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ภาคผนวก ก 
งบก ำไร – ขำดทุนล่วงหนำ้และงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน 

 
  



 
 

 
 

ตารางผนวก 1 งบก ำไร – ขำดทุนล่วงหนำ้ 
                                                                                                                                                                                                                                    หน่วย: บำท 

รายละเอยีด เร่ิมต้นการลงทุน ส้ินปีที ่1 ส้ินปีที ่2 ส้ินปีที ่3 ส้ินปีที ่4 ส้ินปีที ่5 ส้ินปีที ่6 

ผลตอบแทน (B)        

-  รำยไดจ้ำกกำรขำยไฟฟ้ำ - - 31,699,834.11 31,699,834.11 31,699,834.11 31,699,834.11 31,699,834.11 

- รำยไดจ้ำกค่ำ Adder - - 77,263,200.00 77,263,200.00 77,263,200.00 77,263,200.00 77,263,200.00 

- ก ำไรจำกกำรขำยท่ีดินพร้อมอำคำร - - - - - - - 

รวมผลตอบแทน (B) - - 108,963,034.11 108,963,034.11 108,963,034.11 108,963,034.11 108,963,034.11 

ตน้ทุนกำรด ำเนินงำน (OC)        
- ตน้ทุนขำยท่ีดินพร้อมอำคำร - - - - - - - 
- ค่ำจำ้งพนกังำน  - - 2,315,470.00  2,354,464.70  2,394,324.55  2,435,072.45  2,476,731.97  
- ค่ำบ ำรุงรักษำ - - 1,523,470.00  1,538,704.70  1,554,091.75  1,569,632.66  1,585,328.99  
- ค่ำใชจ่้ำยอ่ืน ๆ  - - 1,368,550.00  1,368,550.00  1,368,550.00  1,368,550.00  1,368,550.00  

รวมต้นทุนการด าเนินงาน (OC) - - 5,207,490.00  5,261,719.40  5,316,966.29  5,373,255.11  5,430,610.96  

ก าไรก่อนหักค่าเส่ือมราคา (EBITDA) - - 104,359,014.11  104,292,419.41  104,224,131.56  104,154,102.82  104,082,284.04  
ค่าเส่ือมราคา (Depreciation) - - 24,813,466.94  24,813,466.94  24,813,466.94  24,813,466.94  24,813,466.94  
ก าไรก่อนหักดอกเบีย้และภาษี (EBIT) - - 79,545,547.17  79,478,952.47  79,410,664.62  79,340,635.88  79,268,817.10  
ภาษีเงนิได้ (Income Tax) - - 30,376,032.00  28,553,470.08  26,123,387.52  23,389,544.64  20,503,821.60  
ก าไรสุทธิ (ขาดทุน) Net Profit (Loss) - - 49,169,515.17  50,925,482.39  53,287,277.10  55,951,091.24  58,764,995.50  

102 



 
 

 
 

ตารางผนวก 1 (ต่อ) 
                                         หน่วย: บำท 

รายละเอยีด ส้ินปีที ่7 ส้ินปีที ่8 ส้ินปีที ่9 ส้ินปีที ่10 ส้ินปีที ่11 ส้ินปีที ่12 ส้ินปีที ่13 
ผลตอบแทน (B)        

-  รำยไดจ้ำกกำรขำยไฟฟ้ำ 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 
- รำยไดจ้ำกค่ำ Adder 77,263,200.00 77,263,200.00 77,263,200.00 77,263,200.00 77,263,200.00 - - 
- ก ำไรจำกกำรขำยท่ีดิน - - - - - - - 

รวมผลตอบแทน (B) 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 
ตน้ทุนกำรด ำเนินงำน (OC)        

- ตน้ทุนขำยท่ีดินพร้อมอำคำร - - - - - - - 
- ค่ำจำ้งพนกังำน 2,519,327.35  2,562,883.52  2,607,426.15  2,652,981.61  2,699,577.06  2,747,240.44  2,796,000.48  
- ค่ำบ ำรุงรักษำ 1,601,182.28  1,617,194.10  1,633,366.04  1,649,699.71  1,666,196.70  1,682,858.67  1,699,687.26  
- ค่ำใชจ่้ำยอ่ืน ๆ  1,368,550.00  1,368,550.00  1,368,550.00  1,368,550.00  1,368,550.00  1,368,550.00  1,368,550.00  

รวมต้นทุนการด าเนินงาน (OC) 5,489,059.63  5,548,627.63  5,609,342.19  5,671,231.32  5,734,323.77  5,798,649.11  5,864,237.74  

ก าไรก่อนหักค่าเส่ือมราคา (EBITDA) 104,008,624.61  103,933,072.47  103,855,574.01  103,776,074.03  103,694,515.72  26,347,640.60  26,261,788.47  
ค่าเส่ือมราคา (Depreciation) 24,645,866.94  24,645,866.94   24,645,866.94  24,645,866.94  24,645,866.94  24,645,866.94  24,645,866.94  
ก าไรก่อนหักดอกเบีย้และภาษี (EBIT) 79,362,757.67  79,287,205.53  79,209,707.07  79,130,207.09  79,048,648.78  1,701,773.66  1,615,921.53  
ภาษีเงนิได้ (Income Tax) 17,618,098.56  14,276,735.04  10,783,491.36  19,159,778.74  15,502,421.16  255,266.05  242,388.23  
ก าไรสุทธิ (ขาดทุน) Net Profit (Loss) 61,744,659.11  65,010,470.49  68,426,215.71   59,970,428.34  63,546,227.62  1,446,507.61  1,373,533.30  
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ตารางผนวก 1 (ต่อ) 
                                                                                                                                                                                                 หน่วย: บำท 

รายละเอยีด ส้ินปีที ่14 ส้ินปีที ่15 ส้ินปีที ่16 ส้ินปีที ่17 ส้ินปีที ่18 ส้ินปีที ่19 ส้ินปีที ่20 
ผลตอบแทน (B)        

-  รำยไดจ้ำกกำรขำยไฟฟ้ำ 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 
- รำยไดจ้ำกค่ำ Adder - - - - - - - 
- ก ำไรจำกกำรขำยท่ีดิน - - - - - - - 

รวมผลตอบแทน (B) 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 
ตน้ทุนกำรด ำเนินงำน (OC)        

- ตน้ทุนขำยท่ีดินพร้อมอำคำร - - - - - - - 
- ค่ำจำ้งพนกังำน 2,845,886.75  2,896,929.67  2,949,160.54  3,002,611.57  3,057,315.89  3,113,307.60  3,170,621.78  
- ค่ำบ ำรุงรักษำ 1,716,684.13  1,733,850.97  1,751,189.48  1,768,701.37  1,786,388.39  1,804,252.27  1,822,294.79  
- ค่ำใชจ่้ำยอ่ืน ๆ  1,368,550.00  1,368,550.00  1,368,550.00  1,368,550.00  1,368,550.00  1,368,550.00  1,368,550.00  

รวมต้นทุนการด าเนินงาน (OC) 5,931,120.88  5,999,330.64  6,068,900.02  6,139,862.94  6,212,254.28  6,286,109.87  6,361,466.57  

ก าไรก่อนหักค่าเส่ือมราคา (EBITDA) 26,173,697.34  26,083,303.42  25,990,541.02  25,895,342.52  25,797,638.30  25,697,356.69  25,594,423.91  
ค่าเส่ือมราคา (Depreciation) 24,645,866.94  24,645,866.94  24,645,866.94  24,645,866.94  24,645,866.94  24,645,866.94  24,645,866.94  
ก าไรก่อนหักดอกเบีย้และภาษี (EBIT) 1,527,830.40  1,437,436.48  1,344,674.08  1,249,475.58  1,151,771.36  1,051,489.75  948,556.97  
ภาษีเงนิได้ (Income Tax) 229,174.56  431,230.94  403,402.22  374,842.67  345,531.41  315,446.93  284,567.09  
ก าไรสุทธิ (ขาดทุน) Net Profit (Loss) 1,298,655.84  1,006,205.54  941,271.86  874,632.90  806,239.95  736,042.83  663,989.88  
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ตารางผนวก 1 (ต่อ) 
        หน่วย: บำท 

รายละเอยีด ส้ินปีที ่21 ส้ินปีที ่22 ส้ินปีที ่23 ส้ินปีที ่24 ส้ินปีที ่25 ส้ินปีที ่26 ส้ินสุดโครงการ 
ผลตอบแทน (B)        

- รำยไดจ้ำกกำรขำยไฟฟ้ำ 31,699,834.11 31,699,834.11 31,699,834.11 31,699,834.11 31,699,834.11 31,699,834.11 - 
- รำยไดจ้ำกค่ำ Adder - - - - - - - 
- ก ำไรจำกกำรขำยท่ีดิน - - - - - - 155,740.000.00 

รวมผลตอบแทน (B) 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 
ตน้ทุนกำรด ำเนินงำน (OC)        

- ตน้ทุนขำยท่ีดินพร้อมอำคำร - - - - - - 43,800,000.00 
- ค่ำจำ้งพนกังำน 3,229,294.54  3,289,363.02  3,350,865.45  3,413,841.17  3,478,330.66  3,544,375.58  - 
- ค่ำบ ำรุงรักษำ 1,840,517.74  1,858,922.92  1,877,512.15  1,896,287.27  1,915,250.14  1,934,402.64  - 
- ค่ำใชจ่้ำยอ่ืน ๆ  1,368,550.00  1,368,550.00  1,368,550.00  1,368,550.00  1,368,550.00  1,368,550.00  - 

รวมต้นทุนการด าเนินงาน (OC) 6,438,362.28  6,516,835.94  6,596,927.60  6,678,678.44  6,762,130.80  6,847,328.22  43,800,000.00 

ก าไรก่อนหักค่าเส่ือมราคา (EBITDA) 25,488,764.00  25,380,298.76  25,268,947.65  25,154,627.80  25,037,253.86  24,916,737.95  111,940,000.00 
ค่าเส่ือมราคา (Depreciation) 24,645,866.94  24,645,866.94  24,645,866.94  24,645,866.94  24,645,866.94  24,645,866.94  - 
ก าไรก่อนหักดอกเบีย้และภาษี (EBIT) 842,897.06  734,431.82  623,080.71  508,760.86  391,386.92  270,871.01  111,940,000.00 
ภาษีเงนิได้ (Income Tax) 252,869.12  220,329.54  186,924.21  152,628.26  117,416.08  81,261.30  33,582,000.00 
ก าไรสุทธิ (ขาดทุน) Net Profit (Loss) 590,027.95  514,102.27  436,156.50  356,132.60  273,970.84  189,609.71  78,358,000.00 

ก าไรรวมสุทธิเมือ่ส้ินสุดโครงการ 676,661,442.26        
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ตารางผนวก 2 งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน 
                                                                                                                                                                                                        หน่วย: บำท 

รายละเอยีด เร่ิมต้นการลงทุน ส้ินปีที ่1 ส้ินปีที ่2 ส้ินปีที ่3 ส้ินปีที ่4 ส้ินปีที ่5 

สินทรัพย์             
สินทรัพย์หมุนเวยีน             

                     เงินสด และเงินฝำกธนำคำร 
 

-7,534,116.00  37,052,706.11  73,596,775.44  107,603,279.48  141,823,917.66  

                     รวม 

 
-7,534,116.00  37,052,706.11  73,596,775.44  107,603,279.48  141,823,917.66  

             ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 284,830,000.00  660,784,673.50  660,784,673.50  660,784,673.50  660,784,673.50  660,784,673.50  
                    หกั ค่ำเส่ือมรำคำสะสม 

  
24,813,466.94  49,626,933.88  74,440,400.82  99,253,867.76  

                    รวม 284,830,000.00  660,784,673.50  635,971,206.56  611,157,739.62  586,344,272.68  561,530,805.74  
            รวม สินทรัพย์ 284,830,000.00  653,250,557.50  673,023,912.67  684,754,515.06  693,947,552.16  703,354,723.40  

หนีสิ้น และส่วนของผู้ถือหุ้น             
           หนีสิ้น  เงินกูร้ะยะยำว 121,518,000.00  489,936,000.00  460,539,840.00  421,344,960.00  377,250,720.00  330,706,800.00  
                   รวม  121,518,000.00  489,936,000.00  460,539,840.00  421,344,960.00  

       ส่วนของผู้ถือหุ้น             
                   ทุนจดทะเบียน 163,325,750.00  163,325,750.00  163,325,750.00  163,325,750.00  163,325,750.00  163,325,750.00  
                   ก ำไรสะสม     49,169,515.17  100,094,997.56  153,382,274.66  209,333,365.90  
                 รวม  163,325,750.00  163,325,750.00  212,495,265.17  263,420,747.56  316,708,024.66  372,659,115.90  

 
 

653,261,750.00  673,035,105.17  684,765,707.56  693,958,744.66  703,365,915.90  
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ตารางผนวก 2 (ต่อ) 
                    หน่วย: บำท 

รายละเอยีด ส้ินปีที ่6 ส้ินปีที ่7 ส้ินปีที ่8 ส้ินปีที ่9 ส้ินปีที ่10 ส้ินปีที ่11 

สินทรัพย์             
สินทรัพย์หมุนเวยีน             

เงินสด และเงินฝำกธนำคำร 178,858,460.10  211,356,026.15  244,669,723.59  281,399,166.24  307,223,141.52  336,622,916.08  

                  รวม 178,858,460.10  211,356,026.15  244,669,723.59  281,399,166.24  307,223,141.52  336,622,916.08  
             ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 660,784,673.50  660,784,673.50  660,784,673.50  660,784,673.50  660,784,673.50  660,784,673.50  
                    หกั ค่ำเส่ือมรำคำสะสม 124,067,334.70  148,713,201.64  173,359,068.58  198,004,935.52  222,650,802.46  247,296,669.40  
                    รวม 536,717,338.80  512,071,471.86  487,425,604.92  462,779,737.98  438,133,871.04  413,488,004.10  
                    รวม สินทรัพย์ 715,575,798.90  723,427,498.01  732,095,328.51  744,178,904.22  745,357,012.56  750,110,920.18  

หนีสิ้น และส่วนของผู้ถือหุ้น             
               หนีสิ้น  เงินกูร้ะยะยำว 284,162,880.00  230,269,920.00  173,927,280.00  117,584,640.00  58,792,320.00    
                   รวม  284,162,880.00  230,269,920.00  173,927,280.00  117,584,640.00  58,792,320.00    

        ส่วนของผู้ถือหุ้น             
                   ทุนจดทะเบียน 163,325,750.00  163,325,750.00  163,325,750.00  163,325,750.00  163,325,750.00  163,325,750.00  
                   ก ำไรสะสม 268,098,361.40  329,843,020.51  394,853,491.01  463,279,706.72  523,250,135.06  586,796,362.68  
                   รวม 431,424,111.40  493,168,770.51  558,179,241.01  626,605,456.72  686,575,885.06  750,122,112.68  
                   รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 715,586,991.40  723,438,690.51  732,106,521.01  744,190,096.72  745,368,205.06  750,122,112.68  
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ตารางผนวก 2 (ต่อ) 
                    หน่วย: บำท 

รายละเอยีด ส้ินปีที ่12 ส้ินปีที ่13 ส้ินปีที ่14 ส้ินปีที ่15 ส้ินปีที ่16 ส้ินปีที ่17 

สินทรัพย์ 
      

สินทรัพย์หมุนเวยีน 
      

เงินสด และเงินฝำกธนำคำร 362,715,290.63  388,734,690.87  414,679,213.65  440,331,286.13  465,918,424.93  491,438,924.77  

                     รวม 362,715,290.63  388,734,690.87  414,679,213.65  440,331,286.13  465,918,424.93  491,438,924.77  
             ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 660,784,673.50  660,784,673.50  660,784,673.50  660,784,673.50  660,784,673.50  660,784,673.50  
                    หกั ค่ำเส่ือมรำคำสะสม 271,942,536.34  296,588,403.28  321,234,270.22  345,880,137.16  370,526,004.10  395,171,871.04  
                    รวม 388,842,137.16  364,196,270.22  339,550,403.28  314,904,536.34  290,258,669.40  265,612,802.46  
                    รวม สินทรัพย์ 751,557,427.79  752,930,961.09  754,229,616.93  755,235,822.47  756,177,094.33  757,051,727.23  

หนีสิ้น และส่วนของผู้ถือหุ้น             
              หนีสิ้น  เงินกูร้ะยะยำว             
                   รวม  

             ส่วนของผู้ถือหุ้น             
                   ทุนจดทะเบียน 163,325,750.00  163,325,750.00  163,325,750.00  163,325,750.00  163,325,750.00  163,325,750.00  
                   ก ำไรสะสม 588,242,870.29  589,616,403.59  590,915,059.43  591,921,264.97  592,862,536.83  593,737,169.73  
                   รวม 751,568,620.29  752,942,153.59  754,240,809.43  755,247,014.97  756,188,286.83  757,062,919.73  
                   รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 751,568,620.29  752,942,153.59  754,240,809.43  755,247,014.97  756,188,286.83  757,062,919.73  
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ตารางผนวก 2 (ต่อ) 
                    หน่วย: บำท 

รายละเอยีด ส้ินปีที ่18 ส้ินปีที ่19 ส้ินปีที ่20 ส้ินปีที ่21 ส้ินปีที ่22 ส้ินปีที ่23 

สินทรัพย์ 
      

สินทรัพย์หมุนเวยีน 
      

เงินสด และเงินฝำกธนำคำร 516,891,031.66  542,272,941.43  567,582,798.25  592,818,693.13  617,978,662.35  643,060,685.78  

                     รวม 516,891,031.66  542,272,941.43  567,582,798.25  592,818,693.13  617,978,662.35  643,060,685.78  
             ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 660,784,673.50  660,784,673.50  660,784,673.50  660,784,673.50  660,784,673.50  660,784,673.50  
                    หกั ค่ำเส่ือมรำคำสะสม 419,817,737.98  444,463,604.92  469,109,471.86  493,755,338.80  518,401,205.74  543,047,072.68  
                    รวม 240,966,935.52  216,321,068.58  191,675,201.64  167,029,334.70  142,383,467.76  117,737,600.82  
                    รวม สินทรัพย์ 757,857,967.18  758,594,010.01  759,257,999.89  759,848,027.83  760,362,130.11  760,798,286.60  

หนีสิ้น และส่วนของผู้ถือหุ้น             
              หนีสิ้น  เงินกูร้ะยะยำว             
                   รวม  

             ส่วนของผู้ถือหุ้น             
                   ทุนจดทะเบียน 163,325,750.00  163,325,750.00  163,325,750.00  163,325,750.00  163,325,750.00  163,325,750.00  
                   ก ำไรสะสม 594,543,409.68  595,279,452.51  595,943,442.39  596,533,470.33  597,047,572.61  597,483,729.10  
                   รวม 757,869,159.68  758,605,202.51  759,269,192.39  759,859,220.33  760,373,322.61  760,809,479.10  
                   รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 757,869,159.68  758,605,202.51  759,269,192.39  759,859,220.33  760,373,322.61  760,809,479.10  
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ตารางผนวก 2 (ต่อ) 
  หน่วย: บำท 

รายละเอยีด ส้ินปีที ่24 ส้ินปีที ่25 ส้ินปีที ่26 

สินทรัพย์ 
   

สินทรัพย์หมุนเวยีน 
   

เงินสด และเงินฝำกธนำคำร 668,062,685.33  692,982,523.11  796,175,999.76  

                     รวม 668,062,685.33  692,982,523.11  796,175,999.76  
             ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 660,784,673.50  660,784,673.50  660,784,673.50  
                    หกั ค่ำเส่ือมรำคำสะสม 567,692,939.62  592,338,806.56  616,984,673.50  
                    รวม 93,091,733.88  68,445,866.94  43,800,000.00  
                    รวม สินทรัพย์ 761,154,419.21  761,428,390.05  839,975,999.76  

หนีสิ้น และส่วนของผู้ถือหุ้น       
              หนีสิ้น  เงินกูร้ะยะยำว       
                   รวม  

          ส่วนของผู้ถือหุ้น       
                   ทุนจดทะเบียน 163,325,750.00  163,325,750.00  163,325,750.00  
                   ก ำไรสะสม 597,839,861.71  598,113,832.55  676,661,442.26  
                   รวม 761,165,611.71  761,439,582.55  839,987,192.26  
                   รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 761,165,611.71  761,439,582.55  839,987,192.26  
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ภาคผนวก ข 
ระเบียบกำรรับซ้ือไฟฟ้ำจำกผูผ้ลิตไฟฟ้ำขนำดเล็กมำก 

(ส ำหรับกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนหมุนเวยีน) 
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ระเบียบการรับซ้ือไฟฟ้าจากผู้ผลติไฟฟ้าขนาดเลก็มาก 
(ส าหรับการผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีน) 

 
นิยาม 
 
“ผูผ้ลิตไฟฟ้ำขนำดเล็กมำก”  หมำยถึง ผูผ้ลิตไฟฟ้ำ ทั้ งภำคเอกชน รัฐบำล รัฐวิสำหกิจ 

และประชำชนทั่วไปท่ีมีเคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำของตนเอง มี
ลกัษณะกระบวนกำรผลิตไฟฟ้ำตำมขอ้ ข. ท่ีจ  ำหน่ำยไฟฟ้ำ
ให้กำรไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำย โดยมีปริมำณพลงัไฟฟ้ำขำยเข้ำ
ระบบไม่เกิน 10 เมกะวตัต ์

 

“กำรไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำย”   หมำยถึง กำรไฟฟ้ำนครหลวง (กฟน.) และกำรไฟฟ้ำส่วน
ภูมิภำค (กฟภ.) 

 

“ระเบียบวำ่ดว้ยกำรเดินเคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำขนำนกบัระบบของกำรไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำย”  
หมำยถึง ระเบียบว่ำดว้ยกำรเดินเคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำขนำนกบั
ระบบของกำรไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำย ส ำหรับปริมำณพลงัไฟฟ้ำ
ไม่เกิน10 เมกะวตัต ์

 

“พลงังำนหมุนเวยีน”   หมำยถึง พลังงำนท่ีมีอยู่ในธรรมชำติ เม่ือใช้หมดไปแล้ว
สำมำรถผลิตทดแทนได้ใหม่ในระยะเวลำอันสั้ น  เช่น 
พลงังำนแสงอำทิตย ์พลงังำนลม พลงัน ้ ำ พลงังำนคล่ืนทะเล
หรือมหำสมุทร พลงังำนควำมร้อนใตพ้ิภพ พลงังำนชีวมวล 
พลงังำนจำกก๊ำซชีวภำพ รวมถึงพลงังำนขั้นท่ีสองท่ีผลิตจำก
พลงังำนหมุนเวียนตำมท่ีกล่ำวมำ เช่น เช้ือเพลิงจำกพืช (Bio 
fuel) เซลล์ เช้ือเพ ลิง  เป็นต้น  ทั้ ง น้ี  ไม่รวมถึงพลังงำน
ส้ินเปลืองท่ีใช้แลว้หมดไปหรือแหล่งทรัพยำกรมีจ ำกดั เช่น 
พลงังำนท่ีได้จำกถ่ำนหิน หินน ้ ำมนั ทรำยน ้ ำมนั น ้ ำมนัดิบ 
น ้ำมนัเช้ือเพลิง ก๊ำซธรรมชำติและนิวเคลียร์ เป็นตน้ 
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ก. วตัถุประสงค์ของการรับซ้ือไฟฟ้าจากผู้ผลติไฟฟ้าขนาดเลก็มาก 
1. เพื่อส่งเสริมใหผู้ผ้ลิตไฟฟ้ำขนำดเล็กมำกเขำ้มำมีส่วนร่วมในกำรผลิตไฟฟ้ำ 
2. เพื่อส่งเสริมให้มีกำรใชท้รัพยำกรภำยในประเทศอยำ่งมีประสิทธิภำพ ลดกำรพึ่งพำกำร

ผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนเชิงพำณิชย  ์ซ่ึงเป็นกำรลดค่ำใชจ่้ำยกำรน ำเขำ้เช้ือเพลิงจำกต่ำงประเทศ และลด
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

3. เพื่อเป็นกำรกระจำยโอกำสไปยงัพื้นท่ีห่ำงไกลใหมี้ส่วนร่วมในกำรผลิตไฟฟ้ำ 
4. เพื่อช่วยแบ่งเบำภำระทำงดำ้นกำรลงทุนของรัฐในระบบกำรผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ 

ข. ลกัษณะกระบวนการผลติไฟฟ้าของผู้ผลติไฟฟ้าขนาดเลก็มาก 
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำยจะรับซ้ือไฟฟ้ำจำกผูผ้ลิตไฟฟ้ำขนำดเล็กมำกท่ีผลิตไฟฟ้ำตำมลกัษณะ

กระบวนกำรผลิตดงัต่อไปน้ี 
1. กำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนหมุนเวียน (Renewable Energy) เช่น พลงัลม พลงัแสงอำทิตย ์

พลงัน ้ ำขนำดเล็ก (Mini Hydroelectricity) พลงัน ้ ำขนำดเล็กมำก (Micro Hydroelectricity) พลังคล่ืน
ทะเลหรือมหำสมุทร พลงัควำมร้อนใตพ้ิภพ และก๊ำซชีวภำพ เป็นตน้ 

2. กำรผลิตไฟฟ้ำจำกเช้ือเพลิงดงัต่อไปน้ี 
2.1 ก ำก ห รื อ เศ ษ วัส ดุ เห ลื อ ใ ช้ ใ น ก ำ ร เก ษ ต ร  ห รื อ ก ำก จ ำก ก ำ ร ผ ลิ ต

ผลิตภณัฑอุ์ตสำหกรรมหรือกำรเกษตร 
2.2 ผลิตภณัฑ์ท่ีแปรรูปมำจำกกำกหรือเศษวสัดุเหลือใช้จำกกำรเกษตร  หรือจำกกำร

ผลิต ผลิตภณัฑอุ์ตสำหกรรมหรือกำรเกษตร 
2.3 ขยะมูลฝอย 
2.4 ไมจ้ำกกำรปลูกป่ำเป็นเช้ือเพลิง 

ผูผ้ลิตไฟฟ้ำขนำดเล็กมำกท่ีใชเ้ช้ือเพลิงดงักล่ำวขำ้งตน้สำมำรถใชเ้ช้ือเพลิงในเชิงพำณิชย ์เช่น
น ้ ำมนั ก๊ำซธรรมชำติ และถ่ำนหินเป็นเช้ือเพลิงเสริมได้ แต่ทั้งน้ีพลงังำนควำมร้อนท่ีได้จำกกำรใช้
เช้ือเพลิงเสริมในแต่ละรอบปี ไม่เกินร้อยละ 25 ของพลงังำนควำมร้อนทั้งหมดท่ีใชใ้นกำรผลิตไฟฟ้ำ
ในรอบปีนั้นๆ 

3. กำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนท่ีไดม้ำจำกกระบวนกำรผลิต กำรใช ้หรือกำรขนส่งเช้ือเพลิง 
ไดแ้ก่ 

3.1 พลงังำนท่ีเหลือทิ้ง เช่น ไอน ้ ำท่ีเหลือจำกกระบวนกำรผลิตผลิตภณัฑอุ์ตสำหกรรม
หรือกำรเกษตร 

3.2 พลงังำนสูญเสีย เช่น ควำมร้อนจำกไอเสียเคร่ืองยนต ์
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3.3 พลงังำนท่ีเป็นผลพลอยได้ เช่น พลงังำนกลซ่ึงเป็นผลพลอยได้จำกกำรปรับลด
ควำมดนัของก๊ำซธรรมชำติทั้งน้ี ไม่รวมถึงกำรใช้พลงังำนส้ินเปลืองท่ีใช้แลว้หมดไปมำผลิตไฟฟ้ำ
โดยตรง 
ค. มาตรฐานระบบไฟฟ้าของผู้ผลติไฟฟ้าขนาดเลก็มาก 

ผูผ้ลิตไฟฟ้ำขนำดเล็กมำก  ท่ีมีควำมประสงค์จะผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำให้กำรไฟฟ้ำฝ่ำย
จ ำหน่ำยจะตอ้งปฏิบติัตำมมำตรฐำนในดำ้นควำมปลอดภยัและมำตรฐำนในกำรเช่ือมโยงเขำ้กบัระบบ
ตำมระเบียบวำ่ดว้ยกำรเดินเคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำขนำนกบัระบบของกำรไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำย 
ง. ข้ันตอนและหลกัการพจิารณารับซ้ือไฟฟ้าจากผู้ผลติไฟฟ้าขนาดเลก็มาก 

1. ผูผ้ลิตไฟฟ้ำขนำดเล็กมำกท่ีประสงค์จะขำยไฟฟ้ำให้กบักำรไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำยตอ้งยื่น
แบบค ำขอจ ำหน่ำยไฟฟ้ำและกำรเช่ือมโยงระบบไฟฟ้ำ ณ ท่ีท ำกำรส ำนกังำนเขตของกำรไฟฟ้ำ   นคร
หลวงหรือท่ีท ำกำรส ำนักงำนจงัหวดัของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค ท่ีผูผ้ลิตไฟฟ้ำขนำดเล็กมำกจะ
เช่ือมโยงระบบและซ้ือขำยไฟฟ้ำ 

2. กำรไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำยจะพิจำรณำรับซ้ือไฟฟ้ำจำกผู ้ผลิตไฟฟ้ำขนำดเล็กมำก ตำม
รำยละเอียดท่ีก ำหนดในแบบค ำขอจ ำหน่ำยไฟฟ้ำและกำรเช่ือมโยงระบบไฟฟ้ำ 

3. กรณีผูผ้ลิตไฟฟ้ำท่ีมีปริมำณพลงัไฟฟ้ำเสนอขำยตำมสัญญำเกินกว่ำ 6 เมกะวตัต์ ให้กำร
ไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำยพิจำรณำรับซ้ือเป็นกรณีๆ ไป โดยส่งเอกสำรให้กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
พิจำรณำดว้ย ทั้งน้ี หำกไม่พิจำรณำรับซ้ือจะตอ้งมีรำยงำนผลกำรตรวจสอบ และหำกมีขอ้ขดัแยง้ให้ผู ้
ยืน่ค  ำร้องขอขำยไฟฟ้ำยืน่อุทธรณ์ไปยงัส ำนกังำนนโยบำยและแผนพลงังำน 

4. กำรไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำยจะแจง้ผลกำรพิจำรณำรับซ้ือไฟฟ้ำไปยงัผูย้ื่นข้อเสนอเป็นลำย
ลกัษณ์อกัษร ภำยใน 45 วนั นับจำกวนัท่ีกำรไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำยได้รับข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ
ครบถว้นทั้งน้ี กำรไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำยจะแจง้รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยให้ทรำบภำยใน 15 วนั นบัจำกวนั
แจง้ผลกำรพิจำรณำรับซ้ือไฟฟ้ำ 

5. ผูผ้ลิตไฟฟ้ำขนำดเล็กมำก จะตอ้งท ำสัญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำกบักำรไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำยภำยใน
60 วนั นับจำกวนัท่ีกำรไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำยแจง้ผลกำรพิจำรณำรับซ้ือไฟฟ้ำ หำกพน้ก ำหนดน้ีผูผ้ลิต
ไฟฟ้ำขนำดเล็กมำกไม่มำท ำสัญญำกำรซ้ือขำยไฟฟ้ำกบักำรไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำย ให้ถือวำ่ค ำขอจ ำหน่ำย
ไฟฟ้ำและกำรเช่ือมโยงระบบไฟฟ้ำของผูผ้ลิตไฟฟ้ำขนำดเล็กมำกรำยนั้นเป็นอนัยกเลิก 

6. ผูผ้ลิตไฟฟ้ำขนำดเล็กมำกท่ีลงนำมในสัญญำกำรซ้ือขำยไฟฟ้ำแลว้ จะจ่ำยไฟฟ้ำเขำ้ระบบ
ได้เม่ือกำรไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำยได้ตรวจสอบกำรเช่ือมโยงระบบไฟฟ้ำ ตลอดจนอุปกรณ์ท่ีติดตั้ง ว่ำ
เป็นไปตำมมำตรฐำนท่ีก ำหนดในแบบค ำขอจ ำหน่ำยไฟฟ้ำและกำรเช่ือมโยงระบบไฟฟ้ำ โดยกำร
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ไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำยจะตอ้งด ำเนินกำรให้แลว้เสร็จภำยใน 30 วนั นบัจำกวนัท่ีผูผ้ลิตไฟฟ้ำขนำดเล็กมำก
ไดติ้ดตั้งอุปกรณ์ไวอ้ยำ่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ และไดแ้จง้ควำมประสงคใ์ห้กำรไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำยเขำ้
ตรวจสอบระบบไฟฟ้ำก่อนจ่ำยไฟฟ้ำเขำ้ระบบ ทั้งน้ี ยกเวน้กรณีท่ีผูผ้ลิตไฟฟ้ำเป็นผูใ้ชไ้ฟรำยใหม่ ให้
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำยด ำเนินกำรตำมระเบียบปฏิบติัของกำรไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำย 

7. ผูผ้ลิตไฟฟ้ำขนำดเล็กมำกจะตอ้งไดรั้บใบอนุญำตตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด โดยน ำมำแสดง
กบักำรไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำยก่อนกำรเร่ิมจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ 
จ. เงื่อนไขการรับซ้ือไฟฟ้าจากผู้ผลติไฟฟ้าขนาดเลก็มาก 

เง่ือนไขกำรรับซ้ือไฟฟ้ำจำกผูผ้ลิตไฟฟ้ำขนำดเล็กมำกมีดงัน้ี 
1. กำรไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำยเป็นผูรั้บซ้ือไฟฟ้ำ 
2. กำรไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำยจะรับซ้ือไฟฟ้ำจำกผูผ้ลิตไฟฟ้ำท่ีมีลกัษณะกระบวนกำรผลิตไฟฟ้ำ

ตำมขอ้ ข. 
3. ปริมำณพลงัไฟฟ้ำของผูผ้ลิตไฟฟ้ำขนำดเล็กมำกแต่ละรำยท่ีจ่ำยเขำ้ระบบของกำรไฟฟ้ำ

ฝ่ำยจ ำหน่ำยจะตอ้งไม่เกิน 10 เมกะวตัต์ ณ จุดเช่ือมโยงระบบไฟฟ้ำ โดยกำรไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำยจะ
ค ำนึงถึงควำมสำมำรถและควำมมัน่คงของระบบไฟฟ้ำท่ีจะรับได ้ตำมระเบียบวำ่ดว้ยกำรเดินเคร่ือง
ก ำเนิดไฟฟ้ำขนำนกบัระบบของกำรไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำย 

4. เพื่อควำมมัน่คงของระบบไฟฟ้ำของกำรไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำย กำรไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำยมีสิทธ์ิ
ตรวจสอบ และ/หรือขอใหผู้ผ้ลิตไฟฟ้ำขนำดเล็กมำก ตรวจสอบ แกไ้ข ปรับปรุงอุปกรณ์กำรจ่ำยไฟฟ้ำ
ของผูผ้ลิตไฟฟ้ำขนำดเล็กมำกท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบไฟฟ้ำของกำรไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำยเม่ือใดก็ไดต้ำม
ควำมจ ำเป็น 
ฉ. จุดรับซ้ือไฟฟ้าและจุดเช่ือมโยงระบบไฟฟ้า 

1. จุดรับซ้ือไฟฟ้ำ หมำยถึง จุดท่ีติดตั้งมำตรวดัไฟฟ้ำท่ีผูผ้ลิตไฟฟ้ำขนำดเล็กมำก จ ำหน่ำย
ไฟฟ้ำใหก้บักำรไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำย 

2. จุดเช่ือมโยงระบบไฟฟ้ำ  หมำยถึง จุดท่ีระบบไฟฟ้ำของผู ้ผลิตไฟฟ้ำขนำดเล็กมำก
เช่ือมโยงกบัระบบไฟฟ้ำของกำรไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำย ซ่ึงกำรไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำยจะเป็นผูก้  ำหนดและ
อำจจะเป็นจุดเดียวกบัจุดรับซ้ือไฟฟ้ำก็ไดก้ำรไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำยจะรับซ้ือไฟฟ้ำจำกผูผ้ลิตไฟฟ้ำขนำด
เล็กมำก ณ จุดรับซ้ือไฟฟ้ำ 
ช. ค่าใช้จ่ายของผู้ผลติไฟฟ้าขนาดเลก็มาก 

ผูผ้ลิตไฟฟ้ำขนำดเล็กมำก จะตอ้งรับภำระค่ำใชจ่้ำยดงัต่อไปน้ี 
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1. ค่ำใช้จ่ำยในกำรเช่ือมโยงระบบไฟฟ้ำ ได้แก่ ค่ำระบบจ ำหน่ำยไฟฟ้ำจำกจุดเช่ือมโยง
ระบบไฟฟ้ำถึงโรงไฟฟ้ำของผูผ้ลิตขนำดเล็กมำก  ค่ำมำตรวดัไฟฟ้ำ ค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกบัระบบป้องกนั
ไฟฟ้ำและค่ำทดสอบอุปกรณ์ป้องกนั ยกเวน้กรณีท่ีอุปกรณ์ของผูผ้ลิตไฟฟ้ำมีระบบป้องกนัรวมอยู่
แลว้ ทั้งน้ีจะไม่คิดค่ำใช้จ่ำยในกำรตรวจสอบแบบเพื่อกำรขนำนเคร่ืองส ำหรับผูผ้ลิตไฟฟ้ำขนำดเล็ก
มำกท่ีเช่ือมโยงกบัระบบแรงดนัต ่ำผูผ้ลิตไฟฟ้ำขนำดเล็กมำก จะตอ้งช ำระค่ำใชจ่้ำยดงักล่ำวให้  เสร็จ
ส้ินก่อนท่ีกำรไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำยจะเร่ิมด ำเนินกำรเช่ือมโยงระบบไฟฟ้ำ 

2. ค่ำใช้จ่ำยในกำรตรวจสอบอุปกรณ์ ได้แก่ ค่ำใช้จ่ำยในกำรตรวจสอบอุปกรณ์กำรจ่ำย
ไฟฟ้ำของผูผ้ลิตไฟฟ้ำขนำดเล็กมำก ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบไฟฟ้ำของกำรไฟฟ้ำ ตำมขอ้ จ. 4 (ไม่ว่ำจะ
เป็นกำรตรวจสอบตำมระเบียบของกำรไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำยหรือกำรตรวจสอบตำมค ำขอของผูผ้ลิต
ขนำดเล็กมำก และค่ำใช้จ่ำยในกำรปฏิบติักำรท่ีเหมำะสมท่ีเกิดเพิ่มข้ึนจำกปกติของกำรไฟฟ้ำฝ่ำย
จ ำหน่ำย ทั้งน้ี เฉพำะในกรณีท่ีกำรไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำยตรวจสอบแลว้พบวำ่เป็นปัญหำท่ีเกิดจำกผูผ้ลิต
ไฟฟ้ำขนำดเล็กมำกเท่ำนั้ น (รำยละเอียดตำมส่ิงแนบท่ี 1) ผูผ้ลิตไฟฟ้ำขนำดเล็กมำกจะต้องช ำระ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรตรวจสอบอุปกรณ์ให้กบักำรไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำยภำยใน 30 วนั นบัจำกวนัท่ีไดรั้บใบ
แจง้หน้ีจำกกำรไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำย 
ซ. หลกัการก าหนดอตัราค่าไฟฟ้าในการซ้ือขายไฟฟ้ากับผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเลก็มาก 

อตัรำค่ำพลงังำนไฟฟ้ำในกำรซ้ือขำยไฟฟ้ำกบัผูผ้ลิตไฟฟ้ำขนำดเล็กมำก มีหลกักำรดงัน้ี 
1. อตัรำค่ำพลงังำนไฟฟ้ำท่ีกำรไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำยขำยให้ผูผ้ลิตไฟฟ้ำขนำดเล็กมำก เท่ำกบั

อตัรำค่ำพลงังำนไฟฟ้ำขำยปลีกตำมโครงสร้ำงอตัรำค่ำไฟฟ้ำขำยปลีก ตำมประเภทกำรใช้ไฟฟ้ำของ
ผูผ้ลิตไฟฟ้ำขนำดเล็กมำก รวมกบัค่ำไฟฟ้ำตำมสูตรกำรปรับอตัรำค่ำไฟฟ้ำโดยอตัโนมติัขำยปลีก (Ft 
ขำยปลีก) ในเดือนนั้นๆ 

ในส่วนของค่ำไฟฟ้ำส่วนอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจำกค่ำพลงังำนไฟฟ้ำ ผูผ้ลิตไฟฟ้ำขนำดเล็กมำก
ยงัคงตอ้งจ่ำยตำมประเภทกำรใชไ้ฟฟ้ำนั้นๆ 

2. ผูผ้ลิตไฟฟ้ำขนำดเล็กมำกท่ีมีปริมำณพลงัไฟฟ้ำขำยเขำ้ระบบไม่เกิน 6 เมกะวตัต์ กำร
ไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำยจะแบ่งกำรรับซ้ือพลงังำนไฟฟ้ำในแต่ละเดือนออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

2.1 ปริมำณพลงังำนไฟฟ้ำท่ีผูผ้ลิตไฟฟ้ำขนำดเล็กมำกขำยให้กำรไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำย
นอ้ยกวำ่หรือเท่ำกบัปริมำณพลงังำนไฟฟ้ำท่ีกำรไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำยขำยใหผู้ผ้ลิตไฟฟ้ำขนำดเล็กมำกใน
แต่ละเดือน กำรไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำยจะรับซ้ือพลงังำนไฟฟ้ำในส่วนน้ี เท่ำกบัค่ำพลงังำนไฟฟ้ำตำม
โครงสร้ำงอตัรำค่ำไฟฟ้ำขำยปลีกหรือค่ำพลงังำนไฟฟ้ำขำยปลีกเฉล่ีย ท่ีกำรไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำยขำยให้
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ผูผ้ลิตไฟฟ้ำขนำดเล็กมำกรำยนั้นๆ ในเดือนนั้นๆ รวมกบัค่ำไฟฟ้ำตำมสูตรกำรปรับอตัรำค่ำไฟฟ้ำโดย
อตัโนมติัขำยปลีก (Ft ขำยปลีก) 

2.2 ปริมำณพลงังำนไฟฟ้ำท่ีผูผ้ลิตไฟฟ้ำขนำดเล็กมำกขำยให้กำรไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำย
มำกกวำ่ปริมำณพลงังำนไฟฟ้ำท่ีกำรไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำยขำยให้ผูผ้ลิตไฟฟ้ำขนำดเล็กมำกในแต่ละเดือน 
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำยจะรับซ้ือพลงังำนไฟฟ้ำส่วนท่ีเท่ำกบัปริมำณพลงังำนไฟฟ้ำท่ีกำรไฟฟ้ำฝ่ำย
จ ำหน่ำยขำยให้ผูผ้ลิตไฟฟ้ำขนำดเล็กมำก ในแต่ละเดือน ด้วยรำคำตำมขอ้ 2.1พลงังำนไฟฟ้ำส่วนท่ี
ขำยเกินกวำ่ท่ีกำรไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำยขำยให้ผูผ้ลิตไฟฟ้ำขนำดเล็กมำก ก ำหนดรำคำรับซ้ือเป็น 2 กรณี 
ดงัน้ี 

2.2.1 กรณีเป็นผูใ้ชไ้ฟอตัรำปกติ อตัรำค่ำพลงังำนไฟฟ้ำท่ีขำยจะเท่ำกบัอตัรำค่ำ
ไฟฟ้ำขำยส่งเฉล่ียทุกระดบัแรงดนั ท่ีกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทยขำยใหก้ำรไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำย
รวมกบัค่ำไฟฟ้ำตำมสูตรกำรปรับอตัรำค่ำไฟฟ้ำโดยอตัโนมติัขำยส่งเฉล่ีย (Ft ขำยส่งเฉล่ีย) 

2.2.2 กรณีเป็นผูใ้ช้ไฟอตัรำ TOU อตัรำค่ำพลงังำนไฟฟ้ำท่ีขำยจะเท่ำกบัอตัรำ
ค่ำพลงังำนไฟฟ้ำขำยส่ง ณ ระดบัแรงดนั 11-33 กิโลโวลต์ ท่ีกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทยขำย
ให้กำรไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำย รวมกบัค่ำไฟฟ้ำตำมสูตรกำรปรับอตัรำค่ำไฟฟ้ำโดยอตัโนมติัขำยส่งเฉล่ีย 
(Ft ขำยส่งเฉล่ีย) 

3. ผูผ้ลิตไฟฟ้ำขนำดเล็กมำกท่ีมีปริมำณพลงัไฟฟ้ำขำยเขำ้ระบบเกินกว่ำ 6 เมกะวตัต์ กำร
ไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำยจะรับซ้ือพลงังำนไฟฟ้ำในอตัรำค่ำไฟฟ้ำ ดงัน้ี 

3.1 กรณีเป็นผูใ้ช้ไฟอตัรำปกติ อตัรำค่ำพลงังำนไฟฟ้ำท่ีขำยจะเท่ำกบัอตัรำค่ำไฟฟ้ำ
ขำยส่งเฉล่ียทุกระดบัแรงดนั ท่ีกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทยขำยให้กำรไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำย รวม
กบัค่ำไฟฟ้ำตำมสูตรกำรปรับอตัรำค่ำไฟฟ้ำโดยอตัโนมติัขำยส่งเฉล่ีย (Ft ขำยส่งเฉล่ีย) 

3.2 กรณีเป็นผู ้ใช้ไฟอัตรำ  TOU อัตรำค่ำพลังงำนไฟฟ้ำท่ีขำยจะเท่ำกับอัตรำค่ำ
พลงังำนไฟฟ้ำขำยส่ง ณ ระดบัแรงดนั 11-33 กิโลโวลต ์ท่ีกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทยขำยให้
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำย รวมกบัค่ำไฟฟ้ำตำมสูตรกำรปรับอตัรำค่ำไฟฟ้ำโดยอตัโนมติัขำยส่งเฉล่ีย (Ft 
ขำยส่งเฉล่ีย) 

4. ผูผ้ลิตไฟฟ้ำขนำดเล็กมำกท่ีมีปริมำณพลงัไฟฟ้ำเสนอขำยตำมสัญญำเกิน 1 เมกะวตัต์ ณ 
จุดรับซ้ือไฟฟ้ำ ปริมำณพลงังำนไฟฟ้ำท่ีน ำมำค ำนวณในขอ้ 2.2.1 และขอ้ 2.2.2 และขอ้ 3 จะถูกหัก
ออกร้อยละ 2 ของปริมำณพลงังำนไฟฟ้ำส่วนท่ีขำยเกินกวำ่ท่ีกำรไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำยขำยใหผู้ผ้ลิตไฟฟ้ำ
ขนำดเล็กมำก เพื่อเป็นค่ำด ำเนินกำรโครงกำรรับซ้ือไฟฟ้ำจำกผูผ้ลิตไฟฟ้ำขนำดเล็กมำก 
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5. ในกรณีท่ีผูผ้ลิตไฟฟ้ำขนำดเล็กมำกมีควำมประสงค์จะขอใช้ไฟฟ้ำในลักษณะไฟฟ้ำ
ส ำรองจำกกำรไฟฟ้ำ วิธีปฏิบติัและอตัรำค่ำไฟฟ้ำส ำรองจะเป็นไปตำมประกำศเร่ือง ไฟฟ้ำส ำรองของ
กำรไฟฟ้ำทั้งน้ี กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย จะแจง้ขอ้มูลค่ำไฟฟ้ำขำยส่งเฉล่ียทุกระดบัแรงดนั
ของกำรไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำย และค่ำไฟฟ้ำตำมสูตรกำรปรับอตัรำค่ำไฟฟ้ำโดยอตัโนมติัขำยส่งเฉล่ีย (Ft 
ขำยส่งเฉล่ีย) ให้กำรไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำยทรำบ ภำยใน 5 วนัท ำกำร นับตั้งแต่วำงใบแจง้หน้ีค่ำไฟฟ้ำ
ประจ ำเดือนกบักำรไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำย และกำรไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำยจะแจง้กำรรับซ้ือไฟฟ้ำ โดยแจง้ค่ำ
พลงังำนไฟฟ้ำขำยปลีกเฉล่ีย รำคำขำยส่ง หรือรำคำขำยส่งเฉล่ีย รวมทั้งหน่วยกำรซ้ือและกำรขำย
ไฟฟ้ำของผูผ้ลิตไฟฟ้ำขนำดเล็กมำก ในแต่ละเดือนให้กบัผูผ้ลิตไฟฟ้ำขนำดเล็กมำกเพื่อออกใบแจง้
หน้ี และใบเสร็จรับเงินหรือใบเสร็จรับเงิน/ใบก ำกบัภำษี ใหก้บักำรไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำยต่อไป 
ฌ. เงื่อนไขการช าระเงินค่าซ้ือไฟฟ้า 

1. ในกรณีท่ีผูผ้ลิตไฟฟ้ำขนำดเล็กมำก ซ้ือไฟฟ้ำจำกกำรไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำย กำรไฟฟ้ำฝ่ำย
จ ำหน่ำย จะจดบนัทึกหน่วยกำรใชไ้ฟฟ้ำ พร้อมกบัจดัท ำใบแจง้หน้ี โดยให้ผูผ้ลิตไฟฟ้ำขนำดเล็กมำก 
ช ำระเงินค่ำซ้ือไฟฟ้ำในรอบเดือนท่ีผำ่นมำใหก้ำรไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำย ภำยใน 15 วนั นบัจำกวนัท่ีไดรั้บ
ใบแจง้หน้ีจำกกำรไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำย ทั้งน้ี กรณีผูใ้ช้ไฟรำยใหญ่ให้เป็นไปตำมระเบียบของกำรไฟฟ้ำ
ฝ่ำยจ ำหน่ำย 

2. ในกรณีท่ีผูผ้ลิตไฟฟ้ำขนำดเล็กมำก มีกำรขำยไฟฟ้ำให้กำรไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำย กำรไฟฟ้ำ
ฝ่ำยจ ำหน่ำย จะจดบนัทึกหน่วยกำรขำยไฟฟ้ำ (Credit) และค ำนวณค่ำไฟฟ้ำในแต่ละเดือน และแจง้
ผูผ้ลิตไฟฟ้ำขนำดเล็กมำก เพื่อจดัท ำใบแจง้หน้ี โดยกำรไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำยสำมำรถแจง้ใหผู้ผ้ลิตไฟฟ้ำ
ขนำดเล็กมำกขอรับเงินจำกกำรไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำยเป็นประจ ำทุกเดือน หรือเม่ือจ ำนวนเงินค่ำไฟฟ้ำ
สะสมถึง 3,000 บำท ทั้งน้ี กำรไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำยจะตอ้งช ำระเงินค่ำไฟฟ้ำให้ผูผ้ลิตไฟฟ้ำขนำดเล็ก
มำกภำยใน 30 วนั นบัจำกวนัท่ีกำรไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำยไดรั้บใบแจง้ขอรับเงิน 
ญ. ความเสียหายของระบบไฟฟ้า 

ผูผ้ลิตไฟฟ้ำขนำดเล็กมำกและกำรไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำยจะต้องติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันควำม
เสียหำยของระบบไฟฟ้ำ ตำมระเบียบวำ่ดว้ยกำรเดินเคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำขนำนกบัระบบไฟฟ้ำของกำร
ไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำยหำกมีควำมเสียหำยเกิดข้ึนอนัเน่ืองจำกควำมบกพร่องทำงดำ้นอุปกรณ์ระบบไฟฟ้ำ
หรือสำเหตุอ่ืนๆ จำกฝ่ำยใด ฝ่ำยนั้นจะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบต่อควำมเสียหำยดงักล่ำว 
ฎ. ปัญหาจากการปฏิบัติตามระเบียบการรับซ้ือไฟฟ้าฯ และสัญญาการซ้ือขายไฟฟ้า 

1. ปัญหำจำกกำรปฏิบติัตำมระเบียบกำรรับซ้ือไฟฟ้ำฯ 
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ผูผ้ลิตไฟฟ้ำขนำดเล็กมำกท่ีประสบปัญหำจำกกำรปฏิบติัตำมระเบียบฯ  น้ี หรือผูผ้ลิตไฟฟ้ำ
ขนำดเล็กมำกท่ีมีควำมประสงค์จะยื่นค ำร้องเรียนหรือยื่นค ำอุทธรณ์ใดๆ  เก่ียวกับกำรปฏิบติัตำม
ระเบียบฯ น้ี ให้ยื่นไดต่้อคณะกรรมกำรนโยบำยพลงังำนแห่งชำติ โดยให้ส่งหนงัสือร้องเรียนไปยงั
ประธำนคณะกรรมกำรนโยบำยพลงังำนแห่งชำติ ส ำนกังำนนโยบำยและแผนพลงังำน เลขท่ี 121/1-2
ถนนเพชรบุรี เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400 และให้ถือว่ำกำรวินิจฉัยปัญหำโดยคณะกรรมกำรฯ ถือ
เป็นท่ีสุด 

2. ปัญหำจำกกำรปฏิบติัตำมสัญญำกำรซ้ือขำยไฟฟ้ำ 
ผูผ้ลิตไฟฟ้ำขนำดเล็กมำกท่ีประสบปัญหำจำกกำรปฏิบติัตำมสัญญำกำรซ้ือขำยไฟฟ้ำ หรือ

ผูผ้ลิตไฟฟ้ำขนำดเล็กมำกท่ีมีควำมประสงค์จะยื่นค ำร้องเรียนหรือยื่นค ำอุทธรณ์ใดๆ  เก่ียวกับกำร
ปฏิบติัตำมสัญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำ ใหย้ืน่ไดต่้ออนุญำโตตุลำกำร หำกอนุญำโตตุลำกำรไม่สำมำรถวินิจฉยั
หำขอ้ยติุได ้ใหศ้ำลไทยเป็นผูว้นิิจฉยัช้ีขำด 
ฏ. การแก้ไขระเบียบการรับซ้ือไฟฟ้าฯ 

กำรแกไ้ขระเบียบกำรรับซ้ือไฟฟ้ำ ฯ ทุกคร้ังจะตอ้งไดรั้บควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร 

นโยบำยพลงังำนแห่งชำติ 
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ภาคผนวก ค 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรเช่ือมโยงระบบไฟฟ้ำส ำหรับผูผ้ลิตไฟฟ้ำขนำดเล็กมำก  

ปริมำณพลงัไฟฟ้ำเสนอขำยตำมสัญญำไม่เกิน 6.0 เมกะวตัต ์
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ค่าใช้จ่ายในการเช่ือมโยงระบบไฟฟ้า 

ส าหรับผู้ผลติไฟฟ้าขนาดเลก็มาก ปริมาณพลงัไฟฟ้าเสนอขายตามสัญญาไม่เกนิ 6.0 เมกะวตัต์ 
 

รายการ 
ค่าใช้จ่าย (บาท) 

กฟน. กฟภ. 
ค่ำก่อสร้ำงและปรับปรุงระบบ
จ ำหน่ำย  
(ระยะเวลำด ำเนินกำร) 

ข้ึนอยูก่บัระยะทำง และขนำด
หมอ้แปลง 

(กรณีแรงสูง) 

ข้ึนอยูก่บัระยะทำง และขนำด
หมอ้แปลง 

(กรณีแรงสูง) (40-55 วนั) 
ค่ำตรวจสอบแบบเพื่อกำร
ขนำนเคร่ือง (กรณีแรงสูง) 
(ระยะเวลำด ำเนินกำร) 

ไม่เกิน 15,000 * 
 

(3-5 วนั) 

ไม่เกิน 15,000 * 
 

(3-5 วนั) 
ค่ำทดสอบอุปกรณ์ป้องกนั 
(กรณีแรงสูง) 
(ระยะเวลำด ำเนินกำร) 

ไม่เกิน 50,000* 
 

(3-5 วนั) 

ไม่เกิน 50,000* 
 

(3-5 วนั) 
ค่ำติดตั้งมิเตอร์เพิ่มเติม 
- แรงต ่ำ 
- แรงสูง 

 
1,600-20,000 

10,000-25,000 

 
1,600-20,000 

10,000-25,000 
 

หมายเหตุ 
1. ค่ำธรรมเนียมกำรขอใชไ้ฟฟ้ำในกรณีเป็นผูใ้ชไ้ฟรำยใหม่ ให้เป็นไปตำมขอ้บงัคบักำร

ไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำย 
2. * ส ำหรับเคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำขนำดเล็กกว่ำ 6 MW ให้คิดค่ำใช้จ่ำยลดลงตำมสัดส่วน

ของขนำดเคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำ 
3. ผูผ้ลิตไฟฟ้ำพลงังำนหมุนเวียนขนำดเล็กมำกท่ีเช่ือมโยงกบัระบบแรงสูง และมีเคร่ือง

ก ำเนิดไฟฟ้ำขนำดก ำลงัผลิตเกินกวำ่ 500 kW หำกมีควำมประสงค์จะติดตั้งอุปกรณ์ Synchronous 
check Relay ท่ีสถำนีไฟฟ้ำของ กฟภ. จะพิจำรณำค่ำใชจ่้ำยโดยประมำณ 200,000 บำทต่อชุด 

 

ประเด็นเพิม่เติมประกอบการพจิารณารับซ้ือไฟฟ้า 
 

1. ผูใ้ชไ้ฟในอตัรำท่ีแตกต่ำงกนัตำมช่วงเวลำของวนั (Time of Day: TOD) ท่ีตอ้งกำรขำย
ไฟฟ้ำให้กำรไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำยตำมนโยบำยกำรรับซ้ือไฟฟ้ำจำกผูผ้ลิตไฟฟ้ำขนำดเล็กมำก จะตอ้ง
เปล่ียนประเภทกำรใชไ้ฟฟ้ำเป็นอตัรำท่ีแตกต่ำงกนัตำมช่วงเวลำของกำรใช ้(Time of Use: TOU) 
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2. ผูผ้ลิตไฟฟ้ำท่ีเป็นลูกค้ำเดิมของกำรไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำย กำรไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำยจะ
พิจำรณำเปล่ียนประเภทกำรใชไ้ฟตำมควำมเหมำะสม  หำกภำยใน 12 เดือน ผูผ้ลิตไฟฟ้ำมีปริมำณ
พลงังำนไฟฟ้ำท่ีซ้ือจำกกำรไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำยลดลง 

3. ผูผ้ลิตไฟฟ้ำท่ีเป็นลูกคำ้รำยใหม่ กำรไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำยจะจดัประเภทกำรใชไ้ฟฟ้ำและ
จดัหำมิเตอร์ท่ีเหมำะสม โดยจะพิจำรณำจำกขอ้มูลก ำลงักำรผลิตไฟฟ้ำท่ีขำยเขำ้ระบบ และควำม
ตอ้งกำรใชไ้ฟฟ้ำสูงสุดตำมท่ีผูผ้ลิตกรอกในแบบค ำขอจ ำหน่ำยไฟฟ้ำและกำรเช่ือมโยงระบบไฟฟ้ำ 

4. กำรคิดค่ำ Power Factor ใช้หลกัเกณฑ์เดียวกบัท่ีกำรไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำยคิดกบัผูใ้ช้ไฟ
ในปัจจุบนั 
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ประวตัิผู้เขยีน 

 

 

ช่ือ-สกุล นำยพรศกัด์ิ  เช้ือเมืองพำน 
 

วนั-เดือน-ปีเกดิ 06 กนัยำยน 2511 
 

ประวตัิการศึกษา พ.ศ. 2519 – พ.ศ. 2524 
ระดบัประถมศึกษำ โรงเรียนบำ้นปอเรียง จงัหวดัเชียงรำย 
พ.ศ. 2526 – พ.ศ. 2528 
ระดบัมธัยมศึกษำตอนตน้ โรงเรียนชยำภิวฒัน์วทิยำ จงัหวดัเชียงรำย  
พ.ศ. 2529 – พ.ศ. 2531 
ระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำย โรงเรียนพำนพิทยำคม จงัหวดัเชียงรำย  

  พ.ศ. 2532 – พ.ศ. 2536 
ระดบัปริญญำตรี  

  ภำควิชำพืชสวน คณะเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ จังหวดั                             
เชียงใหม่  
พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2542 

  ภำควิชำส่งเสริมกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร (สำขำส่งเสริมกำรป่ำ
ไม)้ มหำวทิยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช จงัหวดันนทบุรี   
พ.ศ. 2552 – ปัจจุบนั 
ระดบัปริญญำโท 
หลัก สู ตรป ริญญ ำบ ริห ำรธุร กิ จมหำบัณ ฑิ ต  คณ ะบ ริห ำรธุ รกิ จ 
มหำวทิยำลยัเชียงใหม่  
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ประวตัิการท างาน พ.ศ. 2536 – พ.ศ. 2540 
เจำ้หนำ้ท่ีกำรเกษตรและภูมิทศัน์ เรนฟอเรสท ์รีสอร์ท จงัหวดัพิษณุโลก  

 เจำ้หนำ้ท่ีส่งเสริมป่ำไม ้หวัหนำ้ส่วนปลูกไมโ้ตเร็วและผูจ้ดักำรฝ่ำย 
พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2549 
โครงกำรพิเศษ บริษทั สวนกิตติ จ  ำกดั จงัหวดัฉะเชิงเทรำ  
พ.ศ. 2550 - ปัจจุบนั 

 ผูจ้ดักำรส่วนประชำสัมพนัธ์และชุมชนสัมพนัธ์ บริษทั สหโคเจน (ชลบุรี) 
จ  ำกดั (มหำชน) จงัหวดัชลบุรี  

 

 

 


