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บทสรุปผูบริหาร โครงการศึกษาอัตราคาบริการสายสงไฟฟา (Wheeling Charge) สําหรับ 

Third Party Access Study on Wheeling Charge for Third Party Access (TPA) 

 

รายงานฉบับสมบูรณ ของโครงการศึกษาอัตราคาบริการสายสงไฟฟา (Wheeling Charge) สําหรับ 

Third Party Access จะประกอบไปดวย 8 บท ท้ังนี้ในสวนของบทสรุปผูบริหารจะนําเสนอรายละเอียดตาง ๆ 

ท่ีสําคัญโดยแบงออกเปน 8 หัวขอ ดังนี้ 

1) ภาพรวมของโครงการ 

2) การศึกษารูปแบบของธุรกิจระบบโครงขายจําหนายไฟฟาสําหรับบุคคลท่ีสาม 

3) การรับฟงความเห็นเก่ียวกับการเปดใหบุคคลท่ีสามเชื่อมตอระบบโครงขายจําหนายไฟฟา 

4) การศึกษาและทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับแนวทางการกําหนดคาบริการระบบโครงขายไฟฟาใน

ตางประเทศ 

5) การจัดทําโครงสรางตนทุน อัตราคาบริการ ระบบโครงขายไฟฟา และคาบริการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

6) ตนแบบสัญญาสําหรับการเชื่อมตอการใหบริการระบบโครงขายจําหนายไฟฟาสําหรับเชื่อมตอ

โครงขายแกบุคคลท่ีสาม 

7) ขอเสนอแนะและบทวิเคราะหในการใหบริการระบบโครงขายไฟฟาแกบุคคลท่ีสาม 

8) สรุปอัตราคาบริการสําหรับผูขอใชบริการระบบโครงขายจําหนายไฟฟา 

  



  

ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟาสํานกังานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน พ.ศ.2562 2 

1. ภาพรวมของโครงการ  

โครงการศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและจัดทําตนแบบสัญญาสําหรับบุคคลท่ีสาม แนวทางการ

กําหนดหลักเกณฑ เง่ือนไข และกลไกราคา ซ่ึงครอบคลุมคาบริการระบบโครงขายไฟฟา (Wheeling Charge) 

คาบริการในกรณีท่ีเกิดความไมสมดุล (Imbalance) ของพลังงานไฟฟาระหวางผูขอใชบริการระบบโครงขาย

ไฟฟากับลูกคาของผูขอใชบริการระบบโครงขายไฟฟา คาบริการสํารองไฟฟา (Backup) คาบริการเสริม 

(Ancillary Services) และคาบริการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของสําหรับผูขอใชบริการระบบโครงขายไฟฟา รวมถึงเพ่ือ

นําเสนอรูปแบบของธุรกิจระบบโครงขายจําหนายไฟฟาสําหรับบุคคลท่ีสามท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต 

 

2. การศึกษารูปแบบของธุรกิจระบบโครงขายจําหนายไฟฟาสําหรับบุคคลท่ีสาม 

ในหัวขอนี้ไดมีการศึกษาตัวอยางรูปแบบธุรกิจระบบโครงขายจําหนายไฟฟาสําหรับบุคคลท่ีสามใน

ตางประเทศ ซ่ึงครอบคลุมการศึกษาจากประเทศเนเธอรแลนด ประเทศอังกฤษ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ประเทศออสเตรเลีย ประเทศสิงคโปร ประเทศเกาหลี ประเทศแคนาดา (รัฐแอลเบอรตา) จากการศึกษาพบวา

รูปแบบธุรกิจท่ีมีแนวโนมจะเกิดข้ึนมากท่ีสุดในตางประเทศคือรูปแบบการซ้ือขายไฟฟาแบบ Peer-to-Peer 

นอกจากนี้คณะนักวิจัยไดศึกษาวิเคราะหรูปแบบธุรกิจรูปแบบตาง ๆ ในประเทศไทย เพ่ือทําใหเห็นถึงแนวโนม

การเขามาใชบริการโครงขายจําหนายสําหรับบุคคลท่ีสามของประเทศไทย ในการศึกษาวิเคราะหนั้น ไดศึกษา

รูปแบบธุรกิจรูปแบบตาง ๆ ท้ังดานการซ้ือขายในพ้ืนท่ีและตางพ้ืนท่ี รวมท้ังการซ้ือขายในระดับแรงดันเดียวกัน

และตางระดับแรงดัน โดยปจจัยท่ีสงผลตอแนวโนมในการเกิดรูปแบบธุรกิจท่ีไดนํามาวิเคราะหประกอบดวย 

จุดเชื่อมตอของคูสัญญา ระยะทางท่ีใชในการสงผานกําลังไฟฟาท่ีซ้ือขาย ระดับแรงดันท่ีทําการซ้ือขาย จํานวน

ผูใชบริการท่ีสามารถเชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟา และแนวโนมของอัตราคาบริการระบบโครงขายไฟฟา 

เปนตน จากการศึกษาพบวารูปแบบธุรกิจท่ีมีโอกาสเกิดสูงมากในประเทศไทย คือ รูปแบบการซ้ือขายไฟฟา

แบบ Peer-to-Peer ในขณะท่ี รูปแบบธุรกิจท่ีมีโอกาสเกิดนอย คือ รูปแบบท่ีมีการซ้ือขายขามโครงขายหรือ

การซ้ือขายท่ีมีระยะทางไกล 

 

3. การรับฟงความเห็นเกี่ยวกับการเปดใหบุคคลท่ีสามเช่ือมตอระบบโครงขายจําหนายไฟฟา 

ในการกําหนดอัตราคาบริการระบบโครงขายไฟฟาและอัตราคาบริการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ ตลอดจน

สัญญาหรือกฎระเบียบในการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาสําหรับบุคคลท่ีสามอยางเหมาะสมนั้น จําเปนอยาง

ยิ่งท่ีจะตองรับฟงความเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเก่ียวของกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของการ

ไฟฟาฝายจําหนายในอนาคต โครงการวิจัยนี้ไดมีการรับฟงความคิดเห็นจากการไฟฟาฝายจําหนายท้ังสองแหง 

(กฟภ. และ กฟน.) สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน และมีการประชุมรับฟงความคิดเห็นจาก

ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานซ่ึงประกอบดวยผูรับใบอนุญาตผลิตไฟฟา ผูรับใบอนุญาตระบบ

จําหนายไฟฟา และผูรับใบอนุญาตจําหนายไฟฟา จากการประชุมรับฟงความคิดเห็นกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ

ทําใหสามารถสรุปความคิดเห็นท่ีประโยชนและมีความจําเปนตอการนํามาปรับปรุงแนวทางการศึกษาวิจัยได

ดังนี้ 1) โครงสรางตนทุนตองมีการแยกองคประกอบชัดเจนและไมซํ้าซอนกับตนทุนท่ีนําไปคิดในอัตราคาไฟฟา 
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2) ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบกับการใหบริการของตางประเทศท้ังในเรื่องตนทุน คาบริการ และสัญญา 3) มี

การจําลองการกําหนดอัตราคาบริการหลายกรณีเพ่ือหารูปแบบท่ีเหมาะสมกับทุกฝาย 4) ในตนแบบสัญญา

ควรมีระบุหนวยของอัตราคาบริการตาง ๆ อยางชัดเจน 5) มีการคํานึงถึงความนาเชื่อถือไดของระบบไฟฟา

และประเภทของผูใชไฟฟา และ 6) มีการกําหนดอัตราเฉพาะสําหรับระบบผลิตพลังงานหมุนเวียน โดยความ

คิดเห็นตาง ๆ ท่ีไดรับจากการหารือรวมกับทุกฝายไดนํามาใชแกไขและปรับปรุงการศึกษาวิจัยการใหบริการ

โครงขายจําหนายไฟฟาท้ังในสวนของโครงสรางตนทุน การกําหนดอัตราคาบริการ รวมท้ังตนแบบสัญญาการ

ใหบริการโครงขายจําหนายไฟฟา เพ่ือใหการใหบริการระบบโครงขายจําหนายไฟฟาสําหรับบุคคลท่ีสามมีความ

เหมาะสมและเปนธรรมตอท้ังผูใชบริการและผูใหบริการ 

 

4. การศึกษาและทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับแนวทางการกําหนดคาบริการระบบโครงขายไฟฟาใน

ตางประเทศ 

ในหัวขอนี้ไดมีการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมแนวทางการกําหนดอัตราคาบริการระบบโครงขาย

จําหนายไฟฟาในตางประเทศ ในสวนของการศึกษาโครงสรางตนทุนของระบบโครงขายจําหนายไฟฟาใน

ตางประเทศทําใหทราบวาหลักการท่ีนิยมนํามาใชควบคุมการใหบริการท่ีมีลักษณะผูกขาดโดยธรรมชาติอยาง

โครงขายระบบไฟฟานั้น คือ หลักการกํากับดูแลสินทรัพย (Regulatory Asset Base: RAB) ซ่ึงผูกํากับดูแล

ควบคุมการลงทุนของผูใหบริการและนําเฉพาะตนทุนท่ีเก่ียวของกับการใหบริการมากําหนดอัตราคาบริการ 

ตนทุนท่ีถูกนํามาใชเพ่ือกําหนดรายไดของระบบจําหนายไดแก 1) มูลคาของทรัพยสินท่ีเก่ียวของกับโครงขาย

ตามมูลคาทางบัญชีในปจจุบัน 2) ตนทุนในการจัดการโครงขายทางตรง เชน คาแรง คาอุปกรณ คาบํารุงรักษา

ตาง ๆ เปนตน 3) ตนทุนทางออมในการจัดการโครงขาย เชน คาโทรศัพท คาใชจายดานระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ คาประกันภัย ตาง ๆ เปนตน 4) ตนทุนท่ีเกิดข้ึนเปนครั้งคราว เชนตนทุนในการเชื่อมตอระบบของ

ผูขอใชบริการเขากับโครงขาย เปนตน 5) ตนทุนทางการเงิน หรือ Cost of capital หมายถึงอัตราผลตอบแทน

ท่ีผูใหบริการโครงขายคาดหวังท่ีจะไดจากการจัดทําโครงขายและการใหบริการ 6) คาเสื่อมราคาของทรัพยสิน 

(Depreciation) และ 7) ภาษี ตาง ๆ เปนตน ในสวนของตนทุนท่ีเก่ียวของกับคาบริการเสริมประกอบดวย

บริการเสริมท่ีการไฟฟาฝายจําหนายเปนผูลงทุนและบริการเสริมท่ีไดรับจากการไฟฟาฝายผลิต โดยการกําหนด

อัตราคาบริการตองคํานึงถึงสวัสดิการของสังคม (Social Welfare) อีกท้ังยังตองจูงใจผูใหบริการมาลงทุนใน

โครงขาย ในสวนของการศึกษาทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของกับการกําหนดอัตราคาบริการโครงขายจําหนาย

ไฟฟาในตางประเทศ ทําใหทราบวาอัตราคาบริการสําหรับการใหบริการโครงขายจําหนายมีหลายประเภท 

ตัวอยางเชน อัตราคาบริการสําหรับสงจายกําลังไฟฟา (Wheeling Charge) อัตราคาบริการเสริม (Ancillary 

Service Charge) อัตราคาชดเชยความไมสมดุล (Imbalance) และอัตราคาบริการเชื่อมตอ (Connection 

Charge) เปนตน สําหรับแนวทางการกําหนดอัตราคาบริการสงจายกําลังไฟฟาสวนใหญจะใชรูปแบบคํานวณ

แบบ Postage Stamp โดยมีการกําหนดราคาตามพ้ืนท่ีท่ีใหบริการและตามระดับแรงดัน มีเพียงสวนนอย

เทานั้นท่ีใชหลักการวิเคราะหการไหลของกําลังไฟฟา ดังนั้น หลักการคํานวณท่ีจะนํามาประยุกตใชกับการ
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ใหบริการโครงขายจําหนายไฟฟาประเทศไทยควรใชรูปแบบการคํานวณแบบ Postage Stamp โดยมีการแยก

อัตราคาบริการตามพ้ืนท่ีและระดับแรงดัน 

 

5. การจัดทําโครงสรางตนทุน อัตราคาบริการ ระบบโครงขายไฟฟา และคาบริการอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ 

เม่ือมีบุคคลท่ีสามมาเชื่อมตอกับระบบโครงขายจําหนายไฟฟาของการไฟฟาฝายจําหนายจะทําใหการ

ไฟฟาฝายจําหนายจําเปนตองมีการเรียกเก็บคาบริการตาง ๆ เพ่ิมเติม โดยคณะนักวิจัยไดเสนอใหมีการเรียก

เก็บคาบริการตาง ๆ ท้ังหมด 7 สวน ไดแก คาบริการระบบโครงขายจําหนายไฟฟา (Wheeling Charge) 

คาบริการเสริม (Ancillary Services Charge) คาชดเชยพลังงานไฟฟาไมสมดุล (Imbalance Charge) 

คาบริการสํารองไฟฟา (Backup Charge) คาบริการการเชื่อมตอ (Connection Charge) คาชดเชยกําลังไฟฟา

สูญเสีย (Loss Charge) และอัตราคาบริการคาใชจายนโยบายภาครัฐ (Policy Expense Charge: PE) ซ่ึง

สําหรับอัตราคาบริการระบบโครงขายจําหนายไฟฟา คาบริการเสริม และคาสํารองไฟฟานั้นจะมีการกําหนด

กรอบการคํานวณ 3 ป ครอบคลุมป พ.ศ. 2563 – 2565 นอกจากนี้ สําหรับอัตราคาบริการระบบโครงขาย

ไฟฟา (Wheeling Charge) อัตราคาบริการเสริม (Ancillary Services Charge) และอัตราคาบริการสํารอง

ไฟฟา (Backup Charge) จะมีการแบงแยกโครงสรางอัตราคาบริการออกเปน 15 สวน แยกตามพ้ืนท่ี (5 พ้ืนท่ี 

– ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต นครหลวง) และแยกตามระดับแรงดัน (พ้ืนท่ีละ 3 

ระดับแรงดัน – แรงดัน ≥ 69 kV (HV) , แรงดัน 12 – 33 kV (MV) และแรงดัน < 12 kV (LV)) โดยภาพรวม

อัตราคาบริการระบบโครงขายไฟฟาและอัตราคาบริการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ สามารถสรุปไดดังตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 ภาพรวมอัตราคาบริการระบบโครงขายไฟฟาและอัตราคาบริการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

อัตรา

คาบริการ 

แนวคิด หนวย แหลงท่ีมาของตนทุน 

Wheeling 

Charge 

- พิจารณาแยกตามพ้ืนท่ี และ

แยกตามระดับแรงดัน 

- คาบริการข้ึนกับรูปแบบการซ้ือ

ขาย 

- พิจารณากําลังไฟฟาท่ีไหลผาน

แตละพ้ืนท่ี/แรงดัน 

Baht/kW/ป 

สินทรัพย  แผนการลงทุน และ

คาใชจาย ระบบจําหนายไฟฟาใน

สวนท่ีมีการใชงานปกต ิ

Ancillary 

Services 

- แบงเปน 2 สวน คือ AS จาก 

กฟผ. และ AS จากการไฟฟา

ฝายจําหนาย 

- AS จากการไฟฟาฝายจําหนาย

จะพิจารณา Voltage 

Regulation เปนหลัก 

Baht/kW/ป 

สินทรัพย  แผนการลงทุน และ

คาใชจาย ระบบจําหนายไฟฟาใน

สวนท่ีมีการใชงานปกติ ท่ีเก่ียวของ

กับ AS 

Imbalance 

- เรียกเก็บเม่ือผูผลิตและผูใช

ไฟฟาไมสมดุลกัน 

- การไฟฟาฝายจําหนายรับซ้ือใน

ราคาต่ํา และขายในราคาสูง 

- ไมซํ้าซอนกับอัตราคาบริการอ่ืน 

ๆ (เชน Wheeling Charge 

เปนตน) 

Baht/kWh 
ตนทุนการซ้ือ/ขายไฟฟา ของการ

ไฟฟาฝายจําหนายท่ีเพ่ิมมากข้ึน 

Backup 

- เรียกเก็บสําหรับ Capacity ท่ี

ไมไดถูกใชงานในภาวะปกติ Baht/kW/ป 

สินทรัพย  แผนการลงทุน และ

คาใชจาย ระบบจําหนายไฟฟาใน

สวนท่ีไดสํารองไว 

Connection 

- เรียกเก็บตามตนทุนท่ีเกิดข้ึน

จริง บาท 

ต น ทุ น ท่ี เ กิ ด ข้ึ น จ ริ ง จ า ก ก า ร

เชื่อมตอกับระบบโครงขายของผู

ขอใชบริการ 



  

ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟาสํานกังานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน พ.ศ.2562 6 

อัตรา

คาบริการ 

แนวคิด หนวย แหลงท่ีมาของตนทุน 

Loss 

- ผูผลิตไฟฟาจายเกินกําลังไฟฟา

ของผูใชไฟฟาเพ่ือชดเชย

กําลังไฟฟาสูญเสียในระบบ 

kW 
กําลังไฟฟาสูญเสียเฉลี่ยท่ีเกิดข้ึนใน

ระบบจําหนายไฟฟา 

Policy 

Expense 

- ผูขอใชบริการโครงขายรวม

รับภาระเพ่ือไมใหผูใชไฟฟาท่ียัง

อยูในระบบรับภาระคาใชจาย

สวนนี้มากข้ึน 

Baht/kWh 
ปจจุบัน กกพ. มีมติใหคา PE ท่ี 

0.28 บาท/หนวย 
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6. ตนแบบสัญญาสําหรับการเช่ือมตอการใหบริการระบบโครงขายจําหนายไฟฟาสําหรับเช่ือมตอโครงขาย

แกบุคคลท่ีสาม 

ในบทนี้จะกลาวถึงตนแบบสัญญาสําหรับผูใชบริการระบบจําหนายไฟฟาของการไฟฟาฝายจําหนาย 

(กฟน. และ กฟภ.) โดยในสวนของหลักการและเหตุผลของตนแบบสัญญาสําหรับผูใชบริการระบบจําหนาย

ไฟฟานั้นไดจากการศึกษาตนแบบสัญญาของประเทศในสหภาพยุโรป ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศใน

ทวีปเอเชีย ซ่ึงไดมีการวิเคราะหถึงวัตถุประสงคของสัญญา คุณสมบัติของผูใหบริการ การใชบริการระบบ

โครงขาย หลักการทางดานเทคนิค รูปแบบการเรียยกเก็บคาบริการ เง่ือนไขของการผิดสัญญา การยกเลิก

สัญญา และหลักประกันตาง ๆ โดยไดนําผลการศึกษาและวิเคราะหตนแบบสัญญาของตางประเทศมาจัดทํา

ตนแบบสัญญาสําหรับผูใชบริการระบบโครงขายไฟฟาของประเทศไทย โดยมีการปรับตนแบบสัญญาให

สอดคลองกับความคิดเห็นท่ีไดรับจากท้ังการไฟฟาฝายจําหนายและผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน 

 

7. ขอเสนอแนะและบทวิเคราะหในการใหบริการระบบโครงขายไฟฟาแกบุคคลท่ีสาม 

เพ่ือใหการกําหนดอัตราคาบริการระบบโครงขายไฟฟาและอัตราคาบริการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของสามารถ

นําไปใชงานไดในสถานการณจริง รวมถึงสามารถจูงใจใหมีผูขอใชบริการเชื่อมตอกับระบบโครงขายของการ

ไฟฟาฝายจําหนาย ในหัวขอนี้จะกลาวถึงขอเสนอแนะและบทวิเคราะหในการใหบริการระบบโครงขายไฟฟา

แกบุคคลท่ีสามโดยสามารถแบงเปนหัวขอตาง ๆ ไดแก การเรียกเก็บอัตราคาบริการระบบโครงขายไฟฟาและ

อัตราคาบริการอ่ืน ๆ ตามปริมาณ (Volumetric) และตามความตองการ (Demand) การกําหนดอัตรา

คาบริการระบบโครงขายไฟฟาและอัตราคาบริการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของควรมีการพิจารณาควบคูกับคาไฟฟาฐาน 

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับการใหบริการระบบโครงขายจําหนายไฟฟา อัตราคาบริการระบบโครงขาย

จําหนายไฟฟา และอัตราคาบริการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ และขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับตนแบบสัญญาสําหรับ

การใหบริการระบบโครงขายจําหนายไฟฟาสําหรับเชื่อมตอโครงขายแกบุคคลท่ีสาม ซ่ึงการเรียกเก็บคาบริการ

จากบุคคลท่ีสามนั้นตองไมซํ้าซอนกับอัตราท่ีเรียกเก็บกับผูใชไฟฟาท่ัวไป รวมถึงในกรณีท่ีตองการสนับสนุน

และจูงใจใหผูผลิตไฟฟาจากระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยมีการขอใชระบบโครงขายจําหนายไฟฟา

และขายไฟฟาใหแกลูกคาของตนนั้นจําเปนตองมีการพิจารณาใหมีการกําหนดอัตราคาบริการระบบโครงขาย

ไฟฟาสําหรับระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยตามปริมาณการใชงาน (Volumetric) 

 

8. สรุปอัตราคาบริการสําหรับผูขอใชบริการระบบโครงขายจําหนายไฟฟา 

จากการศึกษาอัตราคาบริการตาง ๆ สําหรับผูขอใชบริการระบบโครงขายไฟฟา จะสามารถสรุปอัตรา

คาบริการท้ังหมดไดดังนี้ 
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อัตรา 
ระดับแรงดัน/

พ้ืนท่ี 
ภาคเหนือ 

ภาค

ตะวันออก 

เฉียงเหนือ 

ภาคกลาง ภาคใต 
เขตนคร

หลวง 

Wheeling 

Charge 

(บาท/kW/เดือน) 

HV 52.96 38.56 24.40 41.25 31.28 

MV 83.16 74.50 47.23 88.78 84.47 

LV 114.62 118.46 67.15 127.24 78.80 

รวม 250.74 231.52 138.78 257.27 194.54 

Ancillary 

Service 

Charge (Dist.) 

(บาท/kW/เดือน) 

HV 7.51 5.47 3.46 5.85 4.17 

MV 11.79 10.57 6.70 12.59 11.26 

LV 16.26 16.80 9.52 18.05 10.51 

รวม 35.56 32.83 19.68 36.49 25.94 

Backup 

Charge 

(บาท/kW/เดือน) 

HV 33.41 24.33 15.39 26.03 16.68 

MV 52.47 47.01 29.80 56.01 45.05 

LV 72.32 74.74 42.37 80.28 42.02 

รวม 158.20 146.07 87.56 162.32 103.76 

Ancillary Service 

Charge (EGAT) 

68.9315 – 91.9087 บาท/kW/เดือน  

(เปนคาประมาณจากการทบทวนวรรณกรรม ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได  

หาก กฟผ. มีการประกาศบังคับใชอัตราคาอ่ืน ๆ) 

0.183 – 0.244 บาท/kWh 

(เปนคาประมาณจากการทบทวนวรรณกรรม ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได  

หาก กฟผ. มีการประกาศบังคับใชอัตราคาอ่ืน ๆ) 

Imbalance 

Charge 

กรณี การไฟฟาจําหนายรับซ้ือ ชวงรอยละ 0-2 
อัตราคาไฟฟาขายสงหักลบดวย 0.5842 บาท/

หนวย 

กรณี การไฟฟาฝายจําหนายขายเพ่ิม ชวงรอย

ละ 0-2 

อัตราคาไฟฟาขายปลีกบวกดวย 0.36215 บาท/

หนวย 

กรณี การไฟฟาจําหนายรับซ้ือ ชวงรอยละ 2-5 
อัตราคาไฟฟาขายสงหักลบดวย 1.1684 บาท/

หนวย 

กรณี การไฟฟาฝายจําหนายขายเพ่ิม ชวงรอย

ละ 2-5 

อัตราคาไฟฟาขายปลีกบวกดวย 0.7243 บาท/

หนวย 

Connection 

Charge 
เรียกเก็บตามตนทุนท่ีเกิดข้ึนจริง 

Loss Charge 

กรณีซ้ือขายในพ้ืนท่ี กฟภ.  
ผูผลิตไฟฟาจายกําลังไฟฟาเพ่ิมเตมิ 5.40% เพ่ือ

ชดเชยกําลังไฟฟาสูญเสียในระบบจําหนาย 

กรณีซ้ือขายในพ้ืนท่ี กฟน. 
ผูผลิตไฟฟาจายกําลังไฟฟาเพ่ิมเตมิ 3.60% เพ่ือ

ชดเชยกําลังไฟฟาสูญเสียในระบบจําหนาย 
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อัตรา 
ระดับแรงดัน/

พ้ืนท่ี 
ภาคเหนือ 

ภาค

ตะวันออก 

เฉียงเหนือ 

ภาคกลาง ภาคใต 
เขตนคร

หลวง 

กรณีซ้ือขายขามพ้ืนท่ี กฟภ. และ กฟน 
ผูผลิตไฟฟาจายกําลังไฟฟาเพ่ิมเตมิ 5.05% เพ่ือ

ชดเชยกําลังไฟฟาสูญเสียในระบบจําหนาย 

Policy Expense 

(PE) 
0.28 บาท/หนวย 

หมาย เหตุ : อั ต ร าค า บ ริ ก า ร  Wheeling Charge Ancillary, Service Charge, Backup Charge แล ะ 

Imbalance Charge คัดเลือกมาจากหนึ่งในรูปแบบของคาบริการท่ีคณะนักวิจัยเสนอ โดยหากตองการให

อัตราคาบริการเหลานี้จูงใจใหบุคคลท่ีสามมาขอใชและเชื่อมตอกับระบบโครงขายจําหนายไฟฟามากยิ่งข้ึนนั้น 

อัตราคาบริการเหลานี้อาจเลือกจากรูปแบบอ่ืน ๆ ท่ีนําเสนอในรายงานผลการศึกษาได 

 


	บทสรุปผู้บริหาร โครงการศึกษาอัตราค่าบริการสายส่งไฟฟ้า (Wheeling Charge) สำหรับ Third Party Access Study on Wheeling Charge for Third Party Access (TPA)

