบวันที่

ประกำศผลกำรพิจำรณำรับซื้อไฟฟ้ำ และกรอบระยะเวลำลงนำมสัญญำ 
o อัตรำ FiT กรอบระยะเวลำวัน SCOD ระยะเวลำกำรให้อัตรำ FiT และ

ระยะเวลำอำยุสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำของแต่ละประเภทพลังงำนหมุนเวียน 
o ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นค ำร้องและข้อเสนอขอขำยไฟฟ้ำ หลักประกัน 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเชื่อมโยงระบบไฟฟ้ำ กำรตรวจสอบอุปกรณ์และค่ำใช้จ่ำย
อ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 

o สถำนที่ยื่นแบบค ำร้องและข้อเสนอขอขำยไฟฟ้ำ 
o หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักเกณฑ์กำรคัดเลือกค ำร้อง

และข้อเสนอขอขำยไฟฟ้ำ หลักเกณฑ์กำรคัดเลือก Competitive Bidding 
- ปริมำณพลังงำนไฟฟ้ำที่จ่ำยเข้ำระบบของกำรไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำยให้วัดจำก

ปริมำณพลังงำนไฟฟ้ำที่จ่ำยจริงในเดือนนั้นๆ จำกมิเตอร์ที่กำรไฟฟ้ำฝ่ำย
จ ำหน่ำยก ำหนด หำกช่วงเวลำใดๆ ที่มีกำรจ่ำยไฟฟ้ำ เกินกว่าปริมาณพลัง
ไฟฟ้าเสนอขายสูงสุดตามสัญญา การไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่ายจะไม่คิดค่าไฟฟ้าใน
ส่วนที่เกินให้กับ VSPP 

- รำคำไฟฟ้ำที่กำรไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำยจะรับซื้อจำก VSPP ในแต่ละเดือน เป็น
อัตรำ FiT ตำมอัตรำที่ก ำหนดไว้ในประกำศกำรรรับซื้อไฟฟ้ำ 

- มูลค่ำกำรรับซื้อไฟฟ้ำในแต่ละเดือนจะค ำนวณจำกปริมาณพลังงานไฟฟ้า (ตำม
วิธีกำรค ำนวณข้ำงต้น) คูณด้วยอัตราที่ก าหนดไว้ในประกำศกำรรับซื้อไฟฟ้ำ 

- กำรท ำสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำ ห้ำมมิให้ VSPP โอนสิทธิและหน้ำที่ในค ำร้องและ
ข้อเสนอขอขำยไฟฟ้ำหรือในสัญญำให้กับผู้อ่ืน หำกกรณี VSPP เป็นนิติบุคคล 
ห้ำมมิให้เปลี่ยนแปลงจ ำนวนผู้ถือหุ้นเดิมจนเป็นเหตุให้ผู้ถือหุ้นเดิมตำม
รำยละเอียดที่ยื่นค ำร้องและข้อเสนอนั้น น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งและห้ำมมิให้
เปลี่ยนแปลงจ ำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นเดิมเหลือน้อยกว่ำร้อยละ 51 ของ
จ ำนวนหุ้นทั้งหมด จนกว่ำจะได้จ่ำยไฟฟ้ำเข้ำระบบแล้วเป็นระยะเวลำ 3 ปี 
(ระเบียบข้อ 27) 

2 25 มี.ค.2558 
(ฉบับที่ 2) 

- ระเบียบนี้เรียกว่ำ “ระเบียบคณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน ว่ำด้วยกำรรับ
ซื้อไฟฟ้ำจำกผู้ผลิตไฟฟ้ำขนำดเล็กมำก โครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำน
หมุนเวียนในแบบ Feed-in Tariff (ไม่รวมโครงกำรพลังงำนแสงอำทิตย์) (ฉบับ
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ฉบับที่ ลงวันที่ รำยละเอียด 
ที่ 2) พ.ศ.2558” 

- ให้ยกเลิกควำมในข้อ 27 วรรคหนึ่งของระเบียบฉบับที่ 1 และให้ใช้ควำม
ต่อไปนี้แทน 
o ห้ำมมิให้ผู้ผลิตไฟฟ้ำขนำดเล็กมำกโอนสิทธิและหน้ำที่ในค ำขอขำยไฟฟ้ำ

หรือในสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำให้กับผู้อ่ืน เว้นแต่จะได้รับกำรยินยอมจำกกำร
ไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำยตำมหลักเกณฑ์ของกำรไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำยที่ได้รับควำม
เห็นชอบจำก กกพ. 

 
3) ระเบียบ กกพ. ว่ำด้วยกำรรับซื้อไฟฟ้ำจำกโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์แบบติดตั้งบน

พ้ืนดิน ส ำหรับผู้ที่ยื่นขอขำยไฟฟ้ำไว้ในระบบส่วนเพิ่มรำคำรับซื้อไฟฟ้ำ (Adder) เดิม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ฉบับที่ ลงวันที่ รำยละเอียด 
1 30 ธ.ค. 2557 - ให้ใช้กับผู้ผลิตไฟฟ้ำรำยเล็กและผู้ผลิตไฟฟ้ำรำยเล็กมำก ที่ยื่นขอขำยไฟฟ้ำไว้ใน

ระบบส่วนเพ่ิมรำคำรับซื้อไฟฟ้ำ (Adder) เดิม ภำยใต้โครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำก
พลังงำนแสงอำทิตย์แบบติดตั้งบนพ้ืนดินและยังไม่ได้รับกำรตอบรับซื้อไฟฟ้ำ
จำกกำรไฟฟ้ำ (โดยมิให้น ำระเบียบกำรรับซื้อไฟฟ้ำเดิมของกำรไฟฟ้ำทั้ง 3 แห่ง 
มำบังคับใช้) 

- ผู้เข้ำร่วมโครงกำรต้องผ่ำนกำรเจรจำรับซื้อไฟฟ้ำจำก พพ. แล้ว 
- ผู้เข้ำร่วมโครงกำรที่ได้รับควำมเห็นชอบจำก คณก.บริหำรฯ แล้ว ให้มำยื่นค ำขอ

ขำยไฟฟ้ำใหม่กับกำรไฟฟ้ำ (ต้องยื่นหลักประกันในวงเงิน 200 บำท/kWp) เพ่ือ
ลงนำมซื้อขำยไฟฟ้ำต่อไป 
o ก ำหนดให้มีขนำดก ำลังผลิตติดตั้งตำมค ำขอในระบบ Adder เดิม 
o ก ำหนดให้มีปริมำณพลังไฟฟ้ำสูงสุดที่เสนอขำยจะต้องไม่เกินตำมค ำขอใน

ระบบ Adder เดิม 
- สัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำจะมีอำยุสัญญำ 25 ปี ทั้งนี้ให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำรเข้ำท ำ

สัญญำภำยใน 60 วันนับจำกวันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลกำรพิจำรณำรับซื้อไฟฟ้ำ 
หำกไม่เข้ำท ำสัญญำตำมก ำหนดให้ถือว่ำค ำร้องและข้อเสนอเป็นอันยกเลิก 

- หำกไม่สำมำรถจ่ำยไฟฟ้ำได้ตำมวัน SCOD และมีควำมประสงค์จะขอขยำยวัน 
SCOD จะต้องแจ้งล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 30 วันก่อนวัน SCOD โดยกำรไฟฟ้ำจำก
พิจำรณำกำรขยำยวัน SCOD จำกควำมพร้อม 4 ด้ำน ทั้งนี้สามารถขยายวัน 
SCOD ออกไปได้อีกแต่ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

- กำรคืนหรือยึดหลักประกันหรือกำรบังคับช ำระหนี้จำกหลักประกัน มีดังนี้ 
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ฉบับที่ ลงวันที่ รำยละเอียด 
o กรณีจ่ำยไฟฟ้ำตำมก ำหนดวัน SCOD กำรไฟฟ้ำจะคืนหลักประกันภำยใน 

15 วันท ำกำร นับจำกวันที่เริ่มต้นจ่ำยไฟฟ้ำ (COD) 
o กรณีไม่สำมำรถจ่ำยไฟฟ้ำตำมก ำหนดวัน SCOD กำรไฟฟ้ำจะคิดค่ำปรับใน

อัตรำร้อยละ 1.11 ของวงเงินหลักประกัน ตั้งแต่วันที่ถัดจำกวัน SCOD 
จนถึงวันที่สำมำรถจ่ำยไฟฟ้ำเข้ำระบบ เว้นแต่ในกรณีเหตุสุดวิสัย ทั้งนี้ 
หำกได้มีกำรคิดค่าปรับจนครบมูลค่าหลักประกันแล้วให้ถือว่าสัญญาซื้อ
ขายไฟฟ้าเป็นอันสิ้นสุดลง หรือกรณีคิดค่าปรับจนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 
2558 แต่ยังไม่ครบมูลค่าหลักประกันและยังไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าได้ ให้
การไฟฟ้ายึดหลักประกันที่เหลือและถือว่าสัญญาเป็นอันสิ้นสุดลง 

o กรณีจ่ำยไฟฟ้ำได้ภำยหลังก ำหนดวัน SCOD กำรไฟฟ้ำจะคืนหลักประกันที่
เหลือภำยใน 15 วันท ำกำร หลังจำกหักค่ำปรับหรือค่ำใช้จ่ำยอื่นๆแล้ว 

o กรณีผู้เข้ำร่วมโครงกำรไม่ปฏิบัติตำมเงื่อนไขให้ถูกต้องและครบถ้วนตำมที่
กำรไฟฟ้ำก ำหนดทุกประกำร โดยมีสำเหตุจำกควำมผิดของผู้เข้ำร่วม
โครงกำร ให้กำรไฟฟ้ำยึดหลักประกัน 

- ก่อนวัน COD ผู้เข้ำร่วมโครงกำรจะต้องน ำใบอนุญำตตำมที่กฎหมำยก ำหนดมำ
แสดงต่อกำรไฟฟ้ำที่เป็นคู่สัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำ 

- ปริมำณพลังงำนไฟฟ้ำในส่วนที่ไม่เกิน Capacity Factor ร้อยละ 16 จะได้รับ
อัตรำรับซื้อไฟฟ้ำ (FiT) ที่ 5.66 บำท/หน่วย 
o Capacity Factor ร้อยละ 16 คิดเป็นปริมำณพลังงำนไฟฟ้ำ 1,401,600 

หน่วย/MWp/ปี (365 วัน) หรือ 1,405,440 หน่วย/MWp/ปี (366 วัน) 
o ส ำหรับส่วนที่เกิน Capacity Factor ร้อยละ 16 จะได้รับอัตรำรับซื้อไฟฟ้ำ

เท่ำกับอัตราค่าไฟฟ้าขายส่งเฉลี่ย ณ ระดับแรงดัน 11-33 kV รวมกับ
ค่า Ft ขายส่งเฉลี่ย (ในระยะเวลำ 12 เดือน) แต่ทั้งนี้ อัตรำดังกล่ำว
จะต้องไม่เกินอัตรำ FiT ที่ 5.66 บำท/หน่วย 

o ทั้งนี้ ส ำหรับปริมำณรับซื้อในปีแรกและปีสุดท้ำยของสัญญำ ถ้ำไม่ครบปี
ปฏิทินให้ใช้อัตรำ FiT 5.66 บำท/หน่วย โดยไม่ต้องคิด Capacity Factor 

- สัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำมีระยะเวลำ 25 ปี โดยกำรนับอำยุสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำให้
พิจำรณำแล้วแต่กรณี ดังนี้ 
o กรณีจ่ำยไฟฟ้ำก่อนวัน SCOD ให้นับจำกวันที่จ่ำยไฟฟ้ำจริง (วัน COD จริง) 
o กรณีจ่ำยไฟฟ้ำในวัน SCOD ให้นับจำกวัน SCOD นั้น (วัน COD จริง) 
o กรณีจ่ำยไฟฟ้ำหลังวัน SCOD ให้นับจำกวัน SCOD (วัน SCOD ตำมสัญญำ) 
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ฉบับที่ ลงวันที่ รำยละเอียด 
- ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีหน้ำที่จะต้องน ำส่งเงินเข้ำกองทุนพัฒนำไฟฟ้ำตำมระเบียบ 

กกพ. รวมทั้งต้องปฏิบัติตำมประกำศ กกพ. เรื่อง “มำตรกำรด้ำนกำรออกแบบ
ติดตั้งและกำรจัดกำรขยะและกำกของเสียส ำหรับผู้ประกอบกำรกิจกำรผลิต
ไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์จำกเทคโนโลยีแผงโฟโตโวลเทอิกที่ได้รับกำรยกเว้นไม่
ต้องขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรไฟฟ้ำ” หรือ ประกำศ กกพ. เรื่อง 
“มำตรกำรป้องกัน แก้ไข และติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส ำหรับผู้
ประกอบกิจกำรไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์จำกเทคโนโลยีแผงโฟโตโวลเทอิกที่
เข้ำข่ำยต้องได้รับใบอนุญำตประกอบกิจกำรผลิตไฟฟ้ำแล้วแต่กรณี” 

- ปริมำณพลังงำนไฟฟ้ำที่จ่ำยเข้ำระบบของกำรไฟฟ้ำให้วัดจำกปริมำณพลังงำน
ไฟฟ้ำที่จ่ำยจริงในเดือนนั้นๆ จำกมิเตอร์ที่กำรไฟฟ้ำก ำหนด หำกช่วงเวลำใดๆ 
ที่มีกำรจ่ำยไฟฟ้ำเกินกว่าปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขายสูงสุดตามสัญญา การ
ไฟฟ้าจะไม่คิดค่าไฟฟ้าในส่วนที่เกินให้ผู้เข้าร่วมโครงการ 

- มูลค่ำกำรรับซื้อไฟฟ้ำในแต่ละเดือนจะค ำนวณจำกปริมาณพลังงานไฟฟ้า คูณ
ด้วย อัตรารับซื้อไฟฟ้าที่ก าหนด (ตำมหลักกำรค ำนวณข้ำงต้น) 

- ห้ำมมิให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำรน ำเชื้อเพลิงอ่ืนๆมำผลิตไฟฟ้ำหรือน ำพลังงำนจำก
แหล่งอ่ืนมำขำยเข้ำระบบ รวมถึงกำรติดตั้งแผงเซลล์แสงอำทิตย์เพ่ิมเติมจำกที่
ระบุไว้ในสัญญำ มิเช่นนั้นจะถือว่ำผู้เข้ำร่วมโครงกำรผิดสัญญำและถือว่ำสัญญำ
สิ้นสุดลงทันที โดยจะถูกด ำเนินคดีตำมกฎหมำยต่อไป พร้อมทั้งต้องเสียค่ำปรับ 
5 ล้ำนบำท/MWp ตำมขนำดก ำลังผลิตติดตั้งตำมสัญญำอีกด้วย  

- กำรท ำสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำ ห้ำมมิให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำรโอนสิทธิและหน้ำที่ในค ำ
ขอขำยไฟฟ้ำหรือในสัญญำให้กับผู้อื่น หำกกรณีผู้เข้ำร่วมโครงกำรเป็นนิติบุคคล 
ห้ำมมิให้เปลี่ยนแปลงจ ำนวนผู้ถือหุ้นเดิมจนเป็นเหตุให้ผู้ถือหุ้นเดิมตำมที่ยื่นขอ
ขำยไฟฟ้ำแบบ Adder เดิม น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งและห้ำมมิให้เปลี่ยนแปลงจ ำนวน
หุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นเดิมเหลือน้อยกว่ำร้อยละ 51 ของจ ำนวนหุ้นทั้งหมด 
จนกว่ำจะได้จ่ำยไฟฟ้ำเข้ำระบบแล้วเป็นระยะเวลำ 3 ปี (ระเบียบข้อ 26) 

2 2 ก.พ. 2558 
(ข้อชี้แจง) 

- เพ่ือให้ค ำจ ำกัดควำมค ำว่ำ “ผู้เข้ำร่วมโครงกำร” ตำมระเบียบข้ำงต้นนั้นมีควำม
ชัดเจนมำกยิ่งข้ึน กกพ. จึงออกค ำชี้แจงดังนี้ 
o ผู้เข้ำร่วมโครงกำร หมำยถึง ผู้ผลิตไฟฟ้ำที่ผ่ำนกำรเจรจำรับซื้อไฟฟ้ำจำก 

พพ. แล้ว และได้รับควำมเห็นชอบจำก คณก.บริหำรฯ ของกระทรวง
พลังงำนแล้ว เมื่อวันที่ 8 ธันวำคม 2557  
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Energy Link Co.,Ltd.Energy Link Co.,Ltd.

ฉบับที่ ลงวันที่ รำยละเอียด 
o ซึ่งผู้เข้ำร่วมโครงกำรดังกล่ำวจะต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อ 26  

3 25 มี.ค.2558 
(ฉบับที่ 2) 

- ระเบียบนี้เรียกว่ำ “ระเบียบคณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน ว่ำด้วยกำรรับ
ซื้อไฟฟ้ำจำกโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์แบบติดตั้งบนพ้ืนดิน 
ส ำหรับผู้ที่ยื่นขอขำยไฟฟ้ำไว้ในระบบส่วนเพ่ิมรำคำรับซื้อไฟฟ้ำ (Adder) เดิม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558” 

- ให้ยกเลิกควำมในข้อ 26 วรรคหนึ่งของระเบียบฉบับที่ 1 และให้ใช้ควำม
ต่อไปนี้แทน 
o ห้ำมมิให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำรโอนสิทธิและหน้ำที่ในค ำขอขำยไฟฟ้ำหรือใน

สัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำให้กับผู้อ่ืน เว้นแต่จะได้รับกำรยินยอมจำกกำรไฟฟ้ำ
ตำมหลักเกณฑ์ของกำรไฟฟ้ำท่ีได้รับควำมเห็นชอบจำก กกพ. 

 
4) ประกำศ กกพ. เรื่อง กำรรับซื้อไฟฟ้ำจำกกำรผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคำ 

ฉบับที่ ลงวันที่ รำยละเอียด 
1 6 ก.ย. 2556 

 
- ประกำศ กกพ. เรื่อง “การรับซ้ือไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

ที่ติดตั้งบนหลังคา” 
- ให้กำรไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำยรับซื้อไฟฟ้ำจำก Solar PV Rooftop ที่จ่ำยไฟฟ้ำเข้ำ

ระบบเชิงพำณิชย์ (COD) ภำยในวันที่ 31 ธันวำคม 2556 ในปริมำณกำรรับซื้อ
ที่ขนำดก ำลังผลิตติดตั้งรวม 200 MWp ดังนี้ 
o  กลุ่มประเภทอำคำร และขนำดก ำลังผลิตติดตั้งรวมในแต่ละประเภท 

อำคำร ก ำลังผลติตดิตั้ง ก ำลังผลติตดิตั้งรวม 
(1) บ้ำนอยู่อำศัย ไม่เกิน 10 kWp 100 MWp 
(2) อำคำรธุรกิจขนำดเล็ก > 10-250 kWp 

100 MWp 
(3) อำคำรธุรกิจขนำดกลำง-ใหญ่/โรงงำน >250-1,000 kWp 

 

o ปริมำณกำรรับซื้อไฟฟ้ำในแต่ละพ้ืนที่ของกำรไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำย 

พื้นที่เขต 
ปริมำณพลังไฟฟ้ำรบัซื้อ (MWp) 

กลุ่มบ้ำนอยู่อำศัย 
กลุ่มอำคำรธุรกิจ/

โรงงำน 
(1) กำรไฟฟ้ำนครหลวง (กฟน.) 40 40 
(2) กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค (กฟภ.) 60 60 

- ภำคเหนือ 20 จังหวัด 
- ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด 
- ภำคกลำง 16 จังหวัด 1 อ ำเภอ 
- ภำคใต้ 18 จังหวัด 

15 
15 
15 
15 

15 
15 
15 
15 
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รำยงำนฉบับสมบูรณ์ 
สนับสนุนกำรด ำเนินงำนทบทวนต้นทุนรำคำรับซื้อไฟฟ้ำในรูปแบบ Feed-in tariff หน้ำที่ 3-86 

 

Energy Link Co.,Ltd.Energy Link Co.,Ltd.

ฉบับที่ ลงวันที่ รำยละเอียด 
ทั้งนี้ หากมีข้อจ ากัดของระบบโครงข่ายไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่ายสามารถ

เปลี่ยนแปลงปริมาณและจุดรับซื้อได้ตามความเหมาะสม 
 

- ผู้ที่ประสงค์จะขำยไฟฟ้ำให้กับกำรไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำย จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
o เป็นเจ้ำของอำคำร หรือได้รับกำรยินยอมจำกผู้ที่เป็นเจ้ำของอำคำร หรือมี

สัญญำเช่ำ ทั้งนี้ อำคำรนั้นจะต้องไม่เคยติดตั้งแผงเซลล์แสงอำทิตย์มำก่อน 
o กรณีท่ีผู้ประสงค์จะขำยไฟฟ้ำเป็นนิติบุคคล จะต้องมีวัตถุประสงค์ที่ระบุใน

หนังสือรับรองให้ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ 
o ไม่เป็นกระทรวง ทบวง กรม รัฐวิสำหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ

ส่วนรำชกำรที่มีชื่อเรียกอย่ำงอ่ืนและมีฐำนะเป็นกรม ส่วนรำชกำรสังกัด
รัฐสภำ ศำล หรือหน่วยงำนรัฐอ่ืนๆ 

o อำคำรที่ติดตั้งแผงเซลล์แสงอำทิตย์ต้องมีมิเตอร์ซื้อไฟฟ้ำอยู่แล้ว ตำม
ประเภทผู้ใช้ไฟฟ้ำของกำรไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำยซึ่งสอดคล้องกับกลุ่มประเภท
อำคำรตำมกำรแบ่งกลุ่มกำรส่งเสริม 

- ผู้ที่ประสงค์จะขำยไฟฟ้ำให้กับกำรไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำยต้องยื่นแบบค ำขอขำย
ไฟฟ้ำ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 23 กันยำยน 2556 ถึงวันศุกร์ที่ 11 ตุลำคม 2556 
เวลำ 09.00 – 15.00 น. ณ ที่ท ำกำรกำรไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำยตำมท่ีก ำหนด 
o ผู้ที่ประสงค์ในกลุ่มบ้ำนอยู่อำศัยสำมำรถยื่นค ำขอได้ไม่เกิน 10 แบบค ำขอ

ขำยไฟฟ้ำต่อครั้ง ส่วนกลุ่มอำคำรธุรกิจหรือโรงงำนสำมำรถยื่นค ำขอได้ไม่
เกิน 1 แบบค ำขอขำยไฟฟ้ำต่อครั้ง 

- กำรไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำยจะเรียงล ำดับค ำขอขำยไฟฟ้ำตำมวันและเวลำที่ได้รับ
เอกสำรครบถ้วนสมบูรณ์เป็นส ำคัญ ทั้งนี้ กรณีต้องมีกำรจัดส่งเอกสำรเพ่ิมเติม 
หำกส่งเกินก ำหนดวันและเวลำปิดค ำขอ กำรไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำยจะไม่รับเอกสำร
ใดๆ เพ่ิมเติม โดยถือว่ำไม่ประสงค์จะจัดส่งข้อมูลเพิ่มเติมแล้ว 

- รำคำรับซื้อไฟฟ้ำให้เป็นไปตำมอัตรำ FiT ดังปรำกฎตำมตำรำงด้ำนล่ำงเป็น
ระยะเวลำ 25 ปี นับจำกก ำหนดวัน SCOD 

อำคำร ก ำลังผลติตดิตั้ง อัตรำรับซื้อไฟฟ้ำ 
FiT (บำท/หน่วย) 

(1) บ้ำนอยู่อำศัย ไม่เกิน 10 kWp 6.96 
(2) อำคำรธุรกิจขนำดเล็ก > 10-250 kWp 6.55 
(3) อำคำรธุรกิจขนำดกลำง-ใหญ่/โรงงำน >250-1,000 kWp 6.16 

 
- กำรไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำยจะทยอยประกำศรำยชื่อผู้ยื่นค ำขอที่ผ่ำนกำรคัดเลือก 
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ฉบับที่ ลงวันที่ รำยละเอียด 
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 14 ตุลำคม 2556 เป็นต้นไป โดยผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกจะต้อง
รับทรำบเงื่อนไขต่ำงๆ และลงนำมสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำ โดยเร็วภำยในระยะเวลำ
ที่กำรไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำยก ำหนด 

- ผู้ที่ลงนำมสัญญำแล้วจะต้องจ่ำยไฟฟ้ำเข้ำระบบ ภำยในก ำหนดวัน SCOD แต่
ไม่เกินวันที่ 31 ธันวำคม 2556  
o ทั้งนี้ สัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำจะมีก ำหนดระยะเวลำ 25 ปี นับจำกก ำหนดวัน 

SCOD หำกจ่ำยไฟฟ้ำไม่เป็นไปตำมก ำหนด จะไม่มีผลกระทบต่อวันสิ้นสุด
กำรขำยไฟฟ้ำที่ก ำหนดในสัญญำ 

- ก่อนวัน COD ผู้ยื่นค ำขอจะต้องน ำใบอนุญำตตำมที่กฎหมำยก ำหนด มำแสดง
ต่อกำรไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำยที่เป็นคู่สัญญำ 

- ผู้ที่ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำ Solar PV Rooftop ควรเป็นผู้ที่ได้รับกำรรับรองและ
ขึ้นทะเบียนจำก พพ. หรือผู้ที่มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพที่เก่ียวข้อง 

- ผู้ผลิตไฟฟ้ำ Solar PV Rooftop ควรจะหำกำรค้ ำประกันระบบผลิตไฟฟ้ำจำก
บุคคลที่สำมตำมที่เหมำะสม 

- ผู้ที่ลงนำมในสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำจะต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอ่ืนๆ 
ที่ก ำหนดในสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำอย่ำงเคร่งครัด ห้ำมมิให้มีกำรน ำพลังงำนไฟฟ้ำ
ที่ได้มำจำกแหล่งอื่นมำขำยเข้ำระบบนอกจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ภำยใต้สัญญำ
ซื้อขำยดังกล่ำว หำกพบว่ำมีกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวจะถือว่ำสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำ
เป็นอันสิ้นสุดลงโดยทันที และผู้กระท ำผิดจะได้รับกำรลงโทษปรับตำมที่ก ำหนด 
และช าระเงินที่ได้รับจากการขายไฟฟ้าคืนการไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่ายเต็มจ านวน
ที่ได้รับตั้งแต่วัน COD 

2 17 ก.ย. 2556 
 

- ประกำศ กกพ. เรื่อง “การรับซ้ือไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ที่ติดตั้งบนหลังคา (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)” 

- ขอแก้ไขสถำนที่ยื่นแบบค ำขอขำยไฟฟ้ำและกำรเชื่อมโยงระบบไฟฟ้ำของกำร
ไฟฟ้ำนครหลวง เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกต่อผู้ที่มีควำมประสงค ์

3 10 ต.ค. 2556 - ประกำศ กกพ. เรื่อง “ขยายระยะเวลารับซ้ือไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ท่ีติดตั้งบนหลังคา ส าหรับบ้านอยู่อาศัย” 

- เพ่ือให้สำมำรถด ำเนินกำรรับซื้อไฟฟ้ำจำก Solar PV Rooftop ส ำหรับบ้ำนอยู่
อำศัยเป็นไปตำมเป้ำหมำย กกพ. จึงประกำศขยำยเวลำกำรยื่นแบบค ำขอส ำหรับ
บ้ำนอยู่อำศัยที่จะครบก ำหนดในวันที่ 11 ตุลำคม 2556 ออกไปเป็นวันที่       
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ฉบับที่ ลงวันที่ รำยละเอียด 
15 พฤศจิกำยน 2556 

4 24 มี.ค. 2557 - ประกำศส ำนักงำน กกพ. เรื่อง “การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบน
หลังคา (Solar PV Rooftop) ไม่ถือเป็นโรงงานผลิตไฟฟ้า” 

- อำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ 48 แห่ง พ.ร.บ.กำรประกอบกิจกำรพลังงำน พ.ศ. 2550 
กกพ. ในกำรประชุมครั้งที่ 10/2557 (ครั้งที่ 259) เมื่อวันที่ 13 มีนำคม 2557 ได้
มีมติให้การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar PV 
Rooftop) ไม่ถือเป็นโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้า จึงเป็นกิจกำรไฟฟ้ำที่ไม่ต้อง
ยื่นค ำขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน (รง.4) 

- แต่ถือว่ำเป็นกิจกำรไฟฟ้ำที่ต้องแจ้งต่อ ส ำนักงำน กกพ. ตำมประกำศของ กกพ. 
เรื่อง กำรก ำหนดให้กิจกำรพลังงำนที่ได้รับกำรยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญำตเป็น
กิจกำรที่ต้องแจ้ง พ.ศ. 2551 

กพช. 15 ส.ค. 2557 - กพช. เมื่อวันที่ 15 สิงหำคม 2557 มีมติส ำหรับ Solar PV Rooftop ดังนี้ 
o ให้ขยำยก ำหนดวัน SCOD ของ Solar PV Rooftop ส ำหรับโครงกำรที่

ผูกพันกับภำครัฐแล้ว 130.64 MWp จำกที่ก ำหนดไว้เดิมภำยในเดือน
ธันวำคม 2556 เป็นภำยในสิ้นเดือนธันวำคม 2557 

o ให้เปิดรับซื้อไฟฟ้ำส ำหรับ Solar PV Rooftop ส ำหรับบ้ำนอยู่อำศัยขนำด
ไม่เกิน 10 kWp เพ่ิมอีก 69.36 MW โดยก ำหนดอัตรำ FiT 6.85 บำท/
หน่วย โดยมีก ำหนดวัน SCOD ภำยในสิ้นเดือนธันวำคม 2558 

5 2 ก.พ. 2558 - ประกำศ กกพ. เรื่อง “การรับซื้อไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ที่ติดตั้งบนหลังคา ประเภทบ้านอยู่อาศัย (ส าหรับการรับซ้ือไฟฟ้าเพิ่มให้ครบ 
100 เมกะวัตต์)” 

- ให้กำรไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำยรับซื้อไฟฟ้ำจำก Solar PV Rooftop ประเภทบ้ำนอยู่
อำศัย ขนำดก ำลังผลิตติดตั้งไม่เกิน 10 kWp โดยให้จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิง
พาณิชย์ (COD) ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ในปริมำณกำรรับซื้อเพ่ิมเติม
ให้ครบตำมเป้ำหมำย 100 MWp 

- ปริมำณกำรรับซื้อไฟฟ้ำเพ่ิมในแต่ละพ้ืนที่ของกำรไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำยให้ครบตำม
เป้ำหมำย 100 MWp มีดังนี ้

พื้นที่/เขต ก ำลังกำรผลิตติดตั้ง (MWp) 
(1) กำรไฟฟ้ำนครหลวง (กฟน.) 35.691 
(2) กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค (กฟภ.) 32.530 

- ภำคเหนือ 20 จังหวัด 8.574 
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ฉบับที่ ลงวันที่ รำยละเอียด 
- ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด 
- ภำคกลำง 16 จังหวัด 1 อ ำเภอ 
- ภำคใต้ 18 จังหวัด 

0.058 
10.396 
13.501 

 
- ผู้ที่ประสงค์จะขำยไฟฟ้ำให้กับกำรไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำยจะต้องมีคุณสมบัติและไม่

มีลักษณะต้องห้ำม ดังนี้ 
o เป็นเจ้ำของอำคำร หรือได้รับกำรยินยอมจำกผู้ที่เป็นเจ้ำของอำคำร หรือมี

สัญญำเช่ำ ทั้งนี้ ผู้ที่ประสงค์จะขำยไฟฟ้ำจะต้องไม่เคยได้รับกำรสนับสนุน
กำรผลิตไฟฟ้ำจำก Solar PV Rooftop ตำมนโยบำยรัฐบำลในรูปแบบอ่ืนๆ   

o โดยอำคำรที่ติดตั้งแผงเซลล์แสงอำทิตย์ต้องมีมิเตอร์ที่มีกำรซื้อไฟฟ้ำอยู่
แล้ว หรือเป็นผู้ขอใช้ไฟฟ้ำรำยใหม่ ตำมประเภทผู้ใช้ไฟฟ้ำประเภทที่ 1 
ตำมประกำศอัตรำค่ำไฟฟ้ำของกำรไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำย ซึ่งอำคำรดังกล่ำว
จะต้องไม่เป็นของหน่วยงำนของรัฐ (ตำมที่ระบุไว้ด้ำนล่ำง)  

o กรณีท่ีผู้ประสงค์จะขำยไฟฟ้ำเป็นนิติบุคคล จะต้องมีวัตถุประสงค์ที่ระบุใน
หนังสือรับรองให้ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ 

o ไม่เป็นกระทรวง ทบวง กรม รัฐวิสำหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
ส่วนรำชกำรที่มีชื่อเรียกอย่ำงอ่ืนและมีฐำนะเป็นกรม ส่วนรำชกำรสังกัด
รัฐสภำ ศำล หรือหน่วยงำนรัฐอ่ืนๆ 

- ผู้ที่ประสงค์จะขำยไฟฟ้ำให้กับกำรไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำยต้องยื่นแบบค ำขอขำย
ไฟฟ้ำและกำรเชื่อมโยงระบบไฟฟ้ำตำมท่ีก ำหนด ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภำพันธ์ 2558 
ถึงวันที่รับซือ้ได้เต็มเป้ำหมำย ทั้งนี้ต้องไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ในเวลำ
ท ำกำร ณ ที่ท ำกำรกำรไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำยตำมที่ก ำหนด 

- ในแบบค ำขอหนึ่งๆ จะมีก ำลังผลิตติดตั้งตำมก ำหนด ดังนี้ 
o จะต้องติดตั้งแผงเซลล์แสงอำทิตย์ ไม่เกิน 10 kWp 
o จะต้องเป็นแผงเซลล์แสงอำทิตย์ที่ใช้วงจรและมีจุดรับซื้อไฟฟ้ำเดียวกัน 

- กำรไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำยจะเรียงล ำดับค ำขอขำยไฟฟ้ำตำมวันและเวลำที่ได้รับ
เอกสำรครบถ้วนสมบูรณ์เป็นส ำคัญ ทั้งนี้ กรณีต้องมีกำรจัดส่งเอกสำรเพ่ิมเติม 
ต้องส่งภำยใน 15 วัน แต่ไม่เกินก ำหนดวันและเวลำปิดค ำขอ กำรไฟฟ้ำฝ่ำย
จ ำหน่ำยจะไม่รับเอกสำรใดๆ เพ่ิมเติมหลังพ้นก ำหนดปิดรับค ำขอขำยไฟฟ้ำ 
โดยถือว่ำไม่ประสงค์จะจัดส่งข้อมูลเพิ่มเติมแล้ว 

- อัตรำรับซื้อไฟฟ้ำจำก Solar PV Rooftop ให้เป็นไปตำมอัตรำ FiT ประเภท
บ้ำนอยู่อำศัย ก ำหนดให้กำรไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำยรับซื้อไฟฟ้ำเข้ำระบบในส่วน
ปริมำณพลังงำนไฟฟ้ำที่ไม่เกิน Capacity Factor ร้อยละ 14.84 (หรือคิดเป็น 
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ฉบับที่ ลงวันที่ รำยละเอียด 
1,299.98 หน่วย/kWp/ปี (365 วัน) หรือ 1,303.55 หน่วย/kWp/ปี (366 วัน)) 
ในอัตรา 6.85 บาท/หน่วย 
o ส ำหรับส่วนที่เกิน Capacity Factor ร้อยละ 14.84 จะได้รับอัตรำรับซื้อ

ไฟฟ้ำเท่ำกับอัตราค่าไฟฟ้าขายส่งเฉลี่ย ณ ระดับแรงดัน 11-33 kV รวม
กับค่า Ft ขายส่งเฉลี่ย (ในระยะเวลำ 12 เดือน) แต่ทั้งนี้ อัตรำดังกล่ำว
จะต้องไม่เกินอัตรำ FiT ที่ 6.85 บำท/หน่วย 

o ทั้งนี้ ส ำหรับปริมำณรับซื้อในปีแรกและปีสุดท้ำยของสัญญำ ถ้ำไม่ครบปี
ปฏิทินให้ใช้อัตรำ FiT 6.85 บำท/หน่วย โดยไม่ต้องคิด Capacity Factor 

- กำรไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำยจะประกำศรำยชื่อผู้ยื่นค ำขอขำยไฟฟ้ำเป็นระยะๆ 
ตำมล ำดับที่ผ่ำนกำรคัดเลือก ทั้งนี้ ไม่เกินวันที่ 31 กรกฎำคม 2558  โดยผู้ที่
ผ่ำนกำรคัดเลือกจะต้องรับทรำบเงื่อนไขต่ำงๆ และลงนำมสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำ 
ภำยใน 60 วันนับจำกวันที่ประกำศรำยชื่อผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือก หำกไม่
ด ำเนินกำรภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ให้ถือว่ำค ำขอนั้นเป็นอันยกเลิก 

- ผู้ที่ลงนำมสัญญำแล้ว จะต้องจ่ำยไฟฟ้ำเข้ำระบบภำยในก ำหนดวัน SCOD แต่
ไม่เกินวันที่ 31 ธันวำคม 2558 มิเช่นนั้นให้ถือว่ำสัญญำเป็นอันสิ้นสุดลง 

- ก่อนวัน COD ผู้ยื่นค ำขอจะต้องน ำใบอนุญำตตำมที่กฎหมำยก ำหนด มำแสดง
ต่อกำรไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำยที่เป็นคู่สัญญำ 

- สัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำมีระยะเวลำ 25 ปี โดยกำรนับอำยุสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำให้
พิจำรณำแล้วแต่กรณี ดังนี้ 
o กรณีจ่ำยไฟฟ้ำก่อนวัน SCOD ให้นับจำกวันที่จ่ำยไฟฟ้ำจริง (วัน COD จริง) 
o กรณีจ่ำยไฟฟ้ำในวัน SCOD ให้นับจำกวัน SCOD นั้น (วัน COD จริง) 
o กรณีจ่ำยไฟฟ้ำหลังวัน SCOD ให้นับจำกวัน SCOD (วัน SCOD ตำมสัญญำ) 

- ผู้ที่ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำ Solar PV Rooftop ควรเป็นผู้ที่ได้รับกำรรับรองและ
ขึ้นทะเบียนจำก พพ. หรือผู้ที่มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพที่เก่ียวข้อง 

- ผู้ที่ลงนำมในสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำจะต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอ่ืนๆ 
ที่ก ำหนดในสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำอย่ำงเคร่งครัด ห้ำมมิให้มีกำรน ำเชื้อเพลิงอ่ืนๆ 
หรือน ำพลังงำนไฟฟ้ำจำกแหล่ง อ่ืนมำขำยเข้ำระบบนอกจำกพลังงำน
แสงอำทิตย์ โดยใช้เซลล์แสงอำทิตย์ภำยใต้สัญญำซื้อขำย รวมถึงห้ำมมิให้ติดตั้ง
แผงเซลล์แสงอำทิตย์เพ่ิมเติมจำกที่ระบุไว้ในสัญญำ หำกพบว่ำมีกำรด ำเนินกำร
ดังกล่ำวจะถือว่ำเป็นกำรผิดสัญญำและถือว่ำสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำเป็นอันสิ้นสุด
ลงโดยทันที และจะต้องเสียค่ำปรับตำมที่ระบุไว้ในสัญญำ 

- ผู้ผลิตไฟฟ้ำต้องปฏิบัติตำมประกำศ กกพ. เรื่อง “มำตรกำรด้ำนกำรออกแบบ
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ฉบับที่ ลงวันที่ รำยละเอียด 
ติดตั้งและกำรจัดกำรขยะและกำกของเสียส ำหรับผู้ประกอบกำรกิจกำรผลิต
ไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์จำกเทคโนโลยีแผงโฟโตโวลเทอิกที่ได้รับกำรยกเว้นไม่
ต้องขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรไฟฟ้ำ” 

- ผู้ผลิตไฟฟ้ำต้องรับผิดชอบในกำรก ำจัดแผง Solar PV Rooftop ที่ไม่ได้ใช้งำน
หรือเสื่อมสภำพและตำมข้อก ำหนดในกฎหมำยต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง 

6 17 ก.พ. 2558 - ประกำศ กกพ. เรื่อง “การรับซื้อไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ที่ติดตั้งบนหลังคา ประเภทบ้านอยู่อาศัย (ส าหรับการรับซ้ือไฟฟ้าเพิ่มให้ครบ 
100 เมกะวัตต์) (แก้ไขเพิ่มเติม)” 

- ท ำกำรแก้ไขข้อควำม “ผู้ที่ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำ Solar PV Rooftop ต้องเป็นผู้
ที่มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพที่เกี่ยวข้อง” โดยยกเลิกค ำว่ำ “ควรเป็นผู้ที่ได้รับ
กำรรับรองและขึ้นทะเบียนจำก พพ.” 

- แก้ไขปริมำณกำรรับซื้อไฟฟ้ำเพ่ิมในแต่ละพ้ืนที่ของกำรไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำยให้
ครบตำมเป้ำหมำย 100 MWp มีดังนี ้

พื้นที่/เขต ก ำลังกำรผลิตติดตั้ง (MWp) 
(1) กำรไฟฟ้ำนครหลวง (กฟน.) 35.691 
(2) กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค (กฟภ.) 42.941 

- ภำคเหนือ 20 จังหวัด 
- ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด 
- ภำคกลำง 16 จังหวัด 1 อ ำเภอ 
- ภำคใต้ 18 จังหวัด 

10.047 
8.235 
10.969 
13.691 

-  

 
5) ระเบียบ กกพ. ว่ำด้วยกำรรับซื้อไฟฟ้ำจำกกำรผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคำ  

ฉบับที่ ลงวันที่ รำยละเอียด 
1 30 ส.ค. 2556 

 
- ระเบียบ กกพ. ว่ำด้วยการรับซื้อไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

ที่ติดตั้งบนหลังคา พ.ศ. 2556 
- กำรผลิตไฟฟ้ำ Solar PV Rooftop หมำยถึง กำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำน

แสงอำทิตย์โดยเทคโนโลยีแผงโฟโตโวลเทอิก ที่ติดตั้งบนหลังคำ ดำดฟ้ำ หรือ
ส่วนหนึ่งส่วนใดบนอำคำร 
o อำคำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร แต่ไม่รวมก ำแพง รั้ว ป้ำย 

หรือสิ่งที่สร้ำงขึ้นส ำหรับติดหรือตั้งป้ำย หรือพ้ืนที่จอดรถ กลับรถ หรือ
ทำงเข้ำออกของรถส ำหรับอำคำร หรือสิ่งที่สร้ำงขึ้นอย่ำงอ่ืนท ำนองเดียวกัน 



 

บริษัท เอ็นเนอร์ย่ีลิงค์ จ ำกัด 

เลขที่ 8 ซอยเจริญนคร 48 ถนนเจริญนคร 
 แขวงส ำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10600 

โทร 0-2612-1376 โทรสำร 02-612-1374 
 

รำยงำนฉบับสมบูรณ์ 
สนับสนุนกำรด ำเนินงำนทบทวนต้นทุนรำคำรับซื้อไฟฟ้ำในรูปแบบ Feed-in tariff หน้ำที่ 3-92 

 

Energy Link Co.,Ltd.Energy Link Co.,Ltd.

ฉบับที่ ลงวันที่ รำยละเอียด 
- ค ำนิยำมของกำรแบ่งประเภทบ้ำนอยู่อำศัย หรืออำคำรธุรกิจ หรือโรงงำน 
o บ้ำนอยู่อำศัย หมำยถึง อำคำรของผู้ใช้ไฟฟ้ำประเภทที่ 1 
o อำคำรธุรกิจหรือโรงงำน หมำยถึง อำคำรของผู้ใช้ไฟฟ้ำประเภทที่ 2 

กิจกำรขนำดเล็ก หรือประเภทที่ 3 กิจกำรขนำดกลำง หรือประเภทที่ 4 
กิจกำรขนำดใหญ่ หรือประเภทที่ 5 กิจกำรเฉพำะอย่ำง 

- ให้กำรไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำยเป็นผู้รับซื้อไฟฟ้ำจำก Solar PV Rooftop ตำม
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่ก ำหนดในระเบียบนี้  โดยจะรับซื้อไฟฟ้ำตำม
พ้ืนที่และปริมำณที่ก ำหนดในประกำศในแต่ละครำว 

- ผู้ที่ยื่นขอ Solar PV Rooftop เมื่อยื่นแบบค ำขอแล้ว ห้ำมไม่ให้เปลี่ยนแปลง
ข้อมูลก ำลังผลิตติดตั้ง ปริมำณพลังไฟฟ้ำเสนอขำย และจุดรับซื้อไฟฟ้ำก่อนวัน
ลงนำมสัญญำ 

- ในกำรยื่นค ำขอขำยไฟฟ้ำ ผู้ยื่นจะต้องระบุวัน SCOD ที่ชัดเจนและอยู่ในกรอบ
เวลำ SCOD ที่ก ำหนดในประกำศ ทั้งนี้ กำรไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำยสำมำรถ
เปลี่ยนแปลงก ำหนดวัน SCOD ได้ตำมควำมเหมำะสม 

- กำรรับซื้อไฟฟ้ำให้ใช้วิธีกำรคัดเลือกโดยเรียงล ำดับตำมค ำขอขำยไฟฟ้ำที่ได้รับ
เอกสำรครบถ้วนสมบูรณ์ โดยพิจำรณำจำกคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีกำร 
เงื่อนไขที่ประกำศก ำหนด หรือวิธีกำรอ่ืนใดที่ประกำศในแต่ละครำว 

- กกพ. จะประกำศรับซื้อไฟฟ้ำในแต่ละครำว โดยก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
o ปริมาณการรับซื้อไฟฟ้ารวม รวมถึงก าหนดบริเวณพื้นที่ระบบไฟฟ้ำที่

สำมำรถรองรับได ้
o ก ำหนดวันเปิดและปิดรับค ำขอขำยไฟฟ้ำ และกรอบวันประกำศผล 
o อัตรา FiT กรอบระยะเวลาวัน SCOD และระยะเวลาการให้ FiT 
o ค่ำธรรมเนียม และค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ที่เก่ียวข้อง 
o สถำนที่ยื่นแบบค ำขอขำยไฟฟ้ำ 
o หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

- ให้กำรไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำยเป็นผู้พิจำรณำค ำขอขำยไฟฟ้ำ ตำมหลักเกณฑ์ 
ดังต่อไปนี้ 
o ควำมสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก ำหนดและควำมครบถ้วน

สมบูรณ์ของเอกสำรหลักฐำน ตำมรำยละเอียดที่ก ำหนด 
o วันและเวลำที่ได้รับแบบค ำขอที่มีควำมครบถ้วนสมบูรณ์เป็นส ำคัญ 



 

บริษัท เอ็นเนอร์ย่ีลิงค์ จ ำกัด 
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รำยงำนฉบับสมบูรณ์ 
สนับสนุนกำรด ำเนินงำนทบทวนต้นทุนรำคำรับซื้อไฟฟ้ำในรูปแบบ Feed-in tariff หน้ำที่ 3-93 
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ฉบับที่ ลงวันที่ รำยละเอียด 
o ล ำดับค ำขอขำยไฟฟ้ำจำกผู้ยื่นเรียงตำมล ำดับวันเวลำที่ได้รับเอกสำร

ครบถ้วนสมบูรณ์จนกว่าปริมาณที่เสนอขายรวมเท่ากับปริมาณรับซื้อที่
ประกาศในแต่ละคราว ซึ่งถือว่ำค ำขอเหล่ำนั้นได้รับคัดเลือกให้มำท ำสัญญำ 

- กำรไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำยจะประกำศรำยชื่อผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกให้มำลงนำมใน
สัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำ ภำยในก ำหนดวันที่ระบุไว้ในประกำศ หำกไม่ลงนำมภำยใน
ระยะเวลำที่ก ำหนดจะถือว่ำค ำขอขำยไฟฟ้ำเป็นอันยกเลิก 

- ปริมำณพลังงำนไฟฟ้ำที่จะรับซื้อให้เป็นไปตำมปริมำณพลังงำนไฟฟ้ำที่จ่ำยจริง
ในเดือนนั้นๆ จำกมิเตอร์ที่กำรไฟฟ้ำก ำหนด หำกในเดือนใดที่มีกำรจ่ำยไฟฟ้ำ
เกินกว่าที่ระบุในสัญญา การไฟฟ้าจะไม่คิดค่าไฟฟ้าในส่วนที่เกินนั้น 

- รำคำรับซื้อไฟฟ้ำเป็นอัตรำ FiT ตำมอัตรำที่ก ำหนดในประกำศแต่ละครำว 
- มูลค่ำกำรรับซื้อไฟฟ้ำในแต่ละเดือนจะค ำนวณจำกปริมาณพลังงานไฟฟ้า คูณ

ด้วย อัตรา FiT ที่ก าหนดในประกาศ 
- ผู้ที่ลงนำมในสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำต้องปฏิบัติให้เป็นไปตำมเงื่อนไขต่ำงๆที่ก ำหนด 

รวมทั้งห้ำมเปลี่ยนแปลงขนำดก ำลังผลิตติดตั้ง ปริมำณพลังไฟฟ้ำเสนอขำย จุด
รับซื้อไฟฟ้ำและเทคโนโลยีกำรผลิตไฟฟ้ำ หลังจำกท่ีลงนำมสัญญำแล้ว 

- ในกรณีผู้ผลิตไฟฟ้ำมีควำมประสงค์จะขอโอนสิทธิหน้ำที่ในกำรปฏิบัติตำม
สัญญำ จะต้องได้รับกำรยินยอมจำกกำรไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำยตำมหลักเกณฑ์ที่
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำยก ำหนด และแจ้งให้ส ำนักงำน กกพ. ทรำบด้วย 

- หำกไม่สำมำรถจ่ำยไฟฟ้ำเข้ำระบบตำมก ำหนดวัน SCOD ได้ ให้กำรไฟฟ้ำฝ่ำย
จ ำหน่ำยและผู้ผลิตไฟฟ้ำปฏิบัติตำมข้อก ำหนดในสัญญำอย่ำงเคร่งครัด 

2 30 ธ.ค. 2557 - ระเบียบ กกพ. ว่ำด้วยการรับซื้อไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่
ติดตั้งบนหลังคา (ส าหรับการรับซื้อไฟฟ้าเพิ่มให้ครบ 100 เมกะวัตต์) พ.ศ. 2557 

- ระเบียบนี้ใช้ส ำหรับกำรรับซื้อไฟฟ้ำตำมประกำศ กกพ. เพ่ิมเติมในประเภทบ้ำน
อยู่อำศัยเท่ำนั้น 

- กำรผลิตไฟฟ้ำ Solar PV Rooftop หมำยถึง กำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำน
แสงอำทิตย์โดยเทคโนโลยีแผงโฟโตโวลเทอิก ที่ติดตั้งบนหลังคำ ดำดฟ้ำ หรือ
ส่วนหนึ่งส่วนใดบนอำคำร (ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร) 
o แต่ไม่รวมก ำแพง รั้ว ป้ำย หรือสิ่งที่สร้ำงขึ้นส ำหรับติดหรือตั้งป้ำย หรือพ้ืนที่

จอดรถ กลับรถ หรือทำงเข้ำออกของรถส ำหรับอำคำร หรือสิ่งที่สร้ำงขึ้น
อย่ำงอ่ืนท ำนองเดียวกัน 

- ประเภทบ้ำนอยู่อำศัย หมำยถึง อำคำรของผู้ใช้ไฟฟ้ำประเภทที่ 1 
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ฉบับที่ ลงวันที่ รำยละเอียด 
- ให้กำรไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำยเป็นผู้รับซื้อไฟฟ้ำจำก Solar PV Rooftop ตำม

หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่ก ำหนดในระเบียบนี้ โดยจะรับซื้อไฟฟ้ำตำม
พ้ืนที่และปริมำณที่ก ำหนดในประกำศในแต่ละครำว 

- ผู้ที่ยื่นขอ Solar PV Rooftop เมื่อยื่นแบบค ำขอแล้ว ห้ำมเปลี่ยนแปลงจุดรับ
ซื้อไฟฟ้ำ แต่ในส่วนของกำรห้ำมเปลี่ยนแปลงขนาดก าลังผลิตติดตั้ง เว้นแต่จะ
ได้รับกำรยินยอมจำกกำรไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำย โดยควำมเห็นชอบของ กกพ. 

- ในกำรยื่นค ำขอขำยไฟฟ้ำ ผู้ยื่นจะต้องระบุวัน SCOD ที่ชัดเจน โดยกำรไฟฟ้ำ
ฝ่ำยจ ำหน่ำยสำมำรถเปลี่ยนแปลงก ำหนดวัน SCOD ได้ตำมควำมเหมำะสม 
ทั้งนี้ วัน SCOD จะต้องเป็นไปตำมกรอบเวลำที่ก ำหนดในประกำศ  

- กำรรับซื้อไฟฟ้ำให้ใช้วิธีกำรคัดเลือกโดยเรียงล ำดับตำมค ำขอขำยไฟฟ้ำที่ได้รับ
เอกสำรครบถ้วนสมบูรณ์ โดยพิจำรณำจำกคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีกำร 
เงื่อนไขที่ประกำศก ำหนด หรือวิธีกำรอ่ืนใดที่ประกำศในแต่ละครำว 

- กกพ. จะประกำศรับซื้อไฟฟ้ำในแต่ละครำว โดยก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
o ปริมาณการรับซื้อไฟฟ้ารวม รวมถึงก าหนดบริเวณพื้นที่ระบบไฟฟ้ำที่

สำมำรถรองรับได ้
o ก ำหนดวันเปิดและปิดรับค ำขอขำยไฟฟ้ำ และกรอบวันประกำศผล 
o อัตรา FiT กรอบระยะเวลาวัน SCOD และระยะเวลาการให้ FiT 
o ค่ำธรรมเนียม และค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ที่เก่ียวข้อง 
o สถำนที่ยื่นแบบค ำขอขำยไฟฟ้ำ 
o หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

- ให้กำรไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำยเป็นผู้พิจำรณำค ำขอขำยไฟฟ้ำ ตำมหลักเกณฑ์ 
ดังต่อไปนี้ 
o ควำมสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก ำหนดและควำมครบถ้วน

สมบูรณ์ของเอกสำรหลักฐำน ตำมรำยละเอียดที่ก ำหนด 
o วันและเวลำที่ได้รับแบบค ำขอที่มีควำมครบถ้วนสมบูรณ์เป็นส ำคัญ 
o ล ำดับค ำขอขำยไฟฟ้ำจำกผู้ยื่นเรียงตำมล ำดับวันเวลำที่ได้รับเอกสำร

ครบถ้วนสมบูรณ์จนกว่าปริมาณที่เสนอขายรวมเท่ากับปริมาณรับซื้อที่
ประกาศในแต่ละคราว ซึ่งถือว่ำค ำขอเหล่ำนั้นได้รับคัดเลือกให้มำท ำสัญญำ 

- กำรไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำยจะประกำศรำยชื่อผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกให้มำลงนำมใน
สัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำ ภำยใน 60 วัน นับจำกวันที่ประกำศรำยชื่อ หำกไม่ลงนำม
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ฉบับที่ ลงวันที่ รำยละเอียด 
ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดจะถือว่ำค ำขอขำยไฟฟ้ำเป็นอันยกเลิก 

- ปริมำณพลังงำนไฟฟ้ำที่จะรับซื้อให้เป็นไปตำมปริมำณพลังงำนไฟฟ้ำที่จ่ำยจริง
ในเดือนนั้นๆ จำกมิเตอร์ที่กำรไฟฟ้ำก ำหนด หำกในเดือนใดท่ีมีการจ่ายปริมาณ
พลังไฟฟ้าเกินกว่าปริมาณพลังไฟฟ้าสูงสุดตามที่ระบุในสัญญา การไฟฟ้า
ฝ่ายจ าหน่ายจะไม่คิดค่าไฟฟ้าในส่วนที่เกินนั้น 
o ในกรณีผู้ผลิตไฟฟ้ำมีกำรซื้อไฟฟ้ำเข้ำไปใช้ในระบบผลิตผ่ำนมิเตอร์ โดย

ปริมำณพลังงำนไฟฟ้ำดังกล่ำว กำรไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำยจะคิดเงินค่ำไฟฟ้ำ
ตำมวิธีปฏิบัติที่กำรไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำยก ำหนด 

- รำคำรับซื้อไฟฟ้ำเป็นอัตรำ FiT ตำมอัตรำที่ก ำหนดในประกำศกำรรับซื้อไฟฟ้ำ 
- มูลค่ำกำรรับซื้อไฟฟ้ำในแต่ละเดือนจะค ำนวณจำกปริมาณพลังงานไฟฟ้า คูณ

ด้วย อัตรา FiT ที่ก าหนดในประกาศ (ตำมหลักกำรค ำนวณข้ำงต้น) 
- ผู้ที่ลงนำมในสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำต้องปฏิบัติให้เป็นไปตำมเงื่อนไขต่ำงๆที่ก ำหนด

อย่ำงเคร่งครัด รวมทั้งห้ำมมิให้โอนสิทธิและหน้ำที่ในค ำขอขำยไฟฟ้ำหรือใน
สัญญำให้กับผู้อ่ืน เว้นแต่จะได้รับกำรยินยอมจำกกำรไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำยตำม
หลักเกณฑ์ที่กำรไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำยก ำหนด โดยควำมเห็นชอบของ กกพ. 

 
6) ระเบียบ กกพ. ว่ำด้วยกำรรับซื้อไฟฟ้ำจำกโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์แบบติดตั้งบน

พ้ืนดิน ส ำหรับหน่วยงำนรำชกำรและสหกรณ์ภำคกำรเกษตร  

ฉบับที่ ลงวันที่ รำยละเอียด 
1 6 มี.ค. 2558 

 
- ระเบียบ กกพ. ว่ำด้วย “การรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน

แสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน ส าหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาค
การเกษตร” 

- ใช้กับกำรรับซื้อไฟฟ้ำจำกผู้ผลิตไฟฟ้ำขนำดเล็กมำก (VSPP) ภำยใต้โครงกำรนี้เท่ำนั้น 
- นิยามของหน่วยงำนรำชกำรและสหกรณ์ภำคกำรเกษตร 
o หน่วยงำนรำชกำร คือ หน่วยงำนของส่วนรำชกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วย

ระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน และให้หมำยควำมรวมถึงองค์กรที่รัฐจัดตั้งขึ้น 
o สหกรณ์ภำคกำรเกษตร คือ สหกรณ์ท่ีได้จดทะเบียนสหกรณ์ประเภทสหกรณ์

กำรเกษตร สหกรณ์นิคม และสหกรณ์ประมงตำมกฎหมำยว่ำด้วยสหกรณ์ 
- สถานที่ตั้งโครงการต้องเป็นพื้นที่ ดังต่อไปนี้ 
o กรณีเป็นหน่วยงำนรำชกำร ให้โครงกำรตั้งอยู่ในที่รำชพัสดุซึ่งหน่วยงำน

รำชกำรที่เข้ำร่วมโครงกำรเป็นผู้ครอบครองและได้รับอนุญำตจำกกรมธนำ
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ฉบับที่ ลงวันที่ รำยละเอียด 
รักษ์ให้น ำพ้ืนที่รำชพัสดุในครอบครองมำใช้ประโยชน์ในโครงกำรนี้ หรือ
เป็นที่ดินที่หน่วยงำนรำชกำรเป็นเจ้ำของที่ดิน 

o กรณีเป็นสหกรณ์ภำคกำรเกษตร ให้โครงกำรตั้งอยู่ในที่ดินที่สหกรณ์ภำค
กำรเกษตรเป็นเจ้ำของหรือที่ดินที่สมำชิกสหกรณ์ภำคกำรเกษตรเป็นเจ้ำของ
กรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองตำมกฎหมำย เพ่ือใช้ด ำเนินโครงกำร 

- ผู้ที่ประสงค์จะเป็นเจ้ำของโครงกำรจะต้องยื่นควำมจ ำนงขอเข้ำร่วมโครงกำร
ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขตำมที่  คณก.บริหำรฯก ำหนด และภำยหลัง
จำกที่ได้รับกำรตอบรับเข้ำร่วมโครงกำรแล้ว ให้เจ้ำของโครงกำรมำยื่นค ำร้อง
และข้อเสนอขอขำยไฟฟ้ำกับกำรไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำย เพ่ือลงนำมสัญญำต่อไป 

- กำรไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำยจะเป็นผู้รับซื้อไฟฟ้ำตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไข 
ที่ก ำหนดในระเบียบนี้ ในปริมำณกำรรับซื้อที่ขนำดก าลังผลิตติดตั้งไม่เกิน 5 
MWp ต่อ 1 โครงการ รวมให้เต็มตามเป้าหมาย 800 MWp  

- ต้องค ำนึงถึงและปฏิบัติตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน 
กฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร กฎหมำยว่ำด้วยกำรผังเมือง กฎหมำยว่ำด้วย
กำรพัฒนำและส่งเสริมพลังงำน กฎหมำยว่ำด้วยกำรให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจกำร
ของรัฐ กฎหมำยว่ำด้วยรำชพัสดุ กฎหมำยว่ำด้วยกำรประกอบกิจกำรพลังงำน 

- สัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำจะมีอายุสัญญา 25 ปี และจะต้องจ่ำยไฟฟ้ำเข้ำระบบ
ภำยในวัน SCOD ทั้งนี้ให้ลงนำมสัญญำภำยใน 120 วันนับจำกวันที่ได้รับ
หนังสือแจ้งผลกำรพิจำรณำรับซื้อไฟฟ้ำ มิเช่นนั้นให้ถือว่ำค ำขอเป็นอันยกเลิก 

- หำกไม่สำมำรถจ่ำยไฟฟ้ำเข้ำระบบได้ตำมก ำหนดวัน SCOD และมีควำม
ประสงค์ขอขยำยวัน SCOD จะต้องแจ้งให้กำรไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำยทรำบไม่น้อย
กว่ำ 30 วันก่อนวัน SCOD โดยกำรไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำยจะพิจำรณำตำมควำม
พร้อม 4 ด้ำน ให้แล้วเสร็จภำยใน 30 วัน โดยสามารถขยายวัน SCOD ออกไป
ได้อีก แต่ไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2559 

- ก่อนวัน COD เจ้ำของโครงกำรจะต้องน ำใบอนุญำตตำมที่กฎหมำยก ำหนดมำ
แสดงต่อกำรไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำยที่เป็นคู่สัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำ 

- ถ้ำไม่มีกำรเริ่มต้นจ่ำยไฟฟ้ำภำยในวัน SCOD ให้ถือว่ำสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำ
สิ้นสุดลง เว้นแต่กรณีเป็นเหตุสุดวิสัยตำมท่ีก ำหนดไว้ในสัญญำ 

- ปริมำณพลังงำนไฟฟ้ำในส่วนที่ไม่เกิน Capacity Factor ร้อยละ 16 จะได้รับ
อัตรำรับซื้อไฟฟ้ำ (FiT) ที่ 5.66 บำท/หน่วย 
o Capacity Factor ร้อยละ 16 คิดเป็นปริมำณพลังงำนไฟฟ้ำ 1,401,600 
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ฉบับที่ ลงวันที่ รำยละเอียด 
หน่วย/MWp/ปี (365 วัน) หรือ 1,405,440 หน่วย/MWp/ปี (366 วัน) 

o ส ำหรับส่วนที่เกิน Capacity Factor ร้อยละ 16 จะได้รับอัตรำรับซื้อไฟฟ้ำ
เท่ำกับอัตราค่าไฟฟ้าขายส่งเฉลี่ย ณ ระดับแรงดัน 11-33 kV รวมกับ
ค่า Ft ขายส่งเฉลี่ย (ในระยะเวลำ 12 เดือน) แต่ทั้งนี้ อัตรำดังกล่ำว
จะต้องไม่เกินอัตรำ FiT ที่ 5.66 บำท/หน่วย 

o ทั้งนี้ ส ำหรับปริมำณรับซื้อในปีแรกและปีสุดท้ำยของสัญญำ ถ้ำไม่ครบปี
ปฏิทินให้ใช้อัตรำ FiT 5.66 บำท/หน่วย โดยไม่ต้องคิด Capacity Factor 

- สัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำมีระยะเวลำ 25 ปี โดยกำรนับอำยุสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำให้
พิจำรณำแล้วแต่กรณี ดังนี้ 
o กรณีจ่ำยไฟฟ้ำก่อนวัน SCOD ให้นับจำกวันที่จ่ำยไฟฟ้ำจริง (วัน COD จริง) 
o กรณีจ่ำยไฟฟ้ำในวัน SCOD ให้นับจำกวัน SCOD นั้น (วัน COD จริง) 
o กรณีจ่ำยไฟฟ้ำหลังวัน SCOD ให้นับจำกวัน SCOD (วัน SCOD ตำมสัญญำ) 

- ผู้รับใบอนุญำตมีหน้ำที่จะต้องน ำส่งเงินเข้ำกองทุนพัฒนำไฟฟ้ำตำมระเบียบ 
กกพ. รวมทั้งต้องปฏิบัติตำมประกำศ กกพ. เรื่อง “มำตรกำรด้ำนกำรออกแบบ
ติดตั้งและกำรจัดกำรขยะและกำกของเสียส ำหรับผู้ประกอบกำรกิจกำรผลิต
ไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์จำกเทคโนโลยีแผงโฟโตโวลเทอิกที่ได้รับกำรยกเว้นไม่
ต้องขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรไฟฟ้ำ” หรือ ประกำศ กกพ. เรื่อง 
“มำตรกำรป้องกัน แก้ไข และติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส ำหรับผู้
ประกอบกิจกำรไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์จำกเทคโนโลยีแผงโฟโตโวลเทอิกที่
เข้ำข่ำยต้องได้รับใบอนุญำตประกอบกิจกำรผลิตไฟฟ้ำแล้วแต่กรณี” 

- ปริมำณพลังงำนไฟฟ้ำที่จ่ำยเข้ำระบบของกำรไฟฟ้ำให้วัดจำกปริมำณพลังงำน
ไฟฟ้ำที่จ่ำยจริงในเดือนนั้นๆ จำกมิเตอร์ที่กำรไฟฟ้ำก ำหนด หำกช่วงเวลำใดๆ 
ที่มีกำรจ่ำยไฟฟ้ำเกินกว่าปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขายสูงสุดตามสัญญา การ
ไฟฟ้าจะไม่คิดค่าไฟฟ้าในส่วนที่เกินให้ผู้เข้าร่วมโครงการ 

- มูลค่ำกำรรับซื้อไฟฟ้ำในแต่ละเดือนจะค ำนวณจำกปริมาณพลังงานไฟฟ้า คูณ
ด้วย อัตรารับซื้อไฟฟ้าที่ก าหนด (ตำมหลักกำรค ำนวณข้ำงต้น) 

- ห้ำมมิใหผู้้รับใบอนุญำตน ำเชื้อเพลิงอื่นๆมำผลิตไฟฟ้ำหรือน ำพลังงำนจำกแหล่ง
อ่ืนมำขำยเข้ำระบบ รวมถึงกำรติดตั้งแผงเซลล์แสงอำทิตย์เพ่ิมเติมจำกที่ระบุไว้
ในสัญญำ มิเช่นนั้นจะถือว่ำผู้เข้ำร่วมโครงกำรผิดสัญญำและถือว่ำสัญญำสิ้นสุด
ลงทันที โดยจะถูกด ำเนินคดีตำมกฎหมำยต่อไป พร้อมทั้งต้องเสียค่ำปรับ 5 
ล้ำนบำท/MWp ตำมขนำดก ำลังผลิตติดตั้งตำมสัญญำอีกด้วย  



 

บริษัท เอ็นเนอร์ย่ีลิงค์ จ ำกัด 

เลขที่ 8 ซอยเจริญนคร 48 ถนนเจริญนคร 
 แขวงส ำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10600 

โทร 0-2612-1376 โทรสำร 02-612-1374 
 

รำยงำนฉบับสมบูรณ์ 
สนับสนุนกำรด ำเนินงำนทบทวนต้นทุนรำคำรับซื้อไฟฟ้ำในรูปแบบ Feed-in tariff หน้ำที่ 3-98 

 

Energy Link Co.,Ltd.Energy Link Co.,Ltd.

ฉบับที่ ลงวันที่ รำยละเอียด 
- กำรท ำสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำ ห้ำมมิให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำรโอนสิทธิและหน้ำที่ในค ำขอ

ขำยไฟฟ้ำหรือในสัญญำให้กับผู้อ่ืน เว้นแต่จะได้รับกำรยินยอมจำกกำรไฟฟ้ำฝ่ำย
จ ำหน่ำยตำมหลักเกณฑ์ของกำรไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำยที่ได้รับควำมเห็นชอบจำก กกพ. 
o ในกรณีผู้สนับสนุนโครงกำรเป็นนิติบุคคล ห้ำมมิให้เปลี่ยนแปลงจ ำนวนผู้ถือ

หุ้นเดิมจนเป็นเหตุให้ผู้ถือหุ้นเดิมตำมสัญญำน้อยกว่ำกึ่งหนึ่งและห้ำมมิให้
เปลี่ยนแปลงจ ำนวนหุ้นที่ถือเหลือน้อยกว่ำร้อยละ 51 ของจ ำนวนหุ้นทั้งหมด 
จนกว่ำจะได้จ่ำยไฟฟ้ำเข้ำระบบแล้วเป็นระยะเวลำ 3 ปี 

 
3.4.3 กฎหมายและใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า 
 

 
 

หมายเหตุ   (1) ส ำนักงำน กกพ. คือ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน 
 (2) สข. คือ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำนประจ ำเขต 
 (3) อปท. คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 (4) กนอ. คือ กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 
 

รูปที่ 3.13 ภำพรวมกฎหมำยและใบอนุญำตที่เกี่ยวข้องกับกำรประกอบกิจกำรผลิตไฟฟ้ำ 
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1) การตรวจสอบที่ตั้งเรื่องผังเมือง/อาคารควบคุมกับหน่วยงานท้องถิ่น 
 

 แผนผังเมือง  
เป็นแผนผังเมืองที่ท ำขึ้นเพ่ือควบคุมเกี่ยวกับกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยประกอบไปด้วย กำรวำง

และจัดท ำผังเมืองรวม และผังเมืองเฉพำะ 
 

 ผังเมืองรวม 
เป็นแผนผัง นโยบำยและโครงกำรรวมทั้งมำตรกำรควบคุมโดยทั่วไปเพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำร

พัฒนำ และกำรด ำรงรักษำเมือง หรือชนบท ในด้ำนกำรใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน กำรคมนำคม และกำรขนส่ง 
กำรสำธำรณูปโภค บริกำรสำธำรณะ และสภำพแวดล้อม 
 

 ผังเมืองเฉพาะ คืออะไร 
เป็นแผนผังและโครงกำรด ำเนินกำรเพ่ือพัฒนำหรือด ำรงรักษำบริเวณเฉพำะแห่งหรือกิจกำรที่

เกี่ยวข้องในเมือง และชนบทเพื่อประโยชน์แก่กำรผังเมือง 
 

 การแบ่งโซลสีพื้นที่ได้ 22 โซนสี ได้แก่ 

1  เขตสีเหลืองและเส้นทแยงสีขำว ที่ดินประเภทอนุรักษ์เพ่ือกำรอยู่อำศัย 

2  เขตสีเหลือง ที่ดินประเภทที่อยู่อำศัยหนำแน่นน้อย 

3  เขตสีส้ม  ที่ดินประเภทที่อยู่อำศัยหนำแน่นปำนกลำง 

4  เขตสีน ้ำตำล ที่ดินประเภทที่อยู่อำศัยหนำแน่นมำก 

5  เขตสีแดง  ที่ดินประเภทพำณิชยกรรมและที่อยู่อำศัย
หนำแน่นมำก  

6  เขตสีม่วง   ที่ดินประเภทอุตสำหกรรมและคลังสินค้ำ 

7  เขตสีม่วงอ่อน ที่ดินประเภทอุตสำหกรรมเฉพำะกิจ 

8  เขตสีเม็ดมะปรำง  ที่ดินประเภทคลังสินค้ำ 

9  เขตสีขำวมีกรอบและเส้นทแยงส ี
ม่วง 

ท ี่ด ินประเภทอ ุตสำหกรรมทั่วไปทีไ่ม่เป็นมลพ ิษ
ต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมและคลังสินค้ำ 

10  เขตสีเขียว ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

11  เขตสีขำวมีกรอบและเส้นทแยงสี
เขียว 

ท ี่ดนิประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม 
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12  เขตส ีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสี
น้ ำตำล 

ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 

13  เขตสีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสี
ขำว 

ทีดิ่นประเภทอนุรักษ์สภำพแวดล ้อมเพ่ีอกำร
ท่องเที่ยว 

14  เขตสีเขียวอ่อน ที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนำกำรและกำรรักษำ
คุณภำพสิ่งแวดล้อม 

15  เขตสีเขียวอ่อนมีกรอบและเส้น
ทแยงสีขำว   

ที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนำกำร กำรเลี้ยงสัตว์
และรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม 

16  เขตสีเขียวอ่อนมีกรอบและเส้น
ทแยงสีเขียว 

ที่ดินประเภทที่สงวนเพ่ือนันทนำกำรและกำร
รักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม 

17  เขตสีเขียวอ่อนและเส้นทแยงสีขำว ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่ำไม้ 

18  เขตสีเขียวมะกอก ที่ดินประเภทสถำบันกำรศึกษำ 

19  เขตสีฟ้ำ ที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือกำรรักษำคุณภำพ
สิ่งแวดล้อมและกำรประมง 

20  เขตสีน ้ำตำลอ่อน  ที่ดินประเภทอนุรักษ์เพ่ือส่งเสริมเอกลักษณ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

21  เขตสีเทำอ่อน ที่ดินประเภทสถำบันศำสนำ 

22  เขตสีน ้ำเงิน ที่ดินประเภทสถำบันรำชกำร กำรสำธำรณูปโภค 
และสำธำรณูปกำร 

 

 ผังเมืองรวม แบ่งได้  8 ประเภท 
1. ที่ดินประเภทที่อยู่อำศัย แบ่งออกเป็น  3 ระดับ คือ 

- เขตพ้ืนที่สีเหลือง ก ำหนดไว้ให้เป็น ที่ดินประเภทที่อยู่อำศัยหนำแน่นน้อย ให้ใช้
ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเป็นที่อยู่อำศัย หรือสถำบันรำชกำร หรือสำธำรณประโยชน์
เท่ำนั้น พื้นที่นี้ส่วนมำกจะอยู่นอกเมืองหรือในชนบท 

- เขตพ้ืนที่สีส้ม ก ำหนดไว้ให้เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อำศัยหนำแน่นปำนกลำง ให้ใช้
ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเป็นที่อยู่อำศัย หรือสถำบันรำชกำร หรือสำธำรณประโยชน์
เท่ำนั้น พื้นที่นี้จะมีผู้อยู่อำศัยมำกกว่ำพ้ืนที่สีเหลือง 
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- เขตพ้ืนที่สีน้ ำตำล ก ำหนดไว้ให้เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อำศัยหนำแน่นมำก ให้ใช้
ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเป็นที่อยู่อำศัย หรือสถำบันรำชกำร หรือสำธำรณประโยชน์เป็น
ส่วนใหญ่ ส ำหรับกำรใช้ที่ดินเพื่อกิจกำรอื่นให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบ   

 

2. เขตพ้ืนที่สีแดง ที่ดินประเภทพำณิชยกรรม แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ ที่ดินประเภท พ.1-พ.5  

 ที่ดินประเภทนี้ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อพำณิชยกรรม กำรอยู่อำศัย สถำบันรำชกำร 
กำรสำธำรณูปโภค และสำธำรณูปกำรเป็นส่วนใหญ่ ส ำหรับกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจกำร
อ่ืนให้ใช้ได้ไม่เกิน ร้อยละสิบของ ที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ และห้ำมใช้ประโยชน์ที่ดิน 
 
เพ่ือกิจกำรตำมที่ก ำหนด ส่วนมำกจะอยู่ในเมืองใหญ่ๆ กำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจกำรอ่ืน
ให้ใช้ได้ไม่เกิน ร้อยละสิบ และห้ำมใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจกำรตำมที่ก ำหนด 

 
3. เขตพ้ืนที่สีม่วงที่ดินประเภทอุตสำหกรรม   

เขตพ้ืนที่สีม่วงเป็นพ้ืนที่ใช้ประโยชน์ส ำหรับที่ดินประเภทอุตสำหกรรมและคลังสินค้ำ 
ที่สำมำรถสร้ำงโรงงำนได้ในเขตนี้เท่ำนั้น แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

 

- ที่ดินประเภท อ.1 ก ำหนดเป็นเขตอุตสำหกรรม เพ่ือกำรบริหำรและจัดกำร 
สิ่งแวดล้อม ส ำหรับกำรประกอบกิจกำรประเภทอุตสำหกรรมกำรผลิตที่มีมลพิษน้อย 

- ที่ดินประเภท อ.2 ก ำหนดเป็นนิคมอุตสำหกรรม ที่จัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำย ว่ำด้วย
กำรนิคมอุตสำหกรรม ที่ดินประเภทนี้ ให้ใช้ประโยชน์เพ่ืออุตสำหกรรม นิ คม
อุตสำหกรรม กำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำรเป็นส่วนใหญ่ ส ำหรับกำรใช้
ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจกำรอ่ืนให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบ  และห้ำมใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพ่ือกิจกำรตำมที่ก ำหนด 

 

4. เขตพ้ืนที่สีเม็ดมะปรำง ที่ดินประเภทคลังสินค้ำ 

ก ำหนดให้เป็นที่ดินประเภท อ.3 ที่ดินประเภทนี้ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือคลังสินค้ำ 
อุตสำหกรรมเกี่ยวกับกำรบรรจุสินค้ำ อุตสำหกรรมเกี่ยวกับ กำรประกอบชิ้นส่วนต่ำงๆ 
โดยไม่มีกำรผลิต และอุตสำหกรรมบริกำรชุมชน ที่ไม่ก่อเหตุร ำคำญ กำรสำธำรณูปโภค 
และสำธำรณูปกำรเป็นส่วนใหญ่ ส ำหรับกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจกำร อ่ืนให้ใช้ได้ไม่
เกินร้อยละสิบ และห้ำมใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรตำมที่ก ำหนด 

 
5. เขตพ้ืนที่สีขำวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม 

ก ำหนดให้เป็นที่ดินประเภท ก.1-ก.2 ที่ดินประเภทนี้ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม สถำบันรำชกำร กำรสำธำรณูปโภค และ
สำธำรณูปกำร และกำรอนุรักษ์และรักษำสภำพแวดล้อมเป็นส่วนใหญ่ ส ำหรับกำรใช้



 

บริษัท เอ็นเนอร์ย่ีลิงค์ จ ำกัด 

เลขที่ 8 ซอยเจริญนคร 48 ถนนเจริญนคร 
 แขวงส ำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10600 

โทร 0-2612-1376 โทรสำร 02-612-1374 
 

รำยงำนฉบับสมบูรณ์ 
สนับสนุนกำรด ำเนินงำนทบทวนต้นทุนรำคำรับซื้อไฟฟ้ำในรูปแบบ Feed-in tariff หน้ำที่ 3-102 

 

Energy Link Co.,Ltd.Energy Link Co.,Ltd.

ประโยชน์ที่ดิน เพ่ือกิจกำรอ่ืนให้ใช้ได้ ไม่เกินร้อยละห้ำ และร้อยละสิบ  และห้ำมใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรตำมที่ก ำหนด 

 
6. เขตพ้ืนที่สีเขียวที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  

ก ำหนดให้เป็นที่ดินประเภท ก.3-ก.4 ที่ดินประเภทนี้ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม สถำบันรำชกำร กำรสำธำรณูปโภคและ
สำธำรณูปกำรเป็นส่วนใหญ่ ส ำหรับกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน เพ่ือกิจกำรอ่ืนให้ใช้ได้ไม่เกิน
ร้อยละห้ำ และร้อยละสิบ  และห้ำมใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรตำมที่ก ำหนด 

 
7. เขตพ้ืนที่สีน้ ำตำลอ่อนที่ดินประเภทอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย 

ก ำหนดให้เป็นที่ดินประเภท ศ.1-ศ.2 ที่ดินประเภทนี้ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกำร
ส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมและสถำปัตยกรรม ท้องถิ่น กำรท่องเที่ยว พำณิชยก
รรม กำรอยู่อำศัย สถำบันรำชกำร กำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำรเป็นส่วนใหญ่ 
ใหญ่ ส ำหรับกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน เพ่ือกิจกำรอ่ืนให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละ  และห้ำมใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรตำมที่ก ำหนด 

 
8. เขตพ้ืนที่สีน้ ำเงินที่ดินประเภทหน่วยงำนรำชกำร และสำธำรณูปโภค 

ก ำหนดให้เป็นที่ดินประเภท ส. ที่ดินประเภทนี้ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือสถำบัน
รำชกำร กำรศำสนำ กำรศึกษำ กำรสำธำรณูปโภค และสำธำรณูปกำร หรือ
สำธำรณประโยชน์ กำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อวัตถุประสงค์อ่ืน ให้ใช้ได้เฉพำะที่จ ำเป็น หรือ
เกี่ยวเนื่องกับกำรใช้ประโยชน์ที่ดินหลัก 

 
 แผนผังแสดงท่ีโล่งและข้อก าหนด ที่โล่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1. เขตพ้ืนที่สีเขียวอ่อน ที่โล่งเพ่ือนันทนำกำรและกำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม ให้ใช้
ประโยชน์เพ่ือนันทนำกำรหรือเกี่ยวข้องกับนันทนำกำร กำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม 
หรือสำธำรณประโยชน์เท่ำนั้น 

2. สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีเขียว ที่โล่งพักน้ ำเพ่ือกำรป้องกันน้ ำท่วม ให้ใช้ประโยชน์เพ่ือกำร
ป้องกันน้ ำท่วมกำรสำธำรณูปโภคท่ีเกี่ยวกับกำรป้องกันน้ ำท่วม หรือสวนสำธำรณะเท่ำนั้น 
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รูปที่ 3.14 ตัวอย่ำงแผนผังเมืองรวมกรุงเทพมหำนคร 
 

o อาคาร 
   ตำมกฎหมำยวำดวยกำรควบคุมกำรกอสรำง อำคำร รวมทั้งสิ่งปลูกสรำงทุกชนิดหรือสิ่งอ่ืนใด
ที่วำงบน ใตหรือผำนเหนือพ้ืนดิน หรือพ้ืนน้ ำ 
 

o อาคาร 
ตำมพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522 “อำคำร” หมำยถึง ตึก บ้ำน เรือน โรง ร้ำน 

แพ คลังสินค้ำ ส ำนักงำน และสิ่งที่สร้ำงขึ้นอย่ำงอ่ืน ซึ่งบุคคลอำจเข้ำอยู่ หรือเข้ำใช้สอยได้  และหมำยควำม
รวมถึงสิ่งต่อไปนี้  

(1) อัฒจันทร์ หรือสิ่งที่สร้ำงขึ้นอย่ำงอ่ืน เพ่ือใช้เป็นที่ชุมนุมของประชำชน  
(2) เขื่อน สะพำน อุโมงค์ ทำง หรือท่อระบำยน้ ำ อู่เรือ คำนเรือ ท่ำน้ ำ รั้ว ท่ำจอดเรือ 

ก ำแพง หรือประตู ที่สร้ำงขึ้นติดต่อ หรือใกล้เคียงกับที่สำธำรณะ หรือสิ่งที่สร้ำงข้ึนให้บุคคลทั่วไปใช้สอย  
(3) ป้ำย หรือสิ่งที่สร้ำงข้ึนส ำหรับติด หรือตั้งป้ำย  
ก. ที่ติด และตั้งไว้เหนือที่สำธำรณะ และมีขนำดเกินหนึ่งตำรำงเมตร หรือมีน้ ำหนักรวมทั้ง

โครงสร้ำงเกินสิบกิโลกรัม  
ข. ที่ติดตั้งไว้ในระยะห่ำงจำกที่สำธำรณะ ซึ่งเมื่อวัดในทำงรำบแล้ว ระยะห่ำงจำกที่สำธำรณะ

มีน้อยกว่ำควำมสูงของป้ำยนั้น เมื่อวัดจำกพ้ืนดิน และมีขนำด พ้ืนที่ หรือ น้ ำหนักเกินกว่ำที่ก ำหนดใน
กฎกระทรวง  

(4) พ้ืนที่ หรือสิ่งที่สร้ำงขึ้นเพ่ือใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทำงเข้ำออก ของรถ ส ำหรับ
อำคำรที่ก ำหนดตำมมำตรำ 8 (9)  

(5) สิ่งที่สร้ำงข้ึนอย่ำงอ่ืนตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง  
อำคำรหรือสิ่งก่อสร้ำงทั้งหมดที่กล่ำวมำนี้ หำกจะด ำเนินกำรก่อสร้ำง ดัดแปลง รื้อถอน 
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เคลื่อนย้ำย ใช้หรือเปลี่ยนกำรใช้ ในท้องที่ที่ได้มีกฎหมำยควบคุมอำคำรใช้บังคับแล้ว ต้องขอนุญำตและได้รับ
อนุญำตจำกพนักงำนท้องถิ่นก่อนกระท ำกำรใดๆ 

 
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรผังเมืองส ำหรับโรงไฟฟ้ำ ผู้ประกอบกิจกำรไฟฟ้ำ

สำมำรถตรวจสอบจำกสถำนที่ ดังต่อไปนี้ 
 

1. กรมโยธำธิกำรและผังเมือง 
2. ส ำนักผังเมืองกรุงเทพมหำนคร 
3. ส ำนักโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัด 
4. ส ำนักงำนเทศบำล 
5. ส ำนักงำนที่ตั้งของอำคำร 

 
เมื่อตรวจสอบกำรใช้ประโยชน์ที่ดินแล้วไม่ขัดกับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ให้ยื่นเรื่องต่อเจ้ำ

พนักงำนท้องถิ่น/หน่วยงำนที่รับผิดชอบในกำรอนุญำตให้ก่อสร้ำงอำคำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรก่อสร้ำ ง
อำคำรและกำรอนุญำตให้ประกอบกิจกำรตำมกฎหมำยเฉพำะในเรื่องนั้นๆ ทั้งนี้ ได้มีกำรประกำศจังหวัดที่เป็น
เขตพ้ืนที่ควบคุมอำคำร หรือมีกำรประกำศกฎกระทรวงให้ใช้ผังเมืองรวมจังหวัด ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้ 

 
- จังหวัดที่มีกำรประกำศให้เป็นเขตพ้ืนที่ควบคุมอำคำรแล้วทั้งจังหวัดมี 13 จังหวัด และจังหวัด

ที่มีประกำศกฎกระทรวงให้ใช้ผังเมืองรวมจังหวัดมี 19 จังหวัด ซึ่งมีรำยชื่อโดยจัดกลุ่มไว้ตำม
ส ำนักงำนประจ ำเขต กกพ. ดังแสดงในตำรำงที่ 3.18 

- จังหวัดที่ประกำศให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัด จะเป็นเขตพ้ืนที่ควบคุมอำคำรไปด้วยโดย
ปริยำย ฉะนั้น ในปัจจุบันจึงมี 27 จังหวัดที่เป็นเขตพ้ืนที่ควบคุมอำคำรเต็มพ้ืนที่ของจังหวัด 
และกำรปลูกสร้ำงอำคำรเพ่ือประกอบกิจกำรพลังงำนในพ้ืนที่ดังกล่ำวจะต้องปฏิบัติให้เป็นไป
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร ซึ่งต้องได้รับใบอนุญำต อ.1 จำก กกพ. หรือหนังสือ
รับแจ้งกำรก่อสร้ำงหรือดัดแปลงอำคำรโดยไม่ยื่นค ำขอรับใบอนุญำตตำม มำตรำ 39 ทวิ 
ทั้งนี้ เป็นไปตำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ ระหว่ำง กกพ. และกระทรวงมหำดไทย เรื่อง 
แนวทำงและขั้นตอนกำรอนุญำตปลูกสร้ำงอำคำรและกำรอ่ืน เพ่ือประกอบกิจกำรพลังงำน 
ฉบับลงนำมวันที่ 5 กันยำยน 2555 

-  นอกจำกนี้  
 อำจมีบำงพ้ืนที่กำรปกครองส่วนท้องถิ่น อำทิ เทศบำลนคร เทศบำลเมือง หรือ

เทศบำลต ำบล ที่ประกำศเป็นเขตควบคุมอำคำรด้วยแล้ว ผู้ที่ประสงค์จะประกอบ
กิจกำรพลังงำนจะต้องตรวจสอบกับหน่วยงำนรำชกำรส่วนท้องถิ่นด้วยว่ำมีกำร
ประกำศให้เป็นเขตควบคุมอำคำรแล้วหรือไม่  
 

 อำคำรกิจกำรพลังงำนบำงประเภท ที่เข้ำข่ำยเป็นอำคำรสูง (ตั้งแต่ 23 เมตรขึ้นไป) 
หรืออำคำรขนำดใหญ่พิเศษ (พ้ืนที่ใช้สอยรวมตั้งแต่ 10,000 ตำรำงเมตรขึ้นไป) แม้
จะไม่อยู่ในเขตควบคุมอำคำร ก็ต้องได้รับใบอนุญำต อ.1 จำก กกพ. หรือแจ้งต่อเจ้ำ
พนักงำนท้องถิ่นและด ำเนินกำรตำมมำตรำ 39 ทวิ เช่นกัน 
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ตารางท่ี 3.18 กำรประกำศเขตพ้ืนที่ควบคุมอำคำรและประกำศผังเมืองรวมจังหวัด 

ล าดับ 
จังหวัดที่เป็นเขต 
ควบคุมอาคาร 

ประกาศ 
ควบคุมอาคาร 

ประกาศผังเมือง 
รวมจังหวัด 

ส ำนักงำนประจ ำเขต 1 
1 เชียงใหม่   
2 เชียงรำย 

 
 

3 ล ำปำง 
 

 
ส ำนักงำนประจ ำเขต 2 

4 พิษณุโลก    
5 น่ำน    

ส ำนักงำนประจ ำเขต 3 
6 สิงห์บุร ี    

ส ำนักงำนประจ ำเขต 4 
7 ขอนแก่น    

ส ำนักงำนประจ ำเขต 5 
8 ยโสธร    

ส ำนักงำนประจ ำเขต 6 
9 นครรำชสีมำ    
10 สุรินทร์    

ส ำนักงำนประจ ำเขต 7 
11 สระบุรี 

 
 

12 นครนำยก 
 

 
13 ปทุมธำน ี  

 
14 ปรำจีนบุร ี

 
 

ส ำนักงำนประจ ำเขต 8 
15 ชลบุร ี  

 
16 ฉะเชิงเทรำ   
17 จันทบุรี 

 
 

18 ตรำด 
 

 
ส ำนักงำนประจ ำเขต 9 

19 สมุทรสำคร  
 

20 นครปฐม  
 

ส ำนักงำนประจ ำเขต 10 
21 รำชบุร ี

 
 

ส ำนักงำนประจ ำเขต 11 
22 ภูเก็ต   

ส ำนักงำนประจ ำเขต 12 
23 สงขลำ  

 
24 ยะลำ 

 
 

ส ำนักงำนประจ ำเขต 13 
25 กรุงเทพมหำนคร   
26 นนทบุรี   
27 สมุทรปรำกำร  
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2) การด าเนินกระบวนการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของชุมชนในพื้นที่1 

ส ำหรับสิทธิกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชนในกำรปกป้องทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศไทยที่ผ่ำนมำเป็นกำรจัดกำรบริหำรในรูปแบบแนวดิ่ง (Top-down approach) คือส่วนรำชกำรจะมี
สิทธิขำดในกำรตัดสินใจ ขำดกำรมีส่วนร่วมของประชำชน ท ำให้กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ และ
สิ่งแวดล้อมท่ีผ่ำนมำมีควำมขัดแย้งเกิดปัญหำ และผลกระทบต่ำงๆ มำกมำยตำมมำ ไม่ว่ำจะเป็นผลกระทบต่อ
วิถีชีวิต ควำมเป็นอยู่ รวมทั้งส่งผลกระทบทำงสังคมวัฒนธรรม เช่น กำรอพยพเข้ำมำของคนต่ำงถิ่น ปัญหำ
อำชญำกรรม ก่อให้เกิดปัญหำกำรด ำรงชีพจำกผลกระทบที่มีต่อฐำนทรัพยำกร และที่ส ำคัญคือท ำให้เกิดผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและผลกระทบด้ำนอ่ืนๆ ตำมมำอีกมำกมำยรวมทั้งผลกระทบต่อสุขภำพของประชำชนผู้
อำศัยอยู่ในพ้ืนที่ โดยในปัจจุบันได้มีกำรปรับแก้กฎหมำยเพ่ือให้ประชำชนสำมำรถเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำร
บริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมได้ เริ่มตั้งแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 ซึ่งประกอบไปด้วยบทบัญญัติเกี่ยวกับการให้สิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้าน
ต่างๆกว่า 30 มาตรา โดยเฉพาะ มาตรา 57 มาตรา 66 มาตรา 67 โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 

 

- มาตรา 57 บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล ค ำชี้แจง และเหตุผลจำกหน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ
รัฐวิสำหกิจ หรือรำชกำรส่วนท้องถิ่น ก่อนกำรอนุญำตหรือกำรด ำเนินโครงกำรหรือกิจกรรมใดที่ 
 
อำจมีผลกระทบต่อคุณภำพสิ่งแวดล้อม สุขภำพอนำมัย คุณภำพชีวิต หรือส่วนได้เสียส ำคัญอ่ืนใดที่
เกี่ยวกับตนหรือชุมชนท้องถิ่น และมีสิทธิแสดงควำมคิดเห็นของตนต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
น ำไปประกอบกำรพิจำรณำในเรื่องดังกล่ำวกำรวำงแผนพัฒนำสังคม เศรษฐกิจ กำรเมืองและ
วัฒนธรรม กำรเวนคืนอสังหำริมทรัพย์ กำรวำงผังเมือง กำรก ำหนดเขตกำรใช้ประโยชน์ในที่ดิน 
และกำรออกกฎที่อำจมีผลกระทบต่อส่วนได้เสียส ำคัญของประชำชน ให้รัฐจัดให้มีกระบวนกำรรับ
ฟังควำมคิดเห็นของประชำชนอย่ำงท่ัวถึงก่อนด ำเนินกำร 
 

- มาตรา 66 บุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชน ชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมย่อมมีสิทธิอนุรักษ์
หรือฟ้ืนฟูจำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชำติและมีส่วน
ร่วมในกำรจัดกำร กำรบ ำรุงรักษำ และกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพอย่ำงสมดุลและยั่งยืน 

 

- มาตรา 67 สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในกำรอนุรักษ์บ ำรุงรักษำ และกำรได้
ประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติและควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ และในกำรคุ้มครอง ส่งเสริม 
และรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ด ำรงชีพอยู่ได้อย่ำงปกติและต่อเนื่องในสิ่งแวดล้อมที่จะไม่
ก่อให้เกิดอันตรำยต่อสุขภำพอนำมัย สวัสดิกำร หรือคุณภำพชีวิตของตน ย่อมได้รับควำมคุ้มครอง
ตำมควำมเหมำะสมกำรด ำเนินโครงกำรหรือกิจกรรมที่อำจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่ำง
รุนแรงทั้งทำงด้ำนคุณภำพสิ่งแวดล้อม ทรัพยำกรธรรมชำติและสุขภำพ จะกระท ำมิได้ เว้นแต่จะ
ได้ศึกษำและประเมินผลกระทบต่อคุณภำพสิ่งแวดล้อมและสุขภำพของประชำชนในชุมชน และจัด
ให้มีกระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อน รวมทั้งได้ให้องค์กำร
อิสระซึ่ งประกอบด้วยผู้ แทนองค์กำรเอกชนด้ำนสิ่ งแวดล้อมและสุขภำพ และผู้ แทน

                                                           
1 คู่มือกำรมีส่วนรว่มของประชำชนในกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม, 2557. 



 

บริษัท เอ็นเนอร์ย่ีลิงค์ จ ำกัด 

เลขที่ 8 ซอยเจริญนคร 48 ถนนเจริญนคร 
 แขวงส ำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10600 

โทร 0-2612-1376 โทรสำร 02-612-1374 
 

รำยงำนฉบับสมบูรณ์ 
สนับสนุนกำรด ำเนินงำนทบทวนต้นทุนรำคำรับซื้อไฟฟ้ำในรูปแบบ Feed-in tariff หน้ำที่ 3-107 

 

Energy Link Co.,Ltd.Energy Link Co.,Ltd.

สถำบันอุดมศึกษำท่ีจัดกำรกำรศึกษำด้ำนสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยำกรธรรมชำติหรือด้ำนสุขภำพ ให้
ควำมเห็นประกอบก่อนมีกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวสิทธิของชุมชนที่จะฟ้องหน่วยงำนรำชกำร
หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ รำชกำรส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรอ่ืนของรัฐที่เป็นนิติบุคคล เพ่ือให้
ปฏิบัติหน้ำที่ตำมบทบัญญัตินี้ ย่อมได้รับควำมคุ้มครอง 
 

3) การปฏิบัตตาม CoP / รายงาน ESA / รายงาน EIA หรือ EHIA2 
 

 ประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice: CoP) 
แนวทำงส ำหรับผู้ประกอบกิจกำรไฟฟ้ำที่มีก ำลังกำรผลิตติดตั้งต่ ำกว่ำ 10 MW โดยมีกำรก ำหนด

มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้อย่ำง
เป็นมำตรฐำนเดียวกัน โดยที่ครอบคลุมตั้งแต่ระยะเวลำเตรียมโครงกำร ระยะก่อสร้ำง และระยะด ำเนินกำร 
ตลอดจนกรณีที่มีกำรรื้นถอนอำคำรบำงส่วนหรือทั้งหมด 
 

 รายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภัย (Environmental & Safety Assessment: ESA) 
จำก ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม เรื่อง กำรท ำรำยงำนเกี่ยวกับกำรศึกษำมำตรกำรป้องกันและ

แก้ไขผลกระทบต่อคุณภำพสิ่งแวดล้อมและควำมปลอดภัย พ.ศ. 2552 ได้กล่ำวว่ำ ผู้ใดประสงค์จะขอรับ
ใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำนหรือใบอนุญำตขยำยโรงงำนตำมประเภทหรือชนิดของโรงงำน ให้จัดท ำ
รำยงำนที่เกี่ยวกับกำรศึกษำและมำตรกำรป้องกันแก้ไขผลกระทบต่อคุณภำพสิ่ งแวดล้อมและควำมปลอดภัย
จ ำนวน 1 ฉบับ พร้อมกับกำรยื่นค ำขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน หรือค ำขอรับใบอนุญำตขยำย
โรงงำนแล้วแต่กรณี โดยให้โรงงำนในเขตกรุงเทพมหำนครยื่นต่อกรมโรงงำนอุตสำหกรรม ส่วนโรงงำนใน
จังหวัดอ่ืนให้ยื่นต่อส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดท้องที่ที่โรงงำนตั้งอยู่ข้อ 2 รำยงำนเกี่ยวกับกำรศึกษำและ
มำตรกำรป้องกันแก้ไขผลกระทบต่อคุณภำพสิ่งแวดล้อมและควำมปลอดภัย ประกอบด้วยหัวข้อกำรศึกษำที่
ส ำคัญ ดังนี้ 

 

1. ด้ำนสิ่งแวดล้อม 
- ข้อมูลรำยละเอียดของโครงกำร ได้แก่ ที่ตั้งแผนที่ ผังโครงกำร  ขั้นตอน กระบวนกำรผลิต 

ระบบน้ ำใช้และกำรระบำยน้ ำ ระบบพลังงำน ระบบกำรติดต่อสื่อสำร  กำรใช้เชื้อเพลิง 
วัตถุดิบและสำรเคมี 

- ข้อมูลในสภำพแวดล้อมปัจจุบันที่เก่ียวข้อง ได้แก่ คุณภำพอำกำศ คุณภำพผิวดิน คุณภำพน้ ำ
ใต้ดิน คุณภำพน้ ำทะเล กำรใช้ประโยชน์ที่ดิน และกำรคมนำคม 

- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และระดับควำมรุนแรงของกำรประกอบกิจกำรโรงงำน 
- มำตรกำรป้องกันและแก้ไขเพ่ือลดผลกระทบที่เกิดข้ึน 

 

                                                           
2 ที่มำ: http://www.erc.or.th 
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2. ด้ำนควำมปลอดภัย 
- ประเมินและวิเครำะห์อันตรำยที่อำจเกิดขึ้นจำกโรงงำนในแต่ละด้ำน ได้แก่ กำรเก็บ กำรขน

ถ่ำย กำรใช้วัตถุดิบ เชื้อเพลิง สำรเคมี ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ที่ใช้ ตลอดจนกระบวนกำรผลิต 
และข้ันตอนกำรปฏิบัติงำน 

- จัดท ำมำตรกำรควบคุมควำมป้องกันหรือแก้ไขเพ่ือลดผลกระทบจำกกำรประเมินและ
วิเครำะห์อันตรำยที่อำจท ำให้เกิดอันตรำยถึงชีวิต ทุพพลภำพไฟไหม้ ระเบิด สำรเคมีรั่วไหล 
รวมทั้งจัดให้มีระบบป้องกัน ระงับอัคคีภัย และแผนฉุกเฉิน 

- จัดให้มีระบบบริหำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย เพ่ือจัดท ำแผนงำนและติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำน 

ตารางท่ี 3.19 เปรียบเทียบประเด็นส ำคัญส ำหรับกำรปฏิบัติตำม CoP และ ESA 
ประเด็นส าคัญ CoP ESA 

ประกอบกำรขอรับใบอนญุำต ผลิตไฟฟ้ำ ร.ง. 4 
ประเภทเทคโนโลย ี ทุกประเภทเทคโนโลยี ทุกประเภทเทคโนโลยี 

ประเภทเชื้อเพลิง 
ทุกประเภทเช้ือเพลิงและแหล่งพลังงำน
ต้นก ำลัง 

ทุกประเภทเช้ือเพลิงและแหล่งพลังงำน
ต้นก ำลัง 

ก ำลังผลติตดิตั้งที่เข้ำข่ำย 

- ตั้งแต่ 1,000 kVA ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 10 
MW (กรณีโรงไฟฟ้ำพลังงำนควำมร้อน
ซึ่งไม่เข้ำข่ำยต้องจัดท ำรำยงำน EIA) 
- ตั้งแต่ 1,000 kVA ขึ้นไป (กรณี
โรงไฟฟ้ำที่ไม่มีกำรเผำไหม้เช้ือเพลิง 
เช่น พลังงำนแสงอำทิตย์ ลม น้ ำ ซึ่งจะ
ประกำศต่อไป) 

 

หลักกำร/วัตถุประสงค ์

ผู้ประกอบกิจกำรจะต้อง 
- ปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกัน แก้ ไข 
และติดตำมตรวจสอบที่  กกพ. ได้
ก ำหนดไว้แล้วเป็นมำตรฐำนขั้นต่ ำ
เดียวกัน ส ำหรับทุกโครงกำร 
- ด ำเนินกำรด้ำนกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชน เพื่อเปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียกับโครงกำรเข้ำมำแสดงควำม
คิดเห็นตั้งแต่เริ่มต้นโครงกำร รวมทั้ง
จะต้องรวบรวมประเด็นข้อคิดเห็นและ
ข้อห่วงใยที่ได้มำพิจำรณำก ำหนดเป็น
มำตรกำรที่เหมำะสมเพิ่มเติมไว้ในแนบ
ท้ ำ ยของ ร ำ ยก ำ ร ต ร วจ สอบด้ ำ น
สิ่งแวดล้อมด้วย 

ผู้ประกอบกิจกำรจะต้อง 
- ศึกษำผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
ประเมินและวิเครำะห์อันตรำยที่อำจจะ
เกิดขึ้นจำกกำรประกอบกิจกำร และ 
- เสนอมำตรกำรป้องกันและแก้ไข เพื่อ
ลดผลกระทบ และจัดให้มีระบบบริหำร
จั ด ก ำ ร ด้ ำ น ค ว ำ ม ป ล อ ด ภั ย  ใ ห้
คณะท ำงำน ESA ของ กรอ. ให้ควำม
เห็นชอบ ทั้งนี้ ผลกำรศึกษำและกำร
ก ำหนดมำตรกำรของแต่ละโครงกำร
อำจแตกต่ำงกันได้เป็นกรณีไป 

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน และไม่สร้ำงภำระเกินสมควร 
ผู้ประกอบกำรสำมำรถน ำมำตรกำรขั้นต่ ำใน CoP ไประบุเป็นข้อเสนอเบื้องต้นใน
รำยงำน ESA ได้ โดยก ำหนดมำตรกำรเพิ่มเติมเฉพำะโครงกำรหรือแต่ละกิจกรรม
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ประเด็นส าคัญ CoP ESA 
จำกผลกำรศึกษำและกำรรับฟังควำมคิดเห็น 

กรณียกเว้น ไม่ม ี

โรงงำนที่ตั้งอยู่ ในนิคมอุตสำหกรรม 
หรือในเขตส่งเสริมกำรลงทุนที่ได้จัดท ำ
ร ำยงำนกำรวิ เ ค ร ำะห์ ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมแล้ว 

 

 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ อีไอเอ (EIA) 
หมำยถึง กำรใช้หลักวิชำกำรในกำรท ำนำยหรือคำดกำรณ์ผลกระทบที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นทั้งทำงบวก

และทำงลบจำกกำรด ำเนินโครงกำรที่จะมีผลต่อสิ่งแวดล้อมในทุกด้ำน ทั้งด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติด้ำน
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สุขภำพวิถีชีวิต เพื่อหำทำงป้องกันผลกระทบในทำงลบ หรือที่ไม่พึงประสงค์ที่อำจ
เกิดข้ึนให้เกิดข้ึนน้อยที่สุด หรือป้องกันไม่ให้เกิดหรือหำแนวทำงลดผลกระทบเหล่ำนั้นโดยมีกำรใช้ทรัพยำกรให้
เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งมีจ ำนวน 35 ประเภทโครงกำรที่ต้องจัดท ำรำยงำนอีไอเอ (EIA) โดยโครงกำรที่ต้อง
จัดท ำรำยงำนอีไอเอ (EIA) มีดังนี ้
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ที่มำ: คู่มือกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม, 2557 

 
ซึ่งโครงกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิตไฟฟ้ำ อยู่ในล าดับที่ 18 คือ โรงไฟฟ้าพลังความร้อน ที่มีก ำลังกำร

ผลิตตั้งแต ่10 เมกะวัตต์ขึ้นไป โดยมีหลักเกณฑ์ วิธีกำรระเบียบปฏิบัติ คือ ให้เสนอในขั้นขออนุญำตก่อสร้ำง 
เพ่ือประกอบกิจกำรกระแสไฟฟ้ำ หรือข้ันขออนุญำตประกอบกิจกำรแล้วแต่กรณี 
 

 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ หรืออีเอชไอเอ (EHIA) 
หมำยถึง กระบวนกำรประเมินผลกระทบทำงสิ่งแวดล้อมและสุขภำพที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรพัฒนำ

โครงกำรหรือกิจกำรที่อำจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่ำงรุนแรงทั้งด้ำนสิ่งแวดล้อมทรัพยำกรธรรมชำติ 
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และสุขภำพ โดยรำยงำนอีเอชไอเอ (EHIA) นี้ได้ขยำยมิติทำงสุขภำพออกไปให้กว้ำงขึ้นและสร้ำงควำมเชื่อมโยง
ระหว่ำงปัจจัยก ำหนดสุขภำพกับปัจจัยทำงสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจ สังคม ระบบบบริกำรสุขภำพและพฤติกรรม
สุขภำพ และเป็นกระบวนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ก ำหนดให้มีกระบวนกำรมีส่วนร่วมและรับฟังข้อ
กังวลต่ำงๆจำกประชำชนและผู้มีส่วนได้เสียไว้อย่ำงชัดเจน และใช้ศึกษำข้อมูลเป็นแนวทำงประกอบกำร
ตัดสินใจของนักบริหำรพัฒนำโครงกำรซึ่งประกอบด้วย 11 ประเภทโครงกำร โดยโครงกำรที่ต้องจัดท ำรำยงำน
อีเอชไอเอ (EHIA) มีดังนี้ 

 

 
ที่มำ: คู่มือกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม, 2557. 

 
ซึ่งโครงกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิตไฟฟ้ำ อยู่ในล าดับที่ 11 คือ โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน โดยมี

รำยละเอียด ดังนี้  
- โรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง ขนาดก าลังผลิตกระแสไฟฟ้ารวม ตั้งแต่ 100 เมกกะวัตต์ ขึ้นไป 
- โรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงชีวมวล ขนาดก าลังผลิตกระแสไฟฟ้ารวม ตั้งแต ่150 เมกกะวัตต์ ขึ้นไป 
- โรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งเป็นระบบพลังความร้อนร่วม ชนิด combined cycle 

หรือ cogeneration ขนาดก าลังผลิตกระแสไฟฟ้ารวม ตั้งแต ่3,000 เมกกะวัตต์ ขึ้นไป 
- โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ทุกขนาด 

ตารางท่ี 3.20 สรุปภำพรวมประเภทโรงไฟฟ้ำที่ต้องปฏิบัติตำม CoP ESA หรือต้องจัดท ำรำยงำน EIA/EHIA 

ก าลังการผลิตติดต้ัง 
ประเภทโรงไฟฟ้า 

พลังงานความร้อน ไม่มีการเผาไหม้เชื้อเพลิง 
10 MW EIA หรือ EHIA CoP 
5 MW COP และ ESA COP และ ESA 

1,000 kVA CoP CoP 
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4) การขออนุญาตประกอบกิจการพลังงาน3 

จำกระเบียบคณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน ว่ำด้วยกำรขอรับใบอนุญำตและกำรอนุญำตกำร
ประกอบกิจกำรพลังงำน พ.ศ. 2551 ผู้ขอรับใบอนุญำตกำรประกอบกิจกำรพลังงำน ต้องยื่นเอกสำรและ
หลักฐำนเพิ่มเติมตำมประเภทของกิจกำรพลังงำนที่จะขอรับใบอนุญำต ดังต่อไปนี้ 

 
(ก) ใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า 

1. ข้อเสนอโครงกำร ซึ่งมีรำยละเอียดเกี่ยวกับสถำนที่ผลิตไฟฟ้ำที่จะขออนุญำต  แผนผังแสดง
เส้นทำงและต ำแหน่งที่ตั้งสถำนประกอบกำร แผนธุรกิจ ทุนส ำหรับใช้จ่ำยก่อตั้งกิจกำรและ
ทุนส ำหรับด ำเนินกิจกำรต่อไป และวัตถุประสงค์ของกำรผลิตไฟฟ้ำ ทั้งนี้ ถ้ำเป็นกำรผลิต
เพ่ือจ ำหน่ำยให้ผู้รับใบอนุญำตกำรประกอบกิจกำรไฟฟ้ำและผู้ใช้ไฟฟ้ำ ต้องมีสัญญำซื้อขำย
ไฟฟ้ำหรือสัญญำจะซื้อจะขำยมำแสดงด้วย 

2. รำยละเอียดเกี่ยวกับกระบวนกำรผลิตไฟฟ้ำ ชนิดและแหล่งที่มำของพลังงำนปริมำณกำรใช้
พลังงำนต่อปี และเครื่องจักรอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรผลิตไฟฟ้ำ 

3. แบบแปลนที่ใช้ในกำรประกอบกิจกำรไฟฟ้ำ พร้อมทั้งรำยกำรค ำนวณซึ่งมีรำยละเอียด
เกี่ยวกับแบบแปลนของอำคำรโรงไฟฟ้ำ ผังแสดงที่ตั้งเครื่องจักร พร้อมรำยกำรเครื่องจั กร
และอุปกรณ์ในโรงไฟฟ้ำ โดยมีวิศวกรลงนำมรับรองตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิชำชีพวิศวกรรม 

4. แบบระบบดับเพลิง 
5. แผนปฏิบัติกำรฉุกเฉิน กรณีเกิดอุบัติเหตุและเพลิงไหม้ 
6. แผนผังประกอบกิจกำรไฟฟ้ำ ซึ่งมีรำยละเอียดเกี่ยวกับแผนที่แสดงลักษณะที่ตั้ง และ

ขอบเขตของโรงผลิตไฟฟ้ำ แผนผังวงจรไฟฟ้ำเส้นเดี่ยว (Single line diagram) แสดงวงจร
ของระบบผลิตไฟฟ้ำ ระบบป้องกัน และระบบควบคุมไฟฟ้ำ 

7. ส ำเนำเอกสำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงว่ำที่ดินแปลงที่จะก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำไม่
ต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรผังเมือง สำมำรถใช้ประโยชน์เพื่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำได้ 

8. เอกสำรข้อมูลเกี่ยวกับโรงไฟฟ้ำ ซึ่งมีรำยละเอียดในเรื่องเหตุผล ควำมจ ำเป็นและ
วัตถุประสงค์ของโครงกำร สำระส ำคัญของโครงกำร ผู้ด ำเนินกำร สถำนที่ที่จะด ำเนินกำร
ขั้นตอนและระยะเวลำด ำเนินกำร ผลผลิตและผลลัพธ์โครงกำร ผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นกับ
ประชำชนและสิ่งแวดล้อม มำตรกำรป้องกัน แก้ไข หรือเยียวยำ ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็น
โครงกำรหรือกิจกำรซึ่งต้องจัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้ยื่นรำยงำน
กำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรผู้ช ำนำญกำร
ตำมมำตรำ 49 แห่งพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. 
2535 เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำแทน 

                                                           
3 ที่มำ: http://www.erc.or.th 
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(ข) ใบอนุญาตระบบส่งไฟฟ้า 
1. แผนงำนเกี่ยวกับกำรส่งไฟฟ้ำจำกระบบผลิตไฟฟ้ำไปยังระบบจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ  ซึ่งมี

รำยละเอียดเกี่ยวกับต้นทุนด ำเนินกำร สำยส่งไฟฟ้ำ กำรเชื่อมต่อระบบส่งไฟฟ้ำ และ
มำตรฐำนด้ำนเทคนิคและควำมปลอดภัย 

2. แผนผังแสดงลักษณะทิศทำงและแนวเขตของระบบส่งไฟฟ้ำ 
3. เอกสำรข้อมูลเกี่ยวกับระบบส่งไฟฟ้ำ ซึ่งมีรำยละเอียดในเรื่องเหตุผลควำมจ ำเป็น และ

วัตถุประสงค์ของโครงกำร สำระส ำคัญของโครงกำร ผู้ด ำเนินกำร สถำนที่ที่จะด ำเนินกำร 
ขั้นตอนและระยะเวลำด ำเนินกำร ผลผลิตและผลลัพธ์โครงกำร ผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นกับ
ประชำชนและสิ่งแวดล้อม มำตรกำรป้องกัน แก้ไข หรือเยียวยำ 

(ค) ใบอนุญาตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 
1. แผนงำนเกี่ยวกับกำรน ำไฟฟ้ำจำกระบบส่งไฟฟ้ำหรือระบบผลิตไฟฟ้ำไปยังผู้ใช้ไฟฟ้ำ ซึ่งมี

รำยละเอียดเกี่ยวกับต้นทุนด ำเนินกำร กำรเชื่อมต่อระบบจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ มำตรฐำนด้ำน
เทคนิคและควำมปลอดภัย ท้องที่ที่จะจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ ระบบไฟฟ้ำที่จะจ ำหน่ำย มำตรำส่วน
บริเวณท่ีจะจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ แนว จ ำนวน และขนำด ของสำยเมน พร้อมอุปกรณ์ต่ำง ๆ ที่จะ
ก่อสร้ำงระบบจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ 

2. แผนผังแสดงลักษณะทิศทำงและแนวเขตของระบบจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ 
3. หนังสือยินยอมให้ใช้หรือเชื่อมต่อระบบโครงข่ำยพลังงำนกับผู้รับใบอนุญำตรำยอ่ืน หำกต้อง

มีกำรเชื่อมต่อระบบโครงข่ำยพลังงำนกับผู้รับใบอนุญำตรำยนั้น 

(ง) ใบอนุญาตจ าหน่ายไฟฟ้า 
1. ส ำเนำสัญญำเกี่ยวกับกำรประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ รวมทั้งส ำเนำสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำ

กับลูกค้ำที่จ ำหน่ำยไฟฟ้ำทุกรำย ยกเว้น กำรไฟฟ้ำนครหลวง และกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคให้
ยื่นลักษณะของต้นแบบสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำและจ ำนวนลูกค้ำแต่ละประเภท 

2. แผนงำนเกี่ยวกับกำรจ ำหน่ำยหรือกำรจัดให้ได้มำซึ่งไฟฟ้ำ ซึ่งมีรำยละเอียดเกี่ยวกับกำร
จ ำหน่ำยหรือกำรจัดให้ได้มำซึ่งไฟฟ้ำ 

3. จ ำนวนผู้ใช้ไฟฟ้ำ จ ำนวนหน่วยไฟฟ้ำที่ผู้ใช้ไฟฟ้ำแต่ละรำยต้องกำรใช้ในแต่ละเดือน 
ประมำณกำรใช้พลังไฟฟ้ำและพลังไฟฟ้ำสูงสุดในแต่ละเดือน และจ ำนวนหน่วยไฟฟ้ำที่จะ
จ ำหน่ำย ยกเว้นกำรไฟฟ้ำนครหลวง และกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค ให้ยื่นข้อมูลดังกล่ำวแยก
ตำมกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้ำแต่ละประเภท 
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(จ) ใบอนุญาตควบคุมระบบไฟฟ้า 
1. กระบวนกำรด้ำนกำรผลิตไฟฟ้ำ ประกอบด้วย แผนกำรผลิตไฟฟ้ำแผนบ ำรุงรักษำโรงไฟฟ้ำ

และอุปกรณ์ต่ำง ๆ แผนปฏิบัติกำรเชื้อเพลิง แผนกำรประสำนงำนด้ำนปริมำณและกำร
จัดกำรส่งเชื้อเพลิง และสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำ 

2. เอกสำรประกอบในกำรสั่งเดินเครื่อง ประกอบด้วย มำตรฐำนงำนควบคุมระบบก ำลังไฟฟ้ำ 
ข้อก ำหนดในกำรควบคุมและใช้ระบบส่ง (grid code) แผนรองรับเหตุฉุกเฉินด้ำนเชื้อเพลิง
และไฟฟ้ำ และแผนกำรน ำระบบกลับเข้ำใช้งำนหลังเกิดไฟดับ 

3. ข้อมูลด้ำนก ำลังคน 
4. เอกสำรอื่นเก่ียวกับศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้ำ 

ซ่ึงประเภทและจ ำนวนใบอนุญำตขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และสถำนที่ตั้งประกอบกิจกำร กล่ำวโดยสรุป
ได้ดังนี ้

o กำรประกอบกิจกำรผลิตไฟฟ้ำทุกวัตถุประสงค์ไม่ว่ำจะมีค่ำตอบแทนหรือไม่ต้องได้รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าจาก กกพ. 

o กำรประกอบกิจกำรผลิตไฟฟ้ำเข้ำข่ำยเป็นโรงงำนจ ำพวกที่ 3 ประเภทโรงงำนล ำดับที่ 88 
(ผลิตไฟฟ้ำ) ตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำนต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.
4) จาก กกพ. 

o หำกที่ตั้งสถำนประกอบกิจกำรอยู่ในพ้ืนที่ควบคุมอำคำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุม
อำคำรต้องได้รับใบอนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร (อ.1) จาก กกพ. 

o หำกตั้งโรงไฟฟ้ำในพ้ืนที่นิคมอุตสำหกรรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรนิคมอุตสำหกรรม (กนอ.) 
ต้องได้รับใบอนุญำตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจกำรในนิคมอุตสำหกรรม (กนอ. 01/2) ตำม
กฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน และใบอนุญำตก่อสร้ำงหรือดัดแปลงอำคำร (กนอ. 02/2) ตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำรจำก กนอ. 

o ผู้ผลิตพลังงำนไฟฟ้ำที่มีก ำลังกำรผลิตรวมของแต่ละแหล่งผลิตตั้งแต่ 1,000 kVA ขึ้นไป 
ยกเว้นกำรผลิตไฟฟ้ำเพ่ือใช้ในกิจกำรตนเองโดยไม่พ่ึงไฟฟ้ำจำกระบบโครงข่ำยไฟฟ้ำ (Stand 
Alone) และกำรผลิตไฟฟ้ำเพ่ือใช้ในกิจกำรตนเองเฉพำะกรณีฉุกเฉินเท่ำนั้น (Emergency 
Backup) จะต้องได้รับใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม (พค.2) จาก กกพ. 

o ผู้ผลิตพลังงำนไฟฟ้ำที่มีก ำลังกำรผลิตรวมของแต่ละแหล่งผลิตตั้งแต่ 200 kVA ขึ้นไป แต่ต่ ำ
กว่ำ 1,000 kVA รวมถึงกำรผลิตไฟฟ้ำเพ่ือใช้ในกิจกำรตนเองโดยไม่พ่ึงไฟฟ้ำจำกระบบ
โครงข่ำยไฟฟ้ำ (Stand Alone) และกำรผลิตไฟฟ้ำเพ่ือใช้ในกิจกำรตนเองเฉพำะกรณีฉุกเฉิน
เท่ำนั้น (Emergency Backup) ที่มีก ำลังกำรผลิตรวมของแต่ละแหล่งผลิตตั้งแต่ 200 kVA 
ขึ้นไป จะต้องได้รับใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม (พค.2) จากกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) 
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o กรณีผลิตไฟฟ้ำเพ่ือจ ำหน่ำยให้ผู้ใช้ไฟฟ้ำโดยตรงจะต้องได้รับใบอนุญำตประกอบกิจกำร
จ ำหน่ำยไฟฟ้ำจำก กกพ. และหำกจ ำหน่ำยไฟฟ้ำผ่ำนระบบจ ำหน่ำยไฟฟ้ำของตนเองก็
จะต้องได้รับใบอนุญำตประกอบกิจกำรระบบจ ำหน่ำยไฟฟ้ำจำก กกพ. ด้วย ทั้งนี้ ผู้ผลิต
ไฟฟ้ำที่ขำยส่งไฟฟ้ำเข้ำสู่ระบบโครงข่ำยไฟฟ้ำหรือมีสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำกับกำรไฟฟ้ำ (ซึ่งเป็น
ผู้รับใบอนุญำตประกอบกิจกำรระบบส่งไฟฟ้ำหรือระบบจ ำหน่ำยและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ) ไม่ต้อง
ขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรพลังงำนประเภทโครงข่ำยไฟฟ้ำ (ระบบส่งและระบบ
จ ำหน่ำย) หรือจ ำหน่ำยไฟฟ้ำจำก กกพ. อีก 

ตารางท่ี 3.21 สรุปภำพรวมกำรขอใบอนุญำตต่ำงๆ ตำมวัตถุประสงค์กำรผลิตไฟฟ้ำ 
วัตถุประสงค์การผลิตไฟฟ้า นอกพ้ืนที่ กนอ. ในพื้นที่ กนอ. 

เพื่อใช้เองหรือส่งเข้ำสู่ระบบโครงข่ำย
ไฟฟ้ำ 

1. ผลิตไฟฟ้ำ 
2. ร.ง.4 
3. อ.1 (กรณีเข้ำข่ำย) 
4. พค.2 

1. ผลิตไฟฟ้ำ 
2. กนอ. 01/2* 
3. กนอ. 02/2* 
4. พค.2 

เพื่อใช้เองและส่วเข้ำสู่ระบบโครงข่ำย
ไฟฟ้ำหรือจ ำหน่ำยใหผู้ใช้ไฟฟ้ำโดยตรง
ผ่ำนระบบจ ำหน่ำยของตนเอง 

1. ผลิตไฟฟ้ำ 
2. ร.ง.4 
3. อ.1 (กรณีเข้ำข่ำย) 
4. พค.2 
5. ระบบจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ 
6. จ ำหน่ำยไฟฟ้ำ 

1. ผลิตไฟฟ้ำ 
2. กนอ. 01/2* 
3. กนอ. 02/2* 
4. พค.2 
5. ระบบจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ 
6. จ ำหน่ำยไฟฟ้ำ 

เพื่อใช้เองและส่งเข้ำสู่ระบบโครงข่ำย
ไฟฟ้ำหรือจ ำหน่ำยให้ผู้ใช้ไฟฟ้ำโดยตรง
ผ่ำนระบบจ ำหน่ำยของผู้อื่น 

1. ผลิตไฟฟ้ำ 
2. ร.ง.4 
3. อ.1 (กรณีเข้ำข่ำย) 
4. พค.2 
5. จ ำหน่ำยไฟฟ้ำ 

1. ผลิตไฟฟ้ำ 
2. กนอ. 01/2* 
3. กนอ. 02/2* 
4. พค.2 
5. จ ำหน่ำยไฟฟ้ำ 

 
ทั้งนี้ กกพ. ได้ประกำศประเภท ขนำด และลักษณะของกิจกำรพลังงำนที่เข้ำข่ำยได้รับกำรยกเว้นไม่

ต้องขอรับใบอนุญำต และวิธีกำรด ำเนินกำร สรุปได้ดังนี้ 
 

 ประเภท ขนำด และลักษณะของกิจกำรพลังงำนที่ได้รับกำรยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญำต 
o กิจกำรผลิตไฟฟ้ำ ที่มีก ำลังกำรผลิตรวมของแต่ละแหล่งผลิตต่ ำกว่ำ 1,000 kVA 
o กิจกำรระบบจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ ที่ผู้ประกอบกิจกำรผลิตไฟฟ้ำตำม 1) น ำไฟฟ้ำที่ได้จำกกำรผลิตไป

ใช้ในกิจกำรของตนเอง 
o กิจกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ ที่มีขนำดกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำต่ ำกว่ำ 1,000 kVA โดยผ่ำนระบบจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ 
o กิจกำรศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้ำ ซึ่งโดยปกติไม่มีหน้ำที่สั่งกำรด้ำนกำรผลิตไฟฟ้ำโดยตรง 
o กิจกำรเก็บรักษำและแปรสภำพก๊ำซธรรมชำติจำกของเหลวเป็นก๊ำซ ที่มีปริมำณกำรเก็บรักษำ

ก๊ำซธรรมชำติเหลวรวมของแต่ละแหล่งเก็บรักษำต่ ำกว่ำ 50,000 ลิตร 
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 ให้กิจกำรพลังงำนที่ได้รับกำรยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญำตเป็นกิจกำรที่ต้องแจ้งต่อส านักงาน โดยผู้
ประกอบกิจกำรพลังงำนดังกล่ำวสำมำรถยื่นแบบแจ้งได้ผ่ำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ของ
ส ำนักงำนที่เว็บท่ำผู้ประกอบกิจกำรพลังงำน (Licensee Portal)  

 เมื่อส ำนักงำนได้รับแจ้งและตรวจสอบควำมถูกต้องครบถ้วนของเอกสำรหลักฐำนต่ำงๆ รวมทั้งได้
บันทึกข้อมูลรำยละเอียดกำรประกอบกิจกำรลงบนฐำนข้อมูลเพ่ือประโยชน์ทำงสถิติในกำรก ำกับดูแล
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะออกหนังสือไว้ให้เพ่ือเป็นหลักฐำน รวมถึงใช้แสดงต่อกำรไฟฟ้ำเพ่ือแสดงควำม
พร้อมในกำรขอเริ่มจ ำหน่ำยไฟฟ้ำเข้ำสู่ระบบโครงข่ำยไฟฟ้ำด้วย 

 หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรข้อมูลอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ขอควำมกรุณำแจ้งให้ส ำนักงำนทรำบภำยใน 
7 วัน นับแต่วันที่ได้ท ำกำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรดังกล่ำว เพ่ือด ำเนินกำรแก้ไขปรับปรุงหลักฐำนกำร
แจ้งให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันต่อไป 

 เอกสำรประกอบกำรแจ้งส ำหรับกิจกำรพลังงำนที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญำต ประกอบด้วย 
o ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้แจ้ง (กรณีเป็นบุคคลธรรมดำ) หรือ ส ำเนำหนังสือรับรอง

กำรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล และวัตถุประสงค์กำรจัดตั้ง (ไม่เกิน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออก
หนังสือถึงวันที่ยื่นแบบแจ้ง) (ในกรณีเป็นหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคลต่ำงประเทศ ต้อง
มีกำรรับรองจำกสถำนทูตหรือกงสุลของประเทศนั้นๆ ในประเทศไทย) 

o หนังสือมอบอ ำนำจให้จัดกำรหรือด ำเนินกำรแทน (ตำมแบบที่ส ำนักงำนก ำหนด) 
o ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้มีอ ำนำจท ำกำรแทน ผู้แทนนิติบุคคล หรือผู้จัดกำรนิติ

บุคคล และของผู้รับมอบอ ำนำจ 
o ส ำเนำใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน (ร.ง.4) ล ำดับที่ 88 (ผลิตไฟฟ้ำ) หรือ หนังสืออนุญำต

ให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจกำรในนิคมอุตสำหกรรม (กนอ.) 
o ส ำเนำใบอนุญำตให้ผลิตพลังงำนควบคุม (พ.ค.2) กรณีไม่เข้ำข่ำยต้องได้รับใบอนุญำต พ.ค.2 

ให้ยื่นแผนผังวงจรไฟฟ้ำเส้นเดี่ยว (Single Line Diagram) แสดงวงจรของระบบผลิตไฟฟ้ำ 
ระบบป้องกัน และระบบควบคุมไฟฟ้ำ โดยมีวิศวกรลงนำมรับรองตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิชำชีพ
วิศวกรรม พร้อมส ำเนำใบอนุญำตประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม (ไฟฟ้ำก ำลัง) 

o ส ำเนำสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำ (กรณีมีกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำที่ผลิตได้ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้ำ หรือส่งเข้ำสู่
ระบบโครงข่ำยพลังงำน) 

หมำยเหตุ : ส ำเนำเอกสำรทุกฉบับ ต้องลงนำมรับรองโดยผู้มีอ ำนำจท ำกำร พร้อมประทับตรำนิติบุคคลและลงวันที่ 
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5) การขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4)4 

ส ำหรับพระรำชบัญญัติโรงงำน พ.ศ. 2535 ได้ให้ค ำนิยำมของโรงงำนในมำตรำ 5 ไว้ว่ำ "โรงงำน" 
หมำยควำมว่ำ อำคำร สถำนที่ หรือยำนพำหนะที่ใช้เครื่องจักรมีก ำลังรวมตั้งแต่ห้ำแรงม้ำหรือก ำลังเทียบเท่ำ
ตั้งแต่ห้ำแรงม้ำข้ึนไป หรือใช้คนงำนตั้งแต่เจ็ดคนขึ้นไปโดยใช้เครื่องจักรหรือไม่ก็ตำม ส ำหรับท ำ ผลิต ประกอบ 
บรรจุ ซ่อม ซ่อมบ ำรุง ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภำพ ล ำเลียง เก็บรักษำ หรือท ำลำยสิ่งใด ๆ ทั้งนี้ ตำมประเภท
หรือชนิดของโรงงำนที่ ก ำหนดในกฎกระทรวง 

 

และในมำตรำ 7 ให้รัฐมนตรีมีอ ำนำจออกกฎกระทรวงก ำหนดให้โรงงำน ตำมประเภทชนิดหรือขนำด
ใด เป็นโรงงำนจ ำพวกที่ 1 โรงงำนจ ำพวกที่ 2 หรือโรงงำนจ ำพวกท่ี 3 แล้วแต่กรณี โดยค ำนึงถึงควำมจ ำเป็นใน
กำรควบคุมดูแล กำรป้องกันเหตุเดือดร้อนร ำคำญ กำรป้องกันควำมเสียหำย และกำรป้องกันอันตรำยตำม
ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบที่จะมีต่อประชำชนหรือสิ่งแวดล้อมโดยแบ่งออกเป็นดังนี้ 

 

1. โรงงำนจ ำพวกที่ 1 ได้แก่ โรงงำนประเภท ชนิด และขนำดที่สำมำรถประกอบกิจกำรโรงงำนได้
ทันทีตำมควำมประสงค์ของผู้ประกอบกิจกำรโรงงำน 

2. โรงงำนจ ำพวกที่ 2 ได้แก่ โรงงำนประเภท ชนิด และขนำดที่เมื่อจะประกอบกิจกำรโรงงำนต้อง
แจ้งให้ผู้อนุญำตทรำบก่อน 

3. โรงงำนจ ำพวกที่ 3 ได้แก่ โรงงำนประเภท ชนิด และขนำดที่กำรตั้ง โรงงำนจะต้องได้รับ
ใบอนุญำตก่อนจึงจะด ำเนินกำรได ้

 
ทั้งนี้ ตำมประเภทหรือชนิดของโรงงำนที่ก ำหนดในกฎกระทรวง โดยกิจกำรพลังงำนที่เข้ำข่ำยเป็น

โรงงำนจ ำพวกที่ 3 โดยกิจกำรพลังงำนที่เข้ำข่ำยตำมนิยำมดังกล่ำวข้ำงต้น ได้แก่ 
 

o โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้า (ประเภทล าดับที่ 88) ทุกขนาด ไม่ว่ำจะเพ่ือวัตถุประสงค์ใดก็ตำม 
อำทิ ผลิตเพ่ือจ ำหน่ำยเป็นกำรเฉพำะหรือเพ่ือใช้ภำยในกิจกำรของตนเอง 

o โรงงำนบรรจุก๊ำซในภำชนะโดยไม่มีกำรผลิตอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำง (ประเภทล ำดับที่ 
91(2)) ทุกขนำด เช่น โรงงำนที่มีกำรเก็บรักษำก๊ำซธรรมชำติเหลว (LNG Receiving Terminal) 

ทั้งนี้ โรงงานทั้ง 2 ประเภทข้างต้นจัดเป็นโรงงานจ าพวกท่ี 3 ต้องได้รับใบอนุญาต รง.4 จาก กกพ. 
ก่อนตั้งโรงงาน แต่ส ำหรับกิจกำรพลังงำนประเภทอ่ืน ได้แก่ ระบบโครงข่ำยพลังงำน เช่น ระบบส่งหรือ
จ ำหน่ำยไฟฟ้ำและก๊ำซธรรมชำติ รวมถึงศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้ำ ไม่เข้ำข่ำยเป็นกิจกำรประเภทโรงงำน โดย
ขั้นตอนกำรพิจำรณำกำรออกใบอนุญำต รง.4 จะแล้วเสร็จภายใน 60 วัน (ไม่นับรวมขั้นตอนรับฟังควำม
คิดเห็น และกำรด ำเนินกำรเพื่อให้เป็นไปตำมกฎหมำยอื่นที่เก่ียวข้องกับกำรอนุญำตนี้)  
 
 
 
                                                           
4 ที่มำ: http://www.erc.or.th 
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6) การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร (อ.1) หรือ แจ้งก่อสร้างอาคาร (ม.39 ทวิ) 

โดย พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522 ที่เกี่ยวข้องกับกำรประกอบกิจกำรผลิตไฟฟ้ำ ได้แก่ 
หมวด 3 กำรก่อสร้ำง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้ำย และใช้หรือเปลี่ยนกำรใช้อำคำร โดยมำตรำที่เกี่ยวข้องมีดังนี้ 

 มาตรา 21 ผู้ใดจะก่อสร้ำง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ำยอำคำรต้องได้รับใบอนุญาตจำกเจ้ำพนักงำน
ท้องถิ่น หรือแจ้งต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นและด ำเนินกำรตำม มำตรำ 39ทวิ 

 มาตรา 39ทวิ ผู้ใดจะก่อสร้ำง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ำยอำคำรโดยไม่ยื่นค าขอรับ
ใบอนุญาตจำกเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นก็ได้ โดยกำรแจ้งต่อ เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นและต้องด ำเนินกำร
ดังต่อไปนี้ 
o แจ้งให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นทรำบตำมแบบที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น ก ำหนดพร้อมทั้งแจ้ง

ข้อมูลและยื่นเอกสำรที่เก่ียวข้องด้วย 
o ช ำระค่ำธรรมเนียมกำรตรวจแบบแปลนก่อสร้ำง หรือดัดแปลง อำคำรในกรณีที่เป็นกำร

แจ้งกำรก่อสร้ำงหรือดัดแปลงอำคำร 
o ถ้ำผู้แจ้งได้ด ำเนินกำรตำมที่ระบุไว้ในวรรคหนึ่งครบถ้วนแล้วให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นออก

ใบรับแจ้งตำมแบบที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นก ำหนด เพ่ือเป็นหลักฐำนกำรแจ้งให้แก่ผู้นั้น
ภำยในวันที่ได้รับแจ้งและให้ผู้แจ้งเริ่มต้นด ำเนินกำรก่อสร้ำง ดัดแปลง รื้อถอน หรือ
เคลื่อนย้ำยอำคำรตำมที่ได้แจ้งไว้ ได้ตั้งแต่วันที่ได้รับใบแจ้ง 

ทั้งนี้ เพ่ือให้กำรอนุญำตปลูกสร้ำงอำคำรและกำรอ่ืนเพ่ือประกอบกิจกำรพลังงำนตำมควำมในมำตรำ 
48 แห่งพระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรพลังงำน พ.ศ. 2550 เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และมีควำม
ชัดเจนในขั้นตอนปฎิบัติของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องตำมพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522 และ
พระรำชบัญญัติกำรผังเมือง พ.ศ. 2518 ประกอบมำตรำ 24 แห่งพระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรพลังงำน 
พ.ศ. 2550 และพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 จึงได้
จัดท ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือร่วมกันระหว่ำงคณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน ซึ่งในบันทึกข้อตกลง
ควำมร่วมมือนี้เรียกว่ำ “กกพ.” ฝ่ำยหนึ่ง กับกระทรวงมหำดไทย ซึ่งในบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือนี้เรียกว่ำ 
“มท.” อีกฝ่ำยหนึ่ง ซึ่งมรีำยอะเอียดแนวทำงและข้ันตอนกำรอนุญำตปลูกสร้ำงอำคำรและกำรอ่ืนเพ่ือประกอบ
กิจกำรพลังงำน ดังนี้ 

 
 

1. ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานอนุญาต 
 

 1.1 อ ำนำจหน้ำที่ของ กกพ.  
 

 พิจำรณำออกใบอนุญำตให้ก่อสร้ำง หรือดัดแปลงอำคำรเพ่ือประกอบกิจกำรพลังงำน โดย
จะขอควำมเห็นชอบประกอบกำรพิจำรณำจำกรำชกำรส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 
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- อำคำรทุกประเภทในสถำนประกอบกำรกิจกำรที่มีกำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำซึ่งมีขนำด
ก ำลังกำรผลิตติดตั้งเกินกว่ำ 150 MW ขึ้นไป 

- อำคำรทุกประเภทในสถำนประกอบกำรกิจกำรที่มีกำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำซึ่งมีขนำด
ก ำลังกำรผลิตติดตั้งไมเ่กิน 150 MW ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือจ ำหน่ำยเป็นกำรเฉพำะ 

- อำคำรในสถำนประกอบกำรกิจกำรที่มีกำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำซึ่งมีขนำดก ำลังกำร
ผลิตติดตั้งไม่เกิน 150MW ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เองภำยในอำคำรหรือโรงงำนซึ่ง
เป็นอุตสำหกรรมของตนเองหรือธุรกิจต่อเนื่องและส่วนที่เหลือจ ำหน่ำย ได้แก่ 
อำคำรที่ใช้ส ำหรับกระบวนกำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำกระบวนกำรจัดกำรเชื้อเพลิง 
กระบวนกำรจัดกำรน้ ำและกระบวนกำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม และอำคำรที่
เกีย่วข้องอ่ืน ตำมรำยกำรประเภทอำคำร 

- อำคำรในระบบโครงข่ำยไฟฟ้ำ 
- อำคำรที่มีวัตถุประสงค์ในกำรใช้ส ำหรับกำรประกอบกิจกำรก๊ำซธรรมชำติเป็นกำร

เฉพำะ ได้แก่ กระบวนกำรขนส่งและจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติทำงท่อ กระบวนกำรขน
ถ่ำยและจัดเก็บก๊ำซธรรมชำติเหลว และกระบวนกำรแปรสภำพก๊ำซธรรมชำติจำก
ของเหลวเป็นก๊ำซ 

 พิจำรณำต่ออำยุใบอนุญำต โอนใบอนุญำต และออกใบแทนใบอนุญำต เฉพำะกรณีที่
ใบอนุญำตฉบับเดิมได้รับอนุญำตจำก กกพ. 

 ให้ค ำแนะน ำและแก้ไขปัญหำให้แก่ผู้ประกอบกิจกำรเกี่ยวกับกำรขออนุญำตปลูกสร้ำง
อำคำรเพ่ือประกอบกิจกำรพลังงำนร่วมกับรำชกำรส่วนท้องถิ่น 

ตารางที่ 3.22 สรุปภำพรวมกำรออกใบอนุญำตตำมอ ำนำจหน้ำที่ของ กกพ. 
ใบอนุญาต สถานที่ยื่น หน่วยงานอนุญาต ประเภทอาคารเพื่อประกอบกิจการพลงังาน 

ใบอนุญาต (มาตรา 21) 
1. ใบอนุญำตก่อสร้ำง/
ดัดแปลงอำคำร (อ.1) 

- ในเขต กทม. ให้ยื่นที่ส ำนกังำน กกพ.  
- ในเขตจังหวัดอื่นใหย้ื่นที่ส ำนกังำน 
กกพ. หรือส ำนักงำน กกพ. ประจ ำเขต
ในพื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้ำ 

- กกพ. โดยท้องถิ่นแจ้ง
ควำมเห็นประกอบกำร
พิจำรณำ 

1. อำคำรทุกประเภทของโรงไฟฟ้ำขนำด 
15MW ขึ้นไป 
2. อำคำรทุกประเภทของโรงไฟฟ้ำขนำดไม่เกิน 
15MW ซ่ึงจ ำหน่ำยไฟฟ้ำเป็นกำรเฉพำะ 
3. อำคำรในสถำนประกอบกจิกำรที่มีกำรผลิต
ไฟฟ้ำขนำดไม่เกิน 15MW เพื่อใช้เองและส่วน
เหลือจ ำหนำ่ย 
4. อำคำรในระบบโครงข่ำยไฟฟ้ำ 
5. อำคำรที่มีวัตถุประสงค์ในกำรใช้ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรก๊ำซธรรมชำติเป็นกำรเฉพำะ 

2. กำรต่ออำยุ/โอน/ออก
ใบแทนใบอนุญำต 

- ส ำนักงำน กกพ. หรอืส ำนักงำน กกพ. 
ประจ ำเขต 

- กกพ. (เฉพำะกรณี 
กกพ. เป็นผู้อนุญำต) 

ใบอนุญาต (มาตรา 39 ทวิ) 
1. ใบรับแจ้งกำรก่อสร้ำง/
ดัดแปลงอำคำร 

- ท้องถิ่น - ท้องถิ่นออกใบรับแจ้ง  
- ท้องถิ่นแจ้งควำมเห็น
ให้ กกพ. พิจำรณำ
ทักท้วง/ไม่ทักท้วง 

 1. อำคำรทุกประเภทของโรงไฟฟ้ำขนำด 
15MW ขึ้นไป 
2. อำคำรทุกประเภทของโรงไฟฟ้ำขนำดไม่เกิน 
15MW ซ่ึงจ ำหน่ำยไฟฟ้ำเป็นกำรเฉพำะ 
3. อำคำรในสถำนประกอบกจิกำรที่มีกำรผลิต
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ใบอนุญาต สถานที่ยื่น หน่วยงานอนุญาต ประเภทอาคารเพื่อประกอบกิจการพลงังาน 
ไฟฟ้ำขนำดไม่เกิน 15MW เพื่อใช้เองและส่วน
เหลือจ ำหนำ่ย 
4. อำคำรในระบบโครงข่ำยไฟฟ้ำ 
5. อำคำรที่มีวัตถุประสงค์ในกำรใช้ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรก๊ำซธรรมชำติเป็นกำรเฉพำะ 

 

 1.2 อ ำนำจหน้ำที่ของรำชกำรส่วนท้องถิ่น 
 กรณีอำคำรที่ กกพ. เป็นผู้อนุญำต ให้รำชกำรส่วนท้องถิ่นแจ้งควำมเห็นตำมหลักเกณฑ์ของ

พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522 และพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง พ.ศ. 2518 เพ่ือ
ประกอบกำรพิจำรณำอนุญำตของ กกพ. 

 รำชกำรส่วนท้องถิ่นพิจำรณำออกใบอนุญำตหรือใบรับแจ้งก่อสร้ำง ดัดแปลงอำคำร 
เคลื่อนย้ำยอำคำร หรือใบอนุญำตรื้อถอนอำคำรเพ่ือประกอบกิจกำรพลังงำน  

 ก ำกับดูแลผู้รับใบอนุญำตและผู้แจ้งตำมมำตร 39ทวิ แห่งพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร 
พ.ศ. 2522 ทั้งในระยะก่อสร้ำงหรือดัดแปลงอำคำร และระหว่ำงกำรใช้อำคำร 

 ให้ค ำแนะน ำและแก้ไขปัญหำให้แก่ผู้ประกอบกิจกำรเกี่ยวกับกำรขออนุญำตปลูกสร้ำง
อำคำรเพ่ือประกอบกิจกำรพลังงำนร่วมกับ กกพ. 

ตารางท่ี 3.23 สรุปภำพรวมกำรออกใบอนุญำตตำมอ ำนำจหน้ำที่ของรำชกำรส่วนท้องถิ่น 
ใบอนุญาต สถานที่ยื่น หน่วยงานอนุญาต ประเภทอาคาร 

ใบอนุญาต (มาตรา 21) 
1. ใบอนุญำตก่อสร้ำง/ดัดแปลงอำคำร (อ.1) ท้องถิ่น ท้องถิ่น 1. อำคำรนอกรำยกำรใน MOU ในสถำนประกอบกิจกำร

ที่มีก ำลังผลิตไฟฟ้ำขนำดไม่เกิน 150MW เพื่อใช้เองและ
ส่วนที่เหลือจ ำหน่ำย  
2. อำคำรทุกประเภท ในสถำนประกอบกิจกำรที่มีก ำลังผลิต
ไฟฟ้ำขนำดไม่เกิน 150MW เพื่อใช้เองเพียงอย่ำงเดียว 

2. ใบอนุญำตเคลื่อนย้ำยอำคำร (อ.2, อ.3) ท้องถิ่น ท้องถิ่น อำคำรทุกประเภท 
3. ใบอนุญำตร้ือถอนอำคำร (อ.1) ท้องถิ่น ท้องถิ่น อำคำรทุกประเภท 
4. ใบรับรองกำรก่อสร้ำง/ดัดแปลง/
เคลื่อนย้ำยอำคำร (อ.6) 

ท้องถิ่น ท้องถิ่น (ส ำนักงำน 
กกพ. เขำ้ร่วม
ตรวจสอบ) 

อำคำรทุกประเภท 

5. ใบอนุญำตเปลี่ยนกำรใช้อำคำร (อ.5) ท้องถิ่น ท้องถิ่น อำคำรทุกประเภท 
6. กำรต่อำยุ/โอน/ออกใบแทนใบอนุญำต ท้องถิ่น ท้องถิ่น (เฉพำะกรณี

ท้องถิ่นเป็นผู้อนุญำต) 
อำคำรทุกประเภท 

ใบอนุญาต (มาตรา 39 ทวิ) 
1. ใบรับแจ้งกำรก่อสร้ำง/ดัดแปลงอำคำร ท้องถิ่น ท้องถิ่น 1. อำคำรนอกรำยกำรใน MOU ในสถำนประกอบกิจกำรที่

มีก ำลังผลิตไฟฟ้ำขนำดไม่เกิน 150MW เพื่อใช้เองและส่วน
ที่เหลือจ ำหน่ำย  
2. อำคำรทุกประเภท ในสถำนประกอบกิจกำรที่มีก ำลังผลิต
ไฟฟ้ำขนำดไม่เกิน 150MW เพื่อใช้เองเพียงอย่ำงเดียว 

2. ใบรับแจ้งเคลื่อนย้ำยอำคำร ท้องถิ่น ท้องถิ่น อำคำรทุกประเภท 
3. ใบรับแจ้งร้ือถอนอำคำร  ท้องถิ่น ท้องถิ่น อำคำรทุกประเภท 
4. ใบรับแจ้งเปลี่ยนกำรใช้อำคำร  ท้องถิ่น ท้องถิ่น อำคำรทุกประเภท 
5. กำรออกใบแทนใบรับแจ้ง ท้องถิ่น ท้องถิ่น อำคำรทุกประเภท 
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2. ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตและการพิจารณาอนุญาตให้ก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร และการอ่ืน

เพื่อประกอบกิจการพลังงาน 
 

 กำรยื่นค ำขอรับใบอนุญำตก่อสร้ำง หรือดัดแปลงอำคำรเพ่ือประกอบกิจกำรพลังงำน 
- ส ำหรับอำคำรในกรุงเทพมหำนคร ให้ยื่นค ำข้อ ณ ส ำนักงำนกกพ. 
- ส ำหรับอำคำรในเขตจังหวัดอ่ืน ให้ยื่นค ำข้อต่อ ส ำนักงำนกกพ. หรือส ำนักงำนประจ ำเขต 

 ส ำนักงำน กกพ. หรือส ำนักงำนเขต ตรวจสอบควำมถูกต้องครบถ้วนของเอกสำร และส่งเรื่องให้
รำชกำรส่วนท้องถิ่นภำยใน 5 วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับเอกสำรถูกต้องครบถ้วน 

 รำชกำรส่วนท้องถิ่นตรวจสอบแผนผังบริเวณ แบบแปลน รำยกำรประกอบแบบแปลนหรือรำยกำร
ค ำนวณที่ได้ยื่นไว้ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร กฎหมำยว่ำด้วยผังเมือง และกฎหมำยที่
เกี่ยวข้อง 

 ส ำนักงำน กกพ. ตรวจสอบและจัดท ำควำมคิดเห็นเสนอให้ กกพ. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ
ภำยในเวลำ 15 วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับเรื่องแจ้งควำมเห็นจำกรำชกำรส่วนท้องถิ่นโดยในกรณที่มี
เหตุจ ำเป็นส ำนักงำน กกพ. สำมำรถขยำยเวลำออกไปได้อีกไม่เกิน 15 วัน โดยมีหนังสือแจ้งกำร
ขยำยเวลำและเหตุจ ำเป็นให้ผู้ขอใบรับอนญำตและรำชกำรส่วนท้องถิ่นทรำบก่อนครบก ำหนดเวลำ 

 ส ำนักงำน กกพ. แจ้งผลกำรอนุญำตและจัดส่งใบอนุญำตให้รำชกำรส่วนท้องถิ่นเพ่ือเก็บ
ค่ำธรรมเนียมและจ่ำยใบอนุญำต ภำยใน 5 วัน นับถัดจำกวันที่ กกพ. มีมติให้อนุญำต กรณี กกพ. มี
มติไม่อนุญำต ให้ส ำนักงำน กกพ. แจ้งเหตุผลประกอบกำรพิจำรณำและสิทธิอุทธรณ์ต่อผู้ขอรับ
ใบอนุญำตและรำชกำรส่วนท้องถิ่นผู้ท ำควำมมเห็นทรำบ ภำยในเวลำ 5 วัน นับถัดจำกวัน กกพ. มี
มต ิ

ทั้งนี้ ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรของขั้นตอนกำรขอรับใบอนุญำตก่อสร้ำง/ดัดแปลงอำคำรเพ่ือ
ประกอบกิจกำรพลังงำน (อ.1) รวมแล้วเสร็จไม่เกิน 45 วัน หรือรวมแล้วไม่เกิน 95 วัน (กรณีขยำยระยะเวลำ) 
ซึ่งส ำนักงำน กกพ. สำมำรถขยำยเวลำได้ไม่เกิน 15 วัน และรำชกำรส่วนท้องถิ่นสำมำรถขยำยเวลำได้ไม่เกิน 2 
ครำว ครำวแรกไม่เกิน 20 วัน ครำวที่สองไม่เกิน 15 วัน 
 

3. การแจ้งก่อสร้างอาคาร (ม.39 ทวิ) 
 
 3.1 ขั้นตอนกำรยื่นแบบแจ้ง (กรณีอำคำรที่ กกพ. อนุญำต) 
 

 กำรยื่นแบบแจ้งที่รำชกำรส่วนท้องถิ่นในท้องที่ท่ีประสงค์จะก่อสร้ำงหรือดัดแปลงอำคำร 

 เมื่อรำชกำรส่วนท้องถิ่น ได้รับแบบแจ้ง เอกสำรหลักฐำนครบถ้วนและผู้แจ้งได้ช ำระ
ค่ำธรรมเนียมแล้ว ให้ออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้งภำยในวันที่ได้รับแจ้ง 
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 เมื่อรำชกำรส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับแจ้งแล้ว ให้ส ำเนำใบแจ้งและใบรับแจ้งให้ส ำนักงำน 
กกพ. ทรำบเป็นข้อมูลเบื้องต้นภำยในเวลำ 7 วัน นับถัดจำกวันที่ออกใบรับแจ้ง และให้เจ้ำ
พนักงำนท้องถิ่นด ำเนินกำรตรวจสอบข้อมูลและเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรแจ้ง หำก
ตรวจพบในภำยหลังว่ำผู้แจ้งได้แจ้งข้อมูลหรือยื่นเอกสำรไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตำมพระ
รำชบัญญติควบคุมอำคำรฯ ให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นสั่งให้ผู้แจ้งมำด ำเนินกำรแก้ไขให้ถูกต้อง
หรือครบถ้วนภำยในเวลำ 7 วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้งค ำสั่งดังกล่ำว 

 เมื่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นตรวจพิจำรณำแล้ว ให้รำชกำรส่วนท้องถิ่นแจ้งควำมเห็น
ประกอบกำรพิจำรณำต่อ กกพ. และส ำเนำเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรแจ้งจ ำนวน 1 ชุด 
ให้แก่ส ำนักงำน กกพ. ด้วย 

ทั้งนี้ ให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นด ำเนินกำรในขั้นตอน 2) ถึง 4) ให้แล้วเสร็จภำยใน 55 
วัน นับถัดจำกวันที่ออกใบรับแจ้ง ในกรณีที่มีเหตุจ ำเป็นรำชกำรส่วนท้องถิ่นสำมำรถขยำย
เวลำด ำเนินกำรได้อีกไม่เกิน 45 วัน โดยมีหนังสือแจ้งกำรขยำยเวลำและเหตุจ ำเป็นให้
ส ำนักงำน กกพ. ทรำบก่อนครบก ำหนดเวลำ 

 ส ำนักงำน กกพ. จัดท ำควำมเห็นเสนอ กกพ. เพ่ือพิจำรณำภำยในเวลำ 15 วัน นับถัดจำก
วันที่ได้รับแจ้งควำมเห็นจำกรำชกำรส่วนท้องถิ่น 

 ส ำนักงำน กกพ. แจ้งผลกำรพิจำรณำของ กกพ. ให้ผู้แจ้งและรำชกำรส่วนท้องถิ่นทรำบ 

3.2 ขั้นตอนกำรยื่นแบบแจ้ง (กรณีอำคำรที่รำชกำรส่วนท้องถิ่นอนุญำต) 
 

เมื่อรำชกำรส่วนท้องถิ่นออกใบรับแจ้งแล้ว ให้รำชกำรส่วนท้องถิ่นแจ้งผลกำรพิจำรณำให้
ส ำนักงำนกกพ. ทรำบ พอส ำเนำใบรับแจ้งสมบูรณ์ ภำยในเวลำ 5 วัน นับถัดจำกวันที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 

 

หมายเหตุ : ประเภทอำคำรที่รำชกำรส่วนท้องถิ่นอนุญำต มีดังนี้ 
 อำคำรทุกประเภทในสถำนประกอบกิจกำรมีพลังงำนที่มีกำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำซึ่งมีขนำด

ก ำลังกำรผลิตติดตั้งไม่เกิน 150 MW วัตถุประสงค์เพ่ือใช้เอง 

 อำคำรทุกประเภทในสถำนประกอบกิจกำรมีพลังงำนที่มีกำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำซึ่งมีขนำด
ก ำลังกำรผลิตติดตั้งไม่เกิน 150 MW วัตถุประสงค์เพ่ือใช้เองละส่วนที่เหลือจ ำหน่ำย ได้แก่ 
อำคำรอ่ืนๆที่ไม่ได้ใช้ในกระบวนกำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำ เช่น อำคำรส ำนักงำน อำคำร
โรงงำนประเภทอื่น เป็นต้น 

ทั้งนี้ ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรของขั้นตอนกำรยื่นแจ้งก่อสร้ำง/ดัดแปลงอำคำรเพ่ือประกอบกิจกำร
พลังงำน (มำตรำ 39 ทวิ) รวมแล้วเสร็จไม่เกิน 75 วัน หรือรวมแล้วไม่เกิน 120 วัน (กรณีขยำยระยะเวลำ) ถ้ำหำก
รำชกำรส่วนท้องถิ่นต้องสอบถำมควำมเห็นจำกหน่วยงำนอ่ืน ให้ขยำยระยะเวลำด ำเนินกำรได้ไม่เกิน 45 วัน 
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7) การขออนุญาต กนอ. (กรณีโรงไฟฟ้าตั้งอยู่ในพื้นที่ กนอ.)5 

 ควำมหมำยและขอบเขต 
เมื่อนักลงทุนต้องกำรตั้งโรงงำนเพื่อประกอบกิจกำรในนิคมอุตสำหกรรม ขั้นแรกต้องขออนุญำตใช้

ที่ดิน กับ กนอ. ก่อน โดยยื่นค ำขอใช้ที่ดินเพ่ือประกอบกิจกำรในนิคมอุตสำหกรรม (กนอ.01/1) หำก  กนอ. 
พิจำรณำอนุญำตให้ใช้ที่ดิน กนอ. จะออกใบอนุญำตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจกำรในนิคมอุตสำหกรรม (กนอ. 
01/2) กรณีใบอนุญำตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจกำรในนิคมอุตสำหกรรม (กนอ.01/2 หรือ กนอ. 03/6) จะ
หมดอำยุ เนื่องจำกใบอนุญำตฯจะมีอำยุครำวละไม่เกิน 5 ปี แต่จะเป็นกี่ปีนั้นขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ผู้ประกอบกำร
ท ำไว้กับ กนอ. กรณีที่ใบอนุญำตประกอบกิจกำรจะหมดอำยุ ผู้ประกอบกำรต้องยื่นค ำขอต่ออำยุใบอนุญำต
ประกอบอุตสำหกรรม (กนอ.03/5) ก่อนใบอนุญำตจะหมดอำยุ 30 วัน 

 
 ขั้นตอนกำรขออนุญำต 

1. ขั้นตอนกำรขออนุญำตทำงเอกสำร 
- กรอกแบบฟอร์มค ำขอใช้ที่ดินเพ่ือประกอบกิจกำรในนิคมอุตสำหกรรม (กนอ.01/1) ให้

ถูกต้องสมบูรณ์ จำกนั้นให้ยื่นแบบฟอร์มได้ที่ ศูนย์ OSS ส ำนักงำนใหญ่ กนอ. หรือ
ส ำนักงำนนิคมอุตสำหกรรมทุกแห่ง (แบบฟอร์ม 1 เล่มจะมี 3 ชุด เวลำยื่นให้ยื่นทั้ง 3 ชุด) 

- กนอ. พิจำรณำควำมถูกต้องจำกเอกสำร แล้ว หำกสอดคล้องกับกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
กนอ. จะมีหนังสือแจ้งไปยังผู้ประกอบกำร ให้มำท ำสัญญำกำรใช้ที่ดินฯ และรับใบอนุญำต
ให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจกำรในนิคมอุตสำหกรรม (กนอ. 01/2) โดยเสียค่ำบริกำรในกำร
ออกใบอนุญำต 10,000 บำท (ยังไม่รวม VAT) 

2. ขั้นตอนกำรขออนุญำตทำงอิเล็กทรอนิกส์ (e-Permission & Privilege) 
- ลงทะเบียนเพื่อขอใช้ระบบ e-Permission & Privilege 
- เมื่อผู้ลงทะเบียนได้รับอนุมัติจำกทำงเจ้ำหน้ำที่ กนอ. แล้ว จะได้รับ Username และ 

Password ซึ่งจะสำมำรถขอใบอนุญำตผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ทำงเครือข่ำย
อินเทอร์เน็ต ได้ตำม Link ที่จะแจ้งไปทำง e-Mail 

- ผู้ประกอบกำรสำมำรถกรอกข้อมูลลงในแบบค ำขออนุญำตผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้
ทันทีโดยใช้ Username และ Password ที่ได้รับ 

- ระบบจะแจ้งให้ผู้ประกอบกำรทรำบถึงผลกำรพิจำรณำทำง e-Mail หำกมีกำรออก
ใบอนุญำตและ/หรือกำรท ำนิติกรรมใดๆ จะแจ้งให้ผู้ประกอบกำรมำด ำเนินกำรที่ กนอ. 
หรือส ำนักงำนนิคมอุตสำหกรรมที่โรงงำนตั้งอยู่ 

 
 
                                                           
5 ที่มำ: กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย, 2558. 
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8) การขออนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม (พ.ค.2) 

 

 นิยำมและกฎหมำยที่เก่ียวข้องกับพลังงำนควบคุม (พค.2) 
            ตำมพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดพลังงำนควบคุม พ.ศ. 2536 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติกำร
พัฒนำและส่งเสริมพลังงำน พ.ศ. 2535 ก ำหนดให้พลังงำนไฟฟ้ำซึ่งมีขนำดกำรผลิตรวมของแต่ละแหล่งผลิต
ตั้งแต่ 200 กิโลโวลต์แอมแปร์ขึ้นไป เป็นพลังงำนควบคุม ซึ่งกำรอนุญำตให้ผลิตพลังงำนควบคุม หรือ 
ใบอนุญำต พค. 2 ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรพัฒนำและส่งเสริมพลังงำน เป็นอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำร
ก ำกับกิจกำรพลังงำน (กกพ.) ตำมมำตรำ 48 แห่งพระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรพลังงำน พ.ศ. 2550 
            เนื่องจำกพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดประเภท ขนำด และลักษณะของกิจกำรพลังงำนที่ได้รับกำร
ยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญำตกำรประกอบกิจกำรพลังงำน พ.ศ. 2552 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติกำร
ประกอบกิจกำรพลังงำน พ.ศ. 2550 ก ำหนดให้กิจกำรดังต่อไปนี้ได้รับกำรยกเว้นไม่เข้ำข่ำยเป็นกำรประกอบ
กิจกำรพลังงำนที่ต้องได้รับอนุญำตจำก กกพ. แต่ทั้งนี้ กิจกำรดังกล่ำวต้องได้รับอนุญำตจำกกรมพัฒนำ
พลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน (พพ.) 
 

- กิจกำรที่มีผลิตไฟฟ้ำที่มีก ำลังกำรผลิตรวมของแต่ละแหล่งผลิตน้อยกว่ำ 1,000 kVA 
- กิจกำรที่มีผลิตไฟฟ้ำเพ่ือใช้ในกิจกำรตนเองเฉพำะกรณีฉุกเฉินเท่ำนั้น (Emergency Backup 

Generation) 
- กิจกำรที่มีกำรผลิตไฟฟ้ำใช้ในกิจกำรตนเองโดยไม่พ่ึงพำกับไฟฟ้ำจำกระบบ (Stand Alone) 

  
 สถำนที่ยื่นขอรับใบอนุญำตผลิตพลังงำนควบคุม (พค.2) 

1. ผู้ผลิตพลังงำนไฟฟ้ำที่เข้ำข่ำยเป็นผู้ประกอบกิจกำรพลังงำนและได้รับกำรยกเว้นไม่ต้องขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานจาก กกพ. จะต้องยื่นขออนุญำตผลิตพลังงำนควบคุมกับ พพ.  

2. ผู้ผลิตไฟฟ้ำที่มีกำลังกำรผลิตรวมตั้งแต่ 1,000 กิโลโวลต์แอมแปร์ขึ้นไป ที่เข้ำข่ำยเป็นกำร
ประกอบกิจกำรพลังงำนจะต้องขออนุญำตผลิตพลังงำนควบคุมกับ ส ำนักงำน กกพ. หรือ
ส ำนักงำนประจ ำเขตท้ัง 13 เขต 

 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษำยน 2557 ผู้ประกอบกำรต้องกรอกข้อมูลผ่ำนระบบเว็บท่ำผู้ประกอบกิจกำร
พลังงำน (Licensee Portal) 
  

 ขั้นตอนกำรท ำงำนของส ำนักงำนเพ่ือออกใบอนุญำตให้ผลิตพลังงำนควบคุม (พค.2) 
1. รับยื่นแบบค ำขอ พค.1 และเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำ 
2. ตรวจสอบควำมถูกต้องครบถ้วนของเอกสำรหลักฐำน กรณีไม่ครบถ้วนผู้ขออนุญำตต้องยื่น

เอกสำรเพิ่มเติมภำยใน 7 วันนับจำกวันที่ได้รับแจ้งจำกส ำนักงำน 
3. บันทึกเลขทะเบียนค ำขอและบันทึกวันที่รับเอกสำร 
4. รับหนังสือแจ้งควำมพร้อมของสถำนประกอบกิจกำร (กรณียื่นภำยหลัง) 
5. จัดแผนกำรตรวจสอบสถำนประกอบกิจกำร 
6. แจ้งก ำหนดกำรนัดหมำยเข้ำตรวจสอบสถำนประกอบกิจกำร 



 

บริษัท เอ็นเนอร์ย่ีลิงค์ จ ำกัด 

เลขที่ 8 ซอยเจริญนคร 48 ถนนเจริญนคร 
 แขวงส ำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10600 

โทร 0-2612-1376 โทรสำร 02-612-1374 
 

รำยงำนฉบับสมบูรณ์ 
สนับสนุนกำรด ำเนินงำนทบทวนต้นทุนรำคำรับซื้อไฟฟ้ำในรูปแบบ Feed-in tariff หน้ำที่ 4-1 
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บทที่ 4 

ให้ค ำปรึกษำ ควำมเห็น และข้อเสนอแนะเพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินงำน 
ด้ำนมำตรกำรส่งเสริมกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียน 

 
 ที่ปรึกษำจะด ำเนินกำรศึกษำและทบทวนสมมติฐำนต่ำงๆที่เก่ียวข้องกับกำรจัดท ำอัตรำรับซื้อไฟฟ้ำใน
รูปแบบ FiT เพ่ือให้สำมำรถส่งเสริมกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียนทุกประเภทเชื้อเพลิง ให้สอดคล้อง
กับแผนพัฒนำพลังงำนทดแทนและพลังงำนทำงเลือก 25% ใน 10 ปี (AEDP) นอกจำกนี้ ที่ปรึกษำจะ
ด ำเนินกำรสนับสนุน สนพ. ในงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรบริหำรมำตรกำรส่งเสริม
กำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียน และสนับสนุนงำนอ่ืนๆ ที่อยู่ในขอบข่ำยที่สำมำรถท ำได้ ตำมที่ สนพ. 
มอบหมำย เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่ สนพ. ปฏิบัติงำนกำรจัดท ำนโยบำยและมำตรกำรส่งเสริมกำรผลิตไฟฟ้ำจำก
พลังงำนหมุนเวียนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 
4.1  เตรียมข้อมูลที่ใช้ส ำหรับกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมำตรกำรส่งเสริมกำรผลิตไฟฟ้ำจำก

พลังงำนหมุนเวียน (ถ้ำมี) 
 

 ที่ปรึกษำได้ด ำเนินกำรสนับสนุน สนพ. ในงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำร
บริหำรมำตรกำรส่งเสริมกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียน  (คณก.บริหำรฯ) รวมถึง สนับสนุนกำร
ด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรนโยบำยพลังงำนแห่งชำติ (กพช.) และคณะกรรมกำรประสำนงำนเพื่อ
ขับเคลื่อนพันธกิจด้ำนพัฒนำพลังงำนทดแทนและพลังงำนทำงเลือก (คณก.ขับเคลื่อนฯ) ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับส ำนักนโยบำยไฟฟ้ำ รวมทั้งสิ้น 10 ครั้ง ซ่ึงรำยละเอียดสรุปได้ดังนี้ 
 
ที ่ งำนที่ด ำเนินกำร รำยละเอียด 
1 สนับสนุนกำรประชุม คณก.บริหำรฯ  

ครั้งที่ 3/2557 (ครั้งที่ 3)  
ณ วันที่ 8 ธันวำคม 2558 
 

 สนับสนุนเจ้ำหน้ำที่ สนพ. ในกำรด ำเนินงำนดังนี้ 
- จัดท ำระเบียบวำระกำรประชุม คณก.บริหำรฯ 

ครั้งที่ 3/2557 (ครั้งที่ 3) 
 

2 สนับสนุนกำรประชุม กพช. 
ครั้งที่ 2/2557 (ครั้งที่ 147) 
ณ วันที่ 15 ธันวำคม 2558 
 
 

 สนับสนุนเจ้ำหน้ำที่ สนพ. ในกำรด ำเนินงำนดังนี้ 
- จัดท ำระเบียบวำระท่ี 4.1 อัตรำรับซื้อไฟฟ้ำจำก

พลังงำนหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff 
(FiT) ส ำหรับปี 2558 (ไม่รวมพลังงำนแสงอำทิตย์) 

- จัดท ำเอกสำรแนบวำระที่ 4.1 
- จัดท ำเอกสำรประกอบวำระที่ 4.1 

 

 
 
 
 



 

บริษัท เอ็นเนอร์ย่ีลิงค์ จ ำกัด 

เลขที่ 8 ซอยเจริญนคร 48 ถนนเจริญนคร 
 แขวงส ำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10600 
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สนับสนุนกำรด ำเนินงำนทบทวนต้นทุนรำคำรับซื้อไฟฟ้ำในรูปแบบ Feed-in tariff หน้ำที่ 4-2 
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ที ่ งำนที่ด ำเนินกำร รำยละเอียด 
3 สนับสนุนกำรประชุม คณก.ขับเคลื่อนฯ 

เรื่อง “ข้อเสนอแนวทำงกำรส่งเสริมกำรรับ
ซื้อไฟฟ้ำจำกขยะอุตสำหกรรม” 
 
 

 รวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูลสถำนกำรณ์ปริมำณขยะ 
 จัดท ำข้อเสนอแนวทำงกำรส่งเสริมกำรรับซื้อไฟฟ้ำ

จำกขยะอุตสำหกรรม รวมถึงอัตรำรับซื้อไฟฟ้ำใน
รูปแบบ FiT ส ำหรับขยะอุตสำหกรรม 

 สนับสนุนเจ้ำหน้ำที่ สนพ. ในกำรเข้ำร่วมประชุม 
คณก.ขับเคลื่อนฯ ดังนี้ 
- กำรประชุม คณก.ขับเคลื่อนฯ ณ 18 ธ.ค.2557 
- กำรหำรือนอกรอบ ณ 23 ธ.ค.2557 
- กำรหำรือนอกรอบ ณ 29 ธ.ค.2557 
- กำรประชุม คณก.ขับเคลื่อนฯ ณ 30 ธ.ค.2557 
- กำรประชุม คณก.ขับเคลื่อนฯ ณ 6 ม.ค.2558 
- กำรหำรือนอกรอบ ณ 9 ม.ค.2558 
- กำรประชุม คณก.ขับเคลื่อนฯ ณ 13 ม.ค.2558 

 

4 สนับสนุนกำรประชุม กพช. 
ครั้งที่ 1/2558 (ครั้งที่ 1) 
ณ วันที่ 4 กุมภำพันธ์ 2558 
(เลื่อนวันประชุม กพช.) 
 

 สนับสนุนเจ้ำหน้ำที่ สนพ. ในกำรด ำเนินงำนดังนี้ 
- จัดท ำระเบียบวำระ อัตรำรับซื้อไฟฟ้ำพิเศษจำก

ขยะอุตสำหกกรมในรูปแบบ Feed-in Tariff 
(FiT) ส ำหรับปี 2558-2562 

- จัดท ำเอกสำรน ำเสนอวำระ 
 

5 สนับสนุนกำรประชุม กพช. 
ครั้งที่ 1/2558 (ครั้งที่ 1) 
ณ วันที่ 16 กุมภำพันธ์ 2558 
 

 สนับสนุนเจ้ำหน้ำที่ สนพ. ในกำรจัดท ำระเบียบวำระ
ส ำหรับกำรประชุม กพช. ดังนี้ 
- อัตรำรับซื้อไฟฟ้ำพิเศษจำกขยะอุตสำหกกรมใน

รูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ส ำหรับปี 2558-2562 
- แนวทำงกำรด ำเนินกำรกับผู้ผลิตไฟฟ้ำรำยเล็ก 

(SPP) ประเภทสัญญำ Firm ระบบ Cogeneration 
ที่จะสิ้นสุดอำยุสัญญำ 

 

6 สนับสนุนกำรประชุม คณก.บริหำรฯ  
ครั้งที่ 1/2558 (ครั้งที่ 4)  
ณ วันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2558 
 

 สนับสนุนเจ้ำหน้ำที่ สนพ. ในกำรจัดท ำระเบียบวำระ
กำรประชุม คณก.บริหำรฯ ครั้งที่ 1/2558 (ครั้งที่ 4) 

 

7 สนับสนุนกำรประชุม คณก.บริหำรฯ  
ครั้งที่ 2/2558 (ครั้งที่ 5)  
ณ วันที่ 24 มีนำคม 2558 
 

 สนับสนุนเจ้ำหน้ำที่ สนพ. ในกำรจัดท ำระเบียบวำระ
กำรประชุม คณก.บริหำรฯ ครั้งที่ 2/2558 (ครั้งที่ 5) 

 

 



 

บริษัท เอ็นเนอร์ย่ีลิงค์ จ ำกัด 
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ที ่ งำนที่ด ำเนินกำร รำยละเอียด 
8 สนับสนุนกำรประชุม คณก.บริหำรฯ  

ครั้งที่ 3/2558 (ครั้งที่ 6)  
ณ วันที่ 7 พฤษภำคม 2558 
 

 สนับสนุนเจ้ำหน้ำที่ สนพ. ในกำรจัดท ำระเบียบวำระ
กำรประชุม คณก.บริหำรฯ ครั้งที่ 3/2558 (ครั้งที่ 6) 

 

9 สนับสนุนกำรประชุม กพช. 
ครั้งที่ 2/2558 (ครั้งที่ 2) 
ณ วันที่ 14 พฤษภำคม 2558 
 

 สนับสนุนเจ้ำหน้ำที่ สนพ. ในกำรจัดท ำระเบียบวำระ
ส ำหรับกำรประชุม กพช. ดังนี้ 
- แผนพัฒนำก ำลังผลิตไฟฟ้ำของประเทศไทย 

พ.ศ. 2558-2579 (PDP2015) 
 

10 สนับสนุนกำรประชุม คณก.บริหำรฯ  
ครั้งที่ 4/2558 (ครั้งที่ 7)  
ณ วันที่ 23 กรกฎำคม 2558 
 

 สนับสนุนเจ้ำหน้ำที่ สนพ. ในกำรจัดท ำระเบียบวำระ
กำรประชุม คณก.บริหำรฯ ครั้งที่ 4/2558 (ครั้งที่ 7) 

 

 
 
4.2 ให้ควำมเห็นงำนอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง ตำมที่ สนพ.มอบหมำย (ถ้ำมี) 
 

ที่ปรึกษำได้ด ำเนินกำรสนับสนุนงำนอ่ืนๆ ที่อยู่ในขอบข่ำยที่สำมำรถท ำได้ ตำมที่ สนพ. มอบหมำย 
รวมทั้งสิ้น 30 ครั้ง รำยละเอียดสรุปได้ดังนี้ 

 
ที ่ งำนที่ด ำเนินกำร รำยละเอียด 
1 กำรหำรือผู้ประกอบกำรชีวมวล 8 สมำคม 

และกลุ่มสภำอุตสำหกรรม 
 

 รวบรวมข้อมูลสมมติฐำนต่ำงๆจำกผู้ประกอบกำร  
ชีวมวล 8 สมำคม และกลุ่มสภำอุตสำหกรรม 

 วิเครำะห์ข้อมูลเปรียบเทียบ เพ่ือจัดท ำข้อสรุปอัตรำ
รับซื้อไฟฟ้ำในรูปแบบ FiT ที่เหมำะสม 

 

2 วิเครำะห์กำรเปลี่ยนรูปแบบกำรส่งเสริมจำก 
ระบบ Adder เป็น FiT 
 
 

 สรุปผลกระทบค่ำ Ft จำกกำรส่งเสริมในระบบ 
Adder และระบบ FiT ของโครงกำรพลังงำน
หมุนเวียนที่อยู่ในฐำนข้อมูลของ สกพ. 

 ข้อเสนอแนะ Transition จำก Adder เป็น FiT 
 วิเครำะห์ผลกระทบค่ำ Ft หำกมีกำรปรับเปลี่ยนจำก

ระบบ Adder เป็น FiT ประกอบด้วย 
- เชื้อเพลิงขยะ (แบบผสมผสำน) 
- เชื้อเพลิงขยะ (หลุมฝังกลบ) 
- ชีวมวล 
- ก๊ำซชีวภำพ 

 
 



 

บริษัท เอ็นเนอร์ย่ีลิงค์ จ ำกัด 

เลขที่ 8 ซอยเจริญนคร 48 ถนนเจริญนคร 
 แขวงส ำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10600 

โทร 0-2612-1376 โทรสำร 02-612-1374 
 

รำยงำนฉบับสมบูรณ์ 
สนับสนุนกำรด ำเนินงำนทบทวนต้นทุนรำคำรับซื้อไฟฟ้ำในรูปแบบ Feed-in tariff หน้ำที่ 4-4 

 

Energy Link Co.,Ltd.Energy Link Co.,Ltd.

 
ที ่ งำนที่ด ำเนินกำร รำยละเอียด 
3 จัดท ำตำรำงสรุปอัตรำรับซื้อไฟฟ้ำในรูปแบบ 

Feed-in Tariff (FiT) ตำมท่ี กพช. เห็นชอบ 
เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.2557 
 

 ตำรำงสรุปอัตรำ FiT รวมทุกประเภทเชื้อเพลิง 
 ตำรำงสรุปอัตรำ FiT แยกกลุ่มประเภทเชื้อเพลิง 

- กลุ่มพลังงำนชีวภำพ 
- กลุ่มพลังงำนธรรมชำติ 

 
4 จัดท ำเอกสำรบรรยำยสรุปเกี่ยวกับกำรจัดท ำ

อัตรำรับซื้อไฟฟ้ำในรูปแบบ FiT (FiT Master) 
 
 

 แนวคิดกำรก ำหนดอัตรำรับซื้อไฟฟ้ำในรูปแบบ FiT 
 สมมติฐำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้องกับกำรวิเครำะห์

อัตรำรับซื้อไฟฟ้ำในรูปแบบ FiT 
 สมมติฐำนทำงเทคนิคของโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำก

พลังงำนหมุนเวียน 
 สรุปอัตรำรับซื้อไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียนใน

รูปแบบ FiT 
 

5 จัดท ำรำยละเอียดนโยบำยกำรรับซื้อไฟฟ้ำ
จำกพลังงำนหมุนเวียนในรูปแบบ FiT เพ่ือใน
กำรประชำสัมพันธ์บนหน้ำเว็บไซต์ของ สนพ. 
 
 

 Feed-in Tariff คืออะไร 
 แนวคิดกำรก ำหนดอัตรำรับซื้อไฟฟ้ำในรูปแบบ FiT 
 สูตรโครงสร้ำงอัตรำ FiT 
 ตัวอย่ำงกำรคิดอัตรำรับซื้อไฟฟ้ำในรูปแบบ FiT 
 อัตรำรับซื้อไฟฟ้ำในรูปแบบ FiT 
 กระบวนกำรเปิดรับซื้อไฟฟ้ำโดยใช้รูปแบบกำร

แข่งขันทำงด้ำนรำคำ (Competitive Bidding) 
 

6 กำรวิเครำะห์รำคำรับซื้อไฟฟ้ำส ำหรับ Solar 
Rooftop ในกรณีเปิดเสรี 
 

 อัตรำ FiT ส ำหรับ Solar Rooftop 
 วิเครำะห์ผลตอบแทนกำรลงทุน 

- รำคำรับซื้อในรูปแบบ FiT 
- รำคำรับซื้อในรูปแบบค่ำไฟฟ้ำขำยส่ง 
- รำคำรับซื้อในรูปแบบค่ำไฟฟ้ำขำยปลีก 

 สรุปและข้อเสนอแนะ 
 

7 สนับสนุนเจ้ำหน้ำที่ สนพ. ในกำรจัดท ำ 
ระเบียบวำระท่ี 4.2 “หลักกำรและแนวทำง 
กำรจัดท ำแผนพัฒนำก ำลังผลิตไฟฟ้ำของ
ประเทศไทย พ.ศ.2558-2579 (PDP 2015)” 
ในกำรประชุม กพช. ณ 15 ธันวำคม 2558 
 

 สนับสนุนเจ้ำหน้ำที่ สนพ. ในกำรด ำเนินงำนดังนี้ 
- ร่วมกันปรับปรุงแก้ไขวำระส ำหรับกำรประชุม 
- จัดท ำกรำฟแสดงแผน AEDP ปี 2558-2579 
- จัดท ำกำรวิเครำะห์ผลกระโยชน์จำกค่ำเชื้อเพลิง 

ที่เกิดขึ้นจำกแผน AEDP ที่จะกระจำยเข้ำสู่
ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย  

 
 



 

บริษัท เอ็นเนอร์ย่ีลิงค์ จ ำกัด 

เลขที่ 8 ซอยเจริญนคร 48 ถนนเจริญนคร 
 แขวงส ำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10600 

โทร 0-2612-1376 โทรสำร 02-612-1374 
 

รำยงำนฉบับสมบูรณ์ 
สนับสนุนกำรด ำเนินงำนทบทวนต้นทุนรำคำรับซื้อไฟฟ้ำในรูปแบบ Feed-in tariff หน้ำที่ 4-5 

 

Energy Link Co.,Ltd.Energy Link Co.,Ltd.

 
ที ่ งำนที่ด ำเนินกำร รำยละเอียด 
8 วิเครำะห์เปรียบเทียบก ำลังผลิตไฟฟ้ำส ำรอง 

(Reserve Margin) กรณี รฟ.ที่ Commit แล้ว 
เทียบกันระหว่ำงโหลด PDP2010 Rev.3 กับ 
โหลด PDP2015 
 

 กรำฟเปรียบเทียบโหลด PDP2010 Rev.3 กับ โหลด 
PDP2015 
- แสดงร่วมกับค่ำก ำลังผลิตพ่ึงได้ (Dependable 

Capacity) ส ำหรับ รฟ.ที่ Commit แล้ว 
- แสดงก ำลังผลิตไฟฟ้ำส ำรอง (Reserve Margin) 

ส ำหรับ รฟ.ที่ Commit แล้ว เทียบกับ โหลด 
PDP2015 
 

9 วิเครำะห์เปรียบเทียบก ำลังผลิตไฟฟ้ำส ำรอง 
(Reserve Margin) กรณี มีหรือไม่มี รฟ.Gulf 
5,000 MW เทียบกันระหว่ำงโหลด PDP2010 
Rev.3 กับ โหลด PDP2015 
 

 ตำรำงแสดงก ำลั งผลิตไฟฟ้ำส ำรอง (Reserve 
Margin) ตั้งแต่ปี 2557-2573 กรณี มีหรือไม่มี รฟ.
Gulf 5,000 MW เทียบกันระหว่ำงโหลด PDP2010 
Rev.3 กับ โหลด PDP2015 

 กรำฟเปรียบเทียบโหลด PDP2010 Rev.3 กับ โหลด 
PDP2015 

 
10 กำรประเมินรำคำค่ำไฟฟ้ำจำกพลังงำน

หมุนเวียนทุกประเภทเชื้อเพลิง 
 

 ต้นทุนพลังงำนหมุนเวียนเฉลี่ยทุกประเภทเชื้อเพลิง 
 ทิศทำงค่ำไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียนในอนำคต 
 อัตรำ FiT เฉลี่ยตลอดอำยุโครงกำร เพ่ือจัดส่งให้

คณะอนุกรรมกำรฯ จัดท ำแผน PDP 
 

11 กำรร่ำงหนังสือออกเรื่อง กำรโอนย้ำย กฟน. 
และ PEA มำอยู่สังกัดกระทรวงพลังงำน 
 

 ควำมเป็นมำในอดีต 
 เหตุผลและควำมจ ำเป็นในกำรโอนย้ำยสังกัด 
 ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรโอนย้ำย 

 
12 กำรจัดท ำ Flow ของกำรอนุมัติโครงกำร

ในช่วงเปลี่ยนผ่ำน 
 

 Flow ของกำรอนุมัติโครงกำรในช่วงเปลี่ยนผ่ำน 
- โครงกำร RE ที่ยื่นตำมระเบียบ Adder 
- Solar Rooftop โครงกำรใหม่ 
- Solar ล้ำงท่อ 
- Solar รำชกำรและสหกรณ์กำรเกษตร 
- โครงกำร FiT Bidding 

 
13 จัดท ำสรุปกำรชี้แจงปริมำณก ำลังผลิตไฟฟ้ำ

ส ำรองของกรณี บริษัท Gulf ในแผน 
PDP2010 Rev.3 
 

 หลักกำรค ำนวณปริมำณก ำลังผลิตไฟฟ้ำส ำรอง 
 ข้อมูลที่ใช้ประกอบกำรค ำนวณ 
 ขั้นตอนกำรวิเครำะห์โดยละเอียด 
 สรุปผลกำรวิเครำะห์ 

 
 



 

บริษัท เอ็นเนอร์ย่ีลิงค์ จ ำกัด 

เลขที่ 8 ซอยเจริญนคร 48 ถนนเจริญนคร 
 แขวงส ำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10600 

โทร 0-2612-1376 โทรสำร 02-612-1374 
 

รำยงำนฉบับสมบูรณ์ 
สนับสนุนกำรด ำเนินงำนทบทวนต้นทุนรำคำรับซื้อไฟฟ้ำในรูปแบบ Feed-in tariff หน้ำที่ 4-6 

 

Energy Link Co.,Ltd.Energy Link Co.,Ltd.

 
ที ่ งำนที่ด ำเนินกำร รำยละเอียด 
14 จัดท ำสรุปกำรชี้ แจงเหตุผลที่ ยั ง ไม่ควร

ประกำศรับซื้อไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียน
ประเภท SPP 
 

 ต้นทุนมีควำมแตกต่ำงเป็นช่วงกว้ำง 
 ปัญหำสำยส่งและภำระกำรลงทุนของกำรไฟฟ้ำ/

ข้อจ ำกัดด้ำนปริมำณรับซื้อในสำยส่ง 
 ปัญหำสำยส่งและภำระกำรลงทุนของกำรไฟฟ้ำ/

ข้อจ ำกัดด้ำนปริมำณรับซื้อในสำยส่ง 
 ควำมทันสมัยของอัตรำรับซื้อไฟฟ้ำในรูปแบบ FiT 

 
15 จัดท ำ PPT ส ำหรับกำรจัดประชุมหำรือกรณี 

Solar Rooftop เสรี เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 2558 
 
 

 ควำมเป็นมำ 
 สรุปมติของ สปช. โครงกำรส่งเสริมกำรติดตั้งโซล่ำร์

รูฟอย่ำงเสรี 
 ควำมเห็นของ สนพ. 
 ประเด็นหำรือ 
 

16 จัดท ำสรุปกำรชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีเปลี่ยน
รูปแบบจำก Adder เป็น FiT ของบริษัท 
เอิร์ท เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จ ำกัด 
 
 

 โครงกำรที่สำมำรถเปลี่ยนเป็น FiT ได้โดยไม่ต้องเข้ำ
สู่กระบวนกำร Competitive Bidding 

 โครงกำรที่สำมำรถเปลี่ยนเป็น FiT ได้ แต่จะเข้ำสู่
กระบวนกำร Competitive Bidding เสมือนเป็น
โครงกำรใหม่ 

 กรณีโครงกำรขยะ 2 โครงกำร ของ บริษัท เอิร์ท 
เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จ ำกัด  

 เหตุผลของกรณีโครงกำรขยะ 2 โครงกำร ของ 
บริษัท เอิร์ท เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จ ำกัด ได้รับกำร
สนับสนุนที่แตกต่ำงกัน 

 ล ำดับเหตุกำรณ์ช่วงเปลี่ยนผ่ำนของ คณก.บริหำรฯ 
 

17 สรุปแนวทำงกำรรับซื้อไฟฟ้ำในรูปแบบ 
Adder และ FIT ที่ กพช. ได้มีมติไว้จนถึง
ปัจจุบัน 
 
 

 แนวทำงกำรรับซื้อไฟฟ้ำในรูปแบบ Adder และ FIT 
แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้ 
- พลังงำนแสงอำทิตย ์
- ชีวมวล/ก๊ำซชีวภำพ/พลังงำนลม 
- พลังงำนน้ ำ 
- ขยะชุมชน 
- ขยะอุตสำหกรรม 

 
 
 



 

บริษัท เอ็นเนอร์ย่ีลิงค์ จ ำกัด 

เลขที่ 8 ซอยเจริญนคร 48 ถนนเจริญนคร 
 แขวงส ำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10600 

โทร 0-2612-1376 โทรสำร 02-612-1374 
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Energy Link Co.,Ltd.Energy Link Co.,Ltd.

 
ที ่ งำนที่ด ำเนินกำร รำยละเอียด 
18 จัดท ำ PPT โรงไฟฟ้ำนิวเคลียร์ส ำหรับ

ประเทศไทย 
 

 สถำนกำรณ์พัฒนำ NPP ของไทย 
 แผนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน PDP2015 
 โรงไฟฟ้ำนิวเคลียร์ กับ Draft PDP2015 
 Rational of PDP2015 
 Fuel Mixed for draft PDP2015 

 
19 จัดท ำข้อเสนอในกำรปรับปรุงฐำนข้อมูลของ 

ส ำนักงำน กกพ. 
 

 ข้อเสนอกำรปรับปรุงฐำนข้อมูลพลังงำนหมุนเวียน
ของส ำนักงำน กกพ. อำทิเช่น 
- รหัสโครงกำร 
- สถำนที่ตั้งโครงกำร 
- รูปแบบวัน/เดือน/ปี ต่ำงๆ 
- ประเภทและอัตรำ Adder 
- ก ำลังผลิตติดตั้ง/ปริมำณเสนอขำย 

 
20 กำรวิเครำะห์ผลกระทบค่ำ Ft ส ำหรับ

โครงกำรชีวมวลและขยะ ที่ COD แล้ว กรณี
เปลี่ยนจำกระบบ Adder เป็น FiT 
 

 วิเครำะห์ผลกระทบค่ำ Ft ส ำหรับโครงกำรชีวมวลที่ 
COD แล้ว กรณีเปลี่ยนจำกระบบ Adder เป็น FiT 

 วิเครำะห์ผลกระทบค่ำ Ft ส ำหรับโครงกำรขยะที่ 
COD แล้ว กรณีเปลี่ยนจำกระบบ Adder เป็น FiT 
 

21 ประวัติเกี่ยวกับนโยบำยกำรรับซื้อไฟฟ้ำจำก
พลังงำนหมุนเวียน 
 

 ควำมเป็นมำของกำรส่งเสริมพลังงำนหมุนเวียน 
 กำรส่งเสริมกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ที่

ผ่ำนมำ 
 ทิศทำงพลังงำนหมุนเวียนของไทยในอนำคต 
 ล ำดับเหตุกำรณ์ช่วงเปลี่ยนผ่ำนของ คณก.บริหำรฯ 

 
22 เตรียมเอกสำรชี้แจงประเด็นนโยบำยส่งเสริม

กำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียนใน
รูปแบบ FiT ต่อที่ปรึกษำนำยกรัฐมนตรี 
พล.อ.สกล ชื่นตระกูล 
(รำยละเอียดตำม สิ่งแนบ 4.1) 
 
 

 เป้ำหมำยกำรส่งเสริมพลังงำนหมุนเวียน 
 นโยบำยส่งเสริมกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียน 
 สถำนะกำรส่งเสริมกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำน

หมุนเวียนในปัจจุบัน 
 โครงสร้ำงกำรรับซื้อไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียนใน

รูปแบบ FiT 
 ประเด็นวิเครำะห์ผลกระทบค่ำ Ft ส ำหรับกลุ่ม

โครงกำรชีวมวลและขยะท่ีจ่ำยไฟฟ้ำเข้ำระบบแล้ว ที่
ขอเปลี่ยนรูปแบบกำรส่งเสริมจำก Adder เป็น FiT 
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ที ่ งำนที่ด ำเนินกำร รำยละเอียด 
23 เตรียมเอกสำรชี้แจงประเด็นนโยบำยส่งเสริม

กำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียนใน
รูปแบบ FiT ต่อ รศ.ดร.วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล 
เพ่ือเป็นข้อมูลต่อคณะกรรมำธิกำร 
(รำยละเอียดตำม สิ่งแนบ 4.2) 

 เป้ำหมำยกำรส่งเสริมพลังงำนหมุนเวียน 
 นโยบำยส่งเสริมกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียน 
 โครงสร้ำงกำรรับซื้อไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียนใน

รูปแบบ FiT 
 
 

24 ประเด็นชี้แจงกำรก ำหนดนโยบำยอุดหนุน
และยกเลิกกรอบ AEDP 
(รำยละเอียดตำม สิ่งแนบ 4.3) 

 ชี้แจงประเด็นกำรก ำหนดนโยบำยรับซื้อพลังงำน
หมุนเวียน 
- ก ำหนดนโยบำยอุดหนุนรำคำกำรรับซื้อพลังงำน

หมุนเวียนทุกระบบให้เท่ำกันหมด 
- ยกเลิกกรอบจ ำกัดหรือเป้ำหมำยกำรสนับสนุน

พลังงำนหมุนเวียนในแต่ละประเภท 
 

25 ข้อเสนอเชิงนโยบำยส ำหรับกำรเปลี่ยน
รูปแบบกำรส่งเสริมจำก Adder มำเป็น FiT 
ของกลุ่มโรงไฟฟ้ำชีวมวลที่ COD แล้ว 
(รำยละเอียดตำม สิ่งแนบ 4.4) 

 วิเครำะห์จ ำนวนโครงกำรชีวมวลที่ COD แล้ว 
 แนวทำงด ำเนินกำรวิเครำะห์ 3 กรณ ี
 วิเครำะห์กระแสเงินสด ที่ใช้ในกำรจัดหำเชื้อเพลิง+

ก ำไรของโรงไฟฟ้ำ 
 วิเครำะห์ผลกระทบค่ำ Ft และจ ำนวนเงินสนับสนุน 

หำกมีกำรเปลี่ยนจำก Adder เป็น FiT 
 ประเด็นพิจำรณำ 

 
26 วิเครำะห์แนวทำงกำรปรับปรุงอัตรำ FiT 

ส ำหรับโครงกำร Solar รำชกำรและสหกรณ์
กำรเกษตร 
(รำยละเอียดตำม สิ่งแนบ 4.5) 
 

 มติ กพช. ที่ผ่ำนมำ 
 วิเครำะห์รำคำแผงเซลล์แสงอำทิตย์ 
 อัตรำแลกเปลี่ยน THB/USD 
 กำรวิเครำะห์แนวทำงกำรปรับปรุง FiT 

27 กำรจัดท ำประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับนโยบำย
ไฟฟ้ำ เสนอ ผอ.ทวำรัฐ สูตะบุตร 
(รำยละเอียดตำม สิ่งแนบ 4.6) 
 

 ด้ำนรำคำค่ำไฟฟ้ำ 
 ด้ำนระบบไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียน 
 กำรส ำรองไฟฟ้ำ และไฟฟ้ำจำกประเทศเพ่ือนบ้ำน 
 สมดุลไฟฟ้ำ (ประสิทธิภำพและด้ำนสิ่งแวดล้อม) 
 เทคโนโลยี EMS / EV introduction 
 ควำมเท่ำเทียมและกำรก ำกับดูแล 
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ที ่ งำนที่ด ำเนินกำร รำยละเอียด 
28 เตรียมเอกสำรนโยบำยและทิศทำงกำรพัฒนำ

พลังงำนทดแทน ให้ รมว.พน. น ำเสนอ 
(รำยละเอียดตำม สิ่งแนบ 4.7) 

 ค ำแถลงนโยบำยของรัฐบำล 
 เป้ำหมำยหลักของกำรพัฒนำและบริหำรภำคพลังงำน 
 สัดส่วนกำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำ PDP2015 
 เป้ำหมำยพลังงำนหมุนเวียน AEDP 
 กลไกกำรส่งเสริมพลังงำนหมุนเวียนของรัฐ 
 ภำพรวมกำรผลิตไฟฟ้ำของไทยในอนำคต 
 

29 ประเด็นชี้แจงกรณี SPP 
(รำยละเอียดตำม สิ่งแนบ 4.8) 

 แนวทำงกำรก ำหนดปริมำณส่งเสริมโครงกำร SPP  
 ข้อเสนออัตรำรับซื้อไฟฟ้ำในรูปแบบ FiT ส ำหรับ

โครงกำร SPP ประกอบด้วย 
- ชีวมวล 
- ขยะ 
- พลังงำนลม 

 
30 สรุปโครงกำรที่ยื่นค ำขอเปลี่ยน Adder เป็น 

FiT จำกข้อมูลของส ำนักงำน กกพ. 
(รำยละเอียดตำม สิ่งแนบ 4.9) 

 สรุปจ ำนวนโครงกำร ก ำลังผลิตติดตั้ง และปริมำณ
เสนอขำย ส ำหรับโครงกำรที่ยื่นค ำขอเปลี่ยน Adder 
เป็น FiT โดยท ำกำรแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 
- กลุม่มี PPA แล้ว 
- กลุ่มตอบรับซื้อแล้ว 
- กลุ่มยังไม่ได้รับพิจำรณำ 

 สรุปรำยชื่อโครงกำรของกลุ่มต่ำงๆ 
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7. ส ำนักงำนเข้ำตรวจสอบสถำนประกอบกิจกำร 
8. เจ้ำหน้ำที่จัดท ำรำยงำนกำรตรวจสอบสถำนประกอบกิจกำรและแจ้งไปยังหน่วยงำนที่

เกี่ยวข้อง (พพ.) 
9. รับควำมเห็นประกำรพิจำรณำเห็นชอบของ กกพ. 
10. จัดท ำระเบียบวำระกำรพิจำรณำเห็นชอบกำรออกใบอนุญำต พค.2 เพ่ือเสนอต่อ กกพ. 
11. กกพ. พิจำรณำออกใบอนุญำต 
12. แจ้งผลกำรอนุญำตของ กกพ. ให้แก่ผู้ขออนุญำต 
13. จัดพิมพ์ใบอนุญำต พค.2 เพ่ือให้ กกพ. ลงนำม และ จัดส่งให้แก่ผู้ขออนุญำตตำมวิธีกำรที่แจ้ง

ไว้กับส ำนักงำน 
 

  กระบวนกำรดังกล่ำวใช้เวลำทั้งสิ้นประมำณ 45 วัน (นับจำกวันที่เอกสำรหลักฐำนครบถ้วนและสถำน
ประกอบกิจกำรแจ้งควำมพร้อมถูกต้องสมบูรณ์) 
 

9) กองทุนพัฒนาไฟฟ้า 

 ตำมมำตรำ 93 ของ พรบ. กำรประกอบกิจกำรพลังงำน พ.ศ. 2550 ให้มีกำรจัดตั้งกองทุนพัฒนำ
ไฟฟ้ำ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นทุนสนับสนุนให้มีกำรให้บริกำรไฟฟ้ำไปยังท้องถิ่นต่ำงๆ อย่ำงทั่วถึง เพ่ือ
กระจำยควำมเจริญไปสู่ท้องถิ่น พัฒนำชุมชนในท้องถิ่นที่ได้รบผลกระทบจำกกำรด ำเนินงำนของโรงไฟฟ้ำ 
ส่งเสริมกำรใช้พลังงำนหมุนเวียนและเทคโนโลยีในกำรประกอบกิจกำรไฟฟ้ำที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย 
โดยค ำนึงถึงควำมสมดุลของทรัพยำกรธรรมชำติและสร้ำงควำมเป็นธรรมให้กับผู้ใช้ไฟฟ้ำ 
 

 มำตรำ 96 ให้ผู้รับใบอนุญำตประกอบกิจกำรไฟฟ้ำเป็นผู้น ำส่งเงินเข้ำกองทุนนี้  โดยปัจจุบันผู้รับ
ใบอนุญำตผลิตไฟฟ้ำจะต้องน ำส่งเงินเข้ำกองทุนพัฒนำไฟฟ้ำ ใน 2 ช่วงเวลำ ได้แก่ 
 

o ระหว่ำงกำรก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำ 
   นับแต่วันที่เริ่มก่อสร้ำงตำมที่ก ำหนดในเงื่อนไขใบอนุญำตผลิตไฟฟ้ำจนถึงวันที่เริ่มประกอบ
กิจกำรผลิตไฟฟ้ำเชิงพำณิชย์ (Commercial Operation Date: COD) ในอัตรำต่อปีเท่ำกับ 50,000 บำทต่อ 
MW ของก ำลังกำรผลิตติดตั้ง ส ำหรับปีใดที่มีกำรก่อสร้ำงไม่ครบปี ให้น ำส่งตำมสัดส่ วนของเดือนที่ท ำกำร
ก่อสร้ำงในปีนั้น ทั้งนี้ ต้องไม่น้อยกว่ำปีละ 50,000 บำท 
 

o ระหว่ำงกำรผลิตไฟฟ้ำ 
   นับแต่วันที่เริ่มประกอบกิจกำรผลิตไฟฟ้ำเชิงพำณิชย์เป็นต้นไป ตำมที่ได้แจ้งเริ่มประกอบ
กิจกำรไฟฟ้ำไว้กับส ำนักงำน ในอัตรำตำมปริมำณพลังงำนไฟฟ้ำที่ผลิตได้ในแต่ละเดือน โดยไม่รวมถึงพลังงำน
ไฟฟ้ำที่ใช้ในกระบวนกำรผลิตภำยในโรงไฟฟ้ำ (Station Service) จ ำแนกตำมชนิดเชื้อเพลิง ดังนี้  
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เชื้อเพลิง/แหล่งพลังงานต้นก าลัง สตางค์/หน่วยไฟฟ้าที่ผลิตได้ต่อเดือน 

(สตางค์/kWh) 
ก๊ำซธรรมชำติ 1.0 
น้ ำมันเตำ, ดีเซล 1.5 
ถ่ำนหิน, ลิกไนต์ 2.0 
พลังงำนหมุนเวียนประเภทลมและแสดงอำทิตย์ 1.0 
พลังงำนหมุนเวียนประเภทน้ ำ 2.0 
พลังงำนหมุนเวียนประเภทอ่ืน เช่น ก๊ำซชีวภำพ ชีวมวล 
กำกและเศษวัสดุเหลือใช้ ขยะชุมชน และอ่ืนๆ 

1.0 
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หมำยเหตุ : - ข้อมูลล่ำสุด ณ เดือนเมษำยน 2558 
               - ค่ำใช้จ่ำยด้ำนเชื้อเพลิงของ EGAT ค ำนวณจำก  

ค่ำใช้จ่ำย (บำท/ล้ำนบีทีย)ู =  
ค่ำใช้จ่ำยด้ำนเชื้อเพลิง (รวมค่ำขนส่ง)

ปริมำณกำรใช้เชื้อเพลิง
 

                - ก ำหนดสมมติฐำนค่ำด ำเนินกำร = 0.60 บำท/หน่วย 
 - รำคำรับซื้อไฟฟ้ำของ IPP ค ำนวณจำก  

    รำคำรับซื้อไฟฟ้ำ (บำท/หน่วย) =  
CP+EP+เงินกองทุนพัฒนำไฟฟ้ำฯ หน่วยกำรผลิตไฟฟ้ำหน่วยกำรผลิตไฟฟ้ำ

หน่วยกำรผลิตไฟฟ้ำ
 

 

(รำยละเอียดตำม สิ่งแนบ 2.15) 
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บทที่ 5 

การจัดศึกษาดูงานในประเทศ เพื่อให้ความรู้และสนับสนุนการท างานของเจ้าหน้าที่ สนพ. 
 

 ที่ปรึกษำจะต้องท ำกำรจัดศึกษำดูงำนในประเทศ เพ่ือให้ควำมรู้และสนับสนุนกำรท ำงำนของเจ้ำหน้ำที่ 
จ ำนวนทั้งสิ้น 5 ครั้ง นอกจำกนี้ ยังท ำกำรส ำรวจต้นทุนกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียน ให้ครอบคลุมทั้ง 
6 ประเภทเชื้อเพลิง รวมถึง Energy Crop ด้วย  
 
5.1 การจัดศึกษาดูงานในประเทศ 5 ครั้ง 
  

  ที่ปรึกษำได้จัดท ำสรุปกำรศึกษำดูงำน ที่ได้ด ำเนินกำรแล้วเสร็จรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง รำยละเอียดมีดังนี้ 
 
 5.1.1  กำรศึกษำดูงำนครั้งท่ี 1 ในพื้นท่ีภำคเหนือ 
   

  ที่ปรึกษำฯ ได้ด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำดูงำนครั้งที่ 1 ในพ้ืนที่ภำคเหนือ จ.เชียงใหม่ ระหว่ำงวันที่  
4 - 6 กุมภำพันธ์ 2558 โดยมีผู้เข้ำร่วมศึกษำดูงำน รวมทั้งสิ้น 7 ท่ำน และท ำกำรศึกษำดูงำน 4 โรงไฟฟ้ำ 
ประกอบด้วย 

1) บริษัท ซันสวีท จ ำกัด (โรงไฟฟ้ำก๊ำซชีวภำพ) อ.สันป่ำตอง จ.เชียงใหม่ 
2) โรงไฟฟ้ำบ้ำนตำล (โรงไฟฟ้ำขยะ) อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 
3) วิสำหกิจชุมชนไฟฟ้ำพลังน้ ำบ้ำนแม่โจ้ (โรงไฟฟ้ำพลังน้ ำ) อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 
4) บริษัท ทีม โซลำร์ จ ำกัด (โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์) อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 

(รำยละเอียดตำม สิ่งแนบ 5.1) 
 
 

 5.1.2  กำรศึกษำดูงำนครั้งท่ี 2 ในพื้นท่ีภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
   

  ที่ปรึกษำฯ ได้ด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำดูงำนครั้งที่ 2 ในพ้ืนที่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.บุรีรัมย์ 
และ จ.สุรินทร์ ระหว่ำงวันที่ 1 - 3 เมษำยน 2558 โดยมีผู้เข้ำร่วมศึกษำดูงำน รวมทั้งสิ้น 7 ท่ำน และ
ท ำกำรศกึษำดูงำน 2 โรงไฟฟ้ำ ประกอบด้วย 

1) บริษัท ศรีวัฒนำ กรีนเพำเวอร์ จ ำกัด (โรงไฟฟ้ำชีวมวล) อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ 
2) บริษัท มุ่งเจริญ ไบโอแมส จ ำกัด (โรงไฟฟ้ำชีวมวล) อ.เมือง จ.สุรินทร์ 

(รำยละเอียดตำม สิ่งแนบ 5.2) 
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 5.1.3  กำรศึกษำดูงำนครั้งท่ี 3 ในพื้นท่ีภำคใต ้
   

  ที่ปรึกษำฯ ได้ด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำดูงำนครั้งที่ 3 ในพ้ืนที่ภำคใต้ จ.สุรำษฎร์ธำนี ระหว่ำงวันที่  
25 - 26 พฤษภำคม 2558 โดยมีผู้เข้ำร่วมศึกษำดูงำน รวมทั้งสิ้น 9 ท่ำน และท ำกำรศึกษำดูงำน 2 โรงไฟฟ้ำ 
ประกอบด้วย 

1) บริษัท ทักษิณอุตสำหกรรมน้ ำมันปำล์ม (1993) จ ำกัด อ.พุนพิน จ.สุรำษฎร์ธำนี 
2) บริษัท ท่ำฉำงสวนปำล์มน้ ำมันอุตสำหกรรม จ ำกัด อ.ท่ำฉำง จ.สุรำษฎร์ธำนี 

(รำยละเอียดตำม สิ่งแนบ 5.3) 
 
 

 5.1.4  กำรศึกษำดูงำนครั้งท่ี 4 ในพื้นท่ีภำคกลำง-ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
   

  ที่ปรึกษำฯ ได้ด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำดูงำนครั้งที่ 4 ในพ้ืนที่ภำคกลำง-ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จ.สระบุรี และ จ.นครรำชสีมำ ระหว่ำงวันที่ 19 - 21 มิถุนำยน 2558 โดยมีผู้เข้ำร่วมศึกษำดูงำน รวมทั้งสิ้น 
19 ท่ำน และท ำกำรศึกษำดูงำน 1 โรงไฟฟ้ำ ประกอบด้วย 

1) บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ ำกัด อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 

(รำยละเอียดตำม สิ่งแนบ 5.4) 
 

 
 5.1.5  กำรศึกษำดูงำนครั้งท่ี 5 ในพ้ืนที่ภำคกลำง-ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
   

  ที่ปรึกษำฯ ได้ด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำดูงำนครั้งที่ 5 ในพ้ืนที่ภำคกลำง-ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จ.ลพบุรี และ จ.ชัยภูมิ ระหว่ำงวันที่  25 - 26 มิถุนำยน 2558 โดยมีผู้เข้ำร่วมศึกษำดูงำน รวมทั้งสิ้น 9 ท่ำน 
และท ำกำรศึกษำดูงำน 3 โรงไฟฟ้ำ ประกอบด้วย 

1) บริษัท เทพพนา วินด์ฟาร์ม (วะตะแบก 2) จ ากัด อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 
2) บริษัท เอเวอร์กรีน พลัส จ ากัด อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 
3) บริษัท เสริมสร้างพลังงาน จ ากัด อ.โคกส ำโรง จ.ลพบุรี 

 (รำยละเอียดตำม สิ่งแนบ 5.5) 
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5.2 การส ารวจต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 
   

  ที่ปรึกษำฯ ได้ด ำเนินกำรส ำรวจต้นทุนกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียน โดยผ่ำนวิธีกำรต่ำงๆ อำทิ
เช่น กำรลงพ้ืนที่ส ำรวจข้อมูล กำรส่งแบบส ำรวจโรงไฟฟ้ำ รวมถึงกำรสอบถำมข้อมูลจำกผู้เชี่ยวชำญด้ ำน
พลังงำนหมุนเวียน ทั้งนี้ ผลกำรส ำรวจโรงไฟฟ้ำที่ได้จะน ำไปใช้เพ่ือเป็นสมมติฐำนประกอบกำรจัดท ำอัตรำรับ
ซื้อไฟฟ้ำในรูปแบบ FiT ที่จะประกำศใช้ส ำหรับปี 2559 ต่อไป โดยกำรส ำรวจต้นทุนกำรผลิตไฟฟ้ำจำก
พลังงำนหมุนเวียนนั้น มีโรงไฟฟ้ำที่ให้ควำมร่วมมือในกำรให้ข้อมูลต้นทุนกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียน 
รวมทั้งสิ้น 54 โรงไฟฟ้ำ ก ำลังผลิตติดตั้ง 985.33 เมกะวัตต์ สรุปได้ดังนี้ 
 
ตำรำงที่ 5.1 สรุปจ ำนวนโรงไฟฟ้ำที่ให้ควำมร่วมมือในกำรให้ข้อมูลต่ำงๆ แบ่งตำมประเภทเชื้อเพลิง  

ประเภทเชื้อเพลิง จ านวน (ราย) ก าลังผลิตติดตั้ง (MW) ปริมาณเสนอขาย (MW) 

โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ 8 172.44 137.67 

โรงไฟฟ้ำพลังงำนลม 3 214.50 186.90 

โรงไฟฟ้ำพลังงำนน้ ำ 1 0.037 0.035 

โรงไฟฟ้ำชีวมวล 27 557.91 352.59 

โรงไฟฟ้ำก๊ำซชีวภำพ 11 25.73 31.53 

โรงไฟฟ้ำขยะ 4 14.72 13.40 

รวมทั้งสิ้น 54 985.33 722.13 
 
 

 
 

รปูที่ 5.1 : สรุปจ ำนวนโรงไฟฟ้ำที่ให้ควำมร่วมมือในกำรให้ข้อมูลต่ำงๆ แบ่งตำมประเภทเชื้อเพลิง 
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ตำรำงที่ 5.2 รำยชื่อโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ที่ให้ควำมร่วมมือในกำรให้ข้อมูลต่ำงๆ จ ำนวน 8 รำย ก ำลังผลิตติดตั้งรวม 172.44 เมกะวัตต์ 

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ 
ก าลังผลิตติดต้ัง 

(MW) 
ปริมาณเสนอ
ขาย (MW) 

วัน COD 
เงินลงทุนระบบ 

(THB/W) 
ค่า O&M 

(%) 
ค่า P.F. เฉลี่ย 

(%) 
1 บริษัท บำงกอกโซลำร์ พำวเวอร์ จ ำกัด 4.99 4.50 20 มี.ค. 2555 67.21 1.45% 18.5% 
2 บริษัท พีทีพี โซลำร์ เอ็นเนอร์จี จ ำกัด 1.43 1.20 1 ธ.ค. 2556 69.83 10.00% 17.9% 
3 บริษัท จี พำวเวอร์ ซอร์ซ จ ำกัด 30.58 26.00 1 มี.ค. 2555 101.05 0.44% 15.7% 
4 บริษัท โซลำร์ โก จ ำกัด 72.41 57.00 18 พ.ย. 2556 77.37 0.48% 17.5% 
5 เทศบำลนครนนทบุร ี 0.03 0.03 19 มิ.ย. 2557 257.10   7.9% 
6 บริษัท กันกุล ชูบุ พำวเวอร์เจน จ ำกัด (สำขำศรจีุฬำ) 9.80 8.00 21 มิ.ย. 2556 89.78   17.4% 
7 บริษัท เอ็นเค พำวเวอร์โซลำร์ จ ำกัด 1.20 0.94 19 พ.ย. 2556 79.17   19.5% 
8 บริษัท เสรมิสร้ำงพลังงำน จ ำกัด 52.00 40.00 2 ก.พ. 2558 69.27 1.50% 21.3% 

  
  

ค่าเฉลี่ย 101.35 2.77% 17.0% 
 

   
รูปที่ 5.2 : เงินลงทุน ค่ำ O&M และค่ำ P.F. โครงกำรพลังงำนแสงอำทิตย์ที่ให้ควำมร่วมมือในกำรให้ข้อมูลต่ำงๆ 
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ตำรำงที่ 5.3 รำยชื่อโรงไฟฟ้ำพลังงำนลมที่ให้ควำมร่วมมือในกำรให้ข้อมูลต่ำงๆ จ ำนวน 3 รำย ก ำลังผลิตติดตั้งรวม 214.50 เมกะวัตต์ 

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ 
ก าลังผลิตติดต้ัง 

(MW) 
ปริมาณเสนอ
ขาย (MW) 

วัน COD 
เงินลงทุนระบบ 

(THB/W) 
ค่า O&M 

(%) 
ค่า P.F. เฉลี่ย 

(%) 
1 บริษัท เฟิร์ส โครำช วินด์ จ ำกัด 103.50 90.00 14 พ.ย. 2555 64.28 3.31% 20.9% 
2 บริษัท เค.อำร์.ทู. จ ำกัด 103.50 90.00 8 ก.พ. 2556 58.81 3.46% 19.5% 
3 บริษัท เทพพนำ วินด์ฟำร์ม จ ำกัด 7.50 6.90 18 ก.ค. 2556 60.80 1.27% 19.3% 

  
  

ค่าเฉลี่ย 61.30 2.68% 19.9% 
 

   
รูปที่ 5.3 : เงินลงทุน ค่ำ O&M และค่ำ P.F. โครงกำรพลังงำนลมที่ให้ควำมร่วมมือในกำรให้ข้อมูลต่ำงๆ 
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ตำรำงที่ 5.4 รำยชื่อโรงไฟฟ้ำพลังงำนน้ ำที่ให้ควำมร่วมมือในกำรให้ข้อมูลต่ำงๆ จ ำนวน 1 รำย ก ำลังผลิตติดตั้ง 0.04 เมกะวัตต์ 

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ 
ก าลังผลิตติดต้ัง 

(MW) 
ปริมาณเสนอ
ขาย (MW) 

วัน COD 
เงินลงทุนระบบ 

(THB/W) 
ค่า O&M 

(%) 
ค่า P.F. เฉลี่ย 

(%) 
1 วิสำหกิจชุมชนไฟฟ้ำพลังน้ ำบ้ำนแม่โจ ้ 0.04 0.04 12 ก.พ. 2557 114.32 4.40% 13.9% 

 

   
รูปที่ 5.4 : เงินลงทุน ค่ำ O&M และค่ำ P.F. โครงกำรพลังงำนน้ ำที่ให้ควำมร่วมมือในกำรให้ข้อมูลต่ำงๆ 
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ตำรำงที่ 5.5 รำยชื่อโรงไฟฟ้ำชีวมวลที่ให้ควำมร่วมมือในกำรให้ข้อมูลต่ำงๆ จ ำนวน 27 รำย ก ำลังผลิตติดตั้งรวม 557.91 เมกะวัตต์ 

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ ประเภทเชื้อเพลิง 
ก าลังผลิต

ติดตัง้ 
(MW) 

ปริมาณ
เสนอขาย 
(MW) 

วัน COD 
เงินลงทุน

ระบบ 
(THB/W) 

ค่า 
O&M 
(%) 

ค่า P.F. 
เฉลี่ย 
(%) 

ค่า Net 
Heat 
Rate 

(kJ/kWh) 

ค่าเชื้อเพลิง
เฉลี่ย 

(THB/ตัน) 

1 บริษัท ไทยอุดรธำนี เพำเวอร์ จ ำกัด กำกออ้ย 30.00 8.00 6 มี.ค. 2557     18.0% 20,047 250 
2 บริษัท กมลำไสย ไบโอ เพำเวอร ์2010 จ ำกัด แกลบ 9.90 8.00 29 มี.ค. 2555 80.44 1.18% 85.5% 17,200 - 
3 บริษัท ไทยรุ่งเรืองผลิตไฟฟ้ำ จ ำกัด กำกออ้ย 27.00 8.00 29 พ.ค. 2556 4.94   96.7% - 435 
4 บริษัท น้ ำตำลนครเพชร จ ำกัด กำกออ้ย 5.00 5.00 1 มิ.ย. 2555     58.2% - 450 
5 บริษัท บ้ำนไร่ผลิตไฟฟ้ำ จ ำกัด (โครงกำร 2) กำกออ้ย 27.00 8.00 16 มิ.ย. 2557 19.61   6.3% - 600 
6 บริษัท มุ่งเจริญไบโอแมส จ ำกัด แกลบ,เปลือกไม้ยูคำลิปตัส 17.00 15.50 5 ก.ย. 2555 65.33 2.07% 66.1% 14,000 1000-2000 
7 บริษัท ศรีวัฒนำ กรีนเพำเวอร์ จ ำกัด เปลือกไม้ยูคำลิปตัส 9.90 8.00 7 พ.ย. 2556 54.52 1.59% 43.5% 14,310 420-470 
8 บริษัท เอรำวัณ เพำเวอร์ จ ำกัด (โครงกำร 3) กำกออ้ย 15.00 8.00 27 มิ.ย. 2557 58.91 19.24% 58.1% 25,872 400 
9 บริษัท นอร์ทอีสท์ กรีน เอนเนอร์จี (ประเทศไทย) จ ำกัด ชิ้นไม้สับ,แกลบ 0.99 0.99 29 เม.ย. 2556 84.61 1.84% 13.8% 29,300 780-1300 
10 บริษัท อุทัยธำน ีไบโอ เอเนอยี่ จ ำกัด กำกออ้ย 35.00 16.00 11 เม.ย. 2557 30.89 1.28% 22.0% - 330 
11 บริษัท อู่ทองไบโอพำวเวอร์ จ ำกัด แกลบ,กำกอ้อย 9.00 8.00 30 ม.ค. 2557     58.5% 3,439 1200-1750 
12 บริษัท เอช วี กรีน จ ำกัด เศษไม้ฟืน,แกลบ 1.00 1.00 1 ก.ย. 2556     5.6% - 400-750 
13 บริษัท มิตรผล ไบโอ เพำเวอร์ (ดำ่นช้ำง) โครงกำร 1 จ ำกัด ชำนอ้อย,แกลบ ใบอ้อย 41.10 27.00 12 ก.ค. 2547     84.3% 17,935 

300-410, 
1640-2595 

14 บริษัท มิตรผล ไบโอ เพำเวอร์ (ดำ่นช้ำง) โครงกำร 2 จ ำกัด ชำนอ้อย,แกลบ ใบอ้อย 11.40 10.80 13 พ.ย. 2552     86.7% - 
15 บริษัท มิตรผล ไบโอ เพำเวอร์ (ดำ่นช้ำง) โครงกำร 3 จ ำกัด ชำนอ้อย,แกลบ ใบอ้อย 31.93 25.00 29 พ.ค. 2555     65.9% - 
16 บริษัท มิตรผล ไบโอ เพำเวอร์ (กำฬสินธุ์) จ ำกัด ชำนอ้อย 36.39 28.00 1 ม.ค. 2556     71.4% 17,974 300 
17 บริษัท มิตรผล ไบโอ เพำเวอร์ จ ำกัด ชีวมวล 41.00 29.00 6 ก.ย. 2547     58.6% 17,935 300 
18 บริษัท บีเอ็มพี เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกัด (มหำชน) แกลบ,ขี้เลื่อย ซังข้ำวโพด กะลำปำล์ม 6.30 5.00 9 ก.ย. 2544 62.27 4.42% 71.4% 20,045 600-1500 
19 บริษัท ไออีซี สระแก้ว 1 จ ำกัด เปลือก ใยปำล์ม ทะลำยปำล์ม ไม้สับ กำกอ้อย 9.90 8.00 10 เม.ย. 2556     59.6% 14,243 500-1100 
20 บริษัท สหกำรน้ ำตำลชลบุรี จ ำกัด กำกออ้ย 19.00 4.00 -     31.2% 20,731 500 
21 บริษัท อ ีเอส พลังงำน จ ำกัด ชำนอ้อย 23.00 20.00 16 ม.ค. 2557 40.75 0.91% 70.8% 14,920 380 
22 บริษัท สินเอกพำณิชย์ จ ำกัด แกลบ 9.90 8.00 18 ต.ค. 2556 34.10 0.02% 59.8% 28,485 1100-1700 
23 บริษัท เกษตรไทยไบโอเพำเวอร์ จ ำกัด ชำนอ้อย ใบอ้อย 60.00 60.00 7 ต.ค. 2556 21.15 1.44% 49.8% - 100 
24 บริษัท ทิพย์ก ำแพงเพชรไบโอเอนเนอยี่ จ ำกัด ชำนอ้อย 61.00 16.00 15 ธ.ค. 2555 13.93 2.06% 25.8% - 300-400 



 

บริษัท เอ็นเนอร์ย่ีลิงค์ จ ำกัด 

เลขที่ 8 ซอยเจริญนคร 48 ถนนเจริญนคร 
 แขวงส ำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10600 

โทร 0-2612-1376 โทรสำร 02-612-1374 
 

รำยงำนฉบับสมบูรณ์ 
สนับสนุนกำรด ำเนินงำนทบทวนต้นทุนรำคำรับซื้อไฟฟ้ำในรูปแบบ Feed-in tariff หน้ำที่ 5-8 

 

Energy Link Co.,Ltd.Energy Link Co.,Ltd.

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ ประเภทเชื้อเพลิง 
ก าลังผลิต

ติดตัง้ 
(MW) 

ปริมาณ
เสนอขาย 
(MW) 

วัน COD 
เงินลงทุน

ระบบ 
(THB/W) 

ค่า 
O&M 
(%) 

ค่า P.F. 
เฉลี่ย 
(%) 

ค่า Net 
Heat 
Rate 

(kJ/kWh) 

ค่าเชื้อเพลิง
เฉลี่ย 

(THB/ตัน) 

25 บริษัท เอเวอร์กรีน พลัส จ ำกัด ชิ้นไม้สับ เปลือกไม้ เศษไม้ ซังข้ำวโพด เหง้ำมัน 9.80 8.00 18 ก.ค. 2556 61.22 4.08% 76.7% 17,832 750-1200 
26 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครพนม ไม้ยูคำลิปตัส พืชพลังงำนทดแทน เศษไม้ 0.40 0.30 16 พ.ค. 2557 141.10 3.17% 2.2% 12,660 - 
27 บริษัท สงวนไบโอ-พำวเวอร์ จ ำกัด ไม้สับ ทะลำยปำล์ม 9.90 9.00 - 66.67     13,882 - 

   
  

ค่าเฉลี่ย 52.53 3.33% 51.8% 17,822.72 
  

   
รูปที่ 5.5 : เงินลงทุน ค่ำ O&M และค่ำ P.F. โครงกำรชีวมวลทีใ่ห้ควำมร่วมมือในกำรให้ข้อมูลต่ำงๆ 
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บทที่ 6 

การจัดสัมมนาเพื่อให้ความรู/้สัมมนากลุ่มย่อยระดมความคิดเห็น 
 

 ที่ปรึกษำจะต้องท ำกำรจัดสัมมนำรับฟังควำมคิดเห็น/สัมมนำกลุ่มย่อยระดมควำมคิดเห็น จ ำนวน 3 ครั้ง 
โดยมีผู้เข้ำร่วมไม่น้อยกว่ำ 60 ท่ำน ทั้งนี้ ในรำยงำนฉบับสมบูรณ์ ที่ปรึกษำได้จัดท ำสรุปกำรจัดสัมมนำรับฟัง
ควำมคิดเห็น/สัมมนำกลุ่มย่อยระดมควำมคิดเห็น ที่ได้ด ำเนินกำรแล้วเสร็จรวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง รำยละเอียดมีดังนี้ 
 
6.1 การอบรมให้ความรู้เรื่อง “การจัดท า Financial Model” 
 

  ที่ปรึกษำได้ท ำกำรจัดอบรมให้ควำมรู้เรื่อง “กำรจัดท ำ Financial Model” เพ่ือให้ควำมรู้และสนับสนุน
กำรท ำงำนของเจ้ำหน้ำที่ สนพ. โดยกำรจัดอบรมแบ่งออกเป็น 4 ครั้งย่อย มีผู้เข้ำร่วมกำรอบรมให้ควำมรู้ จ ำนวน
ทั้งสิ้น 85 ท่ำน รำยละเอียดสรุปได้ดังนี้ 
   

1. กำรอบรมให้ควำมรู้เรื่อง “กำรจัดท ำ Financial Model” ครั้งที่ 1 เมื่อวันอังคำรที่ 10 มีนำคม 
2558 เวลำ 10.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ชั้น 6 สนพ. โดยมีผู้เข้ำร่วม
กำรอบรมให้ควำมรู้ จ ำนวนทั้งสิ้น 25 ท่ำน 

 

   
รูปที่ 6.1 ภำพประกอบกำรอบรมให้ควำมรู้เรื่อง “กำรจัดท ำ Financial Model” ครั้งที่ 1 

2. กำรอบรมให้ควำมรู้เรื่อง “กำรจัดท ำ Financial Model” ครั้งที่ 2 เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มีนำคม 2558 
เวลำ 13.30 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ชั้น 6 สนพ. โดยมีผู้เข้ำร่วมกำร
อบรมให้ควำมรู้ จ ำนวนทั้งสิ้น 22 ท่ำน  

 

   
รูปที่ 6.2 ภำพประกอบกำรอบรมให้ควำมรู้เรื่อง “กำรจัดท ำ Financial Model” ครั้งที่ 2 



 

บริษัท เอ็นเนอร์ย่ีลิงค์ จ ำกัด 

เลขที่ 8 ซอยเจริญนคร 48 ถนนเจริญนคร 
 แขวงส ำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10600 

โทร 0-2612-1376 โทรสำร 02-612-1374 
 

รำยงำนฉบับสมบูรณ์ 
สนับสนุนกำรด ำเนินงำนทบทวนต้นทุนรำคำรับซื้อไฟฟ้ำในรูปแบบ Feed-in tariff หน้ำที่ 6-2 

 

Energy Link Co.,Ltd.Energy Link Co.,Ltd.

3. กำรอบรมให้ควำมรู้เรื่อง “กำรจัดท ำ Financial Model” ครั้งที่ 3 เมื่อวันพุธที่ 25 มีนำคม 
2558 เวลำ 15.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ชั้น 6 สนพ. โดยมีผู้เข้ำร่วม
กำรอบรมให้ควำมรู้ จ ำนวนทั้งสิ้น 20 ท่ำน 

 

   
รูปที่ 6.3 ภำพประกอบกำรอบรมให้ควำมรู้เรื่อง “กำรจัดท ำ Financial Model” ครั้งที่ 3 

4. กำรอบรมให้ควำมรู้เรื่อง “กำรจัดท ำ Financial Model” ครั้งที่ 4 เมื่อวันศุกร์ที่ 10 เมษำยน 2558 
เวลำ 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ชั้น 6 สนพ. โดยมีผู้เข้ำร่วมกำร
อบรมให้ควำมรู้ จ ำนวนทั้งสิ้น 18 ท่ำน  

 

   
รูปที่ 6.4 ภำพประกอบกำรอบรมให้ควำมรู้เรื่อง “กำรจัดท ำ Financial Model” ครั้งที่ 4 

 

(รำยละเอียดตำม สิ่งแนบ 6.1) 
 
 
6.2 การอบรมให้ความรู้เรื่อง “Renewable Energy Model” 
 

  ที่ปรึกษำได้ท ำกำรจัดอบรมให้ควำมรู้เรื่อง “Renewable Energy Model” เพ่ือให้ควำมรู้และสนับสนุน
กำรท ำงำนของเจ้ำหน้ำที่ สนพ. โดยกำรจัดอบรมแบ่งออกเป็น 5 ครั้งย่อย มีผู้เข้ำร่วมกำรอบรมให้ควำมรู้ จ ำนวน
ทั้งสิ้น 95 ท่ำน รำยละเอียดสรุปได้ดังนี้ 
 

1. กำรอบรมให้ควำมรู้เรื่อง “กำรจัดท ำ Renewable Database” เมื่อวันจันทร์ที่ 11 พฤษภำคม 
2558 เวลำ 13.30 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ชั้น 6 สนพ. โดยมีผู้เข้ำร่วม
กำรอบรมให้ควำมรู้ จ ำนวนทั้งสิ้น 23 ท่ำน 
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รูปที่ 6.5 ภำพประกอบกำรอบรมให้ควำมรู้เรื่อง “กำรจัดท ำ Renewable Database” 

2. กำรอบรมให้ควำมรู้เรื่อง “Ft Impact Model” เมื่อวันพุธที่ 20 พฤษภำคม 2558 เวลำ 10.30 
– 12.00 น. ณ ห้องประชุมปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ชั้น 6 สนพ. โดยมีผู้เข้ำร่วมกำรอบรมให้
ควำมรู้ จ ำนวนทั้งสิ้น 22 ท่ำน  

 

     
รูปที่ 6.6 ภำพประกอบกำรอบรมให้ควำมรู้เรื่อง “Ft Impact Model” 

3. กำรอบรมให้ควำมรู้เรื่อง “Basic PDP” เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มิถุนำยน 2558 เวลำ 10.30 – 12.00 น. 
ณ ห้องประชุมปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ชั้น 6 สนพ. โดยมีผู้เข้ำร่วมกำรอบรมให้ควำมรู้ จ ำนวน
ทั้งสิ้น 14 ท่ำน 

 

     
รูปที่ 6.7 ภำพประกอบกำรอบรมให้ควำมรู้เรื่อง “Basic PDP” 

4. กำรอบรมให้ควำมรู้เรื่อง “PDP Program” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนำยน 2558 เวลำ 10.30 
– 12.00 น. ณ ห้องประชุมปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ชั้น 6 สนพ. โดยมีผู้เข้ำร่วมกำรอบรมให้
ควำมรู้ จ ำนวนทั้งสิ้น 18 ท่ำน  
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รูปที่ 6.8 ภำพประกอบกำรอบรมให้ควำมรู้เรื่อง “PDP Program” 

5. กำรอบรมให้ควำมรู้เรื่อง “Advanced Financial Model” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนำยน 
2558 เวลำ 10.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ชั้น 6 สนพ. โดยมีผู้เข้ำร่วม
กำรอบรมให้ควำมรู้ จ ำนวนทั้งสิ้น 18 ท่ำน 

 

   
รูปที่ 6.9 ภำพประกอบกำรอบรมให้ควำมรู้เรื่อง “Advanced Financial Model” 

 

(รำยละเอียดตำม สิ่งแนบ 6.2) 
 
 
6.3 การสัมมนาให้ความรู้เรื่อง “การพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมของประเทศไทย” 
 

  ที่ปรึกษำได้ท ำกำรจัดสัมมนำให้ควำมรู้เรื่อง “กำรพัฒนำโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนลมของประเทศ
ไทย” เพ่ือให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ รวมถึงปัญหำและอุปสรรคในกำรพัฒนำโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนลม แก่
เจ้ำหน้ำที่ สนพ. ซึ่งมีผู้เข้ำร่วมกำรจัดสัมมนำให้ควำมรู้ในครั้งนี้ จ ำนวนทั้งสิ้น 73 ท่ำน โดยที่ปรึกษำได้เรียนเชิญ
วิทยำกรผู้เชี่ยวชำญเกี่ยวกับพลังงำนลมในประเทศไทยทั้งหน่วยงำนของภำครั ฐและเอกชน จ ำนวน 4 ท่ำน 
ประกอบด้วย  
 

– คุณอดิศักดิ์ ชูสุข ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพลังงำนลม ส ำนักวิจัยค้นคว้ำพลังงำน 

กรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน กระทรวงพลังงำน 

– ดร.อัครินทร์ สุวรรณรัตน์ นำยกสมำคมกังหันลม (ประเทศไทย) และ  

ดร.สุเมธ สุทธภักติ รองนำยกสมำคมกังหันลม (ประเทศไทย)  

– คุณธันว์ เหรียญสุวรรณ กรรมกำรบริษัท เฟิร์ส โครำช วินด์ จ ำกัด 
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  ทั้งนี้ รำยละเอียดกำรสัมมนำให้ควำมรู้ สรุปได้ดังนี้ 
 

1. สรุปสัมมนาหัวข้อ “ทิศทางการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมตามแผน AEDP” 
โดย คุณอดิศักดิ์ ชูสุข ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพลังงำนลม ส ำนักวิจัยค้นคว้ำพลังงำน   
    กรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน 
 

 แนวคิดในการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม 
กรณีท่ี 1 ตอบสนองแผน AEDP 

- ด้ำนศักยภำพ 
1) ศึกษำศักยภำพ เพื่อเป็นฐำนข้อมูลของประเทศ 
2) ศึกษำเชิงลึก (micro scale)   
3) ส่งต่อให้ภำคเอกชนเพ่ือศึกษำเฉพำะแหล่ง 

- ด้ำนกำรรับซื้อ 
1) ควำมชัดเจนในกำรพิจำรณำก่อนตอบรับซื้อ (ท่ีดิน, สำยส่ง, ก ำหนด cod) 
2) ระยะเวลำในกำรพิจำณำต้องชัดเจน 

 

กรณีท่ี 2 ตอบสนองควำมต้องกำรของพ้ืนที่ห่ำงไกลในกำรผลิตไฟฟ้ำ 
1) ศึกษำศักยภำพ 
2) ควำมพร้อมของบุคลำกรในพ้ืนที่ 
3) กำรบริหำรจัดกำรหลังจำกติดตั้ง 
4) แผนงบประมำณในกำรบ ำรุงรักษำ 

 

หำกไม่พร้อมทั้ง 4 ปัจจัยนี้ โครงกำรจะไม่เกิดควำมยั่งยืน (ภำครัฐไม่ควรให้กำรสนับสนุน) 
  

จำกกำรท ำแผนที่ศักยภำพพลังงำนลมในปี 2540 มำจนกระทั่ง 2553 พบว่ำ เมื่อมีกำรวัด
ควำมเร็วลมกระจำยไปทั่วประเทศด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและแม่นย ำขึ้น ท ำให้สำมำรถค้นพบ
ต ำแหน่งที่มีศักยภำพของพลังงำนลมมำกขึ้น สำมำรถท ำให้เกิดแรงจูงใจและเป็นกำรชี้แนะ
เป้ำหมำยให้ภำคเอกชนที่สนใจมำลงทุนและท ำกำรศึกษำอย่ำงจริงจังในพ้ืนที่ที่เหมำะสมในระดับ 
Micro scale จำกบริเวณพ้ืนที่ที่ได้รับกำรคัดกรองเบื้องต้นมำจำกภำครัฐแล้ว 

 
 เป้าหมายการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมตามแผน AEDP 

มติคณะกรรมกำรนโยบำยพลังงำนแห่งชำติ ครั้งที่ 2/2557 (ครั้งที่ 147)  
วันที่ 15 ธันวำคม 2557  

- มำตรกำรส่งเสริม อัตรำรับซื้อไฟฟ้ำในรูปแบบ FiT 
o พ้ืนที่ทั่วไป 6.06 บำท/หน่วย ในระยะเวลำ 20 ปี 
o พ้ืนที่จังหวัดยะลำ ปัตตำนี นรำธิวำส และ 4 อ ำเภอในจังหวัดสงขลำ ได้แก่ อ.

จะนะ, อ.เทพำ, อ.สะบ้ำย้อย และ อ.นำทวี  ได้รับเพ่ิมอีก 0.50 บำท/หน่วย 
ตลอดอำยุโครงกำร 

-  เป้ำหมำย ในปี พ.ศ. 2579 จ ำนวน 3,002 MW. 
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 แผนการจัดท าแผนที่พลังงานลมเฉพาะแหล่งในอนาคต 
- ภำครัฐควรจะศึกษำศักยภำพจนถึงแผนที่ศักยภำพในระดับ micro  
- ศักยภำพเฉพำะแหล่งควรจะให้ภำคเอกชนด ำเนินกำรเอง 

 

 ประเด็นอ่ืนๆ 
- พ้ืนที่ที่มีศักยภำพของพลังงำนลมที่เหมำะสมจะท ำกังหันลมนอกชำยฝั่ง (Wind Off-

shore) จะมีศักยภำพอยู่แถวเกำะสมุย แถบจังหวัดปัตตำนี แต่ข้อมูลเหล่ำนี้ไม่ได้มี
กำรวัดจริงในทะเลใช้เพียงข้อมูลที่แท่นขุดเจำะของบริษัทเชฟรอนเท่ำนั้น  

- กำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนลมมีควำมไม่แน่นอนแม้ว่ำกังหันลมแต่ละตัวจะมี
คุณสมบัติที่เหมือนกัน เช่น ชนิดของกังหันลม ควำมเร็วลมที่ผ่ำน เป็นต้น ก็อำจจะ
ท ำให้เกิดควำมแตกต่ำงของกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำได้ถึง 50% เนื่องจำกคุณภำพของ
เนื้อลมที่ต่ำงกัน  

- Plant factor ของกังหันลม ต้องดูที่ยี่ห้อของกังหันลม class ของกังหันลม และ
ควำมสูงของกังหันลมด้วย โดยในประเทศไทยต้องเลือกกังหันลมที่มีขนำดใหญ่ มี
ควำมสูงและเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำขนำดใหญ่ เนื่องจำกประเทศไทยมีควำมเร็วลม
ค่อนข้ำงต่ ำ จึงต้องออกแบบให้กังหันลมสำมำรถท ำงำนที่ควำมเร็วลมต่ ำๆได้ 

 
2. สรุปสัมมนาหัวข้อ “การพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมของภาคเอกชน” 

โดย ดร.อัครินทร์ สุวรรณรัตน์  นำยกสมำคมกังหันลม (ประเทศไทย) และ 
ดร.สุเมธ สุทธภักติ รองนำยกสมำคมกังหันลม (ประเทศไทย) 
 

– ศักยภำพพลังงำนลมในประเทศไทยมีอยู่ในหลำยพ้ืนที่ โดยมีควำมเร็วลมเฉลี่ย 5.5-6.5 m/s 

– โครงกำรพลังงำนลมของโลกนั้น มีก ำลังกำรผลิตติดตั้งเพ่ิมขึ้นทุกปี โดยในปี 2012 ได้มี
ก ำลังผลิตติดตั้งถึง 44,711 MW และมีก ำลังกำรผลิตติดตั้งสะสมถึง 282,430 MW 

– ขั้นตอนกำรพัฒนำโครงกำรพลังงำนลม มีระยะเวลำ 36-48 เดือน แบ่งเป็น 5 ขั้นตอน คือ  
o ขั้นตอนกำรวัดค่ำลม โดยในขั้นตอนนี้ จะใช้ระยะเวลำ 12-24 เดือน ในกำรวัดค่ำ

พลังงำน เพ่ือท ำกำรประเมินควำมเสี่ยงในกำรท ำโครงกำร 
o ขั้นตอนกำรพัฒนำโครงกำร เมื่อท ำกำรวัดค่ำลมที่ได้เรียบร้อยแล้วนั้น ในขั้นตอนนี้จะ

เป็นกำรวำงแผนโครงกำร วิเครำะห์ควำมเสี่ยงทำงด้ำนกำรเงิน และเริ่มยื่นข้อเสนอในกำร
รับ Adder จำกรัฐบำล โดยในขั้นตอนนี้ จะให้ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร 8-12 เดือน 

o ขั้นตอนกำรหำเงินกู้  ในขั้นตอนนี้ ทำงผู้ด ำเนินโครงกำรจะเริ่มท ำกำรยื่นกู้จำกทำง
ธนำคำร โดยจะใช้ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน 4-8 เดือน 

o ขั้นตอนกำรก่อสร้ำง ใช้ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร 12-15 เดือน 
o ขั้นตอนกำรเปิดด ำเนินกำร ทำงโครงกำรจะมีกำรเริ่มกำรจ่ำยกระแสไฟฟ้ำที่ผลิตได้

จำกโครงกำรเข้ำสู่สำยส่ง 
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– อุปสรรค/ควำมเสี่ยง ในกำรด ำเนินโครงกำรพลังงำนลมของไทยนั้น มีดังนี้  
o ควำมไม่แน่นอนของพลังงำนลม 
o นโยบำยของรัฐ เนื่องจำก เมื่อมีกำรเปลี่ยนรัฐบำล อำจจะท ำให้มีกำรเปลี่ยนนโยบำยได้ 
o ขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องที่เก่ียวกับเทคโนโลยี 

– ค่ำใช่จ่ำยในกำรพัฒนำโครงกำร ส ำหรับโครงกำร SPP ขนำด 90 MW 
o Project cost   7,400  ล้ำนบำท 
o ค่ำ O&M  

 ในปีที่ 1-10  161.70 ล้ำนบำท 
 ในปีที่ 11 เป็นต้นไป 250.70 ล้ำนบำท 

– สรุปสถำนะโครงกำรพลังงำนลม ในปี 2014 
สถำนะ
โครงกำร 

COD 
PPA 

Total 
PPA Signed PPA Accepted PPA Application 

SPP 207 662.2 841.7 82.5 1,793.4 
VSPP 8.78 87.29 - 23.97 120.05 

 
3. สรุปสัมมนาหัวข้อ “การพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมของภาคเอกชน : Wind 

Farm Project West Huay Bong 2 and 3” 
โดย คุณธันว์ เหรียญสุวรรณ กรรมกำรบริษัท เฟิร์ส โครำช วินด์ จ ำกัด   

 

โครงกำร Wind Farm Project West Huay Bong 2 and 3 ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่จังหวัด
เพชรบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิและจังหวัดนครรำชสีมำ บนพ้ืนที่ทั้งหมดประมำณ 100 ไร่ ซึ่งมีกำร
ด ำเนินกำรสร้ำงแล้วเสร็จพร้อมจ่ำยไฟแล้ว 2 โครงกำรและมีโครงกำรที่ก ำลังก่อสร้ำงอีก 7 
โครงกำร ซึ่งทั้ง 9 โครงกำรมีก ำลังกำรผลิตติดตั้ ง 848 เมกกะวัตต์ และมีก ำลังเสนอขำย 750 
เมกกะวัตต์ โดยได้รับกำรสนับสนุนจำกภำครัฐในรูปแบบสัญญำขำยไฟแบบ Adder เป็นจ ำนวน 
3.5 บำทต่อหน่วย ระยะเวลำ 10 ปี 

 
– ภาพรวมของโครงการห้วยบง 2 และ 3 

 



 

บริษัท เอ็นเนอร์ย่ีลิงค์ จ ำกัด 

เลขที่ 8 ซอยเจริญนคร 48 ถนนเจริญนคร 
 แขวงส ำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10600 

โทร 0-2612-1376 โทรสำร 02-612-1374 
 

รำยงำนฉบับสมบูรณ์ 
สนับสนุนกำรด ำเนินงำนทบทวนต้นทุนรำคำรับซื้อไฟฟ้ำในรูปแบบ Feed-in tariff หน้ำที่ 6-8 
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– ขั้นตอนในการก่อสร้างทุ่งกังหันลม 
1) กระบวนกำรเริ่มต้น จะประกอบไปด้วย กำรส ำรวจพ้ืนที่ที่มีศักยภำพ กำรประมำณ

กำรต้นทุนของโครงกำร กำรท ำสมติฐำนทำงกำรเงินเพ่ือ กำรท ำเรื่องกู้เงินเพ่ือด ำเนิน
โครงกำร กำรท ำกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม กำรออกแบบระบบกังหันลม 
รวมถึงกำรยื่นขออณุญำตขำยไฟฟ้ำและกำรตรวจสอบกำรรองรับของระบบไฟฟ้ำ และ
กำรเตรียมกำรเบื้องต้นก่อนที่จะมีกำรก่อสร้ำงจริง 

2) กำรก่อสร้ำง จะประกอบไปด้วย กำรก่อสร้ำงให้ตรงตำมแผนงำน กำรรำยงำนกำร
ก่อสร้ำง กำรท ำกำรทบทวนสมมติฐำนทำงกำรเงิน และกำรท ำชุมชนสัมพันธ์ 

3) กำรจ่ำยไฟเข้ำสู่ระบบ จะประกอบไปด้วย ด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรขำยไฟ และ
กำรบริหำรจัดกำรอ่ืนๆ ตลอดจนกำรเตรียมฝึกคนงำนเพื่อกำรซ่อมบ ำรุงในอนำคตด้วย 

4) กำรด ำเนินกำรและกำรซ่อมบ ำรุง จะประกอบไปด้วย กำรท ำรำยงำนกำรด ำเนินกำร 
กำรบริหำรสัญญำผูกมัด กำรท ำชุมชนสัมพันธ์ กำรประเมินรำยได้ของโครงกำร กำร
เตรียมรำยจ่ำยประจ ำปี และกำรบริหำรจัดกำรอ่ืนๆเพ่ือให้โครงกำรสำมำรถด ำเนิน
ต่อไปได ้

 

– แนวโน้มของก าลังการผลิต 
o KR2 มีระยะเวลำรวม ประมำณ 116 ชั่วโมง/ปี คิดเป็น 1.32% (ใกล้เคียง 90 MW) 
o FKW มีระยะเวลำรวม ประมำณ 135 ชั่วโมง/ปี คิดเป็น 1.54% (ใกล้เคียง 90 MW) 

 
รูปที่ 6.10 แนวโน้มของก ำลังกำรผลิตของโครงกำร KR2 และ FKW 



 

บริษัท เอ็นเนอร์ย่ีลิงค์ จ ำกัด 

เลขที่ 8 ซอยเจริญนคร 48 ถนนเจริญนคร 
 แขวงส ำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10600 

โทร 0-2612-1376 โทรสำร 02-612-1374 
 

รำยงำนฉบับสมบูรณ์ 
สนับสนุนกำรด ำเนินงำนทบทวนต้นทุนรำคำรับซื้อไฟฟ้ำในรูปแบบ Feed-in tariff หน้ำที่ 6-9 
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คุณวัฒนพงษ์ คุโรวำท ผู้อ ำนวยกำรส ำนักนโยบำยไฟฟ้ำ กล่ำวเปดิงำนสัมมนำใหค้วำมรู้ 

  
คุณอดิศักดิ์ ชูสุข บรรยำยให้ควำมรู้ ดร.อัครินทร์ สุวรรณรัตน์  และ ดร.สุเมธ สุทธภักต ิ

บรรยำยให้ควำมรู ้

  
คุณธันว์ เหรยีญสุวรรณ บรรยำยให้ควำมรู ้ ภำพบรรยำกำศงำนสมัมนำให้ควำมรู ้

  
ภำพบรรยำกำศงำนสมัมนำให้ควำมรู ้ ภำพบรรยำกำศงำนสมัมนำให้ควำมรู ้

 

รูปที่ 6.11 ภำพประกอบกำรสัมมนำให้ควำมรู้เรื่อง “กำรพัฒนำโครงกำรผลติไฟฟ้ำจำกพลังงำนลมของประเทศไทย” 
 

(รำยละเอียดตำม สิ่งแนบ 6.3) 



 

บริษัท เอ็นเนอร์ย่ีลิงค์ จ ำกัด 

เลขที่ 8 ซอยเจริญนคร 48 ถนนเจริญนคร 
 แขวงส ำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10600 

โทร 0-2612-1376 โทรสำร 02-612-1374 
 

รำยงำนฉบับสมบูรณ์ 
สนับสนุนกำรด ำเนินงำนทบทวนต้นทุนรำคำรับซื้อไฟฟ้ำในรูปแบบ Feed-in tariff หน้ำที่ 5-9 
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ตำรำงที่ 5.6 รำยชื่อโรงไฟฟ้ำก๊ำซชีวภำพที่ให้ควำมร่วมมือในกำรให้ข้อมูลต่ำงๆ จ ำนวน 11 รำย ก ำลังผลิตติดตั้งรวม 25.73 เมกะวัตต์ 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ 
ประเภท
เชื้อเพลิง 

ก าลังผลิต
ติดตัง้ (MW) 

ปริมาณเสนอ
ขาย (MW) 

วัน COD 
เงินลงทุน

ระบบ 
(THB/W) 

ค่า O&M 
(%) 

ค่า P.F. 
เฉลี่ย 
(%) 

ค่า Net 
Heat Rate 
(kJ/kWh) 

ค่าเชื้อเพลิง
เฉลี่ย 

(THB/GJ) 
1 บริษัท ซันสวีท จ ำกัด ก๊ำซชีวภำพ 1.06 1.00 5 ม.ค. 2555 57.12 3.36% 4.2% - - 
2 บริษัท แก่นเจริญ (สำขำ 2) จ ำกัด ก๊ำซชีวภำพ 1.97 1.00 1 มี.ค. 2551     26.2% - - 
3 บริษัท โมเดิร์น กรีน พำวเวอร์ จ ำกัด ก๊ำซชีวภำพ 2.00 3.00 22 มี.ค. 2555 75.49 0.99% 48.8% - - 
4 บริษัท นำมหงส์ พำวเวอร์ จ ำกัด ก๊ำซชีวภำพ 3.18 3.00 22 ก.พ. 2556 80.19 1.65% 27.0% - - 
5 บริษัท อรัญเพำเวอร์ จ ำกัด ก๊ำซชีวภำพ 4.00 3.60 19 มี.ค. 2557 70.20 2.49% 3.7% - - 
6 บริษัท กำญจนดิษฐ์ น้ ำมันปำล์ม จ ำกัด ก๊ำซชีวภำพ 2.13 2.00 7 เม.ย. 2558 69.61 0.41% 40.0% 10,500 - 
7 บริษัท ทักษิณอุตสำหกรรมน้ ำมันปำล์ม (1993) จ ำกัด ก๊ำซชีวภำพ 2.83 6.50 12 เม.ย. 2557 64.43 2.69% 13.2% - - 
8 บริษัท เอ็นเนอร์จี พลัส (สำขำ 1) จ ำกัด ก๊ำซชีวภำพ 2.80 2.63 3 พ.ย. 2552       - - 
9 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกดั  ก๊ำซชีวภำพ 0.99 0.90 30 มิ.ย. 2558 93.56 1.81%   8,892 - 
10 บริษัท สมอทองปำล์ม 2 จ ำกัด ก๊ำซชีวภำพ 2.86 6.00 - 43.36 1.13%   - - 
11 บริษัท สหอุตสำหกรรมน้ ำมันปำล์ม จ ำกัด (มหำชน) ก๊ำซชีวภำพ 1.90 1.90 26 ต.ค. 2552     18.3% 18,250 - 

   
  

ค่าเฉลี่ย 69.25 1.81% 22.7% 12,547.33 
  

   
รูปที่ 5.6 : เงินลงทุน ค่ำ O&M และค่ำ P.F. โครงกำรก๊ำซชีวภำพทีใ่ห้ควำมร่วมมือในกำรให้ข้อมูลต่ำงๆ 



 

บริษัท เอ็นเนอร์ย่ีลิงค์ จ ำกัด 

เลขที่ 8 ซอยเจริญนคร 48 ถนนเจริญนคร 
 แขวงส ำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10600 

โทร 0-2612-1376 โทรสำร 02-612-1374 
 

รำยงำนฉบับสมบูรณ์ 
สนับสนุนกำรด ำเนินงำนทบทวนต้นทุนรำคำรับซื้อไฟฟ้ำในรูปแบบ Feed-in tariff หน้ำที่ 5-10 
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ตำรำงที่ 5.7 รำยชื่อโรงไฟฟ้ำขยะที่ให้ควำมร่วมมือในกำรให้ข้อมูลต่ำงๆ จ ำนวน 4 รำย ก ำลังผลิตติดตั้งรวม 14.72 เมกะวัตต์ 

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ ประเภทเชื้อเพลิง 
ก าลังผลิต

ติดตัง้ (MW) 

ปริมาณ
เสนอขาย 
(MW) 

วัน COD 
เงินลงทุน

ระบบ 
(THB/W) 

ค่า O&M 
(%) 

ค่า P.F. 
เฉลี่ย 
(%) 

ค่า Net  
Heat Rate 
(kJ/kWh) 

ค่าเชื้อเพลิง
เฉลี่ย 

(THB/GJ) 
1 บริษัท เกำะแกว้ กรีนเอ็นเนอร์ยี ่จ ำกัด ขยะชุมชนแปลงเป็น RDF 0.20 0.20 1 ม.ค. 2555 118.50 4.56% 26.8% - 1000 
2 บริษัท อินทจันทร์ คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกัด ขยะชุมชนแปลงเป็น RDF 0.20 0.20 1 มิ.ย. 2557 118.50 4.56% 22.6% - 1000 
3 บริษัท พีเจที เทคโนโลยี (เตำ 1) จ ำกัด ขยะมูลฝอยชุมชน 7.16 6.50 1 ก.ค. 2555 122.91 2.14% 18.0% 40,798 - 
4 บริษัท พีเจที เทคโนโลยี (เตำ 2) จ ำกัด ขยะมูลฝอยชุมชน 7.16 6.50 1 ก.ค. 2555 122.91 2.25% 24.2% 40,798 - 

   
  

ค่าเฉลี่ย 120.70 3.38% 22.9% 40,798.00 
  

   
รูปที่ 5.7 : เงินลงทุน ค่ำ O&M และค่ำ P.F. โครงกำรขยะทีใ่ห้ควำมร่วมมือในกำรให้ข้อมูลต่ำงๆ 

 

 

 



 

บริษัท เอ็นเนอร์ย่ีลิงค์ จ ำกัด 

เลขที่ 8 ซอยเจริญนคร 48 ถนนเจริญนคร 
 แขวงส ำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10600 

โทร 0-2612-1376 โทรสำร 02-612-1374 
 

รำยงำนฉบับสมบูรณ์ 
สนับสนุนกำรด ำเนินงำนทบทวนต้นทุนรำคำรับซื้อไฟฟ้ำในรูปแบบ Feed-in tariff หน้ำที่ 5-11 
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รูปที่ 5.8 : ค่ำ Net Heat Rate ของโรงไฟฟ้ำกลุ่มเชื้อเพลิงชีวภำพทีใ่ห้ควำมร่วมมือในกำรให้ข้อมูลต่ำงๆ 

 

 
รูปที่ 5.9 : ค่ำเชื้อเพลิงของโรงไฟฟ้ำชีวมวลทีใ่ห้ควำมร่วมมือในกำรให้ข้อมูลต่ำงๆ 



 

บริษัท เอ็นเนอร์ย่ีลิงค์ จ ำกัด 

เลขที่ 8 ซอยเจริญนคร 48 ถนนเจริญนคร 
 แขวงส ำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10600 

โทร 0-2612-1376 โทรสำร 02-612-1374 
 

รำยงำนฉบับสมบูรณ์ 
สนับสนุนกำรด ำเนินงำนทบทวนต้นทุนรำคำรับซื้อไฟฟ้ำในรูปแบบ Feed-in tariff หน้ำที่ 7-1 

 

Energy Link Co.,Ltd.Energy Link Co.,Ltd.

 
บทที่ 7 

สรุปข้อเสนอเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการรับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in tariff 
 

7.1 ข้อเสนอเกี่ยวกับนโยบายหรือกฎหมายจากต่างประเทศที่น่าสนใจ 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
ด้านราคา 
รับซ้ือไฟฟ้า 

- กำรก ำหนดอัตรำ FiT เพื่อส่งเสริมโครงกำรพลังงำนหมุนเวียนประเภทต่ำงๆ ซึ่งจะแตกต่ำงกันไปตำม
ศักยภำพพลังงำนหมุนเวียนและเป้ำหมำยกำรส่งเสริมในแต่ละประเทศ ทั้งนี้ อำจมีกำรให้ส่วนเพิ่มพิเศษ 
(Premium) ส ำหรับประเภทเทคโนโลยี หรือบริเวณพื้นที่เฉพำะที่ทำงภำครัฐต้องกำรจะส่งเสริมเป็น
นโยบำยพิเศษหรือเป็นกำรแก้ไขปัญหำอย่ำงเร่งด่วนได้ 

- กำรก ำหนดนโยบำยให้อัตรำ FiT พิเศษเพิ่มเติมส ำหรับโครงกำรที่มีกำรใช้อุปกรณ์ประกอบระบบต่ำงๆ ท่ี
ผลิตภำยในประเทศ (Local Content)  

- กำรก ำหนดนโยบำยกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียนเพื่อใช้เองภำยในบ้ำน/อำคำร/โรงงำน ก่อน 
ส่วนที่เหลือค่อยขำยไฟเข้ำสู่ระบบ โดยในเบื้องต้นอำจก ำหนดให้อัตรำ FiT ในส่วนของปริมำณไฟฟ้ำที่
ผลิตได้เพียงร้อยละ 90 เท่ำน้ัน และยกเว้นโรงไฟฟ้ำที่มีขนำดเล็กมำก  

- กำรก ำหนดส่วนลด/เพิ่มของอัตรำ FiT แบบรำยปี ตำมควำมเหมำะสมของประเภทเทคโนโลยีและ
ประเภทเช้ือเพลิง เพื่อให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน  

- ส ำหรับเทคโนโลยีหรือเช้ือเพลิงที่มีผู้สนใจพัฒนำเป็นจ ำนวนมำก เช่น พลังงำนแสงอำทิตย์ อำจก ำหนด
อัตรำ FiT ที่จะมำกหรือน้อยในแต่ละปี ขึ้นอยู่กับจ ำนวนหรือปริมำณโครงกำรที่เข้ำระบบในปีก่อนหน้ำ
เมื่อเทียบกับเป้ำหมำยที่ภำครัฐก ำหนด 

- กำรก ำหนดบทปรับหรือบทลงโทษให้ชัดเจนส ำหรับโครงกำรที่จ่ำยไฟเข้ำระบบล่ำช้ำกว่ำที่ก ำหนดสัญญำ 
อำทิเช่น กำรปรับลดอัตรำ FiT กำรปรับลดระยะเวลำกำรสนับสนุน เป็นต้น  

- กำรก ำหนดนโยบำยกำรประมูลรำคำรับซื้อไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียน โดยด ำเนินกำรเป็นโครงกำรน ำ
ร่องส ำหรับโครงกำรที่มีขนำดใหญ่และประเภทท่ีมีผู้สนใจเป็นจ ำนวนมำกก่อน 
 

ด้านการเงิน - ภำครัฐควรให้เงินสนับสนุนเพื่อวิจัยและพัฒนำอุตสำหกรรม รวมถึงกำรน ำร่องโครงกำรที่เป็นเทคโนโลยี
หรือเช้ือเพลิงใหม่ๆ เพื่อให้เกิดกำรเรียนรู้และพัฒนำต่อไปในอนำคต 

- กำรก ำหนดนโยบำยทำงด้ำนกำรเงิน เช่น กำรปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยต่ ำส ำหรับโครงกำรพลังงำนหมุนเวียน 
กำรขยำยระยะเวลำกำรช ำระคนืเงินกู้ให้ยำวนำนข้ึน ระยะเวลำปลอดกำรช ำระคืนเงินกู้ รวมถึงโปรแกรม
เงินกู้พิเศษจำกภำครัฐส ำหรับโครงกำรที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ส ำหรับประเทศไทย 
 

ด้านภาษ ี - กำรก ำหนดนโยบำยยกเว้น/ลดหยอ่นทำงด้ำนภำษีต่ำงๆ อำทิเช่น ภำษีมูลค่ำเพิ่ม/ภำษีเงินได้ ส ำหรับกำร
ผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียน ภำษีน ำเข้ำ/ภำษีกำรจ ำหน่ำยสินค้ำและบริกำร ส ำหรับอุปกรณ์ที่ผลิต
ภำยในประเทศ หรือน ำเข้ำเฉพำะที่ไม่มีกำรผลิตในประเทศเท่ำนั้น 

- กำรเร่งค่ำเสื่อมรำคำ ส ำหรับโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียน  
 

ด้านอื่นๆ - ภำครัฐควรมีกรอบแผนพัฒนำส ำหรับอุตสำหกรรมที่เกี่ยวข้องกับพลังงำนหมุนเวียนให้ชัดเจน เพื่อให้เกิด
กำรพัฒนำร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชน ให้เกิดควำมยั่งยืน  
 



 

บริษัท เอ็นเนอร์ย่ีลิงค์ จ ำกัด 

เลขที่ 8 ซอยเจริญนคร 48 ถนนเจริญนคร 
 แขวงส ำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10600 

โทร 0-2612-1376 โทรสำร 02-612-1374 
 

รำยงำนฉบับสมบูรณ์ 
สนับสนุนกำรด ำเนินงำนทบทวนต้นทุนรำคำรับซื้อไฟฟ้ำในรูปแบบ Feed-in tariff หน้ำที่ 7-2 

 

Energy Link Co.,Ltd.Energy Link Co.,Ltd.

 
7.2 ข้อเสนอเกี่ยวกับอัตรารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in Tariff 

 

7.2.1 แนวทางการจัดท าอัตรารับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 
 

โดยทั่วไป เรำสำมำรถแบ่งประเภทกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียนออกได้เป็น 2 กลุ่มหลัก คือ  
(1) กลุ่มพลังงำนธรรมชำติซึ่งไม่ต้องมีกำรจัดหำเชื้อเพลิง ได้แก่ พลังงำนแสงอำทิตย์ พลังงำนลม และพลังน้ ำ
ขนำดเล็ก และ (2) กลุ่มพลังงำนชีวภำพซึ่งต้องมีกำรจัดหำเชื้อเพลิงเพ่ือมำผลิตไฟฟ้ำ ได้แก่ พลังงำนชีวมวล 
ก๊ำซชีวภำพ และพลังงำนจำกขยะ ซึ่งประเภทกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียนทั้งสองกลุ่มจะมีควำมเสี่ยง
ของกิจกำรแตกต่ำงกันอย่ำงชัดเจน 

 

 
 

รูปที่ 7.1 : กำรแบ่งประเภทกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียน 
 
กำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียนทั้งสองกลุ่มจะมีควำมเสี่ยงของกำรด ำเนินกิจกำรที่แตกต่ำงกัน

อย่ำงชัดเจน กำรผลิตไฟฟ้ำจำกเทคโนโลยีกลุ่มพลังงำนธรรมชำติ อันได้แก่ พลังงำนแสงอำทิตย์ พลังงำนลม 
และพลังงำนน้ ำขนำดเล็ก จะไม่มีต้นทุนในกำรจัดหำเชื้อเพลิง แต่จะมีควำมเสี่ยงจำกควำมไม่แน่นอนของ
พลังงำนจำกธรรมชำติ ส่วนกำรผลิตไฟฟ้ำเทคโนโลยีกลุ่มพลังงำนชีวภำพ อันได้แก่ ชีวมวล ก๊ำซชีวภำพ และ
ขยะ จะมีควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของต้นทุนในกำรจัดหำเชื้อเพลิง ดังนั้น กำรก ำหนดอัตรำรับซื้อไฟฟ้ำใน
รูปแบบ FiT ที่เหมำะสมจึงจะต้องแบ่งโครงสร้ำงรำคำเป็น 2 ส่วนในลักษณะ two-part tariff  ด้วย ซึ่งคล้ำย
กับโครงสร้ำงรำคำรับซื้อไฟฟ้ำจำก IPP ดังนี้  

 

 อัตรำรับซื้อไฟฟ้ำส่วนคงท่ี (FiT fix : FiTF) คิดจำกต้นทุนก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำและค่ำด ำเนินกำรและ
บ ำรุงรักษำ (O&M) ตลอดอำยุกำรใช้งำน เหมือนกับกำรคิดอัตรำรับซื้อไฟฟ้ำของโรงไฟฟ้ำ
ประเภทที่ไม่มีค่ำเชื้อเพลิง เช่น แสงอำทิตย์ ลม น้ ำ เป็นต้น 
 

 อัตรำรับซื้อไฟฟ้ำส่วนแปรผัน (FiT variable : FiTV)  คิดจำกต้นทุนของวัตถุดิบที่ใช้ในกำรผลิต
พลังงำนไฟฟ้ำ 1 หน่วยซึ่งเปลี่ยนไปตำมเวลำ โดยคิดจำกรำคำต่อค่ำควำมร้อนของเชื้อเพลิง    
ชีวมวล โดยเป็นสัดส่วนกับค่ำควำมร้อน (Heat Rate) ของโรงไฟฟ้ำนั้น 
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รูปที่ 7.2 : โครงสร้ำงรำคำรับซื้อไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียน 
 

อย่ำงไรก็ดี ที่ปรึกษำฯ ได้ด ำเนินกำรจัดท ำอัตรำรับซื้อไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียนในรูปแบบ FiT 
โดยท ำกำรศึกษำสมมติฐำนที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียน ประกอบด้วย 
สมมติฐำนทำงกำรเงินและสมมติฐำนทำงด้ำนเทคนิค รำยละเอียดสรุปได้ดังนี้  

 

(1) สมมติฐำนทำงกำรเงิน ประกอบด้วย กำรก ำหนดผลตอบแทนกำรลงทุนที่เหมำะสม สัดส่วน
หนี้สินต่อทุน อัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ ระยะเวลำใช้คืนเงินกู้ อัตรำภำษีเงินได้ สัดส่วนควำมสำมำรถ
ในกำรช ำระหนี้ อัตรำเงินเฟ้อ ระยะเวลำสนับสนุนโครงกำร  
 

(2) สมมติฐำนทำงด้ำนเทคนิค ได้แก่ ต้นทุนกำรผลิตไฟฟ้ำ ค่ำด ำเนินกำรและบ ำรุงรักษำ ค่ำตัว
ประกอบโรงไฟฟ้ำ ค่ำประสิทธิภำพโรงไฟฟ้ำ ค่ำเชื้อเพลิง (ส ำหรับกลุ่มพลังงำนชีวภำพ) เป็นต้น  

 
ตำรำงที่ 7.1 : สรุปสมมติฐำนทำงกำรเงินและทำงด้ำนเทคนิคที่ใช้ในกำรจัดท ำอัตรำรับซื้อไฟฟ้ำในรูปแบบ FiT  
 

ประเภทเชื้อเพลิง 
พลังงานหมุนเวียน 

สมมติฐานทางด้านเทคนิค สมมติฐานทางการเงิน 

ต้นทุน 
(บาท/W) 

O&M 
Cost 
(%) 

P.F. 
(%) 

Net Heat 
Rate 

(kJ/kWh) 

ค่าเชื้อเพลิง 
(บาท/GJ) 

DE 
Interest 

rate 
Debt 
term 

1) ขยะ (การจัดการขยะแบบผสมผสาน)(1)        
ก ำลังผลติตดิตั้ง ≤ 1 MW 90 7.5% 70% 18,250 176 50:50 7.5% 8 ปี 
ก ำลังผลติตดิตั้ง > 1-3 MW 75 7.5% 70% 18,250 176 60:40 7.0% 8 ปี 
ก ำลังผลติตดิตั้ง > 3-10 MW 75 6.0% 70% 15,295 176 60:40 7.0% 8 ปี 
ก ำลังผลติตดิตั้ง > 10 MW 65 6.0% 70% 15,295 176 70:30 7.0% 10 ปี 

2) ขยะ (หลมุฝังกลบขยะ) 75 12.5% 60% - - 60:40 7.0% 8 ปี 
3) ชีวมวล         

ก ำลังผลติตดิตั้ง ≤ 1 MW 90 7.5% 70% 18,250 121 50:50 7.5% 8 ปี 
ก ำลังผลติตดิตั้ง > 1-3 MW 75 7.5% 70% 18,250 121 60:40 7.0% 8 ปี 
ก ำลังผลติตดิตั้ง > 3-10 MW 75 6.0% 70% 15,295 121 60:40 7.0% 8 ปี 
ก ำลังผลติตดิตั้ง > 10 MW 65 6.0% 70% 15,295 121 70:30 7.0% 10 ปี 

4) ก๊าซชีวภาพ  (น้ าเสีย/ของเสีย) 126 5.0% 70% 10,526 - 50:50 7.5% 8 ปี 
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ประเภทเชื้อเพลิง 
พลังงานหมุนเวียน 

สมมติฐานทางด้านเทคนิค สมมติฐานทางการเงิน 

ต้นทุน 
(บาท/W) 

O&M 
Cost 
(%) 

P.F. 
(%) 

Net Heat 
Rate 

(kJ/kWh) 

ค่าเชื้อเพลิง 
(บาท/GJ) 

DE 
Interest 

rate 
Debt 
term 

5) ก๊าซชีวภาพ (พืชพลังงาน) 100 5.0% 78% 10,526 
500 

บำท/ตัน 
50:50 7.0% 8 ปี 

6) พลังงานน้ า         
ก ำลังผลติตดิตั้ง ≤ 200 kW 99.5 4.0% 41% - - 50:50 7.5% 8 ปี 

7) พลังงานลม 64.0 2.0% 18% - - 60:40 7.0% 8 ปี 
8) พลังงานแสงอาทิตย ์         

แบบติดตั้งบนหลังคำ         
ก ำลังผลติตดิตั้ง 0-10 kWp 61.0 0.71% 14.8% - - 50:50 7.0% 8 ปี 
ก ำลังผลติตดิตั้ง >10-250 kWp 55.6 0.64% 14.8% - - 50:50 7.0% 8 ปี 
ก ำลังผลิตติดตั้ง >250-1,000 kWp 55.4 0.60% 14.8% - - 60:40 7.0% 8 ปี 
แบบติดตั้งบนพื้นดิน 52.6 2.09% 16.0% - - 70:30 6.5% 10 ปี 

หมายเหตุ  (1) กำรจัดกำรขยะแบบผสมผสำน (Integrated Solid Waste Management) คือ แนวคิดในกำรจัดกำรขยะ 
เพื่อให้เหลือขยะในกำรน ำไปฝังกลบน้อยที่สุด โดยประยุกต์เทคโนโลยีหลำยรูปแบบร่วมกัน ได้แก่ เทคโนโลยี
กำรเก็บรวบรวมและคัดแยกขยะ (Recycle and Reuse) เทคโนโลยีกำรหมัก (Composting) และเทคโนโลยี
กำรเผำ (Incineration) 

 (2) กำรจัดท ำอัตรำรับซื้อไฟฟ้ำรูปแบบ FiT จะก ำหนดผลตอบแทนและเงื่อนไขกำรลงทุนของโครงกำร ดังน้ี 
- ผลตอบแทนกำรลงทุนของโครงกำร (Project IRR) ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 10 
- ผลตอบแทนกำรลงทุนส่วนทุน (Equity IRR) ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 12 
- สัดส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ (DSCR) ไม่น้อยกว่ำ 1.20-1.25 

 
(รำยละเอียดตำม สิ่งแนบ 7.1-7.9) 

 

 
7.2.2 ข้อเสนออัตรารับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ FiT 
 

ที่ปรึกษำฯ ได้ศึกษำต้นทุนกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียน และจัดท ำอัตรำ FiT โดยคิดจำก
ต้นทุนกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียนที่แท้จริง บวกด้วยผลตอบแทนกำรลงทุน (IRR) ที่เหมำะสม โดย
ด ำเนินกำรศึกษำสมมติฐำนทำงกำรเงิน เช่น ผลตอบแทนกำรลงทุน สัดส่วนหนี้สินต่อทุน อัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ 
ระยะเวลำใช้คืนเงินกู้ ฯลฯ และสมมติฐำนทำงด้ำนเทคนิค เช่น 

 

- ต้นทุนกำรผลิตไฟฟ้ำที่ได้จำกกำรส ำรวจล่ำสุด ทั้งต้นทุนของเครื่องจักร และค่ำด ำเนินกำร
และบ ำรุงรักษำ (O&M) 

- ค่ำเชื้อเพลิง ที่จะมีกำรปรับตำมอัตรำเงินเฟ้อขั้นพ้ืนฐำน (Core Inflation) 
- ผลตอบแทนกำรลงทุนของโครงกำรในระดับประมำณ 10% 
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ทั้งนี ้มีกำรก ำหนดรูปแบบอัตรำ FiT ออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มที่ไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิง (ลม น้ ำ) 
จะก ำหนด FiT คงที่ตลอดอำยุสัญญำ และ (2) กลุ่มที่มีต้นทุนเชื้อเพลิง (ขยะ ชีวมวล ก๊ำซชีวภำพ) จะมีกำร
ปรับต้นทุนเชื้อเพลิงทุกปี โดยอัตรำรับซื้อไฟฟ้ำในรูปแบบ FiT ที่น ำเสนอสำมำรถสรุปได้ดังนี้ 

 
ตำรำงที่ 7.2 : อัตรำ FiT ส ำหรับโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียน 
 

ก าลังผลิต (เมกะวัตต์) 
FiT (บาท/หน่วย) ระยะเวลา

สนับสนุน  
(ปี) FiTF FiTV,2560 FiT(1) 

 1) ขยะ (การจัดการขยะแบบผสมผสาน)    

ก ำลังผลติตดิตั้ง  ≤ 1 เมกะวัตต ์ 3.16 3.21 6.37 20 ปี 

ก ำลังผลติตดิตั้ง  > 1-3 เมกะวัตต ์ 2.63 3.21 5.84 20 ปี 

ก ำลังผลติตดิตั้ง > 3-10 MW 2.41 2.69 5.10 20 ปี 

ก ำลังผลติตดิตั้ง > 10 MW 2.09 2.69 4.78 20 ปี 

 2) ขยะ (หลุมฝังกลบขยะ) 5.60 0.00 5.60 10 ปี 

 3) ชีวมวล     

ก ำลังผลติตดิตั้ง  ≤ 1 เมกะวัตต ์ 3.16 2.21 5.37 20 ปี 

ก ำลังผลติตดิตั้ง  > 1-3 เมกะวัตต ์ 2.63 2.21 4.84 20 ปี 

ก ำลังผลติตดิตั้ง > 3-10 MW 2.41 1.85 4.26 20 ปี 

ก ำลังผลติตดิตั้ง > 10 MW 2.09 1.85 3.94 20 ปี 

 4) ก๊าซชีวภาพ (น้ าเสีย/ของเสีย) 3.81 0.00 3.81 20 ปี 

 5) ก๊าซชีวภาพ (พืชพลังงาน) 2.81 2.55 5.36 20 ปี 

 6) พลังงานน้ า     

ก ำลังผลติตดิตั้ง  ≤ 200 kW 4.96 0.00 4.96 20 ปี 

 7) พลังงานลม 6.15 0.00 6.15 20 ปี 

 8) พลังงานแสงอาทิตย ์     

แบบติดตั้งบนหลังคำ     

ก ำลังผลติตดิตั้ง 0-10 kWp 6.70 0.00 6.70 25 ปี 

ก ำลังผลติตดิตั้ง >10-250 kWp 6.25 0.00 6.25 25 ปี 

ก ำลังผลิตติดตั้ง >250-1,000 kWp 5.98 0.00 5.98 25 ปี 

แบบติดตั้งบนพ้ืนดิน 5.62 0.00 5.62 25 ปี 

หมายเหตุ     (1) อัตรำ FiT จะใช้ส ำหรับโครงกำรที่จ่ำยไฟฟ้ำเข้ำระบบภำยในปี 2560 โดยภำยหลังจำกปี 2560 นั้น อัตรำ FiTV จะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตำม
อัตรำเงินเฟ้อขั้นพื้นฐำน (Core Inflation) ส ำหรับประเภทเชื้อเพลิง ขยะ(กำรจัดกำรขยะแบบผสมผสำน), ชีวมวล,  ก๊ำชชีวภำพ (พืชพลังงำน) เท่ำนั้น 

 

(รำยละเอียดตำม สิ่งแนบ 7.10) 
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7.3 ข้อเสนอเชิงนโยบายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 
 
7.3.1 ข้อเสนอการปรับปรุงอัตรารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ FiT  
 

ที่ผ่ำนมำคณะกรรมกำรนโยบำยพลังงำนแห่งชำติ (กพช.) ในกำรประชุมเมื่อวันที่ 15 สิงหำคม 2557 
มีมติเห็นชอบอัตรำรับซื้อไฟฟ้ำจำกโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ในรูปแบบ Feed-in Tariff 
(FiT) ส ำหรับปี 2557 ประกอบด้วย 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) แบบติดตั้งบนพ้ืนดิน (2) แบบติดตั้งบนหลังคำ และ   
(3) แบบติดตั้งบนพื้นดิน ส ำหรับหน่วยงำนรำชกำรและสหกรณ์กำรเกษตร ต่อมำ กพช. ในกำรประชุมเมื่อวันที่ 
15 ธันวำคม 2557 มีมติเห็นชอบอัตรำรับซื้อไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) 
ส ำหรับปี 2558 (ไม่รวมพลังงำนแสงอำทิตย์) ประกอบด้วย 7 ประเภทเชื้อเพลิง ได้แก่ (1) ขยะ (กำรจัดกำรแบบ
ผสมผสำน)  (2) ขยะ (หลุมฝังกลบ) (3) ชีวมวล (4) ก๊ำซชีวภำพ (น้ ำเสีย/ของเสีย) (5) ก๊ำซชีวภำพ (พืชพลังงำน) 
(6) พลังงำนน้ ำ และ (7) พลังงำนลม ซึ่งถือได้ว่ำอัตรำ FiT มีกำรประกำศใช้อย่ำงเป็นทำงกำรครบทุกประเภท
เชื้อเพลิงแล้ว  

 

ส ำหรับกำรปรับปรุงอัตรำรับซื้อไฟฟ้ำในรูปแบบ FiT นั้น ภำยหลังจำกกำรประกำศอัตรำ FiT ในช่วง
สิ้นปี 2558 ซึ่งผ่ำนมำเป็นระยะเวลำประมำณ 6 เดือนเท่ำนั้น ส่งผลให้สมมติฐำนต่ำงๆ ในกำรจัดท ำอัตรำ FiT 
ไม่ได้มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนัยส ำคัญ ยกเว้นรำคำแผงเซลล์แสงอำทิตย์ที่มีกำรปรับลดลงอย่ำงต่อเนื่อง 
นอกจำกนี้ยังมีปัจจัยที่ส ำคัญอีก 2 ประกำร ที่มีผลกระทบโดยตรงต่อกำรจัดท ำอัตรำ FiT มีดังนี ้

 

 อัตรำแลกเปลี่ยน จะส่งผลกระทบต่อสมมติฐำนเฉพำะโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนลมและ
พลังงำนแสงอำทิตย์เท่ำนั้น ที่มีกำรอ้ำงอิงรำคำจำกต่ำงประเทศ (USD/W) ซ่ึงที่ผ่ำนมำอัตรำ
แลกเปลี่ยนมีกำรผันผวนอย่ำงรุนแรงในรอบ 6 ปีย้อนหลัง มีค่ำเฉลี่ยประมำณ 31.46 THB/USD 
ทั้งนี้ ที่ปรึกษำได้พิจำรณำก าหนดสมมติฐานอัตราแลกเปลี่ยนมีค่า 32 THB/USD ซึ่งเป็นค่ำที่
มีควำมเหมำะสมและครอบคลุมค่ำเฉลี่ยอัตรำแลกเปลี่ยนในช่วงที่ผ่ำนมำ  

 

 
 

รูปที่ 7.3 : อัตรำแลกเปลี่ยน THB/USD ย้อนหลัง 6 ปี 
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ทั้งนี้ กำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยนมีอย่ำงมีนัยส ำคัญจะส่งผลกระทบต่อเงิน

ลงทุนรวมโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนลมและพลังงำนแสงอำทิตย์ ซึ่งหำกอัตรำแลกเปลี่ยน
ปรับเพิ่มข้ึนจำก 32 THB/USD (ที่ก ำหนดไว้) เป็น 33 THB/USD จะส่งผลต่ออัตรำ FiT ดังนี้ 

 

- อัตรำ FiT ส ำหรับพลังงำนลม จะปรับเพ่ิมข้ึน 0.16 บำท/หน่วย 
- อัตรำ FiT ส ำหรับพลังงำนแสงอำทิตย์ จะปรับเพ่ิมข้ึน 0.05-0.08 บำท/หน่วย 

 
 นโยบำยกำรสนับสนุนทำงด้ำนภำษีเงินได้ (คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน หรือ BOI)   

 

- เดิม : ก ำหนดสมมติฐำนให้มีระยะเวลำปลอดภำษีเงินได้ 8 ปี และลดหย่อนภำษีเงินได้ 50% 
ในอีก 5 ปีถัดไป (BOI 8+5 ปี) 

- ใหม่ : ก ำหนดสมมติฐำนให้มรีะยะเวลาปลอดภาษีเงินได้ 8 ปี เท่านั้น (ตำมประกำศของ 
BOI ณ สิ้นปี 2557) โดยกำรลดหย่อยภำษีเงินได้ 50% ในอีก 5 ปีถัดไป จะได้รับสิทธิ
เฉพำะมีกำรตั้งสถำนประกอบกำรในเขตส่งเสริมกำรลงทุนในพ้ืนที่ 20 จังหวัดที่มีรำยได้
ต่อหัวต่ ำเท่ำนั้น จึงไม่น ำมำก ำหนดในสมมติฐำนใหม่ 
 

จำกปัจจัยดังกล่ำวข้ำงต้น โดยเฉพำะนโยบำยกำรสนับสนุนทำงด้ำนภำษีเงินได้ลดลง จึงส่งผลให้
อัตรำรับซื้อไฟฟ้ำในรูปแบบ FiT ส ำหรับโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียนทุกประเภทเชื้อเพลิงมีกำร
ปรับเพ่ิมสูงขึ้นเพียงเล็กน้อยประมำณ 0.02-0.09 บำท/หน่วย ยกเว้นโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำน
แสงอำทิตย์ที่มีกำรปรับลดลงประมำณ 0.02-0.15 บำท/หน่วย จำกผลของรำคำแผงเซลล์แสงอำทิตย์ที่มีกำร
ปรับลดลงและผลกระทบจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่ก ำหนด แสดงได้ดังตำรำงที่ 7.3 

 

อย่ำงไรก็ดี อัตรำ FiT ที่ประกำศใช้ไปแล้วนั้น มีกำรรับซื้อไฟฟ้ำจริงในรูปแบบ FiT เฉพำะโครงกำร
พลังงำนแสงอำทิตย์เท่ำนั้นที่เป็นโครงกำรใหม่ นอกนั้นเป็นโครงกำรพลังงำนหมุนเวียนประเภทอ่ืนๆ ที่ได้รับ
สิทธิในกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรสนับสนุนจำก Adder เป็น FiT ส ำหรับโครงกำรที่มีกำรตอบรับซื้อไฟฟ้ำ
หรือลงนำมสัญญำแล้วเท่ำนั้น โดยยังไม่มีโครงกำรใหม่ที่สมัครเข้ำร่วมกำรสนับสนุนในรูปแบบ FiT เนื่องจำก 
ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรจัดท ำข้อเสนอปริมำณรับซื้อไฟฟ้ำเชิงพ้ืนที่ (Zoning) โดย กรมพัฒนำ
พลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน (พพ.) ซึ่งคำดว่ำจะด ำเนินกำรแล้วเสร็จในสิ้นเดือนกรกฎำคม 2558 และ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน สำมำรถประกำศรับซื้อไฟฟ้ำในรูปแบบ FiT โดยผ่ำน
กระบวนกำร Competitive Bidding ในช่วงเดือนสิงหำคม 2558 เป็นต้นไป จำกเหตุผลดังกล่ำว ที่ปรึกษามี
ข้อเสนอแนะว่าให้อัตรารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ FiT ควรมีค่าเท่าเดิมตามที่ กพช. มีมติเห็นชอบเม่ือวันที่  
15 สิงหาคม 2557 (โครงการพลังงานแสงอาทิตย์) และ เม่ือวันที่ 15 ธันวาคม 2557 (โครงการพลังงาน
หมุนเวียน ไม่รวมพลังงานแสงอาทิตย์) 
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ตำรำงที่ 7.3 : เปรียบเทียบอัตรำรับซื้อไฟฟ้ำในรูปแบบ FiT ส ำหรับโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียน 
 

ก าลังผลิต (MW) 
กพช. @15 DEC 2557 (Project IRR 10% Equity IRR 12%) กรณี FiT58 (Project IRR 10% Equity IRR 12) ระยะเวลาสนบัสนุน  

(ปี) FiTF FiTV,2560 FiT Project IRR Equity IRR FiTF FiTV,2560 FiT Project IRR Equity IRR 
1) ขยะ (การจดัการขยะแบบผสมผสาน)                       

ก ำลังผลิตติดตั้ง  ≤ 1 MW 3.13 3.21 6.34 10.0% 11.1% 3.16 3.21 6.37 10.0% 11.1% 20 ปี 
ก ำลังผลิตติดตั้ง  > 1-3 MW 2.61 3.21 5.82 10.0% 11.8% 2.63 3.21 5.84 10.0% 11.7% 20 ปี 
ก ำลังผลิตติดตั้ง  > 3-10 MW 2.39 2.69 5.08 10.0% 11.7% 2.41 2.69 5.10 10.0% 11.7% 20 ปี 
ก ำลังผลิตติดตั้ง  > 10-90 MW           2.09 2.69 4.78 10.0% 13.6% 20 ปี 

2) ขยะ (หลุมฝังกลบขยะ)                       
ทุกขนำด 5.60 0.00 5.60 13.6% 21.4% 5.60 0.00 5.60 13.6% 21.4% 10 ปี 

3) ชีวมวล                       
ก ำลังผลิตติดตั้ง  ≤ 1 MW 3.13 2.21 5.34 10.0% 11.1% 3.16 2.21 5.37 10.0% 11.1% 20 ปี 
ก ำลังผลิตติดตั้ง  > 1-3 MW 2.61 2.21 4.82 10.0% 11.8% 2.63 2.21 4.84 10.0% 11.7% 20 ปี 
ก ำลังผลิตติดตั้ง  > 3-10 MW 2.39 1.85 4.24 10.0% 11.7% 2.41 1.85 4.26 10.0% 11.7% 20 ปี 
ก ำลังผลิตติดตั้ง  > 10-90 MW           2.09 1.85 3.94 10.0% 13.6% 20 ปี 

4) ก๊าซชีวภาพ (น้ าเสีย/ของเสยี)                       
ทุกขนำด 3.76 0.00 3.76 10.0% 11.2% 3.81 0.00 3.81 10.0% 11.3% 20 ปี 

5) ก๊าซชีวภาพ (พืชพลังงาน)                       
ทุกขนำด 2.79 2.55 5.34 10.0% 11.4% 2.81 2.55 5.36 10.0% 11.3% 20 ปี 

6) พลังงานน้ า                       
ก ำลังผลิตติดตั้ง  ≤ 200 kW 4.90 0.00 4.90 10.7% 12.0% 4.96 0.00 4.96 10.7% 12.0% 20 ปี 

7) พลังงานลม                       
ทุกขนำด 6.06 0.00 6.06 10.3% 12.0% 6.15 0.00 6.15 10.2% 12.0% 20 ปี 

8) พลังงานแสงอาทิตย ์                       
บนหลังคำ ก ำลังผลิตติดตั้ง 0-10 kWp 6.85 0.00 6.85 10.7% 12.0% 6.70 0.00 6.70 10.5% 12.0% 25 ปี 
บนหลังคำ ก ำลังผลิตติดตั้ง >10-250 kWp 6.40 0.00 6.40 10.7% 12.0% 6.25 0.00 6.25 10.4% 12.0% 25 ปี 
บนหลังคำ ก ำลังผลิตติดตั้ง >250-1,000 kWp 6.01 0.00 6.01 10.3% 12.0% 5.98 0.00 5.98 10.3% 12.0% 25 ปี 
บนพื้นดิน ทกุขนำด 5.66 0.00 5.66 9.5% 12.0% 5.62 0.00 5.62 9.5% 12.0% 25 ปี 
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7.3.2 ข้อเสนออัตรา FiT ส าหรับโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็ก (SPP) 
 

ที่ผ่ำนมำคณะกรรมกำรนโยบำยพลังงำนแห่งชำติ (กพช.) ในกำรประชุมเมื่อวันที่ 15 ธันวำคม 2557 
มีมติเห็นชอบอัตรำรับซื้อไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ส ำหรับปี 2558 (ไม่รวม
พลังงำนแสงอำทิตย์) ซึ่งประกำศใช้ส ำหรับโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียนขนำดเล็กมำก (VSPP) 
เท่ำนั้น ส่งผลให้เกิดควำมไม่ชัดเจนต่อผู้พัฒนำโครงกำรในกลุ่มโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียนขนำด
เล็ก (SPP) และผู้พัฒนำโครงกำรได้มีหนังสือร้องเรียนในประเด็นดังกล่ำวเข้ำมำยังหน่วยงำนของรัฐอย่ำงต่อเนื่อง 
โดยเฉพำะกลุ่มโครงกำรพลังงำนลมและโครงกำรชีวมวล เนื่องจำกมีผู้พัฒนำโครงกำรกลุ่มนี้เป็นจ ำนวนมำกที่
ต้องกำรควำมชัดเจนในกำรลงทุนโครงกำรต่อไปในอนำคต อย่ำงไรก็ดี โครงกำรพลังงำนหมุนเวียนประเภทอ่ืนๆ 
อำทิเช่น เชื้อเพลิงขยะ ก๊ำซชีวภำพ และพลังงำนน้ ำ ไม่ได้มีผลกระทบต่อกำรประกำศใช้อัตรำ FiT เนื่องจำก
โครงกำรประเภทส่วนใหญ่จะติดข้อจ ำกัดทำงด้ำนเทคนิคและเชื้อเพลิงท ำให้มีแต่โครงกำร VSPP เท่ำนั้น 

 

ที่ปรึกษำฯ จึงได้จัดท ำอัตรำ FiT ส ำหรับโครงกำร SPP โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 
 

 โครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนลม 
 

จำกกำรเก็บรวบรวมข้อมูลสมมติฐำนต่ำงๆ ทั้งในและต่ำงประเทศ รวมถึงกำรลงพ้ืนที่ส ำรวจ
โรงไฟฟ้ำพลังงำนลมที่จ่ำยไฟฟ้ำเข้ำระบบแล้วในประเทศไทย พบว่ำ เงินลงทุนรวมโครงกำร ค่ำด ำเนินกำรและ
บ ำรุงรักษำ (O&M) และค่ำตัวประกอบโรงไฟฟ้ำ (Plant Factor) ที่ก ำหนดในสมมติฐำนนั้นมีค่ำใกล้เคียงกับกำร
ด ำเนินโครงกำรของโรงไฟฟ้ำจริงภำยในประเทศ ส ำหรับโรงไฟฟ้ำขนำด VSPP และ SPP ซึ่งโดยทั่วไปโครงกำร
พลังงำนลมขนำด SPP จะมีเงินลงทุนในส่วนของกังหันลมและค่ำก่อสร้ำงที่จะได้เปรียบกว่ำขนำด VSPP เนื่องจำก
ผลของกำรประหยัดจำกขนำด (Economy of scale) แต่จะมีเงินลงทุนสูงมำกในส่วนของกำรก่อสร้ำงสำยส่งหรือ
สำยจ ำหน่ำยเพ่ือเชื่อมต่อระบบไฟฟ้ำ เนื่องจำกโครงกำรมักตั้งอยู่ในพ้ืนที่ห่ำงไกลสำยส่ง ซึ่งแตกต่ำงจำกโครงกำร 
VSPP ที่จะอยู่ใกล้กับสำยจ ำหน่ำยมำกกว่ำ รำยละเอียดแสดงได้ดังนี้ 
 
ตำรำงที่ 7.4 : เปรียบเทียบสมมติฐำนทำงเทคนิคส ำหรับโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนลม 

  
สมำคมกังหันลม 
(ประเทศไทย) 

บจก.เฟิร์ส  
โครำช วินด ์

บจก.เค อำร์ ท ู
บจก.เทพพนำ 

วินด์ฟำร์ม 
สนพ. 

  THAI WEA FKW KR2 TPW EPPO-FiT 
Installed Capacity (MW) 103.5 103.5 103.5 7.5 1.0 
PPA (MW) 90.0 90.0 90.0 6.9 1.0 
Investment (MTHB)           
EPC 6,000.0 4,070.0 3,934.0 335.0 

64.0 

Transmission Line Facilities 220.0 
1,554.8 1,071.9 

101.5 
Development Cost 170.0 19.5 
Insurance Fee 50.0   
Value Added Tax 210.0 

757.1 867.3 
  

Contingency 300.0 20.0 
Community Development Fund 10.0       

Total 6,960.0 6,381.9 5,873.2 476.0 64.0 
MTHB/MW 67.25 61.66 56.75 63.47 64.0 
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สมำคมกังหันลม 
(ประเทศไทย) 

บจก.เฟิร์ส  
โครำช วินด ์

บจก.เค อำร์ ท ู
บจก.เทพพนำ 

วินด์ฟำร์ม 
สนพ. 

  THAI WEA FKW KR2 TPW EPPO-FiT 
O&M Cost (MTHB/yr)           
WTGs O&M 75.0 

130.0 125.4 

5.8 

1.27 

BoP O&M 18.0 0.4 
Land Rental 3.6 0.5 
Insurance 31.0   
G&A 25.0   
Auxiliary 0.6   
Agent Fee 1.5   
Contingency 7.0   

Total 161.7 130.0 125.4 6.7 1.27 
% of investment 2.3% 2.0% 2.1% 1.4% 2.0% 

Plant Factor (%)           
Plant Factor (%) > 18% 20.9%  19.5% 19.3% 18.0% 

 
ดังนั้น ด้วยปัจจัยหลำยๆ อย่ำงจึงส่งผลให้สมมติฐำนทำงเทคนิคที่ก ำหนดไว้ในกำรจัดท ำอัตรำ FiT 

ส ำหรับโครงกำร VSPP มีค่ำไม่แตกต่ำงกันกับขนำด SPP จึงสรุปได้ว่ำ เห็นควรให้ใช้อัตรา FiT ส าหรับโครงการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมขนาด SPP เช่นเดียวกับ VSPP 

 
 โครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกชีวมวลและขยะ (เทคโนโลยีควำมร้อน) 

 

ที่ปรึกษำฯ ได้จัดท ำข้อเสนออัตรำรับซื้อไฟฟ้ำในรูปแบบ FiT ส ำหรับโครงกำรชีวมวลและขยะ
ขนำดเล็ก (SPP) ดังที่กล่ำวไว้ในหัวข้อ 7.2 ทั้งนี้ หำกภำครัฐต้องกำรจะส่งเสริมให้โครงกำรขนำด SPP เป็นพิเศษ
เช่นเดียวกับกรณี VSPP ที่มีกำรให้ FiT Premium เพ่ือให้โครงกำรมีระยะเวลำคืนทุนเร็วขึ้น ก็สำมำรถด ำเนินกำร
ได้ขึ้นอยู่กับนโยบำยของภำครัฐ โดยอัตรำ FiT สำมำรถสรุปได้นี้ 

 
ตำรำงที่ 7.5 : อัตรำรับซื้อไฟฟ้ำในรูปแบบ FiT จำกโครงกำรชีวมวลและขยะ 

ก าลังผลิต (เมกะวัตต์) 
FiT (บาท/หน่วย) ระยะเวลา

สนับสนุน  
(ปี) FiTF FiTV,2560 FiT(1) 

 1) ขยะ (การจัดการขยะแบบผสมผสาน)    
ก ำลังผลติตดิตั้ง  ≤ 1 เมกะวัตต ์ 3.16 3.21 6.37 20 ปี 
ก ำลังผลติตดิตั้ง  > 1-3 เมกะวัตต ์ 2.63 3.21 5.84 20 ปี 
ก ำลังผลติตดิตั้ง > 3-10 MW 2.41 2.69 5.10 20 ปี 
ก าลังผลิตติดต้ัง > 10 MW 2.09 2.69 4.78 20 ป ี

 2) ชีวมวล     
ก ำลังผลติตดิตั้ง  ≤ 1 เมกะวัตต ์ 3.16 2.21 5.37 20 ปี 
ก ำลังผลติตดิตั้ง  > 1-3 เมกะวัตต ์ 2.63 2.21 4.84 20 ปี 
ก ำลังผลติตดิตั้ง > 3-10 MW 2.41 1.85 4.26 20 ปี 
ก าลังผลิตติดต้ัง > 10 MW 2.09 1.85 3.94 20 ป ี
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7.3.3 ข้อเสนอการชี้แจงประเด็นโรงไฟฟ้าชีวมวลที่ COD แล้วขอเปลี่ยนรูปแบบจาก Adder มาเป็น FiT 
 

ที่ผ่ำนมำคณะกรรมกำรนโยบำยพลังงำนแห่งชำติ (กพช.) ในกำรประชุมเมื่อวันที่ 15 ธันวำคม 2557 
มีมติเห็นชอบอัตรำรับซื้อไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ส ำหรับปี 2558 (ไม่รวม
พลังงำนแสงอำทิตย์) รวมถึงเห็นชอบแนวทำงกำรด ำเนินกำรในช่วงเปลี่ยนผ่ำนจำกระบบ Adder เป็น FiT และ
มอบให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำนรับไปด ำเนินกำรตำมแนวทำงดังนี้ 

 

1) ประกำศหยุดรับค ำร้องขอขำยไฟฟ้ำในรูปแบบ Adder โดยมีผลถัดจำกวันที่ กพช. มีมต ิ
2) โครงกำรที่ได้ด ำเนินกำรยื่นค ำร้องขอขำยไฟฟ้ำในรูปแบบ Adder แล้ว แต่มีควำมสนใจที่จะเข้ำ

ร่วมโครงกำรภำยใต้รูปแบบ FiT เห็นควรให้ด ำเนินกำรดังนี้ 
2.1) ส าหรับกลุ่มโครงการที่ด าเนินการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบแล้ว ให้โครงการดังกล่าวคงอยู่

ในระบบ Adder ต่อไป 
2.2) ส ำหรับกลุ่มโครงกำรที่ยังไม่ได้ด ำเนินกำรจ่ำยไฟฟ้ำเข้ำระบบ ที่มีสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำ

แล้ว หรือเป็นโครงกำรที่ได้รับกำรอนุมัติตอบรับซื้อไฟฟ้ำในปี 2557 สำมำรถปรับเปลี่ยน
เป็นรูปแบบ FiT ได ้ทั้งนี ้โครงกำรที่จะเปลี่ยนรูปแบบดังกล่ำว จะต้องเป็นโครงกำรที่ยัง
ไม่เคยมีกำรต่ออำยุโครงกำรหรือโครงกำร ที่ไม่เลยก ำหนดวันจ่ำยไฟฟ้ำเข้ำระบบเชิง
พำณิชย์ โดยได้รับอัตรำ FiT ตำมอัตรำรับซื้อไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียนในรูปแบบ FiT 
ส ำหรับปี 2558 และ ให้มีก ำหนดวันจ่ำยไฟฟ้ำเข้ำระบบเชิงพำณิชย์ตำมที่เคยได้ยื่นไว้ใน
ระบบ Adder เดิม  

2.3) ส ำหรับกลุ่มโครงกำรที่ยื่นค ำร้องขอขำยไฟฟ้ำแล้ว แต่ยังไม่ได้รับอนุมัติกำรตอบรับซื้อ
ไฟฟ้ำ (ยังไม่มีข้อผูกพันกับภำครัฐ) สำมำรถปรับเปลี่ยนเป็นระบบ FiT ได้ แต่ต้องยกเลิก
ค ำร้องเดิมโดยไม่มีกำรหักเงินค้ ำประกัน และยื่นค ำร้องใหม่ในรูปแบบ FiT โดยกำรรับ
ซื้อไฟฟ้ำจะเป็นรูปแบบกำรแข่งขันด้ำนรำคำ (Competitive Bidding) เสมือนเป็น
โครงกำรเสนอใหม่ กับส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน 

 
 จำกประเด็นข้อ 2.1) นั้น ส่งผลให้กลุ่มโครงกำรโรงไฟฟ้ำที่ด ำเนินกำรจ่ำยไฟฟ้ำเข้ำระบบแล้วเป็น
เพียงกลุ่มเดียวที่ยังคงอยู่ในรูปแบบกำรสนับสนุนในระบบ Adder ซึ่งรวมถึงโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกเชื้อเพลิง
ชีวมวลด้วย และส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลนี้ อัตราค่าไฟฟ้าแบบ FiT จะสูงกว่าค่าไฟฟ้าแบบ Adder 
ดังนั้น กลุ่มผู้ประกอบกำรโรงไฟฟ้ำชีวมวลที่ด ำเนินกำรจ่ำยไฟฟ้ำเข้ำระบบแล้ว จึง มีหนังสือร้องเรียนมำยัง
ภำครัฐ เพ่ือเรียกร้องว่ำ มติ กพช. และประกำศ กกพ. สร้ำงควำมไม่เป็นธรรมต่อผู้ประกอบกำรโรงไฟฟ้ำชีวมวล
รำยเดิมในรูปแบบ Adder ซึ่งได้รับค่ำไฟฟ้ำในอัตรำที่ต่ ำกว่ำ และไม่มีสิทธิเปลี่ยนสัญญำไปเป็นรูปแบบ FiT ซึ่ง
ได้รับค่ำไฟฟ้ำในอัตรำที่สูงกว่ำ (ต่ำงกันประมำณ 1 บำท/หน่วย) ส่งผลให้เกิดควำมเสียเปรียบในกำรแข่งขันใน
กิจกำรพลังงำน แข่งขันด้ำนกำรจัดซื้อเชื้อเพลิง ทั้งๆท่ีผู้ประกอบกำรโรงไฟฟ้ำชีวมวลรำยเดิมและรำยใหม่ต่ำงก็
มีต้นทุนกำรลงทุนและใช้เทคโนโลยีเหมือนกัน 
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 ที่ปรึกษำฯ จึงได้ท ำกำรวิเครำะห์ประเด็นข้อร้องเรียนดังกล่ำว โดยกำรรวบรวมข้อมูลโรงไฟฟ้ำชีวมวล
ที่ด ำเนินกำรจ่ำยไฟฟ้ำเข้ำระบบแล้วนั้น พบว่ำ มีจ ำนวนโครงกำรรวมทั้งสิ้น 149 โครงกำร ก ำลังผลิตติดตั้งรวม 
2,289.54 เมกะวัตต์ สำมำรถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ โครงกำรที่จ่ำยไฟฟ้ำเข้ำระบบก่อนปี 2550 (ไม่ได้รับ 
Adder) จ ำนวน 21 โครงกำร ก ำลังผลิตติดตั้งรวม 542.80 เมกะวัตต์ และโครงกำรที่จ่ำยไฟฟ้ำเข้ำระบบตั้งแต่
ปี 2550 เป็นต้นไป (ได้รับ Adder) จ ำนวน 128 โครงกำร ก ำลังผลิตติดตั้งรวม 1,746.74 เมกะวัตต์ ซึ่งกำร
วิเครำะห์จะพิจำรณำเฉพำะกลุ่มโรงไฟฟ้ำที่ได้รับ Adder เท่ำนั้น รำยละเอียดแสดงได้ดังนี้ 
 
ตำรำงที่ 7.6 : สรุปโครงกำรโรงไฟฟ้ำชีวมวลที่ไม่ได้รับและได้รับกำรสนับสนุนในระบบ Adder 

ประเภท 
จ านวนโครงการ  

(รำย) 
ก าลังผลิตตดิตั้ง  

(MW) 
ปริมาณเสนอขาย  

(MW) 
 จ่ายไฟฟ้าก่อนปี 2550 (ไม่ได้รบั Adder) 21 542.80 330.15 

 - SPP 18 539.30 327.50 
 - VSPP 3 3.50 2.65 

 จ่ายไฟฟ้าตัง้แต่ป ี2550 เป็นต้นไป (ได้รับ Adder) 128 1,746.74 976.51 
 - SPP 12 326.60 254.10 
 - VSPP 116 1,420.14 722.41 

รวมทั้งหมด 149 2,289.54 1,306.66 
แหล่งที่มำ : ข้อมูลจำกเว็บไซด์ของส ำนักงำน กกพ. เมื่อวันที่ 1 กรกฎำคม 2558 
 
 กำรสนับสนุนในรูปแบบ Adder นั้นจะมีระยะเวลำ 7 ปี นับจำกวันที่เริ่มต้นจ่ำยไฟฟ้ำเข้ำระบบ ซึ่ง
ส ำหรับโครงกำรที่จ่ำยไฟฟ้ำเข้ำระบบในปี 2550 และ 2551 คำดว่ำน่ำจะสิ้นสุดระยะเวลำได้รับ Adder แล้ว มี
จ ำนวน 36 โครงกำร ก ำลังผลิตติดตั้งรวม 238 เมกะวัตต์ และส ำหรับโครงกำรตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นไป จะยังคง
ได้รับอัตรำ Adder อยู่อีกในช่วงระยะเวลำ 1-7 ปี ขึ้นอยู่กับวันที่เริ่มต้นจ่ำยไฟฟ้ำเข้ำระบบของแต่ละโครงกำร มี
จ ำนวนอีก 92 โครงกำร ก ำลังผลิตติดตั้งรวม 738.51 เมกะวัตต์ รำยละเอียดแสดงได้ดังนี้ 
 
ตำรำงที่ 7.7 : สรุปโครงกำรโรงไฟฟ้ำชีวมวลที่ได้รับ Adder ตำมปีที่จ่ำยไฟฟ้ำเข้ำระบบ 

ปี COD 
SPP VSPP รวมทั้งสิ้น 

จ านวน
โครงการ 

ปริมาณเสนอ
ขาย (MW) 

จ านวน
โครงการ 

ปริมาณเสนอ
ขาย (MW) 

จ านวน
โครงการ 

ปริมาณเสนอ
ขาย (MW) 

กลุ่มที่สิ้นสุดระยะเวลารับ Adder 2 16.80 34 221.20 36 238.00 
2550 2 16.80 10 65.40 12 82.20 
2551 

  
24 155.80 24 155.80 

กลุ่มที่ยังไม่สิ้นสุดระยะเวลารับ Adder 10 237.30 82 501.21 92 738.51 
2552 2 20.80 12 57.44 14 78.24 
2553 1 30.00 6 39.18 7 69.18 
2554 

  
7 42.80 7 42.80 

2555 2 40.50 16 111.99 18 152.49 
2556 2 88.00 25 155.76 27 243.76 
2557 2 36.00 16 94.04 18 130.04 
2558 1 22.00 

  
1 22.00 

รวมทั้งหมด 12 254.10 116 722.41 128 976.51 
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 โดยแนวทำงกำรวิเครำะห์นั้น จะพิจารณาจากประเด็นที่กลุ่มผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าชีวมวลได้
ร้องเรียนว่าเกิดความไม่เป็นธรรม และเกิดความเสียเปรียบในการแข่งขันด้านการจัดซื้อเชื้อเพลิง ว่ำมี
ข้อเท็จจริงมำกน้อยเพียงใด ซึ่งพบว่ำ โครงสร้ำงของทุนส ำหรับโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียน
โดยทั่วไปจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ เงินกู้จำกสถำบันกำรเงิน (Debt) และเงินทุนของนักลงทุนเอง 
(Equity) โดยสัดส่วนของเงินกู้ต่อเงินทุนของนักลงทุน (Debt-to-Equity Ratio; D/E) จะเป็นเท่ำไรนั้นจะ
ขึ้นอยู่กับเครดิตของผู้ลงทุน ส ำหรับเงินกู้ของสถำบันกำรเงิน เมื่อโครงกำรด ำเนินไปได้แล้ว นักลงทุนจะต้องกัน
เงินสดส่วนหนึ่งไว้เป็นค่ำใช้จ่ำยส ำหรับคืนเงินต้นกู้ (Principle Payment) และค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ย (Interest 
Payment) ให้กับสถำบันกำรเงินภำยในระยะเวลำใช้คืนเงินต้น (Debt Term) ตำมที่ก ำหนดเอำไว้ในสัญญำ
เงินกู้  อย่ำงไรก็ดี นอกจำกกำรช ำระคืนเงินกู้แล้ว โครงกำรยังมีค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆอีก อำทิเช่น ค่ำใช้จ่ำยในกำร
ด ำเนินกำรและกำรบ ำรุงรักษำ (O&M) ค่ำใช้จ่ำยเชื้อเพลิง (ถ้ำมี) และภำษีเงินได้ โดยรำยได้หลักของโครงกำรฯ 
มำจำกกำรผลิตไฟฟ้ำซึ่งขำยเข้ำสู่ระบบด้วยรำคำรับซื้อตำมโครงสร้ำงแบบ Adder หรือ FiT เพียงอย่ำงเดียว
เท่ำนั้น ซึ่งกระแสเงินสดที่เหลือภำยหลังหักค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆแล้ว จึงค่อยกลับไปสู่นักลงทุนเป็นผลตอบแทนกำร
ลงทุนในแต่ละป ีสรุปได้ดังนี้ 
 

 
 

รูปที่ 7.4 : รำยละเอียดของกระแสเงินสดของโครงกำรฯ (Project’s Cash flow)  
 
 จำกโครงสร้ำงรำยละเอียดของกระแสเงินสด หำกจะพิจำรณำควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนกำร
จัดหำเชื้อเพลิง ท ำได้โดยกำรเปรียบเทียบรำคำรับซื้อไฟฟ้ำในรูปแบบ Adder กับ FiT ซึ่งถือเป็นรำยได้หลักของ
โครงกำร กับค่ำใช้จ่ำยในส่วนต่ำงๆ ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่ ค่ำใช้จ่ำยในส่วน O&M ค่ำใช้จ่ำยในส่วน
ช ำระคืนเงินกู้ และค่ำเชื้อเพลิง โดยในเบื้องต้นสำมำรถสรุปได้ว่ำ กลุ่มโรงไฟฟ้ำชีวมวลในรูปแบบ Adder จะไม่
สำมำรถแข่งขันในด้ำนกำรจัดซื้อเชื้อเพลิงเทียบเท่ำกับกลุ่มโรงไฟฟ้ำชีวมวลในรูปแบบ FiT ซึ่งจ ำเป็นต้องจัดซื้อ
เชื้อเพลิงที่มีรำคำต่ ำกว่ำค่ำเฉลี่ยเท่ำนั้นถึงจะท ำให้มีผลตอบแทนเข้ำสู่โครงกำร แต่เหตุกำรณ์ดังกล่ำวจะเกิดขึ้น
ในช่วง 10 ปีแรกเท่ำนั้น เนื่องจำกภำยหลังปีที่ 10 เป็นต้นไป รำคำรับซื้อไฟฟ้ำในรูปแบบ Adder กับ FiT มีค่ำ
ใกล้เคียงกัน ซึ่งจะส่งผลให้โรงไฟฟ้ำชีวมวลทั้ง 2 รูปแบบ สำมำรถแข่งขันในกำรจัดซื้อเชื้อเพลิงได้อย่ำงเป็นธรรม
มำกขึ้นในอนำคต รำยละเอียดแสดงได้ดังนี้ 
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รูปที่ 7.5 : เปรียบเทียบค่ำใช้จ่ำยของโครงกำรกับอัตรำรับซื้อไฟฟ้ำในรูปแบบ Adder และ FiT  
 
 นอกจำกนี้ หำกวิเครำะห์เพ่ิมเติมในรำยละเอียดของโครงกำรที่ได้รับ Adder ไปแล้ว แต่มีระยะเวลำที่
ได้รับ Adder ไม่เท่ำกัน โดยท ำกำรหำกระแสเงินสดคงเหลือที่หักค่ำใช้จ่ำยในส่วนของค่ำ O&M และภำระเงินกู้
เท่ำนั้น ซึ่งกระแสเงินสดคงเหลือดังกล่ำวจะเป็นส่วนของกำรจัดซื้อเชื้อเพลิงและผลตอบแทนของโครงกำร ทั้งนี้
กำรวิเครำะห์สำมำรถสรุปได้ว่ำ โรงไฟฟ้ำชีวมวลในรูปแบบ FiT จะมีกระแสเงินสดคงเหลือในส่วนของกำรจัดซื้อ
เชื้อเพลิงและผลตอบแทนกำรลงทุนมำกกว่ำโรงไฟฟ้ำชีวมวลในรูปแบบ Adder ในช่วงแรก แต่ภำยหลังที่
โรงไฟฟ้ำชีวมวลในรูปแบบ Adder ที่หมดภำระเงินกู้ไปแล้ว จะท ำให้มีกระแสเงินสดคงเหลือเทียบเท่ำกับ
โรงไฟฟ้ำในรูปแบบ FiT แต่อย่ำงไรก็ดี หำกโรงไฟฟ้ำชีวมวลที่ได้รับ Adder ไปแล้วเป็นระยะเวลำ 1-7 ปี นั้น ท ำ
ให้คงเหลือระยะเวลำของภำระเงินกู้ท่ีแตกต่ำงกันตำมไปด้วย ซ่ึงโรงไฟฟ้าชีวมวลใดที่หมดภาระเงินกู้เร็ว จะส่ง
ให้มีกระแสเงินสดคงเหลือในการจัดซื้อเชื้อเพลิงและผลตอบแทนของโครงการสูงกว่าโรงไฟฟ้าชีวมวลใน
รูปแบบ FiT ที่เป็นโครงการใหม่ได้ รำยละเอียดแสดงได้ดังนี้ 
 

 ในกำรวิเครำะห์ได้ก ำหนดสมมติฐำนเบื้องต้น ประกอบด้วย 
- ก ำหนดให้ระยะเวลำสนับสนุนในรูปแบบ Adder 7 ปี และรูปแบบ FiT 20 ปี  
- ก ำหนดให้มีระยะเวลำช ำระคืนเงินกู้ 8 ปี 
- ก ำหนดให้ระยะเวลำโรงไฟฟ้ำชีวมวลในรูปแบบ Adder หำกปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบ FiT จะ

ก ำหนดให้มีระยะเวลำโครงกำร 20 ปี และได้รับอัตรำ FiT Premium 8 ปี (ท ำกำรเริ่มนับตั้งแต่
วันจ่ำยไฟฟ้ำในรูปแบบ Adder เดิม เช่น โรงไฟฟ้ำชีวมวลที่ได้รับ Adder ไปแล้ว 3 ปี ก็จะมี
ระยะเวลำคงเหลือในรูปแบบ FiT 17 ปี และได้รับ FiT Premium ต่ออีก 5 ปี เป็นต้น)  

 

 
รูปที่ 7.6 : วิเครำะห์กระแสเงินสด กรณีโครงกำรที่ได้รับ Adder ใหม ่กับโครงกำร FiT ใหม ่ 
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รูปที่ 7.7 : วิเครำะห์กระแสเงินสด กรณีโครงกำรที่ได้รับ Adder ไปแล้ว 1 ปี กับโครงกำร FiT ใหม ่ 

 

 
รูปที่ 7.8 : วิเครำะห์กระแสเงินสด กรณีโครงกำรที่ได้รับ Adder ไปแล้ว 3 ปี กับโครงกำร FiT ใหม ่ 

 

 
รูปที่ 7.9 : วิเครำะห์กระแสเงินสด กรณีโครงกำรที่ได้รับ Adder ไปแล้ว 6 ปี กับโครงกำร FiT ใหม ่ 

 

 
รูปที่ 7.10 : วิเครำะห์กระแสเงินสด กรณีโครงกำรที่ได้รับ Adder ครบแล้ว กับโครงกำร FiT ใหม่  

 

 
รูปที่ 7.11 : วิเครำะห์กระแสเงินสด กรณีโครงกำรที่ได้รับ Adder ครบแล้วผ่ำนไป 1 ปี กับโครงกำร FiT ใหม ่ 
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 จำกผลกำรวิเครำะห์ดังกล่ำว สำมำรถสรุปแนวทำงกำรแก้ไขข้อร้องเรียนจำกกลุ่มผู้ประกอบกำร
โรงไฟฟ้ำชีวมวลที่ด ำเนินกำรจ่ำยไฟฟ้ำเข้ำระบบแล้ว และไม่มีสิทธิเปลี่ยนสัญญำไปเป็นรูปแบบ FiT โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 แนวทำง ได้แก่ 
 

1) ให้คงรูปแบบสัญญาการสนับสนุนเดิมในรูปแบบ Adder 

2) ให้ปรับเปลี่ยนสัญญาเป็นรูปแบบ FiT (ไม่ได้รับ FiT Premium)  
• ระยะเวลำกำรสนับสนุน FiT จนครบอำยุโครงกำร 20 ปี นับตั้งแต่วันที่จ่ำยไฟฟ้ำเข้ำระบบเดิม

ในรูปแบบ Adder (ยกตัวอย่างเช่น จ่ายไฟแล้ว 3 ปี จะคงเหลือในรูปแบบ FiT 17 ปี เป็นต้น) 

3) ให้ปรับเปลี่ยนสัญญาเป็นรูปแบบ FiT (ได้รับ FiT Premium)  
• ระยะเวลำกำรสนับสนุน FiT จนครบอำยุโครงกำร 20 ปี นับตั้งแต่วันที่จ่ำยไฟฟ้ำเข้ำระบบเดิม

ในรูปแบบ Adder (ยกตัวอย่ำงเช่น จ่ำยไฟแล้ว 3 ปี จะคงเหลือในรูปแบบ FiT 17 ปี เป็นต้น) 
• จะได้รับอัตรำ FiT Premium โดยหักลบจำกระยะเวลำที่ได้รับ Adder จนครบ 8 ปี 

(ยกตัวอย่างเช่น ได้รับ Adder แล้ว 3 ปี ดังนั้นจะได้รับ Premium อีก 5 ปี เป็นต้น) 
 
 ที่ปรึกษำฯ ได้จัดท ำข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยส ำหรับกรณีดังกล่ำวโดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 
 

1) กรณีโรงไฟฟ้าที่จ่ายไฟแล้ว และสิ้นสุดระยะเวลา Adder แล้ว  
o ซึ่งคำดว่ำจะมีภำระหนี้เงินกู้เหลืออีกประมำณ 1-2 ปี จะมีควำมสำมำรถในกำรจัดหำเชื้อเพลิง

ใกล้เคียงหรือมำกกว่ำรูปแบบ FiT  
o ดังนั้น จึงเห็นควรให้อยู่ในรูปแบบ Adder ต่อไป  
o ทั้งนี้หำกมีกำรปรับให้กลุ่มดังกล่ำวรับ FiT จะส่งผลกระทบต่อควำมสำมำรถกำรซื้อเชื้อเพลิง

ของโครงกำรใหม่ 

2) กรณีโรงไฟฟ้าที่จ่ายไฟแล้ว แต่อยู่ระหว่างการได้รับ Adder  
o ซึ่งคำดว่ำจะยังมีภำระหนี้เงินกู้เหลืออีกประมำณ 3-8 ปี จะมีต้องมีกำรปรับปรุงอัตรำรับซื้อ

ไฟฟ้ำจำก Adder เป็น FiT เพ่ือให้มีควำมสำมำรถในกำรจัดหำเชื้อเพลิงใกล้เคียงกัน  
o อย่ำงไรก็ดี โครงกำรดังกล่ำวจะมีข้อได้เปรียบโครงกำร FiT ใหม่ เนื่องจำกหมดภำระหนี้เร็ว

กว่ำ ท ำให้มีควำมสำมำรถจัดซื้อเชื้อเพลิงสูงกว่ำในช่วงที่หมดภำระหนี้แล้ว  
o ดังนั้น จึงเห็นควรให้ปรับมาใช้ อัตรา FiT ปกติ (ไม่ให้อัตรา FiT Premium) เพ่ือลด

ผลกระทบดังกล่ำวที่จะแข่งขันกับโครงกำร FiT ใหม่ และไม่ท ำให้เกิดควำมได้เปรียบมำกเกินไป 
 
 ทั้งนี้ ข้อเสนอของที่ปรึกษำฯ เป็นเพียงแค่แนวทำงกำรวิเครำะห์ควำมเป็นไปได้ในกำรด ำเนินโครงกำร
ให้เกิดควำมเป็นธรรมส ำหรับโรงไฟฟ้ำชีวมวลทุกกลุ่มเท่ำนั้น อย่ำงไรก็ตำม กำรตอบสนองข้อเรียกร้องจำกกลุ่ม
ผู้ประกอบกำรโรงไฟฟ้ำชีวมวลที่ด ำเนินกำรจ่ำยไฟฟ้ำเข้ำระบบแล้ว ให้สำมำรถปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรส่งเสริม
จำก Adder เป็น FiT ได้หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับอ ำนำจกำรตัดสินใจจำกผู้บริหำรของกระทรวงพลังงำนอีกครั้ง  
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 แต่หำกภำครัฐมีนโยบำยให้กลุ่มผู้ประกอบกำรโรงไฟฟ้ำชีวมวลที่ด ำเนินกำรจ่ำยไฟฟ้ำเข้ำระบบแล้ว 
สำมำรถเปลี่ยนสัญญำไปเป็นรูปแบบ FiT ได้จะส่งผลกระทบโดยรวมต่อภำระค่ำไฟฟ้ำของประชำชนอย่ำงมี
นัยส ำคัญ กล่ำวคือ ผลกระทบค่ำ Ft จะเพ่ิมข้ึนสูงสุดประมำณ 2.59-3.29 สตำงค์/หน่วย หรือคิดเป็นวงเงิน
สนับสนุนที่เพ่ิมขึ้นจำกรูปแบบ Adder รวมทั้งสิ้นประมำณ 11,250-17,000 ล้ำนบำท ตลอดอำยุโครงกำร แสดง
ได้ดังนี้ 
 

 
รูปที่ 7.12 : ผลกระทบค่ำ Ft และวงเงินสนับสนุนเพิ่มเติมกรณี ไม่ได้รับ FiT Premium  

 

 
รูปที่ 7.13 : ผลกระทบค่ำ Ft และวงเงินสนับสนุนเพิ่มเติมกรณี ได้รับ FiT Premium 

 




