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บทปฏิเสธความรับผิดชอบ (Disclaimer)

คณะผู้จัดท าได้ใช้ความพยายามอย่างสูงสุดในการท าให้เนือ้หาที่อยู่ในคู่มอืฉบบันี้มีความถูกต้อง แม่นย า และทันต่อสถานการณ์ปัจจบุัน อยา่งไรก็ตาม นโยบาย กฏระเบียบ และพัฒนาการด้านพลังงานาทดแทนมกีาร
เปลี่ยนแปลงพัฒนาไปอยา่งต่อเนือ่งตลอดเวลา ดังนั้น คณะผู้จัดท าจึงไม่สามารถที่จะท าให้คู่มือฉบับนี้ครอบคลุมต่อเนื้อหาที่เกีย่วขอ้งต่อการพัฒนาโครงการพลังงานทดแทนได้ในทกุประเด็น คู่มอืฉบับนี้จะได้รับการ
ปรับปรุงเนื้อหาอยา่งต่อเนือ่งเพื่อให้คงไว้ซ่ึงความถูกต้องและทันต่อสถานการณ์ปัจจบุัน อยา่งไรก็ตาม GIZ และ USAID รวมถึงหน่วยงานที่เป็นผู้ร่วมด าเนินโครงการต่าง ๆ ไม่สามารถรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นต่อ
การน าเนื้อหาและขอ้มูลภายในคู่มอืฉบบันี้ไปใช้งาน คู่มือฉบับนี้ไม่สามารถใชท้ดแทนหรือหกัล้างกฎหมาย ข้อก าหนด และกฎระเบียบต่าง ๆ ที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน รวมถึงไม่สามารถทดแทนเอกสารของทาง
ราชการหรือของภาครัฐที่ออกโดยหน่วยงานทีม่อี านาจ

หากมีข้อเสนอแนะสามารถติดต่อได้ที่ Thachatat.Kuvarakul@giz.de,  Sunee_Moungchareon@abtassoc.com คู่มือฉบับนี้จะได้รับการปรับปรุงเนื้อหาอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับนโยบายปัจจบุัน ซ่ึงผู้อ่าน
สามารถเข้าถงึคู่มือฉบับล่าสุดได้ที่ http://usaidcleanpowerasia.aseanenergy.org

พิมพ์ลักษณ์ 
ผู้เขียน

ธนัย โพธิสัตย์ (GIZ)

ธชทัต คูวรากุล (GIZ)

บุญรอด เยาวพฤกษ์ (USAID CPA)

สุณีย์ ม่วงเจริญ (USAID CPA)

แปลเป็นภาษาไทยจาก “Solar PV Rooftop Implementation Guidelines: Thailand” โดย สุพจน์ ชุณหโชติอนันต์

ผู้เผยแพร่

▪ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ)

▪ USAID Clean Power Asia

กรุงเทพมหานคร ตุลาคม 2560
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ทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์และความต้องการพลังงานที่ก าลังเพิ่มขึ้นท าให้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นภูมิภาคที่มีศักยภาพสูงส าหรับ
พลังงานแสงอาทิตย์ ประเทศเยอรมนีเป็นผู้น าการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานโดยก าลังเลิกใช้พลังงานฟอสซิล และเพิ่มการใช้พลังงาน
หมุนเวียนเข้าในแหล่งพลังงานของประเทศ ประสบการณ์อันยาวนานจากกระบวนการดังกล่าวท าให้ประเทศเยอรมันมีผลิตภัณฑ์
เครื่องมือและมีความช านาญเฉพาะด้านในภาคพลังงานหมุนเวียน โครงการ “การปรับแก้ไขด้านพลังงงานของประเทศเยอรมัน”ได้
สอดคล้องกับความต้องการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยสร้างผลกระทบที่เป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายในตลาดพลังงานของ
แต่ละประเทศและธุรกิจของเยอรมนีและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงเจ้าของสถานท่ี

ด้วยการประสานงานและสนับสนุนทางการเงินของกระทรวงเศรษฐกิจและพลังงานของรัฐบาลสหพันธ์สาธรณรัฐเยอรมนี (BMWi)
“โครงการการปรับแก้ไขเรื่องพลังงานของเยอรมนี” ด าเนินการโดยความร่วมมือกับองค์กรพันธมิตรหลายแห่ง องค์กรความร่วมมือ
ระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) และหอการค้าเยอรมัน-ไทย เป็นผู้ด าเนินงานโครงการนี้ในประเทศไทย โดยส่งเสริมความร่วมมือ
ที่ยั่งยืนระหว่างธุรกิจของประเทศเยอรมนีและประเทศไทย

ด้วยการท างานอย่างใกล้ชิดกับผู้บริโภค ผู้พัฒนาโครงการ และนักลงทุน ในตลาดพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย GIZ ได้เห็นถึง
ความจ าเป็นในการส่งเสริมตลาดพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา ผ่านการจัดท าคู่มือการด าเนินงานทีละขั้นตอนที่ง่ายต่อการ
ปฏิบัติตามฉบับบน้ีขึ้น โดยความร่วมมือระหว่าง GIZ และ USAID Clean Power Asia ในการจัดท าคู่มือฉบับนี้

ขณะที่ราคาของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ก าลังลดลง ต้นทุนด้านพลังงานแสงอาทิตย์ก็สามารถแข่งขันได้มากขึ้น อย่างไรก็ตามการจัดหา
เงินลงทุนเริ่มแรกยังคงเป็นอุปสรรค ซึ่งอุปสรรคนี้สามารถแก้ไขได้ด้วยรูปแบบธุรกิจแบบบุคคลที่สามเป็นผู้ลงทุน (Third Party 
Ownership-TPO) โดยรูปแบบ ธุรกิจนี้ช่วยขจัดอุปสรรคในการลงทุนเริ่มต้นของผู้ที่ต้องการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ และเป็นความหวังที่จะท าให้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถเข้าถึงโดยผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มใหญ่ได้ นี่เป็นเพียงหนึ่งในหลากหลาย
ข้อมูลท่ีกล่าวถึงในคู่มือฉบับนี้ รวมถึงเครื่องมือภาคปฏิบัติและรายการตรวจสอบท่ีตอบสนองต่อความต้องการของท้ังสองฝ่าย ท้ังผู้ใช้
ไฟฟ้าและบริษัทพลังงานแสงอาทิตย์

หน้า 1/2

โทมัส โครเมทซ์กา
ผู้อ ำนวยกำรแผนงำนพลังงำน GIZ ประจ ำประเทศไทย

“…ขณะที่ราคาของแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ก าลังลดลง พลังงาน

แสงอาทิตย์ก็สามารถแข่งขันได้มาก
ขึ้น...
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USAID Clean Power Asia เป็นโครงการด้านพลังงานสะอาดในระดับภูมิภาคที่ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานเพื่อการพัฒนา
ระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา โดยมีเป้าหมายที่ส่งเสริมและเพิ่มการลงทุนในพลังงานหมุนเวียนที่เช่ือมต่อกับระบบโครงข่าย
ไฟฟ้า โครงการนี้เป็นโครงการช่วยเหลือรัฐบาลในลุ่มแม่น้ าโขงตอนล่าง (ซึ่งมีการเชื่อมโยงกับประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมด) ในการ
วางแผนการใช้พลังงานหมุนเวียนในระดับสูงและการก าหนดนโยบายหรือกฎระเบียบที่ส่งเสริมการลงทุนในพลังงานหมุนเวียนซึ่งเป็น
ภาคพลังงานท่ีมีปล่อยมลพิษต่ า ในขณะเดียวกันก็ดึงดูดภาครัฐและภาคเอกชนลงทุนพัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียนมากขึ้น

หลายปีที่ผ่านมาพลังงานแสงอาทิตย์ถือว่ามีราคาแพงเมื่อเทียบกับพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิล แต่ ณ วันนี้ต้นทุนกพลังงานแสงอาทิตย์
ไม่แพงมากเหมือนแต่ก่อน และในหลายประเทศมีการลงทุนติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้เองโดยไม่
จ าเป็นต้องมีเงินภาครัฐมาอุดหนุน ส าหรับประเทศไทยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเราเริ่มมองเห็นเจ้าของอาคารพาณิชย์และโรงงาน
อุตสาหกรรมก าลังพิจารณาลงทุนติดตั้งระบบผลิตไฟฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
รวมถึงการเข้าถึงแหล่งพลังงานสะอาดและบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แม้จะมีความเป็นไปนากรลงทุนในเชิงเศรษฐกิจ
ของโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาแต่ก็ยังมีความเสี่ยงที่ไม่คาดคิดและค่าใช้จ่าเพิ่มเติมซึ่งส่งผลให้
โครงการลดความน่าดึงดูดใจในการลงทุน ส าหรับเจ้าของสถานท่ีท่ีประสงค์จะลงทุนติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าฯแต่ขาดข้อมูลท่ีน่าเช่ือถือ 
(เช่น ข้อมูลทางเทคนิคและข้อมูลทางการเงิน) และยังไม่มีเครื่องมือที่ช่วยประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจด้วยตนเองจึงส่งผล
กระทบกับการตัดสินใจลงทุนในระบบผลิตไฟฟ้าฯ ส าหรับผู้ให้บริการด้านผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์สถานะทางกฎหมายใน
รูปแบบธุรกิจแบบลงทุนด้วยตนเองหรือแบบบุคคลที่สามเป็นผู้ลงทุนยังมีความคลุมเครือในขั้นตอนการขอและการออกใบอนุญาตซึ่ง
ยังไม่ได้มีการก าหนดไว้อย่างชัดเจนประกอบกับการจัดหาเงินทุนส าหรับโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบน
หลังคาซึ่งมีขนาดก าลังผลิตติดตั้งขนาดเล็กยังคงเป็นเรื่องท้าทายส าหรับผู้พัฒนาโครงการ

ด้วยความร่วมมือกับ GIZ ประเทศไทย เราหวังว่าคู่มือด้านพลังงานหมุนเวียน เรื่อง การพัฒนาโครงการการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา ส าหรับประเทศไทย จะช่วยในการขจัดอุปสรรคการลงทุนในตลาดพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย
รวมถึงการท าให้ขั้นตอนการอนุญาตและการออกใบอนุญาตมีความชัดเจนมากขึ้นและจะส่งผลให้มีการลงทุนติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาในประเทศไทยมากขึ้น

หน้า 2/2
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“เราเช่ือว่าเครื่องมือในคู่มือ
อิเลคทรอนิกส์

นี้จะช่วยปลดล็อกปัญหาอุปสรรคการ
ลงทุนติดตั้งระบบผลิตไฟฟา้จาก

พลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย”

แองเจล่า ฮอกก์
ผู้อ ำนวยกำร Director, Regional Environment Office, USAID Regional Development Mission for Asia
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วิธีด าเนินการทีละขั้นตอน

คู่มือเพื่อกำรพัฒนำโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ที่ตดิตั้งบนหลังคำเพื่อผลติและใช้ไฟฟ้ำเอง ส ำหรับประเทศ
ไทย คู่มือนี้แสดงวิธีกำรด ำเนินกำรเป็นสองรูปแบบ คือ แผนภูมิแกนต์ และผังงาน

• แผนภูมิแกนต์ (Gantt’s Chart) แสดงถึงกรอบเวลำที่ต้องด ำเนินกำรในกำรท ำแต่ละกระบวนกำรให้ส ำเร็จ 
• ผังงำน (Flow Chart) จะแสดงระยะเวลำที่ละเอียดกว่ำและชัดเจนกว่ำในแต่ละกระบวนกำร

หน้าเริ่มต้น

เกี่ยวกับคู่มือ
ขอบเขตและค ำที่ใช้ในคู่มือ
…
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คู่มือนี้ใช้อย่างไร?
คู่มืออิเลคทรอนิกส์นี้เป็นไฟล์ PDF แบบโต้ตอบได้ โดยมีปุ่ม
ต่างๆ ในคู่มือนี้ เพื่อช่วยให้ผู้อ่านสามารถด าเนินการได้ด้วย
ตนเองผ่านสารบัญต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ  ซึ่งปุ่มต่างๆ ใน
คู่มือนี้ถูกแสดงในลักษณะเป็นเงา

ปุ่มน าทางจะอยู่ที่ด้านล่างของทุกหน้าในคู่มือนี้ ผู้อ่านสามารถย้อนกลับไปยงัแผนภูมิภาพรวมจากหน้าใดก็ได้  หรือ การเปลี่ยนหน้า
ตามปกติ (หน้าถัดไป หรือหน้าก่อน) ก็สามารถท าได้เช่นกัน
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><เกี่ยวกับคู่มืออิเลคทรอนกิส์นี้
ขอบเขตของคู่มือนี้
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รวมถึง ไม่รวม

ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา

ไม่เช่ือมต่อสายส่ง

ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนพ้ืนดิน

เชื่อมต่อสายส่ง

ผลิตเพื่อใช้เอง
ส่งกระแสไฟฟ้ากลับสู่สายส่ง

• ครอบคลุมก าลังผลิตติดตั้งทุกขนาด 
• รูปแบบธุรกิจท่ีกล่าวถึงในคู่มือฉบับนี้ประกอบดว้ย โครงการแบบลงทุนเอง (Self-financed) และ 

โครงการแบบบุคคลที่สามเป็นผู้ลงทุน (Third-party Ownership)

หน้า 1/2



Home

><เกี่ยวกับคู่มืออิเลคทรอนกิส์นี้
ค ำศัพท์ที่ใช้ในคู่มือนี้
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เจ้าของสถานที่
เจ้าของอาคารหรือโรงงานท่ีต้องการ
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์บนหลังคา

ผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ
บริษัทท่ีออกแบบ,จัดหา และหรือก่อสร้าง
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์

ผู้ให้บริการด้านการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ (บุคคลที่
สาม)

คือ บริษัทท่ีลงทุนติดตั้ง
ระบบผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ที่
ติดตั้งบนหลังคาของ
เจ้าของสถานท่ี แล้วท า
การขายไฟฟ้าที่ผลิตได้
จากระบบฯ ให้กับ
เจ้าของสถานท่ี

รูปแบบธุรกิจแบบลงทุนเอง

การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์

การช าระเงินเพื่อการติดต้ังระบบฯ

เจ้าของสถานที่

ผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ

รูปแบบธุรกิจแบบบุคคลที่สามเป็นผู้ลงทุน

สัญ
ญ

าก
าร

รับ
เห

มา
แบ

บเ
บ็ด

เส
ร็จ

 

การส่งมอบระบบผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ 

(บนหลังคาของเจ้าของสถานท่ี)

กรรมสิทธิ์ระบบผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงาน

แสงอาทิตย์

จ าหน่ายไฟฟา้

การช าระค่าไฟฟ้า

การช าระเงินเพื่อ
การติต้ังระบบฯ

การผลิตไฟฟ้า (จากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา)

หน้า 2/2



Home

><

การก่อสร้างและการติดตั้งการเตรียมการ

ระยะที่ 1

ระยะที่ 6

ระยะที่ 2

ระยะท่ี 5

ระยะที่ 4

ระยะที่ 3

ระยะที่ 7

การประเมินสถานท่ีตดิตั้งระบบฯ

การท าข้อตกลงหรือสัญญา

ใบอนุญาตและการขออนุญาต

กฎหมายธุรกิจและสิทธิประโยชน์ท่ีเกี่ยวข้อง

การจัดหาเงินทุน

การติดตั้ง

การเชื่อมต่อสายส่งและการทดสอบระบบ

กระบวนการในแต่ละขั้นตอน
กำรพัฒนำโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคำ ส ำหรับประเทศไทย (แผนภูมิแกนต์)

ระยะท่ี 8การด าเนินงานและการบ ารุงรกัษา

หมำยเหตุ ควำมยำวของแท่งในแผนภูมิแกนต์ ไม่ได้ เป็นตำมมำตรำส่วน ควรใช้เพื่อกำรเปรียบเทียบเชิงคุณภำพเท่ำนั้น

การวางแผนและพัฒนา การด าเนินงาน
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กำรพัฒนำโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคำ ส ำหรับประเทศไทย (ผังงำน)

การประเมิน
สถานที่ติดตั้ง

การติดตั้ง

กฎหมายธุรกิจและสิทธิ
ประโยชน์ต่าง ๆ 

การด าเนินงาน
และการ

บ ารุงรักษา

การจัดหา
เงินทุน

การเชื่อมต่อสาย
ส่งและการ

ทดสอบระบบ

ระยะที่ 1

ระยะที่ 2

ระยะที่ 5

ใบอนุญาตและการขออนุญาต 

ระยะท่ี 6

ระยะที่ 3

ระยะที่ 4 ระยะที่ 7 ระยะที่ 8

การก่อสร้างและการติดตั้งการเตรียมการ การวางแผนและพัฒนา การด าเนินงาน

การท าข้อตกลง
หรือสัญญา
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กระบวนการในแต่ละขั้นตอน

กระบวนการการพัฒนาโครงการระบบผลติไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาส าหรับประเทศไทยสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ช่วง ดังต่อไปนี้ (1) ช่วงการเตรียม

โครงการ (2) ช่วงการวางแผนและพัฒนา (3) ช่วงการก่อสร้างและติดตั้ง (4) ช่วงการด าเนินงาน โดยจะมีการบรรลุเหตุการณ์ส าคัญ (Milestone) จ านวน 3 เหตุการณ์ ณ รอยต่อ

ระหว่างช่วงต่าง ๆ ทั้ง 4 ช่วงเหล่านี้

กำรพัฒนำโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคำ ส ำหรับประเทศไทย

เหตุการณ์ส าคัญท่ี 1 การลงนามในสัญญาเรียบร้อย

การเตรียมการโครงการ

การวางแผนและพัฒนา

ช่วงการเตรียมโครงการ :  อธิบายการประเมินความเหมาะสมของสถานท่ีติดตั้งโครงการ ประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ และตัดสินใจ

เลือกรูปแบบธุรกิจที่เหมาะสม และการด าเนินการซึง่ ช่วงแรกนี้ประกอบด้วย 2 ระยะ

การประเมินสถานที่
ติดต้ัง

การท าข้อตกลง
ตามสัญญา

การประเมินสถานที่ติดต้ัง (ระยะที่ 1) ในระยะนี้จะเป็นประเมินความเหมาะสมของสถานท่ีติดตั้งระบบ 

โครงสร้างหลังคาและรูปแบบธุรกิจในการพัฒนาโครงการ

การท าข้อตกลงหรือสัญญา (ระยะที่ 2) ในระยะนี้เจ้าของสถานท่ีจะท าการเจรจาและท าสัญญากับผู้ที่

จะด าเนินโครงการ ซึ่งเป็นการวางกรอบในการพัฒนาโครงการต่อไป
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กระบวนการในแต่ละขั้นตอน

เหตุการณ์ส าคัญท่ี 2 การจัดหาเงินทุนและได้รับใบอนุญาตต่างๆ ก่อนการก่อสร้างและติดตั้งระบบฯ

การวางแผนและพัฒนา

ช่วงการวางแผนและพัฒนาโครงการ ระยะนี้จะอธิบายถึงกระบวนการหลังจากเซ็นสัญญากับผู้ด าเนินโครงการเรยีบรอ้ยแลว้ ซึ่งเป็นระยะเวลา

ก่อนเริ่มการก่อสรา้งหรือตดิตั้งระบบฯจริง โดยครอบคุลมถึงการจัดหาเงินทุน การได้รับสิทธิประโยชน์และกลไกสนับสนุนต่างๆ และรวมถึงการยื่น

ขอใบอนุญาตต่าง ๆ ที่จ าเป็น ซึ่งช่วงนี้ประกอบด้วย 3 ระยะ ดังนี้

กฎหมายธุรกิจและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ (ระยะที่ 3) สิทธิประโยชน์หรือการส่งเสริมการลงทุนในการ

พัฒนาโครงการพลังานหมุนเวียนในประเทศไทย (เช่น สิทธิประโยขน์ BOI) ซึ่งในระยะนี้ ผู้พัฒนา

โครงการสามารถขอบรบัสิทธิประโยชน์ดังกล่าวได้

การจัดหาเงินทุน (ระยะที่ 4) ในระยะนี้ ผู้พัฒนาโครงการด าเนินการจัดหาเงินทุนส าหรบัการจัดซือ้และ

การติดตั้งระบบฯ

กฎหมายธุรกิจและ
สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ

การจัดหาเงินทุน

ใบอนุญาตและการขอ
อนุญาต 

ใบอนุญาตและการขออนุญาต (ระยะที่ 5) การขออนุญาต หรือใบอนุญาตต่างๆ เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับ

การพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตยท์ี่ติดตั้งบนหลังคา (ซึ่งข้ึนอยู่กับก าลังการผลติ

ติดตั้ง) ทั้งนี้ ผู้พัฒนาโครงการต้องได้รับใบอนุญาตตา่งๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดภายในระยะนี้

การเตรียมการโครงการ

การก่อสร้าง / การติดต้ัง
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กำรพัฒนำโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคำ ส ำหรับประเทศไทย
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กระบวนการในแต่ละขั้นตอน

เหตุการณ์ส าคัญท่ี 3 การจ าหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD)

การก่อสร้างและการติดต้ัง

ช่วงการก่อสร้างและการติดต้ัง อธิบายถึงการก่อสร้างและการติดตัง้ทางกายภาพของระบบ โดยทั่วไปแล้วช่วงนี้เป็นช่วงท่ีต้องใช้เงินทุนและ

แรงงานมากท่ีสุด ช่วงนี้ประกอบด้วย 2 ระยะ:

การติดต้ัง (ระยะที่ 6) การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และส่วนประกอบต่าง ๆ

การเชื่อมต่อสายส่งและการทดสอบระบบ (ระยะที่ 7) ด าเนินการขอรับใบอนุญาตจากการไฟฟ้า

ที่เพ่ือขอต่อเช่ือมระบบเข้ากับสายส่งของการไฟฟ้าและ ท าการทดสอบระบบ

การวางแผนและพัฒนา

การติดต้ัง

การเชื่อมต่อสายส่ง
และการทดสอบระบบ
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การด าเนินงาน
ช่วงด าเนินงาน อธิบายถึงกระบวนการหลังจากติดตั้งระบบและเริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ซึ่งเป็นช่วงที่ระบบผลิตไฟฟ้าจาก

พลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา เพื่อลดการใช้ไฟฟ้าจากสายส่งของอาคารสถานท่ี ถึงแม้ช่วงนี้มีเพียงแค่ระยะเดียวแต่ก็ถือเป็นช่วงท่ีมี

กรอบระยะเวลายาวนานท่ีสดุจนถึงสิ้นสุดอายกุารใช้งานของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตัง้บนหลังคา

การด าเนินงานและการบ ารุงรักษา (ระยะที่ 8) การด าเนินงานและบ ารงุรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน

แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา จนสิ้นสุดระยะเวลาการใช้งานของระบบฯ

การด าเนินงานและ
การบ ารุงรักษา

กำรพัฒนำโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคำ ส ำหรับประเทศไทย
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ขั้นตอนที่ 6

ขั้นตอนที่ 7

ขั้นตอนที่ 8

ขั้นตอนที่ 1.3

ขั้นตอนที่ 1.4

ขั้นตอนที่ 1.6

ผังงานขั้นตอนการตัดสินใจ 

การตรวจสอบข้อมูล

ส่งข้อเสนอไปยังผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ หรือผู้พัฒนาโครงการ

การออกแบบทางเทคนิคและข้อเสนอทางการเงิน

ขั้นตอนที่ 1.1

ขั้นตอนที่ 1.5 การส ารวจสถานท่ี

ขั้นตอนที่ 1.7 ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน

ขั้นตอนที่ 1.2 การคัดเลือกรูปแบบธุรกิจ

ขั้นตอนที่ด าเนินการโดยเจ้าของสถานที่

ขั้นตอนที่ด าเนินการโดยผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จหรือผู้พัฒนาโครงการ ขั้นตอนที่ 1.8 การคัดเลือกผู้รับเหมาแบบ
เบ็ดเสร็จ หรือผู้พัฒนาโครงการ
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การตรวจสอบข้อมูล
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ส่งข้อเสนอโครงการไป
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โครงการ

ขั้นตอนที่ 1.4

การส ารวจสถานที่

ขั้นตอนที่ 1.5

ศึกษาความเป็นไปได้
ในการลงทุน

ขั้นตอนที่ 1.7

การคัดเลือกผู้รับเหมา/
ผู้พัฒนาโครงการ

ขั้นตอนที่ 1.8

การออกแบบทางเทคนิคและ
ข้อเสนอทางการเงิน

ขั้นตอนที่ 1.6

ขั้นตอนท่ีด าเนินการโดยเจ้าของสถานท่ี

ขั้นตอนท่ีด าเนินการโดยผู้รบัเหมา/ผู้พัฒนาโครงการ
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ระยะการประเมินสถานที่ มีเป้าหมายเพื่อประเมินว่าสถานท่ีที่จะติดตั้งระบบฯ (อาคารพาณิชย์ โรงงาน หรืออ่ืนๆ) มีความเป็นไปได้ทางเทคนิคและทางการเงินส าหรับการพัฒนา

และติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์หรือไม่ ตลอดช่วงระยะนี้ เจ้าของสถานท่ีต้องตดัสินใจ ดังนั้นคู่มือนี้จึงได้จัดเตรยีมเครื่องมือเพื่อช่วยให้เจ้าของสถานท่ีสามารถ
ตัดสินใจได้อย่างมีประสทิธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาโครงการ

อันดับแรก เจ้าของสถานท่ีตรวจสอบ ผังงานขัน้ตอนการตัดสนิใจ (ขั้นตอนท่ี 1.1) เพื่อให้ได้การประเมินข้ันต้นว่าสดถานท่ีมีความเหมาะสมหรือไม่ที่จะติดตั้งระบบ ผงังานยังช่วย
เจ้าของสถานท่ีในการเลอืกรูปแบบธุรกิจท่ีเหมาะสม โดยค านึงถึงความสามารถในการลงทุน และความจ าเป็น หรือความตอ้งการ ซึง่คู่มือนี้ได้อธิบายรูปแบบธุรกิจ (คือ เจ้าของ
สถานท่ีเป็นผูล้งทุนเอง และหรือบุคคลที่สามเปน็ผู้ลงทุน) เจ้าของสถานท่ีเลอืก รูปแบบธุรกิจ (ขั้นตอนท่ี 1.2) ที่เหมาะสมส าหรับการพัฒนาโครงการ ซึ่งจะน าไปสู่แนวทางในการ

พัฒนาโครงการที่ไม่เหมือนกัน

เจ้าของสถานท่ีจัดท ารายการตรวจสอบขอ้มูล (ขั้นตอนท่ี 1.3) เพื่อเก็บข้อมูลที่ตอ้งการด้วยตนเอง จากนั้นจึงติดตอ่กับผูร้ับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ หรือผู้ให้บรกิารด้านการผลติไฟฟ้า

จากพลังงานแสงอาทิตย์ที่มศีักยภาพท่ีมีความสนใจให้บริการ (ขั้นตอนท่ี 1.4) ผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสรจ็ หรือ ผู้ให้บริการดา้นการผลติไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ที่สนใจให้บริการ

มาตรวจสอบสถานที่ติดต้ัง (ขั้นตอนท่ี 1.5) ซึ่งเป็นการเปดิโอกาสให้ผู้ให้บริการฯ สามารถเก็บข้อมลูที่จ าเป็นและรายละเอียดของโครงการไดม้ากขึ้น ซึ่งข้ันตอนนี้มีความส าคัญตอ่
การร่างข้อเสนอทางเทคนิคและการเงิน (ขั้นตอนท่ี 1.6) เพื่อน าเสนอต่อเจ้าของสถานท่ีเพื่อพิจารณาลงดทุนต่อไป

จากขอ้เสนอทีไ่ดร้ับ เจา้ของสถานท่ีสามารถท าการประเมินทางการเงินด้วยแบบจ าลองทางการเงิน (ขั้นตอนท่ี 1.7) ซึ่งได้จัดเตรียมไว้ในคู่มือนี้ เพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้ทาง
การเงินของโครงการ (อันได้แก่ ผลตอบแทนจากการลงทุน ระยะเวลาคืนทุน เป็นต้น) บนพ้ืนฐานของผลการวิเคราะห์ทางการเงิน ร่วมกับเกณฑ์การคัดเลือกอื่นๆ เจ้าของสถานท่ี

ตัดสินใจเลอืกผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ / ผู้ให้บริการด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีเหมาะสมที่สุด (ขั้นตอนท่ี 1.8) เพื่อพัฒนาโครงการต่อไป โดยเป็นข้ันตอน
สุดท้ายของระยะการประเมินสถานท่ี

ค าอธิบายของระยะนี้
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ปัจจุบัน มีเจ้าของอาคารหรือโรงงานจ านวนมากท่ีต้องการติดตัง้ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ณ สถานท่ีของตน อย่างไรก็ตาม หนึ่งในอปุสรรคส าคัญ คือ พวกเขาอาจจะ
มีความสนใจที่จะพัฒนาโครงการแต่ขาดซึ่งข้อมูลที่จ าเป็นต่อการตัดสินใจ อาจไม่ทราบว่าต้องเริ่มต้น ณ จุดไหน หรือไม่แน่ใจว่าหลังคาของอาคารมีความเหมาะสมในการติดตั้ง

ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์หรือไม่ทั้งจากมุมองทางด้านเทคนิคและทางการเงิน

ดังนั้น คู่มือฉบับนี้ได้จัดเตรียมผังงานขั้นตอนการตัดสินใจ (Decision Flow Chart) ให้กับเจ้าของสถานที่เป็นขั้นตอนแรกสุดของการด าเนินการ เจ้าของสถานที่สามารถตรวจสอบ

ผังงานได้ด้วยตนเองเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับประเด็นส าคัญต่าง ๆ ที่ต้องพิจารณาในการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา โดย
ท้ายท่ีสุดเมื่อเสร็จสิ้นจากขั้นตอนนี้ เจ้าของสถานท่ีจะทราบว่าการพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาข้ึนในพ้ืนท่ีของตนนั้นมีความเหมาะสมหรือไม่ มี
ทางเลือกในการลงทุนหรือไม่ ถ้าใช่ มีรูปแบบธุรกิจแบบใดบ้างท่ีพวกเขาควรจะพิจารณาลงทุน

ผังงานขั้นตอนการตัดสินใจ
รายละเอียด เครื่องมือ

หน้า 1/4

รายละเอียด
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ผังงานขั้นตอนการตัดสินใจเป็นเครือ่งมือ ที่ มีค าถามทั่วไปเพื่อประเมินความเหมาะสมทางเทคนิคข้ันพ้ืนฐานของสถานที่ติดตั้ง

ผังงานขั้นตอนการตัดสินใจ
หน้า 2/4

เครื่องมือ: ผังงานขั้นตอนการตัดสินใจ

การบดบังเงาของหลังคา
หลังคาได้รับแสงอาทิตย์ตัง้แต่ 09:00 
ถึง 16:00 น. อยู่แล้วหรือไม่?

ความเอียงของหลังคา
หลังคามีมุมเอียงน้อย
กว่า 30 องศา หรือไม่?

ไปยังหน้าถัดไป

ประเมินอาคารเป้าหมาย และพื้นที่หลังคาท่ีใช้ประโยชน์
ในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้

การวางแนวของหลังคา
หลังคาวางอยู่ในแนวทิศใต้ ตะวันออก
เฉียงใต้ หรือตะวันตกเฉียงใต้ หรือไม่?

โครงสร้างหลังคา
โครงสร้างหลังคาและวัสดุมุงหลังคาอยู่ในสภาพดีหรือไม่? การติดตั้ง
ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (แผงเซลล์แสงอาทิตย์และ
อุปกรณ์ติดตั้ง) โดยทั่วไปจะเพิ่มน้ าหนักบนหลังคาประมาณ 20 กก./
ตารางเมตร

การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์อาจไม่ได้เหมาะสมท่ีสุดในด้านการ
ผลิตพลังงานไฟฟ้า และอาจมีผลกับจ านวนเงิน
ค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้จากการติดตั้งระบบ
ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เจ้าของสถานท่ียัง
สามารถด าเนินกระบวนการพัฒนาต่อไปตาม
ศักยภาพของพื้นที่ของตน ผู้รับเหมาเบ็ดเสร็จ
หรือผู้พัฒนาโครงการสามารถประเมินความ
เหมาะสมของหลังคาได้ในขั้นตอนท่ี 1.5 การ
ส ารวจสถานท่ี

ควรมีการปรับปรุงโครงสร้างหลังคาเพื่อให้เหมาะสมต่อการติดตั้งระบบ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ทั้งนี้หากเจ้าของสถานท่ีไม่มัน่ใจ
เกี่ยวกับโครงสร้างหลังคา ผู้รับเหมาหรือผู้พัฒนาโครงการสามารถ
ประเมินและยืนยันสภาพโครงสร้างของหลังคาได้ในขั้นตอนท่ี 1.5 การ
ส ารวจสถานท่ี

ใช่ ครบทั้งสามข้อ

ไม่ใช่ ในข้อ
ใดข้อหนึ่ง

1.

2. ไม่ใช่

ใช่

แม้ว่าจะไม่เหมาะสมที่สุด แต่ยังต้องการจะพัฒนาโครงการตามศักยภาพของพื้นที่ตน
ไม่ด าเนินการต่อ

ยินดีที่จะเสริมความแขง็แรงของโครงสร้างหลังคา

ไม่สามารถเสริมความ
แข็งแรงของโครงสร้าง
หลังคาได้
ไม่ด าเนินการต่อ

เร่ิมต้น

รายละเอียด เครื่องมือ
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ผังงานขั้นตอนการตัดสินใจ
หน้า 3/4

เครื่องมือ: ผังงานขั้นตอนการตัดสินใจ

ช่วงเวลาการใช้ไฟฟ้า
โดยทั่วไปอาคารมีการใช้ไฟฟ้าสูงในช่วงเวลากลางวัน
ในทุกวันใช่หรือไม่? มีการใช้ไฟฟ้าลดลงอย่างมากใน
บางช่วงเวลาของปี หรือในช่วงวันหยุดหรือไม่? 

หากอาคารมีช่วงเวลาที่ไม่มีการใช้ไฟฟ้าในระหว่างปีเป็นจ านวนมาก อาจ
มีผลกับจ านวนเงินค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้จากระบบ (เช่น อาคารไม่มีการ
ใช้งานในบางวันของสัปดาห์ หรือบางช่วงเวลาของปี เช่น วันหยุดราชการ 
จึงไม่มีการใช้ไฟฟ้า) แนะน าให้ค านึงถึงช่วงเวลาดังกล่าวด้วย

ผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จสามารถช่วยประเมินผลกระทบนี้ได้

การใช้ไฟฟ้าช่วงกลางวัน
อาคารมีการใช้ไฟฟ้าช่วงเวลา
กลางวันสูงหรือไม่ 

ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ต้องถูกก าหนดขนาด
ติดตั้งท่ีเหมาะสมโดยไม่มีไฟฟ้าส่วนเกินไหลย้อนกลับเข้าสู่สาย
ส่ง (ภายใต้ระเบียบนโยบายปัจจุบัน) ดังนั้นขนาดของระบบ
ติดตั้งต้องเป็นไปตามปริมาณการใช้ไฟฟ้าช่วงกลางวันของอาคาร3. ไม่ใช่

กลับไปหน้าที่แล้ว

ใช่

ไม่ใช่

4.

ไปยังหน้าถัดไป

ด าเนินการพัฒนาโครงการโดยก าหนดก าลังผลิตติดต้ังอย่างจ ากัด
ไม่ด าเนินการต่อ

ไม่ด าเนินการต่อ
รับทราบว่าอาจสูญเสียเงินค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้จ านวน
หนึ่ง แต่ยังต้องการพัฒนาโครงการต่อไป

รายละเอียด เครื่องมือ
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หน้า 4/4

ไม่ใช่

ใช่

ทางเลือกหนึ่งก็คือ ให้บุคคลที่สามเป็นผู้ลงทุนก่อสร้าง ติดตั้งระบบฯ 
หรือ เป็นเจ้าของและด าเนินงานผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยท์ี่
ติดตั้งบนหลังคาของท่าน และท่านสามารถซื้อไฟฟ้าที่ผลิตได้จาก
บุคคลนั้น รูปแบบนี้เรียกว่า สัญญาการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างเอกชนกับ
เอกชน (สัญญาซื้อขายไฟฟ้าเอกชน)

เจ้าของบ้านเรือน

ด าเนินการต่อตามคู่มือแนวทาง การจัดหาเงินทุนด้วยตนเอง
รายละเอียดการจัดหาเงินทุนด้วยตนเองเพื่อติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ ได้อธิบายอยู่ในขั้นตอนต่อไป (ขั้นตอนท่ี 1.3 การ
คัดเลือกรูปแบบธุรกิจ) ซึ่งในคู่มือนี้จะอธิบายขั้นตอนต่างๆ ที่จ าเป็นใน
การหาบริษัทติดตั้งระบบฯ (บริษัทผู้รับเหมาเบ็ดเสร็จ)

ด าเนินการต่อตามคู่มือแนวทาง บุคคลที่สามเป็นผู้ลงทุน
อย่างไรก็ตาม โปรดค านึงว่าผู้พัฒนาโครงการโดยบุคคลที่สามอาจมี
ความต้องการที่แตกต่างไปที่เกีย่วกับขนาดตดิตั้งของระบบ และ
เงื่อนไขอื่นๆ จึงเป็นต้องพิจารณาแต่ละเรื่องจ าเพาะของโครงการว่า
รูปแบบสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเอกชน จะสามารถท าได้หรอืไม่

เจ้าของอาคารพาณิชย์
หรือโรงงาน

ณ เวลาที่เผยแพร่คู่มือนี้ ทางเลือกสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเอกชน ยังไม่
ครอบคลุมถึงการเสนอขายไฟฟ้าให้กับเจา้ของสถานท่ีเพื่อพักอาศยั แต่
สถานการณ์อาจเปลี่ยนแปลงได้ ขอแนะน าให้ตรวจสอบกับบริษัทตา่งๆ 
ว่า รูปแบบธุรกิจบุคคลที่สามเป็นผู้ลงทุน มีการให้บริการกับสถานท่ี
ประเภทท่ีพักอาศัยแล้วหรือยัง

เครื่องมือ: ผังงานขั้นตอนการตัดสินใจ

รูปแบบธุรกิจ
ท่านวางแผนจะลงทุนในระบบผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา
ด้วยตนเอง ใช่หรือไม่?

5.

ประเภทของสถานที่
สถานท่ีของท่านอยู่ในประเภทที่
พักอาศัยหรือ ประเภทอาคาร
พาณิชย์/โรงงาน?

6.

กลับไปหน้าที่แล้ว

รายละเอียด เครื่องมือ
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ด้วยการใช้ ผังงานขั้นตอนการตัดสินใจ (ดู ขั้นตอนท่ี 1.1) เจ้าของสถานท่ีจะทราบดีถึงความเหมาะสมของโครงสร้างหลังคาในการตดิตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ ผังงาน

ขั้นตอนนี้ยังให้ข้อเสนอแนะว่า รปูแบบธุรกิจใดที่เจา้ของสถานท่ีควรใช้เพื่อการพัฒนาโครงการ โดยคูม่ือนี้ครอบคลุมรูปแบบธุรกิจที่เปน็ท่ีนิยมที่สุด 2 รูปแบบ (คือ แบบจัดหาเงิน

ลงทุนด้วยตนเอง และบุคคลที่สามเป็นผู้ลงทุน) ที่มีการใช้อยู่ในตลาดของประเทศไทย

รายละเอียด

รูปแบบธุรกิจ แบบลงทุนเอง รูปแบบธุรกิจ แบบบุคคลที่สามเป็นผู้ลงทุน

ค าอธิบาย

เจ้าของสถานที ่เป็นผู้ซ้ือระบบฯ โดยต้นทุนในการลงทุนทั้งหมดจะถกูจา่ยให้กบั
ผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ เมื่อระบบฯ ได้รับการติดตั้งแล้วเสร็จ (ปีที่ 0)

ผู้ให้บริการด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ หรือผู้พัฒนาโครงการ 
ก่อสร้างติดต้ัง เป็นเจ้าของ และด าเนินงาน (BOO) ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ และขายไฟฟ้าให้กบัเจา้ของสถานทีใ่นอัตราทีม่ีส่วนลดเป็นระยะเวลา
ตามสัญญา (20-25ป)ี

ต้นทุนในการลงทุน ขึ้นอยู่กับขนาดติดตั้งของระบบฯ ไม่มี

เงินที่ประหยัดได้จากการใช้ไฟฟ้า
เจ้าของสถานทีไ่ด้รับเงินที่ประหยัดได้จากการใช้ไฟฟา้ทีผ่ลิตจากระบบฯ ได้เต็ม
จ านวน

เงินค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้บางส่วนเป็นของเจา้ของสถานที่ (ขึ้นกับอัตราค่าไฟฟ้า
ส่วนลดที่ตกลงไว้กับผู้ให้บริการด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์)

กรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของ เจ้าของสถานที่ ผู้ให้บริการด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

การด าเนินงานและบ ารุงรักษา
ด าเนินงานโดยเจ้าของสถานที่ อย่างไรก็ตาม ผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จส่วนใหญ่จะ
เสนอบริการการด าเนินงานและบ ารุงรักษาให้ฟรีส าหรับ 2 ปีแรก

ด าเนินงานโดยผู้ให้บริการฯ ตลอดระยะเวลาของสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าเอกชน

ผลประโยชน์

- ได้รับเงินที่ประหยัดได้จากการใชไ้ฟฟ้าที่ผลิตได้เต็มจ านวน
- อัตราค่าไฟฟ้าไม่เปลี่ยนแปลง เป็นระยะเวลา 25 ปี
- ไม่มีสัญญาผูกพันระยะยาว

- ไม่มีต้นทุนในการลงทุน
- รับประกันการประหยดัไฟฟ้าเป็นเวลา 25 ปี
- ไม่มีต้นทุนการด าเนินงานและบ ารุงรักษา
- มีทางเลือกในการซ้ือระบบฯ กลับคืน

ลงทุนเอง บุคคลที่สามรายละเอียด
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ส าหรับรูปแบบทางธุรกิจนี้ เจ้าของสถานท่ีลงทุนติดตั้งระบบ
เอง โดยอาจมาจากเงินทุนของตนเอง (Equity) หรือการกู้ยืม

เงินทุนจากสถาบันทางการเงิน (Loan หรือ Debt) หรือมาจาก
ทั้งสองแหล่งผสมกัน

เจ้าของสถานท่ีจัดจ้างผูร้ับเหมาแบบเบ็ดเสร็จเพื่อท าหนา้ที่
ออกแบบ จดัซื้อ และกอ่สร้างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนหลังคา ในรูปแบบนี้เจา้ของสถานท่ีมี
กรรมสิทธ์ิในระบบฯ โดยสมบูรณ์

แนวทางในการจดัสรรเงินทุนจากสถาบันทางการเงินส าหรับ
เจ้าของสถานท่ีได้ถูกอธิบายไว้ในระยะที่ 4 (การจัดหาเงินทุน)

เจ้าของสถานที่

ระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์

การไฟฟ้า
(กฟภ. หรือ กฟน.)

สถาบันการเงิน

ผู้ดูแลระบบ ผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ

ช าระคืน

เงินทุน

จ่ายไฟฟ้า ช าระค่าไฟฟ้า

OPEX CAPEX

จ่ายไฟฟ้า฿
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สองแบบ) ในระยะที่ 4 ของคู่มือจะครอบคลุมทางเลือกในการจัดหาเงินทุนส าหรบัเจ้าของสถานท่ี ซึ่งเป็นผู้ที่จะซื้อระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์

รูปแบบธุรกิจแบบลงทุนเอง

รายละเอียด
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การประหยัดระยะยาว

การลงทุนเริ่มต้น

ระยะเวลาคืนทุน

เ งินที่ประหยัดได้จากการใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากระบบไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์โดยการจัดหาเงินทุนด้วยตนเอง จะเป็นตามดังกราฟน้ี 

ซึ่งถ้าไม่มีระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เจ้าของสถานที่จะต้อง
จ่ายค่าไฟฟ้าให้กบัการไฟฟ้า (แท่งสีน้ าเงิน). 

ภายหลังจากติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เจ้าของ
สถานที่ลงทุนจ่ายเงินลงทุนเริ่มต้นทั้งหมดส าหรับติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์ ในปีท่ี 0 (แท่งสีเหลือง)

ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จะชดเชย
ปริมาณไฟฟ้าที่ต้องซื้อจากการไฟฟ้า ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของสถานท่ีใน
การประหยัดต้นทุนค่าไฟฟ้าในระยะยาว (ตลอด 25 ปีข้างหน้า) เมื่อ
เปรียบเทียบเส้นต้นทุนสะสมของก่อนและหลังการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์ จะเห็นจุดตัดของเส้นทั้งสองซึ่งอาจถือได้ว่าเป็น
ระยะเวลาคืนทุนของเงินลงทุนในระบบฯ 

22

ต้นทุนกรณีไม่ได้ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์ 

ต้นทุนสะสมกรณีไม่มีการติดต้ังระบบผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 

ต้นทุนกรณี มีการติดต้ังระบบผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 

ต้นทุนสะสมกรณีที่ติดต้ังระบบผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 
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บุคคลที่สาม (หรือท่ีเรยีกว่า “ผู้ให้บริการด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์”) เป็นผู้ลงทุนและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ตดิตั้งบนหลงัคาของเจ้าของ

สถานท่ี เนื่องจากการลงทุนทั้งหมดมาจากผู้ให้บริการฯ ในรูปแบบธุรกิจนี้เจ้าของสถานท่ึจึงไมต่้องจัดสรรเงินลงทุนแตอ่ย่างใด ในปัจจุบันมีการพัฒนาโครงการในหลายที่ท่ีถือเป็น

ประเภท TPO ซึ่งเป็นรูปแบบธุรกิจที่นิยม จึงมีการน าเสนอในคู่มือนี้ โดยเรียกว่า “สัญญาการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างเอกชนกับเอกชน (‘สัญญาซ้ือขายไฟฟ้าเอกชน’)”

บุคคลที่สามเป็นผู้ลงทุน (Third Party Ownership: TPO)

ลงทุนเอง บุคคลที่สามรายละเอียด
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สัญญาซ้ือขายไฟฟ้าเอกชน

สัญญาซ้ือขายไฟฟ้าเอกชน เป็นข้อตกลงเกี่ยวกับการซื้อและการขายไฟฟ้า
ระหว่างผู้พัฒนาโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ภาคเอกชน (หรือ ผู้ให้บริการ
ด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์) กับเจ้าของสถานที่ โดยผู้พัฒนา

โครงการฯเป็นผู้ลงทุน และติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่

ติดตั้งบนหลังคาของเจ้าของสถานท่ี ซึ่งผู้พัฒนาคารงการฯ ไม่ได้ขายตัว
ระบบฯ นั้นให้กับเจ้าของสถานที่ แต่ให้บริการผลิตและขายไฟฟ้าจาก

พลังงานแสงอาทิตย์โดยเป็นผู้ก่อสร้าง เป็นเจ้าของ ด าเนินงานและบ ารุงดูแล
รักษาระบบ (Build, Own, Operate: BOO) แทนเจ้าของสถานที่ ทั้งนี้ 
ผู้พัฒนาโครงการฯได้รับรายได้จากการขายไฟฟ้าที่ผลิตได้ให้กับเจ้าของ
สถานท่ีที่อัตราที่ตกลงกัน ซึ่งโดยปกติจะต่ ากว่าอัตราค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้า 
แต่ยังคงสูงกว่าต้นทุนของไฟฟ้าที่ผลิตได้จากระบบฯ

เจ้าของสถานท่ี

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์

การไฟฟ้า (กฟภ. หรือ กฟน.)

สถาบันการเงิน

ผู้ดูแลรักษาระบบ

จ่ายไฟฟ้า
ช าระค่าไฟฟ้า (อัตราของ
การไฟฟ้า)

OPEX CAPEX

จ่ายไฟฟ้า

฿

ผู้รับเหมาแบบ
เบ็ดเสร็จ

บริษัทผู้ให้บริการด้าน
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน

แสงอาทิตย์

ช าระคืนเงินทุน

สร้าง เป็นเจ้าของ
และเป็นผู้ดูแลระบบ

ช าระค่าไฟฟ้าภายใต้สัญญาซื้
ขายไฟฟ้าเอกชน
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จากมุมองของเจ้าของสถานท่ี ประโยชน์ที่รับจากรูปแบบนี้คือ (1) การซือ้ไฟฟ้าจาก TPO จะมีอัตราค่าไฟฟ้าต่ ากว่าอัตราคา่ไฟฟ้าขายปลีกปกติที่จา่ยให้กับการไฟฟ้า (กฟภ. หรือ
กฟน. แล้วแต่พื้นท่ี) การประหยัดของเจ้าของสถานท่ีภายใต้รปูแบบธุรกิจบุคคลที่สามเป็นผู้ลงทุน สามารถแสดงได้ดงักราฟดา้นล่างนี้
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ลงทุนเอง บุคคลที่สามรายละเอียด
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1.3
การตรวจสอบข้อมูล

รายละเอียด เครื่องมือ
หน้า 1/2

เมื่อตัดสินใจเลอืกรูปแบบธุรกิจแลว้ (ดู ขั้นตอนท่ี 1.2) เจ้าของสถานท่ีควรเก็บข้อมูลส าคญัหลายอยา่งที่จ าเป็นในการพัฒนาโครงการการผลติไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทติย์ ข้อมูลที่
เก็บมาได้เหลา่นี้จะช่วยสนับสนุนการเจรจาและแลกเปลี่ยนกับผูร้ับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ หรือผู้ให้บริการดา้นผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (ขึ้นอยู่กับรูปแบบธุรกิจที่เลือก) ใน

ขั้นตอนท่ี 1.4.

คู่มือนี้ได้จัดเตรียมรายการเพื่อตรวจสอบข้อมูล (เครื่องมือ: การตรวจสอบข้อมูล) ถึงแม้ว่าข้อมูลที่แสดงในรายการตรวจสอบจะมขี้อมูลไม่เพยีงพอส าหรับผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ

หรือผู้ให้บรกิารด้านผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ใช้ในการออกแบบเชิงเทคนิคได้อยา่งทันที แต่น่าจะมขี้อมูลเพียงพอให้ผูร้ับเหมาแบบเบ็ดเสรจ็หรือผู้ให้บริการดา้นผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์ ใช้ประเมินเบื้องต้นถึงความเหมาะสมของโครงสร้างหลังคา และขนาดติดตัง้ของระบบ ทั้งนี้ รายการตรวจสอบข้อมูลได้ออกแบบมาให้ง่ายส าหรับเจ้าของ
สถานท่ีผู้ซึ่งไม่คุ้นเคยกับเทคโนโลยีผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

รายละเอียด
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1.3
การตรวจสอบข้อมูล

หน้า 2/2

รายการตรวจสอบดา้นล่างเป็นข้อมูลที่เจา้ของสถานท่ีควรเกบ็รวบรวม (ถ้าเป็นไปได้)
เครื่องมือ: การตรวจสอบข้อมูล

ที่ต้ังของสถานที่
ท่ีอยู่และ พิกัด GPS

ใช้ Google Map, HERE map หรือ แอพพลิเคชั่นแผนท่ีอื่นๆ

แผนผังอาคาร
▪ แผนผังช้ันอาคาร
▪ แผนผังหลังคา
▪ พื้นที่ใช้งานได้ของหลังคา (เป็นตารางเมตร)
▪ แผนผังไฟฟ้าของอาคาร (แผนภาพเส้นเดี่ยว-Single Line Diagram)

ข้อมูลเหล่านี้สามารถหาได้จากเอกสารทางวิศวกรรมในการก่อสรา้งอาคาร กรุณา
ปรึกษากับบุคคลที่เกี่ยวข้องจากแผนกวิศวกรรม หรืออาคาร

การใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้า
การใช้ไฟฟ้าแต่ละเดือน (หน่วย) ประเภทของลูกค้า ค่าไฟฟ้าแต่ละเดือน (บาท)

ส าเนาใบเรียกเก็บค่าไฟฟ้าจากการไฟฟ้า (ย้อนหลัง 6-12 เดือน) ที่แสดงถึงการใช้
ไฟฟ้า และค่าใช้จ่าย

ลักษณะการใช้ไฟฟ้า
เจ้าของสถานท่ีประเภทเพ่ือการพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม อาจมีข้อมูลลักษณะการใช้
ไฟฟ้าของตนเอง หรือท่านท่ีมีการอ่านหน่วยด้วยระบบอัตโนมัติ (AMR) ซึ่งสามาร
ตรวจสอบได้กับการไฟฟ้า (ข้อมูลอย่างน้อย 1 สัปดาห์เต็ม)

▪ ลูกค้าของ กฟภ. สามารถตรวจสอบข้อมูลลกัษณะการใช้ไฟฟ้าได้ที่ 
http://www.amr.pea.co.th/

▪ ลุกค้าของ กฟน. สามารถร้องขอข้อมูลลกัษณะการใช้ไฟฟ้าได้ที่ส านักงาน กฟน. 
ที่ท่านใช้บริการอยู่

▪ (เจ้าของสถานท่ีเพื่อพักอาศัยอาจไม่มีข้อมูลลักษณะการใช้ไฟฟ้าที่พรอ้มใช้งาน)

รูปถ่ายของสถานที่และพ้ืนที่หลังคาที่จะใช้งาน
ส าหรับการประเมนิเบื้องต้น ของการก่อสร้างโครงหลังคา อุปสรรคโดยรอบ และ
อื่นๆ

หากสามารถเข้าถึงหลังคาได้อยา่งปลอดภัย ขึ้นไปบนหลังคา และถ่ายรูปจากทุกมุม 
หากไม่ได้ ให้ถ่ายรูปจากอาคารข้างเคียงหรือใช้โดรน

รายละเอียด เครื่องมือ
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1.4
ส่งข้อเสนอให้ผู้รับเหมาหรือผู้พัฒนาโครงการ

รายละเอียด
หน้า 1/2

เจ้าของสถานท่ีติดต่อกับบริษัทท่ีประกอบธุรกิจด้านพลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานแสงอาทิตย์ต่างๆ (ส าหรับรูปแบบธุรกิจแบบลงทุนเอง เรียกว่า ผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ และ
ส าหรับรูปแบบธรุกิจแบบบุคคลที่สามเป็นผู้ลงทุน เรียกว่า ผู้ให้บริการด้านผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์)

เพื่อสนับสนุนการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล และเพื่อรับประกันว่าบริษัทต่างๆ มีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงการตั้งแต่เริ่มต้น ขอแนะน าให้เจ้าของสถานที่สรุปข้อมูลที่เก็บมา
ได้ทั้งหมดใน ขั้นตอนท่ี 1.3 และ ส่งข้อมูลให้กับผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ หรือผู้ให้บริการด้านผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งในขั้นตอนนี้เจ้าของสถานที่สามารถให้เยี่ยมชม
สถานท่ี เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ หรือผู้ให้บริการด้านผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ได้เข้าใจถึงรายละเอียดของโครงการได้มากข้ึน

ส าหรับรูปแบบธุรกิจแบบบุคคลท่ีสามเป็นผู้ลงทุน คู่มือนี้ได้จัดเตรียมต้นแบบข้อตกลงเบื้องต้นของสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเอกชน เนื่องจากสั ญญาซื้อขายไฟฟ้าเอกชนท่ีท าระหว่าง
เจ้าของสถานท่ีและผู้ให้บริการด้านผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์มีบทบาทส าคัญตลอดระยะเวลาของโครงการที่ยาวนาน ดังนั้นจึงถือเป็นเรื่องส าคัญที่ข้อตกลงและเง่ือนไขใน
สัญญานั้นมีความเหมาะสมและเป็นธรรมต่อท้ังสองฝ่าย ต้นแบบฯ นี้น าเสนอเงื่อนไขทั่วไปซึ่งเจ้าของสถานท่ามารถใช้อ้างอิงประกอบในการท าสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเอกชนต่อไป

รายละเอียด

เครื่องมือ
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หน้า 2/2

ขั้นตอนนี้ส าหรับ รูปแบบธุรกิจแบบบุคคลที่สามเป็นผู้ลงทุน

ต้นแบบข้อตกลงนี้ นับเป็นส่วนหนึ่งของคู่มือฉบับนี้ เพื่อช่วยให้เจ้าของสถานที่สามารถจัดท าสัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้าเอกชนท่ีถูกต้องและเหมาะสม กับ ผู้ให้บริการด้านผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ตั้งแต่เริ่มต้น โดย

ในการส่งข้อเสนอโครงการให้กับบรษิัท TPO เจ้าของสถานท่ีสามารถแนบต้นแบบเอกสารนี้ เพื่อแสดงถึงความ

ต้องการท่ีแน่ชัดท่ีจะระบุไว้ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเอกชนท่ีจะร่างขึ้น (หมายถึง ข้อตกลงและเง่ือนไขท่ีมี
ความส าคัญ และอื่นๆ) 

ข้อควรพิจารณา ข้อตกลงต่างๆ ที่ระบุไว้ในต้นแบบข้อตกลงนี้ เป็นเพียงข้อเสนอแนะบนพื้นฐานของแนว
ปฏิบัติโดยปกติทั่วไป ซึ่งเจ้าของสถานท่ีสามารถใช้ข้อตกลงนี้เป็นแหล่งอ้างอิง และอาจปรับเปลี่ยนข้อตกลงได้
ตามความต้องการของตนเอง

เครื่องมือ: ต้นแบบเอกสารข้อตกลงเบื้องต้นของสญัญาซื้อ
ขายไฟฟ้าเอกชน

รายละเอียด เครื่องมือ
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1.5
การส ารวจสถานที่

รายละเอียด
หน้า 1/1

การส ารวจสถานที่จะด าเนินงานโดยผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ หรือผู้ให้บริการด้านผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยการเชิญจากเจ้าของสถานที่ ซ่ึงมีข้อมูลส าคัญจ านวนหนึ่งที่จ าเป็นต้องเก็บระหว่างการเยี่ยมชมเพื่อ
ใช้ในการออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดต้ังบนหลังคา

จากมุมมองเจ้าของสถานที่ เป็นการสร้างหลักประกันว่า การส ารวจสถานทีด่ าเนินไปอย่างได้ผล ซ่ึงท้ายที่สุดแล้วข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ จะน าไปสู่ข้อเสนอโครงการจากผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ หรอืผู้ให้บริการด้านผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน

แสงอาทิตย์ และเป็นไปตามความต้องการของเจา้ของสถานที่ ดังนั้น เจ้าของสถานที่ควรให้บุคลากรที่รับผิดชอบระบบไฟฟ้าของอาคารสถานที่นัน้เขา้รว่มในช่วงการเย่ียมชมดว้ย

รายละเอียด

▪ ทิศทางและมุมลาดเอียงของหลังคา

▪ วัสดุของหลังคาและโครงสร้าง

▪ สภาพโครงสร้างหลังคา

▪ การบดบังเงาของหลังคา

▪ ที่ตั้งของแผงควบคุมไฟฟ้าหลัก (MDB) หรือ แผงควบคุมไฟฟ้า

▪ ที่ตั้งของห้องที่เก็บอินเวอรเ์ตอร์

▪ เส้นทางการเดินสายไฟ

▪ …(ข้อมูลอื่นๆ ที่จ าเป็นต่อการออกแบบระบบฯ)
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1.6
การออกแบบทางเทคนิคและข้อเสนอทางการเงิน

รายละเอียด กฎระเบียบ/เอกสาร
หน้า 1/2

ภายหลังจากการส ารวจสถานท่ี (ขั้นตอนท่ี 1.5) ผู้รับเหมาแบบเบด็เสร็จ หรอืผู้ให้บริการด้านผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ควรจะมขี้อมูลที่เพียงพอในการก าหนดขนาดผลิต

ติดตั้งเบื้องต้นของระบบ รวมถึงสามารถจดัเตรยีมและส่งข้อมูลการออกแบบทางเทคนิคและข้อเสนอให้กับเจ้าของสถานท่ีเพื่อพิจารณา ทั้งนี้ มีหลายองค์ประกอบท่ีผู้ออกแบบ

ระบบฯ ควรตระหนักถึง

มาตรฐานการออกแบบทางเทคนิคที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด

▪ ประมวลหลักการปฏิบัติอย่างย่อของ กกพ. (Mini-Code of Practice- CoP)

มาตรฐานอุปกรณแ์ละการออกแบบหลายอย่างที่ก าหนดไว้ตามประมวลหลักการปฏิบัติอย่างย่อของ กกพ. มาตรฐานเหล่านี้ได้น าเสนอไว้ใน ขั้นตอนท่ี 5.2: Mini-CoP

▪ ข้อก าหนดการเชื่อมต่อสายส่ง ของกฟภ. และกฟน.

การออกแบบระบบฯ ควรค านึงถึงข้อก าหนดที่ระบุไว้ใน ข้อก าหนดการเช่ือมต่อ ของกฟภ. และหรือ กฟน. ข้อก าหนดเหล่านี้ได้น าเสนอไว้ใน ขั้นตอนท่ี 8.2: ค าขอเชื่อมต่อสายส่ง

▪ มาตรฐานการติดต้ังทางไฟฟ้าส าหรับประเทศไทย: ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีติดต้ังบนหลังคา วสท. (เลือกปฏิบัติ/อ้างอิงได้)

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) ได้เผยแพร่มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าส าหรับประเทศไทย: ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ตดิตั้งบนหลังคา (วสท. 022013-
16) อย่างไรก็ตาม มาตรฐานนี้เป็นแบบเลือกปฎิบัติได้
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1.6
การออกแบบทางเทคนิคและข้อเสนอทางการเงิน

หน้า 2/2

กฎระเบียบต่างๆ 
1. ประกาศคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน เรื่อง มาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
จากเทคโนโลยีแผงโฟโตโวลเทอิก ที่เข้าข่ายต้องได้รบัใบอนุญาตประกอบกิจการผลติ
ไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๗ (Thai)

2. ประกาศคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานเรื่อง มาตรการด้านการออกแบบติดตั้งและ
การจัดการขยะและกากของเสียส าหรับผูป้ระกอบกิจการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์
จากเทคโนโลยีแผงโฟโตโวลเทอิกที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการผลิตไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๗ (Thai)

3. มาตรฐาน วสท. 022013-16 มาตรฐานการติดตัง้ทางไฟฟ้าส าหรบัประเทศไทย: ระบบ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตัง้บนหลังคา พฤศจิกายน ๒๕๕๙(Thai)

4. ประกาศการไฟฟ้านครหลวง เรื่องข้อก าหนดการเช่ือมต่อ การใช้บริการ และการ
ปฏิบัติการระบบโครงการข่ายไฟฟ้า ๒๕๕๙ (Thai)

5. ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยข้อก าหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า ๒๕๕๙
(Thai / English)

1. คู่มือความปลอดภัย ในการผลิตและการใช้พลังงานแสงอาทิตยท์ี่ติดตั้ง
บนหลังคา กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ธันวาคม
๒๕๕๗ (Link)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด กฎระเบียบ/เอกสาร
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1.7
ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน

รายละเอียด เครื่องมือ
หน้า 1/2

รูปแบบธุรกิจแบบลงทุนเอง

ภายหลังจากเจ้าของสถานทีไ่ด้รบัข้อเสนอโครงการจากผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จหลายรายแลว้ เจ้าของสถานที่จะมีข้อมูลเพียงพอในการประเมินความเปน็ไปได้ในการ

ลงทุนติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ คู่มือนีไ้ดจ้ัดเตรียม เครื่องมือ: ต้นแบบโมเดลทางการเงนิ ที่เจ้าของสถานที่สามารถใช้ได้งา่ย เพื่อการประเมินความ

เปน็ไปได้ในการลงทุนของโครงการ ต้นแบบนีไ้ด้จัดเตรียมข้อสมมติฐานที่ใช้โดยทัว่ๆ ไป ส่วนข้อมูลจ าเพาะตา่งๆ ของโครงการ ทางเจ้าของสถานที่จะเปน็ผูใ้ส่ข้อมูลใน

ต้นแบบโมเดลทางการเงิน อย่างเช่น ที่ตั้งของสถานที่ รายจ่ายการลงทุน ข้อมุลการใช้ไฟฟ้า และอ่ืนๆ เป็นต้น

รูปแบบธุรกิจแบบบคุคลที่สามเปน็ผู้ลงทุน

ภายหลังจากเจ้าของสถานทีไ่ด้รบัข้อเสนอสญัญาซื้อขายไฟฟ้าเอกชน จากผู้พัฒนาโครงการหรือผู้ให้บริการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์แล้ว เจ้าของสถานที่

สามารถประเมนิความเปน็ไปไดใ้นการลงทนุ โดยใช้ เครื่องมือ: ต้นแบบโมเดลทางการเงนิ ซึง่ได้จัดเตรียมข้อสมมติฐานที่ใช้โดยทั่วๆ ไป ส่วนข้อมลูจ าเพาะตา่งๆ ของ

โครงการ ทางเจ้าของสถานที่จะเปน็ผู้ใส่ข้อมูลในตน้แบบโมเดลทางการเงนิ อยา่งเชน่ สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าเอกชน อัตราค่าไฟฟ้า ผลผลิตที่ได้ ระยะเวลาของสัญญา และ

อ่ืนๆ เป็นต้น

รายละเอียด
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1.7
ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน

หน้า 2/2

ต้นแบบโมเดลทางการเงิน สามารถใช้เพื่อประเมินทั้งรูปแบบธุรกิจที่จัดหาเงินลงทุนด้วยตนเองและบุคคลที่สามเป็นผู้ลงทุน (สัญญาซื้อขายไฟฟ้าเอกชน) ซึ่งน าเสนอไว้ในไฟล์เอ๊ก
เซลเดียวกัน แต้นแบบโมเดลทางการเงินนี้พัฒนาโดย USAID Clean Power Asia เพื่ออ านวยความสะดวกในการลงทุนในระบบผลิตไฟฟ้าจากไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับ

ประเทศไทย

เครื่องมือ: ต้นแบบโมเดลทางการเงิน

รายละเอียด เครื่องมือ
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1.8

จากผลของการประเมนิความเปน็ไปได้ในการลงทุน (ขั้นตอนที่ 1.7) เจ้าของสถานจะท าการตัดสินใจเลือกผู้รับเหมาแบบเบด็เสร็จ หรือผู้ให้บริการด้านผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (ขึ้นอยู่กับรูปแบบธุรกิจที่
เลือก) ซ่ึงจะเป็นผู้ที่ด าเนินงานพัฒนาโครงการต่อไปและการคัดเลือกนี้จะเป็นการเตรียมพัฒนาโครงการในระยะต่อไป (การท าข้อตกลงตามสัญญา ระยะที่ 2) ทั้งนี้ แม้ว่าผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน

จะมีความส าคัญ เจ้าของสถานที่ควรค านึงถึงด้านอื่นๆ ด้วยเช่นกัน ตารางด้านล่างเป็นข้อควรพิจารณาของการคัดเลือกผู้พัฒนาโครงการของแต่ละรูปแบบทางธุรกิจ

การคัดเลือกผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จหรือผู้พัฒนาโครงการ

รายละเอียด

หน้า 1/1

รายละเอียด

รูปแบบธุรกิจแบบลงทุนเอง

(ผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ)

รูปแบบธุรกิจแบบบุคคลที่สามเป็นผู้ลงทุน

(ผู้ให้บริการด้านพลังงานแสงอาทิตย์)

▪ ข้อเสนอทางเทคนิค (เช่น ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมลู และอื่นๆ)

▪ ผลงานที่ผ่านมา และความน่าเช่ือถอืของผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ (เช่น ประสบการณ์ในอดีต และ

อื่นๆ)

▪ ข้อเสนอด้านราคา

▪ ผลผลิตไฟฟ้า (ยิ่งมาก ยิ่งดี)

▪ การรับประกันผลผลิตไฟฟ้า (เช่น มีการรับประกันหรือไมอ่ยา่งไร และอื่นๆ)

▪ ผลงานที่ผ่านมาของบริษัท (เช่น ประสบการณ์ในอดีต และอื่นๆ)

▪ อัตราส่วนลดค่าไฟฟ้าในสัญญาซ้ือขายไฟฟา้เอกชน (ยิ่งสูง ยิ่งดี)

▪ ระยะเวลาของสัญญา

▪ นโยบายการรับประกันผลผลิตไฟฟ้า (เช่น มีการรับประกันหรือไม่อย่างไร ระยะเวลา และอื่นๆ)
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ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 5

ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนที่ 6

ขั้นตอนที่ 7

ขั้นตอนที่ 8

รูปแบบธุรกิจแบบลงทุนเอง

ขั้นตอนที่ 2.1

รูปแบบธุรกิจบุคคลที่สามเป็นผู้ลงทุน

ขั้นตอนที่ 2.1

ขั้นตอนที่ 2.3

ติดต่อผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ

สัญญาการด าเนินงานและบ ารุงรักษา

สัญญาซื้อขายไฟฟ้าเอกชน

ขั้นตอนที่ 2.2สัญญาการด าเนินงานและบ ารุงรักษา

การก่อสร้างและการติดตั้ง

สัญญารับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ

ขั้นตอนที่ 2.2

ขั้นตอนที่ 2.4 สัญญาการรบัประกันขั้นตอนที่ต้องด าเนินการโดยเจา้ของสถานที/่ผู้รับเหมา
เบ็ดเสร็จ/ผู้ให้บริการด้านผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

ขั้นตอนที่ต้องด าเนินการโดยผู้รับเหมาแบบเบด็เสร็จ หรือผู้ให้บริการด้านผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทติย์
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ค าอธิบายของระยะนี้

ในระยะการประเมินสถานท่ี เจ้าของสถานท่ีตัดสินใจแล้วว่า รูปแบบธุรกิจใดได้ท่ีจะถกูเลือกใช้ในการพัฒนาโครงการ (แบบลงทุนเอง หรือแบบบุคคลที่สามเป็นผู้ลงทุน) การเลอืกนี้
น าไปสู่การแสดงเจตนาในการท าสัญญาที่แตกตา่งกัน รวมถึงต้องมีการเจรจาระหว่างท้ังสองฝ่ายในรปูแบบท่ีแตกตา่งกันด้วย

รูปแบบธุรกิจแบบลงทุนเอง

ส าหรับโมเดลแบบลงทุนเอง เจา้ของสถานท่ีจะท าสัญญาว่าจา้งกับผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ เพื่อให้บริการรับเหมาแบบเบ็ดเสร็จในการติดตั้งระบบผลติไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

ซึ่งในรูปแบบนี้มีสัญญา 2 ฉบับท่ีส าคัญ ได้แก่ สัญญารับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ (ขั้นตอนท่ี 2.1) โดยเจ้าของสถานท่ีและผูร้ับเหมาแบบเบด็เสร็จจะมีการเจรจาตกลงเงื่อนไขและก าหนด
ไว้ในสัญญาของ ซึ่งโดยปกติแล้ว ผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ จะให้บรกิารการด าเนินงานและการบ ารุงรกัษา (Operating and Maintenance-O&M) เป็นระยะเวลาหนึ่งภายหลังจาก

การตดิตั้งระบบเสร็จสิน้ ภายหลงัจากนั้นเจา้ของสถานท่ี จะเป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนนิงานและบ ารุงรักษาทั้งหมด ซึ่งเป็นพนักงานของเจา้ของสถานท่ีเองเป็นผู้ด าเนินงานและ
บ ารุงรักษา อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่แล้วเจ้าของสถานท่ีจะท าสัญญาที่เรียกว่า สัญญาการปฏิบัติการและบ ารุงรักษา (ขั้นตอนท่ี 2.2) กบัผู้ให้บริการด าเนินงานและบ ารุงรักษารายอื่น
เพื่อดูแลระบบฯ

รูปแบบธุรกิจแบบบุคคลที่สามเป็นผู้ลงทุน

ส าหรับรูปแบบธุรกิจแบบบุคคลทีส่ามเป็นผู้ลงทุน สัญญาซ้ือขายไฟฟ้าเอกชนระยะยาวจะท าขึ้นระหว่างผู้ให้บรกิารด้านผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และเจา้ของสถานท่ี
(ขั้นตอนท่ี 2.3) สัญญาซื้อขายไฟฟ้าเอกชนจะก าหนดข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ และเจ้าของสถานท่ีจะท าการซื้อไฟฟ้าจากผู้ใหบ้ริการด้านผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทติย์
เนื่องจากสญัญานี้เป็นระยะยาว (อาจมรีะยะเวลา 20-25 ปี) จึงเป็นสิ่งส าคัญทีส่ัญญาซื้อขายไฟฟ้าเอกชนต้องมีความครอบคุลมและรวมถึงเง่ือนไขท้ังหมดตามที่ท้ังสองฝ่ายต้องการ

คู่มือนี้ได้จัดเตรียม เคร่ืองมือ: ต้นแบบบสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าเอกชน ที่มีข้อตกลงและเงื่อนไขแบบมาตรฐานท่ีใช้ทั่วไป ส าหรับการพัฒนาโครงการในรูปแบบบุคคลที่สามเป็นผู้ลงทุน

ต้นแบบสัญญานีส้ามารถใช้ได้ทั้งเจ้าของสถานท่ี และผู้ให้บริการดา้นผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทติย์ เนื่องจาก ผู้ให้บริการดา้นผลติไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เปน็ผู้รับผิดชอบ
ในการกอ่สรา้ง การด าเนินงาน และการบ ารุงรักษาระบบ ดังนั้นจึงเป็นผู้จัดท า สัญญารับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ (ขั้นตอนท่ี 2.1) สัญญาการด าเนินงานและบ ารุงรักษา (ขั้นตอนท่ี 2.2)
และ สัญญาการท าประกัน (ขั้นตอนท่ี 2.4).
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สัญญารับเหมาแบบเบด็เสรจ็เป็นสัญญาที่ครอบคลุมหนา้ที่ของคู่สญัญาทั้งสองฝ่าย ในเรื่องการออกแบบ วิศวกรรม การจัดซื้อ การก่อสรา้ง และการติดตั้ง ระบบผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ที่ตดิตั้งบนหลงัคา รายละเอียดในสัญญารับเหมาแบบเบ็ดเสร็จส่วนมากจะเหมือนกันไม่ว่าจะเลือกรูปแบบธุรกจิในการพัฒนาโครงการแบบใด (รูปแบบธุรกิจ

แบบลงทุนเอง หรือ รูปแบบธุรกิจแบบบุคคลที่สามเป็นผู้ลงทุน) ความแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือ สัญญาจะถูกท าขึน้โดยผู้เกี่ยวข้องในสัญญาที่ต่างกันไป

2.1
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สัญญารับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ
หน้า 1/3

รายละเอียด

รายละเอียด ข้อตกลงและเงื่อนไข

เจ้าของสถานท่ี บริษัทผู้รับเหมาแบบ
เบ็ดเสร็จ

(ออกแบบ จัดซื้อ และ
ก่อสร้าง/ติดตั้ง)

ผู้ให้บริการด้านผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงาน

แสงอาทิตย์

รูปแบบธุรกิจแบบลงทุนเอง รูปแบบธุรกิจแบบบุคคลที่สามเป็นผู้ลงทนุ

สัญญารับเหมา
แบบเบ็ดเสร็จ

สัญญารับเหมา
แบบเบ็ดเสร็จ

เจ้าของสถานท่ี

สัญญาซ้ือขาย
ไฟฟ้าเอกชน บริษัทผู้รับเหมาแบบ

เบ็ดเสร็จ
(ออกแบบ จัดซื้อ และ

ก่อสร้าง/ติดตั้ง)
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สัญญารับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ
หน้า 2/3

รายละเอียด

เง่ือนไขการช าระเงิน

ต้นทุนของการรับเหมา
แบบเบ็ดเสร็จ

สัญญารับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ ต้องระบุต้นทุนรับเหมารวมทั้งหมดของโครงการอย่างชัดเจนถึง ครอบคลุมถึงขอบเขตงานด้าน วิศวกรรม การ
จัดซื้อ และการก่อสร้าง ซึ่งเจ้าของสถานท่ีควรตรวจสอบว่า ราคานั้นรวม หรือไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (7%)

ข้อก าหนดเวลาช าระเงิน โดยปกติของการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แบ่งออกเป็น 3 งวด (หมายเหตุ ขึ้นกับการตกลงกับผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ) 
งวดแรกโดยปกติแล้วจะจ่ายหลังจากท้ังสองฝ่ายได้ลงนามในสัญญารบัเหมาเบ็ดเสรจ็เป็นจ านวนส่วนหน่ึง (10-30%) ของต้นทุนท้ังหมด งวดที่
สองจะจ่ายหลังจากการก่อสร้างและการติดตั้งระบบฯเสร็จสิน้เป็นสัดส่วนท่ีสูงของต้นทุนท้ังหมด (50-60%) และงวดสุดท้ายจะจ่ายเมือ่ท าการ
เชื่อมต่อสายส่ง และการทดสอบระบบฯสามารถผลิตไฟฟ้าได้ส าเรจ็ ซึ่งเป็นส่วนท่ีเหลือท้ังหมด (10-20%)

การรับประกัน

การรับประกันอุปกรณ์ ผู้จ าหน่ายอุปกรณ์จะเป็นผู้รบัประกันอุปกรณ์ (โดยอุปกรณ์ส่วนใหญ่คือ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ และเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า Inverter) โดยมี
ระยะเวลาการรับประกันโดยปกติเป็นดังนี้
• การรับประกันประสิทธิภาพแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ต้องมีประสิทธิภาพไม่ต่ ากว่า 80% ในระยะเวลา 25-30 ปี ซึ่งเจ้าของสถานท่ีควรสังเกต

ว่าเป็นการรับประกันประสิทธิภาพที่ลดลงแบบข้ันบันได หรือลดลงแบบเส้นตรง 
• คุณภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 10 ปี (กรณีแตกหัก เป็นต้น)
• การรับประกันเครือ่งแปลงกระแสไฟฟ้า หรือ อินเวอร์เตอร์ 5 ปี (สามารถขยายระเวลาการรบัประกันโดยซื้อการประกันเพ่ิม)

ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อตกลงและเงื่อนไข
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สัญญารับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ
หน้า 3/3

การรับประกัน

การรับประกันอัตราประสิทธิภาพการ
ผลิตไฟฟ้าของระบบ (Performance 
Ratio)

เพื่อประกันระดับผลผลิตไฟฟ้าของระบบฯ บริษัทผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จอาจเสนอการรับประกันประสิทธิภาพของระบบฯต่อ
เจ้าของสถานท่ีด้วย ซึ่งโดยปกติแล้วจะพิสูจน์โดยการใช้แบบจ าลองอัตราประสิทธิภาพ (PR ratio) ที่ประสิทธิภาพของระบบจริง 
ซึ่งไม่ควรจะต่ ากว่าอัตราที่ก าหนดระดับหนึ่ง
การพิสูจน์ PR ratio ของระบบจริง ต้องใช้อุปกรณ์บางอย่างเพื่อตรวจวัดรังสีแสงอาทิตย์ ซึ่งอาจเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงเกินไปส าหรับ
ระบบติดตั้งขนาดเล็ก

การรับประกันผลผลิตของระบบ ทางเลือกอีกอย่างหนึ่งของการประกันระดับผลผลิตของระบบ คือ บริษัทผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จให้การรับประกันผลผลิตไฟฟ้า ซึ่ง
ก าหนดปริมาณการผลิตไฟฟ้าต่อปี (หน่วยต่อช่ัวโมง kWh) ที่ได้จากระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย ์การพิสูจน์ผลที่ได้
สามารถ ท าได้อย่าง่ายๆ โดยการตรวจสอบว่า ปริมาณการผลิตไฟฟ้าต่อปีเป็นไปตามปรมิาณที่ได้รบัประกนัไว้หรือไม่

การรับประกันคุณภาพของงาน
รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ

การรับประกันคุณภาพงานของผู้รับเหมาเบ็ดเสรจ็ ครอบคลุมถึงการติดตั้งระบบ ขอบเขตงานท่ีตกลงกัน ระยะเวลาที่รับประกันง
ขึ้นอยู่การตกลงระหว่างผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จกับเจ้าของสถานท่ี

ระยะเวลาการด าเนินงานและ
บ ารุงรักษา

โดยทั่วไปแล้ว ในสัญญาจะก าหนดระยะเวลาที่ผูร้ับเหมาแบบเบ็ดเสร็จจะเป็นผู้ด าเนินงานและการบ ารุงรกัษาโดยไมค่ิดมูลค่าเป็น
ระยะเวลาช่วงหนึ่ง (โดยปกติ 2 ปี) 
หลังจากนั้น เจ้าของสถานท่ี อาจท าสัญญากบับริษัทอื่นเพื่อด าเนินงานและบ ารุงรกัษาก็ได้

ข้อตกลงและเงื่อนไข

รายละเอียด ข้อตกลงและเงื่อนไข
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บริษัทด าเนินงานและ
บ ารุงรักษาระบบผลิต

ไฟฟ้าฯ

สัญญาการด าเนินงานและการบ ารุงรักษา (Operating and Maintenance-O&M) เป็นสัญญาที่ครอบคลุมถึงการด าเนินงานและการบ ารุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน

แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา ซึ่งรายละเอียดในสัญญาจะเหมือนกันไม่ว่าจะเลือกรูปแบบธุรกิจในการพัฒนาโครงการแบบใด (คือ รูปแบบธุรกิจแบบลงทุนเอง หรือ รูปแบบธุรกิจ

แบบบุคคลที่สามเป็นผู้ลงทุน) ความแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือ สัญญาจะถูกท าโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาที่แตกต่างกันไป 

โดยปกติแล้วผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ ซึ่งก่อสร้างและติดตั้งระบบ จะด าเนินงานและบ ารุงรักษา สองถึงสามปีภายหลังจากการทดสอบระบบแล้ว หลังจากนั้น เจ้าของสถานที่หรือผู้

ให้บริการด้านผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (ขึ้นอยู่กับประเภทรูปแบบธุรกิจ) จ าเป็นต้องท าสัญญาการด าเนินงานและบ ารุงรักษากับบริษัทที่รับดูแลระบบผลิตไฟฟ้าจาก

พลังงานแสงอาทิตย์อื่น ทั้งนี้ บริษัทผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จโดยส่วนใหญ่จะเสนอบริการด้านการด าเนินงานและบ ารุงรักษาด้วย

2.2
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สัญญาการด าเนินงานและบ ารุงรักษา
หน้า 1/2

รายละเอียด

รายละเอียด ขอบเขต

เจ้าของสถานท่ี
บริษัทด าเนินงานและ
บ ารุงรักษาระบบผลิต

ไฟฟ้าฯ

ผู้ให้บริการด้านผลิต
ไฟฟ้าฯ

รูปแบบธุรกิจแบบลงทุนเอง รูปแบบธุรกิจแบบบุคคลที่สามเป็นผู้ลงทุน

สัญญาการ
ปฏิบัติการและ

บ ารุงรักษา

สัญญาการ
ด าเนินงานและ

บ ารุงรักษา

เจ้าของสถานท่ี

สัญญาซื้อขายไฟฟ้าเอกชน
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สัญญาการด าเนินงานและบ ารุงรักษา
หน้า 2/2

ขอบเขตของการด าเนินงานและการบ ารุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

การติดตามตรวจสอบและ
การรายงานผล

▪ การติดตามตรวจสอบระยะไกล (สัญญาณเตือน)
▪ รายงาน รายวัน/รายเดือน/รายปี
▪ รายงานการตรวจสอบเป็นประจ า

การบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน ▪ การท าความสะอาดแผงเซลล์แสงอาทิตย์
▪ การตรวจสอบ สภาพหลังคา แผงเซลล์แสงอาทิตย์ โครงสร้างยึดเกาะแผงฯ กล่องรวมไฟฟ้ากระแสตรง อินเวอร์เตอร์

อุปกรณ์ป้องกันต่างๆ และอื่นๆ
▪ การตรวจสอบและทดสอบระบบ

การบ ารุงรักษาเชิงแก้ไข ▪ การวิเคราะห์สาเหตุของข้อผิดพลาด
▪ การเรียกร้องค่าชดเชยการรบัประกันอุปกรณ์และสินคา้ โดยเจ้าของสถานท่ี
▪ งานซ่อมบ ารุง
▪ เก็บส ารองอะไหล่แผงเซลล์แสงอาทิตย์ และอินเวอร์เตอร์ (เป็นทางเลือก)

รายละเอียด ขอบเขต

ขอบเขตทั่วไปของสัญญาการด าเนินงานและบ ารุงรักษา



2 | การท าข้อตกลงตามสัญญา ขั้นตอนที่

Home

><

สัญญานี้ส าหรับรูปแบบธุรกิจแบบบุคคลที่สามเปน็ผู้ลงทุน โดยเจา้ของสถานท่ีตกลงท าสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเอกชนกับผู้ให้บริการดา้นผลติไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ขอ้ตกลงและ
เงื่อนไขส าคัญที่ต้องพิจารณาและถือเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาซือ้ขายไฟฟ้าเอกชน ได้สรุปไว้ดังตารางด้านล่าง

2.3
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สัญญาซื้อขายไฟฟ้าเอกชน
หน้า 1/2

ข้อตกลง ค าอธิบาย

ระยะเวลาของสัญญา • (โดยทั่วไป) 15 ถึง 25 ปี

โครงสร้างราคาค่าไฟฟ้าท่ีซ้ือขาย
ในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าเอกชน

โครงสร้างราคาค่าไฟฟ้าที่ซื้อขายกันระหว่างเอกชนกับเอกชนมีหลายแบบ ซึ่งมีความเป็นไปได้และอาจเลือกใช้ ได้แก่
▪ อัตราค่าไฟฟ้าคงที่ (บาทต่อหน่วย) หรือ
▪ อัตราค่าไฟฟ้าที่มกีารเพิ่มขึ้นในอัตราคงที่ในแต่ละปี (บาทต่อหน่วย)
▪ อัตราค่าไฟฟ้าที่ผนัแปรกบัอัตราค่าไฟฟ้าขายปลีกของการไฟฟ้า (บาทต่อหน่วย)

การลงทุนและจัดหาเงินทุน • ด าเนินการโดย ผู้ให้บริการด้านผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

การรับประกันผลผลิตไฟฟ้า • ผู้ให้บริการด้านผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยม์ีการรบัประกนัผลผลิตไฟฟ้าของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบน
หลังคาหรือไม่?

การโอนกรรมสิทธิ์ ▪ ผู้ให้บริการด้านผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยจ์ะโอนกรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของให้แก่เจ้าของสถานท่ีเมื่อสิน้สุดสัญญาแล้วหรือไม่? 
▪ มีค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธ์ิความเป็นเจ้าของหรือไม่ หรือ เจ้าของสถานท่ีต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ หรือไม่?
▪ มีทางเลือกให้เจ้าของสถานท่ีสามารถซื้อระบบผลติไฟฟ้าฯกลบัคืนจากผู้ให้บริการด้านผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตยก์่อนครบอายุ

สัญญาซื้อขายไฟฟ้าเอกชนหรือไม่?

การลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก

▪ หากโครงการได้รบัเครดติว่าสามารถลดการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกในอนาคต เครดิตที่ได้รับนั้นจะเป็นของผู้ให้บรกิารด้านผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ หรือเจ้าของสถานท่ี?

รายละเอียด

รายละเอียด เครื่องมือ
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ต้นบบสัญญาซือ้ขายไฟฟ้าเอกชนพัฒนาโดย USAID Clean Power Asia เพื่ออ านวยความสะดวกในการลงทุนในระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับประเทศไทย ซึ่ง
USAID Clean Power Asia ส่งเสริมให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝา่ยสามารถใช้ต้นแบบสัญญานี้ในการพัฒนาโครงการได้ ต้นแบบสญัญานี้เป็นข้อตกลงมาตรฐานท่ัวไปที่มุ่งให้เกิดการ
สนับสนุนการลงทุนในตลาดพลังงานแสงอาทติย์ในประเทศไทย โดยน าเสนอข้อตกลงและเง่ือนไขท่ีเป็นกลาง เพื่อใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการเจรจาระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อไฟฟ้าจากระบบ

ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยคาดหวังว่าต้นแบบสัญญานี้จะช่วยลดค่าใช้จ่าย และระยะเวลาในการเจรจาข้อตกลงระหว่างผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

2.3
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การท าสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเอกชน
หน้า 2/2

เครื่องมือ: ต้นแบบสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเอกชน

รายละเอียด เครื่องมือ
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ขั้นตอนนี้ส าหรับรูปแบบธุรกิจแบบบุคคลที่สามเป็นผู้ลงทุน

ส าหรับรูปแบบธุรกิจแบบบุคคลที่สามเป็นผู้ลงทุน ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นสินทรัพย์ของผู้ให้บริการด้านผลิตไฟฟ้าจา กพลังงานแสงอาทิตย์นั้นตั้งอยู่บน

หลังคาของเจ้าของสถานท่ี ซึ่งผู้ให้บริการด้านผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์มีความเสี่ยงบางประการที่อาจไม่สามารถควบคุมได้ ดังนั้ นผู้ให้บริการด้านผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์จึงท าสัญญาประกันความเสี่ยงเพื่อคุ้มครองความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้เหล่านั้น ซึ่ง สัญญาประกันได้สร้างความมั่นใจว่ าโครงการมีประกันคุ้มครองความเสี่ยงที่

จ าเป็นทั้งหมดของโครงการ โดยค่าใช้จ่ายของการประกันนั้นมีความแตกต่างกันไปแต่ละโครงการและขึ้นอยู่กับขอบเขตความคุ้มครองความเสี่ยง แต่โดยปกติแล้วค่าใช้จ่ายประกัน
จะอยู่ทีประมาณ 0.5 – 1.0% ต่อปีของเงินลงทุนรวมทั้งหมด

2.4
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สัญญาการประกัน
หน้า 1/1

รายละเอียด

รายละเอียด
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ดูรายละเอียดของระยะนี้ >

Home

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 5

ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนที่ 6

ขั้นตอนที่ 7

ขั้นตอนที่ 8

CFL (แผนภูมิแกนท์)

ค ำย่อ BOI : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน

รูปแบบธุรกิจลงทุนเอง

รูปแบบธุรกิจแบบบุคคลที่สามเป็นผู้ลงทุน

ขั้นตอนที่ 3.1 สิทธิประโยชน์ BOI (ส าหรับเจ้าของสถานที)่

ขั้นตอนที่ 3.1 สิทธิประโยชน์ BOI (ส าหรับผู้ให้บริการดา้นผลติไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์)

ขั้นตอนที่ด าเนินการโดยเจ้าของสถานที่/ผู้รับเหมา
แบบเบ็ดเสร็จ/ผู้พัฒนาโครงการ

ขั้นตอนที่ด าเนินการโดยผู้รับเหมาแบบ
เบ็ดเสร็จ/ผู้พัฒนาโครงการ
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Home

ระยะที่ 1

ระยะที่ 2

ระยะที่ 3

ระยะที่ 5

ระยะที่ 4 ระยะที่ 6 ระยะที่ 7 ระยะที่ 8

สิทธิประโยชน์ BOI

ขั้นตอนที่ 3.1

CFL (Flow-chart)

ขั้นตอนที่ 3.1

รูปแบบธุรกิจแบบลงทุนเอง

รูปแบบธุรกิจแบบบุคคลที่สามเป็นผู้ลงทุน
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สิทธิประโยชน์ BOI

ขั้นตอนที่ด าเนินการโดยเจ้าของสถานที่/ผู้รับเหมา
แบบเบ็ดเสร็จ/ผู้พัฒนาโครงการ

ขั้นตอนที่ด าเนินการโดยผู้รับเหมาแบบ
เบ็ดเสร็จ/ผู้พัฒนาโครงการ

ค ำย่อ BOI : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน

(ส าหรับเจ้าของสถานท่ี)

(ส าหรับผู้ให้บริการด้านผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์)
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Home

กฎหมายธุรกิจและสิทธิประโยชน์ อธิบายถึงกระบวนการในการได้รับสิทธิประโยชน์ทางธุรกิจส าหรับการลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งในปัจจุบัน 

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีในการลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ตามนโยบายการส่งเสริมการลงทุนของ
ประเทศไทย ซึ่งเจ้าของสถานท่ีสามารถรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจาก BOI ได้หากมีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสม รายละเอียดได้ถูกอธิบายไว้ใน ขั้นตอนท่ี 3.1

ค าอธิบายของระยะนี้
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3.1
สิทธิประโยชน์ BOI

ปัจจุบัน BOI มีประกาศให้สิทธิประโยชน์ 2 ประกาศส าหรับการลงทุนในโครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ ซึ่งครอบคลุมทั้งรูปแบบธุรกิจแบบลงทุนเอง (Self-financed)

และ รูปแบบธุรกิจแบบบุคคลที่สามเป็นผู้ลงทุน (Third-party Ownership) ทั้งนี้สามารถขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจาก BOI ได้ ดังนี้

▪ รูปแบบธุรกิจแบบลงทุนเอง: เจ้าของสถานท่ีมีสิทธิไดร้ับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามประกาศของฺ BOI ภายใต“้มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ
การผลิต”

▪ รูปแบบธุรกิจแบบบุคคลที่สามเป็นผู้ลงทนุ: ผู้ให้บริการดา้นผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ภาษีตามประกาศ BOI ภายใต้ “นโยบายและ
หลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุน ส าหรับสิทธิประโยชน์ตามประเภทกิจการ”

เป็นที่น่าเสียดายว่า สิทธิประโยชน์ทางภาษีของ BOI สามารถขอรบัสิทธิได้ถึงสิ้นปี พ.ศ.2560 เท่านัน้ ขณะทีคู่่มือนีไ้ด้ออกเผยแพร่ ณ ตุลาคม 2560 ซึ่งยังไม่มีสญัญาณที่ชัดเจนว่า
สิทธิประโยชน์ BOI จะได้รับการขยายระยะเวลาขอรับสิทธิประโยชน์ออกไปหรือไมอ่ย่างไร ดังนั้นเจ้าของสถานท่ี หรือผู้ให้บริการดา้นผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทติย์ ควรรีบ
สมัครขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี BOI โดยเร็วที่สุด หรือ ก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หน้า 1/4

รายละเอียด

รายละเอียด กฎระเบียบ ลงทุนเอง บุคคลที่สาม
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3.1
สิทธิประโยชน์ BOI

รายละเอียด กฎระเบียบ

กฎระเบียบ

1. ประกาศคณะกรรมการสง่เสริมการลงทุน ที่ ๑/๒๕๕๗ เรื่องมาตรการสง่เสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลติ (Thai / English)

2. ประกาศคณะกรรมการสง่เสริมการลงทุน ที่ ๒/๒๕๕๗ เรื่องนโยบายและหลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุน ส าหรับสิทธิประโยชน์ตามประเภทกิจการ (Thai / English)

3. บัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุนทั่วไป (Thai / English)

ลงทุนเอง บุคคลที่สาม
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3.1
สิทธิประโยชน์ BOI

1. มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต

การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา สามารถขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจาก BOI ได้ ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 

๑/๒๕๕๗ เรื่องมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตการลงทุน โดยโครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จัดอยู่ในมาตรการที่ 1 “มาตรการ

ส่งเสริมการลงทุนเพื่อการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน หรือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม”

สิทธิประโยชน์

1. ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร

2. ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี เป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน)

3. ระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ให้นับจากวันที่มีรายได้ภายหลังได้รับบัตรส่งเสริม

คุณสมบัติ

ธุรกิจ หรือกิจการของเจ้าของสถานที่ต้องเป็นกิจการที่ได้รับการสนับสนุนจาก BOI สามารถตรวจสอบบัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุนทั่วไป ได้ที่เว็บไซต์

ของ BOI (Link) 

รายละเอียด กฎระเบียบ ลงทุนเอง บุคคลที่สาม

รูปแบบธุรกิจแบบลงทุนเอง
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3.1
สิทธิประโยชน์ BOI

2. นโยบายและหลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุน ส าหรับสิทธิประโยชน์ตามประเภทกิจการร

กิจการธุรกิจท่ีเกีย่วข้องกับการผลติไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ อยู่ในกิจการประเภท 7.1.1.2 ใน “ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๒/๒๕๕๗ นโยบายและหลักเกณฑ์
การส่งเสริมการลงทุน ส าหรับสิทธิประโยชน์ตามประเภทกิจการ”

สิทธิประโยชน์

▪ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินปันผล เป็นเวลา 8 ปี คิดเป็น 100% ของเงินลงทุน (ไม่รวมต้นทุนท่ีดินและเงินทุนหมุนเวียน)

▪ ยกเว้นอากรน าเข้าเครือ่งจักร

▪ ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบหรอืวัสดุจ าเป็นส าหรบัการผลิตเพื่อการส่งออก เป็นเวลา 1 ปี ซึ่งสามารถขยายได้ขึน้กับการพิจารณาของคณะกรรมการ

▪ สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่เกี่ยวกับภาษีอากร

รูปแบบธุรกิจแบบบุคคลที่สามเป็นผู้ลงทุน

รายละเอียด กฎระเบียบ ลงทุนเอง บุคคลที่สาม
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4 | การจัดหาเงินทุน
ดูรายละเอียดของระยะนี้ >

Home

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 5

ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนที่ 6

ขั้นตอนที่ 7

ขั้นตอนที่ 8

การจัดหาเงินกู้จากธนาคารขั้นตอนที่ 4.1

FIN (แผนภูมิแกนท์)

รูปแบบธุรกิจแบบลงทุนเอง
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4 | การจัดหาเงินทุน
ดูรายละเอียดของระยะนี้ >

Home

ระยะที่ 1

ระยะที่ 2

ระยะที่ 3

ระยะที่ 5

ระยะที่ 4 ระยะที่ 6 ระยะที่ 7 ระยะที่ 8

การจัดหาเงินทุนโดยการกู้เงิน
จากธนาคาร

ขั้นตอนที่ 4.1

FIN (Flow Chart)

รูปแบบธุรกิจแบบลงทุนเอง
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4 | การจัดหาเงินทุน

Home

ระยะนี้ส าหรับรูปแบบธุรกิจแบบลงทุนเอง

ในระยะการจัดหาเงินทุน เจา้ของสถานท่ีต้องจัดหาเงินทุนติดตั้งระบบด้วยตนเอง โดยอาจตัดสินใจกู้เงินบางส่วนจากธนาคารและใช้เงินทุนส่วนของตัวเองบางส่วนหรือท้ังหมด ใน
การลงทุนระบบผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ ปัจจุบันนี้ ธนาคารหลายแห่งมีการเสนอแผนสินเช่ือเฉพาะส าหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้แก่เจ้าของสถานท่ี โดย
ข้อตกลงและเงื่อนไขของแผนสินเช่ือเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคาร และความนา่เชื่อถือสถานะการเงินของเจา้ของสถานท่ี ดังนั้น คู่มือนี้จึงแนะน าให้เจา้ของสถานท่ีติดต่อกับ

ธนาคารโดยตรงเพื่อตรวจสอบแผนสินเช่ือแบบต่างๆ ได้

ค าอธิบายของระยะนี้
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4 | การจัดหาเงินทุน ขั้นตอนที่

Home

><

ขั้นตอนนี้ส าหรับรูปแบบธุรกิจแบบลงทุนเอง

ส าหรับรูปแบบธุรกิจแบบลงทุนเอง เจ้าของสถานท่ีเป็นผู้ที่จ่ายเงินลงทุนเริ่มแรกท้ังหมดเพื่อติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แม้ว่าต้นทุนการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์จะลดลงอย่างมาก แต่เงินลงทุนเริ่มแรกท้ังหมดของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ยังคงเป็นจ านวนเงินท่ีสูง หากไม่สามารถลงทุนในโครงการผลิค
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาด้วยเงินตนเองทั้ง 100% เจ้าของสถานท่ีต้องจัดหาเงินทุนโดยกู้เงินจากธนาคารส่วนหน่ึง

ธนาคารแต่ละแห่งมีเกณฑ์ที่แตกต่างกันในการประเมินโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา อย่างไรก็ตามเมื่อท าการขอเงินกู้ เจ้าของสถานที่อาจต้องแสดง

ให้เห็นว่าสามารถลงทุนโดยใช้เงินทุนของตนเองเพื่อลงทุนในโครงการได้ส่วนหนึ่ง (โดยปกติอย่างน้อย 30%) ธนาคารพาณิชย์บางแห่งในประเทศไทยมีความรู้ความเข้าใจในตลาด
พลังงานหมุนเวียน และ น าเสนอเครื่องมือทางการเงินท่ีจัดท าขึ้นเฉพาะส าหรับโครงการพลังงานหมุนเวียน หรือพลังงานสีเขียว 

การจัดหาเงินทุนเพ่ือพัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียนส่วนใหญ่ในประเทศไทยยังคงด าเนินการแบบสินเช่ือธุรกิจ นั่นหมายความว่า ธนาคารจะพิจารณาความน่าเช่ือถือและสถานะ
ทางการเงินของบริษัทเป็นสิ่งส าคัญ ซึ่งอาจมีผลอย่างยิ่งกับอัตราดอกเบี้ย และระยะเวลาการให้สินเช่ือ ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงท่ีธนาคารรับได้

เจ้าของสถานที่ต้องติดต่อกับธนาคารที่มีนโยบายการปล่อยสินเช่ือแก่โครงการพลังงานหมุนเวียน เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกณฑ์กา รประเมิน และข้อก าหนดต่างๆ เจ้าของ
สถานท่ียังต้องมั่นใจว่า ข้อเสนอโครงการมีข้อมูลเพียงพอ และ “สามารถเก็บเงินได้”

หน้า 1/1

4.1
เงินกู้ธนาคาร

รายละเอียด

รายละเอียด
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5 | ใบอนุญาตและการขออนุญาต 

Home

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 5

ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนที่ 6

ขั้นตอนที่ 7

ขั้นตอนที่ 8
ดูรายละเอียดของระยะนี้ >

ADM (แผนภูมิแกนท์)

57

ใบอนุญาตดัดแปลงอาคารหรือแจ้งด าเนินการ

รายการตรวจสอบ Mini-CoP

ขั้นตอนที่ 5.1

ขั้นตอนที่ 5.2

ระบบขนาด 200 kW – 1,000 kW

ขั้นตอนที่ 5.1

ขั้นตอนที่ 5.2

ใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร (อ.1)

รายการตรวจสอบ Mini-CoP

ใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม

ขั้นตอนที่ 5.5

การก่อสร้างและการติดตั้ง

แจ้งยกเว้นไม่ต้องขอใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า

ระบบ ขนาด <200 kW

ขั้นตอนที่ 5.5 แจ้งขอยกเว้นไม่ต้องขอใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า

ขั้นตอนที่ด าเนินการโดยเจ้าของสถานที่/ผู้รับเหมาแบบ
เบ็ดเสร็จ/ผู้พัฒนาโครงการ 

ขั้นตอนที่ด าเนินการโดยผู้รับเหมาแบบ
เบ็ดเสร็จ/ผู้พัฒนาโครงการ

ขั้นตอนที่ 5.3
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Home

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 5

ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนที่ 6

ขั้นตอนที่ 7

ขั้นตอนที่ 8
ดูรายละเอียดของระยะนี้ >

ใบอนุญาตดัดแปลงอาคารหรือแจ้งด าเนินการ

รายการตรวจสอบ Mini-CoP

ระบบขนาด > 1,000 kW

ใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม

ขั้นตอนที่ 5.4 ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

การก่อสร้างและการติดตั้ง

ขั้นตอนที่ 5.6 ใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า

ขั้นตอนที่ 5.1

ขั้นตอนที่ 5.2

ขั้นตอนที่ 5.3

ขั้นตอนที่ด าเนินการโดยเจ้าของสถานที่/ผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ/ผู้พัฒนาโครงการ

ขั้นตอนที่ด าเนินการโดยผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ/ผู้พัฒนาโครงการ
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ระยะที่ 1

ระยะที่ 2

ระยะที่ 3

ระยะที่ 5

ระยะที่ 4 ระยะที่ 6 ระยะที่ 7 ระยะที่ 8
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รายการตรวจสอบ
Mini CoP

ขั้นตอนที่ 5.2

ขั้นตอนที่ 5.1

ขั้นตอนที่ 5.1

ใบอนุญาตดัดแปลง
อาคาร หรือแจ้ง

ด าเนินการ

ขั้นตอนที่ 5.2

ใบอนุญาตให้ผลิต
พลังงานควบคุม

ขั้นตอนที่ 5.3

ขั้นตอนที่ 5.5

แจ้งยกเว้นไม่ต้องขอใบอนุญาต
ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า

ขั้นตอนที่ 5.5

ระบบขนาด <200 kW

ระบบ200 kW – 1,000 kW

ใบอนุญาตดัดแปลง
อาคาร หรือแจ้ง

ด าเนินการ

รายการตรวจสอบ
Mini CoP

แจ้งยกเว้นไม่ต้องขอใบอนุญาต
ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า

ขั้นตอนโดยเจ้าของสถานที/่ผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ/ผู้พัฒนาโครงการเปน็ผู้ด าเนินการ

ขั้นตอนโดยผู้รับเหมาแบบเบด็เสร็จ/ผู้พัฒนาโครงการ เป็นผู้ด าเนินการ
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Home

ระยะที่ 1

ระยะที่ 2

ระยะที่ 3

ระยะที่ 5

ระยะที่ 4 ระยะที่ 6 ระยะที่ 7 ระยะที่ 8

ดูรายละเอียดของระยะนี้ >

ขั้นตอนที่ 5.2 ขั้นตอนที่ 5.3

ใบอนุญาตประกอบ
กิจการผลิตไฟฟ้า

P4

ใบอนุญาตประกอบ
กิจการโรงงาน

ขั้นตอนที่ 5.4

ขั้นตอนที่ 5.6

ขั้นตอนที่ 5.1

ใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร 
หรือแจ้งด าเนนิการ

รายการตรวจสอบ
Mini CoP

ใบอนุญาตให้ผลิต
พลังงานควบคุม

ระบบขนาด > 1,000 kW

ขั้นตอนที่ด าเนินการโดยเจ้าของสถานที่/ผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ/ผู้พัฒนาโครงการ

ขั้นตอนที่ด าเนินการโดยผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ/ผู้พัฒนาโครงการ
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ระยะการขอใบอนุญาตและการขออนญุาต แสดงให้เห็นถึงใบอนุญาตส าคญัตา่งๆ ที่จ าเป็นต้องขอส าหรับการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา

โดยขึ้นอยู่กับก าลังการผลิตติดตั้งของระบบผลติไฟฟ้าฯ (ก าลังไฟฟา้กระแสตรง) สามารถแบ่งออกไดเ้ป็นสามขนาด คือ ระบบท่ี ขนาดก าลังผลิตติดตั้งเล็กกว่า 200 kWp (<200
kWp) ขนาดก าลังผลิตติดตั้งตั้งแต่ 200 kWp ถึง 1000 kWp และ ขนาดก าลังผลิตติดตั้งที่มากกว่า 1000 kWp (>1000 kWp)

โดยเป็นไปตามตรรกะว่า ระบบท่ีขนาดใหญ่กว่าจะต้องมีใบอนุญาตมากกว่า ซึ่งสรุปใบอนุญาตต่างๆ ตามตารางด้านล่างส าหรับโครงการขนาดก าลังผลิตติดตั้งต่างๆ

ค าอธิบายของระยะนี้

ขั้นตอนที่ ใบอนุญาต < 200 
kWp

200 –
1,000 kWp

> 1,000 
kWp

5.1 ใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร / ประกาศการดัดแปลงอาคาร (อ. 1)

5.2 รายการตรวจสอบประมวลหลักการปฏิบัติอย่างย่อ (Mini CoP)

5.3 ใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม (พค. 2)

5.4 ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง. 4)

5.5 การแจ้งยกเว้นไม่ต้องขอใบอนุญาตประกอบกิจการผลติไฟฟ้า

5.6 ใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า
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การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาอาจถูกนับว่าเป็นการดัดแปลงอาคาร ก่อนการก่อสร้างระบบจะต้องมีการตรวจสอบตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคารว่าต้องมีใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร หรือประกาศส าหรับระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์หรือไม่

การติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนอาคารที่ต้ังอยู่ในเขตควบคุมอาคาร

ส าหรับการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตยบ์นอาคารที่ตั้งอยู่ในเขตควบคุมอาคาร (เขตนี้ถูกก าหนดไว้แตกต่างกันในแต่ละจงัหวัด) จะต้องได้รับใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร

ก่อนการติดตั้ง ยกเว้นแต่

▪ ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ถูกติดตั้งบนหลังคาคอนกรีตเสริมเหล็ก

▪ พื้นที่การติดตั้งรวมไม่เกิน 160 ตารางเมตร และมีน้ าหนักน้อยกว่า 20 กก. ต่อ ตรม. (รวมน้ าหนักของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ และโครงสร้างยึดเกาะทั้งหมด) 

ในกรณียกเว้น จดหมายอย่างเป็นทางการจะถูกส่งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยไม่จ าเป็นต้องขอรับใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร

การติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนอาคารที่ต้ังอยู่นอกเขตควบคุมอาคาร

ในกรณีนี้ การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาของอาคารที่ไม่จ าเป็นต้องขอใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร ยกเว้นว่าอาคารมีพื้นที่มากกว่า 10,000 ตรม. หรือสูง
กว่า 23 เมตร อาคารลักษณะนี้จะต้องขอใบอนุญาตดัดแปลงอาคารภายหลังจากด าเนินงานส าเร็จทุกขั้นตอนแล้ว เจ้าของสถานที่จะต้องได้รับใบอนุญาต เรียกว่า ใบอนุญาตดัดแปลง
อาคาร (อ.1)

ใบอนุญาตดัดแปลงอาคารหรือแจ้งด าเนินการ
5.1

หน้า 1/3

รายละเอียด
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แบบฟอร์มต่างๆ สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของ กกพ.
http://www.erc.or.th/ercWeb2/Front/Staticpage/Staticpage.aspx?p=185

ใบอนุญาตดัดแปลงอาคารหรือแจ้งด าเนินการ
5.1

หน้า 2/3

▪ ค าขออนุญาตก่อสรา้ง/ดัดแปลงอาคาร (อ.1)

▪ พิมพ์เขียวอาคารและหลังคา

▪ การค านวณเชิงโครงสร้าง

▪ หนังสือรับรองการตรวจสอบงานออกแบบและค านวณจากวิศวกร

▪ แบบส ารวจอาคาร

เอกสารที่ต้องเตรียม
1) พิจารณาว่า ใบอนุญาตดัดแปลงอาคารจ าเป็นหรือไม ่โดยองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นที่ได้มีการประกาศพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญตัิควบคุมอาคาร
สามารถดูได้จาก (link)

2) การเตรียมการเอกสารทั้งหมด

3) เสนอเอกสารไปยังหน่วยงานท่ีรับผดิชอบ

4) ตรวจสอบและประเมินเอกสารที่เสนอเข้ามา

5) การอนุมัติโดยหน่วยงานท่ีมีอ านาจ

เอกสารดังต่อไปนี้ต้องถูกจดัเตรียมเพื่อยื่นขอใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร

กระบวนการเสนอค าขอ

▪ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 10 บาท

▪ ค่าธรรมเนียมตรวจสอบแผนผังช้ัน อยู่ระหว่าง 0.5 – 4 บาทต่อตารางเมตร

ค่าธรรมเนียม

หน่วยงานท่ีมีอ านาจ
▪ ที่ว่าการอ าเภอ หรือองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.)

▪ คณะกรรมการก ากบักิจการพลังงาน (กกพ.)
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5.1

หน้า 3/3

กฎระเบียบ

1. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ (Thai)

2. กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๖๕ (พ.ศ. ๒๕๕๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Thai)

3. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานและกระทรวงมหาดไทยเรื่อง แนวทางและขั้นตอนการอนุญาตปลูกสร้างอาคารและการอืน่เพื่อประกอบ
กิจการพลังงาน ฉบับลงนามวันท่ี ๕ กันยายน ๒๕๕๕ (Thai)

รายละเอียด เอกสาร/การด าเนนิการ กฎระเบียบ
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5.2

โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ต้องปฏิบัติตาม ประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice-CoP) ซึ่งก าหนดโดย กกพ. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผ่อนปรนส าหรับผู้ผลิต

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ตดิตั้งบนหลังคา จากกฎระเบียบทีเ่กี่ยวกับของเสียและการปกป้องสิง่แวดล้อมอ่ืนๆ (เช่น EIA) ผู้ที่ด าเนินการโครงการต้องยื่นหลักฐานว่า โครงการ
ปฏิบัติตามมาตรการของ CoP เมื่อยื่นขอรับในอนุญาตจาก กกพ.

โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา อยู่ภายใต้มาตรการของประมวลหลกัการปฏิบัติที่เคร่งครดัน้อยกว่า ซึง่เรียกว่า รายการตรวจสอบ Mini-CoP โดย

ประมวลหลักการปฏิบัติฉบับ Mini-CoP ค านึงถึง 2 มาตรการใหญ่ๆ คือ 1) มาตรการเกี่ยวกับอุปกรณ์และส่วนประกอบ และ 2) มาตรการจัดการของเสีย

มาตรการเกี่ยวกับอุปกรณ์และส่วนประกอบ

อุปกรณ์ และ ส่วนประกอบจะต้องผ่านมาตรฐานดังต่อไปนี้

รายละเอียด

1. แผง แผงแบบผลึก: IEC 61215 หรือ มอก. 1843 
แผงแบบฟิลม์บาง: IEC 61646 หรือ มอก. 2210
มาตรฐานด้านความปลอดภัย: IEC 61730 หรือ มอก. 2580

2. อุปกรณ์ประกอบระบบ (BOS) IEC 62093

3. การติดต้ัง IEC 60364-7-712 หรือ มอก. 2572-2555

4. การเชื่อมต่อสายส่ง เป็นไปตามมาตรฐานการเช่ือมต่อสายสง่ หรือ IEEE 1547 และ UL1741 หรือ IEC 61727 และ IEC 62116

หน้า 1/4
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5.2

มาตรการเกี่ยวกับการออกแบบระบบ

- Capacity factor (อัตราส่วนร้อยละของปริมาณพลังงานท่ีผลิตจริงในรอบ 1 ปี) ของระบบต้องมากกว่า 15% และ อัตราประสิทธิภาพของระบบมากกว่า 75%

- การออกแบบต้องสามารถทนทานก าลังลมอย่างน้อย 30 เมตรต่อวินาที

มาตรการจัดการของเสีย

ต้องมีการระบุอย่างชัดเจนว่า จะก าจัดแผงเซลล์แสงอาทิตย์เมื่อหมดอายุการใช้งานอย่างไร ไม่ว่าจะเป็นวิธีการน ากลับมาใช้ใหม่ หรือโดยก ารทิ้งในหลุมผังกลบที่ปลอดภัย 

ภายในประเทศหรือต่างประเทศ

รายละเอียด

หน้า 2/4
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5.2

เอกสาร
1. รายการตรวจสอบ Mini-CoP ของ กกพ. (Word / PDF) 

2. เอกสารแนบ

• เอกสารข้อมูลส่วนประกอบ (แผงเซลล์แสงอาทิตย์ อุปกรณ์ประกอบระบบ) ที่แสดงให้เห็นว่า เป็นไปตามมาตรฐานตา่งๆ

• แผนภาพเส้นเดี่ยว (พร้อมการรับรองโดยวิศวกรที่มีใบอนุญาต)

• แบบจ าลองผลผลิต

• …(เอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ)

หน้า 3/4
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5.2

รายละเอียด เอกสาร
หน้า 4/4

กฎระเบียบ/อ้างอิง

กฎระเบียบ เอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง

1. ระเบียบคณะกรรมการก ากบักิจการพลังงานว่าด้วยมาตรการป้องกัน แก้ไข 
และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรบัผู้ได้รับการยกเว้นไมต่้อง
จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ (Link)

2. ประกาศคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานเรื่อง มาตรการป้องกัน แก้ไข 
และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรบัผู้ประกอบกิจการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตยจ์ากเทคโนโลยีแผงโฟโตโวลเทอิกที่เข้าข่ายต้อง
ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าพ.ศ. ๒๕๕๗ (Link)

3. ประกาศคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานเรื่อง มาตรการด้านการออกแบบ
ติดตั้งและการจัดการขยะและกากของเสียส าหรับผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์จากเทคโนโลยีแผงโฟโตโวลเทอิกที่ไดร้ับการยกเว้นไม่ต้อง
ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๗ (Link)

1. คู่มือประมวลหลักการปฏิบัติส าหรับผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ โดย กกพ. (Link)
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http://www.erc.or.th/ERCWeb2/Upload/Document/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9ACOP.PDF
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http://www.erc.or.th/ERCWeb2/Upload/Document/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8_%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%9E.%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%95._%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B2.PDF
http://www.erc.or.th/ERCWeb2/Upload/Document/Code of Practice_HB.pdf
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ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่มขีนาดใหญ่กว่า 200 kVA ถูกควบคุมโดยรัฐบาล จ าเป็นตอ้งขอ ใบ
อนญุาตใฟ้ผลิตพลังงานควบคุม (พค. 2) ในการยื่นขอใบอนุญาต เจ้าของสถานท่ี หรือผู้ให้บรกิารด้านผลิต

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ต้องเตรียมแบบฟอร์มและเอกสารทางเทคนิคหลายอย่าง เอกสารเหล่านีต้้องยื่น
ก่อนการก่อสร้างระบบ

เมื่อส่วนประกอบของระบบ ได้ถกูติดตั้งเกือบท้ังหมดแล้ว (แล้วเสร็จประมาณ 90%) เจ้าของสถานที่ หรือผู้
ให้บริการด้านผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทติย์ต้องแจ้งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนรุักษ์พลังงาน

(พพ.) หรือ กกพ. ซึ่งจะส่งเจ้าหนา้ที่มาตรวจสอบระบบ เมื่อระบบได้รับการอนุมัตจิากเจ้าหนา้ที่ โครงการจึง
จะได้รับใบอนุญาต

ใบอนุญาตใหผ้ลิตพลังงานควบคุม มีระยะเวลา 4 ปี และต้องต่ออายุโดยเจ้าของสถานท่ี หรือผู้ให้บรกิารดา้น

ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งใบอนุญาตนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมในการขอใบอนุญาต

ใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม
5.3

หน้า 1/3

รายละเอียด
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ใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม

5.3

หน้า 2/3

เอกสารที่ต้องเตรียม

▪ ค าขอรับใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม (พค. 1) (Word / PDF)

▪ แผนภาพเส้นเดี่ยว

▪ ข้อมูลจ าเพาะของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ และอินเวอร์เตอร์

▪ ใบรับรอง โดยสามัญวิศวกรสาขาไฟฟ้า (ก าลัง) 

▪ ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ของวิศวกรไฟฟ้า

▪ แผนผังชั้นของอาคาร

▪ …เอกสารอื่นๆ (ดู รายการตรวจสอบ)

การด าเนินงาน

▪ ตรวจสอบว่าระบบต้องขอใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุมหรือไม่

▪ ยื่นค าขอรับใบอนุญาตกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ (พพ.) ด้วยตนเอง หรือระบบ
ออนไลน์ (Link ไปยัง Online Portal)

▪ ตรวจสอบเอกสารโดย พพ. (กรณีเอกสารไม่ถูกต้องหรือต้องการเอกสารเพิ่มเติม)

▪ ได้รับบันทึกค าขอรับใบอนุญาต

▪ การก่อสร้างระบบ

▪ การตรวจสอบระบบ

▪ การอนุมัติใบอนุญาต

ส าหรับรายละเอียดเพ่ิมเติม กรุณาดูขั้นตอนการปฏิบัติในรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ของ กกพ. 
(Thai)

ระยะเวลาที่คาดว่าจะใช้ในกระบวนการอนุมัติคอืภายใน 90 วัน อย่างไรก็ตามต้องขึ้นอยู่กับระยะเวลาการกอ่สร้างด้วย
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http://www.dede.go.th/article_attach/pk1_100816.doc
http://www.dede.go.th/article_attach/pk1_100816.pdf
http://www.erc.or.th/ERCWeb2/Upload/Document/CheckList %E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3_%E0%B8%9E%E0%B8%84.2.pdf
http://erg.dede.go.th/
http://www.erc.or.th/ERCWeb2/Upload/Document/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1 %E0%B8%9E%E0%B8%84.1 %E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1.pdf
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5.3

หน้า 3/3

กฎระเบียบ

1. พระราชกฤษฎีกาก าหนดพลังงานควบคุม พ.ศ.๒๕๓๖ (Thai)
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http://erg.dede.go.th/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1 %E0%B8%9E.%E0%B8%A8.%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%93%E0%B9%96.pdf
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ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

5.4

ขั้นตอนนี้ส าหรับระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ที่มีขนาดก าลังผลิตติต้ังมากกว่า 1,000 kWp ขึ้นไป

พระราชบัญญัติโรงงาน ก าหนดว่า ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เป็นโรงไฟฟ้าประเภทหนึ่งและถูกจัดให้เป็น

โรงงานประเภท 3 หมายความว่า จะต้องขอ ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง. 4) ก่อนเริ่มต้นการก่อสร้าง

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาที่มีก าลังการผลิตติดตั้งน้อยกว่า 1000 
kWp ไม่ถูกพิจารณาว่าเป็นโรงไฟฟ้าหรือโรงงานประเภท 3 จึงไม่ต้องขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานนี้

หน้า 1/3

รายละเอียด
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5.4

หน้า 2/3

เอกสารที่ต้องเตรียม

▪ ค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลติพลังงานไฟฟ้า (รง. 3) (TH)

▪ เอกสารกรรมสิทธ์ิที่ดิน

▪ พิมพ์เขียวอาคาร

▪ แผนภาพเส้นเดี่ยว

▪ แผนการจัดการของเสีย

▪ …เอกสารอื่นๆ (ดู รายการตรวจสอบ กกพ.)

การด าเนินงาน

▪ ตรวจสอบว่า ระบบจ าเป็นต้องขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานหรือไม่

▪ ยื่นเอกสารให้กับ กกพ. (ที่ส านักงานกกพ. หรือยื่นเอกสารออนไลน์ผ่าน E-
Licensing portal ของ กกพ.)

▪ ตรวจสอบสถานท่ี

▪ กกพ. อนุมัติ

▪ ช าระค่าธรรมเนียมการขออนุญาต

▪ การอนุมัติและออกใบอนุญาต

ส าหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการด าเนินการ โปรดพิจารณาขั้นตอน
การปฏิบัติที่เว็บไซต์ของ กกพ. (Link)
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http://www.erc.or.th/ERCWeb2/Upload/Document/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%81_%E0%B8%81.-Checklist.pdf
http://www.erc.or.th/ERCWeb2/Upload/Document/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%81_%E0%B8%82.-Workflow.pdf
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5.4

รายละเอียด เอกสาร/การด าเนนิงาน
หน้า 3/3

กฎระเบียบ

กฎระเบียบ

▪ พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ (Thai)

▪ กฎกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี ๒๓ (พ.ศ. ๒๕๕๗) (Thai)
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5.5
แจ้งการยกเว้นไม่ต้องขอใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า

หน้า 1/3

ขั้นตอนนีส้ าหรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีมีขนาดเล็กกว่า 1,000 kWp

ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทีม่ีขนาดเลก็กว่า 1,000 kWp ได้รบัการยกเว้นไม่ตอ้งขอใบอนุญาตประกอบกจิการผลติไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม เจ้าของสถานท่ี หรือผู้ให้บริการด้านผลิต

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตยต์้องยื่นแจ้งการประกอบกิจการพลังงานท่ีได้รบัการยกเว้นไม่ต้องขอรบัใบอนุญาต ที่ กกพ. โดยสามารถยื่นออนไลน์ หรือท่ีส านักงาน กกพ. โดยตรง

รายละเอียด

75

รายละเอียด เอกสาร การด าเนินงาน



5 | ใบอนุญาตและการขออนุญาต ขั้นตอนที่

Home

><

5.5
แจ้งการยกเว้นไม่ต้องขอใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า

หน้า 2/3

เอกสารที่ต้องเตรียม

▪ แบบค าขอรับใบอนุญาต

▪ ใบอนุญาตดัดแปลงอาคารหรือแจ้งด าเนินการ

▪ Mini-CoP

▪ หนังสือรับรองการตรวจสอบงานออกแบบและค านวณโครงสร้างจากวิศวกร

▪ แผนภาพเส้นเดี่ยว

▪ รูปถ่ายของระบบ เช่น แผงเซลล์แสงอาทิตย์ อินเวอร์เตอร์

▪ …เอกสารอื่นๆ (ดู รายการตรวจสอบจากเว็บไซต์ของ กกพ.)
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หน้า 3/3

การด าเนินงาน

รายละเอียด เอกสาร การด าเนินงาน

▪ ยื่นเอกสารใหก้กพ. ที่ส านักงาน หรือ ผ่าน E-Licensing portal (Link) 
สำมำรถท ำกำรลงทะเบียนออนไลน์ได้ อย่ำงไรก็ตำม เอกสำรฉบับจริงต้องยื่นไป
ที่ส ำนักงำนกกพ.ด้วยเช่นกัน

▪ กกพ. ตรวจสอบเอกสาร

▪ ส านักงาน กกพ. ออกจดหมายแจ้งการยกเว้นไม่ต้องขอใบอนุญาตประกอบ
กิจการผลิตไฟฟ้า
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5.6
ใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า

หน้า 1/3

รายละเอียด
ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่มกี าลังผลิตติดตั้งตั้งแต่ 1,000 kWp ขึ้นไป ตอ้งยื่นขอรบัใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้ากับ กกพ. ส าหรับระบบผลิตไฟฟ้าฯทีม่ีขนาด
ก าลังผลิตตดิตั้งเล็กกว่า 1,000 kWp ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอใบอนุญาตนี้ กกพ. จะพิจารณาว่า โครงการปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายทีเ่กี่ยวข้องหรือไม่ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ได้แก่ Mini-CoP ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร และใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม
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เอกสารที่ต้องเตรียม

▪ แบบค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า

▪ แผนผังกระบวนการผลิตไฟฟ้า

▪ การประเมินความเสี่ยง

▪ เอกสารเกี่ยวกับใบอนุญาตอื่นๆที่เกี่ยวข้อง : Mini-CoP และหรือใบอนุญาตประกอบ
กิจการโรงงาน

▪ …เอกสารอื่นๆ (ดู รายการตรวจสอบ)

รายการตรวจสอบ

▪ แบบค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าและรายการตรวจสอบ
เอกสาร ( Word / PDF)
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▪ แจ้ง กกพ.

▪ ตรวจสอบและยื่นเอกสารที่ต้องการทั้งหมด ได้แก่ Full-CoP/Mini-CoP
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร

▪ กกพ. ตรวจสอบ เอกสาร

▪ ช าระค่าธรรมเนียม

▪ ส านักงานกกพ. ออกใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า

รายละเอียดการด าเนินงาน สามารถดูได้จากหน้า 22 ของคู่มือแนวทางการขออนุญาตของกกพ. (Link)
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ระยะการติดต้ัง อธิบายถึงกระบวนการการจัดซื้ออุปกรณ์และระบบ การจัดและเตรยีมการสถานท่ี การก่อสร้างและการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทติย์ที่ติดตั้งบน

หลังคา งานส่วนใหญ่จะด าเนินการโดยผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ อย่างไรก็ตามเจา้ของโครงการควรตรวจสอบการพัฒนาโดยรวมเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพของงานท่ีท าขึ้น ระยะนี้
ประกอบด้วย 2 ขั้นตอนคือการเตรียมสถานท่ี และ การก่อสร้างและการติดตั้ง

การเตรียมสถานที่ (ขัน้ตอนที่ 6.1) เจ้าของสถานท่ีเป็นผูจ้ัดเตรยีมสถานท่ีตดิตั้ง และภายหลังจากการจัดเตรยีมสถานท่ีเสร็จเรยีบร้อย ผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จและหรอืผู้รับเหมา
ช่วงจะเข้าไปยังสถานท่ีเพื่อก่อสร้างและติดต้ังระบบ (ขัน้ตอนที่ 6.2) ซึ่งผู้รับเหมาเบด็เสรจ็หรือผูร้ับเหมาช่วงจะต้องไดร้ับอนุญาตในการเข้าไปยังสถานท่ีที่ติดตั้งและใช้สิ่งอ านวย
ความสะดวกด้านสาธารณูปโภคทีจ่ าเป็น (เช่น น้ า ไฟฟ้า และอื่นๆ) จากเจ้าของสถานท่ี เจ้าของโครงการต้องตรวจดูงานโดยภาพรวม เพื่อตรวจสอบความกา้วหน้าและคุณภาพ
ผลงานของช่าง

ค าอธิบายของระยะนี้
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6.1

ผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จและหรือผูร้ับเหมาช่วง เป็นผู้รับผิดชอบการก่อสร้างและการติดตั้งระบบ เจา้ของโครงการหรือเจา้ของสถานท่ีไมไ่ด้มีบทบาทมากนักในระยะการจัดซื้อและ
การกอ่สรา้ง อยา่งไรก็ตามก่อนผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จและหรือผูร้ับเหมาช่วงมายังสถานท่ีที่ติดตั้ง เจ้าของโครงการต้องแน่ใจว่าผูร้ับเหมาแบบเบ็ดเสรจ็หรือผู้รับเหมาช่วงได้รับ
อนุญาตให้เข้าใช้สถานท่ี และใช้สาธารณูปโภคต่างๆ (เช่น ไฟฟ้า น้ า และอื่นๆ) ตามที่ไดต้กลงกันไว้ล่วงหน้าแล้ว เจ้าของโครงการตอ้งจัดการกับอุปสรรคและสิ่งกีดขวาง ณ สถานท่ี
ติดตั้งให้เรียบร้อยก่อนผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสรจ็จะมาถงึ

เรื่องหลักท่ีต้องเจรจาและตกลงกับผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ ได้แก่

▪ การเข้าใช้สถานท่ีกอ่สรา้ง (หลังคา) ขั้นตอนด้านความปลอดภยั (เช่น การแลกบตัรประจ าตัวของทุกคน การลงทะเบียนล่วงหน้าท่ีจดุตรวจสอบ) ระยะเวลาท าการทีอ่นุญาต
(เวลาใดที่ผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จสามารถเขา้ใช้สถานท่ีได้ เวลาใดที่ผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จต้องออกจากสถานท่ี การท างานกะกลางคืน และอื่นๆ)

▪ การใช้ไฟฟ้าในสถานท่ีเพื่อการติดตั้งระบบ ข้อจ ากัดในการใช้ (ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ต่อเดือนสูงสุด) จุดการเชื่อมต่อ และอื่นๆ

▪ การใช้น้ าในสถานท่ี ข้อจ ากัด (ลิตรต่อเดือน) จุดเช่ือมต่อ และอื่นๆ

▪ การใช้สิ่งอ านวยความสะดวกอื่นๆ พื้นที่ขนถ่ายสิ่งของขึ้นลง พื้นที่ส านักงานช่ัวคราว ที่ตั้งจุดเก็บของ และอื่นๆ

▪ ขั้นต่อในการต่อเช่ือมกับเครื่องตัดวงจรกระแสไฟฟ้า ต้องแจ้งกับใคร? และต้องแจ้งเมื่อใด?

▪ ข้อก าหนดและมาตรการด้านความปลอดภัยของสถานท่ี การใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (เช่น แว่นตา หมวกนิรภัย เชือกสลิง รองเท้าเซฟตี้ และอื่นๆ)

▪ ข้อก าหนดและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของสถานท่ี การปล่อยน้ าเสีย มาตรการในการลดเสียงดังและฝุ่น และอื่นๆ

การเตรียมสถานที่
หน้า 1/1
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6.2

ส าหรับรูปแบบธุรกิจแบบลงทุนเอง ผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จเป็นผู้รบัผิดชอบในการจัดซื้ออุปกรณ์ทั้งหมดในการก่อสร้างและการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ หาก
เป็นไปได้แนะน าให้เจา้ของสถานท่ีท าสัญญากับท่ีปรึกษาบุคคลทีส่ามเพื่อท าหน้าท่ีเป็นวิศวกรเจา้ของโครงการ (Owner engineer-OE) เพื่อตรวจสอบและควบคุมการก่อสร้าง ซึ่ง
จะรับประกันได้ว่าอุปกรณ์ที่จัดซื้อมาทั้งหมดได้มาตรฐานตามข้อก าหนดทางเทคนิค และเป็นไปตามมาตรฐานหรือแนวปฏิบัติที่ดีทางวิศวกรรม ทั้งยังท าให้มั่นใจว่าระบบผลิตไฟฟ้าฯ

ถูกติดตั้งอย่างถูกต้อง

ส าหรับรูปแบบธุรกิจแบบบุคคลทีส่ามเป็นผู้ลงทุน บริษัทผู้ให้บริการด้านผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์หรือผู้พัฒนาโครงการเปน็ผู้รับผิดชอบในการจัดซือ้และจัดหาอุปกรณ์

ทั้งหมด การก่อสรา้ง และการตดิตั้งระบบผลิตไฟฟ้าฯ โดยทั่วไปแล้วบริษัทผู้ให้บริการดา้นผลติไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จะท าสญัญากับผูร้ับเหมาแบบเบ็ดเสร็จให้ด าเนินการ
งานเหล่านี้ ดังนั้นเจ้าของสถานท่ีไม่ต้องมีส่วนร่วมหรือควบคุมงานการก่อสรา้งแต่อย่างใด

การก่อสร้างและการติดตั้ง
หน้า 1/1
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ภายหลังจากการติดตั้งเสร็จเรียบรอ้ย ยังมีขั้นตอนอีกหลายขั้นในการทดสอบระบบและเช่ือมต่อระบบเข้าสู่สายส่งของการไฟฟ้า แม้ว่าระบบจะไมไ่ด้ป้อนกระแสไฟฟ้ากลับเข้าสู่สาย

ส่ง แต่ระบบยังต้องอยู่ภายใต้ข้อก าหนดการเชื่อมต่อสายส่งของการไฟฟ้า

ขั้นแรก ผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จหรือบุคคลอืน่ ต้องด าเนินการทดสอบระบบก่อนการเชือ่มต่อกับสายส่งและ COD (ขั้นตอนท่ี 7.1) ของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อให้มั่นใจว่าอุปกรณ์ทุกช้ินและระบบผลิตไฟฟ้าฯสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกตอ้ง รวมถึงการก่อสร้างและการติดตั้งได้ท าอย่างถูกต้อง

จากนั้นเจา้ของสถานท่ียื่นค าขอการเชื่อมต่อสายส่งไฟฟ้า (ขั้นตอนท่ี 7.2) กับการไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง(นั่นคือ กฟน. หรือ กฟภ.) การไฟฟ้าจะพิจารณาเอกสารที่ยื่นไปท้ังหมดและ
ด าเนินการการตรวจสอบโดยการไฟฟ้า ขั้นตอนท่ี 7.3) หากทุกอย่างเป็นไปตามข้อก าหนดของการ าฟฟ้า เจ้าของสถานท่ีสามารถลงนามในข้อตกลงการเชื่อมต่อสายส่งไฟฟ้า
(ขั้นตอนท่ี 7.4) กับการไฟฟ้าได้

ค าอธิบายของระยะนี้
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7.1

เมื่อการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ จะต้องมีการท าการทดสอบระบบก่อนการเช่ือมต่อกับสายส่งและ COD เพื่อให้มั่นใจว่าระบบและอุปกรณ์ประกอบทั้งหมดได้รับติดตั้งอย่างถูกต้อง 
และเป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องต่างๆ โดยทั่วไปการด าเนินการการทดสอบนี้ควรเป็นส่วนหน่ึงของงานท่ีผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จที่ต้องส่งมอบงาน

โดยทั่วไป การทดสอบประกอบด้วย

▪ ทดสอบการท างานของอุปกรณ์และส่วนประกอบของระบบผลิตไฟฟ้าฯ

▪ การด าเนินงานของระบบ

▪ ทดสอบอุปกรณ์ความปลอดภัย

▪ มาตรฐานของอุปกรณ์

▪ คุณภาพงานการติดตั้งและการก่อสร้าง 

▪ อื่นๆ

เจ้าของสถานท่ีบางท่านอาจท าสัญญากับบุคคลภายนอกผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อช่วยทดสอบระบบก่อนการเชื่อมต่อกับสายส่งและ COD เพื่อให้มั่นใจว่างานที่ส่งมอบโดยผู้รับเหมา

แบบเบ็ดเสร็จมีคุณภาพดี

การทดสอบระบบก่อนการเชื่อมต่อกับสายส่งและ COD
หน้า 1/1

รายละเอียด
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7.2
ค าขอการเชื่อมต่อสายส่ง

หน้า 1/3

รายละเอียด
ภายหลังจากเจ้าของสถานท่ีมั่นใจว่า ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งแล้วสามารถท างานได้อย่างถูกต้อง จะต้องยื่นค าขอการเช่ือมต่อสายส่งไปยังการไฟฟ้าท่ีเกี่ยวข้อง 
หากโครงการอยู่ในกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ให้ยื่นค าขอเช่ือมต่อฯ กับการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) หากโครงการอยู่ในจังหวัดอื่นๆ ให้ยื่นค าขอเช่ือมต่อฯกับการ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

ข้อก าหนด แบบค าขอ และรายการเอกสารที่ต้องการต่างๆ มีความแตกต่างกันระหว่างค าขอการเช่ือมต่อสายส่ง ในพื้นที่ของ กฟภ. และ กฟน. การเช่ือมต่อระบบผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์เข้าสู่สายส่งของการไฟฟ้าต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดการเช่ือมต่อสายส่ง ที่ระบุไว้ใน ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยข้อก าหนดการเช่ือมต่อระบบโครงข่าย
ไฟฟ้า ๒๕๕๙ (Thai /English) และ ประกาศการไฟฟ้านครหลวง เรื่องข้อก าหนดการเช่ือมต่อ การใช้บริการ และการปฏิบัติการระบบโครงการข่ายไฟฟ้า ๒๕๕๙ (Thai)

90
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https://www.pea.co.th/Portals/0/Document/connection_code_2016_3_20170529.pdf
https://www.pea.co.th/Portals/0/Document/vspp/PEA Interconnection Code 2016.pdf
http://www.mea.or.th/upload/download/file_3c0592dfb9891a50f9de1b68209fadd9.pdf
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7.2
ค าขอการเชื่อมต่อสายส่ง

หน้า 2/3

ข้อก าหนดหลักของ กฟน.

▪ อินเวอร์เตอร์ที่ใช้ต้องอยู่ในรายชื่อท่ีรับรองโดย กฟน. รายชื่อผลิตภัณฑ์อินเวอร์เตอร์ที่ผ่านการทดสอบตามขอ้ก าหนดส าหรับอินเวอร์เตอร์

ที่ใช้ในระบบผลิตไฟฟ้าประเภทเช่ือมต่อกับโครงข่ายของการไฟฟ้านครหลวง 

สามารถดูได้จาก (Link) 

▪ เป็นไปตามข้อก าหนดก าลังไฟฟ้า แรงดันต่ า (230/400 V) ก าลังไฟฟ้ารวมต่อหม้อแปลงต้องไม่เกิน 15% ของ

ก าลังไฟฟ้าของหม้อแปลงท้ังหมด

แรงดันปานกลาง (12 kV/24kV) ก าลังไฟฟ้ารวมต่อวงจรจะต้องไม่เกิน 20% ของ

ก าลังไฟฟ้าของวงจร

▪ เป็นไปตามแผนผังการเชื่อมต่อโครงข่าย ดู แผนผังการเช่ือมต่อโครงข่าย แผนภาพเส้นเดี่ยว

▪ เป็นไปตามอุปกรณ์ป้องกัน รีเลย์ป้องกันไฟฟ้าไหลกลับ (Reverse Power Relay)
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http://www.mea.or.th/upload/download/file_4736bf5a49956ad2f679576e832b8401.pdf


7 | การเชื่อมต่อสายส่งและการทดสอบระบบ ขั้นตอนที่

Home

><

7.2
ค าขอการเชื่อมต่อสายส่ง

หน้า 3/3

ข้อก าหนดหลักของ กฟภ.

▪ อินเวอร์เตอร์ที่ใช้ต้องอยู่ในรายชื่อที่รับรองโดย กฟภ. รายชื่อผลิตภัณฑ์อินเวอร์เตอร์ที่ผ่านหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนของการไฟฟ้าสว่น

ภูมิภาค สามารถดูได้จาก (Link). 

▪ เป็นไปตามข้อก าหนดก าลังไฟฟ้า แรงดันต่ า (380/220V) ก าลังไฟฟ้ารวมต่อหม้อแปลงต้องไม่เกิน 15% ของ

ก าลังไฟฟ้าของหม้อแปลงรวมทั้งหมด

แรงดันปานกลาง (22 kV/33kV) ก าลังไฟฟ้ารวมต่อวงจรจะต้องไม่เกิน 75% ของ

ก าลังไฟฟ้าของวงจร

▪ เป็นไปตามแผนผังการเชื่อมต่อโครงข่าย ดูแผนผังการเชื่อมต่อโครงข่าย แผนภาพเส้นเดี่ยว

▪ เป็นไปตามอุปกรณ์ป้องกัน รีเลย์ป้องกันไฟฟ้าไหลกลับ (Reverse Power Relay)
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https://www.pea.co.th/Portals/0/Document/vspp/PEA_Inverter_list_27-Jul-60.pdf
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7.3

ภายหลังจากได้รับค าขอการเช่ือมต่อกับสายส่งของการไฟฟ้า การไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง (กฟภ. หรือ กฟน.) จะพิจารณาความครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสารที่ส่งมา แล้วจึงด าเนินการ
ประเมินทางเทคนิคจากเอกสารเหล่านั้น หากการตรวจสอบพบว่าทุกอย่างเป็นไปตามข้อก าหนด/มาตรฐานและไม่มีข้อติดขัดใด ๆ ขั้นตอนถัดไปคือ การเข้าตรวจสอบการติดตั้ง
ระบบ ณ สถานท่ีติดตั้ง

การไฟฟ้าจะส่งเจ้าหน้าท่ีไปยังสถานท่ีเพื่อตรวจสอบการติดตั้งและการเดินสายไฟตามมาตรฐานและหลักปฏิบัติการเชื่อมต่อสายส่งที่เกี่ยวข้อง โดยทั่วไปผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จจะ
อ านวยความสะดวกในการตรวจสอบของเจ้าหน้าท่ีการไฟฟ้า โดยต้องมั่นใจว่าเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวกับระบบผลิตไฟฟ้าฯ มีอยู่พร้อมในระหว่างการตรวจสอบ (เช่น แผนภาพเส้น

เดี่ยว ผังการเดินสายไฟ  เอกสารข้อมูลอุปกรณ์ และอื่นๆ)

ภายหลังจากการตรวจสอบ การไฟฟ้าแจ้งผลการตรวจสอบต่อเจ้าของสถานที่เพื่อทราบ พร้อมให้ข้อมูลและเหตุผลประกอบในกรณีที่ระบบไม่ผ่านการตรวจสอบ (ถ้ามี) ผู้รับเหมา
แบบเบ็ดเสร็จจะต้องจัดการแก้ไขหรอืให้ข้อมลูเพิ่มเติมตามที่การไฟฟ้าแจ้งกับเจ้าของสถานท่ีและน าส่งข้อมูลนั้นกับการไฟฟ้าก่อนแจ้งให้การไฟฟ้าให้มาท าการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง

หากทุกอย่างไม่มีปัญหา การไฟฟ้าจะออกเอกสารที่แสดงว่าได้เข้าท าการตรวจสอบแล้วและพบว่าทุกอย่างเป็นไปตามข้อก าหนด โดยไม่ต้องมีการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขแต่อย่างใด
นี่เป็นจุดเริ่มต้นของการเช่ือมต่อทางกายภาพที่จะเกิดขึ้นต่อไป

การตรวจสอบโดยการไฟฟ้า
หน้า 1/1

รายละเอียด
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7.4

ตามปกติ เจ้าของสถานท่ีจะมีข้อตกลงการเช่ือมต่อสายส่งกับการไฟฟ้าอยู่แล้ว ข้อตกลงนี้อนุญาตให้เจ้าของสถานท่ีสามารถใช้ไฟฟ้าจากระบบสายจ าหน่ายของการไฟฟ้าได้ อย่างไร
ก็ตาม หากมีการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ข้อตกลงการเชื่อมต่อสายส่งใหม่ท่ีจ าเพาะกับระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จะต้องได้รับการจัดท าข้ึน

ภายหลังจากการตรวจสอบในสถานท่ีโดยเจ้าหน้าท่ีของการไฟฟ้า (ขั้นตอนท่ี 7.3) หากอุปกรณ์และส่วนประกอบของระบบ รวมถึงการติดตั้งผ่านมาตรฐานและข้อก าหนดท่ีเกี่ยวข้อง
แล้ว เจ้าของสถานท่ีสามารถลงนามในข้อตกลงการเช่ือมต่อสายสง่กับการไฟฟ้าได้ ซึ่งเป็นการอนุญาตให้ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เชื่อมต่อกับโครงข่ายสายส่งของการ
ไฟฟ้าอย่างเป็นทางการ

ข้อตกลงการเชื่อมต่อกับสายส่งของการไฟฟ้า
หน้า 1/1

รายละเอียด
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ขั้นตอนที่ 8.2 ขอบเขตการด าเนินงานและบ ารุงรักษา

รูปแบบธุรกิจแบบลงทุนเอง
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ช าระเงิน

ขั้นตอนที่ 8.4การโอนกรรมสิทธ์ิ

ขั้นตอนที่ด าเนินการโดยเจ้าของสถานที่/ผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ/
ผู้พัฒนาโครงการ

ขั้นตอนที่ด าเนินการโดยเจ้าของสถานที่
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ระยะการด าเนินงานและการบ ารงุรักษา คือ เมื่อระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้รบัการติดตัง้และการทดสอบระบบสมบูรณแ์ล้ว ระยะนี้จะมีช่วงเวลาด าเนินงานยาวมาก

ที่สุดโดยระยะนี้จะยาวนานจนถึงวันท่ีระบบผลิตไฟฟ้าฯหมดอายุการใช้งาน โดยปกติแล้วคือ 25 – 30 ปี

ขั้นแรก ควรมีการจัดการฝึกอบรม (ขั้นตอนท่ี 8.1) ให้กับบุคลากรที่จะด าเนินงานและดูแลรักษาระบบ ส าหรับรูปแบบธุรกิจแบบลงทุนเอง โดยปกติผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จจะ
ให้บริการการด าเนินงานและการบ ารงุรักษา (O&M) ส าหรับ 2-3 ปีแรกหลังจากการทดสอบระบบ ภายหลังจากนั้นเจ้าของสถานท่ีตอ้งวางแผนขอบเขตการด าเนินงานและ
บ ารุงรักษา และกิจกรรมต่างๆ เอง (ขั้นตอนท่ี 8.2)

ส าหรับรูปแบบธุรกิจแบบบุคคลที่สามเป็นผู้ลงทุน เจ้าของสถานท่ีจ่ายค่าไฟฟ้าเป็นรายเดือนให้กับผู้ให้บรกิารด้านผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ดังนั้นเจ้าของสถานท่ีต้องมี
มาตรการเพื่อท าการยืนยันค่าพลังงานที่ได้ใช้จากระบบผลิตไฟฟ้าฯ ก่อนการช าระเงิน (ขั้นตอนท่ี 8.3) เพื่อให้มั่นใจว่าไฟฟ้าที่ผลิตและใช้จริงตรงกับท่ีระบุไว้ในใบแจ้งหนี้ รูปแบบ
ธุรกิจนี้มักจะมีการโอนกรรมสิทธ์ิของระบบผลิตไฟฟ้าฯให้กับเจ้าของสถานท่ีหลังผ่านไประยะหนึ่งหรือเมื่อสิ้นสุดสัญญา ดังนั้น เจ้าของสถานท่ีต้องเตรียมตัวรับ การโอนกรรมสิทธิ์

(ขั้นตอนท่ี 8.4) ล่วงหน้า ซึ่งมีหลายประเด็นที่ต้องพิจารณาและตรวจสอบ ก่อนการโอน (เช่น สภานะของระบบและเอกสารต่างๆ ) เพื่อประกันการว่าการด าเนินงานจะเป็นไปอยา่ง

ราบรื่นภายหลังการเปลี่ยนโอนกรรมสทิธ์ิเรียบร้อยแล้ว

ค าอธิบายของระยะนี้
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8.1

เพื่อรับประกันการด าเนินงานอยา่งยั่งยืนของระบบผลิตไฟฟ้าฯ เป็นสิ่งส าคัญมาก ดังน้ัน ผู้ด าเนินงานควรมีความรู้ความเข้าใจอย่างดีเกี่ยวกับระบบผลิตไฟฟ้าฯซึ่งประเด็นนี้ยิ่งส าคัญ
มากๆ ส าหรับรุปแบบธุรกิจแบบลงทุนเองเพราะเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในระบบผลิตไฟฟ้าฯและต้องด าเนินงานและดูแลรักษาระบบผลิตไฟฟ้าฯเอง (นอกจากว่า เจ้าของระบบจะท า
สัญญาว่าจ้างด าเนินงานและบ ารุงรักษากับบุคคลภายนอก ดู ขั้นตอนท่ี 2.2) หากเจ้าของระบบผลิตไฟฟ้าฯให้บุคลากรของตนเองเป็นผู้ด าเนินงานและดูแลบ ารงุรักษา ควรแต่งตั้งผู้ที่
มีทักษะและความสามารถท่ีเหมาะสมรับผิดชอบหน้าท่ีในการด าเนินงานและดูแลรักษาระบบผลิตไฟฟ้าฯ ซึ่งควรมีการฝึกอบรมโดยการให้การฝึกอบรมให้แก่กับบุคคลนี้ควรอยู่ใน
ขอบเขตงานของผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จด้วย

ในกรณี รูปแบบธุรกิจแบบบุคคลที่สามเป็นผู้ลงทุน (TPO) ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เป็นกรรมสิทธ์ิของบุคคลที่สามที่ลงทุนรวมถึงการด าเนินงานและดูแลรักษาระบบ 
ดังนั้นเจ้าของสถานท่ีไม่มีส่วนรับผิดชอบโดยตรงในการดูแลบ ารุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าฯ อย่างไรก็ตาม ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ยังมคีง
ประโยชน์ต่อเจ้าของสถานท่ีเพื่อใช้ในการเจรจาข้อตกลงกับบริษัทผู้ให้บริการด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งก็คือ บุคคลที่สามที่ลงทุน

การฝึกอบรม
หน้า 1/1

มีอะไรบ้างท่ีผู้ด าเนินงานและดูแลรักษาระบบควรทราบ?
▪ พื้นฐานของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
▪ ภาพรวมของระบบ (นั่นคือ ส่วนประกอบ ก าลังการผลิตเต็มที่และตวัแปรอื่นๆ แผนภาพเส้นเดี่ยว และอื่นๆ)
▪ ข้อพิจารณาด้านความปลอดภัยของการด าเนินงานกับระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (เช่น ความเสี่ยงท่ีมาพร้อมกับการเป็นผู้ด าเนินงานและดูแลรกัษาระบบผลิต

ไฟฟ้าฯ และอื่นๆ)
▪ การตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอ และการติดตามตรวจสอบสมรรถนะและประสิทธิภาพของระบผลิตไฟฟ้าฯ (เช่น เข้าใจตัวแปรต่างๆ ของระบบ และอื่นๆ)
▪ การใช้อุปกรณ์ตรวจวัดต่างๆ (เช่น แคลมป์มิเตอร์ และอื่นๆ) หรือ การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของระบบการติดตามตรวจสอบ
▪ การท าความสะอาดอุปกรณส์่วนประกอบของระบบ
▪ ระยะเวลาการรับประกัน และข้อมูลการติดต่อของผู้รบัประกัน
▪ อื่นๆ
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8.2

ขั้นตอนนี้ส าหรับรูปแบบธุรกิจแบบลงทุนเอง

โดยปกติ ผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ จะเสนอบริการการด าเนินงานและการบ ารุงรักษา ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา โดยมีระยะเวลาหนึ่งภายหลังการทดสอบระบบ ดังนั้น เจ้าของ
สถานที่สามารถวางใจให้ผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จด าเนินงานและดูแลบ ารุงรักษาภายในช่วงระยะเวลานี้ โดยเจ้าของสถานที่ต้องทราบถึงขอบเขตข องการด าเนินงานและดูแล
บ ารุงรักษาตามท่ีผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จส่งมอบและต้องรับรองว่าผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จได้ด าเนินการบรรลุตามขอบเขตงานน้ัน

ภายหลังจาก สัญญารับเหมาแบบเบ็ดเสร็จสิ้นสุดลง เจ้าของสถานท่ีต้องวางแผนล่วงหน้าว่าจะให้ใครเป็นผู้ด าเนินงานและดูแลบ ารุงรักษาระบบผลติไฟฟ้าฯต่อจากนั้น หากตัดสินใจ

ให้บุคคลภายนอกเป็นผู้ด าเนินงานและดูแลบ ารุงรักษา จะต้องมีการท าสัญญาการด าเนินงานและดูแลบ ารุงรักษาขึ้นใหม่ (ดู ขั้นตอนที่ 2.2) หากตัดสินใจให้บุคลากรของเจ้าของ
สถานท่ีเป็นผู้ด าเนินงานและดูแลบ ารุงรักษา จะต้องมีการสร้างเสริมทักษะที่เหมาะสมให้บุคลากรนั้น (เช่น การฝึกอบรม) (ดู ขั้นตอนท่ี 8.1)

ขอบเขตการด าเนินงานและการบ ารุงรักษา
หน้า 1/1
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8.3

ขั้นตอนนี้ส าหรับรูปแบบธุรกิจแบบบุคคลที่สามเป็นผู้ลงทุน

ในรูปแบบธุรกิจแบบบุคคลที่สามเป็นผู้ลงทุน บริษัทผู้ให้บริการด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จะท าการขายไฟฟ้าที่ผลิตได้จากระ บบฯให้กับเจ้าของสถานที่ 
กระบวนการช าระเงินค่าใช้จ่ายควรมีความโปร่งใสและเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย บริษัทผู้ให้บริการฯจะจัดส่งใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าไปยังเจ้าของสถานที่ตามวันที่ตกลงกันไว้ทุกๆ เดือน 
เจ้าของสถานท่ีควรยืนยันว่าไฟฟ้าท่ีผลิตได้และใช้ตรงกับใบแจ้งหนี้

วิธีการยืนยันค่าไฟฟ้าที่ผลิตได้และใช้ตรงกับใบแจ้งหนี้มีหลายวิธี  ดังนี้

▪ ตรวจสอบความถูกต้องกับเครื่องวัดไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟออกจากระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (ที่ติดตั้งโดย บริษัทผู้ให้บริการฯ) หรือจากระบบติดตามตรวจสอบ

▪ ตรวจสอบความถูกต้องกับเครื่องวัดไฟฟ้าที่ติดตั้งเองโดยเจ้าของสถานที่ที่จุดจ่ายไฟเข้าที่ตู้จ่ายไฟหลัก (โปรดสังเกตว่า ค่าที่ได้จะไม่เท่ากันกับที่เครื่องวัดไฟฟ้าที่ติดตั้ง ณ จุด
จ่ายไฟออกจากระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เนื่องจากอาจมีการสูญเสียในสายไฟอยู่บ้าง อย่างไรก็ตาม ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดที่ติดเองนั้น ควรจะอยู่ในระดับเดียวกับค่าที่

ระบุไว้ในใบแจ้งหนี้)

▪ เปรียบเทียบการผลิตและการใช้ไฟฟ้ากับหลายๆ เดือนที่ผ่านมา (โดยพิจารณาลักษณะสภาพอากาศ  ช่ัวโมงการปฏิบัติการของสถานที่ และอื่นๆ) ซึ่งจะให้ภาพคร่าวๆ ของการ
เปรียบเทียบว่า ระดับพลังงานไฟฟ้าควรจะมากหรือน้อยกว่าเดือนก่อนหน้า

▪ อื่นๆ

เมื่อปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้หรือใช้ตามที่ระบุไว้ในใบแจ้งหนี้ได้รับการยืนยันความถูกต้อง เจ้าของสถานท่ีจะด าเนนิการช าระค่าใช้จ่ายตามทีแ่จ้งให้กับบริษัทผู้ให้บริการฯ

การยืนยันค่าพลังงานและการช าระเงิน
หน้า 1/1
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8.4

ขั้นตอนนี้ส าหรับรูปแบบธุรกิจแบบบุคคลที่สามเป็นผู้ลงทุน

การโอนกรรมสิทธ์ิต้องมีการระบุไว้อย่างชัดเจนในสัญญาที่ท าข้ึนระหว่างเจ้าของสถานที่ และบริษัทผู้ให้บริการด้านผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (ขั้นตอนที่ 2.3) โดยเจ้าของ
สถานท่ี ต้องตระหนักถึงกรอบเวลาในการโอนกรรมสิทธ์ิความเป็นเจ้าของ และเตรียมการล่วงหน้า ก่อนท่ีระบบจะถูกโอน ซึ่งประเด็นเหล่านี้ควรได้รับการพิจารณาล่วงหน้า

▪ ใครจะเป็นผู้ด าเนินงานและดูแลรักษาระบบ? – ภายหลังจากระบบถูกโอนมาเป็นสินทรัพย์ของเจ้าของสถานท่ีแล้ว การด าเนินงานและดูแลบ ารุงรักษาจะเป็นความรับผิดชอบ
ของเจ้าของสถานท่ี จึงต้องตัดสินใจว่า จะท าสัญญาการด าเนินงานและดูแลบ ารุงรักษากับ บุคลภายนอก หรือเจ้าของสถานท่ีจะให้บุคลากรของตนเองเป็นผู้ด าเนินงานนี้

▪ สภาพของระบบฯก่อนท าการโอน – แนะน าให้ท าการตรวจสอบสมรรถนะและประสิทธิภาพของอุปกรร์และส่วนประกอบของระบบฯล่วงหน้าก่อนท าการโอน ซึ่งจะท าให้เห็น
ภาพรวมของสภาพและสมรรถนะของระบบ ณ เวลานั้น และยังช่วยให้เจ้าของสถานท่ีวางแผนการจัดซื้อล่วงหน้าเพื่อเปลี่ยนอุปกรณ์หรือส่วนประกอบบางช้ิน

▪ ผลกระทบต่อการท าบัญชี – ภายหลังการโอนระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาเป็นสินทรัพย์ของเจ้าของสถานท่ี จะต้องมีการบันทึกบัญชีเป็นสินทรัพย์ของ

เจ้าของสถานท่ีด้วย

▪ ระบบติดตามตรวจสอบ – นอกเหนือจากการโอนส่วนเครื่องและอุปกรณ์แล้ว ระบบการติดตามตรวจสอบก็ต้องมีการโอนอย่างถูกต้องเช่นกัน (รวมไปถึง ช่ือผู้เข้าใช้และ
รหัสผ่านส าหรับสิทธิในการเข้าใช้ในการปรับปรุง และอื่นๆ)

▪ เอกสารวิศวกรรมล่าสุด – การบ ารุงรักษาและการเปลี่ยนอุปกรณ์ จะด าเนินการโดย บริษัทผู้ให้บริการฯอย่างสม่ าเสมอก่อนท าการโอน ดังนั้น ระบบที่โอนอาจไม่ได้เหมือนกัน

ทั้งหมดกับระบบที่ระบุไว้ในเอกสารวิศวกรรม ณ เวลาขั้นตอนการทดสอบระบบ จึงแนะน าให้เจ้าของสถานที่ขอให้บริษัทผู้ให้บริการฯ ปรับปรุงเอกสารวิศวกรรมทั้งหมด (เช่น 
แผนภาพเส้นเดี่ยว เอกสารข้อมูลอุปกรณ์ และอื่นๆ) เพื่อสะท้อนถึงข้อมูลระบบท่ีแท้จริง ณ วันที่ท าการโอนกรรมสิทธ์ิ

การโอนกรรมสิทธิ์
หน้า 1/1
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คู่มือการพัฒนาโครงการการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา 

ส าหรับประเทศไทย


