
นโยบายสนบัสนนุด้านพลงังานของประเทศ

1

คมกฤช ตนัตระวาณิชย์

รองเลขาธิการส านกังานคณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน

6 กนัยายน 2562

สวทช
NSTDA
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โครงสร้างกิจการพลังงาน (อดีตถึงปัจจุบัน)

Industrial User 
in the Industrial Area
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โครงสร้างกิจการพลังงาน (อดีตถึงปัจจุบัน)

SPP RE

VSPP RE

Industrial User 
in the Industrial Area

Before
Conventional

After
Conventional

Renewable
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โครงสร้างกิจการพลังงาน (อดีตถึงปัจจุบัน)

Industrial User 
in the Industrial Area

Before
Conventional

After
Conventional

Renewable

Self Consumption Self Consumption
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โซล่าร์ประชาชน

โซล่าร์เสรี

การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทติย์ที่มี (อดตีถึงปัจจุบัน)

Grid Code
/PPA

Grid Code

2552

2558
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การตดิตัง้ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทติย์ในรูปแบบต่างๆ
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รปูแบบการตดิต ัง้โซลา่รป์ระชาชน 2562 (ขายไฟฟ้าสว่นเกนิ)

ใช้เองเป็นหลัก เหลือขายเข้าระบบไฟฟ้า

“สามารถขายไฟฟ้าได้ในอัตราที่ไม่เป็นภาระต่อค่าไฟฟ้า”



• เป็นเจา้ของมเิตอรไ์ฟฟ้า ประเภทที ่1 (บา้นอยูอ่าศยั)
• ตดิต ัง้นอ้ยกวา่ 10 kWp/มเิตอร์
• รบัซือ้ไฟฟ้าสว่นเกนิในอตัรา 1.68 บาท/หนว่ย โดยมี

สญัญารบัซือ้สว่นเกนิเป็นระยะเวลา 10 ปี
• ยอดรวมท ัง้โครงการไมเ่กนิ 100 MWp
• COD ภายในปี 2562

8

โครงการโซลารภ์าคประชาชนระยะที ่1

รปูแบบการสง่เสรมิสนบัสนนุ
ผลติไฟฟ้าเองใชเ้องเป็นหลกัและทีเ่หลอืสามารถขายเขา้ระบบได้

Net Transactions 

1 มเิตอร ์แสดง 2 บลิ

รายละเอยีดโครงการโซลา่รป์ระชาชนปี 2562 (ประเภทบา้นอยูอ่าศยั)

พืน้ทีด่ าเนนิการ

กลุม่เป้าหมายบา้นอยูอ่าศยั

ก าลงัการผลติตดิต ัง้ 

(MWp)

การไฟฟ้านครหลวง 30

การไฟฟ้าสว่นภมูภิาค 70

รวม 100

ข ัน้ตอน ก าหนดระยะเวลา กจิกรรม

1 20 ม.ีค. - 3 เม.ย. 62 รบัฟงัความคดิเห็น

2 ภายใน มคี.-เม.ย. 62
จดัประชาสมัพนัธช์ีแ้จงการเขา้รว่ม

โครงการ

3
ต ัง้แต ่พ.ค. – ธ.ค. 62 การไฟฟ้าฝ่ายจ าหนา่ยเปิดลงทะเบยีน

และรบัขอ้เสนอโครงการ

4

ต ัง้แต่ ม.ิย. ถงึ ธ.ค. 62 การไฟฟ้าฝ่ายจ าหนา่ยประกาศรายชือ่

ผูท้ ีผ่า่นการพจิารณาและลงนามใน

สญัญาซือ้ขายไฟฟ้า

5 ภายในปี 62 จา่ยไฟฟ้าเขา้ระบบ (COD)

ก าหนดการในการจดัหาไฟฟ้า

พืน้ทีด่ าเนนิการ

วธิกีารรบัซือ้

• First Come First Serve ผา่นระบบ 
Online ของ กฟภ. และ กฟน.

• ตามขอ้ก าหนด Grid Code ในปจัจบุนั

• จดแจง้ยกเวน้ไมต่อ้งขอรบัใบอนุญาต
ผา่นระบบ Online ของส านกังาน กกพ.

ขอ้มลูทางเทคนคิและการเงนิเบือ้งตน้

กลุม่เป้าหมายเป็นภาคครวัเรอืน

เงนิลงทนุ 30,000-40,000 บาท/KWp

ขนาดพืน้ทีท่ ีต่อ้งการ 7 ตรม./KWp

น า้หนกัแผง 83 Kg/KWp

พลงังานไฟฟ้าเฉลีย่/Kwp
(CF 17%) 1,489.2 หนว่ย/ปี

การสนบัสนุน บา้นอยูอ่าศยั

ขาย 100% ขาย/ใชเ้อง ใชเ้อง 100%

อตัราคา่ไฟฟ้า 1.68 3.8 บาท/KWh
คา่ไฟฟ้า
(ประหยดั/รายรบั) 12,509 20,402 28,294 บาท/ปี

ระยะเวลาคนืทนุ 12.67-16.67 7.77-10.22 5.6-7.37 ปี

ขนาดตดิต ัง้ 5 KWp

ใชพ้ืน้ที่ 35 ตรม.

น า้หนกัแผง 415 Kg

คา่ด าเนนิการเปลีย่นอปุกรณ์ ไมเ่กนิ 7,500 บาท

คา่ทดสอบ (กฟภ.& กฟน.) 1,000 บาท

รวมเงนิลงทนุ 158,500-208,500 บาท

พลงังานไฟฟ้าทีผ่ลติได้ 7,446 หนว่ย/ปี
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เจ้าของมิเตอร์
มี CA. แล้ว

ศักยภาพการใช้ไฟฟ้า 1) มิเตอร์ไฟฟา้ประเภท 1

2) ส ารวจเคร่ืองใช้ไฟฟา้ท่ีมีอยู่
3) การใช้ไฟฟา้ช่วงกลางวนั

1) โครงสร้างหลงัคา/การรับแสงแดด
2) ราคาติดตัง้ท่ีเหมาะสม
3) แผนการบ ารุงรักษา

1) ศกึษาประกาศ/สญัญา/ค่าใช้จ่าย
2) ย่ืนเอกสารและสมคัรผา่นระบบ Online

3) ประกาศรายช่ือ/ลงนามสญัญา

ขายไฟฟ้าเข้าระบบ

1) อปุกรณ์/การติดตัง้ ตามมาตรฐาน
2) การประกนัคณุภาพ/ประสิทธิภาพ
3) การบริการหลงัการขาย

1) ผู้ลงนามสญัญาขายไฟฟา้
2) เจ้าของบ้าน/ยินยอม
3) แบบการติดตัง้ (วศ.รับรอง)/
ศกึษา COP (ลงนาม)
4) รูปถ่ายการติดตัง้

1) เปล่ียนดิจิทอลมิเตอร์
2) ทดสอบระบบไฟฟา้
3) ขายไฟฟา้ส่วนเกิน

ส ารวจบ้าน

ศักยภาพในการตดิตัง้

กฟภ. และ กฟน. (Online)ควบคุมตดิตัง้

ส านักงาน กกพ. (Online)

บ้าน และการไฟฟ้า

ข ัน้ตอนการด าเนนิการ

1

2

34

5

6

ข ัน้ตอนการด าเนนิการโซลา่รป์ระชาชน ปี 2562

บ้านใหม่ ยังไม่มี
CA. (เลขที่มิเตอร์)

ยื่นขอมิเตอร์

(E-Payment)
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ความคุม้คา่ของการตดิต ัง้โซลา่รป์ระชาชน

(1.68 บาท/หน่วย)

(3.80 บาท/หน่วย)

ส ารวจบ้าน - การใช้ไฟฟ้า1



ความคุม้คา่ของการตดิต ัง้โซลา่รป์ระชาชน

2 ศักยภาพในการตดิตัง้



12

ข ัน้ตอนการลงทะเบยีนเสนอขายไฟฟ้า (Online – PEA&MEA)

ข้อมูล ณ.วันที่ 6 มิย. 62 ราย KWp

ลงทะเบียน 1107

ลงทะเบียน+ย่ืนเอกสาร 53 300.240

แจ้งล าดบัคิว 9 40.880

ผ่านการตรวจสอบ N/A N/A

ข้อมูล ณ.วันที่ 6 มิย. 62 ราย KWp

ลงทะเบียน 245 1,177.461

ลงทะเบียน+ย่ืนเอกสาร 125 612.490

แจ้งล าดบัคิว 60 272.187

ผ่านการตรวจสอบ 20 98.042

3 ลงทะเบียน-Online
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4

ตดิต ัง้ระบบโซลา่ร ์

ควบคุมการตดิตัง้
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4 มาตรฐานแผง

5 มาตรฐานอปุกรณ์
6 มาตรฐานการติดตัง้

7 มาตรฐานการเชื่อมตอ่

9 การก าจดัแผง

มาตรฐานอปุกรณ์และการตดิต ัง้และ COP ประกอบการจดแจง้ยกเวน้ฯ

(กรณีติดตัง้ไมเ่กิน 140 ตรม. และน า้หนกัต้องไมเ่กิน 20 กก./ ตรม.)
- ไมต้่องขอรับใบอนญุาต อ1 (แตต้่องแจ้งให้ท้องถ่ินทราบ)
- ไมต้่องขอรับใบอนญุาต รง. 4
- ไมต้่องขอรับใบอนญุาต พค. 2

www.erc.or.th
5 จดแจ้งยกเว้น-Online
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ขายไฟฟ้าเขา้ระบบ

“แจ้งการไฟฟ้าฝ่าย(กฟภ. กฟน.) เพื่อตรวจสอบและทดสอบอุปกรณ์เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าส่วนเกินเข้าระบบไฟฟ้า”6
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ประโยชนท์ีไ่ดร้บัจาก “โซลา่รป์ระชาชน”

(1.68 บาท/หน่วย)(3.80 บาท/หน่วย)

30,000 – 40,000บาท/Kwp)

1) ประเมิน Investment VS. Saving ขึน้อยู่กับลักษณะการใช้งานและจ านวนแผง (Kwp) ที่ตดิตัง้
2) ได้รับการสนับสนุนด้านการเช่ือมต่อและขายไฟฟ้าส่วนเกนิกรณีที่อยู่ในโครงการ
3) ลดความยุ่งยากในการตดิอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าไหลย้อนกรณีไม่อยู่ในโครงการ
4) สนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนกรณีที่อยู่ในโครงการ
5) มีจ านวนจ ากัด (ตามข้อจ ากัดทางด้าน Grid Code) 
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ตวัอยา่งการตดิต ัง้โซลา่รบ์นหลงัคา

https://www.seub.or.th
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โครงการมแีผนจะด าเนนิการตอ่ไป



Q&A
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