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23 พฤษภาคม 2562

กกพ. พร้อมแล้ว เปิดรับยื่น“โซลาร์ภาคประชาชน” 24 พ.ค. นี้
“ศิริ” ประชุมร่วมกับ “กกพ.” เตรียมความพร้อม การรับยื่นสมัครเข้าร่วมโครงการ “โซลาร์ภาค
ประชาชน” ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของ “กฟน.” และ “กฟภ.” ได้ตั้งแต่ 24 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป
ดร. ศิริ จิ ร ะพงษ์พัน ธ์ รั ฐมนตรี ว่า การกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ภายใต้ความร่ว มมือระหว่า ง
สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน (สานักงาน กกพ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค (กฟภ.) ในการรับสมัครประชาชนผู้สนใจที่จะเข้าร่วม โครงการ “โซลาร์ภาคประชาชน” ขณะนี้มีความ
พร้อมเต็มที่ ในการอานวยความสะดวกผ่านช่องทางเว็บไซต์ของ กฟน. และ กฟภ. โดยได้เน้นย้าเรื่องความรวดเร็ว
และความโปร่งใสในการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ได้ประกาศเป็นการทั่วไปก่อนหน้านี้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม
กับทุกฝ่าย
“เราคาดว่า โครงการ โซลาร์ภาคประชาชน จะได้รับความสนใจจากประชาชนค่อนข้างมาก ผมจึงได้เข้า
มาร่วมประชุมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อซักซ้อมการเตรียมความพร้อมในกระบวนการรับยื่น และให้นโยบายว่า ใน
การพิจารณาที่ต้องอานวยความสะดวก และรวดเร็ว โปร่งใสอย่างเต็มที่” นายศิริ กล่าวระหว่างการแถลงข่าว
ภายหลังการเข้าร่วมประชุมกับ คณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ผู้บริหาร กฟน. และผู้บริหาร กฟภ.
ภายหลังจากที่ คณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้ออกประกาศหลักเกณฑ์และคุณสมบัติ
ของผู้ที่มีสิทธิในการยื่นเข้า โครงการ “โซลาร์ภาคประชาชน” ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 และ
ได้เผยแพร่สู่สาธารณชนแล้วนั้น โดยมุ่งเน้นสนับสนุนให้ประชาชนผู้ใช้พลังงาน ประเภทครัวเรือนขนาดเล็ก ได้ผลิต
ไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยี การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (โซลาร์รูฟท๊อป) เพื่อใช้เอง และ
น าส่ ว นเกิ น ที่ เ หลื อ จากการใช้ ไปขายต่ อ ให้ กั บ การไฟฟ้ า ฝ่ า ยจ าหน่ า ย (การไฟฟ้ า นครหลวงและการไฟฟ้ า
ส่วนภูมิภาค) โดยมี กาลั งผลิตติดตั้ง ครัว เรือนละไม่เกิน 10 กิโ ลวัตต์ (kWp) กาหนดอัตราราคารับซื้อไฟฟ้า
ที่ 1.68 บาทต่อหน่วย โดยมีระยะเวลารับซื้อไฟฟ้ารวม 10 ปี
นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ประธานกรรมการกากับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดเผยว่า ภายหลังที่ กกพ.
ได้ออกระเบียบ ว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาสาหรับภาค
ประชาชน พ.ศ. 2562 พบว่า มีประชาชนเข้ามาสอบถามข้อมูลเป็นจานวนมาก ซึ่งได้มอบหมาย และเน้นย้าให้
สานักงาน กกพ. ได้ดาเนินจัดทาช่องทางการสื่อสารความรู้ ตลอดจนการให้คาแนะนาสาหรับผู้ ที่สนใจมาอย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง โดยมุ่ ง เน้ น การให้ อ งค์ ค วามรู้ ข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณาตั ด สิ น ใจ และให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และเกิดผลประโยชน์จากการลงทุนให้ได้มากที่สุด

“ผมเองเห็นว่า มีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ประชาชนผู้ที่สนใจควรศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดถี่ถ้วน
โดยเฉพาะผลประโยชน์ที่จะได้รับ คานึงถึงความคุ้มทุนที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะดูจากพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าของ
ครัวเรือนเป็นหลัก อยากให้มีการเปรียบเทียบกับปริมาณความต้องการและช่วงเวลาในการใช้ไฟฟ้า ในบ้านของ
ตนเองก่อน เช่น หากมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าช่วงกลางวันมากอยู่แล้ว ระยะเวลาในการคุ้มทุนย่อมเร็วกว่า กล่าวคือ
เน้น ผลิตเองใช้เอง ก็เหมือนไม่ต้องซื้อไฟฟ้าได้ประหยัดค่าไฟไปประมาณ 3.80 บาทต่อหน่วย เหลือถึงขายไฟฟ้าใน
อัตราไม่เกิน 1.68 บาทต่อหน่วย อายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 10 ปี” นายเสมอใจ กล่าว
นางสาวนฤภัทร อมรโฆษิต เลขาธิการสานักงาน กกพ. เปิดเผยว่า สาหรับการเปิดรับสมัครประชาชน
ผู้ ส นใจ เพื่ อ ยื่ น ขอขายไฟฟ้ า จะเป็ น การยื่ น ผ่ า นระบบออนไลน์ ในช่ อ งทางเว็ บไซต์ ของ กฟน.
ที่ https://spv.mea.or.th และ เว็บไซต์ของ กฟภ. ที่ https://ppim.pea.co.th ซึ่งได้มีออกแบบมาเป็นช่องทาง
เฉพาะเพื่อรองรับการอานวยความสะดวกและรวดเร็วให้กับประชาชนผู้สนใจที่จะเข้ามาสมัคร โดยจะเปิดรับยื่น
ความจานงค์ได้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป และหมดเขตรับลงทะเบียนภายในปี 2562 โดยการไฟฟ้า
ฝ่ายจาหน่าย จะทยอยประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณา ทางเว็บไซต์ของการไฟฟ้า รวมทั้งส่งผลให้ผู้สมัครได้รับ
ทราบทางอีเมลที่ได้แจ้งไว้ ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป และลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าต่อไป
“ในปี 2562 โครงการ “โซลาร์ภาคประชาชน” ได้กาหนดเป้าหมายปริมาณรับซื้อรวม 100 เมกกะวัตต์
แบ่งพื้นที่ดาเนินการออกเป็น การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) จานวน 30 เมกกะวัตต์ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
(กฟภ.) จ านวน 70 เมกกะวัตต์ โดย กฟน. ประกอบด้ว ย 3 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และ
สมุทรปราการ สาหรับพื้นที่ดาเนินการของ กฟภ. ประกอบด้วย 74 จังหวัด ที่อยู่นอกเหนือจากพื้นที่ดาเนินการ
ของ กฟน. โดยอานวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลได้ที่
02-207-3599 หรือติดตามจากเว็บไซต์ สานักงาน กกพ. ที่ www.erc.or.th ซึ่งจะมีลิงก์ (Link) เชื่อมโยงเข้าระบบ
การลงทะเบียนกรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ (Online) และดาวน์โหลด (Download) เอกสารที่เกี่ยวข้อง และ
อัพโหลดเอกสาร (Upload) ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดได้ในเว็บไซต์ของ กฟน. และเว็บไซต์ กฟภ. ได้ตั้งแต่วันที่ 24
พฤษภาคม นี้ และหมดเขตรับลงทะเบียนภายในปี 2562” นางสาวนฤภัทร กล่าวย้า
เกี่ยวกับ กกพ.
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