
“ ทิศใต้เป็นทิศที่ดีที่สุดในการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ” 
ควรหันแผงเข้าหาทิศใต้ โดยท ามุมองศาประมาณ 15 องศา ซึ่งขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที ่

จัดท าข้อมูลโดย 
นางสาวจารุวรรณ  พิพัฒน์พุทธพันธ์ 
นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ 
กลุ่มวิชาการ  
กองพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ 



• ส ารวจพฤติกรรม 
   การใช้ไฟฟ้าของตนเอง    
    เพื่อป้องกันไฟฟ้าเหลือใช ้

• ตรวจสอบโครงสร้างอาคาร 
   เพื่อประเมินการรับน้ าหนัก 
   ระบบแผงโซลาร ์

• ควรหันหน้าแผงไปทางทิศใต้ 
โดยดวงอาทิตย์จะเคลื่อนที่จาก
ทิศตะวันออกไปทิศตะวันตก
โดยเคลื่อนที่อ้อมทิศใต้ 

• ควรเป็นทีโ่ล่ง ปราศจากเงาต้นไมห้รือเงาของวัตถุท่ีสามารถบังแสงอาทิตย์  
   ซึ่งการบังแสงแดดจะท าให้เกิด Hot spot  
   และประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าลดลง 

• ควรมีความลาดชัน 15- 20 องศา
กับพื้นดิน จะท าให้แสงอาทิตย์
กระทบตั้งฉากกับแผงเซลล์ใน     
ช่วงตอนเที่ยงมากที่สุด 



รูปแบบการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ 

• เชื่อมต่อกับระบบของการไฟฟ้านครหลวง หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
• น าไฟฟ้าที่ได้มาใช้งานเองเพื่อลดค่าไฟฟ้า  
• น าไฟฟ้าจากระบบของการไฟฟ้ามาใช้ทดแทน หากผลิตไม่พอใช้ 

• ไม่ได้เชื่อมต่อกับระบบของการไฟฟ้านครหลวง หรือ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  

• เหมาะกับสถานที่ไม่มีไฟฟ้า หรือพื้นที่ที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง 

On-grid 

Off-grid 



ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตพลังงานไฟฟ้าของระบบโซล่าเซลล์ 

อุณหภูมิ 

อุณหภูมขิองแผงยิ่งสูงจะท ำให้
ประสิทธิภำพในกำรผลติ

ก ำลังไฟฟ้ำลดลง 

ฝุ่นและความสกปรกของแผง 

ควำมสำมำรถในกำรรับแสงอำทิตย์
ลดลง ส่งผลให้ศักยภำพในกำรผลิต
ไฟฟ้ำลดลงด้วย 

การต่อแผงพลังงานแสงอาทิตย์ที่ไม่สม่ าเสมอ
และการสูญเสียในสายไฟ 

กำรสูญเสยีพลังงำนไฟฟ้ำจำกกำรต่อ
แผงทีไ่ม่สม่ ำเสมอและสญูเสียภำยใน
สำยไฟท ำให้ประสิทธิภำพของ 
กำรผลิตไฟฟ้ำลดลง 

การเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าจากกระแสตรงเป็นกระแสสลับ 

ไฟฟ้ำที่ผลิตได้จำกแผง เมื่อผ่ำนตัวแปลงกระแสไฟที่เรยีกว่ำ Inverter 
เพื่อแปลงไฟฟ้ำกระแสตรงเป็นไฟฟ้ำกระแสสลบัจะท ำให้เกิดกำรสูญเสยี
พลังงำนขึ้นส่วนหนึ่ง 



เปรียบเทียบรำคำ
ไม่น้อยกว่ำ 3 รำย 

 มีประสบการณ์การตดิตั้ง 
 มีความรู้ ความน่าเช่ือถือ 
 จดทะเบียนจัดตั้งบริษทั 
 มีที่ตัง้เป็นหลกัแหล่ง 
 ผลประกอบการหรือสถานะ 
   ทางการเงินมั่นคง 

คุณสมบัติเบื้องต้นของ “ผู้ประกอบการ” รายการ หน่วย บ้านอยู่อาศัย (5 กิโลวัตต์) รร. + รพ. (100 กิโลวัตต์) 

ข้อมูลเชิงเทคนิค 

ขนาดพื้นที่ท่ีใช้ * 7  ตารางเมตรต่อกิโลวัตต์ 35 ตารางเมตร 700 ตารางเมตร 

น้ าหนักแผง * 83  กิโลกรัมต่อกิโลวัตต์ 415 กิโลกรัม 8,300 กิโลกรัม 

พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้
ต่อปี (CF 17%) * 

1,489.2  หน่วยต่อกิโลวัตต์ต่อปี 7,446 หน่วยต่อปี 148,920 หน่วยต่อปี 

ข้อมูลเงินลงทุน 

ค่าติดตั้งแผง 35,000 บาทต่อกิโลวัตต์ (บ้าน) 
30,000 บาทต่อกิโลวัตต์ (รร.+รพ.) 

175,000 บาท 3,000,000 บาท 

ค่าเปลี่ยนอุปกรณ์ * บาท 7,500 7,500 

ค่าทดสอบระบบ * บาท 1,000 1,000 

รวมเงินลงทุน บาท 183,500 3,008,500 

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ 

อัตราค่าไฟฟ้า บาท 4.42 4.18 

อัตรารับซื้อ บาท 2.20 1.00 

ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยท่ี 
ประหยัดในแต่ละปี 

บาท ใช้เอง 100% ใช้+ขาย ใช้เอง 100% ใช้+ขาย 

23,000 19,000 555,000 280,000 

ระยะเวลาคืนทุน ปี 5-6 6-7 5 8-9 

หมายเหตุ : อ้างอิงข้อมูลจากโครงการโซลาร์ภาคประชาชน ปี 2562 



 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
 ส าเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่นายทะเบียนรับรอง  
 ภ.พ. 20 

โรงเรียน + โรงพยาบาล 
(นิติบคุคล) 

บ้านอยู่อาศัย 
(ประชาชน) 

 ส าเนาบัตรประชาชน 

หนังสือมอบอ านาจ 
(กรณีมอบอ านาจ) 

ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจ  
และผู้รับมอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจ) 

Specification ของเครื่องจักร 
(PVและ Inverter) 

ส าเนาสญัญาซื้อขายไฟฟา้ 
(กรณีมกีารจ าหน่ายไฟฟา้) 

รูปถ่ายสถานประกอบกิจการ 

mini CoP 

ใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง - อ.1  และ/หรือ  อ.6 

ค ารับรองตนเอง ยืนยันได้ปฏิบัติตำม
กฎหมำยอื่นทีเ่กี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารการจดแจ้งของกิจการพลังงานที่ได้รบัการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า 

ยกเว้นกับพื้นทีต่ิดตั้งไม่เกิน 
160 ตร.ม. และมีน้ ำหนัก
รวมไม่เกิน 20 กก./ตร.ม. 

ขั้นตอนการขอใบอนุญาต   สำมำรถศกึษำได้จำก
https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Front/StaticPage/
StaticPage.aspx?p=-1&muid=20283&prid=20284 



ใบขออนุญาตที่เกี่ยวข้อง 
การติดตั้งโซลาร์รูฟท๊อป (บนหลังคาอาคาร) 

ขั้นตอนการขออนุญาต 

ผู้ติดต้ัง/
ผู้ประกอบการ 

มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและ
มาตรฐานความปลอดภัย 

ใบอนุญาตก่อนก่อสร้าง 

ใบอนุญาตก่อนประกอบ
กิจการพลังงาน 

ส าหรับผู้รับใบ 
อนญุาตผลิตไฟฟ้า 

กรณีไม่เข้าข่ายต้องรับ
ใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า 

ประเภทเอกสาร บ้านเรือน โรงเรียน + โรงพยาบาล 

ขนาดการติดตั้ง (kWp) < 10 10 < รร.+รพ. < 200 

มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรฐาน 
ความปลอดภัย 

Mini CoP Mini CoP 

ใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า จดแจ้งยกเว้น จดแจ้งยกเว้น 

ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร 
หรือรื้อถอนอาคาร (อ.1) 

ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง
อาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (อ.6) 
 

อยู่ในเขตควบคุมอำคำร 

พื้นที่ ≤ 160 m2 และ 
น้ าหนัก ≤ 20 kg/m2 

 
 
 
X 

(แต่ต้องแจ้งพนักงานท้องถิ่นทราบ) 

พื้นที่ > 160 m2 และ 
น้ าหนัก > 20 kg/m2 

 
 
 
√ 


