
โดย สถาบนัวิจัยพลงังาน
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การศึกษารูปแบบและการศึกษากฎระเบียบ

ที่เก่ียวของกับการซ้ือขายไฟฟาของ 

Prosumer แบบ Peer to Peer (P2P)



เปาหมายของโครงการ

1. ขอดีและขอเสียและผลกระทบของการซื้อขายไฟฟาของ Prosumer แบบ P2P ที่มีตออุตสาหกรรม

ไฟฟาของประเทศไทย

2. รูปแบบการซ้ือขายไฟฟาของ Prosumer แบบ P2P ในตางประเทศ

3. รูปแบบการซ้ือขายไฟฟาของ Prosumer แบบ P2P ที่มีความเปนไปไดในประเทศไทย

4. หลักการและแนวคดิที่เก่ียวของกบัรูปแบบการซื้อขายไฟฟาของ Prosumer แบบ P2P

5. แนวทางการปรับปรุงขั้นตอน ระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวของเพ่ือรองรับการซ้ือขายไฟฟาของ 

Prosumer แบบ P2P ที่มีแนวโนมมคีวามเปนไปไดในประเทศไทย

6. ขอเสนอแนะเพื่อบรรเทาผลกระทบของการซื้อขายไฟฟาของ Prosumer แบบ P2P ที่มีตอ

อตุสาหกรรมไฟฟาของประเทศไทยเพื่อใหเกดิความเปนธรรมตอผูใชไฟฟาโดยรวม
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ความคืบหนาการดําเนินการ
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ผลกระทบเชิงบวก

และลบตอ

อุตสาหกรรมไฟฟา

ไทย

รูปแบบ หลักการ 

แนวคิด P2P 

Prosumer

ขอเสนอแนะการ

ปรับปรุงขั้นตอน 

ระเบียบและ

กฎหมาย

ขอเสนอแนะเพื่อ

บรรเทาผลกระทบ

ของ P2P 

Prosumer

งานท่ี 1: ศึกษาผลกระทบตออุตสาหกรรมไฟฟาในมิติตางๆ
งานท่ี 2: ศึกษาทางเลือกและเสนอรูปแบบการซ้ือขายไฟฟางานท่ี 2: ศกึษาทางเลอืกและเสนอรูปแบบการซ้ือขายไฟฟา

ของ Prosumer แบบ P2P ที่มคีวามเปนไปได

งานท่ี 3: ศึกษาแนวทางการปรับปรุง ขั้นตอน ระเบียบและ

กฎหมายที่เกี่ยวของ
งานท่ี 4: ศึกษาและเสนอแนะเพ่ือบรรเทาผลกระทบตอ

โครงสรางกิจการไฟฟาในปจจุบัน

ทบทวน 

สถานการณ 

ศักยภาพ P2P 

Prosumer

วิเคราะห 

กําหนด 

สถานการณ

พัฒนา

แบบจําลอง 

วิเคราะห

ผลกระทบ

รูปแบบธุรกิจ          

ศึกษา รวบรวม

รูปแบบธุรกิจ          

แบบ P2P 

Prosumer

วิเคราะห 

รูปแบบธุรกิจ 

P2P 

Prosumer

จัดทํารูปแบบ

ธุรกิจที่

เหมาะสม

ศึกษา รวบรวม 

กฏหมาย 

ระเบียบ ที่

เกี่ยวของ

วิเคราะห 

ปญหา 

อุปสรรค

จัดทําขอเสนอ

การปรับปรุง 

ระเบียบและ

กฎหมาย

วิเคราะหมติที่

เกี่ยวของกับ 

ESB

วิเคราะหความ

สมัพันธํของ 

P2P Prosumer 

และ ESB

วิเคราะห

ผลกระทบของ 

P2P Prosumer 

ตอ ESB

งานท่ี 5: งานสนับสนุน

สัมภาษณผูมี

สวนเกี่ยวของ

ประชุมกลุม

ยอย

ระดมความเห็น

ประชุม/สัมมนา  

รับฟงความ

คิดเห็น

ผลดําเนินการ: 100%ผลดําเนินการ: 95%

ผลดําเนินการ: 75%ผลดําเนินการ: 50%

ผลดําเนินการ: 50%
ดําเนินแลวเสร็จ

ระหวางดําเนินการ



รูปแบบธุรกิจไฟฟา – รูปแบบทั่วไป

หลักการทั่วไป

• TSO/ DSO รับซ้ือไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาจากพลังงานเชิงพาณิชยและพลังงานหมุนเวียน เพื่อจําหนายใหแกผูใชไฟฟา โดยการจัดทํา

สัญญาซื้อขายไฟฟาระยะยาว หรือ การซ้ือผานตลาดกลางซ้ือขายไฟฟา (ฝงซาย)

• TSO/ DSO รับไฟฟาเขาที่ระดับแรงดันสูง และปรับลงเปนระดับแรงดันตํ่า เพ่ือจําหนายไฟฟาใหแกผูใชไฟฟา

• DSO จําหนายไฟฟาใหแกผูใชไฟฟาในอัตราท่ีแตกตางกันตามประเภทผูใชไฟฟา (ฝงขวา)

• Prosumer ที่มีกําลังการผลิตสวนเกิน (1) ถูกจํากัดมิใหสงไฟฟาสวนเกินเขาระบบไฟฟา หรือ (2) สงไฟฟาสวนเกินเขาระบบไฟฟาได

แตไมไดคาตอบแทน หรือ (3) สงไฟฟาสวนเกินเขาระบบไฟฟาไดในราคาท่ีกําหนด
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ขาย

ไฟฟา

ซ้ือ

ไฟฟา

ชําระ

คาไฟฟา

ชําระ

คาไฟฟา

TSO DSO DSO

ผูผลิตไฟฟา

RE / Fossil
ผูใชไฟฟา Prosumer

บทบาทของ DSO : 

ผูซ้ือไฟฟาจากผูผลิตไฟฟา ผูขายไฟฟาแกผูใชไฟฟา

และผูรักษาสมดุลของระบบพลังงาน



องคประกอบใหมสาํหรับ P2P : ผูขายไฟฟา
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TSO DSO DSO

ผูใชไฟฟา Prosumer

บทบาทของ DSO : คงเดมิ

เพ่ิม ผูขายไฟฟา Prosumer และ ไมโครกริด

ไมโครกรดิ Prosumer

ผูใชไฟฟา Prosumer

ผูใชไฟฟาที่มีระบบผลิตพลังงานขนาดเล็กและมีกําลังการผลิต

สวนเกิน จะเพิ่มสถานะเปน Prosumer เชน

ภายใตองคประกอบของไมโครกริด จะเกิดรูปแบบธุรกรรมการซื้อ

ขายไฟฟาใน 2 ลักษณะ ดังนี้

1. ธุรกรรมในไมโครกริด : การซื้อขายไฟฟา

ระหวาง Prosumer และ ผูใชไฟฟา

2. ธุรกรรมนอกไมโครกริด : การขายไฟฟา

สวนเกินจากไมโครกริดใหผูใชไฟฟาอ่ืน



ภาพรวมการเก็บขอมูลและการนาํขอมลูไปใช
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ขอมูลโครงการในตางประเทศ

ขอมูลโครงการในประเทศ

 นโยบายของภาครัฐ

 แนวทางการบริหารโครงการ

 ขอเสนอการบริหารโครงการ 

Sandbox

 ผลกระทบตอโครงสรางกิจการ

ไฟฟาของประเทศไทย

Feasibility Concept

Macro factor (ระดับมหภาค)

Technical (ดานเทคนิค)

Commercial (ดานพาณิชย)

Financial (ดานการเงิน)

Others (อื่น ๆ)

Implementation

วิเคราะห

ปจจยั
การ

นําไปใช



2. รูปแบบการซ้ือขายไฟฟาของ PROSUMER แบบ 

P2P ในตางประเทศ



โครงการในตางประเทศและสถานะกฎหมายรองรับโครงการ P2P
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ประเทศเกาหลีใต

ประเทศออสเตรเลีย

ประเทศเยอรมนี

มลรัฐนวิยอรค

ประเทศสหรัฐอเมริกา

อนุญาตใหดําเนนิการได ยงัไมมีการกําหนดในกฎหมาย

ประเทศเนเธอรแลนด

 โครงการซ้ือขายไฟฟา

ระหวางเพ่ือนบาน

 Smart Energy Campus

 สหกรณพลังงานซองแดโกล

 Sonnen

 Innogy-Conjoule

 Enyway

 Tal.Markt

 Powerpeers

 Vandebron

 Brooklyn Microgrid

 Latrobe Valley Microgrid

 P2P DLT Assessment

ดําเนินการเชิงพาณิชย โครงการสาธิต



สรุปประเดน็ประเทศเปาหมาย (1)
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การเขารวมโครงการและนิติกรรม

ชองทางการเขารวมธุรกรรม            

การรับสมัครผูเขารวมโครงการ           

นิติกรรม

สญัญาการเขารวมโครงการ/ใช Platform  

สญัญาท่ีเก่ียวของกับธุรกรรม P2P         

สญัญาซื้อขายไฟฟากับ Platform operator      

การสงคําสั่งซ้ือขายและประมวลผล

การสงคําสั่งซ้ือขายไฟฟา     

การกําหนดราคาซ้ือขาย        

การประมูลราคาซ้ือขายไฟฟา    

อปุกรณประมวลผล (Platform +/- Blockchain)    



สรุปประเดน็ประเทศเปาหมาย (2)
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ข้ันตอน

KR NL AU DE NY/ USA
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การสงขอมูลให DSO

ขอมูลกําลังการผลิตและประมาณการซ้ือขาย      

ขอมูลการซื้อขาย   

การบริหารพลังงานไฟฟาในระบบ

การจัดสรร (Allocate) ไฟฟา 

ศักยภาพในการจัดหาพลังงานเพื่อรองรับความตองการใชไฟฟาของลูกคา   

การจัดหาไฟฟาเพ่ือรักษาสมดุลของระบบ        

ธุรกรรมการชําระเงนิ 

การเก็บขอมลูจากมิเตอร          

การออกบิลและเรียกเก็บคาไฟฟา          

เทคโนโลยี

มีการใช Blockchain    



สรุปหลกัเกณฑจากการทบทวนขอมลูโครงการ P2P ตางๆ
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 Technical Evaluation 

เพ่ือกําหนดเพดานซื้อขาย

 สมารทมิเตอร

 Data Submission 

(ขอมูลเทคนิคและการซ้ือ

ขาย) เพ่ือประกอบการ

บริหารสมดุลระบบไฟฟา

ของประเทศโดย DSO

 Financial Transparency 

& Trustworthy

 Personal Data 

Protection

 ขอบเขตพื้นท่ี

 ทางเลือกในการซ้ือไฟฟา

จากผูจําหนายไฟฟา 

(One/ Many) และ

ประเภทตัวกลาง

 เง่ือนไขการติดต้ังระบบ

กักเก็บพลงังานเ

 รปูแบบการบริหาร

โครงการและเง่ือนไขเชิง

พาณิชยของตวักลาง

• รปูแบบการบริหาร

โครงการ

• วิธีการกําหนดราคา

ซ้ือขาย

• ระบบปฏิบัติการProd

uct & Service และ

โครงสรางรายได

1. ขอกาํหนดทุกรปูแบบธุรกิจ 2. Design Criteria 3. Commercial Terms

ขอเสนอ : 

ตัวกลางสามารถกําหนดเง่ือนไขเชิง

พาณิชยไดภายใตกรอบของ 1 และ 2

“เพ่ือลดผลกระทบตอระบบไฟฟา

และคุมครองผูบริโภค”



Design Criteria : (1) ขอบเขตพ้ืนที่ 
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General Model

ชุมชนขนาดเล็ก 

ชุมชนขนาดกลาง

ชุมชนขนาดใหญ

หลักการ

ไฟฟา (Virtual)

Model : Neighbor Model

Ref : KR (Neighbor Trading)

Model : ESS Community Model 

Ref : DE (Sonnen Community)

Model : Microgrid Model

Ref : KR (Smart Energy Campus)

Model : Community Model 

Ref : 1. KR (สหกรณพลังงานฯ)

2. DE (Innogy-Conjoule)

3. US (BMG)

4. AU (LVM, AGL P2P DLT)

Model : Marketplace Model

Ref : 1. NL (Powerpeers, Vandebron)

2. DE (Enyway, Tal.Markt)

Specific Model

1. การจัดสรรพลังงานเนนการใชในพื้นทีก่อน เพ่ือลดสวนสูญเสียในระบบใหมากท่ีสุด 

2. สวนสูญเสียถูกสะทอนไวในคาบริการโครงขายไฟฟาอัตราที่เหมาะสมท่ีสุด



Design Criteria : (2) ตวักลาง
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TSO DSO DSO

ไมโครกรดิ Prosumer ผูใชไฟฟา Prosumer

Agent/Aggregator 

Platform 
Operator 

Broker

ดูแลธุรกรรมที่เกิดขึ้นบน Platform 

(ผูพัฒนาระบบ Lazada/Shopee)

Broker เปนคนกลางระหวาง Prosumer กับ

ตลาดซื้อขายไฟฟา (คลายกับ Broker การซื้อ

ขายหลักทรัพย) 
Platform

อาจใช Blockchain

ใหบริการดานเทคนิคและรวบรวมกําลังการ

ผลิตของผูผลิตไฟฟารายยอยโดยเปนตัวแทน

ซื้อขายไฟฟาใหรายยอย/บริหารธุรกรรมการ

ซื้อขายภายในพื้นที่ 

DSO Retailer 

จําหนายไฟฟาแกผูใชไฟฟารายปลีกและ

บริหารสมดุลพลังงาน จัดหาพลังงานไฟฟา

ใหเพียงพอกับความตองการ

บทบาทของ DSO : คงเดมิ

เพ่ิม “ตัวกลาง” ท่ีมี “ระบบปฏิบัติการ” รองรับธุรกรรมการซ้ือขาย P2P 

DSO/ Retailer 

System 

หรือ

*จากการทบทวนโครงการใน

ตางประเทศ



ภาพรวมบทบาทหนาที่ของตวักลาง
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กิจกรรมเขิงเทศนคิ

ระดับทองถ่ิน

กิจกรรมเชิงพาณิชย

ระดับประเทศ

DSO

Retailer

Community

Agent

Broker

Platform Operator

*จากการทบทวนโครงการในตางประเทศ



Design Criteria: (2) ทางเลอืกในการซ้ือไฟฟาและประเภทตัวกลาง
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DSO

Prosumer Consumer

Total 

Physical

[Main + P2P]

DSO

Prosumer Consumer

Retailer

Platform

Operator

Agent Broker

Retailer

One – to – One Many – to – One

Retailer

One Supplier to One Consumer : 
• Consumer สามารถซ้ือไฟฟาจาก DSO/Retailer ไดเพียงรายเดียว 

• Retailer จะทําหนาที่บริหารจัดการธุรกรรม P2P ใหดวย 

• Retailer จึงสามารถออกบิลคาไฟฟารวมเปน 1 ฉบับและทําหนาท่ี

เรียกเก็บเงินคาไฟฟาแกคูสัญญาท้ังสองฝายได

Many Suppliers to One Consumer :

Consumer สามารถเลือกซ้ือไฟฟาจากผูจําหนายไฟฟาไดมากกวา 1 ราย โดยที่

- ระยะส้ัน-ระยะกลาง : ซ้ือไฟฟา P2P ผานตัวกลาง

- ระยะยาว : เพิ่ม Retailer รายอื่น

โดยที่ Retailer จะรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดหาพลังงานสวนขาด และบิลคาไฟฟา

อาจเปน 1 หรือ 2 ฉบับขึ้นกับเง่ือนไขการบริหารโครงการ/ TPA

ในมุมมอง “ทางเลือกในการซ้ือไฟฟาของ Consumer”

ระยะสั้น - ระยะกลาง

Total 

Physical

[Main + P2P]

ไฟฟา ไฟฟา Virtual ธุรกรรมทางการเงิน

P2P
Main



Design Criteria : (3) ระบบกักเก็บพลงังาน
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3) การติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานเพ่ือแกปญหาความไมเสถียรของระบบผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน

Source : http://www.smsrenewables.com/batteries-enable-renewables.html

Batteries Enable Renewables as a Firm Power Sourceขอจาํกดัของพลังงานหมุนเวียน : ความผันผวนในพลังงานที่ผลิตได 

แนวทางแกไข : การติดตั้งระบบกักเก็บพลังงาน 

ผูติดต้ัง : 1) Prosumer vs. 2) ตัวกลาง

เงื่อนไขการติดต้ัง : 1) Mandatory vs. 2) Voluntary

ผลตอบแทน : ถาติด ESS ควรไดผลตอบแทนเพิ่มเติม หรือ

ลดคาธรรมเนียม Ancillary service  



3. รูปแบบการซ้ือขายไฟฟาของ PROSUMER แบบ 

P2P ที่มคีวามเปนไปไดในประเทศไทย



หลักเกณฑการนาํผลการศกึษามาประยุกตกบัประเทศไทย
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1.Specific Model
มีขอกําหนดเง่ือนไขพิเศษ ผลกระทบตอ

ระบบไฟฟาไมมากนัก มีแนวโนมเกิดขึ้น

ไดเร็ว เพราะเง่ือนไขที่กําหนดคัดกรอง

โครงการที่จะสามารถดําเนินการไดใหอยู

ในวงที่จํากัด

 Technical Evaluation 

เพ่ือกําหนดเพดานซื้อขาย

 สมารทมิเตอร

 Data Submission 

(ขอมูลเทคนิคและการซ้ือ

ขาย) เพ่ือประกอบการ

บริหารสมดุลระบบไฟฟา

ของประเทศโดย DSO

 Financial Transparency 

& Trustworthy

 Personal Data 

Protection

 ขอบเขตพื้นท่ี

 ทางเลือกในการซ้ือไฟฟา

จากผูจําหนายไฟฟา 

(One/ Many) และ

ประเภทตัวกลาง

 เง่ือนไขการติดต้ังระบบ

กักเก็บพลงังานเพ่ือ

แกปญหาความไมเสถียร

ของระบบผลิตพลังงาน

ไฟฟาจากพลังงาน

หมุนเวียน

 รปูแบบการบริหาร

โครงการและเง่ือนไขเชิง

พาณิชยของตวักลาง

• รปูแบบการบริหาร

โครงการ

• วิธีการกําหนดราคา

ซ้ือขาย

• ระบบปฏิบัติการProd

uct & Service และ

โครงสรางรายได

2. General Model
ไมมีเง่ือนไขพิเศษควบคุมการดําเนินงาน 

จึงเปนที่คาดการณไดวาการอนญุาตใหมี

การดําเนินธุรกรรมในรปูแบบนี้จะสงผล

กระทบในวงกวางกวา Specific Model

1. ขอกาํหนดทุกรปูแบบธุรกิจ 2. Design Criteria 3. Commercial Terms

ขอเสนอ : 

ตัวกลางสามารถกําหนดเง่ือนไขเชิง

พาณิชยไดภายใตกรอบของ 1 และ 2

“เพ่ือลดผลกระทบตอระบบไฟฟา

และคุมครองผูบริโภค”



ขอเสนอรูปแบบธุรกิจ : 11 รปูแบบ
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Specific Model General Model
เกณฑการออกแบบ

1) ขอบเขตพ้ืนที่ 

2) ทางเลือกในการซ้ือไฟฟา

    และประเภทตัวกลาง

Neighbor ESS Community Microgrid

3) ระบบกักเก็บพลังงาน Optional
@ Prosumer

Mandatory
@ Intermediary

Optional

จํานวน Business Model Specific Model = 5

Community Marketplace

One

[1]

Many

[2]

General Model = 6

หมายเหตุ : อางอิง 1) ขอกําหนดทุกรปูแบบธรุกิจ และ 2) Commercial Terms ตามหลักเกณฑการนําผลการศึกษามาประยุกตกับประเทศไทย

One

[1]

Many

[2]

Optional

Retailer Retailer Retailer Retailer

Agent Platform 

Operator
Agent Platform 

Operator

Model

1

One

[1]

Many

[1]

Retailer Retailer

Agent

One

[1]

Many

[1]

Retailer Retailer

Agent

One/

Many

[1]

DSO

Model

2
Model

3
Model

7
Model

8
Model

4
Model

5
Model

9
Model

10
Model

11
Model

6

ชุมชนขนาดเล็ก          กลาง                    ใหญ                      กลาง                          ใหญ

Model no. code



Focus Group : ภาพรวมข้ันตอนดาํเนนิงาน

สถาบันฯ ไดจัดงานประชุมกลุมยอยเชิงปฏิบัติการ “ปจจัยที่เหมาะสมในการพิจารณารูปแบบการซ้ือขายไฟฟาของ Prosumer แบบ P2P 

ของประเทศไทย” เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563 สรุปกิจกรรมที่สําคัญ ดังนี้
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Post-It Activity Scoring : Business Model

ผลการลงคะแนนมติิที่ใชในการประเมนิ
ปจจัยระดบัมหภาค : นโยบายดานอุตสาหกรรมไฟฟา 1 ปจจัย

ปจจัยทางเทคนิค : ความพรอมของอุปกรณและระบบปฏิบัตกิาร 4 ปจจัย

บทบาทในการสนับสนุนการบริหารระบบไฟฟา 4 ปจจัย

ปจจัยทางดานพาณิชย : คุณคาที่ผูเลนใหมสรางใหแกกิจการไฟฟา 5 ปจจัย

ปจจัยทางการเงิน : รายได/ ผลประโยชน 8 ปจจัย

 ตนทุน/ ภาระคาใชจาย 9 ปจจัย

ปจจัยอ่ืน ๆ 1 ปจจัย

ปจจัยท่ี 1

ปจจัยท่ี n

.

.

.

คานํ้าหนัก Model 1   …   Model n

คะแนน

ผลลัพธ 
รปูแบบธุรกิจที่มีความเปนไปไดเชิงพาณชิยในบริบทของประเทศไทย เพ่ือการ

จัดทําแนวทางการกํากับควบคุมธุรกรรม P2P



สรุปขอเสนอรปูแบบธรุกิจ
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กรอบเวลา Specific Model General Model

ระยะส้ัน Model 1. Neighbor Model

ระยะปานกลาง* Model 3. ESS Community Model (Agent) Model 5. Community Model (Agent)

Model 8. Microgrid Model (Agent) Model 6. Community Model (Platform Operator)

 Model 2. ESS Community Model (Retailer) Model 11. Marketplace (Platform Operator)

 Model 7. Microgrid Model (Retailer) Model 10. Marketplace (Agent)

ระยะยาว** Specific Model ทุกรปูแบบ Model 4. Community Model (Retailer)

Model 9. Marketplace (Retailer)

รวมถึง General Model 5,6,10,11 ดวย

หมายเหตุ : เรียงตามผลคะแนนที่จัดลําดับในกิจกรรม Focus Group

* กฟน. และ กฟภ. ทําหนาที่เปน Retailer ภายใตกรอบเวลาดําเนินงานระยะปานกลาง

** Retailer คือ ผูประกอบการอื่นๆ ที่ไดรับใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจผูจําหนายไฟฟารายปลีก

ประมาณการแผนดําเนินการ

ในกิจการไฟฟา

อนุญาตใหมี “ตัวกลาง” 

ประเภทตาง ๆ 

อนุญาตใหมี “Retailer” 

1

3

2



4. หลักการและแนวคิดที่เก่ียวของกับรูปแบบการ

ซ้ือขายไฟฟาของ PROSUMER แบบ P2P



สรุป 7 ขั้นตอนในภาพรวมการดาํเนนิงานธุรกิจ P2P

• ขั้นตอนที่ 1 : การเขารวมโครงการและนิติกรรม

– ตองมีการประเมินทางเทคนิคและมกีารกําหนดคุณสมบัติของผูประเมนิเชิงเทคนคิ 

– ตองเขาถึงขอมูลระบบผลติไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยที่ติดต้ัง ขอมูลประวัติการใชไฟฟา 

– ตองมีการกํากับธุรกรรมการซ้ือขายที่เกิดขึ้น

– สัญญาตางๆ เชน การเขารวมหรือเปนสมาชิกแพลตฟอรม การซื้อขายไฟฟา เปนตน

• ขั้นตอนที่ 2 : การสงขอมูลทางเทคนิค

– Neighbor Model: DSO เปนผูบริหารโครงการเอง ดังนั้นจึงไมมีขั้นตอนการสงขอมูล 

– Community Model: ตัวกลางตองมกีารสงขอมูลให TSO/ DSO

• ขั้นตอนที่ 3 : การสงคําส่ังซื้อขายและประมวลผล ณ วนัที่ซื้อขาย

– สมมติฐานการสงคําส่ังซื้อขายไฟฟาในหลกัการเดียวกับการสงคําส่ังซ้ือขายในตลาดซ้ือขายไฟฟาแบบลวงหนา 1 

วัน โดย ณ ส้ินสุดวันที่ทําการซ้ือขาย ตัวกลางจะตองนําสงสรุปผลการซ้ือขายใหแก TSO/ DSO ทราบเพื่อ

ทบทวนวางแผนการบริหารสมดุลพลงังานไฟฟา
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สรุป 7 ขั้นตอนในภาพรวมการดาํเนนิงานธุรกิจ P2P

• ขั้นตอนที่ 4 : การบริหารพลังงานไฟฟาในระบบ ณ วนัสงมอบ

– TSO และ DSO รับผิดชอบจัดสมดุลพลังงานระหวางกําลังผลิตกับความตองการใชไฟฟาในพื้นที่ 

• ขั้นตอนที่ 5 : การเก็บขอมลูจากมิเตอร ณ วันสงมอบ

– หนาที่ในการเก็บขอมลูจากมิเตอรยังคงอยูในความรับผิดชอบของ DSO โดยการเรียกขอมลูจากมเิตอรผานระบบ

อัตโนมัติเปนรายชั่วโมง เพื่อการคํานวณมูลคาธุรกรรมสุทธิเปนรายเดือน*

• ขั้นตอนที่ 6 : การออกใบแจงหนี้ ทุกวันส้ินเดือน

• ขั้นตอนที่ 7 : การชําระเงินและการออกใบเสร็จรับเงนิ ตามวนัที่กําหนด

– (1) กฟน./กฟภ. ในฐานะ DSO/ Retailer และ (2) Agent/Platform operator ออกใบแจงหน้ีและรับชําระเงิน

แยกจากกัน หรือ

– Agent/Platform operator มอบใหใหกฟน. หรือ กฟภ. ออกใบแจงหนี้ให โดยมีคาธรรมเนียม

24
* หมายเหตุ สามารถปรับเปล่ียน เมื่อมีความชัดเจนในหลักเกณฑเร่ืองการเขาถึงขอมูลมิเตอรของบุคคลที่สามแลว



Neighbor Model (1)

ผูใชไฟฟาProsumer

1.เพ่ือซ้ือขายไฟฟาปกติ

2.เพ่ือรักษาสมดุลระบบไฟฟา

EGAT ในฐานะ TSOผูผลิตไฟฟา RE / Fossil

MEA/ PEA ในฐานะ DSO

25ขอมูล ไฟฟา (Physical) ธุรกรรมทางการเงินBinding/
Contract

สงไฟฟา P2P รับไฟฟา 

P2P + TOU

www.dso.xxx

สมัครผานเวปไซต ตามเงื่อนไขที่กําหนด

แจงผลวิเคราะห เพ่ือจัดทําสัญญา แจงผลวเิคราะห เพ่ือจัดทําสัญญา

จัดทําสญัญาซ้ือขายไฟฟา

คาไฟฟา P2P

คาไฟฟาซ้ือจาก DSO - คาไฟฟา P2P
DSO ในฐานะ

ผูดําเนินโครงการ

Optional

จํานวนไฟฟาซ้ือจากคู Prosumer

คาไฟฟาซ้ือจาก DSO



Neighbor Model (2)

ผูใชไฟฟาProsumer

1.เพ่ือซ้ือขายไฟฟาปกติ

2.เพ่ือรักษาสมดุลระบบไฟฟา

EGAT ในฐานะ TSOผูผลิตไฟฟา RE / Fossil

MEA/ PEA ในฐานะ DSO
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สงไฟฟา P2P รับไฟฟา 

P2P + TOU

www.dso.xxx

สมัครผานเวปไซต ตามเงื่อนไขที่กําหนด

แจงผลวิเคราะห เพ่ือจัดทําสัญญา แจงผลวเิคราะห เพ่ือจัดทําสัญญา

จัดทําสญัญาซ้ือขายไฟฟา

คาไฟฟาสุทธิ (DSO และ P2P) + คาธรรมเนียม

DSO ในฐานะ

ผูดําเนินโครงการ

คาไฟฟาสทุธิ (DSO และ P2P) + คาธรรมเนียม

Optional

ขอมูล ไฟฟา (Physical) ธุรกรรมทางการเงินBinding/
Contract



Community Model (Agent/Platform Operator)

ผูใชไฟฟาProsumer

1.เพ่ือซ้ือขายไฟฟาปกติ

2.เพ่ือรักษาสมดุลระบบไฟฟา

EGAT ในฐานะ TSOผูผลิตไฟฟา RE / Fossil

MEA/ PEA ในฐานะ DSO
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Retailer

1.เพ่ือการซ้ือขายไฟฟาปกติ

2.เพ่ือซ้ือพลังงานสวนขาด

ขอมูล Forecast/ Trading

คาไฟฟา Imbalance + คาบริการโครงขาย

สงไฟฟา P2P รับไฟฟา 

P2P + TOU

ผูผลิตไฟฟา RE / Fossil

Platform

Operator

Agent

บริหารธุรกรรม P2P 

ตาม Commercial Terms

1.การสงขอมูล Forecast/ Trading

2.การซ้ือขายไฟฟา

สัญญาเขารวม/สมาชิกการซ้ือขาย P2P

คําสั่งซ้ือ/ขายไฟฟา P2P

สัญญาเขารวม/สมาชิกการซ้ือขาย P2P

คําสั่งซ้ือไฟฟา P2Pหรือ

ซ้ือไฟฟา

ขอมูล ไฟฟา (Physical) ธุรกรรมทางการเงินBinding/
Contract



5.แนวทางการปรับปรุง ข้ันตอน ระเบียบและ

กฎหมายที่เก่ียวของ



งานท่ี 3: ศึกษาแนวทางการปรับปรุง ข้ันตอน ระเบยีบและกฎหมายที่เก่ียวของ
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ศึกษาและทบทวน 

• กฏหมายซ้ือขายไฟฟา

ของไทย

• กฎหมายP2Pไทย

• กฎหมายตางประเทศ

ปญหาการกํากับดูแล

• ผูเลนใหม

• ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

• มาตรฐานการบริการ

• การคุมครองผูบริโภค

• การจัดเก็บรายไดรัฐ

ขอเสนอในการปรับปรุง

กฎหมาย

• Neighbor

• Community - Agent

• Community –

Platform operator

ทางเลือกที่เหมาะสมใน

การดําเนินงานใน

ระยะแรกและการปรับปรุง

กฎหมายที่เก่ียวของ

ขอกําหนดจากรูปแบบธุรกิจ
• ผูเลนใหม

• ขอกําหนดทุกรูปแบบธุรกิจ

• ขอกําหนดเฉพาะแตละรูปแบบธุรกิจ

• ขอกําหนดเชงิพาณิชย

• ขอกําหนดตามขั้นตอนการดําเนินงาน



การศึกษาและทบทวนกฎหมาย



การศึกษาและทบทวนกฎหมาย
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กฏหมาย ประเด็นการทบทวน ผลการทบทวน

กฏหมายซ้ือขายไฟฟาของไทยใน

ปจจุบนั

• กฏหมายที่เกี่ยวของกับการซื้อขาย

ไฟฟาของประเทศไทยในข้ันตอนตาง 

ๆ ต้ังแต การจัดต้ังโครงการ การ

พัฒนาโครงการ การกอสราง/ติดต้ัง

เคร่ืองจักร การเชื่อมตอระบบ การเริ่ม

ผลิตและขายไฟฟา การดําเนินกิจการ

โรงไฟฟา

• Prosumer ตามกรอบการศึกษาของ

โครงการนี้ไดรับการยกเวนจากการ

กํากับดูแลตามกฎหมายตาง ๆ

• ไมมีกฎหมายรองรับการซ้ือขายไฟฟา

แบบ P2P

กฎหมาย P2P ไทยในปจจุบัน • P2P Market Platform

• P2P Lending

• Crowdfunding

• Digital Asset

• มีการออกกฎหมายใหมมารองรับ

ธุรกรรม P2P ในรูปแบบตาง ๆ 

• ในกรณีที่รปูแบบธุรกรรม P2P ยังอยู

ระหวางการพัฒนา ก็มีการนํารูปแบบ 

Sandbox มาใช

กฎหมายตางประเทศ • เกาหลีใต Electricity Business Act

• เยอรมนี Energy Industry Act 

• เนเธอรแลนด Electricity Act

• เนนการกํากับดูแลที่ตัวกลางซ่ึงทํา

หนาที่ Retailer ดวย



ปญหาอุปสรรคในการกํากับดแูล



ปญหาอุปสรรคในการกํากับดูแล

ปญหาและอุปสรรคสําหรับการกํากับดูแลการซื้อขายไฟฟาของ Prosumer แบบ P2P มีดังน้ี

1. ปญหาการกํากบัดูแลผูเลนใหม

1. ปญหาเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟา

2. ปญหาเกี่ยวกับการกาํหนดคณุสมบัติ

3. ปญหาเกี่ยวกับการกาํหนดขอบเขตงาน หนาที่ ความรับผิดชอบ

4. ปญหาเกี่ยวกับการกําหนดรูปแบบความสัมพันธ หนาที่และความรับผิดระหวางบุคคล

ที่เกี่ยวของ

2. ปญหาการกํากบัดูแลธุรกรรมตางๆ ที่เกิดขึ้นในแตละขั้นตอนการปฏิบัติงานในภาพรวม

3. ปญหาการกํากบัดูแลมาตรฐานการใหบริการ

4. ปญหาเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค

5. ปญหาเกี่ยวกับการจัดเก็บรายไดรัฐจากการซ้ือขายไฟฟา

33



ปญหาการขอใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟาของผูเลนใหม
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ประเด็นปญหาและอุปสรรค กฎหมายไทย แนวทางแกไข

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟา

ของ Prosumer

• ไมตองขอใบอนุญาตผลิตและจําหนาย

ไฟฟา เนื่องจากนอยกวา 1,000 kVA 

แจงยกเวนไมตองขอรับใบอนุญาต

มี 3 ทางเลือก คือ

1. แจงยกเวนตามเดิม 

2. ตองขอใบอนุญาตผลิตไฟฟาและ

ใบอนุญาตจําหนายไฟฟาตามระเบียบ

เดิม

3. ตองขอใบอนุญาตประเภทใหมโดย

ยกเวนคาธรรมเนียม ปรับลดข้ันตอน

และเอกสารในการขออนุญาต

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟา

ของ Retailer

ประกาศ กกพ. กําหนดวา ใบอนุญาต

จาํหนายไฟฟา ออกใหแกผูประกอบกิจการ

จาํหนายไฟฟาใหแกผูใชไฟฟาซ่ึงมิใชผูรับ

ใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟา

แกไขนิยามตามประกาศ กกพ. เปน 

ใบอนุญาตจําหนายไฟฟา ออกใหแกผู

ประกอบกิจการจําหนายไฟฟาใหแกผูใช

ไฟฟาซ่ึงมิใชการไฟฟาฝายผลติ การไฟฟา

นครหลวงหรือการไฟฟาสวนภูมิภาค

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟา

ของ Agent และ Platform Operator

ไมมีกฎหมายเฉพาะ เพิ่มใบอนุญาต Agent และใบอนุญาต 

Platform Operator 



ปญหาการกํากับดูแลผูเลนใหม
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ประเด็นปญหาและอุปสรรค กฎหมายไทย แนวทางแกไข

การกําหนดคุณสมบัติของ Prosumer, 

Retailer, Agent และ 

Platform Operator

• ไมมีกฎหมายเฉพาะ

• ระเบียบ กกพ. กําหนดคุณสมบัติทั่วไป

ของผูประกอบกิจการพลังงาน (ทกุ

ประเภท)

• ควรกําหนดคุณสมบัติของ Prosumer, 

Retailer, Agent และ Platform 

Operator ใหชัดเจน

การกําหนดขอบเขตงาน หนาที่ ความ

รับผิดชอบของ ของ Prosumer, Retailer, 

Agent และ Platform Operator

• ไมมีกฎหมายเฉพาะ • ควรกําหนดขอบเขตงาน หนาที่ ความ

รับผิดชอบของ Prosumer, Retailer, 

Agent และ Platform Operator ให

ชัดเจน

การกําหนดรูปแบบความสัมพันธ หนาที่

และความรับผิดระหวางบุคคลที่เกี่ยวของ

ในการซื้อขายไฟฟาของ Prosumer แบบ 

P2P 

• ไมมีกฎหมายเฉพาะ • ควรกําหนดรูปแบบความสัมพันธ หนาที่

และความรับผิดระหวางบุคคลที่

เกี่ยวของในการซื้อขายไฟฟาของ 

Prosumer แบบ P2P



ปญหาการกํากับดูแลธุรกรรมตางๆ ในแตละข้ันตอน
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ลําดับ ขั้นตอน กฏหมายไทย แนวทางแกไข

1 การเขารวมโครงการและนิติ

กรรม

• ไมมีกฎหมายเฉพาะ

• มีพรบ.คุมครองขอมูลสวนบุคคล คุมครอง

ขอมูลของ Prosumer/Consumer

• ออกระเบียบใหมีการประเมินทางเทคนิค การ

เขาถึงขอมูล และกํากับธุรกรรม

2 การสงขอมูลทางเทคนิค • ไมมีกฎหมายเฉพาะ

• มีพรบ.คุมครองขอมูลสวนบุคคล คุมครอง

ขอมูลของProsumer/Consumer

• ออกระเบียบใหมีการสงขอมูลทางเทคนิค

3 การสงคําส่ังซื้อขายและ

ประมวลผล ณ วันที่ซื้อขาย

• ไมมีกฎหมายเฉพาะ

• มีพรบ.คุมครองขอมูลสวนบุคคล คุมครอง

ขอมูลของ Prosumer/Consumer

• ออกระเบียบกําหนดวิธีการสงคําส่ังซ้ือขาย

ไฟฟาและประมวลผล และการสงขอมูลสรุปผล

การซื้อขาย

4 การบริหารพลังงานไฟฟาใน

ระบบ ณ วันสงมอบ

• แนวปฏิบัติปจจุบันเปนหนาที่ของ TSO/DSO • ไมตองแกไข

5 การเก็บขอมูลจากมิเตอร ณ วัน

สงมอบ

• เปนหนาท่ีของ DSO • ไมตองแกไข

6 การออกใบแจงหนี้ ทุกวันส้ิน

เดือน

• DSO และตัวกลาง ออกใบแจงหนี้และรับชําระ

เงินแยกจากกัน หรือ

• ตัวกลาง ขอให DSO ออกใบแจงหนี้ให โดยมี

คาธรรมเนียม

• ไมตองแกไข

7 การชําระเงินและการออก

ใบเสร็จรับเงิน ตามวันที่กําหนด



ปญหาอุปสรรคอ่ืนๆ
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ประเด็นปญหาและอุปสรรค กฎหมายไทย แนวทางแกไข

การกํากับดูแลมาตรฐานการ

ใหบริการ

• มีกฎหมายกํากบัดูแลคณุภาพการใหบริการ

และมาตรฐานของการซื้อขายไฟฟาที่ใชบังคับ

กับผูรบัใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานแต

ไมรวม Prosumer Platform Operator 

Agent และ Retailer

• Prosumer ไมจําเปนตองกํากับดูแล

• Platform Operator Agent และ Retailer 

ออกระเบียบกํากับดูแลมาตรฐานการ

ใหบริการ

การคุมครองผูบริโภค • มีกฎหมายคุมครองผูบริโภคในเร่ืองอัตรา

คาบริการและสัญญาที่ใชบังคับกับผูรับ

ใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานแตไมรวม 

Prosumer Platform Operator Agent และ 

Retailer

• Prosumer ไมจําเปนตองกํากับดูแล

• Platform Operator Agent และ Retailer 

ออกระเบียบคุมครองผูบริโภคในเร่ืองอัตรา

คาบริการและสัญญา

การจัดเกบ็รายไดรัฐจากการ

ซ้ือขายไฟฟา

• ผูประกอบกิจการรายรับจากการขายไฟฟาเปน

ปกติธุระไมเกิน 1.8 ลานบาทไมตองจด

ทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มและไมตองชําระ

ภาษีมูลคาเพิ่ม แตสามารถจดทะเบียน

ภาษีมูลคาเพิ่มแบบสมัครใจได

• ไมตองแกไข

• Prosumer มีรายรับไมเกิน 1.8 ลานบาทควร

ไดรับการยกเวน

• Platform Operator Agent และ Retailer มี

รายรับเกิน 1.8 ลานบาท เสยีภาษีมูลคาเพิ่ม

ตามกฎหมาย



ขอเสนอในการปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวของสําหรับแตละทางเลือก



ทางเลอืกที่ 1 Neighbor Model ที่บรหิารงานโดย DSO

ประเด็นปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวของ

• เพิ่ม Prosumer เปนการประกอบกิจการพลังงานประเภทที่ตองขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟา โดยกําหนดคุณสมบัติ

ขอบเขตงาน หนาที่ ความรับผิดชอบของ Prosumer

• กําหนดรูปแบบความสัมพันธ หนาที่และความรับผิดระหวางบคุคลที่เก่ียวของกับการซื้อขายไฟฟาของ Prosumer แบบ 

Neighbor Model บริหารงานโดย DSO รวมถึงธุรกรรมตาง ๆ ที่เกิดขึ้น

ขอเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย

• แกไขเพ่ิมเติม

o ระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน วาดวยการขอรบัใบอนุญาตและการอนุญาตการประกอบกิจการพลงังาน 

พ.ศ. 2551 กําหนดนิยาม Prosumer และเพิ่มใบอนุญาตจําหนายไฟฟา สําหรับ Prosumer และแกไขระเบียบประกาศ

อื่นที่เกี่ยวของ

• ออกระเบียบใหม

o ระเบียบ กกพ. วาดวยการประกอบกิจการไฟฟาของ Prosumer พ.ศ. .... กาํหนดคุณสมบตั ิขอบเขตงาน หนาที่ ความ

รับผิดชอบของ Prosumer รปูแบบความสัมพันธ หนาที่และความรับผิดระหวางบุคคลที่เกี่ยวของกบัการซื้อขายไฟฟาของ 

Prosumer แบบ Neighbor Model บริหารงานโดย DSO รวมถึงธุรกรรมตาง ๆ ที่เกิดขึ้น

39



ทางเลอืกที่ 2 Community Model ที่บรหิารงานโดย Agent

40

ประเด็นปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบทีเ่ก่ียวของ
• เพิ่ม Agent เปนการประกอบกิจการพลังงานประเภทที่ตองขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟา โดยกําหนดคุณสมบัติ ขอบเขตงาน 

หนาที่ ความรับผิดชอบของ Agent
• เพิ่ม Prosumer เปนการประกอบกิจการพลังงานประเภทที่ตองขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟา โดยกําหนดคุณสมบัติ ขอบเขตงาน 

หนาที่ ความรับผิดชอบของ Prosumer
• กําหนดรูปแบบความสัมพันธ หนาท่ีและความรับผิดระหวางบุคคลที่เกี่ยวของกับการซ้ือขายไฟฟาของ Prosumer แบบ Community 

Model ที่บริหารงานโดย Agent รวมถึงธุรกรรมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นและมาตรฐานการใหบริการและมาตรฐานของสัญญา
ขอเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย

• แกไขเพ่ิมเติม

o ประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เร่ือง การกําหนดประเภทและอายุใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2551 

แกไขนิยามของใบอนุญาตจําหนายไฟฟา เพ่ิมใบอนุญาตตัวแทนซ้ือขายไฟฟา (Agent)

o ระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน วาดวยการขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2551 

กําหนดนิยาม Prosumer และเพิ่มใบอนุญาตจําหนายไฟฟา สําหรับ Prosumer และแกไขระเบียบประกาศอื่นที่เก่ียวของ

• ออกระเบียบใหม

o ระเบียบ กกพ. วาดวยการประกอบกิจการไฟฟาของ Prosumer พ.ศ. .... กําหนดคุณสมบัติ ขอบเขตงาน หนาท่ี ความรับผิดชอบของ 

Prosumer และ Agent รูปแบบความสัมพันธ หนาที่และความรับผิดระหวางบุคคลที่เก่ียวของกับการซื้อขายไฟฟาของ Prosumer 

แบบ Community Model ที่บริหารงานโดย Agent รวมถึงธุรกรรมตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้น

o ระเบียบ กกพ. วาดวยมาตรฐานการใหบริการในการประกอบกิจการไฟฟาของผูประกอบกิจการจําหนายไฟฟาของผูประกอบกิจการ

ตัวแทนซื้อขายไฟฟา (Agent) พ.ศ. ....

o ประกาศ กกพ. เร่ือง มาตรฐานของสัญญาใหบริการไฟฟาของผูประกอบกิจการจําหนายไฟฟาของผูประกอบกิจการตัวแทนซื้อขาย

ไฟฟา (Agent) พ.ศ. ....



ทางเลอืกที่ 3 Community Model ที่บรหิารงานโดย Platform Operator
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ประเด็นปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบทีเ่ก่ียวของ
• เพิ่ม Platform Operator เปนการประกอบกิจการพลังงานประเภทที่ตองขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟา โดยกําหนดคุณสมบัติ 

ขอบเขตงาน หนาที่ ความรับผิดชอบของ Platform Operator
• เพิ่ม Prosumer เปนการประกอบกิจการพลังงานประเภทที่ตองขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟา โดยกําหนดคุณสมบัติ ขอบเขตงาน 

หนาที่ ความรับผิดชอบของ Prosumer
• กําหนดรูปแบบความสัมพันธ หนาท่ีและความรับผิดระหวางบุคคลที่เกี่ยวของกับการซ้ือขายไฟฟาของ Prosumer แบบ Community 

Model ที่บริหารงานโดย Platform Operator รวมถึงธุรกรรมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นและมาตรฐานการใหบริการและมาตรฐานของสัญญา
ขอเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย

• แกไขเพ่ิมเติม

o ประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เร่ือง การกําหนดประเภทและอายุใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2551 

แกไขนิยามของใบอนุญาตจําหนายไฟฟา เพ่ิมใบอนุญาตระบบปฏิบัติการซื้อขายไฟฟา (Platform) และแกไขระเบียบประกาศอื่น ๆ ที่

เกี่ยวของ

o ระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน วาดวยการขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2551 

กําหนดนิยาม Prosumer และเพิ่มใบอนุญาตจําหนายไฟฟา สําหรับ Prosumer และแกไขระเบียบประกาศอื่นที่เก่ียวของ

• ออกระเบียบใหม

o ระเบียบ กกพ. วาดวยการประกอบกิจการไฟฟาของ Prosumer พ.ศ. .... กําหนดคุณสมบัติ ขอบเขตงาน หนาท่ี ความรับผิดชอบของ 

Prosumer และ Platform Operator  รูปแบบความสัมพันธ หนาที่และความรับผิดระหวางบุคคลที่เก่ียวของกับการซื้อขายไฟฟาของ 

Prosumer แบบ Community Model ที่บริหารงานโดย Platform Operator รวมถึงธุรกรรมตาง ๆ ที่เกิดขึ้น

o ระเบียบ กกพ. วาดวยมาตรฐานการใหบริการในการประกอบกิจการไฟฟาของผูประกอบกิจการจําหนายไฟฟาของผูประกอบกิจการ

ระบบปฏิบัติการซ้ือขายไฟฟา (Platform)  พ.ศ. ....

o ประกาศ กกพ. เร่ือง มาตรฐานของสัญญาใหบริการไฟฟาของผูประกอบกิจการจําหนายไฟฟาของผูประกอบกิจการระบบปฏิบัติการซ้ือ

ขายไฟฟา (Platform)  พ.ศ. ....



ทางเลอืกที่เหมาะสมในการดําเนนิงานในระยะแรก

และการปรบัปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวของ



ทางเลือกที่เหมาะสมในการดําเนินงานในระยะแรก 
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หัวขอ 1. Neighbor Model 2. Community - 

Agent

3. Community –

Platform Operator

ผลการจดัอันดับจากการศึกษาใน

สวนรูปแบบธรุกิจ

1 2 3

การแกไข พรบ.การประกอบ

กจิการพลังงาน พ.ศ. 2550 

ไมตองแกไข ไมตองแกไข ไมตองแกไข

การแกไขระเบยีบ/ประกาศ กกพ. 

เดิม

5 ฉบบั 5 ฉบับ 5 ฉบับ

การออกระเบยีบ/ประกาศ กกพ. 

ใหม

1 ฉบบั 3 ฉบับ 3 ฉบับ

ระยะเวลาในการปรับปรุง

กฎหมาย

ใชเวลานอยที่สดุ ใชเวลามากกวา

ทางเลือก 1

ใชเวลามากกวา

ทางเลือก 1



การปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวของกับทางเลือกท่ีเหมาะสม
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ขอเสนอในการปรบัปรงุกฎหมาย

• แกไขเพ่ิมเติม

o พระราชกฤษฎีกากําหนดประเภท ขนาด และลักษณะของกิจการพลังงานที่ไดรับการยกเวนไมตองขอรับใบอนุญาตการ

ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2552

o ประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เรื่อง การกาํหนดประเภทและอายุใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน 

พ.ศ. 2551 

o ประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เรื่อง การกาํหนดใหกิจการพลังงานที่ไดรับการยกเวนไมตองขอรับ

ใบอนุญาตเปนกิจการที่ตองแจง พ.ศ. 2551

o ระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน วาดวยการขอรบัใบอนุญาตและการอนุญาตการประกอบกิจการพลงังาน 

พ.ศ. 2551 

o ระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการอนุญาตและการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 

2551

• ออกระเบียบใหม

o ระเบียบ กกพ. วาดวยการประกอบกิจการไฟฟาของ Prosumer พ.ศ. .... กาํหนดคุณสมบตั ิขอบเขตงาน หนาที่ ความ

รับผิดชอบของ Prosumer รปูแบบความสัมพันธ หนาที่และความรับผิดระหวางบุคคลที่เกี่ยวของกบัการซื้อขายไฟฟาของ 

Prosumer แบบ Neighbor Model บริหารงานโดย DSO รวมถึงธุรกรรมตาง ๆ ที่เกิดขึ้น



1. ขอดีและขอเสียและผลกระทบของการซ้ือขายไฟฟาของ 

PROSUMER แบบ P2P ที่มีตออตุสาหกรรมไฟฟาของประเทศไทย
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กรอบการศึกษา
Prosumer คือ ผูใชไฟฟาที่ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังแสงอาทิตยบนหลังคาที่มีกําลังการผลิตติดต้ังตํ่ากวา 1,000 kVA

• จุดประสงคหลักคือผลิตไฟฟาเพื่อใชเองเปนหลัก 

• กรณีท่ีผลิตไฟฟาไดมากกวาความตองการใชไฟฟา Prosumer สามารถขายพลังงานไฟฟาสวนเกินในรูปแบบ P2P

ผูใชไฟฟา Prosumer

พลังงานสวนเกิน

ขายภายในสถานีไฟฟายอย

Excess Energy

(P2P Local)

Prosumer

ผูใชไฟฟา

กําหนดขอบเขตของ Prosumer แบบ P2P ในการวิเคราะหผลกระทบตอระบบไฟฟา

Prosumer

ผูใชไฟฟา

พลังงานใชเองเปนหลัก

Self-consumption

พลังงานสวนเกิน

ขายระหวางสถานีไฟฟายอย

Reverse power flow

(P2P Inter-area)

ขอบเขตสถานีไฟฟายอย

(Substation)



มติิวิเคราะหผลกระทบจากการซ้ือขายไฟฟาของ Prosumer แบบ P2P

อางอิง Energy Trilemma ตามแนวทางการกําหนดนิยาม

พลังงานท่ียั่งยืนของ The World Energy Council
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ความมั่นคงดานพลังงาน

ตัวชี้วัด พารามิเตอร

• ความหลากหลายของการผลิตไฟฟา
• สดัสวนการพึ่งพากาซธรรมชาติในการผลิตไฟฟา

• สดัสวนของไฟฟาพลังงานหมุนเวียน

• ความมั่นคงของระบบไฟฟา
• กาํลังผลิตไฟฟาสํารอง (Reserve Margin)

• โอกาสเกิดไฟฟาดับ (LOLE)

ความเสมอภาคทางพลังงาน

ตัวชี้วัด พารามิเตอร

• ราคาไฟฟา

• ความสามารถในการซ้ือไฟฟาของผูใช

ไฟฟาในประเภทบานอยูอาศัย

• Generation Cost

• Transmission Cost

• Distribution Cost

ความยั่งยืนทางสิ่งแวดลอม

ตัวชี้วัด พารามิเตอร

• ประสทิธิภาพของระบบผลิตไฟฟา 

ระบบสง และระบบจําหนาย

• Transmission Loss

• Distribution Loss

• การผลิตไฟฟาโดยปลอยคารบอนตํ่า

• แนวโนมการปลอยกาซเรือนกระจก

• การปลดปลอย CO2

1

2

3



(4) แบบจําลองการ

วางแผนพัฒนากําลัง

ผลิตไฟฟา

(5) แบบจําลองตนทุน

ในระบบสงและระบบ

จําหนายไฟฟา

(3) แบบจําลองการ

สูญเสียในระบบสงและ

ระบบจําหนายไฟฟา

ภาพรวมการพัฒนาแบบจาํลองสาํหรับการวิเคราะห
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(1) แบบจําลองศักยภาพของ Prosumer

(2) แบบจําลองศักยภาพของ Prosumer แบบ P2P

ศักยภาพของ Prosumer ในสถานการณที่กําหนด

Prosumer 

Self-Consumption

Excess Energy

(P2P Local)

Reverse Power Flow

(P2P Inter-area)

• พลังงานไฟฟาสูญเสียในระบบสง

• พลังงานไฟฟาสูญเสียในระบบ

จําหนายไฟฟา 

• กําลงัผลติไฟฟาสํารอง (RM)

• โอกาสเกิดไฟฟาดับ (LOLE)

• สัดสวนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา

• อัตราการปลดปลอยกาซ

คารบอนไดออกไซด

• ตนทุนการจัดหาไฟฟาของระบบ

ผลิต

• ตนทุนการจัดหาไฟฟาของระบบสง

• ตนทุนการจัดหาไฟฟาของระบบ

จําหนาย

สถานการณ

ความตองการใชไฟฟา

Potential Model
ประเมินศักยภาพกําลังการผลิตติดตั้งระบบฯ 

ของ Prosumer ตามสถานการณที่กําหนด

P2P model 
ประเมินพลังงานไฟฟาของ Prosumer ได

ผลลัพธในรูปพลังงาน 3 สวน

T&D Loss Model
ประเมินความสูญเสียที่ลดลงจากการที่

พลังงานไฟฟาผานระบบสงไฟฟาลดลง

T&D Cost Model
ประเมินตนทุนระบบสงไฟฟา และระบบ

จําหนายไฟฟา ตอหนวย

PDP Model
จําลองการวางแผนกําลังผลิตไฟฟาของ

ประเทศเพื่อประเมิน ความมั่นคงของระบบ 

ตนทุนการผลิตไฟฟา และการปลอย CO2

วิเ
คร

าะ
หผ

ลก
ระ

ทบ
วิเ

คร
าะ

หศั
กย

ภา
พ



การกําหนดสถานการณการวเิคราะห
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การกําหนดสถานการณ
สถานการณ 1: การตัดสินใจติดต้ังระบบฯ อยูบนความคุมคาการลงทุน

สถานการณ 2 ผูใชไฟฟามีความรูเกี่ยวกับระบบฯ มากขึ้น

สถานการณ 3: ผูใชไฟฟามีความรูเกี่ยวกับระบบฯ มากขึ้น โดยมีการตัดสินใจ

ติดต้ังระบบสูงขึ้น ตามทฤษฎีการแพรกระจายของนวัตกรรม

กําหนดผาน 2 ตัวแปร: (1) Adoption และ (2) Grid Code

Technical Potential

แสงอาทิตยบนหลังคา

Technical Potential
ศักยภาพการผลิตไฟฟาจากพลังงาน

แสงอาทิตยบนหลังคา

Economic PotentialEconomic Potential
ศักยภาพหลังการตัดสินใจติดตั้งระบบผลิต

ไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยบนหลงัคา

Market PotentialMarket Potential
ศักยภาพหลังผานขอจํากัดการเชื่อมตอของ

ระบบไฟฟา

การตัดสินใจติดต้ังระบบผลติไฟฟาฯ 

(Adoption)

ขอจํากัดการเชื่อมตอของระบบไฟฟา 

(Grid Code)

1

2

Scn
RES/SGS MGS/LGS

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2580 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2580

1 1.647% 2.305% 3.183% 12.000% 13.333% 13.333%

2 2.525% 3.732% 8.123% 13.333% 14.667% 20.000%

3 2.525% 3.732% 8.123% 13.333% 14.667%

98.984% 

(MGS)

98.431% 

(LGS)

Scn พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2580

1

15% / 20% / 30% / 40% / 50% / 100% / ไมจํากัด2

3

RES: บานอยูอาศัย SGS/MGS/LGS: กิจการขนาดเล็ก/กลาง/ใหญ



สรุปผลการวเิคราะหศักยภาพของ Prosumer แบบ P2P แตละสถานการณ

สถานการณ

ศักยภาพดานพลังงานของ Prosumer แตละสวน (เมกะวัตตชั่วโมง) และสัดสวนเมื่อเทียบกับโหลดของประเทศ (%)

ศักยภาพการผลิตไฟฟา Self-consumption
Excess Energy

(P2P Local)

Reverse power flow

(P2P Inter-area)

1
7,825 – 13,044

(3.64% - 4.08%)

5,610 – 9,412

(2.61% - 2.88%)

2,216 – 3,627

(0.97% - 1.20%)

0 - 4

(นอยกวา 0.01%)

2
10,262 – 28,527

(4.78% - 8.59%)

6,960 – 19,077

(3.24% - 5.74%)

3,302 – 9,033

(1.54% - 2.72%)

0 - 416

(ไมเกิน 0.13%)

3
10,262 – 55,308

(4.78% - 16.65%)

6,960 – 39,252

(3.24% - 11.81%)

3,302 – 12,818

(1.54% - 3.86%)

0 -3,238

(ไมเกิน 0.97%)

สัดสวนของพลงังานที ่Prosumer ผลิตได

(ภาพรวมชวง พ.ศ. 2565 - 2580)

Self-consumption
Excess Energy

(P2P Local)

Reverse power flow

(P2P Inter-area)

65.76% - 79.35% 20.17% - 33.78% ไมเกิน 5.85%

ขอบเขตสถานีไฟฟายอย

(Substation)
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สรุปผลวิเคราะหผลกระทบจากการซ้ือขายไฟฟาของ Prosumer ตอระบบไฟฟาของไทย

มติิ ตัวชี้วัด สรุปผลเทียบกับกรณีไมมี Prosumer

ความมั่นคงดานพลังงาน

(Energy security)

• ความหลากหลายของการผลิตไฟฟา • สัดสวนการพึ่งพากาซธรรมชาติในการผลิตไฟฟาลดลงสูงสุดประมาณรอยละ 10 

• ความมั่นคงของระบบ

• Reserve Margin กลางวันสูงข้ึนประมาณรอยละ 3 – 59 สวน Reserve Margin 

กลางคืนไมมกีารเปล่ียนแปลงอยางมีนยัยะสําคญั

• LOLE ลดลงสูงสุดประมาณรอยละ 24

ความเสมอภาคทางพลังงาน

(Energy equity)

• ราคาไฟฟา

• ความสามารถในการซ้ือไฟฟาของผูใช

ไฟฟาในประเภทบานอยูอาศัย

• Generation Cost เฉล่ียในสวนของ AP สูงข้ึนประมาณรอยละ 4 - 18 สวน EP 

ไมมีการเปล่ียนแปลงที่เปนนัยสําคัญ

• Transmission Cost และ Distribution Cost เฉล่ียสูงข้ึนประมาณรอยละ 4 - 18

• ตนทุนเฉล่ียของการจัดหาไฟฟารวมของระบบไฟฟาสูงข้ึนประมาณรอยละ 1 - 7

• ตนทุนเฉล่ียของการจัดหาไฟฟาในภาพรวมทัง้ประเทศสงูขึ้นประมาณรอยละ 1 - 2

ความย่ังยืนทางส่ิงแวดลอม

(Environmental 

Sustainability)

• ประสิทธิภาพของระบบผลิตไฟฟา 

ระบบสง และระบบจําหนาย
• Transmission Loss และ Distribution Loss ลดลงประมาณรอยละ 4 - 16

• การผลิตไฟฟาโดยปลอยคารบอนต่าํ

• แนวโนมการปลอยกาซเรือนกระจก
• การปลดปลอย CO2 ลดลงสูงสุดประมาณรอยละ 15
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บทวเิคราะหเพ่ิมเตมิ

กรณีวิเคราะหเพ่ิมเติม รายละเอียด สรปุผลเทียบกับกรณีไมมี Prosumer

1. Prosumer สามารถติดตั้งระบบฯ ดวยตนทุน

ต่ํา

กํ า หน ด ต น ทุ น ติ ด ตั้ ง ร ะ บบ ขอ ง  Prosumer  

ประเภท RES และ SGS อยูในระดับเดียวกับ MGS 

และ LGS

ตนทุนการจัดหาไฟฟาเฉล่ียของประเทศจะลด

ตํ่าลงจนเร่ิมสังเกตเห็นไดใน พ.ศ. 2580 เทานั้น 

โดยลดลง 0.0422 บาทตอหนวย

2. นําศักยภาพการผลิตและซื้อขายไฟฟาของ 

Prosumer เขาพิจารณาในการวางแผน PDP

นํ า ศักยภาพการผลิตและ ซ้ือขายไฟฟาของ 

Prosumer เขาพิจารณาในการวางแผน PDP เพ่ือ

ลดการกอสรางโรงไฟฟา/การจัดหาไฟฟาเกินความ

ตองการไฟฟาที่ลดต่ําลง

ตนทุนการจัดหาไฟฟาเฉล่ียของประเทศลดลง

ในชวงรอยละ 7 - 10

3. Prosumer สามารถติดตั้งระบบฯ ดวยตนทุน

ต่ําและนําศักยภาพการผลิตและซื้อขายไฟฟา

ของ Prosumer เขาพิจารณาในการวางแผน 

PDP

รวมการวิเคราะหกรณี 1 และ 2 แนวโนมเชนเดยีวกับ 2. โดยตนทนุการจัดหาไฟฟา

เฉล่ียของประเทศลดลงในชวงรอยละ 9 - 11
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สรุปผลกระทบจากการซ้ือขายไฟฟาของ Prosumer แบบ P2P

การวิเคราะหตามหลักความสมดุลดานพลังงานสามดานพบวา การผลิตและซ้ือขายไฟฟาของ Prosumer มีผลกระทบตอ

ระบบไฟฟาของประเทศไทย โดยที่

• มีผลกระทบเชิงบวกในมิติดานความมั่นคงของพลังงาน 

สัดสวนการพ่ึงพากาซธรรมชาติในการผลิตไฟฟาลดลง 

โอกาสเกิดไฟฟาดับลดลง

• มีผลกระทบเชิงบวกในมิติดานความย่ังยืนทางสิ่งแวดลอม

พลังงานไฟฟาสูญเสียในระบบสงและระบบจําหนายลดลง

อัตราการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดลดลง

• แตมีผลกระทบเชิงลบในมิตดิานความเสมอภาคทางพลังงาน

ตนทุนในการจัดหาไฟฟาเฉล่ียของประเทศสูงข้ึน

ความไมเสมอภาคในการรับผิดชอบตนทุนของระบบไฟฟา
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ขอเสนอแนะเพ่ือบรรเทาผลกระทบจากการซ้ือขายไฟฟาของ Prosumer แบบ P2P

ผลกระทบเชิงลบ 1: ตนทุนในการจัดหาไฟฟาเฉล่ียของประเทศสูงขึ้น

สาเหตุ:

• การวางแผน PDP มิไดพิจารณากําลังผลิตไฟฟาของ Prosumer

• เกิดการวางแผน/ลงทุนสรางโรงไฟฟามากเกนิความจําเปน

ขอเสนอแนะเพ่ือบรรเทาผลกระทบ:

• พิจารณาศักยภาพการผลติและซื้อขายไฟฟาของ Prosumer ในการวางแผน PDP
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ผลกระทบเชิงลบ 2: ความไมเสมอภาคในการรับผดิชอบตนทุนของระบบไฟฟา

สาเหตุ:

• โครงสรางอัตราคาไฟฟาปจจุบันไมแยกเก็บตนทุนคงที่และตนทุนแปรผัน

• ความรับผิดชอบตนทุนระบบไฟฟาแปรผันกับจํานวนหนวยไฟฟาที่ซ้ือ

• Prosumer และผูซ้ือไฟฟาจาก Prosumer มีหนวยซื้อไฟฟาจากการไฟฟาฯ ลดลง จึงรับผิดชอบตนทุนระบบไฟฟา

ลดลง

ขอเสนอแนะเพ่ือบรรเทาผลกระทบ:

• ปรับโครงสรางอัตราคาไฟฟาโดยแยกการเรียกเก็บตนทุนคงที่และตนทุนแปรผันใหชัดเจน
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