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โดย นิตยากานต์ กันต์รพีเกสร 

1. บทน้า 

อ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดเดียวที่ผู้ปลูกต้องจดทะเบียนชาวไร่ตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้้าตาล

ทราย พ.ศ. 2527 และชาวไร่อ้อยที่จะจดทะเบียนได้ต้องมีพ้ืนที่ปลูกอ้อยอยู่ในเขตประกาศส่ง เสริมการปลูก

อ้อย ดังนั้นอุตสาหกรรมอ้อยและน้้าตาลของประเทศไทยจึงเป็นอุตสาหกรรมที่มีการควบคุมและก้าหนดราคา 

ทั้งราคาอ้อยและราคาน้้าตาลทรายมาตั้งแต่ปี 2527 โดย กองทุนอ้อยและน้้าตาลทราย ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามมาตรา 

23 แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน้้าตาลทราย พ.ศ. 2527 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2527 โดยมติ

คณะรัฐมนตรี [1]  

อุตสาหกรรมน้้าตาลเป็นอุตสาหกรรมสินค้าการเกษตรแปรรูปเบื้องต้นที่ได้รับการปกป้องและอุดหนุน

มากที่สุด ด้วยประเทศส่วนใหญ่เห็นว่าน้้าตาลเป็นสินค้าที่จ้าเป็นต่อการด้ารงชีวิต เป็นปัจจัยความมั่นคง

ทางด้านอาหาร เป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่ส้าคัญต่อการด้ารงชีพ จากลักษณะเฉพาะของอุตสาหกรรมอ้อยและ

น้้าตาลนี้ ส่งผลให้ในการผลิตน้้าตาลทรายในแต่ละปีจึงมีรายงานพ้ืนที่ปลูกอ้อยและปริมาณผลผลิตอ้อยเพ่ือส่ง

โรงงาน การผลิต การพยากรณ์พ้ืนที่เพาะปลูกอ้อยและผลผลิตน้้าตาลทรายในแต่ละปี ในปริมาณที่ค่อนข้าง

แม่นย้าและชัดเจน อีกทั้งในการผลิตน้้าตาลทรายจ้าเป็นต้องอาศัยโรงงานน้้าตาล ซึ่งเป็นโรงงานอุสาหกรรมที่

ต้องมีการลงทุนสูงและมีความต้องการใช้พลังงานเพ่ือการผลิตโดยเฉพาะพลังงานความร้อนอย่างมหาศาล 

ตั้งแต่กระบวนการหีบน้้าอ้อยจากต้นอ้อย การท้าใสน้้าอ้อย การต้มน้้าอ้อย การเคี่ยวน้้าเชื่อม ตลอดจน

กระบวนการตกผลึกจนได้น้้าตาลทราย แม้ว่าโรงงานน้้าตาลจะมีความต้องการใช้พลังงานความร้อนอย่าง

มหาศาล โรงงานน้้าตาลก็มีข้อได้เปรียบตรงที่หลังจากกระบวนการหีบน้้าอ้อย จะมี ชานอ้อย เกิดขึ้นอย่าง

มหาศาลเช่นกัน ชานอ้อย (Bagasse) เป็นผลพลอยได้ที่เหลือจากกระบวนการหีบอ้อยที่ได้สกัดเอาน้้าอ้อย

ออกไป ชานอ้อยที่เหลือนี้จะมีปริมาณน้้าตาลติดอยู่น้อยมาก ส่วนใหญ่จะเหลือเป็นเส้นใยอ้อย (Fiber) กับน้้าที่

อยู่ในรูปของความชื้นและของแข็งที่ละลายน้้าได้เล็กน้อย ปริมาณชานอ้อยที่ได้เกิดขึ้นจากการหีบอ้อยคิดเป็น

ร้อยละโดยประมาณเฉลี่ยที่ 29 ของปริมาณอ้อยที่เข้าหีบ [2] มีความชื้นร้อยละโดยประมาณอยู่ระหว่าง 48-

53 มีความหนาแน่นค่อนข้างต่้า ประมาณ 160 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร มีคุณสมบัติติดไฟง่าย [3]  ชานอ้อย

ประกอบด้วยธาตุหลักคือ คาร์บอน (C) ไฮโดรเจน (H) ออกซิเจน (O) และไนโตรเจน (N) มคี่าความร้อนต่้าของ

เชื้อเพลิง (Low Heating Value) ที่ 7.53 MJ/kg (ที่มา: ส้านักก้ากับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาและ

ส่งเสริมพลังงาน) ชานอ้อยที่เกิดขึ้นมีคุณสมบัติที่เหมาะสมสามารถน้าไปใช้เป็นเชื้อเพลิงของเตาหม้อน้้า 



(Boiler) ใช้ผลิตไอน้้าส้าหรับเป็นแหล่งพลังงานความร้อนในกระบวนการผลิตน้้าตาล ไอน้้าที่ผลิตได้จะถูก

น้าไปใช้ในกระบวนการผลิตน้้าตาลโดยผ่านเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน และนอกจากนี้ไอน้้าที่ผลิตได้สามารถ

น้าไปผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ในโรงงานด้วยการน้าไปขับกังหันไอน้้า (Turbine) เพ่ือผลิตไฟฟ้าด้วยเครื่องก้าเนิด

ไฟฟ้าบางโรงงานสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เหลือใช้และสามารถจ้าหน่ายให้กับการไฟฟ้า (มีข้อมูลระบุว่า ใน

กระบวนการผลิตน้้าตาล อ้อยสดจ้านวน 1 ตัน เมื่อผ่านกระบวนการแปรรูปต่าง ๆ จะใช้พลังงานทั้งสิ้น

โดยประมาณ25-30 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง ใช้ไอน้้า 0.4 ตัน เพ่ือให้ได้น้้าตาล ที่เหลือจะเป็นชานอ้อย เป็นวัสดุ

เหลือจากกระบวนการผลิตประมาณ 290 กิโลกรัม ที่มีค่าเทียบเท่ากับพลังงานไฟฟ้าได้ถึง 100 กิโลวัตต์ต่อ

ชั่วโมง [2]) 

โรงงานผลิตน้้าตาลเป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่ท้างานตามฤดูของการปลูกอ้อย โดยในปัจจุบัน

โรงงานผลิตน้้าตาลจะแบ่งช่วงการท้างานเป็น 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูเปิดหีบอ้อย มีระยะเวลายาวนานประมาณ 4-5 

เดือน ตั้งแตเ่ดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายนของทุกปี เป็นช่วงเวลาแปรสภาพอ้อยให้เป็นน้้าตาล ฤดูที่ 2 คือ 

ฤดูละลายมีระยะเวลายาวนานประมาณ 3-4 เดือน ตั้งแตเ่ดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคมของทุกปี เป็นช่วงที่

มีกิจกรรมหลักคือ การผลิตน้้าตาลทรายจากน้้าตาลทรายดิบ ไม่มีการหีบอ้อยในฤดูนี้  และในช่วงเดือนที่เหลือ

ก่อนการเปิดหีบครั้งต่อไปคือ ฤดูท่ี 3 ฤดูซ่อมบ้ารุง โรงงานจะด้าเนินการซ่อมแซมเครื่องจักรทั้งหมดเพ่ือเตรียม

ความพร้อมส้าหรับการผลิต ตลอดทั้งปีโดยไม่มีการหีบอ้อยเช่นเดียวกันกับฤดูละลาย ปริมาณชานอ้อยที่

โรงงานน้้าตาลใช้ตลอดทั้งปีนั้นจะเกิดขึ้นในระยะเวลาสั้นๆ เพียง 4-5 เดือนเท่านั้น เมื่อกระบวนการหีบอ้อย

หยุดลง ทั้งฤดูละลาย และฤดูซ่อมบ้ารุง ก็ยังคงต้องใช้พลังงานทั้งจากไอน้้าและไฟฟ้าหากมีการบริหารจัดการ

การใช้ชานอ้อยได้อย่างเหมาะสม โรงงานน้้าตาลก็ไม่จ้าเป็นต้องซื้อกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าเพ่ือน้ามาใช้ใน

โรงงาน และหากมีการพัฒนาเทคโนโลยีประสิทธิภาพกังหันไอน้้า (Turbine) ให้มีประสิทธิภาพสูงมากยิ่งขึ้น 

ชานอ้อยที่มีเหลือในโรงงานน้้าตาลก็จะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าขายกลับไปให้กับการไฟฟ้าได้ 

2. อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าในโรงงานน้้าตาล 

พลังงานที่ใช้ในโรงงานน้้าตาลมี 2 รูปแบบ คือ รูปแบบที่ 1 ไอน้้าได้แก่ พลังงานความร้อนซึ่งอยู่ในรูป

ไอน้้าและน้้าร้อน ผลิตจากหม้อน้้า (Boiler) โดยพลังงานที่อยู่ในรูปไอน้้าจะถูกใช้ไปในกระบวนการผลิตตั้งแต่

การหีบอ้อยโดยใช้ในช่วงการเตรียมอ้อยก่อนเข้าหีบ ขับชุดหีบ การท้าใสน้้าอ้อยโดยจะใช้พลังงานจากไอน้้า

ด้วยการผ่านเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน และการต้มเคี่ยวน้้าเชื่อม ส้าหรับพลังงานในรูปแบบที่ 2 คือ พลังงาน

ไฟฟ้าที่ผลิตโดยใช้ไอน้้าในการขับกังหันและเครื่องก้าเนิดไฟฟ้านั่นเองในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงพลังงานไอน้้าใน

โรงงานน้้าตาล การผลิตไฟฟ้าในโรงงานน้้าตาล และการแบ่งแยกกลุ่มของโรงงานน้้าตาลจากการแบ่งส่วนการ

ผลิตไอน้้าและการผลิตไฟฟ้า 

- ไอน้้าในโรงงานน้้าตาล 



การผลิตไอน้้าเพ่ือใช้เป็นพลังงานในโรงงานน้้าตาลนั้นเป็นสิ่งจ้าเป็นที่ทุกโรงงานต้องให้

ความส้าคัญ อุปกรณ์หลักที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไอน้้า คือ หม้อน้้า (Boiler) ระบบส่งจ่ายไอน้้า และระบบ

ควบคุม เป็นที่ทราบกันดีว่าโรงงานน้้าตาลใช้ชานอ้อยเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไอน้้า และมีปริมาณชานอ้อย

มากเพียงพอที่จะใช้ผลิตไอน้้าในโรงงานได้ตลอดทั้งฤดูการผลิตน้้าตาล และด้วยเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน การ

ดูแลและบ้ารุงรักษาที่เหมาะสมด้วยการอนุรักษ์พลังงานอย่างสม่้าเสมอ ส่งผลให้เกิดการใช้ชานอ้อยเพ่ือการ

ผลิตไอน้้าได้มากขึ้นจนสามารถผลิตไฟฟ้าเพ่ือใช้นอกฤดูหีบและเพียงพอส้าหรับการจ้าหน่ายให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า

นอกโรงงาน หรือจ้าหน่ายกลับไปให้กับการไฟฟ้าได้ด้วย 

ในการผลิตน้้าตาลนั้นต้องการไอน้้าดี (Live Steam) ความดันระหว่าง 20-30 bar อุณหภูมิ

ประมาณ 350-370 องศาเซลเซียส ส้าหรับจ่ายให้อุปกรณ์ต้นก้าลัง ได้แก่ กังหันไอน้้าเพ่ือผลิตก้าลังกลขับชุด

ใบมีดตัดอ้อยและลูกหีบ ไอดีหลังจากถูกใช้งานที่อุปกรณ์ต้นก้าลังแล้ว จะลดคุณภาพเป็นไอน้้าเสีย (Exhaust 

Steam) ซ่ึงเป็นไอน้้าอ่ิมตัว มีความดันประมาณ 1.5 bar จะถูกน้าไปใช้ที่หม้อต้มและหม้อเคี่ยว ไอน้้าส้าหรับ

หม้อเคี่ยวแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกได้จากไอน้้าเสีย อีกส่วนหนึ่งได้จากหัวหม้อต้ม(น้้าเชื่อมเดือดจนเกิดไอน้้า) 

โดยไอน้้าจากหัวหม้อต้มจะถูกใช้ในการอุ่นน้้าอ้อยเพ่ือเพ่ิมอุณหภูมิน้้าอ้อยให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพ่ือน้าไป

ผสมกับน้้าด่างในกระบวนการท้าใส หลังจากใช้งานแล้ว ไอน้้าเสียจะผ่านเครื่องควบแน่นกลั่นตัวเป็นน้้าและน้า

กลับไปใช้ที่หม้อน้้า(Boiler)ต่อไป [3] 

 

- การผลิตไฟฟ้าในโรงงานน้้าตาล 

จากกระบวนการที่กล่าวมาข้างต้นในหัวข้อ “ไอน้้าในโรงงานน้้าตาล” จะเห็นว่า ความดันไอน้้าที่

เหมาะสมที่ใช้ในการผลิตน้้าตาลนั้นไม่สูงมากนักอยู่ระหว่าง 20-30 bar ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบข้อมูลจากการ

ส้ารวจโรงงานน้้าตาลในพ้ืนที่ภาคเหนือ พบว่า หม้อน้้า (Boiler)ในโรงงานไฟฟ้าซึ่งก่อตั้งโดยโรงงานน้้าตาล

ปัจจุบันผลิตความดันไอน้้าอยู่ระหว่าง 20-110 bar [4]  ข้อสังเกตคือ ขนาดความดันไอน้้าที่สูงกว่า 30 bar 

นั้นมีจุดประสงค์เพ่ือใช้ในการผลิตไฟฟ้า ดังนั้นเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าในปัจจุบันจึงถูกน้ามาพัฒนาใช้ใน

โรงงานน้้าตาล 

ชานอ้อยเป็นเชื้อเพลิงที่จัดอยู่ในกลุ่มเชื้อเพลิงชีวมวลชนิดหนึ่ง เมื่อถูกน้ามาใช้ ในการผลิต

พลังงาน จะถูกน้ามาใช้เผาไหม้โดยตรง (Direct Fired) ที่หม้อน้้า (Boiler) เพ่ือให้ได้ไอน้้าความดันตามที่

ก้าหนด จากนั้นจะถูกส่งไปยังกังหัน (Turbine) เพ่ือปั่นกังหันซึ่งต่ออยู่กับเครื่องก้าเนิดไฟฟ้าให้ได้กระแสไฟฟ้า

ออกมา  โรงไฟฟ้าในโรงงานน้้าตาลจึงสามารถใช้ประโยชน์จากไอน้้าไปในขั้นตอนการผลิตน้้าตาลควบคู่กับการ

ผลิตไฟฟ้าร่วมกันหรือเรียกว่า“ระบบผลิตพลังงานร่วม (Cogeneration)” ซึ่งเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพภาพ

ในการใช้เชื้อเพลิงสูง 



ระบบผลิตพลังงานร่วม (Cogeneration) ชนิดกังหันไอน ้า มีหลักการท้างาน ดังนี้ 

เชื้อเพลิงจะถูกป้อนเข้าสู่ห้องเผาไหม้เพ่ือให้ความร้อนแก่น้้าในหม้อไอน้้า ให้ได้ไอน้้ายวดยิ่ง 

(Superheat steam) ที่อุณหภูมิและความดันสูง ไอน้้าที่ได้จะไปขับเครื่องกังหันไอน้้าเกิดก้าลังงานที่เพลา ซึ่ง

สามารถน้าไปขับเครื่องมือกลต่างๆ เช่น ปั้ม คอมเพรสเซอร์ หรือเปลี่ยนรูปเป็นไฟฟ้าโดยน้าไปขับเครื่องก้าเนิด

ไฟฟ้า ส่วนไอน้้าที่ออกจากเครื่องสามารถน้าไปใช้ในกระบวนการผลิตต่อไป 

ระบบผลิตพลังงานร่วมชนิดกังหันไอน้้านี้ หากพิจารณาตามชนิดของกังหัน จะมีอยู่ 2 ชนิด คือ 

กังหันชนิด Back Pressure และกังหันชนิด Extraction ซึ่งหลักการท้างานแตกต่างกัน กล่าวคือกังหันชนิด 

Back Pressure ไอน้้าที่ผ่านกังหันไอน้้าจะถูกปล่อยออกจากตัวกังหัน และมีความดันเหลืออยู่ประมาณ 3-20 

บาร์ สามารถน้าไปใช้ในกระบวนการผลิตต่อไปได้ ส่วนกังหันชนิด Extraction ไอน้้าบางส่วนถูกปล่อยออกมา

ในช่วงกลางของกังหัน และไอน้้าที่ปล่อยออกมานี้จะมีความดันหลายขนาดให้เลือกตามความเหมาะสมกับจุด

ใดจุดหนึ่งของกระบวนการผลิต ไอน้้าที่เหลือจะถูกปล่อยให้ขยายตัวผ่านกังหัน เพ่ือผลิตไฟฟ้าจนมีความดันต่้า

แล้วจึงออกจากกังหันรายละเอียดดังนี้ 

Extraction Condensing (ดังแสดงในรูปที่ 1(ก)) การท้างานเริ่มจากน้าน้้าดิบมาบ้าบัดให้ได้

คุณภาพตามที่ก้าหนด  จากนั้นใช้ปั๊มน้้า (Boiler Feed Pump) ส่งน้้าที่บ้าบัดแล้วเข้าในหม้อน้้า (Boiler) ซึ่ง

จะถูกท้าให้ร้อนด้วยเชื้อเพลิง น้้าที่ร้อนจะเปลี่ยนสถานะกลายเป็นไอน้้าผ่านไปยังกังหันไอน้้า (Condensing 

Turbine) เพ่ือให้เกิดการหมุนได้กระแสไฟฟ้าในส่วนของไอน้้าที่ออกจากกังหันจะมีความดันต่้ามากแต่ยังคงมี

สภาพเป็นไอน้้า ต้องท้าให้กลับคืนเป็นน้้าโดยผ่านเครื่องควบแน่น (Condenser) และหอระบายความร้อน 

(Cooling Tower) จากนั้นน้้าดังกล่าวจะถูกปั๊มกลับเข้าในหม้อผลิตไอน้้าอีกครั้งหมุนเวียนเช่นนี้เรื่อยไป

ประสิทธิภาพภาพของระบบโดยรวมอยู่ระหว่าง 15-20% ไอน้้าที่ขยายตัวผ่านกังหันไอน้้าจนถึงจุดที่ความดัน

เท่ากับความดันไอน้้าที่น้าไปใช้งาน ไอน้้าส่วนหนึ่งจะถูกดึงออกจากกังหันไอน้้าเพื่อน้าไปใช้งาน ซึ่งสามารถมีได้

มากกว่า 1 จุด (Point of Extraction Steam) ขึ้นอยู่กับระบบอุณหภูมิของพลังงานความร้อนหรือไอน้้าที่

ต้องการน้าไปใช้ในกระบวนการผลิต ไอน้้าส่วนที่เหลือจะถูกน้าไปผลิตไฟฟ้า 

 ส้าหรับกังหันไอน้้าแบบ Extraction Condensing จะให้อัตราส่วนการผลิตพลังงานความร้อน

ต่อพลังงานไฟฟ้า (Heat-to-Power Ratio) น้อยกว่ากังหันไอน้้าแบบ Back pressure ในขณะที่มี

ประสิทธิภาพภาพในการผลิตไฟฟ้ามากกว่าและสามารถตอบสนองกับการใช้งานในอุตสาหกรรมที่มีพลังงาน

ความร้อนและพลังงานไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก 

Back pressure (ดังแสดงในรูปที่ 1(ข)) หลักการท้างานของระบบนี้จะแตกต่างจากระบบ

Extraction Condensingเล็กน้อย กล่าวคือ ไม่มีเครื่องควบแน่น และหอระบายความร้อนกังหันไอน้้าที่ใช้งาน



ในระบบผลิตพลังงานร่วมไอน้้าที่ทางออกของกังหันไอน้้า (Exhaust Steam) จะมีความดันสูงกว่ามากและ

ขึ้นอยู่กับระดับความต้องการพลังงานความร้อนที่จะน้าไปใช้งาน 

ระบบนี้ให้ค่าอัตราส่วนการผลิตพลังงานความร้อนต่อพลังงานไฟฟ้า (Heat-to-Power Ratio) 

สูงและมีประสิทธิภาพภาพโดยรวมสูงกว่าระบบผลิตพลังร่วมแบบ Extraction Condensing Steam 

Turbine (มากกว่า 50%) เพราะไอน้้าทางออกของกังหันไอน้้า (Exhaust Steam)ถูกน้าไปใช้งานได้หมดใน

กระบวนการผลิต  อย่างไรก็ตามระบบผลิตพลังงานร่วมแบบ Back pressure จะไม่เหมาะกับอุตสาหกรรมที่

ความต้องการพลังงานความร้อนและพลังงานไฟฟ้ามีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก 

  
(ก) Extraction Condensing Steam Turbine (ข) Back Pressure Turbine 

รูปที่  1 การผลิตพลังงานไฟฟ้าและความร้อนร่วม 
 

ปัจจุบันสามารถออกแบบระบบกังหันเพ่ือการผลิตพลังงานไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว (Condensing  

Turbine) โดยไอน้้าที่ผลิตได้จะผ่านกังหันเพ่ือผลิตไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหลักการท้างานของระบบนี้จะ

คล้ายคลึงกับระบบ Extraction Condensing แตกต่างจากระบบ Extraction Condensing คือ ไม่มีไอน้้า

บางส่วนถูกปล่อยออกมาในช่วงกลางของกังหัน จะมีเพียงความดันไอน้้าที่ทางออกของกังหันไอน้้า (Exhaust 

Steam) ไอน้้าที่ขยายตัวผ่านกังหันไอน้้าความดันอาจลดลงต่้ากว่าบรรยากาศได้กังหันชนิดนี้จะมีประสิทธิภาพ

ภาพในการผลิตไฟฟ้าค่อนข้างสูง เหมาะกับอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้า 

- กลุ่มของโรงงานน้้าตาล 

เมื่อชานอ้อยซึ่งแต่เดิมเป็นผลพลอยจากการผลิตน้้าตาลได้ที่กลายเป็นแหล่งให้พลังงานที่ส้าคัญ ทั้ง

ส้าหรับผลิตพลังงานไฟฟ้าและพลังงานความร้อน ปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตกระแสไฟฟ้ามีประสิทธิภาพสูงขึ้น



สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากเพ่ิมขึ้นในขณะที่ใช้ปริมาณชานอ้อยเท่าเดิม  โรงงานน้้าตาลบางแห่งจึงได้

ด้าเนินการจัดตั้งโรงไฟฟ้าขึ้นควบคู่กับโรงงานน้้าตาลไปด้วย หากท้าการแบ่งกลุ่มโรงงานน้้าตาลทั้งหมดด้วย

การผลิตไอน้้า ไฟฟ้าและความสามารถในการผลิตไฟฟ้าเพ่ือขายออกสู่ภายนอกโรงงาน [4] แบ่งได้ 4 กลุ่ม 

ประกอบด้วย 

กลุ่มท่ี 1 โรงงานน้้าตาลมีการผลิตไอน้้า ไฟฟ้าแต่ไม่เพียงพอต่อการผลิตไฟฟ้าเพ่ือขายออกสู่ภายนอก

โรงงาน 

โรงงานน้้าตาลกลุ่มนี้เป็นรูปแบบโรงงานน้้าตาลแบบดั้งเดิม มีการผลิตไอน้้าส้าหรับผลิตไฟฟ้าเพ่ือใช้ใน

โรงงานเท่านั้น ไอน้้าที่เหลือจากการผลิตไฟฟ้าจะถูกน้าไปใช้เพื่อการผลิตน้้าตาล ข้อสังเกตที่ได้จากโรงงานกลุ่ม

นี้คือ เมื่อมีชานอ้อยเกิดขึ้นในโรงงาน โรงงานสามารถผลิตไอน้้าและไฟฟ้าส้าหรับใช้เองในโรงงาน ชานอ้อยที่

เกิดขึ้นโรงงานน้้าตาลกลุ่มนี้มีเพียงพอต่อการผลิตไฟฟ้าเพ่ือจ้าหน่าย แต่ขนาด Generator ไม่เพียงพอต่อการ

ผลิตไฟฟ้าส้าหรับขายแต่เพียงพอส้าหรับใช้เอง โรงงานกลุ่มนี้จึงมีปริมาณชานอ้อยเหลือใช้อยู่ในโรงงาน

มากมาย ด้วยราคาพลังงานที่ถีบตัวสูงขึ้นในปัจจุบัน พลังงานจากชานอ้อยที่เหลือจึงมีมูลค่าเพ่ิมขึ้นตามไปด้วย 

โรงงานน้้าตาลทุกแห่งมีการปรับตัวเพ่ือเพ่ิมรายรับจากชานอ้อยที่เหลือด้วยการพัฒนาให้สามารถผลิตไฟฟ้า

เพ่ือขายอออกสู่ภายนอกโรงงาน ปัจจุบันปรากฏโรงงานกลุ่มนี้น้อยมาก 

กลุ่มท่ี 2 โรงงานน้้าตาลที่มีการผลิตไอน้้าและไฟฟ้าใช้เองเพียงพอและขายออกสู่ภายนอกโรงงาน 

 โรงงานน้้าตาล 

 โรงงานน้้าตาลกลุ่มนี้เป็นโรงงานที่พัฒนามาจากโรงงานน้้าตาลแบบดั้งเดิมในกลุ่มที่ 1 นอกจากการน้า

ชานอ้อยไปใช้ในการผลิตไอน้้าส้าหรับผลิตน้้าตาลและผลิตไฟฟ้าเพ่ื อใช้ในโรงงานแล้ว ยังเพ่ิมขนาด 

Generator ให้เพียงพอต่อการผลิตไฟฟ้าส้าหรับขาย ข้อสังเกตคือ บางโรงงานมีการเพิ่มขนาดความดันไอน้้าให้

สูงกว่า 30 bar จุดประสงค์เพ่ือใช้ในการผลิตไฟฟ้า เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าในปัจจุบันถูกน้ามาพัฒนาใช้ใน

โรงงานน้้าตาล อัตราส่วนการผลิตพลังงานความร้อนต่อพลังงานไฟฟ้าเพ่ิมมากขึ้น หรือประสิทธิภาพภาพใน

การผลิตไฟฟ้าไดม้ากขึ้น 

 กลุ่มที่ 3 โรงงานน้้าตาลไม่มีการผลิตไอน้้าและไฟฟ้าเอง โดยมีโรงไฟฟ้าที่อยู่ในเครือที่จดทะเบียน

พาณิชย์แยกจากโรงงานน้้าตาลผลิตไอน้้าและไฟฟ้าเพ่ือขายกลับมายังโรงงานน้้าตาล 

โรงงานกลุ่มนี้เมื่อมีชานอ้อยเกิดขึ้นในโรงงานหลังจากกระบวนการหีบจะท้าการขายชานอ้อยทั้งหมด

ให้กับโรงไฟฟ้า ข้อสังเกตคือ โรงไฟฟ้าดังกล่าวจะถูกก่อตั้งโดยโรงงานน้้าตาลเอง กล่าวคือ มีโรงไฟฟ้าที่อยู่ใน

เครือที่จดทะเบียนพาณิชย์แยกจากโรงงานน้้าตาล โรงไฟฟ้าในเครือจะท้าการผลิตทั้งไอน้้าและไฟฟ้าเพ่ือขาย

กลับมายังโรงงานน้้าตาลและแบ่งขายให้กับการไฟฟ้าพร้อมกัน ดังนั้นโรงงานกลุ่มนี้ปริมาณชานอ้อยที่เกิดขึ้น

และคงเหลือจะปรากฏที่โรงไฟฟ้า โดยจะสามารถระบุปริมาณไอน้้าและไฟฟ้าที่ผลิตได้ค่อนข้างชัดเจน 

 



กลุ่มท่ี 4 โรงงานน้้าตาลที่มีการผลิตไอน้้า ไฟฟ้าใช้เองเพียงพอและสามารถผลิตไฟฟ้าขายได้เอง แล้ว

น้าชานอ้อยในส่วนที่เหลือขายให้กับโรงไฟฟ้า  

โรงงานกลุ่มนี้เมื่อมีชานอ้อยเกิดขึ้นในโรงงาน จะแบ่งชานอ้อยออกเป็นสองส่วน คือ ส่วนที่ 1 เก็บไว้ใช้

ผลิตไอน้้าและไฟฟ้าส้าหรับใช้เองในโรงงาน รวมทั้งมีการผลิตไฟฟ้าเพ่ือจ้าหน่าย อีกส่วนจะขายออกสู่โรงไฟฟ้า 

ซึ่งเช่นเดียวกับกลุ่มที่ 3 กล่าวคือ โรงไฟฟ้าเหล่านี้ถูกก่อตั้งโดยโรงงานน้้าตาลเอง ข้อสังเกตของโรงงานกลุ่มนี้ 

คือ มีปริมาณการเกิดชานอ้อยสูง และมีขนาด Generator ที่เพียงพอต่อการผลิตไฟฟ้าส้าหรับใช้เองและขาย 

จากการศึกษารวบรวมและส้ารวจข้อมูลโรงงานน้้าตาล สถานภาพการผลิตไฟฟ้าของโรงงานน้้าตาล

และโรงไฟฟ้าที่ก่อตั้งโดยโรงงานน้้าตาล พบฐานข้อมูลโรงงานน้้าตาลทั้งประเทศจ้านวน 53 โรงงาน ปัจจุบันมี

โรงงานน้้าตาลด้าเนินการหีบอ้อยตามรายงานของส้านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้้าตาลทราย กระทรวง

อุตสาหกรรม, สืบค้นเมื่อ 1 กันยายน 2558 ที่ยังท้าการผลิตอยู่จ้านวน 50 โรงงาน ซึ่งมีโรงงานน้้าตาลที่ไม่มี

การผลิตแล้วจ้านวน 2 โรงงาน ได้แก่ โรงงานน้้าตาลแม่วัง จ.ล้าปาง และโรงงานน้้าตาลชลบุรี จ.ชลบุรี ส้าหรับ

อีก 1 โรงงาน เมื่อท้าการสืบค้นพบว่าโรงงานแห่งนี้ยังมีการด้าเนินการ คือ บริษัท ไทย ชูการ์ มิล กรุ๊ป จ้ากัด 

จ.กาญจนบุรี ไม่ปรากฏปริมาณอ้อยสดทีส่่งเข้าหีบ ในฐานข้อมูลตามรายงานของส้านักงานคณะกรรมการอ้อย

และน้้าตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม 

เมื่อโรงงานน้้าตาลมีปริมาณชานอ้อยเหลือใช้อยู่ในโรงงานมากมาย และมีการปรับตัวเพ่ือเพ่ิมรายรับ

จากชานอ้อยที่เหลือด้วยการพัฒนาให้สามารถผลิตไฟฟ้าเพ่ือขายอออกสู่ภายนอกโรงงาน ปัจจุบันปรากฏ

สถานะก้าลังผลิตติดตั้งของ Generator และมีการแจ้งขอด้าเนินการขายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ของประเทศ

ไทย และซื้อขายไฟฟ้าเข้าระบบ ทั้งสิ้นดังแสดงในตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 แสดงปริมาณการซื้อขายไฟฟ้าโดยสรุปตามสถานะของสัญญา  

ข้อมูลผู้ผลิตไฟฟ้า SPP/VSPP 
ก้าลังการผลิต
ติดตั้ง (MW) 

ปริมาณขายตาม
สัญญา (MW) 

COD* แล้ว 1,627.60 734.52 

อยู่ระหว่างกระบวนการ 
เพ่ือ COD* 

356.00 228.20 

รวม 1,983.60 962.72 

*สถานะ COD หมายถึง เริ่มรับซื้อไฟฟ้าตั้งแต่วันท่ีจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date: COD) 

 



 ดังกล่าวข้างต้นถึงโรงไฟฟ้าที่อยู่ในเครือที่จดทะเบียนพาณิชย์แยกจากโรงงานน้้าตาล เมื่อท้าการแบ่ง

สถานะของการด้าเนินการขายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ของประเทศไทยโดยแยกโรงน้้าตาลและโรงไฟฟ้าที่

อยู่ในเครือที่จดทะเบียนพาณิชย์ แสดงได้ดังตารางที่ 2 

ตารางท่ี 2 แสดงปริมาณการซื้อขายไฟฟ้าแยกตามสถานะของสัญญา ประเภทผู้จ้าหน่าย และกลุ่มโรงงาน 

สถานะ 

โรงงานน้้าตาล โรงไฟฟ้า 
ประเภทผู้จ้าหน่าย VSPP ประเภทผู้จ้าหน่าย SPP ประเภทผู้จ้าหน่าย VSPP ประเภทผู้จ้าหน่าย SPP 

ก้าลังผลิต
ติดตั้ง 

สัญญา
ขาย 

ก้าลังผลิต
ติดตั้ง 

สัญญาขาย 
ก้าลังผลิต

ติดตั้ง 
สัญญาขาย 

ก้าลังผลิต
ติดตั้ง 

สัญญา
ขาย 

(MW) (MW) (MW) (MW) (MW) (MW) (MW) (MW) 

ยื่นค้าขอขายไฟ
รอการตอบรับ 

9.00 8.00 - - 17.00 8.00 142.00 102.00 

ตอบรับแล้วรอ
เซ็นต์สัญญา 

61.50 24.00 - - - - - - 

เซ็นต์สัญญา
แล้วรอ COD 

21.00 5.20 - - 35.50 25.00 70.00 56.00 

COD แล้ว 737.40 246.80 130.60 59.00 302.90 125.92 456.70 302.80 

รวม 828.90 284.00 130.60 59.00 355.40 158.92 668.70 460.80 
 

เมื่อสรุปข้อมูลไฟฟ้าที่ขายเข้า Grid พ.ศ. 2557 ของโรงงานน้้าตาลและโรงไฟฟ้าที่ก่อตั้งโดยโรงงานน้้าตาล มี

ปริมาณเท่ากับ 2,775,626,217.00 kWh/ปี แบ่งเป็น โรงงานน้้าตาล 638,948,225.00 kWh/ปี โรงไฟฟ้าที่

ก่อตั้งโดยโรงงานน้้าตาล 2,136,677,992.00 kWh/ปี แสดงรายละเอียดได้ดังตารางที่ 3 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางท่ี 3 แสดงปริมาณไฟฟ้าที่ขายเข้า Grid พ.ศ. 2557 โดยสรุปของโรงงานน้้าตาลและโรงไฟฟ้าที่ก่อตั้งโดย

โรงงานน้้าตาล 

  
โรงงานน้้าตาล โรงไฟฟ้าท่ีก่อตั้งโดยโรงงานน้้าตาล 

ประเภทผู้
จ้าหน่าย 

ประเภท
สัญญา 

ก้าลังผลิต
ติดต้ัง สัญญาขาย 

ปริมาณไฟฟ้าที่
ขายเข้า Grid พ.ศ. 

2557 
ก้าลังผลิต

ติดต้ัง สัญญาขาย 

ปริมาณไฟฟ้าที่ขาย
เข้า Grid พ.ศ. 

2557 

(MW) (MW) (kWh/ปี) (MW) (MW) (kWh/ปี) 

VSPP Non-Firm 737.40 246.80 412,735,983.00 355.40 158.92 575,038,429.00 

SPP Non-Firm 130.60 59.00 226,212,242.00 476.00 342.00 859,690,229.00 

SPP Firm - - - 192.70 118.80 701,949,334.00 

ทั้งหมด 868.00 305.80 638,948,225.00 1,024.10 619.72 2,136,677,992.00 

ที่มาปริมาณไฟฟ้า: การไฟฟ้าฝ่ายผลิต และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 



ด้วยปริมาณไฟฟ้าที่โรงงานน้้าตาลและโรงไฟฟ้าที่ก่อตั้งโดยโรงงานน้้าตาลสามารถผลิตเพ่ือขายเข้า

ระบบเชิงพาณิชย์สู่ระบบเครือข่ายไฟฟ้าของประเทศที่สูงถึง 2,775,626,217.00 kWh/ปี แนวโน้มการผลิต

ไฟฟ้าจึงมีความส้าคัญยิ่ง ดังนั้น หากท้าการแบ่งกลุ่มโรงงานน้้าตาลทั้ง 51 แห่ง ด้วยการผลิตไอน้้า ไฟฟ้าและ

ความสามารถในการผลิตไฟฟ้าเพ่ือขายออกสู่ภายนอกโรงงานตามกลุ่มทั้ง  4 กลุ่ม (ไม่รวมโรงงานน้้าตาล 2 

แห่ง ที่ไม่มีการผลิตตามรายงานของส้านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้้าตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม)  

ได้ดังนี้  

- มีโรงงานน้้าตาลกลุ่มที่ 1 โรงงานน้้าตาลมีการผลิตไอน้้า ไฟฟ้าแต่ไม่เพียงพอต่อการผลิตไฟฟ้าเพ่ือ

ขายออกสู่ภายนอกโรงงานจ้านวน 1 แห่ง 

- มีโรงงานน้้าตาลกลุ่มที่ 2 โรงงานน้้าตาลที่มีการผลิตไอน้้าและไฟฟ้าใช้เองเพียงพอและขายออกสู่

ภายนอกโรงงานจ้านวน 21 แห่ง (ไม่มีโรงไฟฟ้า) 

- มีโรงงานน้้าตาลกลุ่มที่ 3 โรงงานน้้าตาลไม่มีการผลิตไอน้้าและไฟฟ้าเอง โดยมีโรงไฟฟ้าที่อยู่ใน

เครือที่จดทะเบียนพาณิชย์แยกจากโรงงานน้้าตาลผลิตไอน้้าและไฟฟ้าเพ่ือขายกลับมายังโรงงาน

น้้าตาล จ้านวน 15 แห่ง 

- มีโรงงานน้้าตาลกลุ่มที่ 4 โรงงานน้้าตาลที่มีการผลิตไอน้้า ไฟฟ้าใช้เองเพียงพอและสามารถผลิต

ไฟฟ้าขายได้เอง แล้วน้าชานอ้อยในส่วนที่เหลือขายให้กับโรงไฟฟ้า จ้านวน 14 แห่ง 

ในแต่ละกลุ่มมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

 



ตารางที่ 4 แสดงรายชื่อการแบ่งกลุ่มโรงงานน้้าตาล 

กลุ่มที่ 1 
 โรงงานน้้าตาลมีการผลิตไอน้้า ไฟฟ้าแต่ไม่
เพียงพอต่อการผลิตไฟฟ้าเพื่อขายออกสู่

ภายนอกโรงงาน 

กลุ่มที่ 2 
โรงงานน้้าตาลที่มีการผลติไอน้้าและไฟฟ้าใช้เองเพียงพอ

และขายออกสู่ภายนอกโรงงาน 

กลุ่มที่ 3 
 โรงงานน้้าตาลที่ไม่มีการผลิตไอน้้าและไฟฟ้า 

กลุ่มที่ 4  
โรงงานน้้าตาลที่มีการผลติไอน้้า ไฟฟ้าใช้เองเพียงพอและสามารถผลติ

ไฟฟ้าขายไดเ้อง แล้วน้าชานอ้อยในสว่นที่เหลือขายให้กับโรงไฟฟ้า  

กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ 4 

ล้าดับ ชื่อโรงงาน ล้าดับ ชื่อโรงงาน ล้าดับ ชื่อโรงงาน ล้าดับ ชื่อโรงงาน 

50 บริษัท ไทย ชูการ์ มิล กรุ๊ป จา้กัด 2 บริษัท น้้าตาลทรายกา้แพงเพชร จา้กัด 1 บริษัท น้้าตาลทิพย์กา้แพงเพชรจ้ากัด 3 บริษัท น้้าตาลนครเพชร จ้ากัด 

    7 บริษัท น้้าตาลพิษณุโลก จ้ากัด 8 บริษัท น้้าตาลทิพย์สุโขทยั จ้ากัด 4 
บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น 

จ้ากัด (มหาชน)    
เดิม บริษัท เกษตรไทยอุตสาหกรรมน้้าตาล จ้ากัด 

    13 บริษัท อุตสาหกรรมน้้าตาล ที.เอ็น.จา้กดั 9 บริษัท มิตรเกษตร อุทัยธาน ีจ้ากัด 5 
บริษัท เกษตรไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จา้กัด 

(มหาชน)  สาขา 3  
 เดิม บริษัท รวมผลอุตสาหกรรมนครสวรรค์ จ้ากัด 

    15 บริษัท น้้าตาลสิงห์บุรี จ้ากัด 16 บริษัท น้้าตาลมิตรผล จ้ากัด 6 บริษัท น้้าตาลไทยเอกลักษณ์ จ้ากัด 

    17 บริษัท น้้าตาลรีไฟน์ชัยมงคล จ้ากัด (อู่ทอง) 20 บริษัท สหการน้้าตาล ชลบุร ีจ้ากัด 10 บริษัท อุตสาหกรรมน้้าตาลบา้นไร่ จ้ากดั 

    18 บริษัท น้้าตาลระยอง จา้กัด 25 
บริษัท น้้าตาลขอนแก่น จ้ากัด (มหาชน) 

 สาขา น้้าพอง 
12 บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จ้ากัด 

    19 บริษัท น้้าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จา้กัด 27 
บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จ้ากดั (มิตรภู

เขียว) 
14 บริษัท น้้าตาลสระบุรี จ้ากัด 

    28 บริษัท อุตสาหกรรมอ่างเวียน จ้ากัด 34 บริษัท น้้าตาลสุรินทร์ จ้ากัด 21 บริษัท น้้าตาลและอ้อยตะวันออก จา้กดั 

    30 บริษัท อุตสาหกรรมโคราช จา้กัด 35 บริษัท น้้าตาล เอราวัณ จ้ากัด 23 บริษัท น้้าตาลมิตรกาฬสินธุ์ จา้กัด   

    33 บริษัท สหเรือง จ้ากัด 38 บริษัท  น้้าตาลไทยอุดรธาน ี จ้ากัด 24 บริษัท อุตสาหกรรมน้้าตาลอีสาน จา้กัด 



        

ตารางที่ 4 แสดงรายชื่อการแบ่งกลุ่มโรงงานน้้าตาล (ต่อ) 

กลุ่มที่ 1 
 โรงงานน้้าตาลมีการผลิตไอน้้า ไฟฟ้าแต่ไม่
เพียงพอต่อการผลิตไฟฟ้าเพื่อขายออกสู่

ภายนอกโรงงาน 

กลุ่มที่ 2 
โรงงานน้้าตาลที่มีการผลติไอน้้าและไฟฟ้าใช้เองเพียงพอ

และขายออกสู่ภายนอกโรงงาน 

กลุ่มที่ 3 
 โรงงานน้้าตาลที่ไม่มีการผลิตไอน้้าและไฟฟ้า 

กลุ่มที่ 4  
โรงงานน้้าตาลที่มีการผลติไอน้้า ไฟฟ้าใช้เองเพียงพอและสามารถผลติ

ไฟฟ้าขายไดเ้อง แล้วน้าชานอ้อยในสว่นที่เหลือขายให้กับโรงไฟฟ้า  

กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ 4 

ล้าดับ ชื่อโรงงาน ล้าดับ ชื่อโรงงาน ล้าดับ ชื่อโรงงาน ล้าดับ ชื่อโรงงาน 

    36 บริษัท น้้าตาลกุมภวาป ีจ้ากัด 43 บริษัท น้้าตาลไทยกาญจนบุรี จา้กัด 26 
บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จ้ากดั  

(โรงน้้าตาล มิตรภูเวยีง) 

    37 บริษัท น้้าตาลเกษตรผล จ้ากัด 46 บริษัท โรงงานน้้าตาลนิวกรุงไทย 29 บริษัท น้้าตาลครบุรี จ้ากัด (มหาชน) 

    39 บริษัท โรงงานน้้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จ้ากัด 51 โรงงานน้้าตาลอุตสาหกรรมสุพรรณบุร ี 31 บริษัท โรงงานน้้าตาลบุรีรัมย์ จ้ากัด 

    40 บริษัท ไทยเพิ่มพูนอุตสาหกรรม จา้กัด 52 โรงงานรวมเกษตรกรมิตรภูหลวง 32 บริษัท น้้าตาลวังขนาย จ้ากัด (มหาวัง) 

    41 บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้้าตาล จ้ากัด 53 โรงงานน้้าตาลขอนแก่น(สาขาวังสะพุง)     

    42 บริษัท น้้าตาลท่ามะกาจ้ากัด         

    44 บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จา้กัด         

    45 บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จ้ากัด         

    47 บริษัท อุตสาหกรรมน้้าตาลปราณบุรี จา้กัด         

    48 บริษัท น้้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด         

    49 บริษัท น้้าตาลราชบุรี จ้ากัด         

รวม
(แห่ง) 

1 
รวม

(แห่ง) 
21 

รวม
(แห่ง) 

15 
รวม

(แห่ง) 
14 

 
หมายเหต ุล้าดับที่ 11 บริษัท อุตสาหกรรมน้้าตาลแม่วัง จา้กัด ปิดกิจการ 

    

 
ล้าดับที่ 22  โรงงานอุตสาหกรรมน้้าตาลชลบุรี หยุดด้าเนินการหีบออ้ย ตั้งแต่ป ี2553 

    



1. บริษัท น้้าตาลทิพย์ก้าแพงเพชรจ้ากัด 

ช่ือโรงงานน้้าตาล บริษัท น้้าตาลทิพย์ก้าแพงเพชรจ้ากัด 

ที่ตั้งโรงงานน้้าตาล 
เลขท่ี 399 หมู่ที่   9   ต้าบล เทพนิมิต   กิ่งอ้าเภอ บึงสามัคคี จังหวัด ก้าแพงเพชร 

รหัสไปรษณีย์ 62210 โทรศัพท์   055-718300    

ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า  - ประเภทสัญญา - 

จ้านวนสัญญา - 

ก้าลังผลติตดิตั้ง (MW)  - ก้าลังผลติที่จ้าหน่าย (MW) - 

ช่ัวโมงการเดินเครื่องเฉลีย่  24    ช่ัวโมง/วัน    181  วัน/ป ี

ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตไดเ้ฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
- 

ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้เองเฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
37,706,165.00 

ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้การไฟฟ้า

เฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
- 

ปริมาณไฟฟ้าที่ซื้อจากการ

ไฟฟ้าในรอบปี (kW-h) 
- 

 

ช่ือโรงไฟฟ้าในเครือ (ถ้ามี) บริษัท ทิพย์ก้าแพงเพชร ไบโอเอนเนอยี่ จ้ากัด 

ที่ตั้งโรงไฟฟ้า(ถ้ามี) 323 หมู่ที่ 9 ต้าบลเทพนิมติร อ้าเภอบึงสามัคคี จังหวัดกา้แพงเพชร 62210 

ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า VSPP     ประเภทสัญญา Non – firm 

จ้านวนสัญญา 1 

ก้าลังผลติตดิตั้ง (MW)  25  ก้าลังผลติที่จ้าหน่าย (MW) 8 

ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตไดเ้ฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
97,149,648.00 

ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้เองเฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
13,969,640.00 

ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้โรงงาน

น้้าตาลเฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
37,706,165.00 

ปริมาณไฟฟ้าที่ซื้อจากการ

ไฟฟ้าในรอบปี (kW-h) 
2,681,820.00 

ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้การไฟฟ้า

เฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
45,473,843.00 



2. บริษัท น้้าตาลทรายก้าแพงเพชร จ้ากัด  

ช่ือโรงงานน้้าตาล บริษัท น้้าตาลทรายก้าแพงเพชร จ้ากัด 

ที่ตั้งโรงงานน้้าตาล 
เลขท่ี 152 หมู่ที่ 2   ต้าบล ไตรตรึงษ์   อ้าเภอ เมือง  จังหวัด ก้าแพงเพชร  รหัสไปรษณีย์ 

62160 โทรศัพท์   055-796095-7   โทรสาร  055-796005    

ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า  VSPP     ประเภทสัญญา Non – firm 

จ้านวนสัญญา 1 (ปจัจุบันเป็น OFF-GRID  แต่ท้าสัญญาขายไฟฟ้าแล้วอยู่ระหว่างรอ COD ) 

ก้าลังผลติตดิตั้ง (MW) 21 ก้าลังผลติที่จ้าหน่าย (MW) 5.2 

ช่ัวโมงการเดินเครื่องเฉลีย่  24    ช่ัวโมง/วัน    120  วัน/ป ี

ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตไดเ้ฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
24,000,000.00 

ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้เองเฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
24,417,005.00 

ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้การไฟฟ้า

เฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
- 

ปริมาณไฟฟ้าที่ซื้อจากการ

ไฟฟ้าในรอบปี (kW-h) 
417,005.00 

 

ช่ือโรงไฟฟ้าในเครือ (ถ้ามี) - 

ที่ตั้งโรงไฟฟ้า(ถ้ามี) - 

ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า -    ประเภทสัญญา - 

จ้านวนสัญญา - 

ก้าลังผลติตดิตั้ง (MW) - ก้าลังผลติที่จ้าหน่าย (MW) - 

ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตไดเ้ฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
- 

ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้เองเฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
- 

ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้โรงงาน

น้้าตาลเฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
- 

ปริมาณไฟฟ้าที่ซื้อจากการ

ไฟฟ้าในรอบปี (kW-h) 
- 

ปริมาณไฟฟ้าทีข่ายให้การไฟฟ้า

เฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
- 



3. บริษัท น้้าตาลนครเพชร จ้ากัด 

ช่ือโรงงานน้้าตาล บริษัท น้้าตาลนครเพชร จ้ากดั 

ที่ตั้งโรงงานน้้าตาล เลขท่ี 333 หมู่ที่ 9 ต้าบลเทพนคร อ้าเภอเมือง จังหวัดก้าแพงเพชร 62000 

ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า VSPP     ประเภทสัญญา Non – firm 

จ้านวนสัญญา 1  

ก้าลังผลติตดิตั้ง (MW) 22 ก้าลังผลติที่จ้าหน่าย (MW) 5 

ช่ัวโมงการเดินเครื่องเฉลีย่  24    ช่ัวโมง/วัน    340  วัน/ป ี

ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตไดเ้ฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
66,249,800.00 

ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้เองเฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
58,143,640.00 

ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้การไฟฟ้า

เฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
10,229,200.00 

ปริมาณไฟฟ้าที่ซื้อจากการ

ไฟฟ้าในรอบปี (kW-h) 
2,123,040.00 

 

ช่ือโรงไฟฟ้าในเครือ (ถ้ามี) บริษัท นครเพชรกรีนเนอร์ยี ่จ้ากัด 

ที่ตั้งโรงไฟฟ้า(ถ้ามี) ต้าบลเทพนคร อ้าเภอเมือง จังหวัดก้าแพงเพชร 62000 

ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า VSPP     ประเภทสัญญา Non – firm 

จ้านวนสัญญา 1 (ปัจจุบันเป็น OFF-GRID  อยู่ระหว่างรอท้าสัญญาขายไฟ) 

ก้าลังผลติตดิตั้ง (MW) 9.5 ก้าลังผลติที่จ้าหน่าย (MW) 8 

ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตไดเ้ฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
NA 

ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้เองเฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
NA 

ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้โรงงาน

น้้าตาลเฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
NA 

ปริมาณไฟฟ้าที่ซื้อจากการ

ไฟฟ้าในรอบปี (kW-h) 
NA 

ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้การไฟฟ้า

เฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
NA 

 



4. บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จ้ากัด (มหาชน) 

ช่ือโรงงานน้้าตาล 
บริษัท เกษตรไทย อินเตอรเ์นช่ันแนล ชูการ์ คอร์ปอเรช่ัน จ้ากดั (มหาชน)                      

เดิม บริษัท เกษตรไทยอุตสาหกรรมน้้าตาล จ้ากัด 

ที่ตั้งโรงงานน้้าตาล เลขท่ี 1/1 หมู่ที่ 14 ต้าบลหนองโพ อ้าเภอตาคลี จังหวดันครสวรรค์ 60140 

ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า VSPP     ประเภทสัญญา Non – firm 

จ้านวนสัญญา 2  

ก้าลังผลติตดิตั้ง (MW) 20 8 

ก้าลังผลติที่จ้าหน่าย (MW) 8 3 

ช่ัวโมงการเดินเครื่องเฉลีย่  24    ช่ัวโมง/วัน    280  วัน/ป ี

ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตไดเ้ฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
124,892,600.00 

ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้เองเฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
111,710,000.00 

ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้การไฟฟ้า

เฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
13,182,600.00 

ปริมาณไฟฟ้าที่ซื้อจากการ

ไฟฟ้าในรอบปี (kW-h) 
- 

 

ช่ือโรงไฟฟ้าในเครือ (ถ้ามี) บริษัท เกษตรไทยไบโอเพาเวอร์ จา้กัด 

ที่ตั้งโรงไฟฟ้า(ถ้ามี) เลขท่ี 555 หมู่ 14 ต้าบลหนองโพ อ้าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60140 

ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า SPP     ประเภทสัญญา Non – firm 

จ้านวนสัญญา 1  

ก้าลังผลติตดิตั้ง (MW) 60 ก้าลังผลติที่จ้าหน่าย (MW) 60 

ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตไดเ้ฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
200,818,570.00 

ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้เองเฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
47,040,000.00 

ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้โรงงาน

น้้าตาลเฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
- 

ปริมาณไฟฟ้าที่ซื้อจากการ

ไฟฟ้าในรอบปี (kW-h) 
- 

ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้การไฟฟ้า

เฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
153,778,570.00 



5. บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จ้ากัด (มหาชน) สาขา 3 

ช่ือโรงงานน้้าตาล 
บริษัท เกษตรไทยอินเตอรเ์นช่ันแนล ชูการ์ คอร์ปอเรช่ัน จ้ากดั (มหาชน)  สาขา 3                

เดิม บริษัท รวมผลอุตสาหกรรมนครสวรรค์ จ้ากดั 

ที่ตั้งโรงงานน้้าตาล เลขท่ี 1 หมู่ที่ 7 ต้าบลบ้านมะเกลอื อ้าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 

ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า VSPP     ประเภทสัญญา Non – firm 

จ้านวนสัญญา 1 

ก้าลังผลติตดิตั้ง (MW) 32.5 ก้าลังผลติที่จ้าหน่าย (MW) 2.5 

ช่ัวโมงการเดินเครื่องเฉลีย่  24    ช่ัวโมง/วัน    280  วัน/ป ี

ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตไดเ้ฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
44,065,720.00 

ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้เองเฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
40,227,413.00 

ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้การไฟฟ้า

เฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
4,926,720.00 

ปริมาณไฟฟ้าที่ซื้อจากการ

ไฟฟ้าในรอบปี (kW-h) 
1,088,413.00 

 

ช่ือโรงไฟฟ้าในเครือ (ถ้ามี) บริษัท รวมผลไบโอเพาเวอร์ จา้กัด 

ที่ตั้งโรงไฟฟ้า(ถ้ามี) เลขท่ี 77/77 หมู่ที่ 7 ต้าบลบ้านมะเกลือ อ้าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 

จ้านวนสัญญา 2 

สัญญา โครงการ 1 โครงการ 2 

ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า SPP SPP 

ประเภทสัญญา Non-firm Non-firm 

ก้าลังผลติตดิตั้ง (MW) 25 25 

ก้าลังผลติที่จ้าหน่าย (MW) 25 13 

ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตไดเ้ฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
- 

ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้เองเฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
- 

ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้โรงงาน

น้้าตาลเฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
- 

ปริมาณไฟฟ้าที่ซื้อจากการ

ไฟฟ้าในรอบปี (kW-h) 
- 



ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้การไฟฟ้า

เฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
ปัจจุบันเป็น OFF-GRID  อยู่ระหวา่งรอท้าสัญญาขายไฟ 

6. บริษัท น้้าตาลไทยเอกลักษณ์ จ้ากัด 

ช่ือโรงงานน้้าตาล บริษัท น้้าตาลไทยเอกลักษณ์ จ้ากดั 

ที่ตั้งโรงงานน้้าตาล เลขท่ี 42/1 หมู่ที่ 8 ต้าบลคุ้งตะเภา อ้าเภอเมือง จังหวัดอุตรดติถ์ 53000 

ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า VSPP     ประเภทสัญญา Non – firm 

จ้านวนสัญญา 1 

ก้าลังผลติตดิตั้ง (MW) 23 ก้าลังผลติที่จ้าหน่าย (MW) 3 

ช่ัวโมงการเดินเครื่องเฉลีย่  24   ช่ัวโมง/วัน    150  วัน/ป ี

ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตไดเ้ฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
36,636,160.00 

ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้เองเฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
345,962,80.00 

ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้การไฟฟ้า

เฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
2,039,880.00 

ปริมาณไฟฟ้าที่ซื้อจากการ

ไฟฟ้าในรอบปี (kW-h) 
 

 

ช่ือโรงไฟฟ้าในเครือ (ถ้ามี) บริษัท ไทยเอกลักษณ์เพาเวอร์ จ้ากัด 

ที่ตั้งโรงไฟฟ้า(ถ้ามี) หมู่ที่ 8 ต้าบลคุ้งตะเภา อ้าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 

ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า SPP ประเภทสัญญา Non – firm 

จ้านวนสัญญา 1 (ปัจจุบันเป็น OFF-GRID  แต่ท้าสัญญาขายไฟฟ้าแล้วอยู่ระหว่างรอ COD ) 

ก้าลังผลติตดิตั้ง (MW) 50 ก้าลังผลติที่จ้าหน่าย (MW) 38 

ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตไดเ้ฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
NA 

ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้เองเฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
NA 

ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้โรงงาน

น้้าตาลเฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
NA 

ปริมาณไฟฟ้าที่ซื้อจากการ

ไฟฟ้าในรอบปี (kW-h) 
NA 

ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้การไฟฟ้า

เฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
NA 



7. บริษัท น้้าตาลพิษณุโลก จ้ากัด 

ช่ือโรงงานน้้าตาล บริษัท น้้าตาลพิษณุโลก จา้กัด 

ที่ตั้งโรงงานน้้าตาล เลขท่ี 8/8 หมู่ที่ 8 ต้าบลไผล่้อม อ้าเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก 65110 

ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า VSPP     ประเภทสัญญา Non – firm 

จ้านวนสัญญา 1 

ก้าลังผลติตดิตั้ง (MW) 18.5 ก้าลังผลติที่จ้าหน่าย (MW) 8 

ช่ัวโมงการเดินเครื่องเฉลีย่  24   ช่ัวโมง/วัน    210  วัน/ป ี

ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตไดเ้ฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
69,410,596.00 

ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้เองเฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
61,412,317.00 

ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้การไฟฟ้า

เฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
10,002,919.00 

ปริมาณไฟฟ้าที่ซื้อจากการ

ไฟฟ้าในรอบปี (kW-h) 
2,004,640.00 

 

ช่ือโรงไฟฟ้าในเครือ (ถ้ามี) - 

ที่ตั้งโรงไฟฟ้า(ถ้ามี) - 

ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า -    ประเภทสัญญา - 

จ้านวนสัญญา - 

ก้าลังผลติตดิตั้ง (MW) - ก้าลังผลติที่จ้าหน่าย (MW) - 

ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตไดเ้ฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
- 

ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้เองเฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
- 

ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้โรงงาน

น้้าตาลเฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
- 

ปริมาณไฟฟ้าที่ซื้อจากการ

ไฟฟ้าในรอบปี (kW-h) 
- 

ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้การไฟฟ้า

เฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
- 

 



8. บริษัท น้้าตาลทิพย์สุโขทัย จ้ากัด 

ช่ือโรงงานน้้าตาล บริษัท น้้าตาลทิพยส์ุโขทัย จ้ากัด 

ที่ตั้งโรงงานน้้าตาล เลขท่ี 100 ต้าบลบ้านตึก อ้าเภอศรีสัชนาลยั จังหวัดสโุขทัย 64130 

ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า -  ประเภทสัญญา - 

จ้านวนสัญญา - 

ก้าลังผลติตดิตั้ง (MW) - ก้าลังผลติที่จ้าหน่าย (MW) - 

ช่ัวโมงการเดินเครื่องเฉลีย่  24   ช่ัวโมง/วัน    240  วัน/ป ี

ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตไดเ้ฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
- 

ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้เองเฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
43,136,311.00 

ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้การไฟฟ้า

เฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
- 

ปริมาณไฟฟ้าที่ซื้อจากการ

ไฟฟ้าในรอบปี (kW-h) 
- 

 

ช่ือโรงไฟฟ้าในเครือ (ถ้ามี) บริษัท ทิพย์สุโขทัย ไบโอเอนเนอยี่ จ้ากัด 

ที่ตั้งโรงไฟฟ้า(ถ้ามี) เลขท่ี 100 ต้าบลบ้านตึก อ้าเภอศรีสัชนาลยั จังหวัดสโุขทัย 64130 

ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า VSPP     ประเภทสัญญา Non – firm 

จ้านวนสัญญา 1 

ก้าลังผลติตดิตั้ง (MW) 35 ก้าลังผลติที่จ้าหน่าย (MW) 8 

ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตไดเ้ฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
122,905,600.00 

ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้เองเฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
18,830,930.00 

ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้โรงงาน

น้้าตาลเฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
43,136,311.00 

ปริมาณไฟฟ้าที่ซื้อจากการ

ไฟฟ้าในรอบปี (kW-h) 
181,273.00 

ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้การไฟฟ้า

เฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
61,247,223.00 

 



9. บริษัท มิตรเกษตรอุทัยธานี จ้ากัด 

ช่ือโรงงานน้้าตาล บริษัท มิตรเกษตร อุทัยธานี จ้ากดั 

ที่ตั้งโรงงานน้้าตาล 
เลขท่ี 99 หมู่ที่ 10 ถนนลานสัก-สว่างอารมณ์ ต้าบลไผ่เขยีว อ้าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัด

อุทัยธานี 61150 

ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า -  ประเภทสัญญา - 

จ้านวนสัญญา - 

ก้าลังผลติตดิตั้ง (MW) - ก้าลังผลติที่จ้าหน่าย (MW) - 

ช่ัวโมงการเดินเครื่องเฉลีย่  24   ช่ัวโมง/วัน    240  วัน/ป ี

ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตไดเ้ฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
- 

ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้เองเฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
34,446,762.00 

ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้การไฟฟ้า

เฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
- 

ปริมาณไฟฟ้าที่ซื้อจากการ

ไฟฟ้าในรอบปี (kW-h) 
- 

 

ช่ือโรงไฟฟ้าในเครือ (ถ้ามี) บริษัท อุทัยธานี ไบโอ เอเนอยี่ จ้ากัด 

ที่ตั้งโรงไฟฟ้า(ถ้ามี) 
99/1 หมู่ที่ 10  ถนนลานสัก-สว่างอารมณ์ ต้าบล ไผ่เขียว อ้าเภอ สว่างอารมณ์ อุทัยธานี 

61150 

ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า SPP     ประเภทสัญญา Non – firm 

จ้านวนสัญญา 2 (1 สัญญา ON-GRID อีก 1 สัญญาเป็น OFF-GRID  อยู่ระหว่างยืน่ค้าขอขายไฟ) 

ก้าลังผลติตดิตั้ง (MW) 
20 (ON-GRID)  

15 (OFF-GRID) 
ก้าลังผลติที่จ้าหน่าย (MW) 

16 (ON-GRID) 

15 (OFF-GRID) 

ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตไดเ้ฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
65,226,552.00 

ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้เองเฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
11,520,000.00 

ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้โรงงาน

น้้าตาลเฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
34,446,762.00 

ปริมาณไฟฟ้าที่ซื้อจากการ

ไฟฟ้าในรอบปี (kW-h) 
- 

ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้การไฟฟ้า

เฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
19,259,790.00 



10. บริษัท อุตสาหกรรมน้้าตาลบ้านไร่ จ้ากัด 

ช่ือโรงงานน้้าตาล บริษัท อุตสาหกรรมน้้าตาลบ้านไร ่จ้ากัด 

ที่ตั้งโรงงานน้้าตาล 
เลขท่ี 88 หมู่ที่ 12 ถนนด่านช้าง - บ้านไร่ ต้าบลทัพหลวง อ้าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 

61140 

ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า VSPP ประเภทสัญญา Non – firm 

จ้านวนสัญญา 1 

ก้าลังผลติตดิตั้ง (MW) 18.5 ก้าลังผลติที่จ้าหน่าย (MW) 7 

ช่ัวโมงการเดินเครื่องเฉลีย่  24   ช่ัวโมง/วัน    240  วัน/ป ี

ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตไดเ้ฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
138,177,843.00 

ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้เองเฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
119,548,062.00 

ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้การไฟฟ้า

เฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
18,629,781.00 

ปริมาณไฟฟ้าที่ซื้อจากการ

ไฟฟ้าในรอบปี (kW-h) 
- 

 

ช่ือโรงไฟฟ้าในเครือ (ถ้ามี) บริษัท บ้านไรผ่ลติไฟฟ้า จ้ากัด 

ทีต่ั้งโรงไฟฟ้า(ถ้ามี) 
เลขท่ี 111 หมู่ที่ 12 ถนนด่านช้าง - บ้านไร่ ต้าบลทัพหลวง อ้าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 

61140 

ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า VSPP ประเภทสัญญา Non – firm 

จ้านวนสัญญา 2  

ก้าลังผลติตดิตั้ง (MW) 9.9 27 

ก้าลังผลติที่จ้าหน่าย (MW) 8 8 

ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้การไฟฟ้า

เฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
57,320,775.00 1,664,040.00 

ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตไดเ้ฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
73,968,000.00 

ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้เองเฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
14,983,185.00 

ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้โรงงาน

น้้าตาลเฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
- 

ปริมาณไฟฟ้าที่ซื้อจากการ

ไฟฟ้าในรอบปี (kW-h) 
- 



รวมปรมิาณไฟฟ้าที่ขายให้การ

ไฟฟ้าเฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
58,984,815.00 

11. บริษัท อุตสาหกรรมน้้าตาลแม่วัง จ้ากัด 

ไม่มีข้อมลู 



12. บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จ้ากัด 

ช่ือโรงงานน้้าตาล บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จา้กัด 

ที่ตั้งโรงงานน้้าตาล เลขท่ี 99 หมู่ที่ 9 ต้าบลศรีเทพ อ้าเภอศรเีทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67170 

ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า SPP ประเภทสัญญา Non – firm 

จ้านวนสัญญา 1 

ก้าลังผลติตดิตั้ง (MW) 29.5 ก้าลังผลติที่จ้าหน่าย (MW) 8 

ช่ัวโมงการเดินเครื่องเฉลีย่  24   ช่ัวโมง/วัน    120  วัน/ป ี

ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตไดเ้ฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
 

ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้เองเฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
 

ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้การไฟฟ้า

เฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
65,226,174.00 

ปริมาณไฟฟ้าที่ซื้อจากการ

ไฟฟ้าในรอบปี (kW-h) 
 

 

ช่ือโรงไฟฟ้าในเครือ (ถ้ามี) บริษัท ไทยรุ่งเรืองผลติไฟฟ้า จ้ากดั 

ที่ตั้งโรงไฟฟ้า(ถ้ามี) เลขท่ี 99 หมู่ 9 ศรีเทพ ต้าบลศรีเทพ อ้าเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบรูณ์ 67170 

ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า VSPP ประเภทสัญญา Non – firm 

จ้านวนสัญญา 1 

ก้าลังผลติตดิตั้ง (MW) 27 ก้าลังผลติที่จ้าหน่าย (MW) 8  

ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตไดเ้ฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
 

ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้เองเฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
 

ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้โรงงาน

น้้าตาลเฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
- 

ปริมาณไฟฟ้าที่ซื้อจากการ

ไฟฟ้าในรอบปี (kW-h) 
 

ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้การไฟฟ้า

เฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
64,202,083.00 

 

 

 



 

13. บริษัท อุตสาหกรรมน้้าตาล ที.เอ็น.จ้ากัด 

ช่ือโรงงานน้้าตาล บริษัท อุตสาหกรรมน้้าตาล ที.เอ็น.จ้ากัด 

ที่ตั้งโรงงานน้้าตาล เลขท่ี 11 หมู่ที่ 2 บ้านแก่งหิน ต้าบลแก่งผักกูด อ้าเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี 15230  

ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า VSPP ประเภทสัญญา Non – firm 

จ้านวนสัญญา 1 

ก้าลังผลติตดิตั้ง (MW) 36 ก้าลังผลติที่จ้าหน่าย (MW) 8 

ช่ัวโมงการเดินเครื่องเฉลีย่  24  ช่ัวโมง/วัน    180  วัน/ป ี

ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตไดเ้ฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
85,598,900.00 

ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้เองเฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
63,308,716.00 

ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้การไฟฟ้า

เฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
22,290,184.00 

ปริมาณไฟฟ้าที่ซื้อจากการ

ไฟฟ้าในรอบปี (kW-h) 
 

 

ช่ือโรงไฟฟ้าในเครือ (ถ้ามี) - 

ที่ตั้งโรงไฟฟ้า(ถ้ามี) - 

ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า - ประเภทสัญญา - 

จ้านวนสัญญา - 

ก้าลังผลติตดิตั้ง (MW) - ก้าลังผลติที่จ้าหน่าย (MW) - 

ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตไดเ้ฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
- 

ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้เองเฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
- 

ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้โรงงาน

น้้าตาลเฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
- 

ปริมาณไฟฟ้าที่ซื้อจากการ

ไฟฟ้าในรอบปี (kW-h) 
- 

ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้การไฟฟ้า

เฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
- 

 



14. บริษัท น้้าตาลสระบุรี จ้ากัด 

ช่ือโรงงานน้้าตาล บริษัท น้้าตาลสระบุรี จ้ากัด 

ที่ตั้งโรงงานน้้าตาล เลขท่ี 188 หมู่ที่ 1 ต้าบลค้าพราน อ้าเภอวังม่วง จังหวัดสระบรุี 18220 

ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า SPP ประเภทสัญญา Non – firm 

จ้านวนสัญญา 1 

ก้าลังผลติตดิตั้ง (MW) 29.5 ก้าลังผลติที่จ้าหน่าย (MW) 8 

ช่ัวโมงการเดินเครื่องเฉลีย่  24  ช่ัวโมง/วัน    250  วัน/ป ี

ปริมาณไฟฟ้าทีผ่ลิตไดเ้ฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
111,817,284.00 

ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้เองเฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
78,430,858.00 

ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้การไฟฟ้า

เฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
33,386,426.00 

ปริมาณไฟฟ้าที่ซื้อจากการ

ไฟฟ้าในรอบปี (kW-h) 
 

 

ช่ือโรงไฟฟ้าในเครือ (ถ้ามี) บริษัท ไทยรุ่งเรืองพลังงาน จ้ากัด 

ที่ตั้งโรงไฟฟ้า(ถ้ามี) เลขท่ี 188 หมู่ที่ 1 ต้าบลคา้พราน อ้าเภอวังม่วง จังหวัดสระบรุี 18220 

ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า SPP ประเภทสัญญา Non-Firm 

จ้านวนสัญญา - 

ก้าลังผลติตดิตั้ง (MW) 20 ก้าลังผลติที่จ้าหน่าย (MW) 18 

ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตไดเ้ฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
- 

ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้เองเฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
- 

ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้โรงงาน

น้้าตาลเฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
- 

ปริมาณไฟฟ้าที่ซื้อจากการ

ไฟฟ้าในรอบปี (kW-h) 
- 

ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้การไฟฟ้า

เฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
ปัจจุบันเป็น OFF-GRID  ท้าสัญญาขายไฟแล้ว อยูร่ะหว่างรอ COD 



15. บริษัท น้้าตาลสิงห์บุรี จ้ากัด 

ช่ือโรงงานน้้าตาล บริษัท น้้าตาลสิงห์บุรี จ้ากดั 

ที่ตั้งโรงงานน้้าตาล เลขท่ี 24/2 หมู่ที่ 2 ต้าบลไม้ดัด อ้าเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 16130 

ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า VSPP ประเภทสัญญา Non – firm 

จ้านวนสัญญา 2 

ก้าลังผลติตดิตั้ง (MW) 18 40 

ก้าลังผลติที่จ้าหน่าย (MW) 6.5 7.8 

ช่ัวโมงการเดินเครื่องเฉลีย่  24  ช่ัวโมง/วัน    304  วัน/ป ี

ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตไดเ้ฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
64,151,700.00 

ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้เองเฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
44,463,420.00 

ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้การไฟฟ้า

เฉลี่ยในรอบป ี(kW-h) 
19,688,280.00 

ปริมาณไฟฟ้าที่ซื้อจากการ

ไฟฟ้าในรอบปี (kW-h) 
 

 

ช่ือโรงไฟฟ้าในเครือ (ถ้ามี) - 

ที่ตั้งโรงไฟฟ้า(ถ้ามี) - 

ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า - ประเภทสัญญา - 

จ้านวนสัญญา - 

ก้าลังผลติตดิตั้ง (MW) - ก้าลังผลติที่จ้าหน่าย (MW) - 

ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตไดเ้ฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
- 

ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้เองเฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
- 

ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้โรงงาน

น้้าตาลเฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
- 

ปริมาณไฟฟ้าที่ซื้อจากการ

ไฟฟ้าในรอบปี (kW-h) 
- 

ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้การไฟฟ้า

เฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
- 

 



16. บริษัท น้้าตาลมิตรผล จ้ากัด 

ช่ือโรงงานน้้าตาล บริษัท น้้าตาลมิตรผล จา้กัด 

ที่ตั้งโรงงานน้้าตาล เลขท่ี 109 หมู่ที่ 10 ต้าบลหนองมะค่าโมง อ้าเภอด่านช้าง จังหวัดสพุรรณบรุี 72180  

ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า - ประเภทสัญญา - 

จ้านวนสัญญา - 

ก้าลังผลติตดิตั้ง (MW) - ก้าลังผลติที่จ้าหน่าย (MW) - 

ช่ัวโมงการเดินเครื่องเฉลีย่  24  ช่ัวโมง/วัน    120  วัน/ป ี

ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตไดเ้ฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
 

ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้เองเฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
 

ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้การไฟฟ้า

เฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
 

ปริมาณไฟฟ้าที่ซื้อจากการ

ไฟฟ้าในรอบปี (kW-h) 
 

 

ช่ือโรงไฟฟ้าในเครือ (ถ้ามี) บริษัท ด่านช้าง ไบโอ-เอ็นเนอร์ยี จ้ากัด  

ที่ตั้งโรงไฟฟ้า(ถ้ามี) เลขท่ี 109 หมู่ที่ 10 ต้าบลหนองมะค่าโมง อ้าเภอด่านช้าง จังหวัดสพุรรณบรุี 72180  

จ้านวนสัญญา 3 

โครงการ 1 2 3 

ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า SPP SPP SPP 

ประเภทสัญญา Firm Firm Non-firm 

ก้าลังผลติตดิตั้ง (MW) 48 11.4 32 

ก้าลังผลติที่จ้าหน่าย (MW) 27 10.8 25 

ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้การไฟฟ้า

เฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
200,493,933.00 81,693,395 151,489,290.00 

ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้โรงงาน

น้้าตาลเฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
 

ปริมาณไฟฟ้าที่ซื้อจากการ

ไฟฟ้าในรอบปี (kW-h) 
- 

รวมปรมิาณไฟฟ้าที่ขายให้การ 433,676,618.00 



ไฟฟ้าเฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 

17. บริษัท น้้าตาลรีไฟน์ชัยมงคล จ้ากัด (อู่ทอง) 

ช่ือโรงงานน้้าตาล บริษัท น้้าตาลรีไฟน์ชัยมงคล จ้ากดั (อู่ทอง) 

ที่ตั้งโรงงานน้้าตาล 
เลขท่ี 99 หมู่ที่ 3 ถนนอู่ทอง-อุทัยธานี ต้าบลหนองโอ่ง อ้าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบรุี 

72160  

ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า SPP ประเภทสัญญา Non – firm 

จ้านวนสัญญา 1 

ก้าลังผลติตดิตั้ง (MW) 18  ก้าลังผลติที่จ้าหน่าย (MW) 7 

ช่ัวโมงการเดินเครื่องเฉลีย่  24  ช่ัวโมง/วัน    160  วัน/ป ี

ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตไดเ้ฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
31,160,825.00 

ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้เองเฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
17,466,100.00 

ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้การไฟฟ้า

เฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
13,694,725.00 

ปริมาณไฟฟ้าที่ซื้อจากการ

ไฟฟ้าในรอบปี (kW-h) 
 

 

ช่ือโรงไฟฟ้าในเครือ (ถ้ามี) - 

ที่ตั้งโรงไฟฟ้า(ถ้ามี) - 

ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า - ประเภทสัญญา - 

จ้านวนสัญญา - 

ก้าลังผลติตดิตั้ง (MW) - ก้าลังผลติที่จ้าหน่าย (MW) - 

ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตไดเ้ฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
- 

ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้เองเฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
- 

ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้โรงงาน

น้้าตาลเฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
- 

ปริมาณไฟฟ้าที่ซื้อจากการ

ไฟฟ้าในรอบปี (kW-h) 
- 

ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้การไฟฟ้า

เฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
- 

 



18. บริษัท น้้าตาลระยอง จ้ากัด 

ช่ือโรงงานน้้าตาล บริษัท น้้าตาลระยอง จ้ากัด 

ที่ตั้งโรงงานน้้าตาล 
เลขท่ี 388 หมู่ที่ 6 ถนนเขากระถนิ - หนองบอน ต้าบลธาตุทอง อ้าเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 

20270  

ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า VSPP ประเภทสัญญา Non – firm 

จ้านวนสัญญา 1 

ก้าลังผลติตดิตั้ง (MW) 18 ก้าลังผลติที่จ้าหน่าย (MW) 6 

ช่ัวโมงการเดินเครื่องเฉลีย่   24  ช่ัวโมง/วัน  120    วัน/ป ี

ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตไดเ้ฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
 

ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้เองเฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
 

ปริมาณไฟฟ้าทีข่ายให้การไฟฟ้า

เฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
9,443,040.00 

ปริมาณไฟฟ้าที่ซื้อจากการ

ไฟฟ้าในรอบปี (kW-h) 
 

 

ช่ือโรงไฟฟ้าในเครือ (ถ้ามี) - 

ที่ตั้งโรงไฟฟ้า(ถ้ามี) - 

ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า - ประเภทสัญญา - 

จ้านวนสัญญา - 

ก้าลังผลติตดิตั้ง (MW) - ก้าลังผลติที่จ้าหน่าย (MW) - 

ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตไดเ้ฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
- 

ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้เองเฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
- 

ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้โรงงาน

น้้าตาลเฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
- 

ปริมาณไฟฟ้าที่ซื้อจากการ

ไฟฟ้าในรอบปี (kW-h) 
- 

ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้การไฟฟ้า

เฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
- 



19. บริษัท น้้าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จ้ากัด 

ช่ือโรงงานน้้าตาล บริษัท น้้าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จ้ากดั 

ที่ตั้งโรงงานน้้าตาล เลขท่ี 24 หมู่ที่ 1 ถนนบ้านหนองบัว ต้าบลหมอนนาง อ้าเภอพนัสนคิม จังหวัดชลบุรี 20140 

ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า VSPP ประเภทสัญญา Non – firm 

จ้านวนสัญญา 1 

ก้าลังผลติตดิตั้ง (MW) 14.5 ก้าลังผลติที่จ้าหน่าย (MW) 3 

ช่ัวโมงการเดินเครื่องเฉลีย่   24  ช่ัวโมง/วัน   180   วัน/ป ี

ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตไดเ้ฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
22,375,101.00 

ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้เองเฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
19,924,161.00 

ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้การไฟฟ้า

เฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
2,450,940.00 

ปริมาณไฟฟ้าที่ซื้อจากการ

ไฟฟ้าในรอบปี (kW-h) 
 

 

ช่ือโรงไฟฟ้าในเครือ (ถ้ามี) - 

ที่ตั้งโรงไฟฟ้า(ถ้ามี) - 

ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า - ประเภทสัญญา - 

จ้านวนสัญญา - 

ก้าลังผลติตดิตั้ง (MW) - ก้าลังผลติที่จ้าหน่าย (MW) - 

ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตไดเ้ฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
- 

ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้เองเฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
- 

ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้โรงงาน

น้้าตาลเฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
- 

ปริมาณไฟฟ้าที่ซื้อจากการ

ไฟฟ้าในรอบปี (kW-h) 
- 

ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้การไฟฟ้า

เฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
- 

 

 



20. บริษัท สหการน้้าตาล ชลบุรี จ้ากัด 

ช่ือโรงงานน้้าตาล บริษัท สหการน้้าตาล ชลบุรี จ้ากดั 

ที่ตั้งโรงงานน้้าตาล เลขท่ี 612 หมู่ที่ 5 ต้าบลหนองไผแ่ก้ว อ้าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220 

ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า - ประเภทสัญญา - 

จ้านวนสัญญา - 

ก้าลังผลติตดิตั้ง (MW) - ก้าลังผลติที่จ้าหน่าย (MW) - 

ช่ัวโมงการเดินเครื่องเฉลีย่   24  ช่ัวโมง/วัน   100   วัน/ป ี

ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตไดเ้ฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
20,607,300.00 

ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้เองเฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
20,607,300.00 

ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้การไฟฟ้า

เฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
- 

ปริมาณไฟฟ้าที่ซื้อจากการ

ไฟฟ้าในรอบปี (kW-h) 
 

 

ช่ือโรงไฟฟ้าในเครือ (ถ้ามี) บริษัท สหการผลติไฟฟ้า จ้ากดั 

ที่ตั้งโรงไฟฟ้า(ถ้ามี) เลขท่ี 612 หมู่ที่ 5 ต้าบลหนองไผแ่ก้ว อ้าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220 

ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า VSPP ประเภทสัญญา Non – firm 

จ้านวนสัญญา 1 (ปัจจุบันเป็น OFF-GRID  แต่ท้าสัญญาขายไฟฟ้าแล้วอยู่ระหว่างรอ COD ) 

ก้าลังผลติตดิตั้ง (MW) 8  ก้าลังผลติที่จ้าหน่าย (MW) 4 

ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตไดเ้ฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
- 

ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้เองเฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
- 

ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้โรงงาน

น้้าตาลเฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
- 

ปริมาณไฟฟ้าที่ซื้อจากการ

ไฟฟ้าในรอบปี (kW-h) 
- 

ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้การไฟฟ้า

เฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
NA 

 

 

 



21. บริษัท น้้าตาลและอ้อยตะวันออก จ้ากัด 

ช่ือโรงงานน้้าตาล บริษัท น้้าตาลและอ้อยตะวันออก จ้ากัด 

ที่ตั้งโรงงานน้้าตาล เลขท่ี 279 หมู่ที่ 1 ต้าบลห้วยโจด อ้าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว้ 27160 

ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า VSPP ประเภทสัญญา Non – firm 

จ้านวนสัญญา 1  

ก้าลังผลติตดิตั้ง (MW) 22  ก้าลังผลติที่จ้าหน่าย (MW) 8 

ช่ัวโมงการเดินเครื่องเฉลีย่   24  ช่ัวโมง/วัน   120   วัน/ป ี

ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตไดเ้ฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
72,219,649.00 

ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้เองเฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
49,758,504.00 

ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้การไฟฟ้า

เฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
22,461,145.00 

ปริมาณไฟฟ้าที่ซื้อจากการ

ไฟฟ้าในรอบปี (kW-h) 
 

 

ช่ือโรงไฟฟ้าในเครือ (ถ้ามี) บริษัท อี เอส พลังงาน จ้ากัด 

ที่ตั้งโรงไฟฟ้า(ถ้ามี) อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 

จ้านวนสัญญา 2 

ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า SPP SPP 

ประเภทสัญญา Non – firm Non – firm 

ก้าลังผลติตดิตั้ง (MW) 23 35 

ก้าลังผลติที่จ้าหน่าย (MW) 20 20 

ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตไดเ้ฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
  

ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้โรงงาน

น้้าตาลเฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
  

ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้การไฟฟ้า

เฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
122,064,060 ยื่นค้าขอแต่ยังไมไ่ดต้อบรับซื้อ 



22. โรงงานอุตสาหกรรมน้้าตาลชลบุรี 

ไม่มีข้อมลู 

23. บริษัท น้้าตาลมิตรกาฬสินธุ์ จ้ากัด   

ช่ือโรงงานน้้าตาล บริษัท น้้าตาลมิตรกาฬสินธุ์ จ้ากัด   

ที่ตั้งโรงงานน้้าตาล เลขท่ี 99 หมู่ที่ 1 ถนนบัวขาว - โพนทอง ต้าบลสมสะอาด อ้าเภอกฉุินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ ์

จ้านวนสัญญา 2 

ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า VSPP VSPP 

ประเภทสัญญา Non – firm Non – firm 

ก้าลังผลติตดิตั้ง (MW) 10 39.4 

ก้าลังผลติที่จ้าหน่าย (MW) 8 8 

ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้การไฟฟ้า

เฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
- 72,960.00 

ช่ัวโมงการเดินเครื่องเฉลีย่   24  ช่ัวโมง/วัน   330   วัน/ป ี

ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตไดเ้ฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
 

ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้เองเฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
 

ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้การไฟฟ้า

เฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
72,960.00 

ปริมาณไฟฟ้าที่ซื้อจากการ

ไฟฟ้าในรอบปี (kW-h) 
 

 

ช่ือโรงไฟฟ้าในเครือ (ถ้ามี) บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (กาฬสินธุ์) จ้ากัด 

ที่ตั้งโรงไฟฟ้า(ถ้ามี) อ้าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46110 

ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า SPP ประเภทสัญญา Non – firm 

จ้านวนสัญญา 1 

ก้าลังผลติตดิตั้ง (MW) 32 ก้าลังผลติที่จ้าหน่าย (MW) 28 

ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตไดเ้ฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
291,942,000.00 

ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้เองเฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
30,295,278.00 



ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้โรงงาน

น้้าตาลเฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
76,033,000.00 

ปริมาณไฟฟ้าที่ซื้อจากการ

ไฟฟ้าในรอบปี (kW-h) 
- 

ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้การไฟฟ้า

เฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
185,613,722 

 

24. บริษัท อุตสาหกรรมน้้าตาลอีสาน จ้ากัด 

ช่ือโรงงานน้้าตาล บริษัท อุตสาหกรรมน้้าตาลอสีาน จ้ากัด 

ที่ตั้งโรงงานน้้าตาล เลขท่ี 99 หมู่ที่ 9 ต้าบลส้าราญ กิง่อ้าเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180 

ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า SPP ประเภทสัญญา Non – firm 

จ้านวนสัญญา 1  

ก้าลังผลติตดิตั้ง (MW) 15.5 ก้าลังผลติที่จ้าหน่าย (MW) 5 

ช่ัวโมงการเดินเครื่องเฉลีย่  24   ช่ัวโมง/วัน  125    วัน/ป ี

ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตไดเ้ฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
 

ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้เองเฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
 

ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้การไฟฟ้า

เฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
11,833,507.00 

ปริมาณไฟฟ้าที่ซื้อจากการ

ไฟฟ้าในรอบปี (kW-h) 
 

 

ช่ือโรงไฟฟ้าในเครือ (ถ้ามี) บริษัท อีสานไบโอเพาเวอร์ จ้ากดั 

ที่ตั้งโรงไฟฟ้า(ถ้ามี) เลขท่ี 99 หมู่ที่ 9 ต้าบลส้าราญ กิง่อ้าเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180 

ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า VSPP ประเภทสัญญา Non – firm 

จ้านวนสัญญา 1 (ปัจจุบันเป็น OFF-GRID  แต่ท้าสัญญาขายไฟฟ้าแล้วอยู่ระหว่างรอ COD) 

ก้าลังผลติตดิตั้ง (MW) 12 ก้าลังผลติที่จ้าหน่าย (MW) 8 

ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตไดเ้ฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
NA 

ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้เองเฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
NA 

ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้โรงงาน

น้้าตาลเฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
NA 

ปริมาณไฟฟ้าที่ซื้อจากการ

ไฟฟ้าในรอบปี (kW-h) 
NA 



ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้การไฟฟ้า

เฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
NA 

25. บริษัท น้้าตาลขอนแก่น จ้ากัด (มหาชน) สาขา น้้าพอง 

ช่ือโรงงานน้้าตาล บริษัท น้้าตาลขอนแก่น จ้ากัด (มหาชน) สาขา น้้าพอง 

ที่ตั้งโรงงานน้้าตาล 
เลขท่ี 43 หมู่ที่ 10 ถนนน้้าพอง–กระนวน ต้าบลน้้าพอง อ้าเภอน้้าพอง จังหวัดขอนแก่น 

40140 

ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า - ประเภทสัญญา - 

จ้านวนสัญญา - 

ก้าลังผลติตดิตั้ง (MW) - ก้าลังผลติที่จ้าหน่าย (MW) - 

ช่ัวโมงการเดินเครื่องเฉลีย่   24  ช่ัวโมง/วัน   330   วัน/ป ี

ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตไดเ้ฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
 

ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้เองเฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
31,857,039.00 

ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้การไฟฟ้า

เฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
 

ปริมาณไฟฟ้าที่ซื้อจากการ

ไฟฟ้าในรอบปี (kW-h) 
 

 

ช่ือโรงไฟฟ้าในเครือ (ถ้ามี) บริษัท โรงไฟฟ้าน้้าตาลขอนแก่น จ้ากัด  สาขา น้้าพอง (โครงการ 1) 

ที่ตั้งโรงไฟฟ้า(ถ้ามี) 
เลขท่ี 43 หมู่ที่ 10 ถนนน้้าพอง–กระนวน ต้าบลน้้าพอง อ้าเภอน้้าพอง จังหวัดขอนแก่น 

40140 

ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า SPP ประเภทสัญญา Firm 

จ้านวนสัญญา 1  

ก้าลังผลติตดิตั้ง (MW) 30 ก้าลังผลติที่จ้าหน่าย (MW) 20 

ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตไดเ้ฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
200,155,000.00 

ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้เองเฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
21,539,381.00 

ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้โรงงาน

น้้าตาลเฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
31,857,039.00 

ปริมาณไฟฟ้าที่ซื้อจากการ

ไฟฟ้าในรอบปี (kW-h) 
 

ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้การไฟฟ้า 146,758,580.00 



เฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 

26. บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จ้ากัด (โรงน้้าตาล มิตรภูเวียง) 

ช่ือโรงงานน้้าตาล บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จ้ากัด (โรงน้้าตาล มิตรภูเวยีง) 

ที่ตั้งโรงงานน้้าตาล 365 ม.1 ถ.มะลิวัลย์ ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40210 

ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า VSPP ประเภทสัญญา Non-Firm 

จ้านวนสัญญา 1 

ก้าลังผลติตดิตั้ง (MW) 14 ก้าลังผลติที่จ้าหน่าย (MW) 8 

ช่ัวโมงการเดินเครื่องเฉลีย่  24    ช่ัวโมง/วัน   266  วัน/ป ี

ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตไดเ้ฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
198,380,667.00 

ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้เองเฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
92,143,069.00 

ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้การไฟฟ้า

เฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
52,086,815.00 

ปริมาณไฟฟ้าที่ซื้อจากการ

ไฟฟ้าในรอบปี (kW-h) 
- 

 

ช่ือโรงไฟฟ้าในเครือ (ถ้ามี) บริษัท มิตรผล ไบโอ เพาเวอร์ จา้กัด (น้้าตาลมติรภูเวียง) 

ที่ตั้งโรงไฟฟ้า(ถ้ามี) 365 ถ.มะลิวัลย์ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 

ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า SPP ประเภทสัญญา Non-Firm 

จ้านวนสัญญา 1 

ก้าลังผลติตดิตั้ง (MW) 27 ก้าลังผลติที่จ้าหน่าย (MW) 8 

ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตไดเ้ฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
- 

ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้เองเฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
- 

ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้โรงงาน

น้้าตาลเฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
- 

ปริมาณไฟฟ้าที่ซื้อจากการ

ไฟฟ้าในรอบปี (kW-h) 
- 

ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้การไฟฟ้า

เฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
54,150,783.00 

 

 



27. บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จ้ากัด (มิตรภูเขียว) 

ช่ือโรงงานน้้าตาล บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จ้ากัด (มิตรภูเขียว) 

ที่ตั้งโรงงานน้้าตาล 99 หมู่ 10 ถนนชุมแพ-ภูเขียว ต้าบลโคกสะอาด อ้าเภอภูเขยีว จังหวัดชัยภูมิ 36110 

ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า - ประเภทสัญญา - 

จ้านวนสัญญา - 

ก้าลังผลติตดิตั้ง (MW) - ก้าลังผลติที่จ้าหน่าย (MW) - 

ช่ัวโมงการเดินเครื่องเฉลีย่   24  ช่ัวโมง/วัน  350 วัน/ปี 

ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตไดเ้ฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
- 

ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้เองเฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
- 

ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้การไฟฟ้า

เฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
- 

ปริมาณไฟฟ้าที่ซื้อจากการ

ไฟฟ้าในรอบปี (kW-h) 
- 

 

ช่ือโรงไฟฟ้าในเครือ (ถ้ามี) 
บริษัท มิตรผล ไบโอ เพาเวอร์ จา้กัด (ภูเขียว) โครงการ 1-2 

บริษัท มิตรผล ไบโอ เพาเวอร์ (ภเูขียว ไบโอ-เอ็นเนอร์ยี่) จ้ากดั 

ที่ตั้งโรงไฟฟ้า(ถ้ามี) เลขท่ี 99 หมู่ที1่0 ต้าบลโคกสะอาด อ้าเภอภูเขยีว จังหวัดชัยภูมิ 36110 

จ้านวนสัญญา 3 

สัญญา โครงการ 1 โครงการ 2 ภูเขียว ไบโอ-เอ็นเนอร์ยี ่

ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า SPP SPP VSPP 

ประเภทสัญญา Firm Firm Non-firm 

ก้าลังผลติตดิตั้ง (MW) 56.9 11.4 12 

ก้าลังผลติที่จ้าหน่าย (MW) 29 10 6.2 

ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้การไฟฟ้า

เฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
195,710,127.00 75,064,871.00 17,851,120.00 

รวมปรมิาณไฟฟ้าที่ขายให้การ

ไฟฟ้าเฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
288,626,118.00 

 



28.บริษัท อุตสาหกรรมอ่างเวียน จ้ากัด 

ช่ือโรงงานน้้าตาล บริษัท อุตสาหกรรมอ่างเวียน จา้กัด 

ที่ตั้งโรงงานน้้าตาล 
เลขท่ี 233 หมู่ที่ 1 ถนนนิเวศรัตน ์ต้าบลแก้งสนามนาง อ้าเภอแก้งสนามนาง จังหวัด

นครราชสมีา 30120 

ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า  SPP ประเภทสัญญา Non-Firm 

จ้านวนสัญญา 1 

ก้าลังผลติตดิตั้ง (MW)  34 ก้าลังผลติที่จ้าหน่าย (MW) 30 

ช่ัวโมงการเดินเครื่องเฉลีย่  24  ช่ัวโมง/วัน 120  วัน/ปี 

ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตไดเ้ฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
- 

ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้เองเฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
 

ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้การไฟฟ้า

เฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
93,842,973.00 

ปริมาณไฟฟ้าที่ซื้อจากการ

ไฟฟ้าในรอบปี (kW-h) 
- 

 

ช่ือโรงไฟฟ้าในเครือ (ถ้ามี) - 

ที่ตั้งโรงไฟฟ้า(ถ้ามี) - 

ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า - ประเภทสัญญา - 

จ้านวนสัญญา - 

ก้าลังผลติตดิตั้ง (MW) - ก้าลังผลติที่จ้าหน่าย (MW) - 

ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตไดเ้ฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
- 

ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้เองเฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
- 

ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้โรงงาน

น้้าตาลเฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
- 

ปริมาณไฟฟ้าที่ซื้อจากการ

ไฟฟ้าในรอบปี (kW-h) 
- 

ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้การไฟฟ้า

เฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
- 

 



29.บริษัท น้้าตาลครบุรี จ้ากัด (มหาชน) 

ช่ือโรงงานน้้าตาล บริษัท น้้าตาลครบุรี จ้ากดั (มหาชน) 

ที่ตั้งโรงงานน้้าตาล 289 หมู่ 13 ต. จระเข้หิน อ.ครบุร ีจ.นครราชสมีา 30250 

ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า  VSPP  ประเภทสัญญา Non-Firm 

จ้านวนสัญญา 1 

ก้าลังผลติตดิตั้ง (MW) 23 ก้าลังผลติที่จ้าหน่าย (MW) 8 

ช่ัวโมงการเดินเครื่องเฉลีย่   24 ช่ัวโมง/วัน  128 วัน/ปี 

ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตไดเ้ฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
- 

ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้เองเฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
- 

ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้การไฟฟ้า

เฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
3,886,018.00 

ปริมาณไฟฟ้าที่ซื้อจากการ

ไฟฟ้าในรอบปี (kW-h) 
- 

 

ช่ือโรงไฟฟ้าในเครือ (ถ้ามี) บริษัท ผลิตไฟฟ้าครบรุี จ้ากัด 

ที่ตั้งโรงไฟฟ้า(ถ้ามี) ต. จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสมีา 30250 

จ้านวนสัญญา 2 

สัญญา 1 2 

ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า SPP VSPP 

ประเภทสัญญา Firm Non-Firm 

ก้าลังผลติตดิตั้ง (MW) 35 15 

ก้าลังผลติที่จ้าหน่าย (MW) 22 8 

ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้การไฟฟ้า

เฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
2,228,428.00 29,405,505.00 

ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตไดเ้ฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
- 

ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้เองเฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
- 

ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้โรงงาน - ปริมาณไฟฟ้าที่ซื้อจากการ - 



น้้าตาลเฉลี่ยในรอบปี (kW-h) ไฟฟ้าในรอบปี (kW-h) 

รวมปรมิาณไฟฟ้าที่ขายให้การ

ไฟฟ้าเฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
31,633,933.00 

 

30. บริษัท อุตสาหกรรมโคราช จ้ากัด 

ช่ือโรงงานน้้าตาล บริษัท อุตสาหกรรมโคราช จ้ากัด 

ที่ตั้งโรงงานน้้าตาล เลขท่ี 111 หมู่ 18 ต้าบลหนองระเวียง อ้าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110 

ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า  VSPP  ประเภทสัญญา Non-Firm 

จ้านวนสัญญา 2 

สัญญา โครงการ 1 โครงการ 2 

ก้าลังผลติตดิตั้ง (MW) 15 12 

ก้าลังผลติที่จ้าหน่าย (MW) 8 4 

ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้การไฟฟ้า

เฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
47,756,776.00 24,143,160.00 

ช่ัวโมงการเดินเครื่องเฉลีย่  24  ช่ัวโมง/วัน    214  วัน/ป ี

ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตไดเ้ฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
165,932,618.00 

ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้เองเฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
94,032,682.00 

ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้การไฟฟ้า

เฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
71,899,936 

ปริมาณไฟฟ้าที่ซื้อจากการ

ไฟฟ้าในรอบปี (kW-h) 
 

 

ช่ือโรงไฟฟ้าในเครือ (ถ้ามี) - 

ที่ตั้งโรงไฟฟ้า(ถ้ามี) - 

ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า - ประเภทสัญญา - 

จ้านวนสัญญา - 

ก้าลังผลติตดิตั้ง (MW) - ก้าลังผลติที่จ้าหน่าย (MW) - 



ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตไดเ้ฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
- 

ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้เองเฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
- 

ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้โรงงาน

น้้าตาลเฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
- 

ปริมาณไฟฟ้าที่ซื้อจากการ

ไฟฟ้าในรอบปี (kW-h) 
- 

ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้การไฟฟ้า

เฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
- 

31. บริษัท โรงงานน้้าตาลบุรีรัมย์ จ้ากัด 

ช่ือโรงงานน้้าตาล บริษัท โรงงานน้้าตาลบุรีรมัย์ จ้ากดั 

ที่ตั้งโรงงานน้้าตาล เลขท่ี 237 หมู่ที่ 2 ต้าบลหินเหล็กไฟ อ้าเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31190 

ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า - ประเภทสัญญา - 

จ้านวนสัญญา - 

ก้าลังผลติตดิตั้ง (MW)  - ก้าลังผลติที่จ้าหน่าย (MW) - 

ช่ัวโมงการเดินเครื่องเฉลีย่    24 ช่ัวโมง/วัน   161  วัน/ป ี

ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตไดเ้ฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
- 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีใช้เองเฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
- 

ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้การไฟฟ้า

เฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
- 

ปริมาณไฟฟ้าที่ซื้อจากการ

ไฟฟ้าในรอบปี (kW-h) 
- 

 

ช่ือโรงไฟฟ้าในเครือ (ถ้ามี) 
บริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จ้ากัด 

บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จ้ากดั 

ที่ตั้งโรงไฟฟ้า(ถ้ามี) ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ อ.คูเมือง จ.บุรีรมัย์ 31190 

ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า VSPP ประเภทสัญญา Non-Firm 

จ้านวนสัญญา 2 

สัญญา บริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จ้ากัด บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จ้ากดั 

ก้าลังผลติตดิตั้ง (MW) 9.9 9.5 



ก้าลังผลติที่จ้าหน่าย (MW) 8 8 

ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้การไฟฟ้า

เฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
47,923,785.00 0.00 

ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตไดเ้ฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
- 

ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้เองเฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
- 

ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้โรงงาน

น้้าตาลเฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
- 

ปริมาณไฟฟ้าที่ซื้อจากการ

ไฟฟ้าในรอบปี (kW-h) 
- 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้การไฟฟ้า

เฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
47,923,785.00 

 

32. บริษัท น้้าตาลวังขนาย จ้ากัด(มหาวัง) 

ช่ือโรงงานน้้าตาล บริษัท น้้าตาลวังขนาย จ้ากดั (มหาวัง) 

ที่ตั้งโรงงานน้้าตาล 
เลขท่ี 222 หมู่ที่ 9 ถนนโกสุมพสิยัมหาสารคาม ต้าบลแก้งแกง อ้าเภอโกสุมพสิัย จังหวัด

มหาสารคาม 44140 

ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า  VSPP  ประเภทสัญญา Non-Firm 

จ้านวนสัญญา 1 

ก้าลังผลติตดิตั้ง (MW)  18 ก้าลังผลติที่จ้าหน่าย (MW) 6 

ช่ัวโมงการเดินเครื่องเฉลีย่  24    ช่ัวโมง/วัน   120  วัน/ป ี

ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตไดเ้ฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
24,479,850.00 

ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้เองเฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
19,458,810.00 

ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้การไฟฟ้า

เฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
5,021,040.00 

ปริมาณไฟฟ้าที่ซื้อจากการ

ไฟฟ้าในรอบปี (kW-h) 
- 

 

ช่ือโรงไฟฟ้าในเครือ (ถ้ามี) บริษัท ไฟฟ้ามหาวัง จ้ากัด 

ที่ตั้งโรงไฟฟ้า(ถ้ามี) อ้าเภอโกสมุพิสัย จังหวดัมหาสารคาม 44140 

ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า VSPP ประเภทสัญญา Non-Firm 



จ้านวนสัญญา 1 

ก้าลังผลติตดิตั้ง (MW) 17 ก้าลังผลติที่จ้าหน่าย (MW) 8 

ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตไดเ้ฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
- 

ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้เองเฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
 

ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้โรงงาน

น้้าตาลเฉลี่ยในรอบป ี(kW-h) 
- 

ปริมาณไฟฟ้าที่ซื้อจากการ

ไฟฟ้าในรอบปี (kW-h) 
- 

ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้การไฟฟ้า

เฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
ยื่นค้าขอแต่ยังไมไ่ดต้อบรับซื้อ 

 

33. บริษัท สหเรือง จ้ากัด 

ช่ือโรงงานน้้าตาล บริษัท สหเรือง จ้ากัด 

ที่ตั้งโรงงานน้้าตาล เลขท่ี 76 หมู่ที่ 8 ต้าบลบางไทรใหญ่ อ้าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 

ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า VSPP  ประเภทสัญญา Non-Firm 

จ้านวนสัญญา 2 

สัญญา บริษัท สหเรือง จ้ากัด บริษัท สหเรือง จ้ากัด (โครงการ 2) 

ก้าลังผลติตดิตั้ง (MW) 18 15 

ก้าลังผลติที่จ้าหน่าย (MW) 8 8 

ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้การไฟฟ้า

เฉลี่ยในรอบป ี(kW-h) 
37,012,355.00 27,571,396.00 

ช่ัวโมงการเดินเครื่องเฉลีย่  24    ช่ัวโมง/วัน   141  วัน/ป ี

ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตไดเ้ฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
113,311,200.00 

ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้เองเฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
48,727,449 

ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้การไฟฟ้า

เฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
64,583,751.00 

ปริมาณไฟฟ้าที่ซื้อจากการ

ไฟฟ้าในรอบปี (kW-h) 
- 

 

 



ช่ือโรงไฟฟ้าในเครือ (ถ้ามี) - 

ที่ตั้งโรงไฟฟ้า(ถ้ามี) - 

ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า - ประเภทสัญญา - 

จ้านวนสัญญา - 

ก้าลังผลติตดิตั้ง (MW) - ก้าลังผลติที่จ้าหน่าย (MW) - 

ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตไดเ้ฉลี่ยใน

รอบป ี(kW-h) 
- 

ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้เองเฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
- 

ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้โรงงาน

น้้าตาลเฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
- 

ปริมาณไฟฟ้าที่ซื้อจากการ

ไฟฟ้าในรอบปี (kW-h) 
- 

ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้การไฟฟ้า

เฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
- 

34. บริษัท น้้าตาลสุรินทร์ จ้ากัด 

ช่ือโรงงานน้้าตาล บริษัท น้้าตาลสุรินทร์ จา้กัด 

ที่ตั้งโรงงานน้้าตาล เลขท่ี 246 หมู่ 13 ต้าบลปรือ อ้าเภอปราสาท จังหวัดสรุินทร์ 32140 

ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า  - ประเภทสัญญา - 

จ้านวนสัญญา - 

ก้าลังผลติตดิตั้ง (MW)  - ก้าลังผลติที่จ้าหน่าย (MW) - 

ช่ัวโมงการเดินเครื่องเฉลีย่    24 ช่ัวโมง/วัน  123 วัน/ป ี

ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตไดเ้ฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
- 

ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้เองเฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
- 

ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้การไฟฟ้า

เฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
- 

ปริมาณไฟฟ้าที่ซื้อจากการ

ไฟฟ้าในรอบปี (kW-h) 
- 

 

 

 

 

 



ช่ือโรงไฟฟ้าในเครือ (ถ้ามี) บริษัท ไฟฟ้าสุรินทร์ จ้ากัด  

ที่ตั้งโรงไฟฟ้า(ถ้ามี) เลขท่ี 246 หมู่ 13 ต้าบลปรือ อ้าเภอปราสาท จังหวัดสรุินทร์ 32140 

จ้านวนสัญญา 2 

สัญญา บริษัท ไฟฟ้าสุรินทร์ จ้ากัด บริษัท ไฟฟ้าสุรินทร์ จ้ากัด (โครงการ 2) 

ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า VSPP VSPP 

ประเภทสัญญา Non-Firm Non-Firm 

ก้าลังผลติตดิตั้ง (MW) 30 10 

ก้าลังผลติที่จ้าหน่าย (MW) 8 8 

ปริมาณไฟฟ้าที่ขายใหก้ารไฟฟ้า

เฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
54,360,650.00 32,716,279.00 

ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตไดเ้ฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
- 

ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้เองเฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
- 

ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้โรงงาน

น้้าตาลเฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
- 

ปริมาณไฟฟ้าที่ซื้อจากการ

ไฟฟ้าในรอบปี (kW-h) 
- 

รวมปรมิาณไฟฟ้าที่ขายให้การ

ไฟฟ้าเฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
87,076,929.00 

 



35. บริษัท น้้าตาล เอราวัณ จ้ากัด 

ช่ือโรงงานน้้าตาล บริษัท น้้าตาล เอราวัณ จ้ากดั 

ที่ตั้งโรงงานน้้าตาล เลขท่ี 111 หมู่ที่ 12 ต้าบลนากลาง อ้าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล้าภู 39170 

ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า  - ประเภทสัญญา - 

จ้านวนสัญญา - 

ก้าลังผลติตดิตั้ง (MW)  - ก้าลังผลติที่จ้าหน่าย (MW) - 

ช่ัวโมงการเดินเครื่องเฉลีย่  24    ช่ัวโมง/วัน   134  วัน/ป ี

ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตไดเ้ฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
- 

ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้เองเฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
- 

ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้การไฟฟ้า

เฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
- 

ปริมาณไฟฟ้าที่ซื้อจากการ

ไฟฟ้าในรอบปี (kW-h) 
- 

 

ช่ือโรงไฟฟ้าในเครือ (ถ้ามี) บริษัท เอราวัณเพาเวอร์ จ้ากดั  

ที่ตั้งโรงไฟฟ้า(ถ้ามี) เลขท่ี 111 หมู่ที่ 12 ต้าบลนากลาง อ้าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล้าภู 39170 

จ้านวนสัญญา 3 

สัญญา โครงการ 1 โครงการ 2 โครงการ 3 

ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า VSPP VSPP VSPP 

ประเภทสัญญา Non-Firm Non-Firm Non-Firm 

ก้าลังผลติตดิตั้ง (MW) 15 9 15 

ก้าลังผลติที่จ้าหน่าย (MW) 8 8 8 

ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้การไฟฟ้า

เฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
52,874,929.00 54,651,744.00 21,732,292.00 

ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตไดเ้ฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
135,719,758.47 

ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้เองเฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
6,460,793.00 

ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้โรงงาน  ปริมาณไฟฟ้าที่ซื้อจากการ  



น้้าตาลเฉลี่ยในรอบปี (kW-h) ไฟฟ้าในรอบปี (kW-h) 

รวมปรมิาณไฟฟ้าที่ขายให้การ

ไฟฟ้าเฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
129,258,965 

 

36. บริษัท น้้าตาลกุมภวาปี จ้ากัด 

ช่ือโรงงานน้้าตาล บริษัท น้้าตาลกมุภวาปี จ้ากัด 

ที่ตั้งโรงงานน้้าตาล เลขท่ี 73 ถนนโพนทอง หมู่ที่ 11 ต้าบลกุมภวาปี อ้าเภอกุมภวาปี จงัหวัดอุดรธานี 41110 

ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า SPP ประเภทสัญญา Non-Firm 

จ้านวนสัญญา 1 

ก้าลังผลติตดิตั้ง (MW) 19.6 ก้าลังผลติที่จ้าหน่าย (MW) 6 

ช่ัวโมงการเดินเครื่องเฉลีย่  24 ช่ัวโมง 154 วัน 

ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตไดเ้ฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
- 

ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้เองเฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
- 

ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้การไฟฟ้า

เฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
20,061,944 

ปริมาณไฟฟ้าที่ซื้อจากการ

ไฟฟ้าในรอบปี (kW-h) 
- 

 

ช่ือโรงไฟฟ้าในเครือ (ถ้ามี) - 

ที่ตั้งโรงไฟฟ้า(ถ้ามี) - 

ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า - ประเภทสัญญา - 

จ้านวนสัญญา - 

ก้าลังผลติตดิตั้ง (MW) - ก้าลังผลติที่จ้าหน่าย (MW) - 

ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตไดเ้ฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
- 

ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้เองเฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
- 

ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้โรงงาน

น้้าตาลเฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
- 

ปริมาณไฟฟ้าที่ซื้อจากการ

ไฟฟ้าในรอบปี (kW-h) 
- 



ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้การไฟฟ้า

เฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
- 

 

37. บริษัท น้้าตาลเกษตรผล จ้ากัด  

ช่ือโรงงานน้้าตาล บริษัท น้้าตาลเกษตรผล จ้ากดั 

ที่ตั้งโรงงานน้้าตาล เลขท่ี 9 หมู่ที่ 9 ถนนมิตรภาพ ต้าบลปะโค อ้าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41370 

ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า VSPP ประเภทสัญญา Non-Firm 

จ้านวนสัญญา 1 

ก้าลังผลติตดิตั้ง (MW) 15 ก้าลังผลติที่จ้าหน่าย (MW) 5 

ช่ัวโมงการเดินเครื่องเฉลีย่  24 ช่ัวโมง/วัน   158   วัน/ป ี

ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตไดเ้ฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
61,640,000 

ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้เองเฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
48,809,034 

ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้การไฟฟ้า

เฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
12,830,966 

ปริมาณไฟฟ้าที่ซือ้จากการ

ไฟฟ้าในรอบปี (kW-h) 
- 

 

ช่ือโรงไฟฟ้าในเครือ (ถ้ามี) - 

ที่ตั้งโรงไฟฟ้า(ถ้ามี) - 

ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า - ประเภทสัญญา - 

จ้านวนสัญญา - 

ก้าลังผลติตดิตั้ง (MW) - ก้าลังผลติที่จ้าหน่าย (MW) - 

ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตไดเ้ฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
- 

ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้เองเฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
- 

ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้โรงงาน

น้้าตาลเฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
- 

ปริมาณไฟฟ้าที่ซื้อจากการ

ไฟฟ้าในรอบปี (kW-h) 
- 

ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้การไฟฟ้า

เฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
- 



38. บริษัท  น้้าตาลไทยอุดรธานี  จ้ากัด 

ช่ือโรงงานน้้าตาล บริษัท  น้้าตาลไทยอุดรธานี  จ้ากดั 

ที่ตั้งโรงงานน้้าตาล เลขท่ี 118 หมู่ที่ 10 ต้าบลค้าบง อ้าเภอบ้านผือ จังหวัดอดุรธานี 41160 

ประเภทสัญญา  

ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า   

ประเภทสัญญา   

ก้าลังผลติตดิตั้ง (MW)   

ก้าลังผลติที่จ้าหน่าย (MW)   

ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้การไฟฟ้า

เฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
  

ช่ัวโมงการเดินเครื่องเฉลีย่  24 ช่ัวโมง 147 วัน 

ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตไดเ้ฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
 

ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้เองเฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
 

ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้การไฟฟ้า

เฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
 

ปริมาณไฟฟ้าที่ซื้อจากการ

ไฟฟ้าในรอบปี (kW-h) 
 

 

ช่ือโรงไฟฟ้าในเครือ (ถ้ามี) บริษัท ไทยอุดรธานี เพาเวอร์ จ้ากดั 

ที่ตั้งโรงไฟฟ้า(ถ้ามี) เลขท่ี 118 หมู่ที่ 10 ต้าบลค้าบง อ้าเภอบ้านผือ จังหวัดอดุรธานี 41160 

ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า VSPP ประเภทสัญญา Non-Firm 

จ้านวนสัญญา 1 

ก้าลังผลติตดิตั้ง (MW) 8 ก้าลังผลติที่จ้าหน่าย (MW) 8 

ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตไดเ้ฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
 

ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้เองเฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
 

ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้โรงงาน

น้้าตาลเฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
 

ปริมาณไฟฟ้าที่ซื้อจากการ

ไฟฟ้าในรอบปี (kW-h) 
 



ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้การไฟฟ้า

เฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
28,914,437 

 

39. บริษัท โรงงานน้้าตาลทรายขาวเริ่มอุดม จ้ากัด 

ช่ือโรงงานน้้าตาล บริษัท โรงงานน้้าตาลทรายขาวเริม่อุดม จ้ากัด 

ที่ตั้งโรงงานน้้าตาล 
เลขท่ี 11 หมู่ที่ 6 ถนนอุดร - สกลนคร ต้าบลหนองสระปลา อ้าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 

41000 

จ้านวนสัญญา 2 

ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า VSPP VSPP 

ประเภทสัญญา Non-Firm Non-Firm (ยื่นค้าขอแต่ยังไมไ่ดต้อบรับซื้อ) 

ก้าลังผลติตดิตั้ง (MW) 12 9 

ก้าลังผลติที่จ้าหน่าย (MW) 7 8 

ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้การไฟฟ้า

เฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
31,265,522 - 

ช่ัวโมงการเดินเครื่องเฉลีย่  24 ช่ัวโมง/วัน  125 วัน/ป ี

ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตไดเ้ฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
45,419,850 

ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้เองเฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
14,154,328 

ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้การไฟฟ้า

เฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
31,265,522 

ปริมาณไฟฟ้าที่ซื้อจากการ

ไฟฟ้าในรอบปี (kW-h) 
 

 

ช่ือโรงไฟฟ้าในเครือ (ถ้ามี) - 

ที่ตั้งโรงไฟฟ้า(ถ้ามี) - 

ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า - ประเภทสัญญา - 

จ้านวนสัญญา - 

ก้าลังผลติตดิตั้ง (MW) - ก้าลังผลติที่จ้าหน่าย (MW) - 



ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตไดเ้ฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
- 

ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้เองเฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
- 

ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้โรงงาน

น้้าตาลเฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
- 

ปริมาณไฟฟ้าที่ซื้อจากการ

ไฟฟ้าในรอบปี (kW-h) 
- 

ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้การไฟฟ้า

เฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
- 

 

40. บริษัท ไทยเพิ่มพูนอุตสาหกรรม จ้ากัด 

ช่ือโรงงานน้้าตาล บริษัท ไทยเพิ่มพูนอุตสาหกรรม จา้กัด 

ที่ตั้งโรงงานน้้าตาล เลขท่ี 84 หมู่ที่ 3 ถนนแสงชูโต ต้าบลวังศาลา อ้าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบรุี 71130 

จ้านวนสัญญา 1 

ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า VSPP 

ประเภทสัญญา Non-Firm 

ก้าลังผลติตดิตั้ง (MW) 22 

ก้าลังผลติที่จ้าหน่าย (MW) 8 

ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้การไฟฟ้า

เฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
5,777,760 

ช่ัวโมงการเดินเครื่องเฉลีย่  24 ช่ัวโมง/วัน  94 วัน/ป ี

ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตไดเ้ฉลี่ยใน

รอบป ี(kW-h) 
29,983,400 

ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้เองเฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
24,205,640 

ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้การไฟฟ้า

เฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
5,777,760 

ปริมาณไฟฟ้าที่ซื้อจากการ

ไฟฟ้าในรอบปี (kW-h) 
 

 

 

 

 

 



ช่ือโรงไฟฟ้าในเครือ (ถ้ามี) - 

ที่ตั้งโรงไฟฟ้า(ถ้ามี) - 

ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า - ประเภทสัญญา - 

จ้านวนสัญญา - 

ก้าลังผลติตดิตั้ง (MW) - ก้าลังผลติที่จ้าหน่าย (MW) - 

ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตไดเ้ฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
- 

ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้เองเฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
- 

ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้โรงงาน

น้้าตาลเฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
- 

ปริมาณไฟฟ้าที่ซื้อจากการ

ไฟฟ้าในรอบปี (kW-h) 
- 

ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้การไฟฟ้า

เฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41. บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้้าตาล จ้ากัด 

ช่ือโรงงานน้้าตาล บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้้าตาล จา้กัด 

ที่ตั้งโรงงานน้้าตาล 
เลขท่ี 99 หมู่ที่ 9 ถนนสายพระแท่น ต้าบลตะคร้้าเอน อ้าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบรุี 

71130 

ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า VSPP   ประเภทสัญญา Non-Firm 

จ้านวนสัญญา 1 

ก้าลังผลติตดิตั้ง (MW)  19 ก้าลังผลติที่จ้าหน่าย (MW) 6 

ช่ัวโมงการเดินเครื่องเฉลีย่  24 ช่ัวโมง/วัน  94   วัน/ป ี

ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตไดเ้ฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
38,023,961.00 

ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้เองเฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
33,194,882 

ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้การไฟฟ้า

เฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
4,829,079.00 

ปริมาณไฟฟ้าที่ซื้อจากการ

ไฟฟ้าในรอบปี (kW-h) 
 

 

ช่ือโรงไฟฟ้าในเครือ (ถ้ามี) - 

ที่ตั้งโรงไฟฟ้า(ถ้ามี) - 

ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า - ประเภทสัญญา - 

จ้านวนสัญญา - 

ก้าลังผลติตดิตั้ง (MW) - ก้าลังผลติที่จ้าหน่าย (MW) - 

ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตไดเ้ฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
- 

ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้เองเฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
- 

ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้โรงงาน

น้้าตาลเฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
- 

ปริมาณไฟฟ้าที่ซื้อจากการ

ไฟฟ้าในรอบปี (kW-h) 
- 

ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้การไฟฟ้า

เฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
- 

 

 

 



 

42. บริษัท น้้าตาลท่ามะกาจ้ากัด 

ช่ือโรงงานน้้าตาล บริษัท น้้าตาลท่ามะกาจ้ากดั 

ที่ตั้งโรงงานน้้าตาล เลขท่ี 14/1 หมู่ที่ 10 ถนนแสงชูโต ต้าบลท่ามะกา อ้าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบรุี 71120 

ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า VSPP   ประเภทสัญญา Non-Firm 

จ้านวนสัญญา 1 

ก้าลังผลติตดิตั้ง (MW) 13 ก้าลังผลติที่จ้าหน่าย (MW) 8 

ช่ัวโมงการเดินเครื่องเฉลีย่  24  ช่ัวโมง/วัน  95   วัน/ปี 

ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตไดเ้ฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
54,689,763 

ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้เองเฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
45,279,911 

ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้การไฟฟ้า

เฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
9,409,852 

ปริมาณไฟฟ้าที่ซื้อจากการ

ไฟฟ้าในรอบปี (kW-h) 
- 

 

ช่ือโรงไฟฟ้าในเครือ (ถ้ามี) - 

ที่ตั้งโรงไฟฟ้า(ถ้ามี) - 

ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า - ประเภทสัญญา - 

จ้านวนสัญญา - 

ก้าลังผลติตดิตั้ง (MW) - ก้าลังผลติที่จ้าหน่าย (MW) - 

ปริมาณไฟฟ้าทีผ่ลิตไดเ้ฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
- 

ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้เองเฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
- 

ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้โรงงาน

น้้าตาลเฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
- 

ปริมาณไฟฟ้าที่ซื้อจากการ

ไฟฟ้าในรอบปี (kW-h) 
- 

ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้การไฟฟ้า

เฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
- 

 

 

 



43. บริษัท น้้าตาลไทยกาญจนบุรี จ้ากัด 

ช่ือโรงงานน้้าตาล บริษัท น้้าตาลไทยกาญจนบุรี จ้ากดั 

ที่ตั้งโรงงานน้้าตาล เลขท่ี 1 หมู่ที่ 8 ถนนแสงชูโต ต้าบลท่าไม้ อ้าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71120 

ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า  - ประเภทสัญญา - 

จ้านวนสัญญา  

ก้าลังผลติตดิตั้ง (MW)  - ก้าลังผลติที่จ้าหน่าย (MW) - 

ช่ัวโมงการเดินเครื่องเฉลีย่  24  ช่ัวโมง/วัน  102   วัน/ปี 

ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตไดเ้ฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
- 

ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้เองเฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
 

ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้การไฟฟ้า

เฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
- 

ปริมาณไฟฟ้าที่ซื้อจากการ

ไฟฟ้าในรอบปี (kW-h) 
- 

 

ช่ือโรงไฟฟ้าในเครือ (ถ้ามี) บริษัท ไทยกาญจนบรุี เพาเวอร์ จา้กัด 

ที่ตั้งโรงไฟฟ้า(ถ้ามี) เลขท่ี 1 หมู่ที่ 8 ถนนแสงชูโต ต้าบลท่าไม้ อ้าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71120 

ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า VSPP   ประเภทสัญญา Non-Firm 

จ้านวนสัญญา 1 

ก้าลังผลติตดิตั้ง (MW) 5.6 ก้าลังผลติที่จ้าหน่าย (MW) 5.6 

ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตไดเ้ฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
 

ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้เองเฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
 

ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้โรงงาน

น้้าตาลเฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
 

ปริมาณไฟฟ้าที่ซื้อจากการ

ไฟฟ้าในรอบปี (kW-h) 
 

ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้การไฟฟ้า

เฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
4,479,520.00 

 

 

 

 



 

44. บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จ้ากัด 

ช่ือโรงงานน้้าตาล บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จ้ากดั 

ที่ตั้งโรงงานน้้าตาล เลขท่ี 14/2 หมู่ที่ 10 ถนนแสงชูโต ต้าบลท่ามะกา อ้าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบรุี 71120 

จ้านวนสัญญา 2 

โครงการ 1 2 

ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า VSPP   VSPP   

ประเภทสัญญา Non-Firm Non-Firm 

ก้าลังผลติตดิตั้ง (MW) 11 8 

ก้าลังผลติที่จ้าหน่าย (MW)  2 5 

ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้การไฟฟ้า

เฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
4,983,721 680,880.00 

ช่ัวโมงการเดินเครื่องเฉลีย่  24  ช่ัวโมง/วัน  98  วัน/ป ี

ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตไดเ้ฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
- 

ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้เองเฉลี่ยในรอบ

ปี (kW-h) 
- 

รวมปรมิาณไฟฟ้าที่ขายให้การ

ไฟฟ้าเฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
5,664,601.00 

ปริมาณไฟฟ้าทีซ่ื้อจากการไฟฟ้า

ในรอบปี (kW-h) 
- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ช่ือโรงไฟฟ้าในเครือ (ถ้ามี) - 

ที่ตั้งโรงไฟฟ้า(ถ้ามี) - 

ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า - ประเภทสัญญา - 

จ้านวนสัญญา - 

ก้าลังผลติตดิตั้ง (MW) - ก้าลังผลติที่จ้าหน่าย (MW) - 

ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตไดเ้ฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
- 

ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้เองเฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
- 

ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้โรงงาน

น้้าตาลเฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
- 

ปริมาณไฟฟ้าที่ซื้อจากการ

ไฟฟ้าในรอบปี (kW-h) 
- 

ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้การไฟฟ้า

เฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
- 

45. บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จ้ากัด 

ช่ือโรงงานน้้าตาล บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จา้กัด 

ที่ตั้งโรงงานน้้าตาล เลขท่ี 93/1 หมู่ที่ 9 ถนนแสงชูโต ต้าบลดอนขมิ้น อ้าเภอท่ามะกา จงัหวัดกาญจนบุรี 71120 

ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า VSPP   ประเภทสัญญา Non-Firm 

จ้านวนสัญญา 1 

ก้าลังผลติตดิตั้ง (MW) 20.5 ก้าลังผลติที่จ้าหน่าย (MW) 5 

ช่ัวโมงการเดินเครื่องเฉลีย่  24 ช่ัวโมง/วัน  104  วัน/ป ี

ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตไดเ้ฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
37,224,700.00 

ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้เองเฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
30,789,700.00 

ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้การไฟฟ้า

เฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
6,435,000.00 

ปริมาณไฟฟ้าที่ซื้อจากการ

ไฟฟ้าในรอบปี (kW-h) 
- 

 

 

 

 



ช่ือโรงไฟฟ้าในเครือ (ถ้ามี) - 

ที่ตั้งโรงไฟฟ้า(ถ้ามี) - 

ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า - ประเภทสัญญา - 

จ้านวนสัญญา - 

ก้าลังผลติตดิตั้ง (MW) - ก้าลังผลติที่จ้าหน่าย (MW) - 

ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตไดเ้ฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
- 

ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้เองเฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
- 

ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้โรงงาน

น้้าตาลเฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
- 

ปริมาณไฟฟ้าที่ซื้อจากการ

ไฟฟ้าในรอบปี (kW-h) 
- 

ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้การไฟฟ้า

เฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
- 

 

46. บริษัท โรงงานน้้าตาลนิวกรุงไทย 

ช่ือโรงงานน้้าตาล บริษัท โรงงานน้้าตาลนิวกรุงไทย 

ที่ตั้งโรงงานน้้าตาล 99 หมู่ที่ 6 ถนนหลุมรัง-หนองกร่าง ต้าบลหลมุรัง อ้าเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบรุี 71160 

ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า  - ประเภทสัญญา - 

จ้านวนสัญญา  

ก้าลังผลติตดิตั้ง (MW)  - ก้าลังผลติที่จ้าหน่าย (MW) - 

ช่ัวโมงการเดินเครื่องเฉลีย่  24  ช่ัวโมง/วัน  104   วัน/ปี 

ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตไดเ้ฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
- 

ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้เองเฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
 

ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้การไฟฟ้า

เฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
- 

ปริมาณไฟฟ้าที่ซื้อจากการ

ไฟฟ้าในรอบปี (kW-h) 
- 

 

 

 

 



ช่ือโรงไฟฟ้าในเครือ (ถ้ามี) บริษัท โรงไฟฟ้าน้้าตาลขอนแก่น จ้ากัด (โครงการ 2 สาขาบ่อพลอย) 

ที่ตั้งโรงไฟฟ้า(ถ้ามี) 
99/1 หมู่ที่ 6 ถนนหลุมรัง-หนองกร่าง ต้าบลหลุมรัง อ้าเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 

71160 

จ้านวนสัญญา 2 

ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า SPP   ประเภทสัญญา Non-Firm 

จ้านวนสัญญา 1 

ก้าลังผลติตดิตั้ง (MW) 65 ก้าลังผลติที่จ้าหน่าย (MW) 30 

ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตไดเ้ฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
321,940,800.00 

ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้เองเฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
 

ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้โรงงาน

น้้าตาลเฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
 

ปริมาณไฟฟ้าที่ซื้อจากการ

ไฟฟ้าในรอบปี (kW-h) 
 

ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้การไฟฟ้า

เฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
174,344,190.00 

47. บริษัท อุตสาหกรรมน้้าตาลปราณบุรี จ้ากัด 

ช่ือโรงงานน้้าตาล บริษัท อุตสาหกรรมน้้าตาลปราณบุรี จ้ากัด 

ที่ตั้งโรงงานน้้าตาล 
เลขท่ี 16/7 หมู่ที่ 4 ถนนปลายน้้า ต้าบลเขาน้อย อ้าเภอปราณบุรี จงัหวัดประจวบครีีขันธ์ 

77120 

จ้านวนสัญญา 2 

ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า  VSPP   VSPP  (ตอบรับซื้อแล้ว ยังไม่เซ็น PPA) 

ประเภทสัญญา Non-Firm Non-Firm 

ก้าลังผลติตดิตั้ง (MW) 8 9.5 

ก้าลังผลติที่จ้าหน่าย (MW) 6 8 

ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้การไฟฟ้า

เฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
9,941,786 - 

ช่ัวโมงการเดินเครื่องเฉลีย่  24 ช่ัวโมง/วัน  104 วัน/ป ี



ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตไดเ้ฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
20,966,263.00 

ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้เองเฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
11,024,477 

ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้การไฟฟ้า

เฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
9,941,786 

ปริมาณไฟฟ้าที่ซื้อจากการ

ไฟฟ้าในรอบปี (kW-h) 
- 

 

ช่ือโรงไฟฟ้าในเครือ (ถ้ามี) - 

ที่ตั้งโรงไฟฟ้า(ถ้ามี) - 

ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า - ประเภทสัญญา - 

จ้านวนสัญญา - 

ก้าลังผลติตดิตั้ง (MW) - ก้าลังผลติที่จ้าหน่าย (MW) - 

ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตไดเ้ฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
- 

ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้เองเฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
- 

ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้โรงงาน

น้้าตาลเฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
- 

ปริมาณไฟฟ้าที่ซื้อจากการ

ไฟฟ้าในรอบปี (kW-h) 
- 

ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้การไฟฟ้า

เฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
- 

 

48. บริษัท น้้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 

ช่ือโรงงานน้้าตาล บริษัท น้้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 

ที่ตั้งโรงงานน้้าตาล เลขท่ี 3/11 หมู่ที่ 18 ถนนแสงชูโต ต้าบลท่าผา อ้าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110 

จ้านวนสัญญา 2 

ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า  VSPP   VSPP  (ตอบรับซื้อแล้ว ยังไม่เซ็น PPA) 

ประเภทสัญญา Non-Firm Non-Firm 

ก้าลังผลติตดิตั้ง (MW) 18 30 

ก้าลังผลติที่จ้าหน่าย (MW) 4 8 

ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้การไฟฟ้า 7,697,880 - 



เฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 

ช่ัวโมงการเดินเครื่องเฉลีย่  24  ช่ัวโมง/วัน  99   วัน/ป ี

ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตไดเ้ฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
29,075,911 

ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้เองเฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
21,378,031 

ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้การไฟฟ้า

เฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
7,697,880 

ปริมาณไฟฟ้าที่ซื้อจากการ

ไฟฟ้าในรอบปี (kW-h) 
- 

 

ช่ือโรงไฟฟ้าในเครือ (ถ้ามี) - 

ที่ตั้งโรงไฟฟ้า(ถ้ามี) - 

ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า - ประเภทสัญญา - 

จ้านวนสัญญา - 

ก้าลังผลติตดิตั้ง (MW) - ก้าลังผลติที่จ้าหน่าย (MW) - 

ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตไดเ้ฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
- 

ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้เองเฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
- 

ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้โรงงาน

น้้าตาลเฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
- 

ปริมาณไฟฟ้าที่ซื้อจากการ

ไฟฟ้าในรอบปี (kW-h) 
- 

ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้การไฟฟ้า

เฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49. บริษัท น้้าตาลราชบุรี จ้ากัด 

ช่ือโรงงานน้้าตาล บริษัท น้้าตาลราชบุรี จ้ากัด 

ที่ตั้งโรงงานน้้าตาล 
เลขท่ี 9   หมู่  6    ถนนเบิกไพร-เขางู  ต้าบลเบิกไพร    อ้าเภอบ้านโป่ง   จังหวัดราชบุรี  

70110    

จ้านวนสัญญา 2 

ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า  VSPP   VSPP  (ตอบรับซื้อแล้ว ยังไม่เซ็น PPA) 

ประเภทสัญญา Non-Firm Non-Firm 

ก้าลังผลติตดิตั้ง (MW) 28.5 22 

ก้าลังผลติที่จ้าหน่าย (MW) 6.8 8 

ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้การไฟฟ้า

เฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
7,025,701 - 

ช่ัวโมงการเดินเครื่องเฉลีย่  24 ช่ัวโมง/วัน  108 วัน/ป ี

ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตไดเ้ฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
45,847,000 

ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้เองเฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
38,821,299 

ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้การไฟฟ้า

เฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
7,025,701 

ปริมาณไฟฟ้าที่ซื้อจากการ

ไฟฟ้าในรอบปี (kW-h) 
- 

 

ช่ือโรงไฟฟ้าในเครือ (ถ้ามี) - 

ที่ตั้งโรงไฟฟ้า(ถ้ามี) - 

ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า - ประเภทสัญญา - 

จ้านวนสัญญา - 

ก้าลังผลติตดิตั้ง (MW) - ก้าลังผลติที่จ้าหน่าย (MW) - 

ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตไดเ้ฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
- 

ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้เองเฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
- 

ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้โรงงาน

น้้าตาลเฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
- 

ปริมาณไฟฟ้าที่ซื้อจากการ

ไฟฟ้าในรอบปี (kW-h) 
- 



ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้การไฟฟ้า

เฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
- 

 

50. บริษัท ไทย ชูการ์ มิล กรุ๊ป จ้ากัด 

ช่ือโรงงานน้้าตาล บริษัท ไทย ชูการ์ มิล กรุป๊ จ้ากัด 

ที่ตั้งโรงงานน้้าตาล เลขท่ี 1 หมู่ที่ 2 ต้าบลอุโลกสี่หมื่น อ้าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบรุี 71130 

ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า Off Grid ประเภทสัญญา - 

จ้านวนสัญญา  

ก้าลังผลติตดิตั้ง (MW)  - ก้าลังผลติที่จ้าหน่าย (MW) - 

ช่ัวโมงการเดินเครื่องเฉลีย่  12 ช่ัวโมง/วัน  120 วัน/ป ี

ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตไดเ้ฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
1,212,310.00 

ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้เองเฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
1,212,310.00 

ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้การไฟฟ้า

เฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
- 

ปริมาณไฟฟ้าที่ซื้อจากการ

ไฟฟ้าในรอบปี (kW-h) 
- 

 

ช่ือโรงไฟฟ้าในเครือ (ถ้ามี) - 

ที่ตั้งโรงไฟฟ้า(ถ้ามี) - 

ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า - ประเภทสัญญา - 

จ้านวนสัญญา - 

ก้าลังผลติตดิตั้ง (MW) - ก้าลังผลติที่จ้าหน่าย (MW) - 

ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตไดเ้ฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
- 

ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้เองเฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
- 

ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้โรงงาน

น้้าตาลเฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
- 

ปริมาณไฟฟ้าที่ซื้อจากการ

ไฟฟ้าในรอบปี (kW-h) 
- 

ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้การไฟฟ้า

เฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
- 



51. บริษัท น้้าตาลราชบุรี จ้ากัด 

ช่ือโรงงานน้้าตาล โรงงานน้้าตาลอตุสาหกรรมสุพรรณบุร ี

ที่ตั้งโรงงานน้้าตาล เลขท่ี 151 หมู่ 6 ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 

ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า  ประเภทสัญญา - 

จ้านวนสัญญา  

ก้าลังผลติตดิตั้ง (MW)  - ก้าลังผลติที่จ้าหน่าย (MW) - 

ช่ัวโมงการเดินเครื่องเฉลีย่  24 ช่ัวโมง/วัน  108 วัน/ป ี

ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตไดเ้ฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
 

ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้เองเฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
 

ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้การไฟฟ้า

เฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
- 

ปริมาณไฟฟ้าที่ซื้อจากการ

ไฟฟ้าในรอบปี (kW-h) 
- 

 

ช่ือโรงไฟฟ้าในเครือ (ถ้ามี) บจก.ทิพย์สุพรรณบรุี ไบโอเอนเนอยี่ 

ที่ตั้งโรงไฟฟ้า(ถ้ามี) ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบรุี 

ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า VSPP ประเภทสัญญา  

จ้านวนสัญญา 1 (ปัจจุบันเป็น OFF-GRID  แต่ท้าสัญญาขายไฟฟ้าแล้วอยู่ระหว่างรอ COD ) 

ก้าลังผลติตดิตั้ง (MW) 6 ก้าลังผลติที่จ้าหน่าย (MW) 5 

ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตไดเ้ฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
 

ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้เองเฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
 

ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้โรงงาน

น้้าตาลเฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
 

ปริมาณไฟฟ้าที่ซื้อจากการ

ไฟฟ้าในรอบปี (kW-h) 
 

ปริมาณไฟฟ้าที่ขายใหก้ารไฟฟ้า

เฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
 

 

 

 



52. โรงงานรวมเกษตรกรมิตรภูหลวง 

ช่ือโรงงานน้้าตาล โรงงานรวมเกษตรกรมิตรภูหลวง 

ที่ตั้งโรงงานน้้าตาล เลขท่ี 199  หมู่ 10 ต.โคกขมิ้น อ.วังสะพุง จ.เลย 

ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า  ประเภทสัญญา - 

จ้านวนสัญญา  

ก้าลังผลติตดิตั้ง (MW)  - ก้าลังผลติที่จ้าหน่าย (MW) - 

ช่ัวโมงการเดินเครื่องเฉลีย่  24 ช่ัวโมง/วัน  159 วัน/ป ี

ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตไดเ้ฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
 

ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้เองเฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
 

ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้การไฟฟ้า

เฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
- 

ปริมาณไฟฟ้าที่ซื้อจากการ

ไฟฟ้าในรอบปี (kW-h) 
- 

 

ช่ือโรงไฟฟ้าในเครือ (ถ้ามี) 
บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ภูหลวง) 

จ้ากัด (โครงการ 1) 

บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ภูหลวง) 

จ้ากัด (โครงการ 2) 

ที่ตั้งโรงไฟฟ้า(ถ้ามี) 299 หมู่ 1 ต.โคกขมิ้น อ.วังสะพุง จ.เลย 299 หมู่ 1 ต.โคกขมิ้น อ.วังสะพุง จ.เลย 

จ้านวนสัญญา 2 (ยื่นค้าขอแต่ยังไม่ได้ตอบรับซื้อทั้ง 2 สัญญา) 

ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า SPP SPP 

ประเภทสัญญา Non-Firm Non-Firm 

ก้าลังผลติตดิตั้ง (MW) 41 26 

ก้าลังผลติที่จ้าหน่าย (MW) 21 21 

ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตไดเ้ฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
  

ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตไดร้วมเฉลี่ย

ในรอบป ี(kW-h) 
 

ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้เองเฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
 

ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้โรงงาน  ปริมาณไฟฟ้าที่ซื้อจากการ  



น้้าตาลเฉลี่ยในรอบปี (kW-h) ไฟฟ้าในรอบปี (kW-h) 

รวมปรมิาณไฟฟ้าที่ขายให้การ

ไฟฟ้าเฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
 

 

53. โรงงานน้้าตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง) 

ช่ือโรงงานน้้าตาล โรงงานน้้าตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง) 

ที่ตั้งโรงงานน้้าตาล 225 หมู่ 4  ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย 

ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า  ประเภทสัญญา - 

จ้านวนสัญญา  

ก้าลังผลติตดิตั้ง (MW)  - ก้าลังผลติที่จ้าหน่าย (MW) - 

ช่ัวโมงการเดินเครื่องเฉลีย่  24 ช่ัวโมง/วัน  131 วัน/ป ี

ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตไดเ้ฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
 

ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้เองเฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
 

ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้การไฟฟ้า

เฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
- 

ปริมาณไฟฟ้าที่ซื้อจากการ

ไฟฟ้าในรอบปี (kW-h) 
- 

 

ช่ือโรงไฟฟ้าในเครือ (ถ้ามี) บริษัท โรงไฟฟ้าน้้าตาลขอนแก่น จ้ากัด (โครงการ 1) 

ที่ตั้งโรงไฟฟ้า(ถ้ามี) ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย 

ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า VSPP ประเภทสัญญา Non-Firm 

จ้านวนสัญญา 1 

ก้าลังผลติตดิตั้ง (MW) 40 ก้าลังผลติที่จ้าหน่าย (MW) 2.12 

ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตไดเ้ฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
 

ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้เองเฉลี่ยใน

รอบปี (kW-h) 
 

ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้โรงงาน

น้้าตาลเฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
 

ปริมาณไฟฟ้าที่ซื้อจากการ

ไฟฟ้าในรอบปี (kW-h) 
 



ปริมาณไฟฟ้าทีข่ายให้การไฟฟ้า

เฉลี่ยในรอบปี (kW-h) 
220,204.00 
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