
รายงานสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าประจ าเดือน กรกฎาคม 2564

โดย คณะท างานด้านการจัดการพลังงาน  ร่วมกับ โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว



กรกฎาคม 2564

 ปริมาณการใช้ไฟฟ้า

 สภาพการจ่ายไฟและ   
การใช้ไฟฟ้า

 สรุปหน่วยการใช้ไฟฟ้าจริง

 ความก้าวหน้าโครงก่อสร้าง 
สถานีไฟฟ้าย่อย



ปริมาณการ
ใช้ไฟฟ้า

Peak 
3,180 kW 

Peak 
422,751 

Bath 

หน่วยรวม : 
1,279,088 kWh

เงินรวม : 
4,803,538.76 Bath 



46%

On-peak

27%

Off-peak

27%

Off-peak Holiday

54.06%

Load Factor



50%

On-peak

26%

Off-peak

24%

Off-peak Holiday

54.03%

Load Factor





สถิติหน่วยการใช้ไฟฟ้ารวม 6 เดือนย้อนหลัง



สถิติค่าไฟฟ้ารวม 6 เดือนย้อนหลัง





สภาพการ
จ่ายไฟ

และการใช้
ไฟฟ้า



















สภาพอากาศในอ าเภอท่าศาลา นครศรีธรรมราช เดือนกรกฎาคม 2564



สรุปหน่วย
การใช้

ไฟฟ้าจริง





ปรบัฐานใหม่

หน่วยจรงิ ปีงบ 62 เทยีบ 63 (ต.ค.-ก.ค.)

2562

11,527,954

สว่นตา่ง

2563

9,989,108

-1,538,846

-13.35%

หน่วยจรงิ ปีงบ 63 เทยีบ 64 (ต.ค.- ก.ค.)

2563

9,989,108

สว่นตา่ง

2564

9,841,878

-147,230

-1.47%





ปรบัฐานใหม่

เงนิจรงิ ปีงบ 62 เทยีบ 63 (ต.ค.-ก.ค.)

2562

44,916,514

สว่นตา่ง

2563

38,976,920

-5,939,594

-13.22%

เงนิจรงิ ปีงบ 63 เทยีบ 64 (ต.ค.- ก.ค.)

2563

38,976,920

สว่นตา่ง

2564

37,450,229

-1,526,692

-3.92%











ความก้าวหน้า
โครงการ
ก่อสร้าง

สถานีไฟฟ้าย่อย 



งานประจ าวนัที่
01-31/07/64

• ผกูเหล็กคาน

• เขา้แบบคาน

• ต ัง้น ัง่รา้นปทูอ้งพืน้

• เตรยีมเหล็กพืน้

• ตดิต ัง้และเชือ่มเหล็กกราวด์

• เทพืน้ช ัน้1

• เทฐานหมอ้แปลงก าลงั

• ท าฐานรากเสาร ัว้ลอ้ม เท
คาน

• ประกอบแบเสา



งานประจ าวนัที่
01-31/07/64

• ผกูเหล็กคาน

• เขา้แบบคาน

• ต ัง้น ัง่รา้นปทูอ้งพืน้

• เตรยีมเหล็กพืน้

• ตดิต ัง้และเชือ่มเหล็กกราวด์

• เทพืน้ช ัน้1

• เทฐานหมอ้แปลงก าลงั

• ท าฐานรากเสาร ัว้ลอ้ม เท
คาน

• ประกอบแบเสา



งานประจ าวนัที่
19/06/64

• ผกูเหล็กคาน

• เขา้แบบคาน

• ต ัง้น ัง่รา้นปทูอ้งพืน้

• เตรยีมเหล็กพืน้

• ตดิต ัง้และเชือ่มเหล็กกราวด์

• เทพืน้ช ัน้1

• เทฐานหมอ้แปลงก าลงั

• ท าฐานรากเสาร ัว้ลอ้ม เท
คาน

• ประกอบแบเสา



งานประจ าวนัที่
19/06/64

• ผกูเหล็กคาน

• เขา้แบบคาน

• ต ัง้น ัง่รา้นปทูอ้งพืน้

• เตรยีมเหล็กพืน้

• ตดิต ัง้และเชือ่มเหล็กกราวด์

• เทพืน้ช ัน้1

• เทฐานหมอ้แปลงก าลงั

• ท าฐานรากเสาร ัว้ลอ้ม เท
คาน

• ประกอบแบเสา



งานประจ าวนัที่
16-31/07/64

• ขดุหลมุวางซองฐาน
ราก เสา 115 เควี

• ปกัเสาชุดแรก 18 ตน้

• เทคอนกรตีฐานราก 
เสา 115 เควี



งานประจ าวนัที่
16-31/07/64

• ขดุหลมุวางซองฐาน
ราก เสา 115 เควี

• ปกัเสาชุดแรก 18 ตน้

• เทคอนกรตีฐานราก 
เสา 115 เควี



งานประจ าวนัที่
16-31/07/64

• ขดุหลมุวางซองฐาน
ราก เสา 115 เควี

• ปกัเสาชุดแรก 18 ตน้

• เทคอนกรตีฐานราก 
เสา 115 เควี



งานประจ าวนัที่
16-31/07/64

• ตดิต ัง้อปุกรณ์ประกอบ
หวัเสาตน้ riser 
ภายใน



ความก้าวหน้าโครงการตั้งแต่เริ่มต้นถึงเดือนมิถุนายน 2564

1. ผลงานก่อสร้างอาคารควบคุม 60.00%

2. ผลงานก่อสร้างสายส่งระบบ 80.00%

3. ผลงานสะสมท่ีท าได้จริง 70.00%





จบการน าเสนอ
ขอบคุณครับ


