ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
งบกำไร – ขำดทุนล่วงหน้ำและงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน
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ตารางผนวก 1 งบกำไร – ขำดทุนล่วงหน้ำ
หน่วย: บำท
รายละเอียด
ผลตอบแทน (B)
- รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ ำ
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- รำยได้จำกค่ำ Adder
- กำไรจำกกำรขำยที่ดินพร้อมอำคำร
รวมผลตอบแทน (B)
ต้นทุนกำรดำเนินงำน (OC)
- ต้นทุนขำยที่ดินพร้อมอำคำร
- ค่ำจ้ำงพนักงำน
- ค่ำบำรุ งรักษำ
- ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ
รวมต้ นทุนการดาเนินงาน (OC)
กาไรก่ อนหักค่ าเสื่อมราคา (EBITDA)
ค่ าเสื่อมราคา (Depreciation)
กาไรก่ อนหักดอกเบีย้ และภาษี (EBIT)
ภาษีเงินได้ (Income Tax)
กาไรสุ ทธิ (ขาดทุน) Net Profit (Loss)

เริ่มต้ นการลงทุน

สิ้นปี ที่ 1

สิ้นปี ที่ 2

สิ้นปี ที่ 3

สิ้นปี ที่ 4

สิ้นปี ที่ 5

สิ้นปี ที่ 6

-

-

31,699,834.11

31,699,834.11

31,699,834.11

31,699,834.11

31,699,834.11

-

-

77,263,200.00 77,263,200.00 77,263,200.00 77,263,200.00 77,263,200.00
108,963,034.11 108,963,034.11 108,963,034.11 108,963,034.11 108,963,034.11

-

-

2,315,470.00
1,523,470.00
1,368,550.00
5,207,490.00
104,359,014.11
24,813,466.94
79,545,547.17
30,376,032.00
49,169,515.17

2,354,464.70
1,538,704.70
1,368,550.00
5,261,719.40
104,292,419.41
24,813,466.94
79,478,952.47
28,553,470.08
50,925,482.39

2,394,324.55
1,554,091.75
1,368,550.00
5,316,966.29
104,224,131.56
24,813,466.94
79,410,664.62
26,123,387.52
53,287,277.10

2,435,072.45
1,569,632.66
1,368,550.00
5,373,255.11
104,154,102.82
24,813,466.94
79,340,635.88
23,389,544.64
55,951,091.24

2,476,731.97
1,585,328.99
1,368,550.00
5,430,610.96
104,082,284.04
24,813,466.94
79,268,817.10
20,503,821.60
58,764,995.50

ตารางผนวก 1 (ต่อ)
หน่วย: บำท
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รายละเอียด
ผลตอบแทน (B)
- รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ ำ
- รำยได้จำกค่ำ Adder
- กำไรจำกกำรขำยที่ดิน
รวมผลตอบแทน (B)
ต้นทุนกำรดำเนินงำน (OC)
- ต้นทุนขำยที่ดินพร้อมอำคำร
- ค่ำจ้ำงพนักงำน
- ค่ำบำรุ งรักษำ
- ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ
รวมต้ นทุนการดาเนินงาน (OC)
กาไรก่ อนหักค่ าเสื่อมราคา (EBITDA)
ค่ าเสื่อมราคา (Depreciation)
กาไรก่ อนหักดอกเบีย้ และภาษี (EBIT)
ภาษีเงินได้ (Income Tax)
กาไรสุ ทธิ (ขาดทุน) Net Profit (Loss)

สิ้นปี ที่ 7

สิ้นปี ที่ 8

สิ้นปี ที่ 9

สิ้นปี ที่ 10

สิ้นปี ที่ 11

สิ้นปี ที่ 12

สิ้นปี ที่ 13

31,699,834.11 31,699,834.11 31,699,834.11 31,699,834.11 31,699,834.11 31,699,834.11
77,263,200.00 77,263,200.00 77,263,200.00 77,263,200.00 77,263,200.00
108,963,034.11 108,963,034.11 108,963,034.11 108,963,034.11 108,963,034.11 31,699,834.11

31,699,834.11
31,699,834.11

2,519,327.35
1,601,182.28
1,368,550.00
5,489,059.63
104,008,624.61
24,645,866.94
79,362,757.67
17,618,098.56
61,744,659.11

2,796,000.48
1,699,687.26
1,368,550.00
5,864,237.74
26,261,788.47
24,645,866.94
1,615,921.53
242,388.23
1,373,533.30

2,562,883.52
1,617,194.10
1,368,550.00
5,548,627.63
103,933,072.47
24,645,866.94
79,287,205.53
14,276,735.04
65,010,470.49

2,607,426.15
1,633,366.04
1,368,550.00
5,609,342.19
103,855,574.01
24,645,866.94
79,209,707.07
10,783,491.36
68,426,215.71

2,652,981.61
1,649,699.71
1,368,550.00
5,671,231.32
103,776,074.03
24,645,866.94
79,130,207.09
19,159,778.74
59,970,428.34

2,699,577.06
1,666,196.70
1,368,550.00
5,734,323.77
103,694,515.72
24,645,866.94
79,048,648.78
15,502,421.16
63,546,227.62

2,747,240.44
1,682,858.67
1,368,550.00
5,798,649.11
26,347,640.60
24,645,866.94
1,701,773.66
255,266.05
1,446,507.61

ตารางผนวก 1 (ต่อ)
หน่วย: บำท
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รายละเอียด
ผลตอบแทน (B)
- รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ ำ
- รำยได้จำกค่ำ Adder
- กำไรจำกกำรขำยที่ดิน
รวมผลตอบแทน (B)
ต้นทุนกำรดำเนินงำน (OC)
- ต้นทุนขำยที่ดินพร้อมอำคำร
- ค่ำจ้ำงพนักงำน
- ค่ำบำรุ งรักษำ
- ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ
รวมต้ นทุนการดาเนินงาน (OC)
กาไรก่ อนหักค่ าเสื่อมราคา (EBITDA)
ค่ าเสื่อมราคา (Depreciation)
กาไรก่ อนหักดอกเบีย้ และภาษี (EBIT)
ภาษีเงินได้ (Income Tax)
กาไรสุ ทธิ (ขาดทุน) Net Profit (Loss)

สิ้นปี ที่ 14

สิ้นปี ที่ 15

สิ้นปี ที่ 16

สิ้นปี ที่ 17

สิ้นปี ที่ 18

31,699,834.11
31,699,834.11

31,699,834.11
31,699,834.11

31,699,834.11
31,699,834.11

31,699,834.11
31,699,834.11

31,699,834.11
31,699,834.11

31,699,834.11 31,699,834.11
31,699,834.11 31,699,834.11

2,896,929.67
1,733,850.97
1,368,550.00
5,999,330.64
26,083,303.42
24,645,866.94
1,437,436.48
431,230.94
1,006,205.54

2,949,160.54
1,751,189.48
1,368,550.00
6,068,900.02
25,990,541.02
24,645,866.94
1,344,674.08
403,402.22
941,271.86

3,002,611.57
1,768,701.37
1,368,550.00
6,139,862.94
25,895,342.52
24,645,866.94
1,249,475.58
374,842.67
874,632.90

3,057,315.89
1,786,388.39
1,368,550.00
6,212,254.28
25,797,638.30
24,645,866.94
1,151,771.36
345,531.41
806,239.95

3,113,307.60
1,804,252.27
1,368,550.00
6,286,109.87
25,697,356.69
24,645,866.94
1,051,489.75
315,446.93
736,042.83

2,845,886.75
1,716,684.13
1,368,550.00
5,931,120.88
26,173,697.34
24,645,866.94
1,527,830.40
229,174.56
1,298,655.84

สิ้นปี ที่ 19

สิ้นปี ที่ 20

3,170,621.78
1,822,294.79
1,368,550.00
6,361,466.57
25,594,423.91
24,645,866.94
948,556.97
284,567.09
663,989.88

ตารางผนวก 1 (ต่อ)
หน่วย: บำท
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รายละเอียด
ผลตอบแทน (B)
- รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ ำ
- รำยได้จำกค่ำ Adder
- กำไรจำกกำรขำยที่ดิน
รวมผลตอบแทน (B)
ต้นทุนกำรดำเนินงำน (OC)
- ต้นทุนขำยที่ดินพร้อมอำคำร
- ค่ำจ้ำงพนักงำน
- ค่ำบำรุ งรักษำ
- ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ
รวมต้ นทุนการดาเนินงาน (OC)
กาไรก่ อนหักค่ าเสื่อมราคา (EBITDA)
ค่ าเสื่อมราคา (Depreciation)
กาไรก่ อนหักดอกเบีย้ และภาษี (EBIT)
ภาษีเงินได้ (Income Tax)
กาไรสุ ทธิ (ขาดทุน) Net Profit (Loss)
กาไรรวมสุ ทธิเมือ่ สิ้นสุ ดโครงการ

สิ้นปี ที่ 21

สิ้นปี ที่ 22

สิ้นปี ที่ 23

สิ้นปี ที่ 24

สิ้นปี ที่ 25

สิ้นปี ที่ 26

สิ้นสุ ดโครงการ

31,699,834.11
31,699,834.11

31,699,834.11
31,699,834.11

31,699,834.11
31,699,834.11

31,699,834.11
31,699,834.11

31,699,834.11
31,699,834.11

31,699,834.11
155,740.000.00
31,699,834.11 155,740,000.00

3,229,294.54
1,840,517.74
1,368,550.00
6,438,362.28
25,488,764.00
24,645,866.94
842,897.06
252,869.12
590,027.95
676,661,442.26

3,289,363.02
1,858,922.92
1,368,550.00
6,516,835.94
25,380,298.76
24,645,866.94
734,431.82
220,329.54
514,102.27

3,350,865.45
1,877,512.15
1,368,550.00
6,596,927.60
25,268,947.65
24,645,866.94
623,080.71
186,924.21
436,156.50

3,413,841.17
1,896,287.27
1,368,550.00
6,678,678.44
25,154,627.80
24,645,866.94
508,760.86
152,628.26
356,132.60

3,478,330.66
1,915,250.14
1,368,550.00
6,762,130.80
25,037,253.86
24,645,866.94
391,386.92
117,416.08
273,970.84

3,544,375.58
1,934,402.64
1,368,550.00
6,847,328.22
24,916,737.95
24,645,866.94
270,871.01
81,261.30
189,609.71

43,800,000.00
43,800,000.00
111,940,000.00
111,940,000.00
33,582,000.00
78,358,000.00

ตารางผนวก 2 งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน
หน่วย: บำท
รายละเอียด
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สินทรัพย์
สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสด และเงินฝำกธนำคำร
รวม
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
หัก ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
รวม
รวม สินทรัพย์
หนีส้ ิน และส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ิน เงินกูร้ ะยะยำว
รวม
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน
กำไรสะสม
รวม

เริ่มต้ นการลงทุน

สิ้นปี ที่ 1

สิ้นปี ที่ 2

สิ้นปี ที่ 3

สิ้นปี ที่ 4

สิ้นปี ที่ 5

-7,534,116.00

37,052,706.11

73,596,775.44

107,603,279.48

141,823,917.66

284,830,000.00

-7,534,116.00
660,784,673.50

284,830,000.00
284,830,000.00

660,784,673.50
653,250,557.50

37,052,706.11
660,784,673.50
24,813,466.94
635,971,206.56
673,023,912.67

73,596,775.44
660,784,673.50
49,626,933.88
611,157,739.62
684,754,515.06

107,603,279.48
660,784,673.50
74,440,400.82
586,344,272.68
693,947,552.16

141,823,917.66
660,784,673.50
99,253,867.76
561,530,805.74
703,354,723.40

121,518,000.00
121,518,000.00

489,936,000.00
489,936,000.00

460,539,840.00 421,344,960.00
460,539,840.00 421,344,960.00

377,250,720.00

330,706,800.00

163,325,750.00

163,325,750.00

163,325,750.00

163,325,750.00
653,261,750.00

163,325,750.00
49,169,515.17
212,495,265.17
673,035,105.17

163,325,750.00
153,382,274.66
316,708,024.66
693,958,744.66

163,325,750.00
209,333,365.90
372,659,115.90
703,365,915.90

163,325,750.00
100,094,997.56
263,420,747.56
684,765,707.56

ตารางผนวก 2 (ต่อ)
หน่วย: บำท
รายละเอียด
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สินทรัพย์
สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสด และเงินฝำกธนำคำร
รวม
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
หัก ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
รวม
รวม สินทรัพย์
หนีส้ ิน และส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ิน เงินกูร้ ะยะยำว
รวม
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน
กำไรสะสม
รวม
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น

สิ้นปี ที่ 6

สิ้นปี ที่ 7

สิ้นปี ที่ 8

สิ้นปี ที่ 9

สิ้นปี ที่ 10

สิ้นปี ที่ 11

178,858,460.10

211,356,026.15

244,669,723.59 281,399,166.24

307,223,141.52

336,622,916.08

178,858,460.10
660,784,673.50
124,067,334.70
536,717,338.80
715,575,798.90

211,356,026.15
660,784,673.50
148,713,201.64
512,071,471.86
723,427,498.01

244,669,723.59
660,784,673.50
173,359,068.58
487,425,604.92
732,095,328.51

307,223,141.52
660,784,673.50
222,650,802.46
438,133,871.04
745,357,012.56

336,622,916.08
660,784,673.50
247,296,669.40
413,488,004.10
750,110,920.18

284,162,880.00
284,162,880.00

230,269,920.00
230,269,920.00

173,927,280.00 117,584,640.00
173,927,280.00 117,584,640.00

58,792,320.00
58,792,320.00

163,325,750.00
268,098,361.40
431,424,111.40
715,586,991.40

163,325,750.00
329,843,020.51
493,168,770.51
723,438,690.51

163,325,750.00
394,853,491.01
558,179,241.01
732,106,521.01

163,325,750.00
523,250,135.06
686,575,885.06
745,368,205.06

281,399,166.24
660,784,673.50
198,004,935.52
462,779,737.98
744,178,904.22

163,325,750.00
463,279,706.72
626,605,456.72
744,190,096.72

163,325,750.00
586,796,362.68
750,122,112.68
750,122,112.68

ตารางผนวก 2 (ต่อ)
หน่วย: บำท
รายละเอียด
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สินทรัพย์
สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสด และเงินฝำกธนำคำร
รวม
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
หัก ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
รวม
รวม สินทรัพย์
หนีส้ ิน และส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ิน เงินกูร้ ะยะยำว
รวม
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน
กำไรสะสม
รวม
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น

สิ้นปี ที่ 12

สิ้นปี ที่ 13

สิ้นปี ที่ 14

สิ้นปี ที่ 15

สิ้นปี ที่ 16

สิ้นปี ที่ 17

362,715,290.63

388,734,690.87

414,679,213.65 440,331,286.13

465,918,424.93

491,438,924.77

362,715,290.63
660,784,673.50
271,942,536.34
388,842,137.16
751,557,427.79

388,734,690.87
660,784,673.50
296,588,403.28
364,196,270.22
752,930,961.09

414,679,213.65
660,784,673.50
321,234,270.22
339,550,403.28
754,229,616.93

440,331,286.13
660,784,673.50
345,880,137.16
314,904,536.34
755,235,822.47

465,918,424.93
660,784,673.50
370,526,004.10
290,258,669.40
756,177,094.33

491,438,924.77
660,784,673.50
395,171,871.04
265,612,802.46
757,051,727.23

163,325,750.00
588,242,870.29
751,568,620.29
751,568,620.29

163,325,750.00
589,616,403.59
752,942,153.59
752,942,153.59

163,325,750.00
590,915,059.43
754,240,809.43
754,240,809.43

163,325,750.00
591,921,264.97
755,247,014.97
755,247,014.97

163,325,750.00
592,862,536.83
756,188,286.83
756,188,286.83

163,325,750.00
593,737,169.73
757,062,919.73
757,062,919.73

ตารางผนวก 2 (ต่อ)
หน่วย: บำท
รายละเอียด
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สินทรัพย์
สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสด และเงินฝำกธนำคำร
รวม
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
หัก ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
รวม
รวม สินทรัพย์
หนีส้ ิน และส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ิน เงินกูร้ ะยะยำว
รวม
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน
กำไรสะสม
รวม
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น

สิ้นปี ที่ 18

สิ้นปี ที่ 19

สิ้นปี ที่ 20

สิ้นปี ที่ 21

สิ้นปี ที่ 22

สิ้นปี ที่ 23

516,891,031.66

542,272,941.43

567,582,798.25 592,818,693.13

617,978,662.35

643,060,685.78

516,891,031.66
660,784,673.50
419,817,737.98
240,966,935.52
757,857,967.18

542,272,941.43
660,784,673.50
444,463,604.92
216,321,068.58
758,594,010.01

567,582,798.25
660,784,673.50
469,109,471.86
191,675,201.64
759,257,999.89

592,818,693.13
660,784,673.50
493,755,338.80
167,029,334.70
759,848,027.83

617,978,662.35
660,784,673.50
518,401,205.74
142,383,467.76
760,362,130.11

643,060,685.78
660,784,673.50
543,047,072.68
117,737,600.82
760,798,286.60

163,325,750.00
594,543,409.68
757,869,159.68
757,869,159.68

163,325,750.00
595,279,452.51
758,605,202.51
758,605,202.51

163,325,750.00
595,943,442.39
759,269,192.39
759,269,192.39

163,325,750.00
596,533,470.33
759,859,220.33
759,859,220.33

163,325,750.00
597,047,572.61
760,373,322.61
760,373,322.61

163,325,750.00
597,483,729.10
760,809,479.10
760,809,479.10

ตารางผนวก 2 (ต่อ)
หน่วย: บำท
รายละเอียด
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สินทรัพย์
สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสด และเงินฝำกธนำคำร
รวม
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
หัก ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
รวม
รวม สินทรัพย์
หนีส้ ิน และส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ิน เงินกูร้ ะยะยำว
รวม
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน
กำไรสะสม
รวม
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น

สิ้นปี ที่ 24

สิ้นปี ที่ 25

สิ้นปี ที่ 26

668,062,685.33

692,982,523.11

796,175,999.76

668,062,685.33
660,784,673.50
567,692,939.62
93,091,733.88
761,154,419.21

692,982,523.11
660,784,673.50
592,338,806.56
68,445,866.94
761,428,390.05

796,175,999.76
660,784,673.50
616,984,673.50
43,800,000.00
839,975,999.76

163,325,750.00
597,839,861.71
761,165,611.71
761,165,611.71

163,325,750.00
598,113,832.55
761,439,582.55
761,439,582.55

163,325,750.00
676,661,442.26
839,987,192.26
839,987,192.26

ภาคผนวก ข
ระเบียบกำรรับซื้ อไฟฟ้ ำจำกผูผ้ ลิตไฟฟ้ ำขนำดเล็กมำก
(สำหรับกำรผลิตไฟฟ้ ำจำกพลังงำนหมุนเวียน)
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ระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก
(สาหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน)
นิยาม
“ผูผ้ ลิตไฟฟ้ ำขนำดเล็กมำก”

หมำยถึ ง ผูผ้ ลิ ต ไฟฟ้ ำ ทั้ง ภำคเอกชน รั ฐ บำล รั ฐวิส ำหกิ จ
และประชำชนทั่วไปที่ มี เครื่ อ งก ำเนิ ด ไฟฟ้ ำของตนเอง มี
ลักษณะกระบวนกำรผลิตไฟฟ้ ำตำมข้อ ข. ที่จำหน่ ำยไฟฟ้ ำ
ให้กำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยจำหน่ ำย โดยมี ปริ มำณพลังไฟฟ้ ำขำยเข้ำ
ระบบไม่เกิน 10 เมกะวัตต์

“กำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยจำหน่ำย”

หมำยถึ ง กำรไฟฟ้ ำนครหลวง (กฟน.) และกำรไฟฟ้ ำส่ วน
ภูมิภำค (กฟภ.)

“ระเบียบว่ำด้วยกำรเดินเครื่ องกำเนิดไฟฟ้ ำขนำนกับระบบของกำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยจำหน่ำย”
หมำยถึง ระเบียบว่ำด้วยกำรเดินเครื่ องกำเนิ ดไฟฟ้ ำขนำนกับ
ระบบของกำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยจำหน่ ำย สำหรับปริ มำณพลังไฟฟ้ ำ
ไม่เกิน10 เมกะวัตต์
“พลังงำนหมุนเวียน”

หมำยถึ ง พลังงำนที่ มี อยู่ในธรรมชำติ เมื่ อใช้ห มดไปแล้ว
สำมำรถผลิ ต ทดแทนได้ ใ หม่ ใ นระยะเวลำอัน สั้ น เช่ น
พลังงำนแสงอำทิตย์ พลังงำนลม พลังน้ ำ พลังงำนคลื่นทะเล
หรื อมหำสมุทร พลังงำนควำมร้อนใต้พิภพ พลังงำนชี วมวล
พลังงำนจำกก๊ำซชี วภำพ รวมถึงพลังงำนขั้นที่สองที่ผลิตจำก
พลังงำนหมุนเวียนตำมที่กล่ำวมำ เช่ น เชื้ อเพลิงจำกพืช (Bio
fuel) เซลล์ เ ชื้ อเพลิ ง เป็ นต้ น ทั้ งนี้ ไม่ ร วมถึ ง พลั ง งำน
สิ้ นเปลืองที่ใช้แล้วหมดไปหรื อแหล่งทรัพยำกรมีจำกัด เช่ น
พลังงำนที่ ได้จำกถ่ำนหิ น หิ นน้ ำมัน ทรำยน้ ำมัน น้ ำมันดิ บ
น้ ำมันเชื้อเพลิง ก๊ำซธรรมชำติและนิวเคลียร์ เป็ นต้น
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ก. วัตถุประสงค์ ของการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก
1. เพื่อส่ งเสริ มให้ผผู ้ ลิตไฟฟ้ ำขนำดเล็กมำกเข้ำมำมีส่วนร่ วมในกำรผลิตไฟฟ้ ำ
2. เพื่อส่ งเสริ มให้มีกำรใช้ทรัพยำกรภำยในประเทศอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ ลดกำรพึ่งพำกำร
ผลิตไฟฟ้ ำจำกพลังงำนเชิงพำณิ ชย์ ซึ่ งเป็ นกำรลดค่ำใช้จ่ำยกำรนำเข้ำเชื้อเพลิงจำกต่ำงประเทศ และลด
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
3. เพื่อเป็ นกำรกระจำยโอกำสไปยังพื้นที่ห่ำงไกลให้มีส่วนร่ วมในกำรผลิตไฟฟ้ ำ
4. เพื่อช่วยแบ่งเบำภำระทำงด้ำนกำรลงทุนของรัฐในระบบกำรผลิตและจำหน่ำยไฟฟ้ ำ
ข. ลักษณะกระบวนการผลิตไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก
กำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยจำหน่ำยจะรับซื้ อไฟฟ้ ำจำกผูผ้ ลิตไฟฟ้ ำขนำดเล็กมำกที่ผลิตไฟฟ้ ำตำมลักษณะ
กระบวนกำรผลิตดังต่อไปนี้
1. กำรผลิตไฟฟ้ ำจำกพลังงำนหมุนเวียน (Renewable Energy) เช่น พลังลม พลังแสงอำทิตย์
พลังน้ ำขนำดเล็ ก (Mini Hydroelectricity) พลังน้ ำขนำดเล็ กมำก (Micro Hydroelectricity) พลังคลื่ น
ทะเลหรื อมหำสมุทร พลังควำมร้อนใต้พิภพ และก๊ำซชีวภำพ เป็ นต้น
2. กำรผลิตไฟฟ้ ำจำกเชื้อเพลิงดังต่อไปนี้
2.1 ก ำ ก ห รื อ เศ ษ วั ส ดุ เห ลื อ ใ ช้ ใ น ก ำ ร เก ษ ต ร ห รื อ ก ำ ก จ ำ ก ก ำ ร ผ ลิ ต
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมหรื อกำรเกษตร
2.2 ผลิตภัณฑ์ที่แปรรู ปมำจำกกำกหรื อเศษวัสดุเหลือใช้จำกกำรเกษตร หรื อจำกกำร
ผลิต ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมหรื อกำรเกษตร
2.3 ขยะมูลฝอย
2.4 ไม้จำกกำรปลูกป่ ำเป็ นเชื้อเพลิง
ผูผ้ ลิตไฟฟ้ ำขนำดเล็กมำกที่ใช้เชื้อเพลิงดังกล่ำวข้ำงต้นสำมำรถใช้เชื้อเพลิงในเชิงพำณิ ชย์ เช่น
น้ ำมัน ก๊ำซธรรมชำติ และถ่ ำนหิ นเป็ นเชื้ อเพลิ งเสริ มได้ แต่ท้ งั นี้ พลังงำนควำมร้ อนที่ ได้จำกกำรใช้
เชื้ อเพลิงเสริ มในแต่ละรอบปี ไม่เกินร้อยละ 25 ของพลังงำนควำมร้อนทั้งหมดที่ใช้ในกำรผลิตไฟฟ้ ำ
ในรอบปี นั้นๆ
3. กำรผลิตไฟฟ้ ำจำกพลังงำนที่ได้มำจำกกระบวนกำรผลิต กำรใช้ หรื อกำรขนส่ งเชื้ อเพลิ ง
ได้แก่
3.1 พลังงำนที่เหลือทิ้ง เช่น ไอน้ ำที่เหลือจำกกระบวนกำรผลิตผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
หรื อกำรเกษตร
3.2 พลังงำนสู ญเสี ย เช่น ควำมร้อนจำกไอเสี ยเครื่ องยนต์
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3.3 พลังงำนที่ เป็ นผลพลอยได้ เช่ น พลังงำนกลซึ่ งเป็ นผลพลอยได้จำกกำรปรับลด
ควำมดันของก๊ำซธรรมชำติ ท้ งั นี้ ไม่รวมถึ งกำรใช้พลังงำนสิ้ นเปลื องที่ใช้แล้วหมดไปมำผลิ ตไฟฟ้ ำ
โดยตรง
ค. มาตรฐานระบบไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก
ผูผ้ ลิ ตไฟฟ้ ำขนำดเล็ก มำก ที่ มี ควำมประสงค์จะผลิ ตและจำหน่ ำยไฟฟ้ ำให้ กำรไฟฟ้ ำฝ่ ำย
จำหน่ำยจะต้องปฏิบตั ิตำมมำตรฐำนในด้ำนควำมปลอดภัยและมำตรฐำนในกำรเชื่ อมโยงเข้ำกับระบบ
ตำมระเบียบว่ำด้วยกำรเดินเครื่ องกำเนิดไฟฟ้ ำขนำนกับระบบของกำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยจำหน่ำย
ง. ขั้นตอนและหลักการพิจารณารับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก
1. ผูผ้ ลิตไฟฟ้ ำขนำดเล็กมำกที่ ประสงค์จะขำยไฟฟ้ ำให้กบั กำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยจำหน่ ำยต้องยื่น
แบบคำขอจำหน่ำยไฟฟ้ ำและกำรเชื่อมโยงระบบไฟฟ้ ำ ณ ที่ทำกำรสำนักงำนเขตของกำรไฟฟ้ ำ นคร
หลวงหรื อ ที่ ท ำกำรส ำนัก งำนจัง หวัด ของกำรไฟฟ้ ำส่ วนภู มิ ภ ำค ที่ ผูผ้ ลิ ต ไฟฟ้ ำขนำดเล็ ก มำกจะ
เชื่อมโยงระบบและซื้ อขำยไฟฟ้ ำ
2. กำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยจ ำหน่ ำ ยจะพิ จ ำรณำรั บ ซื้ อ ไฟฟ้ ำจำกผู ้ผ ลิ ต ไฟฟ้ ำขนำดเล็ ก มำก ตำม
รำยละเอียดที่กำหนดในแบบคำขอจำหน่ำยไฟฟ้ ำและกำรเชื่อมโยงระบบไฟฟ้ ำ
3. กรณี ผผู ้ ลิตไฟฟ้ ำที่มีปริ มำณพลังไฟฟ้ ำเสนอขำยตำมสัญญำเกิ นกว่ำ 6 เมกะวัตต์ ให้กำร
ไฟฟ้ ำฝ่ ำยจำหน่ำยพิจำรณำรับซื้ อเป็ นกรณี ๆ ไป โดยส่ งเอกสำรให้กำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยผลิตแห่ งประเทศไทย
พิจำรณำด้วย ทั้งนี้ หำกไม่พิจำรณำรับซื้ อจะต้องมีรำยงำนผลกำรตรวจสอบ และหำกมีขอ้ ขัดแย้งให้ผู้
ยืน่ คำร้องขอขำยไฟฟ้ ำยืน่ อุทธรณ์ไปยังสำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน
4. กำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยจำหน่ ำยจะแจ้งผลกำรพิ จำรณำรั บ ซื้ อไฟฟ้ ำไปยังผูย้ ื่นข้อเสนอเป็ นลำย
ลักษณ์ อกั ษร ภำยใน 45 วัน นับ จำกวันที่ ก ำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยจำหน่ ำยได้รับข้อมูล ประกอบกำรพิ จำรณำ
ครบถ้วนทั้งนี้ กำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยจำหน่ ำยจะแจ้งรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยให้ทรำบภำยใน 15 วัน นับจำกวัน
แจ้งผลกำรพิจำรณำรับซื้ อไฟฟ้ ำ
5. ผูผ้ ลิตไฟฟ้ ำขนำดเล็กมำก จะต้องทำสัญญำซื้ อขำยไฟฟ้ ำกับกำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยจำหน่ำยภำยใน
60 วัน นับจำกวันที่ กำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยจำหน่ ำยแจ้งผลกำรพิจำรณำรับซื้ อไฟฟ้ ำ หำกพ้นกำหนดนี้ ผผู ้ ลิ ต
ไฟฟ้ ำขนำดเล็กมำกไม่มำทำสัญญำกำรซื้ อขำยไฟฟ้ ำกับกำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยจำหน่ำย ให้ถือว่ำคำขอจำหน่ำย
ไฟฟ้ ำและกำรเชื่อมโยงระบบไฟฟ้ ำของผูผ้ ลิตไฟฟ้ ำขนำดเล็กมำกรำยนั้นเป็ นอันยกเลิก
6. ผูผ้ ลิตไฟฟ้ ำขนำดเล็กมำกที่ลงนำมในสัญญำกำรซื้ อขำยไฟฟ้ ำแล้ว จะจ่ำยไฟฟ้ ำเข้ำระบบ
ได้เมื่ อกำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยจำหน่ ำยได้ตรวจสอบกำรเชื่ อมโยงระบบไฟฟ้ ำ ตลอดจนอุ ป กรณ์ ที่ ติดตั้ง ว่ำ
เป็ นไปตำมมำตรฐำนที่ กำหนดในแบบคำขอจำหน่ ำยไฟฟ้ ำและกำรเชื่ อมโยงระบบไฟฟ้ ำ โดยกำร
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ไฟฟ้ ำฝ่ ำยจำหน่ำยจะต้องดำเนิ นกำรให้แล้วเสร็ จภำยใน 30 วัน นับจำกวันที่ผผู้ ลิตไฟฟ้ ำขนำดเล็กมำก
ได้ติดตั้งอุปกรณ์ไว้อย่ำงถูกต้องครบถ้วนแล้ว และได้แจ้งควำมประสงค์ให้กำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยจำหน่ำยเข้ำ
ตรวจสอบระบบไฟฟ้ ำก่อนจ่ำยไฟฟ้ ำเข้ำระบบ ทั้งนี้ ยกเว้นกรณี ที่ผผู ้ ลิตไฟฟ้ ำเป็ นผูใ้ ช้ไฟรำยใหม่ ให้
กำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยจำหน่ำยดำเนินกำรตำมระเบียบปฏิบตั ิของกำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยจำหน่ำย
7. ผูผ้ ลิตไฟฟ้ ำขนำดเล็กมำกจะต้องได้รับใบอนุญำตตำมที่กฎหมำยกำหนด โดยนำมำแสดง
กับกำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยจำหน่ำยก่อนกำรเริ่ มจำหน่ำยไฟฟ้ ำ
จ. เงื่อนไขการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก
เงื่อนไขกำรรับซื้ อไฟฟ้ ำจำกผูผ้ ลิตไฟฟ้ ำขนำดเล็กมำกมีดงั นี้
1. กำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยจำหน่ำยเป็ นผูร้ ับซื้ อไฟฟ้ ำ
2. กำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยจำหน่ำยจะรับซื้ อไฟฟ้ ำจำกผูผ้ ลิตไฟฟ้ ำที่มีลกั ษณะกระบวนกำรผลิตไฟฟ้ ำ
ตำมข้อ ข.
3. ปริ มำณพลังไฟฟ้ ำของผูผ้ ลิตไฟฟ้ ำขนำดเล็กมำกแต่ละรำยที่จ่ำยเข้ำระบบของกำรไฟฟ้ ำ
ฝ่ ำยจำหน่ ำยจะต้องไม่เกิ น 10 เมกะวัตต์ ณ จุดเชื่ อมโยงระบบไฟฟ้ ำ โดยกำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยจำหน่ ำยจะ
คำนึ งถึ งควำมสำมำรถและควำมมัน่ คงของระบบไฟฟ้ ำที่จะรับได้ ตำมระเบียบว่ำด้วยกำรเดิ นเครื่ อง
กำเนิดไฟฟ้ ำขนำนกับระบบของกำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยจำหน่ำย
4. เพื่อควำมมัน่ คงของระบบไฟฟ้ ำของกำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยจำหน่ำย กำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยจำหน่ำยมีสิทธิ์
ตรวจสอบ และ/หรื อขอให้ผผู้ ลิตไฟฟ้ ำขนำดเล็กมำก ตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุ งอุปกรณ์กำรจ่ำยไฟฟ้ ำ
ของผูผ้ ลิ ตไฟฟ้ ำขนำดเล็กมำกที่ เกี่ ยวข้องกับระบบไฟฟ้ ำของกำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยจำหน่ ำยเมื่อใดก็ได้ตำม
ควำมจำเป็ น
ฉ. จุดรับซื้อไฟฟ้าและจุดเชื่ อมโยงระบบไฟฟ้า
1. จุดรับซื้ อไฟฟ้ ำ หมำยถึง จุดที่ติดตั้งมำตรวัดไฟฟ้ ำที่ผผู ้ ลิ ตไฟฟ้ ำขนำดเล็กมำก จำหน่ ำย
ไฟฟ้ ำให้กบั กำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยจำหน่ำย
2. จุ ด เชื่ อ มโยงระบบไฟฟ้ ำ หมำยถึ ง จุ ด ที่ ระบบไฟฟ้ ำของผู้ผ ลิ ต ไฟฟ้ ำขนำดเล็ ก มำก
เชื่ อมโยงกับระบบไฟฟ้ ำของกำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยจำหน่ ำย ซึ่ งกำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยจำหน่ ำยจะเป็ นผูก้ ำหนดและ
อำจจะเป็ นจุดเดียวกับจุดรับซื้ อไฟฟ้ ำก็ได้กำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยจำหน่ำยจะรับซื้ อไฟฟ้ ำจำกผูผ้ ลิตไฟฟ้ ำขนำด
เล็กมำก ณ จุดรับซื้ อไฟฟ้ ำ
ช. ค่ าใช้ จ่ายของผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก
ผูผ้ ลิตไฟฟ้ ำขนำดเล็กมำก จะต้องรับภำระค่ำใช้จ่ำยดังต่อไปนี้
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1. ค่ำใช้จ่ำยในกำรเชื่ อมโยงระบบไฟฟ้ ำ ได้แก่ ค่ำระบบจำหน่ ำยไฟฟ้ ำจำกจุ ดเชื่ อมโยง
ระบบไฟฟ้ ำถึงโรงไฟฟ้ ำของผูผ้ ลิ ตขนำดเล็กมำก ค่ำมำตรวัดไฟฟ้ ำ ค่ำใช้จ่ำยเกี่ ยวกับระบบป้ องกัน
ไฟฟ้ ำและค่ำทดสอบอุปกรณ์ ป้องกัน ยกเว้นกรณี ที่อุปกรณ์ ของผูผ้ ลิ ตไฟฟ้ ำมี ระบบป้ องกันรวมอยู่
แล้ว ทั้งนี้ จะไม่คิดค่ำใช้จ่ำยในกำรตรวจสอบแบบเพื่อกำรขนำนเครื่ องสำหรับผูผ้ ลิ ตไฟฟ้ ำขนำดเล็ก
มำกที่เชื่ อมโยงกับระบบแรงดันต่ำผูผ้ ลิตไฟฟ้ ำขนำดเล็กมำก จะต้องชำระค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวให้ เสร็ จ
สิ้ นก่อนที่กำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยจำหน่ำยจะเริ่ มดำเนินกำรเชื่อมโยงระบบไฟฟ้ ำ
2. ค่ำใช้จ่ำยในกำรตรวจสอบอุ ป กรณ์ ได้แก่ ค่ ำใช้จ่ำยในกำรตรวจสอบอุ ป กรณ์ ก ำรจ่ำย
ไฟฟ้ ำของผูผ้ ลิตไฟฟ้ ำขนำดเล็กมำก ที่เกี่ ยวข้องกับระบบไฟฟ้ ำของกำรไฟฟ้ ำ ตำมข้อ จ. 4 (ไม่ว่ำจะ
เป็ นกำรตรวจสอบตำมระเบี ยบของกำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยจำหน่ ำยหรื อกำรตรวจสอบตำมคำขอของผูผ้ ลิ ต
ขนำดเล็กมำก และค่ำใช้จ่ำยในกำรปฏิ บตั ิ ก ำรที่ เหมำะสมที่ เกิ ดเพิ่ม ขึ้ นจำกปกติ ของกำรไฟฟ้ ำฝ่ ำย
จำหน่ ำย ทั้งนี้ เฉพำะในกรณี ที่กำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยจำหน่ ำยตรวจสอบแล้วพบว่ำเป็ นปั ญหำที่เกิ ดจำกผูผ้ ลิต
ไฟฟ้ ำขนำดเล็ ก มำกเท่ ำนั้น (รำยละเอี ย ดตำมสิ่ งแนบที่ 1) ผูผ้ ลิ ตไฟฟ้ ำขนำดเล็ก มำกจะต้องชำระ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรตรวจสอบอุปกรณ์ ให้กบั กำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยจำหน่ ำยภำยใน 30 วัน นับจำกวันที่ได้รับใบ
แจ้งหนี้จำกกำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยจำหน่ำย
ซ. หลักการกาหนดอัตราค่ าไฟฟ้ าในการซื้อขายไฟฟ้ากับผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก
อัตรำค่ำพลังงำนไฟฟ้ ำในกำรซื้ อขำยไฟฟ้ ำกับผูผ้ ลิตไฟฟ้ ำขนำดเล็กมำก มีหลักกำรดังนี้
1. อัตรำค่ำพลังงำนไฟฟ้ ำที่กำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยจำหน่ ำยขำยให้ผผู ้ ลิตไฟฟ้ ำขนำดเล็กมำก เท่ำกับ
อัตรำค่ำพลังงำนไฟฟ้ ำขำยปลีกตำมโครงสร้ำงอัตรำค่ำไฟฟ้ ำขำยปลีก ตำมประเภทกำรใช้ไฟฟ้ ำของ
ผูผ้ ลิตไฟฟ้ ำขนำดเล็กมำก รวมกับค่ำไฟฟ้ ำตำมสู ตรกำรปรับอัตรำค่ำไฟฟ้ ำโดยอัตโนมัติขำยปลี ก (Ft
ขำยปลีก) ในเดือนนั้นๆ
ในส่ วนของค่ำไฟฟ้ ำส่ วนอื่นๆ ที่นอกเหนื อจำกค่ำพลังงำนไฟฟ้ ำ ผูผ้ ลิตไฟฟ้ ำขนำดเล็กมำก
ยังคงต้องจ่ำยตำมประเภทกำรใช้ไฟฟ้ ำนั้นๆ
2. ผูผ้ ลิ ตไฟฟ้ ำขนำดเล็กมำกที่ มีป ริ มำณพลังไฟฟ้ ำขำยเข้ำระบบไม่เกิ น 6 เมกะวัตต์ กำร
ไฟฟ้ ำฝ่ ำยจำหน่ำยจะแบ่งกำรรับซื้ อพลังงำนไฟฟ้ ำในแต่ละเดือนออกเป็ น 2 ส่ วน ดังนี้
2.1 ปริ มำณพลังงำนไฟฟ้ ำที่ผูผ้ ลิ ตไฟฟ้ ำขนำดเล็กมำกขำยให้กำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยจำหน่ ำย
น้อยกว่ำหรื อเท่ำกับปริ มำณพลังงำนไฟฟ้ ำที่กำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยจำหน่ำยขำยให้ผผู ้ ลิตไฟฟ้ ำขนำดเล็กมำกใน
แต่ล ะเดื อน กำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยจำหน่ ำยจะรั บ ซื้ อพลังงำนไฟฟ้ ำในส่ วนนี้ เท่ำกับ ค่ ำพลังงำนไฟฟ้ ำตำม
โครงสร้ำงอัตรำค่ำไฟฟ้ ำขำยปลีกหรื อค่ำพลังงำนไฟฟ้ ำขำยปลีกเฉลี่ย ที่กำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยจำหน่ำยขำยให้
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ผูผ้ ลิตไฟฟ้ ำขนำดเล็กมำกรำยนั้นๆ ในเดือนนั้นๆ รวมกับค่ำไฟฟ้ ำตำมสู ตรกำรปรับอัตรำค่ำไฟฟ้ ำโดย
อัตโนมัติขำยปลีก (Ft ขำยปลีก)
2.2 ปริ มำณพลังงำนไฟฟ้ ำที่ผูผ้ ลิ ตไฟฟ้ ำขนำดเล็กมำกขำยให้กำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยจำหน่ ำย
มำกกว่ำปริ มำณพลังงำนไฟฟ้ ำที่กำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยจำหน่ำยขำยให้ผผู ้ ลิตไฟฟ้ ำขนำดเล็กมำกในแต่ละเดือน
กำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยจำหน่ ำยจะรับ ซื้ อพลังงำนไฟฟ้ ำส่ วนที่ เท่ำกับปริ มำณพลังงำนไฟฟ้ ำที่ กำรไฟฟ้ ำฝ่ ำย
จำหน่ ำยขำยให้ผผู ้ ลิ ตไฟฟ้ ำขนำดเล็กมำก ในแต่ละเดื อน ด้วยรำคำตำมข้อ 2.1พลังงำนไฟฟ้ ำส่ วนที่
ขำยเกิ นกว่ำที่กำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยจำหน่ำยขำยให้ผผู ้ ลิตไฟฟ้ ำขนำดเล็กมำก กำหนดรำคำรับซื้ อเป็ น 2 กรณี
ดังนี้
2.2.1 กรณี เป็ นผูใ้ ช้ไฟอัตรำปกติ อัตรำค่ำพลังงำนไฟฟ้ ำที่ขำยจะเท่ำกับอัตรำค่ำ
ไฟฟ้ ำขำยส่ งเฉลี่ยทุกระดับแรงดัน ที่กำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยผลิตแห่ งประเทศไทยขำยให้กำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยจำหน่ำย
รวมกับค่ำไฟฟ้ ำตำมสู ตรกำรปรับอัตรำค่ำไฟฟ้ ำโดยอัตโนมัติขำยส่ งเฉลี่ย (Ft ขำยส่ งเฉลี่ย)
2.2.2 กรณี เป็ นผูใ้ ช้ไฟอัตรำ TOU อัตรำค่ำพลังงำนไฟฟ้ ำที่ ขำยจะเท่ำกับอัตรำ
ค่ำพลังงำนไฟฟ้ ำขำยส่ ง ณ ระดับแรงดัน 11-33 กิ โลโวลต์ ที่กำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยผลิตแห่ งประเทศไทยขำย
ให้กำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยจำหน่ ำย รวมกับค่ำไฟฟ้ ำตำมสู ตรกำรปรับอัตรำค่ำไฟฟ้ ำโดยอัตโนมัติขำยส่ งเฉลี่ ย
(Ft ขำยส่ งเฉลี่ย)
3. ผูผ้ ลิ ตไฟฟ้ ำขนำดเล็กมำกที่มีปริ มำณพลังไฟฟ้ ำขำยเข้ำระบบเกิ นกว่ำ 6 เมกะวัตต์ กำร
ไฟฟ้ ำฝ่ ำยจำหน่ำยจะรับซื้ อพลังงำนไฟฟ้ ำในอัตรำค่ำไฟฟ้ ำ ดังนี้
3.1 กรณี เป็ นผูใ้ ช้ไฟอัตรำปกติ อัตรำค่ำพลังงำนไฟฟ้ ำที่ ขำยจะเท่ำกับอัตรำค่ำไฟฟ้ ำ
ขำยส่ งเฉลี่ยทุกระดับแรงดัน ที่กำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยผลิตแห่ งประเทศไทยขำยให้กำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยจำหน่ำย รวม
กับค่ำไฟฟ้ ำตำมสู ตรกำรปรับอัตรำค่ำไฟฟ้ ำโดยอัตโนมัติขำยส่ งเฉลี่ย (Ft ขำยส่ งเฉลี่ย)
3.2 กรณี เป็ นผู้ใ ช้ ไ ฟอัต รำ TOU อัต รำค่ ำ พลัง งำนไฟฟ้ ำที่ ข ำยจะเท่ ำ กับ อัต รำค่ ำ
พลังงำนไฟฟ้ ำขำยส่ ง ณ ระดับแรงดัน 11-33 กิโลโวลต์ ที่กำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยผลิตแห่ งประเทศไทยขำยให้
กำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยจำหน่ ำย รวมกับค่ำไฟฟ้ ำตำมสู ตรกำรปรับอัตรำค่ำไฟฟ้ ำโดยอัตโนมัติขำยส่ งเฉลี่ ย (Ft
ขำยส่ งเฉลี่ย)
4. ผูผ้ ลิ ตไฟฟ้ ำขนำดเล็กมำกที่มีปริ มำณพลังไฟฟ้ ำเสนอขำยตำมสัญญำเกิ น 1 เมกะวัตต์ ณ
จุดรับซื้ อไฟฟ้ ำ ปริ มำณพลังงำนไฟฟ้ ำที่นำมำคำนวณในข้อ 2.2.1 และข้อ 2.2.2 และข้อ 3 จะถูกหัก
ออกร้อยละ 2 ของปริ มำณพลังงำนไฟฟ้ ำส่ วนที่ขำยเกินกว่ำที่กำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยจำหน่ำยขำยให้ผผู ้ ลิตไฟฟ้ ำ
ขนำดเล็กมำก เพื่อเป็ นค่ำดำเนินกำรโครงกำรรับซื้ อไฟฟ้ ำจำกผูผ้ ลิตไฟฟ้ ำขนำดเล็กมำก
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5. ในกรณี ที่ ผูผ้ ลิ ตไฟฟ้ ำขนำดเล็ก มำกมี ควำมประสงค์จะขอใช้ไ ฟฟ้ ำในลัก ษณะไฟฟ้ ำ
สำรองจำกกำรไฟฟ้ ำ วิธีปฏิบตั ิและอัตรำค่ำไฟฟ้ ำสำรองจะเป็ นไปตำมประกำศเรื่ อง ไฟฟ้ ำสำรองของ
กำรไฟฟ้ ำทั้งนี้ กำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยผลิตแห่ งประเทศไทย จะแจ้งข้อมูลค่ำไฟฟ้ ำขำยส่ งเฉลี่ยทุกระดับแรงดัน
ของกำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยจำหน่ำย และค่ำไฟฟ้ ำตำมสู ตรกำรปรับอัตรำค่ำไฟฟ้ ำโดยอัตโนมัติขำยส่ งเฉลี่ย (Ft
ขำยส่ งเฉลี่ ย) ให้กำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยจำหน่ ำยทรำบ ภำยใน 5 วันทำกำร นับ ตั้งแต่วำงใบแจ้งหนี้ ค่ำไฟฟ้ ำ
ประจำเดือนกับกำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยจำหน่ำย และกำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยจำหน่ำยจะแจ้งกำรรับซื้ อไฟฟ้ ำ โดยแจ้งค่ำ
พลังงำนไฟฟ้ ำขำยปลี กเฉลี่ ย รำคำขำยส่ ง หรื อรำคำขำยส่ งเฉลี่ ย รวมทั้งหน่ วยกำรซื้ อและกำรขำย
ไฟฟ้ ำของผูผ้ ลิตไฟฟ้ ำขนำดเล็กมำก ในแต่ละเดื อนให้กบั ผูผ้ ลิ ตไฟฟ้ ำขนำดเล็กมำกเพื่อออกใบแจ้ง
หนี้ และใบเสร็ จรับเงินหรื อใบเสร็ จรับเงิน/ใบกำกับภำษี ให้กบั กำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยจำหน่ำยต่อไป
ฌ. เงื่อนไขการชาระเงินค่ าซื้อไฟฟ้า
1. ในกรณี ที่ผผู้ ลิตไฟฟ้ ำขนำดเล็กมำก ซื้ อไฟฟ้ ำจำกกำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยจำหน่ ำย กำรไฟฟ้ ำฝ่ ำย
จำหน่ ำย จะจดบันทึกหน่วยกำรใช้ไฟฟ้ ำ พร้อมกับจัดทำใบแจ้งหนี้ โดยให้ผผู้ ลิตไฟฟ้ ำขนำดเล็กมำก
ชำระเงินค่ำซื้ อไฟฟ้ ำในรอบเดือนที่ผำ่ นมำให้กำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยจำหน่ำย ภำยใน 15 วัน นับจำกวันที่ได้รับ
ใบแจ้งหนี้ จำกกำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยจำหน่ ำย ทั้งนี้ กรณี ผใู ้ ช้ไฟรำยใหญ่ให้เป็ นไปตำมระเบียบของกำรไฟฟ้ ำ
ฝ่ ำยจำหน่ำย
2. ในกรณี ที่ผผู้ ลิตไฟฟ้ ำขนำดเล็กมำก มีกำรขำยไฟฟ้ ำให้กำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยจำหน่ ำย กำรไฟฟ้ ำ
ฝ่ ำยจำหน่ ำย จะจดบันทึกหน่ วยกำรขำยไฟฟ้ ำ (Credit) และคำนวณค่ำไฟฟ้ ำในแต่ละเดื อน และแจ้ง
ผูผ้ ลิตไฟฟ้ ำขนำดเล็กมำก เพื่อจัดทำใบแจ้งหนี้ โดยกำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยจำหน่ำยสำมำรถแจ้งให้ผผู ้ ลิตไฟฟ้ ำ
ขนำดเล็กมำกขอรับเงิ นจำกกำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยจำหน่ ำยเป็ นประจำทุกเดื อน หรื อเมื่อจำนวนเงินค่ำไฟฟ้ ำ
สะสมถึง 3,000 บำท ทั้งนี้ กำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยจำหน่ ำยจะต้องชำระเงิ นค่ำไฟฟ้ ำให้ผผู ้ ลิ ตไฟฟ้ ำขนำดเล็ก
มำกภำยใน 30 วัน นับจำกวันที่กำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยจำหน่ำยได้รับใบแจ้งขอรับเงิน
ญ. ความเสี ยหายของระบบไฟฟ้า
ผูผ้ ลิ ตไฟฟ้ ำขนำดเล็ ก มำกและกำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยจำหน่ ำยจะต้องติ ดตั้ง อุ ป กรณ์ ป้ องกันควำม
เสี ยหำยของระบบไฟฟ้ ำ ตำมระเบียบว่ำด้วยกำรเดินเครื่ องกำเนิ ดไฟฟ้ ำขนำนกับระบบไฟฟ้ ำของกำร
ไฟฟ้ ำฝ่ ำยจำหน่ำยหำกมีควำมเสี ยหำยเกิดขึ้นอันเนื่ องจำกควำมบกพร่ องทำงด้ำนอุปกรณ์ระบบไฟฟ้ ำ
หรื อสำเหตุอื่นๆ จำกฝ่ ำยใด ฝ่ ำยนั้นจะต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อควำมเสี ยหำยดังกล่ำว
ฎ. ปัญหาจากการปฏิบัติตามระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าฯ และสั ญญาการซื้อขายไฟฟ้า
1. ปั ญหำจำกกำรปฏิบตั ิตำมระเบียบกำรรับซื้ อไฟฟ้ ำฯ
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ผูผ้ ลิตไฟฟ้ ำขนำดเล็กมำกที่ประสบปั ญหำจำกกำรปฏิ บตั ิตำมระเบียบฯ นี้ หรื อผูผ้ ลิตไฟฟ้ ำ
ขนำดเล็ก มำกที่ มี ค วำมประสงค์จะยื่นค ำร้ องเรี ยนหรื อยื่นค ำอุ ทธรณ์ ใดๆ เกี่ ย วกับ กำรปฏิ บ ตั ิ ตำม
ระเบียบฯ นี้ ให้ยื่นได้ต่อคณะกรรมกำรนโยบำยพลังงำนแห่ งชำติ โดยให้ส่งหนังสื อร้องเรี ยนไปยัง
ประธำนคณะกรรมกำรนโยบำยพลังงำนแห่ งชำติ สำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน เลขที่ 121/1-2
ถนนเพชรบุรี เขตรำชเทวี กรุ งเทพฯ 10400 และให้ถือว่ำกำรวินิจฉัยปั ญหำโดยคณะกรรมกำรฯ ถื อ
เป็ นที่สุด
2. ปัญหำจำกกำรปฏิบตั ิตำมสัญญำกำรซื้ อขำยไฟฟ้ ำ
ผูผ้ ลิ ตไฟฟ้ ำขนำดเล็กมำกที่ ประสบปั ญหำจำกกำรปฏิ บตั ิ ตำมสัญญำกำรซื้ อขำยไฟฟ้ ำ หรื อ
ผูผ้ ลิ ตไฟฟ้ ำขนำดเล็กมำกที่มี ควำมประสงค์จะยื่นค ำร้องเรี ยนหรื อยื่นคำอุทธรณ์ ใดๆ เกี่ ยวกับกำร
ปฏิบตั ิตำมสัญญำซื้ อขำยไฟฟ้ ำ ให้ยนื่ ได้ต่ออนุญำโตตุลำกำร หำกอนุ ญำโตตุลำกำรไม่สำมำรถวินิจฉัย
หำข้อยุติได้ ให้ศำลไทยเป็ นผูว้ นิ ิจฉัยชี้ขำด
ฏ. การแก้ไขระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าฯ
กำรแก้ไขระเบียบกำรรับซื้ อไฟฟ้ ำ ฯ ทุกครั้งจะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร
นโยบำยพลังงำนแห่งชำติ
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ภาคผนวก ค
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเชื่อมโยงระบบไฟฟ้ ำสำหรับผูผ้ ลิตไฟฟ้ ำขนำดเล็กมำก
ปริ มำณพลังไฟฟ้ ำเสนอขำยตำมสัญญำไม่เกิน 6.0 เมกะวัตต์
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ค่ าใช้ จ่ายในการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า
สาหรับผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก ปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขายตามสั ญญาไม่ เกิน 6.0 เมกะวัตต์
ค่ าใช้ จ่าย (บาท)

รายการ
ค่ำก่อสร้ำงและปรับปรุ งระบบ
จำหน่ำย
(ระยะเวลำดำเนินกำร)
ค่ำตรวจสอบแบบเพื่อกำร
ขนำนเครื่ อง (กรณี แรงสู ง)
(ระยะเวลำดำเนินกำร)
ค่ำทดสอบอุปกรณ์ป้องกัน
(กรณี แรงสู ง)
(ระยะเวลำดำเนินกำร)
ค่ำติดตั้งมิเตอร์ เพิม่ เติม
- แรงต่ำ
- แรงสู ง

กฟน.
ขึ้นอยูก่ บั ระยะทำง และขนำด
หม้อแปลง
(กรณี แรงสู ง)
ไม่เกิน 15,000 *

กฟภ.
ขึ้นอยูก่ บั ระยะทำง และขนำด
หม้อแปลง
(กรณี แรงสู ง) (40-55 วัน)
ไม่เกิน 15,000 *

(3-5 วัน)
ไม่เกิน 50,000*

(3-5 วัน)
ไม่เกิน 50,000*

(3-5 วัน)

(3-5 วัน)

1,600-20,000
10,000-25,000

1,600-20,000
10,000-25,000

หมายเหตุ
1. ค่ำธรรมเนี ยมกำรขอใช้ไฟฟ้ ำในกรณี เป็ นผูใ้ ช้ไฟรำยใหม่ ให้เป็ นไปตำมข้อบังคับกำร
ไฟฟ้ ำฝ่ ำยจำหน่ำย
2. * สำหรั บเครื่ องกำเนิ ดไฟฟ้ ำขนำดเล็กกว่ำ 6 MW ให้คิดค่ำใช้จ่ำยลดลงตำมสัดส่ วน
ของขนำดเครื่ องกำเนิดไฟฟ้ ำ
3. ผูผ้ ลิ ตไฟฟ้ ำพลังงำนหมุนเวียนขนำดเล็กมำกที่เชื่ อมโยงกับระบบแรงสู ง และมีเครื่ อง
กำเนิ ดไฟฟ้ ำขนำดกำลังผลิ ตเกิ นกว่ำ 500 kW หำกมี ควำมประสงค์จะติ ดตั้งอุปกรณ์ Synchronous
check Relay ที่สถำนีไฟฟ้ ำของ กฟภ. จะพิจำรณำค่ำใช้จ่ำยโดยประมำณ 200,000 บำทต่อชุด
ประเด็นเพิม่ เติมประกอบการพิจารณารับซื้อไฟฟ้า
1. ผูใ้ ช้ไฟในอัตรำที่แตกต่ำงกันตำมช่วงเวลำของวัน (Time of Day: TOD) ที่ตอ้ งกำรขำย
ไฟฟ้ ำให้กำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยจำหน่ำยตำมนโยบำยกำรรับซื้ อไฟฟ้ ำจำกผูผ้ ลิตไฟฟ้ ำขนำดเล็กมำก จะต้อง
เปลี่ยนประเภทกำรใช้ไฟฟ้ ำเป็ นอัตรำที่แตกต่ำงกันตำมช่วงเวลำของกำรใช้ (Time of Use: TOU)
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2. ผูผ้ ลิ ต ไฟฟ้ ำที่ เป็ นลู ก ค้ำเดิ ม ของกำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยจ ำหน่ ำย กำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยจำหน่ ำ ยจะ
พิจำรณำเปลี่ยนประเภทกำรใช้ไฟตำมควำมเหมำะสม หำกภำยใน 12 เดือน ผูผ้ ลิตไฟฟ้ ำมีปริ มำณ
พลังงำนไฟฟ้ ำที่ซ้ื อจำกกำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยจำหน่ำยลดลง
3. ผูผ้ ลิตไฟฟ้ ำที่เป็ นลูกค้ำรำยใหม่ กำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยจำหน่ำยจะจัดประเภทกำรใช้ไฟฟ้ ำและ
จัดหำมิเตอร์ ที่เหมำะสม โดยจะพิจำรณำจำกข้อมูลกำลังกำรผลิ ตไฟฟ้ ำที่ขำยเข้ำระบบ และควำม
ต้องกำรใช้ไฟฟ้ ำสู งสุ ดตำมที่ผผู ้ ลิตกรอกในแบบคำขอจำหน่ำยไฟฟ้ ำและกำรเชื่อมโยงระบบไฟฟ้ ำ
4. กำรคิดค่ำ Power Factor ใช้หลักเกณฑ์เดี ยวกับที่กำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยจำหน่ ำยคิดกับผูใ้ ช้ไฟ
ในปัจจุบนั
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ประวัติผู้เขียน
ชื่อ-สกุล

นำยพรศักดิ์ เชื้อเมืองพำน

วัน-เดือน-ปี เกิด

06 กันยำยน 2511

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2519 – พ.ศ. 2524
ระดับประถมศึกษำ โรงเรี ยนบ้ำนปอเรี ยง จังหวัดเชียงรำย
พ.ศ. 2526 – พ.ศ. 2528
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น โรงเรี ยนชยำภิวฒั น์วทิ ยำ จังหวัดเชียงรำย
พ.ศ. 2529 – พ.ศ. 2531
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย โรงเรี ยนพำนพิทยำคม จังหวัดเชียงรำย
พ.ศ. 2532 – พ.ศ. 2536
ระดับปริ ญญำตรี
ภำควิ ช ำพื ช สวน คณะเกษตรศำสตร์ มหำวิ ท ยำลัย เชี ย งใหม่ จัง หวัด
เชียงใหม่
พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2542
ภำควิชำส่ งเสริ มกำรเกษตรและสหกรณ์ กำรเกษตร (สำขำส่ งเสริ มกำรป่ ำ
ไม้) มหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิรำช จังหวัดนนทบุรี
พ.ศ. 2552 – ปัจจุบนั
ระดับปริ ญญำโท
ห ลั ก สู ตรป ริ ญ ญ ำบ ริ ห ำรธุ รกิ จมห ำบั ณ ฑิ ต คณ ะบริ ห ำรธุ รกิ จ
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
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ประวัติการทางาน

พ.ศ. 2536 – พ.ศ. 2540
เจ้ำหน้ำที่กำรเกษตรและภูมิทศั น์ เรนฟอเรสท์ รี สอร์ท จังหวัดพิษณุโลก
เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริ มป่ ำไม้ หัวหน้ำส่ วนปลูกไม้โตเร็ วและผูจ้ ดั กำรฝ่ ำย
พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2549
โครงกำรพิเศษ บริ ษทั สวนกิตติ จำกัด จังหวัดฉะเชิงเทรำ
พ.ศ. 2550 - ปัจจุบนั
ผูจ้ ดั กำรส่ วนประชำสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ บริ ษทั สหโคเจน (ชลบุรี)
จำกัด (มหำชน) จังหวัดชลบุรี
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