
การอนญุาตหรอืรบัแจง้การผลติไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทติย ์(Solar PV)

นายวรีะพล  จริประดษิฐกลุ

กรรมการก ากบักจิการพลงังาน 
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ผู้ประกอบกจิการผลติไฟฟา้จากเซลลแ์สงอาทติย์

หา่งจากเป้าหมาย 
AEDP อยูป่ระมาณ 

2,800 MWp
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คา่ความตอ้งการพลงัไฟฟ้าสงูสดุของระบบไฟฟ้า 
(System Peak) ปี 2559

EGAT+ IPP +SPP + IMPORT

VSPP

MW

30,973 MW

วันที ่11 พ.ค. 2559  เวลา 14.00 น. อณุหภมูิ
เฉลีย่ 36.3 องศาเซลเซยีส
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คา่ความตอ้งการพลงัไฟฟ้าสงูสดุของระบบไฟฟ้า 
(System Peak) ปี 2560

EGAT+ IPP +SPP + IMPORT

VSPP

30,303 MW

วันที ่4 พ.ค. 2560  เวลา 14.20 น. อณุหภมูิ
เฉลีย่ 35.2 องศาเซลเซยีส

MW

คา่ความตอ้งการพลังไฟฟ้าสงูสดุ ปี 2560 ต า่กวา่ปี 2559  669 MW ลดลงรอ้ยละ 2.16
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ภาพรวมก าลงัการผลติไฟฟ้าของประเทศ

Installed 

Cap. (MW)

Contracted 

Cap. (MW)

Installed 

Cap. (MW)

Contracted 

Cap. (MW)

 1. EGAT 18,980 16,369 18,996 16,071
    growth 0.08% -1.82%

 2. IPP 15,864 14,767 15,922 14,949
    growth 0.36% 1.23%

 3. SPP 9,097 5,327 11,113 6,496

     3.1 จ ำหน่ำยเขำ้ระบบ 5,327 5,327 6,496 6,496

    growth 21.95% 21.95%

     3.2 ใชเ้อง & ขำย

ลกูคำ้ตรง

3,771 - 4,617 -

    growth 22.45%

 4. IMPORT 4,478 3,582 4,283 3,878
    growth -4.36% 8.26%

 5. VSPP 4,190 3,067 4,761 3,508
    growth 13.62% 14.39%

 6. IPS 2,234 - 2,419 -
    growth 8.27%

รวมก ำลังผลติ 54,844 43,111 57,493 44,902
    growth 4.83% 4.15%

ปี 2559

(ขอ้มูล ณ พ.ค. 2559)

ปี 2560

(ขอ้มูล ณ พ.ค. 2560)
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อตัราคา่ไฟฟ้าส ารอง
ในโครงสรา้งอตัราคา่ไฟฟ้าปี 2558-ปัจจบุนั



ใครคอืผูใ้ชไ้ฟฟ้าส ารอง

อตัราคา่ไฟฟ้าส ารองในปจัจบุนั

ท าไมจงึมคีา่ไฟฟ้าส ารอง

หวัขอ้การน าเสนอ

1

2

3
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1. ใครคอืผูใ้ชไ้ฟฟ้าส ารองในปจัจบุนั

กรณีที ่1  มเีครือ่งก าเนดิไฟฟ้าของตนเองและใชไ้ฟฟ้าทีผ่ลติเองเป็นหลัก แตต่อ้งการส ารองไฟฟ้าไวใ้ช ้

ทดแทนในกรณีเครือ่งก าเนดิไฟฟ้าของตัวเองขัดขอ้ง/หยดุซอ่มและบ ารุงรักษา

โรงไฟฟ้า ผลติไฟฟ้าใชเ้อง
(เชน่ โรงงานอตุสาหกรรม)

คา่ไฟฟ้าส ารอง
(กรณี 1)กฟผ. กฟน./กฟภ. 

หลกั 100%
ส ารอง

กรณีที ่2 มเีครือ่งก าเนดิไฟฟ้าของตนเอง ผลติไฟฟ้าดว้ยระบบ Cogeneration และใชไ้ฟฟ้าทีผ่ลติเอง
เป็นหลักแตต่อ้งการส ารองไฟฟ้าไวใ้ชท้ดแทนในกรณีเครือ่งก าเนดิไฟฟ้าของตัวเองขัดขอ้ง/
หยดุซอ่มและบ ารงุรักษา

ลกูคา้ตรงโรงไฟฟ้า กฟผ. กฟน./กฟภ. ลกูคา้ตรง

ผูผ้ลติไฟฟ้าระบบ 
Cogen

ลกูคา้ตรง

คา่ไฟฟ้าส ารอง
(กรณี 2)

หลกั 100%

ส ารอง

ผูใ้ชไ้ฟฟ้าตามประกาศอตัราคา่ไฟฟ้าส ารอง : แบง่ตามลกัษณะการใชไ้ฟฟ้า

ผูใ้ชไ้ฟฟ้าอืน่ๆ

ผูผ้ลติไฟฟ้า กฟผ. กฟน./กฟภ. ผูใ้ชไ้ฟ แหลง่ผลติ
ไฟฟ้า

<100%

กรณีอืน่ๆ ในปัจจบุัน มคีวามตอ้งการใชไ้ฟฟ้าในลักษณะกึง่ส ารองหลากหลายขึน้ ตามรปูแบบการผลติ
และใชไ้ฟฟ้า (Business Model) ซึง่เปลีย่นแปลงไป



เดอืนทีไ่มม่กีารใชไ้ฟฟ้าจากระบบไฟฟ้า

เดอืนทีม่กีารใชไ้ฟฟ้าจากระบบไมค่รบตามสญัญา

เดอืนทีม่กีารใชไ้ฟฟ้าจากระบบเกนิกวา่สญัญา

kW ตามสญัญา
=1000 kW

คดิคา่ DC+EC อัตราปกติ

(DC1 = 600 kW x 74.14 บ./kW
= 44,484 บาท)

kW ใชจ้รงิ
=600 kW

คดิคา่ DC อัตราคา่ไฟฟ้าส ารอง

(DC2 = 400 kW x 52.71 บ./kW
= 21,084 บาท)

2. อตัราคา่ไฟฟ้าส ารองในปจัจบุนั

kW ตามสญัญา
= 1000 kW

kW ใชจ้รงิ = 0

คดิคา่ DC อัตราคา่ไฟฟ้าส ารอง

(DC0 = 1000 kW x 52.71 บ./kW
= 52,710 บาท)

• มกีารก าหนดอตัราส าหรับ 2 กรณี ดงันี ้ 
กรณีที ่1  มเีครือ่งก าเนดิไฟฟ้าของตนเองและใชไ้ฟฟ้าทีผ่ลติ

เองเ ป็นหลัก แต่ตอ้งการส ารองไฟฟ้าไว ใ้ช ้

ทดแทนในกรณีเครื่องก าเนิดไฟฟ้าของตัวเอง
ขดัขอ้ง/หยดุซอ่มและบ ารงุรักษา

กรณีที่ 2  มีเครื่องก าเนิดไฟฟ้าของตนเอง ผลติไฟฟ้าดว้ย
ระบบ Cogeneration และใชไ้ฟฟ้าทีผ่ลติเองเป็น
หลักแตต่อ้งการส ารองไฟฟ้าไวใ้ชท้ดแทนในกรณี
เครื่องก าเนิดไฟฟ้าของตัวเองขัดขอ้ง/หยุดซ่อม
และบ ารงุรักษา

• มกีารท าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าส ารอง ตามปรมิาณ kW ที่
ตอ้งการส ารองไว ้

• โครงสรา้งอตัราคา่ไฟฟ้าส ารอง

Demand Charge (DC) บาท/kW < อตัราปกติ
Energy Charge (EC) บาท/หน่วย = อตัราปกติ
Service Charge (SC) บาท/เดอืน = อตัราปกติ

ระดบั
แรงดนั

คา่ความตอ้งการพลงัไฟฟ้า (DC)
(บาท/kW)

อตัราปกติ
อตัราคา่ไฟฟ้าส ารอง

กรณีที ่1 กรณีที ่2

สงู 74.14 52.71 26.36
กลาง 132.93 58.88 29.44
ต ่า 210.00 66.45 33.22

การค านวณคา่ไฟฟ้าส ารอง*
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DC = DC1 + DC2 = 65,568 บาท

kW ตามสญัญา
= 1000 kW

คดิคา่ DC+EC อัตราปกติ
(DC1 = 1000 kW x 74.14 บ./kW

= 74,140 บาท)

kW ใชจ้รงิ
1500 kW คดิคา่ DC อัตราปกติ x 2 + EC ปกติ

(DC2 = 500 kW x 74.14 บ./kW x 2 เทา่
= 74,140 บาท)

DC = DC1 + DC2 = 148,280 บาท

* ตวัอยา่งการค านวณ ก าหนดให้

• เป็นผูใ้ชไ้ฟฟ้าอตัราคา่ไฟฟ้าส ารอง กรณีที ่1
• เชือ่มตอ่ทีแ่รงดันสงู
• มปีรมิาณการใชไ้ฟฟ้าส ารองตามสญัญา 1,000 kW
• มกีารใชไ้ฟฟ้าจากระบบสงูสดุ 1,500 kW

DC = DC0 = 52,710 บาท
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• ผูใ้ชไ้ฟฟ้า on-grid ทีผ่ลติไฟฟ้าเองเป็นหลัก ใชบ้รกิารระบบไฟฟ้าของรัฐเป็นแหลง่ส ารองไฟฟ้า

• ผูผ้ลติไฟฟ้าทีม่รีะบบไฟฟ้าของรัฐเป็นแหลง่ไฟฟ้าส ารอง สามารถประหยัดการลงทนุส ารองก าลัง
ผลติของตนเองได ้

• รัฐมีภาระทีต่อ้งลงทุนเพื่อดูแลระบบไฟฟ้าในภาพรวมใหผู้ใ้ชไ้ฟฟ้าท่ัวประเทศมีไฟฟ้าใชอ้ย่าง
เพยีงพอ รวมถงึในกรณีทีแ่หล่งไฟฟ้าหลักของผูใ้ชไ้ฟฟ้า on-grid ทีผ่ลติไฟฟ้าใชเ้อง/ส ารองให ้
ลกูคา้ตรง/ขัดขอ้ง/หยดุซอ่มและบ ารงุรักษา

• ตน้ทุนการใหบ้รกิารไฟฟ้าของรัฐซึง่รวมถงึภาระการลงทุนพัฒนาระบบและส ารองความสามารถใน
การจา่ยไฟฟ้าใหแ้กผู่ใ้ชไ้ฟฟ้า on-grid ทีผ่ลติไฟฟ้าใชเ้อง เป็นสว่นหนึง่ของคา่ไฟฟ้าทีค่ดิกับผูใ้ช ้

ไฟฟ้าทั่วประเทศ 

• ผูใ้ชร้ะบบไฟฟ้าของรัฐซึง่เป็นบรกิารสาธารณะเพื่อเป็นแหล่งไฟฟ้าส ารอง ควรเป็นผูรั้บภาระค่า
ไฟฟ้าส ารอง ตามหลักผูใ้ชป้ระโยชนเ์ป็นผูจ้า่ย

• คา่ไฟฟ้าส ารองทีรั่ฐเป็นผูใ้หบ้รกิาร ควรต ่ากวา่คา่ลงทนุของเอกชน และควรอยูใ่นระดับทีท่ าให ้
ผูใ้ชไ้ฟฟ้าส ารองใชไ้ฟฟ้าจากระบบอยา่งระมัดระวงั ใหเ้ป็นภาระกบัระบบไฟฟ้าในภาพรวมลดลง
และชว่ยใหรั้ฐสามารถลดการลงทนุได ้ ซึง่จะท าใหผู้ใ้ชไ้ฟฟ้าท่ัวประเทศ ไดรั้บประโยชนจ์ากการที่
ภาคเอกชนมสีว่นรว่มในการผลติไฟฟ้าไดใ้นทีส่ดุ

3. ท าไมจงึมคีา่ไฟฟ้าส ารอง

โรงไฟฟ้า

ผูผ้ลติไฟฟ้าใชเ้อง

กฟผ. กฟน./กฟภ. 

ส ารอง

ผูใ้ชไ้ฟฟ้าปกติ
หลัก

ผูใ้ชไ้ฟฟ้าท่ัวประเทศเป็นผูรั้บภาระ

ผูใ้ชไ้ฟฟ้าส ารองเป็นผูรั้บภาระ
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