
โดย สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564

โครงการการศึกษาอัตราคา่บริการสายสง่ไฟฟ้า 
(Wheeling Charge) 

ส าหรับ Third Party Access (TPA)

ภายใต้
ชุดโครงการวิจัยการบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบ

จากความผันผวนจากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเปล่ียนพลิกโฉม
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดท ำต้นแบบสัญญาส ำหรับกำรเชื่อมต่อกำรให้บริกำรระบบโครงข่ำยจ ำหน่ำยไฟฟ้ำส ำหรับ

เชื่อมต่อโครงข่ำยแก่บุคคลที่สำม
2. เพื่อศึกษำและน ำเสนอรูปแบบของธุรกิจระบบโครงข่ำยจ ำหน่ำยไฟฟ้ำส ำหรับบุคคลที่สำมที่อำจ

เกิดข้ึนในอนำคต 
3. เพื่อก ำหนดโครงสร้างอัตราค่าบริการระบบโครงข่ำยไฟฟ้ำในระบบจ ำหน่ำยที่มีควำมซับซ้อน

หลำกหลำยมำกขึ้น เช่น กำรซื้อขำยไฟฟ้ำข้ำมระดับแรงดัน กำรซื้อขำยไฟฟ้ำข้ำมพื้นที่ กำรซื้อขำย
ไฟฟ้ำเฉพำะช่วงเวลำ เป็นต้น 

4. เพื่อพิจำรณำถึงค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในระบบจ ำหน่ำย เช่น ค่ำชดเชยพลังงำนไฟฟ้ำไม่สมดุล 
(Imbalance) ค่ำบริกำรเสริม (Ancillary Service) และค่ำบริกำร Backup เป็นต้น

ที่มา วัตถุประสงค์ของโครงการ และแผนการด าเนินงาน



การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการโครงข่ายไฟฟ้าส าหรับบุคคลที่สาม
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วัตถุประสงค์ – เพื่อน ำควำมคิดเห็นจำกทุกภำคส่วนมำปรับใช้ในกำรก ำหนดอัตรำค่ำบริกำรและกำรจัดท ำ
ต้นแบบสัญญำกำรให้บริกำรโครงข่ำยจ ำหน่ำยไฟฟ้ำส ำหรับบุคคลที่สำมให้มีควำมเหมำะสมต่อทั้งผู้
ให้บริกำรและผู้ใช้บริกำร

ก าหนดการประชุม/รับฟังความคิดเห็นจากการไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่าย

นอกจากนี้ จะมีการประสานงานขอรับข้อมูล และหารือแนวทางการค านวณอัตราค่าบริการ แนว
ทางการด าเนินงาน ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ร่วมด้วย

ครั้งที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง
1 15 กรกฎาคม 2563 (On-site) 30 กรกฎาคม 2563 (On-site)
2 17 กันยายน 2563 (Online) 17 กันยายน 2563 (Online)
3 8 กุมภาพันธ์ 2564 (On-site) 7 พฤษภาคม 2564 (Online)
4 12 พฤษภาคม 2564 (Online) 10 มิถุนายน 2564 (Online)
5 31 พฤษภาคม 2564 (Online)



การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการโครงข่ายไฟฟ้าส าหรับบุคคลที่สาม
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ก าหนดการรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานเอกชน รอบที่ 1

รายชื่อบริษัท วันที่เข้าร่วมประชุม

บริษัท โกลว์ พลังงำน จ ำกัด
บริษัท อมตะ บ.ีกริม เพำเวอร์ จ ำกัด
บริษัท ผลิตไฟฟ้ำครบุรี จ ำกัด
บริษัท พลพำวเวอร์ซัพพลำย จ ำกัด
บริษัท ไฟฟ้ำสุรินทร์ จ ำกัด
บริษัท เอก็โก โคเจนเนอเรชั่น จ ำกัด
บริษัท แอ๊ดวำนซ์ อะโกร เอเชีย จ ำกัด
บริษัท เอ็นเอส-โอจี เอนเนอร์จี โซลูชั่นส์ (ไทยแลนด)์ จ ำกัด
บริษัท บำงกอก โคเจนเนอเรชั่น จ ำกัด
บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จ ำกัด
บริษัท ผลิตไฟฟ้ำและน้ ำเย็น จ ำกัด
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ำกัด (มหำชน)

- 27 สิงหำคม 2563 
- 28 สิงหำคม 2563
- 02 กันยำยน 2563
- 02 กันยำยน 2563
- 04 กันยำยน 2563 
- 07 กันยำยน 2563
- 07 กันยำยน 2563 
- 08 กันยำยน 2563
- 08 กันยำยน 2563
- 09 กันยำยน 2563
- 14 กันยำยน 2563
- 14 กันยำยน 2563



รายชื่อบริษัท วันที่เข้าร่วมประชุม

บริษัท แอ๊ดวำนซ์ อะโกร เอเชีย จ ำกัด
บริษัท บำงกอก โคเจนเนอเรชั่น จ ำกัด
บริษัท เอ็นเอส-โอจี เอนเนอร์จี โซลูชั่นส์ (ไทยแลนด)์ จ ำกัด
บริษัท เอก็โก โคเจนเนอเรชั่น จ ำกัด
บริษัท สหโคเจน (ชลบุร)ี จ ำกัด (มหำชน)
บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จ ำกัด

- 8 ธันวำคม 2563 
- 10 ธันวำคม 2563
- 10 ธันวำคม 2563
- 15 ธันวำคม 2563
- 18 ธันวำคม 2563
- 21 ธันวำคม 2563

การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการโครงข่ายไฟฟ้าส าหรับบุคคลที่สาม
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ก าหนดการรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานเอกชน รอบที่ 2



การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการโครงข่ายไฟฟ้าส าหรับบุคคลที่สาม
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ก าหนดการรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานเอกชน รอบที่ 3

รายชื่อบริษัท วันที่เข้าร่วมประชุม

บริษัท บำงกอก โคเจนเนอเรชั่น จ ำกัด
บริษัท อมตะ บ.ีกริม เพำเวอร์ จ ำกัด
บริษัท สหโคเจน (ชลบุร)ี จ ำกัด (มหำชน)
บริษัท แอ๊ดวำนซ์ อะโกร เอเชีย จ ำกัด
บริษัท เอก็โก โคเจนเนอเรชั่น จ ำกัด
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ำกัด (มหำชน)
บริษัท เอ็นเอส-โอจี เอนเนอร์จี โซลูชั่นส์ (ไทยแลนด)์ จ ำกัด
บริษัท ผลิตไฟฟ้ำและน้ ำเย็น จ ำกัด
บริษัท พีทีทีซี จ ำกัด (มหำชน)

- 3 มีนำคม 2564
- 5 มีนำคม 2564
- 9 มีนำคม 2564
- 9 มีนำคม 2564
- 11 มีนำคม 2564
- 11 มีนำคม 2564
- 12 มีนำคม 2564
- 18 มีนำคม 2564
- 25 มีนำคม 2564
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โครงสร้างต้นทุน (ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ)
1. มูลค่าของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับโครงข่าย
2. ต้นทุนในการจัดการโครงข่ายทางตรง เช่น ค่าแรง ค่าอุปกรณ์ ค่าบ ารุงรักษาต่าง ๆ 
3. ต้นทุนในการจัดการโครงข่ายทางอ้อม เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายด้านระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ค่าประกันภัย
4. ต้นทุนที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว เช่น ต้นทุนในการเชื่อมต่อระบบของผู้ขอใช้บริการเข้า

กับโครงข่าย
5. ต้นทุนทางการเงิน (Cost of Capital)
6. ค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน (Depreciation)
7. ค่าภาษี ต่าง ๆ
8. ต้นทุนที่เก่ียวข้องกับการให้บริการเสริมที่ถูกส่งผ่านมาจากระบบผลิตและระบบส่ง

บทสรุปการทบทวนวรรณกรรมเรื่องการให้บริการโครงข่ายส าหรับบุคคลที่สาม ภูเพิ่มมาครับ

ตัวอย่างประเทศที่ศึกษาและทบทวนวรรณกรรม ได้แก่ 1) สหรัฐอเมริกา 2) แคนาดา 3) สหราชอาณาจักร 4) นอร์เวย์ 5) 
สวีเดน 6) ออสเตรเลีย 7) นิวซีแลนด์ 8) เกาหลีใต้ 9) อาร์เจนตินา และ 10) ชิลี เป็นต้น



บทสรุปการทบทวนวรรณกรรมเรื่องการให้บริการโครงข่ายส าหรับบุคคลที่สาม

แนวทางการก าหนดอัตราค่าบริการ

Wheeling Charge
• ส่วนใหญ่ใช้วิธี Postage Stamp (มีการพิจารณาส่วนลดบางกรณี) มีส่วนน้อยที่ใช้ Power Flow base 
• ก าหนดอัตราตามพื้นที่และแรงดันเป็นส่วนใหญ่ มีส่วนน้อยที่ใช้ราคาตามจุดโหนด

Connection Charge
• ส่วนใหญ่ใช้วิธีพื้นฐาน ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

Imbalance Charge
• ก าหนดเป็นอัตราพิเศษ

Backup Charge
• แต่ละโครงข่ายมีสัดส่วนที่แตกต่างกัน 

และเรียกเก็บตามสัดส่วน Backup ที่
เกิดขึ้น

Ancillary Services Charge
• มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 6-12 ของต้นทุนรวม

Loss Charge
• ก าหนดจากสถิติของ Loss ในอดีต
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ตัวอย่างประเทศที่ศึกษาและทบทวนวรรณกรรม ได้แก่ 1) สหรัฐอเมริกา 2) แคนาดา 3) สหราชอาณาจักร 4) นอร์เวย์ 5) 
สวีเดน 6) ออสเตรเลีย 7) นิวซีแลนด์ 8) เกาหลีใต้ 9) อาร์เจนตินา และ 10) ชิลี เป็นต้น



วิธีการ
ค านวณ

Postage Stamp Contract Path Distance based MW-Mile
Power Flow based

MW-Mile

ข้อดี

• กำรค ำนวณสำมำรถอธิบำยให้เข้ำใจ
ได้ง่ำย ไม่ซับซ้อน

• ไม่จ ำเป็นต้องใช้กำรค ำนวณกำรไหล
ของก ำลังไฟฟ้ำ (หรือใช้ในปริมำณที่
น้อย)

• เริ่มมีกำรพิจำรณำถึงต ำแหน่งของผู้
ขอใช้บริกำร

• ไม่จ ำเป็นต้องใช้กำรค ำนวณกำรไหล
ของก ำลังไฟฟ้ำ (หรือใช้ในปริมำณที่
น้อย)

• มีกำรพิจำรณำถงึต ำแหน่งและ
ระยะทำงของผู้ขอใช้บริกำรและ
ลูกค้ำของผู้ขอใช้บริกำร

• ไม่จ ำเป็นต้องใช้กำรค ำนวณกำรไหล
ของก ำลังไฟฟ้ำ (หรือใช้ในปริมำณที่
น้อย)

• มีกำรพิจำณำถงึต ำแหน่งและ
ระยะทำงของผู้ขอใช้บริกำรและ
ลูกค้ำของผู้ขอใช้บริกำร

• สำมำรถสะท้อนปริมำณระบบ
โครงข่ำยที่ถูกใช้งำนได้มำกที่สุด 
เนื่องจำกใช้กำรค ำนวณกำรไหลของ
ก ำลังไฟฟ้ำ

ข้อเสีย

• ไม่ได้พิจำรณำถึงปริมำณก ำลังไฟฟ้ำ
ที่อำจใช้งำนจริงโดยผู้ขอใช้บริกำร

• ไม่ได้ค ำนึงถึงต ำแหน่งและระยะทำง
ระหว่ำงผู้ขอใช้บริกำรและลูกค้ำของ
ผู้ขอใช้บริกำร

• ไม่ได้พิจำรณำถึงปริมำณก ำลังไฟฟ้ำ
ที่อำจใช้งำนจริงโดยผู้ขอใช้บริกำร

• ไม่ได้ค ำนึงถึงระยะทำงระหว่ำงผู้ขอ
ใช้บริกำรและลูกค้ำของผู้ขอใช้
บริกำร

• ต้องมีวิธีกำรเลือกเส้นทำงกำรส่งจ่ำย
พลังงำนส ำหรับผู้ขอใช้บริกำรแต่ละ
รำย

• เส้นทำงที่เลือกอำจไม่สะท้อนกำรใช้
งำนสำยส่งจริงทั้งหมด

• ไม่ได้พิจำรณำถึงปริมำณก ำลังไฟฟ้ำ
ที่อำจใช้งำนจริงโดยผู้ขอใช้บริกำร

• อำจต้องมีวิธีกำรเลือกเส้นทำงกำรส่ง
จ่ำยพลังงำนส ำหรับผู้ขอใช้บริกำรแต่
ละรำย

• เส้นทำง และ/หรือ ระยะทำง ที่
พิจำรณำอำจไม่สะท้อนกำรใช้งำน
สำยส่งจริงทั้งหมด

• ต้องใช้กำรค ำนวณกำรไหลของ
ก ำลังไฟฟ้ำ ท ำให้กำรค ำนวณมีควำม
ซับซ้อน และใช้ทรัพยำกรในกำร
ค ำนวณสูง

การจัดสรรต้นทุนค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าในทางทฤษฎี

จากการหารือร่วมกับ กฟภ. และ กฟน. คณะวิจัยมีแนวคิดในการก าหนดอัตราค่าด้วยวิธี Postage Stamp โดยมีการก าหนด
อัตราแยกตามพื้นที่และระดับแรงดันเพื่อให้สามารถสะท้อนถึงต าแหน่งของผู้ขอใช้บริการมากยิ่งขึ้น

แนวคิดพื้นฐานในการก าหนดอัตราคา่บริการ Wheeling Charge
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แนวคิดพื้นฐานในการก าหนดอัตราคา่บริการ Wheeling Charge
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ในกำรก ำหนดอัตรำค่ำบริกำร Wheeling Charge คณะวิจัยมีแนวคิดในกำรก ำหนดอัตรำค่ำด้วยวิธี Postage 
Stamp โดยมีกำรก ำหนดอัตรำค่ำบริกำรแยกตำมพื้นที่และแยกตำมระดับแรงดัน โดยมีรำยละเอียดดังนี้

5 พื้นที่ พื้นที่ละ 3 ระดับแรงดัน

รวมเป็น 15 
ต้นทุน/อัตรา แยก

ตามพื้นที่และ
ระดับแรงดัน

โครงสร้างต้นทุน/อัตราค่าบริการ Wheeling Charge

พื้นที่ กฟภ. ภาคเหนือ

พื้นที่ กฟภ. ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

พื้นที่ กฟภ. ภาคกลาง

พื้นที่ กฟภ. ภาคใต้

พื้นที่ กฟน.

แรงดัน ≥ 69 kV (HV)

ระดับแรงดัน 12 – 33  kV (MV)

แรงดัน < 12 kV (LV)

แรงดัน ≥ 69 kV (HV)

ระดับแรงดัน 12 – 33  kV (MV)

แรงดัน < 12 kV (LV)



แนวคิดพื้นฐานในการก าหนดอัตราคา่บริการ Wheeling Charge
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ในกำรก ำหนดค่ำบริกำร Wheeling Charge จ ำเป็นต้องค ำนึงถึงต้นทุนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องในกำรพิจำรณำ โดยอำจ
ครอบคลุมต้นทุนต่ำง ๆ ดังนี้

ต้นทุนที่เก่ียวข้องในการพิจารณาก าหนดอัตราค่าบริการ Wheeling Charge

สินทรัพย์ระบบโครงข่าย แผนการลงทุนในอนาคต ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน

- ที่ดิน/อำคำร/สิ่งก่อสร้ำง
- อุปกรณ์สถำนีไฟฟ้ำ
- อุปกรณ์สำยส่ง/จ ำหน่ำย
- ระบบควบคุมก ำลังไฟฟ้ำ
- ระบบสื่อสำร
- อุปกรณ์ศูนย์ควบคุม
- อุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- แผนพัฒนำระบบจ ำหน่ำย
- แผนพัฒนำสำยจ ำหน่ำย
- แผนพัฒนำสถำนีไฟฟ้ำ
- แผนพัฒนำศูนย์ควบคุม
- แผนพัฒนำระบบสื่อสำร
- แผนพัฒนำระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนและ
ซ่อมบ ำรุง

- เงินเดือนพนักงำน
- ค่ำใช้จ่ำยบุคลำกร
- ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง



จำกหลักกำรดังกล่ำวท ำให้เขียนสมกำรในกำรค ำนวณอัตรำค่ำบริกำรได้
ดังนี้
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แนวคิดพื้นฐานในการก าหนดอัตราคา่บริการ Wheeling Charge

ผู้ผลิตไฟฟ้ำ ผู้ใช้ไฟฟ้ำ

ก าลังไฟฟ้าส าหรับค านวณ Wheeling Charge: กรณีพิจารณาแยกตามพื้นที่ เท่านั้น

Area 1

Area 2

Area 3

5 MW5 MW

ในกำรก ำหนดอัตรำค่ำบริกำรระบบโครงข่ำยจะไม่สามารถพิจารณา
ค่าบริการจากผู้ใช้ไฟฟา้เพียงอย่างเดียว โดยจำกภำพจะพบว่ำในกรณี

ที่ระบบโครงข่ำยไม่มีผู้ใช้ไฟฟ้ำ (Area 1 2 3) หำกท ำกำรพิจำรณำ
เฉพำะผู้ใช้ไฟฟ้ำจะท ำให้ไม่สำมำรถค ำนวณอัตรำค่ำบริกำรได้

Area 4
สมมติว่ำมีผู้ผลิตไฟฟ้ำและผู้ใช้ไฟฟ้ำอยู่ใน Area 1 และ Area 4 ดังภำพ 
ในกำรที่ผู้ผลิตไฟฟ้ำใน Area 1 จะจ่ำยก ำลังไฟฟ้ำให้ผู้ใช้ไฟฟ้ำที่ Area 
4 ผู้ผลิตไฟฟ้ำจ ำเป็นต้องจ่ำยก ำลังไฟฟ้ำผ่ำน Area 2 และ Area 3 ซึ่ง
จะพบว่ำในกรณีนี้ TPA มีกำรใช้บริกำรระบบโครงข่ำยทั้ง Area 1 2 3 
และ 4 ร่วมด้วย โดยหำกพิจำรณำเฉพำะผู้ใช้ไฟฟ้ำจะไม่สำมำรถท ำให้

ครอบคลุม Area 1 2 และ 3 ได้

3 MW 3 MW

2 MW 2 MW

ดังนั้นแล้วในกำรก ำหนดอัตรำค่ำบริกำรของแต่ละพื้นที่นัน้จ ำเป็นต้อง
ค านึงถึงก าลังไฟฟ้าที่ไหลออกจากพืน้ท่ี (Tie Line) และก าลงัไฟฟ้า

ของผู้ใช้ไฟฟ้าร่วมกัน (Load)
, ,

A
A

A out TL A

Cost
WR

Load P
=

+ 

WRA = อตัราค่าบริการในพื้นท่ี A CostA= ตน้ทุนในพื้นท่ี A LoadA = ผูใ้ชไ้ฟฟ้าในพื้นท่ี A 

Pout,TL,A = ก าลงัไฟฟ้าใน Tie Line ท่ีมีก าลงัไฟฟ้าไหลออกจากพื้นท่ี A



Area 2
MV จะพิจำรณำจำก 
1) Load ในระดับแรงดัน MV ของ Area 2 
2) ก ำลังไฟฟ้ำใน Tie Line ที่เชื่อมต่อระหว่ำง Area 2 กับ Area 3
3) ก ำลังไฟฟ้ำที่ไหลผ่ำนหม้อแปลง MV/LV ของ Area 2 
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แนวคิดพื้นฐานในการก าหนดอัตราคา่บริการ Wheeling Charge

Area 1

HV

MV

LV

Area 2

HV

MV

LV

Area 3

HV

MV

LV

Area 4

HV

MV

LV

ก าลังไฟฟ้าส าหรับค านวณ Wheeling Charge: กรณีพิจารณาแยกตามพื้นที่ และระดับแรงดัน

ในกรณีที่มีกำรพิจำรณำพื้นที่และระดับแรงดนัร่วมกัน กำรก ำหนดอัตรำ
จะอำศัยหลักกำรเดียวกับกรณีพิจำรณำเฉพำะพื้นที่ โดยกำรพิจำรณำ
ค่ำบริกำรที่ระดับแรงดันต่ำง ๆ จะก ำหนดจำกผลรวมก ำลังไฟฟ้ำของ  

Load และ ก ำลังไฟฟ้ำใน Tie-line และ ก ำลังไฟฟ้ำในหม้อแปลง ที่ไหล
ออกจำกพื้นที่และระดับแรงดันนัน้ ๆ 

Area 4
HV จะพิจำรณำจำก 
1) Load ในระดับแรงดัน HV ของ Area 4 
2) ก ำลังไฟฟ้ำใน Tie Line ที่เชื่อมต่อระหว่ำง Area 1 กับ Area 4
3) ก ำลังไฟฟ้ำที่ไหลผ่ำนหม้อแปลง HV/MV ของ Area 4

ตัวอย่างอย่างง่าย พิจารณาระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าท่ีมีพื้นที่ทั้งหมด 4 พื้นที่ และในแต่ละ

พื้นที่มี 3 ระดับแรงดัน ดังภาพ

ผู้ใช้ไฟฟ้ำ
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แนวคิดพื้นฐานในการก าหนดอัตราคา่บริการ Wheeling Charge

ตัวอย่างการก าหนดอัตราค่าบริการส าหรับการซื้อขายรูปแบบต่าง ๆ
ตัวอย่างกรณีซื้อขายในพื้นที่เดียวกัน

กรณีที่ 1.1

อัตราค่าบรกิารระบบโครงข่ายจ าหนา่ยไฟฟา้
คิดเป็น

อัตราค่าบรกิารของ HV + MV + LV

HV

MV

LV

MV

LV LV LV

กรณีที่ 1.2

อัตราค่าบรกิารระบบโครงข่ายจ าหนา่ยไฟฟา้
คิดเป็น

อัตราค่าบรกิารของ HV + MV + LV

HV

MV

115 kV

MV

LV LV LV

ผู้ผลิตไฟฟ้ำ TPA ผู้ใช้ไฟฟ้ำ TPA



กรณีที่ 2.3

อัตราค่าบรกิารระบบโครงข่ายคิดเป็น

อัตราค่าบรกิารของ พื้นที่ที่ 1 (HV) +
พื้นที่ที่ 2 (LV + MV + HV)

HV HV

MV

LV

MV

LV LV LV

พ้ืนท่ีท่ี 1 พ้ืนท่ีท่ี 2

ผู้ผลิตไฟฟ้ำ TPA ผู้ใช้ไฟฟ้ำ TPA
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แนวคิดพื้นฐานในการก าหนดอัตราคา่บริการ Wheeling Charge

ตัวอย่างการก าหนดอัตราค่าบริการส าหรับการซื้อขายรูปแบบต่าง ๆ
ตัวอย่างกรณีซื้อขายต่างพื้นที่กัน

กรณีที่ 2.4

อัตราค่าบรกิารระบบโครงข่ายคิดเป็น

อัตราค่าบรกิารของ พื้นที่ที่ 1 (MV + HV) +
พื้นที่ที่ 2 (MV + HV)

MV

LV

MV

LV LV LV

พ้ืนท่ีท่ี 1 พ้ืนท่ีท่ี 2

HV HV



ที่มา : 
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International transmission pricing review, frontier economics, July 2009
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จากการทบทวนเอกสารในต่างประเทศ ในเบื้องต้นคณะวิจัยเสนอให้ในการเชื่อมต่อกับระบบ
โครงข่ายจ าหน่ายไฟฟ้า ผู้ขอใช้บริการระบบโครงข่ายต้องจ่ายค่าบริการอื่น ๆ ได้แก่

1) ค่าบริการเสริม (Ancillary Service)
2) ค่าบริการ Backup
3) ค่าชดเชยพลังงานไฟฟ้าไม่สมดุล (Imbalance)
4) ค่าบริการการเชื่อมต่อ (Connection Charge)
5) ค่าบริการก าลังไฟฟ้าสูญเสีย (Loss Charge)



อัตราค่าบริการเสริมจาก กฟผ. กฟภ. และ กฟน. จะสามารถค านวณได้หาก กฟผ. กฟภ. และ กฟน. สามารถพิจารณาแยกสินทรัพย์ส าหรับให้บริการเสริม
อย่างไรก็ตามในปัจจุบันการเก็บข้อมูลบัญชีทรัพย์สินของการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง นั้นจะยังไมส่ามารถแยกได้อยา่งชัดเจนว่าอุปกรณ์ใดมีหน้าที่ในการ
ให้บริการเสริม ท าให้การพิจารณาต้นทุนด้าน Ancillary services ของการไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่ายนั้นสามารถท าได้ยากในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามในการศกึษานี้
จะมีการน าเสนอตัวอย่างการค านวณอัตราค่าบริการเสรมิต่อไป

2. Ancillary Services ที่การไฟฟ้าฝ่ายจ าหนา่ยบริการใหแ้ก่ผู้ใชไ้ฟฟ้าของการไฟฟ้าฝา่ยจ าหนา่ยเอง
• จ ำเป็นต้องมีกำรวิเครำะห์ถึงค่ำบริกำรเสรมิที่กำรไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำยให้แกบุ่คคลที่สำมอย่ำงเหมำะสม 
• จำกกำรหำรือร่วมกบั กฟภ. และ กฟน. คำดว่ำจะมุ่งเน้นไปที่ด้ำนกำรควบคุมแรงดันเป็นหลัก

แนวคิดพื้นฐานในการก าหนดอัตราคา่บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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แนวคิดเกี่ยวกับค่าบริการเสริม (Ancillary Service)
Ancillary Services โดยทั่วไปจะประกอบด้วย 
• Voltage Control
• Frequency Response
• Reserve 
• Black Start

Ancillary Services เหล่ำนี้อำจเก่ียวข้องกับ กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิต กำรไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำย หรือทั้งกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตและฝ่ำยจ ำหน่ำยได้ ดังนั้น กำร
ก ำหนดอัตรำค่ำบริกำร Ancillary Services ในเบ้ืองต้นนั้นจ ำเป็นต้องมีกำรก ำหนดประเภทของ Ancillary Services ที่เกี่ยวข้อง โดยอำจเป็น 2 
ประเภทหลัก คือ 

1. Ancillary Services ที่การไฟฟ้าฝ่ายจ าหนา่ยได้รับจาก กฟผ.
• ผู้ใช้ไฟฟ้ำและ/หรือบุคคลที่สำมที่เชื่อมต่อกับระบบจ ำหน่ำยไฟฟ้ำจะได้รับประโยชน์ใน Ancillary Service น้ี
• ในปัจจุบันกำรไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำยจะเป็นผู้จ่ำยค่ำบริกำรเสรมิดังกล่ำวให้แก่กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทยผ่ำนอัตรำค่ำไฟฟ้ำขำยส่ง 
• ต้นทุนกำรบริกำรเสริมที่รบัมำจำก กฟผ. อำจสำมำรถประมำณได้จำกสัดส่วนต้นทุนกำรบริกำรเสริมในต้นทุนรวมของกำรขำยส่งไฟฟ้ำในต่ำงประเทศ

สูตรการค านวณอยา่งง่ายสามารถแสดง
ได้ดังนี้ ,VR dist

peak

Cost
VR =

P

VR คือ อัตราค่าบริการ Voltage Regulation (บำท/MW) CostVR,dist คือ ต้นทุนส าหรับการด าเนินการด้าน Voltage Regulation ในระบบจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ (บำท)
Ppeak คือ ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของระบบโครงข่ายจ าหน่ายไฟฟ้า



เมื่อสามารถแบ่งความจุของอุปกรณ์ในระบบโครงข่ายจ าหน่ายไฟฟ้า
เป็น 2 ส่วนแล้ว จะท าให้สามารถพิจารณาต้นทุนที่เกิดขึ้นส าหรับ
การคิดค่าบริการ Backup ตำมสัดส่วนของควำมจุส ำหรับส ำรอง
ไฟฟ้ำในกรณีจ่ำยไฟฉุกเฉิน (เบื้องต้นก ำหนดควำมจุส ำหรับกำรจ่ำย
ไฟฟ้ำในกรณีปกติไว้ที่ 55%)

แนวคิดพื้นฐานในการก าหนดอัตราคา่บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

18

แนวคิดเกี่ยวกับค่าบริการ Backup
ค่าบริการ Backup เป็นค่ำบริกำรที่พิจำรณำในกำรคืนเงินกำรลงทุนของกำรไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำยใน

ส่วนที่จ ำเป็นต้องมีกำรลงทุนเพื่อส ำรองและรองรับระบบโครงข่ำยจ ำหน่ำยไฟฟ้ำในกรณีที่เกิดเหตุกำรณ์
ผิดปกติ หรือเหตุกำรณ์ฉุกเฉิน 

โดยปกติ Utilization Factor ของอุปกรณ์ในระบบจ ำหน่ำยไฟฟ้ำจะมีค่ำอยู่ที่ประมำณร้อยละ 30 
- 60 โดยจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะท าให้สามารถแบ่งความจุ (Capacity) ของอุปกรณ์ในระบบโครงข่ำย
ไฟฟ้ำออกเป็นควำมจุส ำหรับกำรรองรับกำรท ำงำนในสภำวะปกติ และ ควำมจุส ำหรับส ำรองไฟฟ้ำกรณี
จ่ำยไฟฟ้ำฉุกเฉินได้



ผู้ที่ท าให้เกิดเหตุการณ์
พลังงานไฟฟ้าไม่สมดุล
จะต้องเป็นผู้ช าระ
ค่าบริการที่เกิดขึ้น

อัตราค่าบริการพลังงาน
ไฟฟ้าไม่สมดุลควร
ค านึงถึงต้นทุนของการ
ไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่ายที่
เกิดขึ้นเนื่องจาก
เหตุการณ์พลังงาน
ไฟฟ้าไม่สมดุล

เมื่อบุคคลที่สามต้องการ
รับไฟฟ้า (ซื้อไฟฟ้า) 
เพิ่มเติมจากการไฟฟ้า
ฝ่ายจ าหน่าย ในกรณีนี้
การไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่าย
ควรจะขายไฟฟ้าใน
ราคาที่ไม่ต่ ากว่าอัตรา
ค่าไฟฟ้าขายปลีก และ
เป็นธรรมกับผู้ที่มีส่วน
ได้ส่วนเสีย
(เช่น กำรไฟฟ้ำฝ่ำย
จ ำหน่ำยขำยในอัตรำ
Peak ของค่ำไฟฟ้ำขำย
ปลีก เป็นต้น)

กรณีที่การไฟฟ้าฝ่าย
จ าหน่ายจ าเป็นต้องมี
การรับซื้อไฟฟ้า
เพิ่มเติม ในกรณีนี้การ
ไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่ายควร
จะซื้อไฟฟ้าในราคาที่ไม่
สูงกว่าอัตราค่าไฟฟ้า
หรือราคารับซื้อไฟฟ้า
อัตราต่ าสุดที่การไฟฟ้า
ฝ่ายจ าหน่ายรับซื้ออยู่
ในปัจจุบัน และเป็น
ธรรมกับผู้ที่มีส่วนได้
ส่วนเสีย (เช่น กำร
ไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำยรับ
ซื้อในอัตรำ Off-peak 
ของค่ำไฟฟ้ำขำยส่ง )

ต้นทุนที่มีการเรียกเก็บผ่าน
อัตราค่าพลังงานไฟฟ้า
ไม่สมดุลไม่ควรซ้ าซ้อน
กับต้นทุนที่ได้มีการ
เรียกเก็บจากบุคคลที่
สามผ่านค่าบริการอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง (เช่น มีการ
เรียกเก็บ Demand 
Charge ซ้ าซ้อนกับ 
Wheeling Charge 
เป็นต้น)

แนวคิดพื้นฐานในการก าหนดอัตราคา่บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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แนวคิดเกี่ยวกับค่าชดเชยพลังงานไฟฟ้าไม่สมดุล (Imbalance)
รูปแบบการเกิดเหตุการณ์พลังงานไฟฟ้าไม่สมดุลจะท าให้สามารถก าหนดอัตราค่าบริการพลังงานไฟฟ้าไม่สมดุลได้ โดยในเบื้องต้นจะมี

แนวคิดในการก าหนดค่าชดเชยพลังงานไฟฟ้าไม่สมดุล (Imbalance) บนพื้นฐานแนวคิด 5 ประการ คือ

หมำยเหตุ: คณะวิจัยเสนอแนวคิดเบื้องต้น ซึ่งอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหลังจำกกำรหำรือร่วมกับ กฟภ. และ กฟน.



แนวคิดพื้นฐานในการก าหนดอัตราคา่บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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แนวคิดเกี่ยวกับค่าบริการการเชื่อมต่อ (Connection Charge)

แนวคิดเกี่ยวกับค่าบริการก าลังไฟฟ้าสูญเสีย (Loss Charge)

รูปแบบที่ รูปแบบ

1
ผลิตไฟฟ้ามีการผลิตไฟฟ้าสูงกว่าปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าโดยผู้ผลิตไฟฟ้าจ่ายก าลังไฟฟ้าสูงกว่าความต้องการไฟฟ้า
คิดเป็นร้อยละเทียบเท่ากับค่าเฉลี่ยของก าลังไฟฟ้าสูญเสียในระบบโครงข่าย (ได้รับความเห็นชอบจาก กฟภ. และ กฟน.)

2
ประเมินมูลค่ำก ำลังไฟฟ้ำสูญเสียในระบบโครงข่ำยเป็นมูลค่ำเงิน และพิจำรณำเป็นต้นทุน และค ำนวณเป็นอัตรำค่ำบริกำร
ก ำลังไฟฟ้ำสูญเสีย 

รูปแบบที่ รูปแบบ

1 ก าหนดอย่างเหมาะสมโดยการไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่ายตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง



ในการก าหนดค่าบรกิารโครงข่ายต้องมีการพิจารณาถึงปัจจยั
ต่าง ๆ ได้แก่

1. รายได้ที่พึ ง ได้ รับจากการให้บริการระบบโครงข่าย 
(Revenue Requirement) ครอบคลุมผลก าไรจากการ
ด าเนินงานและค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน

2. ผลก าไรจากการด าเนินงานจะพิจารณาถึงสินทรัพย์ที่ได้มี
การด าเนินการอยู่ รวมถึงสินทรัพย์ที่จะได้มีการด าเนินงาน
ในอนาคต (ซึ่งอยู่ในรอบการค านวณ Wheeling Charge
รอบนั้น ๆ)

3. การก าหนดอัตราค่าบริการต้องมีการก าหนดกรอบในการ
ค านวณค่าบริการว่าจะน าต้นทุนในช่วงกี่ปีในอนาคตมี
พิจารณาในการก าหนดค่าบริการระบบโครงข่าย (3, 5, 10, 
20 ปี เป็นต้น)

4. การค านวณอ้างอิงตามต้นทุนทางการเงินของของการไฟฟ้า 
(WACC และ ROIC) รวมถึงสมมุติฐานอายุการใช้งานและ
อายุการก่อสร้างโครงการต่าง ๆ

สรุปภาพรวมแนวคิดเกี่ยวกับการก าหนดอัตราค่าบริการ Wheeling Charge และค่าบริการอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง
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หลักการค านวณอัตราค่าบริการต่าง ๆ

ปี 2562

ต้นทุนที่ลงทุนไป หรือ รายได้ที่พึงได้รับจากการ
ให้บริการระบบโครงข่าย (Revenue Requirement)

รายได้ที่ได้รับจากการให้บริการระบบโครงข่าย

ผลประโยชน์ (+)
เงินลงทุน (-)

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567

ตัวอย่ำงกรอบกำรค ำนวณ



อัตรำค่ำบริกำรต่ำง ๆ จะค ำนวณจำกมูลค่ำปัจจุบันสุทธิของ Revenue Requirement และรำยได้ที่กำรไฟฟ้ำจะได้รับจำก
กำรเรียกเก็บอัตรำค่ำบริกำรนั้น ๆ

Total Asset ในแต่ละปีสำมำรถค ำนวณจำก
1) สินทรัพย์ของโครงกำรระหว่ำงก่อสร้ำง 
2) สินทรัพย์หลังให้บริกำร (หลัง COD)
3) สินทรัพย์เงินสดหมุนเวียน

NOPAT (Net Operating Profit After Tax) คิดเป็น ROIC% ของ Total Asset หรือ

*%ROIC จะคิดเทียบเท่ำกับ WACC ของกำรไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำย

ในโครงกำรนี้จะพิจำรณำให้กำรไฟฟ้ำได้ก ำไรบนพื้นฐำนสินทรัพย์ที่ด ำเนินงำนในแต่ละปีโดยพิจำรณำ

โดย  Operating Profit คือ ก ำไรก่อนหักภำษี ค ำนวณจำก
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สรุปภาพรวมแนวคิดเกี่ยวกับการก าหนดอัตราค่าบริการ Wheeling Charge และค่าบริการอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง

%NOPAT ROIC TotalAsset= 

แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับต้นทุนค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้า

Expense คือ ค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด เช่น
1) ค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำน
2) ค่ำเสื่อมรำคำ

Revenue Requirement (RR) หรือ รำยได้ที่พึงได้รับจำก

กำรไฟฟ้ำจะได้ก ำไรคดิเป็น %WACC (4.26%) ของสินทรัพย์ที่ได้มีกำรน ำเนินกำรอยู่ เช่น หำกในปีปัจจุบันกำรไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำยมีสินทรัพย์ที่ด ำเนินกำรอยู่ใน
ปีนั้น 100  ล้ำนบำท  และค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำน (รวมค่ำเสื่อมรำคำ) คิดเป็น 50 ล้ำนบำท ดังนั้นกำรไฟฟ้ำควรได้ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 5 ล้ำนบำท ซึ่งหำกไม่

คิดภำษีจะท ำให้ในปีนั้น ๆ กำรไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำยต้องได้รับเงินจำกกำรด ำเนินงำนคิดเป็น 5 + 50 = 55 ล้านบาท

RR Operating Profit Expense= +

1 %

NOPAT
Operating Profit

TAX
=

−



อัตราค่าบริการ แนวคิด หน่วย แหล่งที่มาของต้นทุน

Wheeling Charge

- พิจำรณำแยกตำมพ้ืนที่ และแยกตำมระดับ
แรงดัน

- ค่ำบริกำรขึน้กับรูปแบบกำรซื้อขำย
- พิจำรณำก ำลังไฟฟ้ำทีไ่หลผ่ำนแต่ละพื้นที/่

แรงดัน

Baht/kW/ปี
สินทรัพย์ แผนกำรลงทุน และค่ำใช้จ่ำย ระบบ

จ ำหน่ำยไฟฟ้ำในส่วนที่มีกำรใช้งำนปกติ

Ancillary Services

- แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ AS จำก กฟผ. และ AS 
จำกกำรไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำย

- AS จำกกำรไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำยจะพิจำรณำ 
Voltage Regulation เป็นหลัก

Baht/kW/ปี
ต้นทุนจำกกำรซือ้ไฟฟ้ำจำก กฟผ. และ สินทรัพย์ 
แผนกำรลงทุน และค่ำใช้จ่ำย ระบบจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ

ในส่วนที่มีกำรใช้งำนปกติ : ที่เกี่ยวข้องกับ AS

Backup
- เรียกเก็บส ำหรับ Capacity ที่ไม่ได้ถูกใช้งำน

ในภำวะปกติ
Baht/kW/ปี

สินทรัพย์ แผนกำรลงทุน และค่ำใช้จ่ำย ระบบ
จ ำหน่ำยไฟฟ้ำในส่วนที่ได้ส ำรองไว้

Imbalance

- เรียกเก็บเมื่อผู้ผลิตและผู้ใช้ไฟฟ้ำไม่สมดุลกัน
- กำรไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำยรับซื้อในรำคำต่ ำ และ

ขำยในรำคำสูง
- ไม่ซ้ ำซ้อนกับอัตรำค่ำบริกำรอื่น ๆ (เช่น 

Wheeling Charge เป็นต้น)

Baht/kWh
ต้นทุนกำรซื้อ/ขำยไฟฟ้ำ ของกำรไฟฟ้ำฝ่ำยจ ำหน่ำย

ที่เพิ่มมำกขึน้

Connection - เรียกเก็บตำมต้นทุนที่เกิดขึน้จริง บำท
ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงจำกกำรเชื่อมต่อกับระบบ

โครงข่ำยของผู้ขอใช้บริกำร

Loss
- ผู้ผลิตไฟฟ้ำจ่ำยเกินก ำลังไฟฟ้ำของผู้ใช้ไฟฟ้ำ

เพื่อชดเชยก ำลังไฟฟ้ำสูญเสียในระบบ
kW

ก ำลังไฟฟ้ำสูญเสียเฉลี่ยที่เกดิขึน้ในระบบ
จ ำหน่ำยไฟฟ้ำ

สรุปภาพรวมแนวคิดเกี่ยวกับการก าหนดอัตราค่าบริการ Wheeling Charge และค่าบริการอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง
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ข้อมูลระบบโครงข่ายจ าหน่ายไฟฟ้าที่ใช้ในการวิเคราะห์
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1. ข้อมูลต้นทุนระบบโครงข่ายจ าหนา่ยไฟฟา้ 2. ข้อมูลระบบโครงข่ายจ าหน่ายไฟฟา้

1.1 รำยกำรสินทรัพย์ระบบโครงข่ำยไฟฟ้ำ
1.2 สินทรัพย์ระบบโครงข่ำยไฟฟำ้
1.3 แผนกำรลงทุนในอนำคต
1.4 ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน

2.1 หน่วยจ ำหนำ่ยไฟฟ้ำ
2.2 ก ำลังไฟฟ้ำ

ภาพรวมของมูลระบบโครงข่ายจ าหน่ายไฟฟ้าที่ใช้ในการวิเคราะห์
คณะวิจัยได้ขอรับข้อมูลระบบโครงข่ำยจ ำหน่ำยไฟฟ้ำของ กฟภ.  และ กฟน. ครอบคลุมปี พ.ศ. 2563 - 2565 โดยแบ่ง

ข้อมูลออกเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ ข้อมูลต้นทุนระบบโครงข่ำยจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ และข้อมูลระบบโครงข่ำยจ ำหน่ำยไฟฟ้ำซึ่งสำมำรถ
แสดงรำยละเอียดประเภทของข้อมูลได้ ดังนี้

ข้อมูลที่ได้รับจาก กฟภ. และ กฟน. จะมีความละเอียดของข้อมูลที่แตกต่างกัน



ผลการก าหนดอัตราค่าบริการ Wheeling Charge และค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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สมมุติฐานที่ใช้ในการค านวณ

ตัวแปร ปริมาณ ที่มา

WACC และ ROIC 4.26%
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นเรื่องการปรับ

โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าปี 2558 โดยส านักงาน 
กกพ. / การหารือร่วมกับ กฟภ. และ กฟน.

กรอบระยะเวลาในการค านวณ 3 ปี ตั้งแต่ปี 2563 – 2565 การหารือร่วมกับ กฟภ. และ กฟน.
ภาษี 30% การหารือร่วมกับ กฟภ. และ กฟน.



ผลการก าหนดอัตราค่าบริการ Wheeling Charge และค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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อัตราค่าบริการในแต่ละพื้นที่และแต่ละระดับแรงดัน (อัตราค่าบริการฐาน)

สรุปอัตราค่าบรกิาร ในแต่ละพื้นที่ และ แต่ละระดับแรงดัน (บาท/กิโลวัตต/์เดือน)

อัตรา ระดับแรงดัน/พื้นที่ ภาคเหนือ
ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง ภาคใต้ เขตนครหลวง

Wheeling 
Charge

≥ 69 kV (HV) 14.91 11.03 13.52 16.50 24.72
12 – 33  kV (MV) 84.91 69.27 47.17 89.92 47.69

< 12 kV (LV) 107.85 106.25 61.36 111.94 47.55

รวม 207.67 186.55 122.04 218.36 119.96

Ancillary 
Service 
Charge

≥ 69 kV (HV) 1.63 1.20 1.47 1.80 2.70
12 – 33  kV (MV) 9.26 7.56 5.15 9.81 5.20

< 12 kV (LV) 11.77 11.59 6.69 12.21 5.19

รวม 22.65 20.35 13.31 23.82 13.09

Backup 
Charge

≥ 69 kV (HV) 10.57 7.82 9.58 11.70 17.53
12 – 33  kV (MV) 60.21 49.12 33.45 63.76 33.82

< 12 kV (LV) 76.47 75.34 43.51 79.38 33.71

รวม 147.26 132.28 86.54 154.84 85.06



ผลการก าหนดอัตราค่าบริการ Wheeling Charge และค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

27

อัตราค่าบริการในกรณีซื้อขายพื้นที่เดียวกัน

สรุปอัตราค่าบริการ ในแต่ละพื้นที่ และ แต่ละระดับแรงดัน (บาท/กิโลวัตต์/เดือน)

อัตรา ระดับแรงดัน/พื้นที่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ เขตนครหลวง

Wheeling 
Charge

≥ 69 kV (HV) 14.91 11.03 13.52 16.50 24.72
12 – 33  kV (MV) 99.82 80.30 60.69 106.42 72.41

< 12 kV (LV) 207.67 186.55 122.04 218.36 119.96
Ancillary 
Service 
Charge

≥ 69 kV (HV) 1.63 1.20 1.47 1.80 2.70
12 – 33  kV (MV) 10.89 8.76 6.62 11.61 7.90

< 12 kV (LV) 22.65 20.35 13.31 23.82 13.09

Backup 
Charge

≥ 69 kV (HV) 10.57 7.82 9.58 11.70 17.53
12 – 33  kV (MV) 70.78 56.94 43.03 75.46 51.35

< 12 kV (LV) 147.26 132.28 86.54 154.84 85.06

ยึดหลักกำรผู้ขอใช้บริกำรจะต้องจ่ำยค่ำบริกำรในอัตรำค่ำบริกำรในระดับแรงดันที่เชื่อมต่อ และระดับแรงดันที่สูงกว่ำ (เพื่อควำมมั่นคง)



ผลการก าหนดอัตราค่าบริการ Wheeling Charge และค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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อัตราค่าบริการในกรณีซื้อขายต่างพื้นที่กัน

อัตราค่าบรกิารระบบโครงข่ายคิดเป็น
อัตราค่าบรกิารของ ภาคเหนือ (MV + HV) + 

ภาคกลาง (MV + HV)

คิดเป็น
Wheeling Charge (1+2) 157.27 Baht/kW/เดือน

Ancillary Service Charge (3+4) 17.51 Baht/kW/เดือน
Backup Charge (5+6) 113.81 Baht/kW/เดือน

รวม 288.59 Baht/kW/เดือน (ประมาณ 0.6 Baht/kWh)

MV

LV

MV

LV LV LV

ภำคเหนือ ภำคกลำง

HV HV

สรุปอัตราค่าบริการ ในแต่ละพื้นที่ และ แต่ละระดับแรงดัน (บาท/กิโลวัตต์/เดือน)
อัตรา ระดับแรงดัน/พื้นที่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ เขตนครหลวง

Wheeling 
Charge

≥ 69 kV (HV) 14.91 11.03 13.52 16.50 24.72
12 – 33  kV (MV) 84.91 69.27 47.17 89.92 47.69

< 12 kV (LV) 107.85 106.25 61.36 111.94 47.55

รวม 207.67 186.55 122.04 218.36 119.96

Ancillary 
Service Charge

≥ 69 kV (HV) 1.63 1.20 1.47 1.80 2.70
12 – 33  kV (MV) 9.26 7.56 5.15 9.81 5.20

< 12 kV (LV) 11.77 11.59 6.69 12.21 5.19

รวม 22.65 20.35 13.31 23.82 13.09

Backup Charge

≥ 69 kV (HV) 10.57 7.82 9.58 11.70 17.53
12 – 33  kV (MV) 60.21 49.12 33.45 63.76 33.82

< 12 kV (LV) 76.47 75.34 43.51 79.38 33.71

รวม 147.26 132.28 86.54 154.84 85.06

1 2

3 4

5 6



ผลการก าหนดอัตราค่าบริการ Wheeling Charge และค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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N

NEC

M

S

กำรซื้อขำยภำยข้ำมพื้นที่จะสำมำรถมีรูปกำรเชื่อมต่อ
อย่ำงง่ำยทั้งหมด 10 รูปแบบ ดังนี้

1. N - NE
2. N – C
3. N - M

4. N – S
5. NE – C
6. NE – M

7. NE – S
8. C – M
9. C – S

10. M – S 

อัตราค่าบริการในกรณีซื้อขายต่างพื้นที่กัน

หำกพิจำรณำระดับแรงดัน (พื้นที่ละ 3 ระดับแรงดัน) จะ
พิจำรณำรูปแบบกำรซื้อขำยรวมทั้งหมดได้  90 กรณี

ตัวอย่างการซื้อขายระหว่างแรงดันกรณีที่ 1 (ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ต าแหน่งของผู้ผลิต และผู้ใช้ไฟฟ้า
ระดับแรงดันของผู้ผลิตไฟฟ้า 

และผู้ใช้ไฟฟ้า

อัตราค่าบริการ
Wheeling Charge
(บาท/kW/เดือน)

อัตราค่าบริการ
Ancillary Service
(บาท/kW/เดือน)

อัตราค่าบริการ
Backup

(บาท/kW/เดือน)
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ HV HV 25.94 2.83 18.39
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ HV MV 95.21 10.39 67.51
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ HV LV 201.46 21.98 142.85
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ MV HV 110.85 12.09 78.6
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ MV MV 180.12 19.65 127.72
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ MV LV 394.22 43.01 279.53
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ LV HV 218.7 23.86 155.07
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ LV MV 287.97 31.42 204.19
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ LV LV 394.22 43.01 279.53



ผลการก าหนดอัตราค่าบริการ Wheeling Charge และค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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เพื่อให้กำรก ำหนดอัตรำสำมำรถน ำไปใช้งำนได้ในสถำนกำรณ์จริงรวมถึงมีควำมจูงใจ คณะวิจัยได้น ำเสนอ
รูปแบบกำรน ำไปใช้ทั้งหมด 8 รูปแบบ

รูปแบบที่ รูปแบบการคิดค่าบริการ ต้นทุนที่ไม่พิจารณา
1.1 คิดค่าบริการโดยรวมระดับแรงที่สูงกว่าแรงดันเชื่อมต่อ ทุกกรณี พิจารณาต้นทุนทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง
1.2 คิดค่าบริการโดยรวมระดับแรงที่สูงกว่าแรงดันเชื่อมต่อ ทุกกรณี ไม่พิจารณาแผนการลงทุนในอนาคต

1.3 คิดค่าบริการโดยรวมระดับแรงที่สูงกว่าแรงดันเชื่อมต่อ ทุกกรณี
ไม่พิจารณาต้นทุนอื่น ๆ 

(สินทรัพย์ และค่าใช้จ่ายด าเนินงาน)

1.4 คิดค่าบริการโดยรวมระดับแรงที่สูงกว่าแรงดันเชื่อมต่อ ทุกกรณี
ไม่พิจารณาแผนการลงทุนในอนาคต 

และต้นทุนอื่น ๆ
2.1 คิดค่าบริการโดยรวมระดับแรงที่สูงกว่าแรงดันเชื่อมต่อ บางกรณี พิจารณาต้นทุนทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง
2.2 คิดค่าบริการโดยรวมระดับแรงที่สูงกว่าแรงดันเชื่อมต่อ บางกรณี ไม่พิจารณาแผนการลงทุนในอนาคต

2.3 คิดค่าบริการโดยรวมระดับแรงที่สูงกว่าแรงดันเชื่อมต่อ บางกรณี
ไม่พิจารณาต้นทุนอื่น ๆ 

(สินทรัพย์ และค่าใช้จ่ายด าเนินงาน)

2.4 คิดค่าบริการโดยรวมระดับแรงที่สูงกว่าแรงดันเชื่อมต่อ บางกรณี
ไม่พิจารณาแผนการลงทุนในอนาคต 

และต้นทุนอื่น ๆ

*อัตรำค่ำบริกำรรูปแบบที่ 1.1 ได้น ำเสนอเป็นกรณีพื้นฐำน
**ข้อมูลที่ได้รับไม่สำมำรถระบุข้อมูลอื่น ๆ ของแผนลงทุนในอนำคตได้
***ส ำหรับกรณีที่ 2 เมื่อค ำนวณอัตรำค่ำบริกำรส ำหรับกรณีซื้อขำยพื้นที่เดียวกันจะพิจำรณำอัตรำค่ำบริกำรในระดับแรงดนัสูงส ำหรับบำง
กรณี เช่น กรณีเชื่อมต่อที่สำยป้อนเดียวกันของระดับแรงดนั LV จะคิดอัตรำค่ำบริกำรเฉพำะ LV เป็นต้น



สรุปอัตราค่าบริการต่าง ๆ

อัตรา ระดับแรงดัน/พื้นที่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้
เขตนคร
หลวง

Wheeling Charge
(บาท/kW/เดือน)

HV 14.91 11.03 13.52 16.50 24.72
MV 84.91 69.27 47.17 89.92 47.69
LV 107.85 106.25 61.36 111.94 47.55
รวม 207.67 186.55 122.04 218.36 119.96

Ancillary Service Charge
(Dist.)

(บาท/kW/เดือน)

HV 1.63 1.20 1.47 1.80 2.70
MV 9.26 7.56 5.15 9.81 5.20
LV 11.77 11.59 6.69 12.21 5.19
รวม 22.65 20.35 13.31 23.82 13.09

Backup Charge
(บาท/kW/เดือน)

HV 10.57 7.82 9.58 11.70 17.53
MV 60.21 49.12 33.45 63.76 33.82
LV 76.47 75.34 43.51 79.38 33.71
รวม 147.26 132.28 86.54 154.84 85.06

Ancillary Service Charge
(EGAT)

73.7-147.4 บาท/kW/เดือน (เป็นค่าประมาณจากการรีวิว ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ หาก กฟผ. มีการประกาศบังคับใช้อัตราค่าอื่น ๆ)

Imbalance Charge
กรณี การไฟฟ้าจ าหน่ายรับซื้อ อัตราค่าไฟฟ้าขายส่งหักลบด้วย 1.1684 บาท/หน่วย

กรณี การไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่ายขายเพิ่ม อัตราค่าไฟฟ้าขายปลีกบวกด้วย 0.7243 บาท/หน่วย
Connection Charge เรียกเก็บตามต้นทุนทีเ่กิดขึ้นจริง

Loss Charge ผู้ผลิตไฟฟ้าจ่ายเกินก าลังไฟฟ้าเพิ่มเติม X% เพื่อชดเชยก าลังไฟฟ้าสูญเสียในระบบจ าหน่าย
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หมำยเหตุ: อัตรำค่ำบริกำร Wheeling Charge Ancillary, Service Charge, Backup Charge คัดเลือกมาจากวิธีที่ 1.1
และ Imbalance Charge คัดเลือกมำจำกรูปแบบที่ 4

ทั้งนี้หำกต้องกำรให้อัตรำค่ำบริกำรเหล่ำนี้จูงใจให้บุคคลที่สำมมำขอใช้และเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ำยจ ำหน่ำยไฟฟ้ำมำกยิ่งขึ้นนั้น อัตรำ
ค่ำบริกำรเหล่ำนี้อำจเลือกจำกรูปแบบอื่น ๆ ที่น ำเสนอในรำยงำนผลกำรศึกษำได้



ภาพรวมของการน าเสนอ

วตัถปุระสงคแ์ละ
สาระส าคญัของสญัญา

การใหบ้รกิาร/
รบับรกิาร

การบรหิารจดัการ
ความเสี่ยง

คูส่ญัญา การจดัสรรสทิธิ อายสุญัญา

ปรมิาณพลงัไฟฟา้ที่
ผูใ้ชบ้รกิารตกลงกบั กฟน./
กฟภ. วา่จะมีการสง่ผ่าน

รกัษาความ
สมดลุของ
ระบบไฟฟา้

เสรมิความ
มั่นคงของ
ระบบไฟฟา้ 

การคิดและการเรยีกเก็บคา่บรกิารและคา่ใชจ้่ายท่ีเก่ียวขอ้ง

การ
เปลี่ยนแปลง
ทางกฎหมาย

การผิด
สญัญา

บท
ปรบั

เลิก
สญัญา

โอนสทิธิ
ตามสญัญา



1. วตัถปุระสงคข์องสญัญา
(ลกัษณะของการใชบ้รกิารระบบโครงข่าย)

• โดยท่ี กฟน./กฟภ. เป็น เจ้าของระบบส่งไฟฟ้าและระบบโครงข่ายไฟฟ้า
และเป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการระบบส่งไฟฟ้าและใบอนุญาต
ประกอบกิจการศูนยค์วบคุมระบบไฟฟ้าตามพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการพลงังาน พ.ศ. 2550

• โดยท่ี กฟน./กฟภ. จะเป็นผูจ้ดัท า 
1. ขอ้ก าหนดเก่ียวกับการเช่ือมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า (Connection 

Code)
2. ข้อก าหนดเก่ียวกับการใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้า (Service 

Code)
3. ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการปฏิบตัิการระบบโครงข่ายไฟฟา้ (Operation)
4. อตัราคา่บรกิารระบบสง่ไฟฟา้
5. อตัราคา่บรกิารรกัษาความสมดลุของระบบโครงขา่ยไฟฟา้ และ
6. รายการทรพัยส์ินเช่ือมตอ่ (Connection Assets) ซึง่ถือเป็นส่วนหนึ่ง

ของสญัญาฉบบันี้
• โดยท่ี ผู้ใช้บริการประสงค์ท่ีจะประโยชน์จากระบบส่งไฟฟ้าและระบบ

โครงขา่ยไฟฟา้ของ กฟน./กฟภ. เพือ่ประโยชนใ์นเชิงพาณิชยข์องตน

กฟน./กฟภ.

ผูผ้ลติไฟฟ้า

ผูใ้ชไ้ฟฟา้

การสง่ผ่านไฟฟา้

สญัญาส าหรบัผูใ้ชบ้รกิาร
ระบบโครงขา่ยไฟฟา้

สญัญา
ซือ้ขาย
ไฟฟา้

เป็น
สว่น
หนึ่ง
ของ

สญัญา

หรอือาจเรยีกไดว้า่เป็นกลุม่ลกูคา้ TPA



1. วตัถปุระสงคข์องสญัญา
(การจดัสรรสทิธิและอายสุญัญา)

• กฟน . /กฟภ .  จะประกาศ
ศักยภาพที่ เหลืออยู่หลังจาก
จดัสรรที่จะใหผู้เ้ช่ือมใชบ้ริการ
ระบบส่ง ไฟฟ้าของ  กฟน . /
กฟภ. “เป็นรายปี”

• ให้ความส าคัญกับค าขอใช้
บ ริ ก า ร ร ะ ย ะ ย า ว  (ก่ อ น ) 
เหมาะสมหรอืไม?่

มาตรา 80 ผูร้บัใบอนญุาตท่ีมีระบบโครงข่าย
พลงังานตอ้งประกอบกิจการพลงังานอยา่งเป็น
ธรรมและจะเลือกปฏิบตัิอยา่งไม่เป็นธรรมมิได้

มาตรา 81 ผูร้บัใบอนญุาตท่ีมีระบบโครงข่าย
พลงังานตอ้งยินยอมใหผู้ร้บัใบอนญุาตหรอืผู้
ประกอบกิจการพลงังานรายอื่นใชห้รอืเช่ือมตอ่
ระบบโครงขา่ยพลงังานของตน ทัง้นี ้ตาม

ขอ้ก าหนดท่ีผูร้บัใบอนญุาตท่ีมีระบบโครงขา่ย
พลงังานประกาศก าหนด



2. อายสุญัญา
• สัญญาระยะสั้นมีอายสุญัญาไม่ถึง 1 ปี

• ส่วนสัญญาระยะยาวนั้นมีอายุสัญญา
ตัง้แต ่1 ปีขึน้ไป แต่ควรก าหนดเพดานของ
ระยะยาวเอาไวท่ี้ 3 ปี ก่อน 

• หากก าหนดระยะเวลาสัญญาไว้นาน
เกินไปอาจเกิดความไม่แน่นอนของระบบ
ส่งไฟฟ้าอีกด้วย เช่น อาจมีกรณีท่ีระบบ
เต็มไดโ้ดยไม่อาจคาดการณไ์วไ้ดก้่อน

สญัญาฉบบันีมี้ผลผกูพนั
คูส่ญัญานบัตัง้แตว่นัท่ี

คูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายลงนาม
ในสญัญา 

โดยมีระยะเวลา .... เดือน/ปี

นบัแต ่............... ถึง 
............. 

(ความเห็นจาก
ผูป้ระกอบการ)

หากระยะเวลาการใช้
บรกิารระบบจ าหน่าย
นัน้สัน้กวา่สญัญาซือ้
ขายไฟฟา้ การขาย
ไฟฟา้ใหก้บัลกูคา้ซึง่มี
ความจ าเป็นท่ีจะตอ้ง
สง่ผ่านพลงังานไฟฟ้า
โดยผา่นระบบจ าหน่าย
ไฟฟา้ก็หยดุชะงกัได้



3. การด าเนินการก่อนวนัลงนาม
• เ งินสดหรือหนังสือค ้าประกัน (Surety 

Bond) ในจ านวนและรูปแบบท่ี กฟน . /
กฟภ. ก าหนด ซึ่งจดัหามาโดยผูใ้ชบ้ริการ
เพ่ือเป็นหลกัประกันการปฏิบตัิตามหนา้ท่ี
ท่ี ก า ห น ด ใ น สั ญ ญ า ฉ บั บ นี ้ แ ล ะ
เอกสารแนบทา้ยสญัญา

• กรณีของต่างประเทศเช่น DSOAR ของ
ประเทศฟิลิปปินส ์ก่อนท่ีจะเริ่มใชบ้ริการ
ระบบจ าหน่ายไฟฟ้าได ้ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้ง
ช าระ เ งินมัดจ า เ พ่ือประกันการช าร ะ
ค่าใช้จ่ายปกติท่ีค้างช าระให้แก่ บริษัท 
เทียบเท่ากบัการเรียกเก็บเงินโดยประมาณ
หนึ่ง (1) เดือน

ก่อนวนัลงนามในสญัญาฉบบันี ้
ผูใ้ชบ้รกิารมีหนา้ท่ีสง่มอบหลักประกัน
ใหก้บั กฟน./กฟภ. เพื่อเป็นหลกัประกนั
การปฏิบตัิการตามสญัญาฉบบันี ้โดย 
กฟน./กฟภ. จะคืนหลกัประกนัดงักลา่ว
เม่ือสญัญาฉบบันีค้รบอายสุญัญา และมี
สทิธิรบิหรอืบงัคบัประกนัดงักล่าวในกรณี
ท่ีผูใ้ชบ้รกิารระบบโครงข่ายไฟฟ้าปฏิบตัิ
ผิดสญัญาตามเงื่อนไขท่ีก าหนดในขอ้ 
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4. การใชบ้รกิารระบบโครงขา่ย
contracted capacity

3.1 ปรมิาณพลงัไฟฟ้าท่ีผูใ้ชบ้รกิารตกลงกบั 
กฟน./กฟภ. วา่จะมีการสง่ผา่นระบบสง่ไฟฟ้า
และระบบโครงขา่ยไฟฟ้าของ กฟน./กฟภ. คือ 
……. เมกะวตัต ์(contracted capacity)

3.2 ผูใ้ชบ้รกิารสง่พลงังานไฟฟ้าเขา้ไปใน
ระบบโครงขา่ยไฟฟ้าของ กฟน./กฟภ. ณ 

............ (จดุรบั) เพื่อสง่ผา่นพลงังานไฟฟ้าไป
ยงัลกูคา้ของผูใ้ชบ้รกิาร ณ .............. (จดุสง่)

จดุรบั (Point of 
Receipt)

หมายถึง จุดท่ีผู้ใช้บริการส่ง
พลงังานไฟฟ้าเขา้ไปในระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าของ กฟน . /
กฟภ.

จดุสง่ (Point of
Delivery)

หมายถึง จุดท่ีพลงังานไฟฟ้า
ถู ก ส่ ง ใ ห้ กั บ ลู ก ค้ า ข อ ง
ผูใ้ชบ้รกิาร

กรณีของตา่งประเทศเชน่ Rate Policy and Procedures 
Manual: Distribution Wheeling Service (SMUD) และ

DSOAR ของประเทศฟิลปิปินส ์

ปรมิาณรวมก าลงัไฟฟ้าสญูเสียของสายสง่ไฟฟ้าตาม
วรรคหนึ่งคือ ... (ในสว่นของเรือ่ง Loss นัน้ ภาคเอชก
นอยากใหก้ าหนดตวัเลขท่ีชดัเจนในสญัญาให ้ซึ่งมีการ

แสดงความเห็นวา่ไมค่วรเกิน 5 เปอรเ์ซน็)



4. การใชบ้รกิารระบบโครงขา่ย
การประสานงานดา้นปฏบิตักิารวางแผนการใชบ้รกิารระบบจ าหนา่ยไฟฟา้

กฟน./กฟภ. จะประกาศศกัยภาพของระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้าท่ีมีอยใูหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบ โดย
จะพิจารณาจากความสามารถของระบบ

จ าหน่าย

ผูใ้ชบ้รกิารมีหนา้ท่ีสง่แผนการใชบ้รกิาร
ระบบจ าหน่ายไฟฟ้ารายปีและแผนการใช้
บรกิารระบบจ าหน่ายไฟฟ้ารายเดือนตาม

แบบท่ี กฟน./กฟภ. ก าหนด

ภาคเอกชนไดแ้สดงกงัวลเก่ียวกบัการ
จดัท าแผนการใชบ้รกิารและไดเ้สนอใหมี้
การจดัท าแบบของแผนดงักลา่วเพื่อให้
เกิดความชดัเจนและชว่ยใหผู้ใ้ชบ้รกิาร

สามารถปฏิบตัิตามสญัญาได้



การใหบ้รกิารระบบโครงข่าย

กฟน./กฟภ. มีหนา้ท่ีใหบ้รกิารระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้าและระบบโครงข่ายไฟฟ้า

ตามเงื่อนไขท่ีก าหนดในสญัญาฉบบันี ้ทัง้นี ้
โดยสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการ
เช่ือมตอ่ระบบโครงขา่ยไฟฟ้า ขอ้ก าหนด
เก่ียวกบัการใชบ้รกิารระบบโครงขา่ยไฟฟ้า 
และขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการปฏิบตัิการ

ระบบโครงขา่ยไฟฟ้า 

กฟน./กฟภ. สงวนสทิธ์ิในการบรหิารปรมิาณ
ไฟฟ้าใหเ้ป็นของ กฟน./กฟภ. แตเ่พียงผูเ้ดียว  

และ กฟน./กฟภ. สงวนสทิธ์ิสั่งลดการสง่ผา่นของ
ปรมิาณพลงัไฟฟ้าของผูใ้ชบ้รกิารหรอืตดัการ

เช่ือมตอ่ท่ีมีการสง่ผา่นไฟฟ้ามากกวา่ 105% ของ
ปรมิาณท่ีก าหนดในขอ้ 3.1 ของสญัญาฉบบันี ้

ภาคเอกชนแสดงขอ้กงัวลวา่การใหส้ิทธิแก่ กฟน. และ กฟภ. เพียง
ฝ่ายเดียวในการลดการผ่านพลงัไฟฟา้หรอืถกูตดัการเช่ือมตอ่อาจ
ก่อใหเ้กิดความไม่เป็นธรรมกบัผูใ้ชบ้รกิารได ้(เช่น อาจท าให้

ผูใ้ชบ้รกิารไม่สามารถปฏิบตัิตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าที่ไดท้  ากบั
ลกูคา้ของตนได)้



5. หนา้ท่ีของผูใ้ชบ้รกิารระบบโครงข่ายไฟฟา้ระบบสง่ไฟฟา้
คา่บรกิารสายสง่ไฟฟา้แลระบบโครงข่ายไฟฟา้

• ผู้ ใ ช้ บ ริ ก า ร ต้ อ ง จ่ า ย ค่ า เ ช่ื อ ม ต่ อ 
(Connection Charge) ซึ่งค  านวณจากทนุ
ในการสรา้งและบ ารุงรักษาสินทรัพยท่ี์ใช้
เพื่อการเช่ือมตอ่

• ผู้ ใ ช้บ ริ ก า รต้อ งจ่ ายค่ าบริ ก า ร ระบบ
โครงข่ายไฟฟ้า (Wheeling Charge) ตาม
อัตราท่ีสอดคล้องกับการส่งจ่ายพลังงาน
ผ่านพืน้ท่ีการให้บริการและระดับแรงดัน
ต่าง ๆ ซึ่งเป็นความเห็นชอบรว่มกนัระหว่าง
ผูใ้ชบ้รกิารระบบโครงข่ายไฟฟ้า

• ใช้ 100% + X กต็อ้งจ่ายตามน้ัน

ผูใ้ชบ้รกิารมีหนา้ท่ีช าระคา่บรกิารสายสง่ไฟฟ้า
แลระบบโครงข่ายไฟฟ้าโดยมีหนา้ท่ีช าระอตัรา

คา่บรกิารในการเช่ือมตอ่ (connection 
charge) และคา่บรกิารระบบโครงข่ายไฟฟา้ 
(wheeling charge) ตามอตัราท่ี กฟน./กฟภ. 
ประกาศและไดร้บัความเห็นชอบจาก กกพ. 

แลว้ 

ผูใ้ชบ้รกิารท่ีเช่ือมตอ่กบัระบบโครงข่ายไฟฟา้
จะตอ้งไมใ่ชอ้ปุกรณข์องตนในลกัษณะท่ีเกิน

กวา่ปรมิาณพลงัไฟฟ้าท่ีก าหนด



ประเด็นอตัราคา่บรกิารท่ีเปลี่ยนแปลงไปและขอ้สงัเกต

• ผูใ้ชบ้ริการมีหนา้ท่ีช าระค่าบริการสายส่งไฟฟ้า
แลระบบโครงข่ายไฟฟ้าโดยมีหนา้ท่ีช าระอัตรา
ค่ า บ ริ ก า ร ใ น ก า ร เ ช่ื อ ม ต่ อ  ( connection
charge) และค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
(wheeling charge) ตามอัตราท่ี กฟน./กฟภ. 
ประกาศและได้รับความเห็นชอบจาก กกพ . 
แลว้

• ผูใ้ชบ้ริการมีหนา้ท่ีช าระอตัราค่าบริการในการ
เช่ือมต่อ หรือค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าท่ี 
กฟน./กฟภ. ประกาศซึ่งได้รับความเห็นชอบ
จาก กกพ. หลงัจากวนัท่ีสญัญามีผลใชบ้งัคบั 

ภาคเอกชนยงัไดใ้หค้วามเห็นวา่การ
ก าหนดคา่บรกิารระบบจ าหน่ายนัน้ยงั
ควรพิจารณาเปรยีบเทียบกบักรณีที่
ผูผ้ลิตไฟฟา้ลงทนุสรา้งสายสง่เอง 

เน่ืองจากหากบรษัิทลงทนุสรา้งสายสง่
เอง จะสามารถใชง้านไดต้ลอดอายุ
สญัญาการซือ้ขายไฟฟา้แน่นอน 

เน่ืองจากเป็นทรพัยส์ินของบรษัิทเอง 
หากพิจารณาเงินลงทนุ (Investment) 
และผลตอบแทน (Return) เปรยีบเทียบ
กบัอตัราคา่บรกิารท่ีการไฟฟ้าจะเรยีก
เก็บจากคา่บรกิารโครงข่ายจ าหน่าย 
การลงทนุสรา้งระบบเองจะคุม้กวา่

หรอืไม่



6. หนา้ที่ของ กฟน./กฟภ.
รกัษาความสมดลุของระบบ

• เม่ือเกิดความไม่สมดุลในกรณีท่ีผู้ใช้บริการโครงข่าย
ไฟฟ้าผลิตไฟฟ้าได้มากกว่าก าลัง ไฟฟ้าท่ีลูกค้าของ
ผูใ้ชบ้รกิารโครงข่ายไฟฟ้าตอ้งการ กฟน./กฟภ. มีหนา้ท่ี
รบัซือ้ไฟฟ้าส่วนเกินในอัตรา 50 % ของอัตราค่าไฟฟ้า
ขายปลีก

• เม่ือเกิดความไม่สมดลุในกรณีท่ีผูใ้ชบ้รกิารผลิตไฟฟ้าได้
นอ้ยกว่า ก าลังไฟฟ้าท่ีลูกคา้ของผูใ้ชบ้ริการโครงข่าย
ไฟฟ้าตอ้งการ กฟน./กฟภ. มีหนา้ท่ีในการจัดหาไฟฟ้า
สว่นขาดใหก้บัลกูคา้ของผูใ้ชบ้รกิารโครงข่ายไฟฟ้า โดย
จ าหน่ายไฟฟ้าส่วนขาดในอัตรา 110% ของอัตราค่า
ไฟฟา้ขายปลีก

• เ ม่ื อ เ กิดกรณี ท่ีผู้ ใ ช้บ ริ ก า รผลิ ต ไฟฟ้ า ได้ เ ท่ ากับ
ก าลงัไฟฟ้าท่ีลกูคา้ของผูใ้ชบ้ริการโครงข่ายไฟฟ้า แต่มี
การผลิตไฟฟ้าไดไ้ม่ตรงกับก าลังผลิตท่ีไดแ้จ้งกับทาง 
กฟน./กฟภ. ไว ้ผูใ้ชบ้ริการมีหนา้ท่ีในการช าระค่าปรบั
ในอตัรา 10% ของอตัราคา่ไฟฟา้ขายปลีก

กฟน./กฟภ. จะพิจารณาความ
ไม่สมดุล (imbalance) จาก

ผลตา่งของปรมิาณ contracted 
capacity กบัดา้นภาระไฟฟ้า
จากมาตรวดัพลงังานไฟฟ้าของ
ผูใ้ชบ้รกิาร และความคลาด
เคลื่อนของปรมิาณพลงัไฟฟ้า
จากแผนการสง่ผา่นพลงังาน

ไฟฟ้ารายวนั

ในกรณีท่ีเกิด
ความไม่สมดลุ
ไม่เกินกวา่ ... 
กฟน./กฟภ. ไม่
มีสทิธิคิด

คา่ปรบัตามขอ้ 
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6. หนา้ท่ีของ กฟน./กฟภ.
การใหบ้รกิาร

ความไม่สมดลุ (imbalance)
หมายถึง ความแตกตา่งระหวา่งปรมิาณพลงัไฟฟ้าที่

ก  าหนดในขอ้ 3.1 กบัปรมิาณพลงัไฟฟ้าท่ีถกูสง่ผ่านจรงิ  
ซึง่หมายรวมถึงแตไ่ม่จ ากดัเพียง (1) กรณีท่ีผูใ้ชบ้รกิาร
ประมาณการณค์วามตอ้งการใชร้ะบบโครงข่ายไฟฟ้าของ
กฟน./กฟภ. ผิดพลาด และ (2) ผูใ้ชบ้รกิารเลือกท่ีจะให้
การใชร้ะบบสง่ไฟฟ้าของ กฟน./กฟภ. มากกวา่หรอืนอ้ย

กวา่ปรมิาณพลงัไฟฟ้าท่ีก าหนด

แต่การค านวณ Imbalance ต้องไม่คิด loss
ส่ง 100 + X แตลู่กค้าใช้ 100 ไม่มี Imbalance

กรณีของตา่งประเทศเช่น 
National Audit Office, 
‘Electricity Balancing 

Services” (NAO, May 2014) 



6. หนา้ที่ของ กฟน./กฟภ.
ใหบ้รกิารเสรมิความมั่นคงของระบบ

7.2.1 กฟน./กฟภ. มีหนา้ท่ีใหบ้รกิารเสรมิความมั่นคงของระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าให้กับผู้ใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้า ตาม
ข้อก าหนดและเง่ือนไขท่ีก าหนดในสัญญาเสริมความมั่ นคง
ระหว่าง กฟน ./กฟภ. และข้อก าหนดการใช้บริการ ซึ่งมีการ
ก าหนดว่าผู้ใช้บริการจะช าระค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ ้นตามอัตราท่ี
ก าหนดในขอ้ 7.2.2

7.2.2 ผูใ้ชบ้รกิารมีหนา้ท่ีตอ้งช าระคา่บรกิารเสรมิความมั่นคงของ
ระบบไฟฟ้าโดยค านวณจากจ านวนกิโลวัตตต์ามหลักเกณฑ์ท่ี 
กฟน./กฟภ. ประกาศและไดร้บัความเห็นชอบจาก กกพ. แลว้โดย
จะตอ้งมีลักษณะท่ีสอดคลอ้งกับหลักเกณฑค์ือ กฟน ./กฟภ. มี
สิทธิเรยีกเก็บคา่ Backup และ Ancillary services ท่ีไดจ้่ายไป
เพ่ือรกัษาความมั่นคงของระบบไฟฟ้า ตามขอ้ก าหนดเก่ียวกับ
อตัราค่าบริการซึ่งปรากฏตามเอกสารแนบทา้ยสญัญาหมายเลข 
5

การ
ใหบ้ริการ
เสริมความ
ม่ันคงของ
ระบบไฟฟ้า

หมายถึ ง  กา ร ให้บ ริ กา รอัน
จ าเป็นต่อการสนับสนุนการส่ง
พลงัไฟฟ้า (capacity) และ
พลงังานไฟฟ้า (energy) จาก
แหล่งผลิตไฟฟ้าไปยงัผูใ้ช้ไฟฟ้า
ในขณะท่ีรกัษาความมั่นคงของ
ร ะ บ บ ส่ ง ไ ฟ ฟ้ า แ ล ะ ร ะ บ บ
โครงข่ายไฟฟ้าของผู้ให้บริการ
สายส่งตาม แนวปฏิบตัิเก่ียวกบั
อุตสาหกรรมไฟฟ้าท่ีดี (Good 
Utility Practice)



7. การช าระคา่บรกิาร
หลกัการคดิ

การยืนยนั (statement)
8.1 กฟน./กฟภ. จะสง่ค ายืนยนัปรมิาณพลงังานไฟฟ้าใหผู้ใ้ชบ้รกิาร
ภายในเวลา [..] นบัแตว่นัท่ี กฟน./กฟภ. ใหบ้รกิารระบบสง่ไฟฟ้าและ
ระบบโครงข่าย
8.2 ผู้ใช้บริการมีหน้าท่ีต้องพิจารณาและให้การรับรองค า ยืนยันท่ี 
กฟน./กฟภ. สง่ให ้ตาม ขอ้ 8.1 ภายใน [..] วนันบัแตว่นัท่ี กฟน./กฟภ. 
ส่งค ายืนยันตามขอ้ 8.1 ในกรณีท่ีผูใ้ชบ้ริการไม่พิจารณาและส่งค า
รบัรองให้ กฟน./กฟภ. ในเวลาดังกล่าวให้ถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับ
ค ายืนยนัท่ี กฟน./กฟภ. สง่ตามขอ้ 8.1
8.3 ปริมาณพลงังานไฟฟ้าท่ีถูกส่งผ่านระบบส่งและระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าท่ีไดร้บัการยอมรบัโดยผูใ้ชบ้ริการ จะถือเป็นปริมาณพลงังาน
ไฟฟ้าจรงิ (Actual Capacity) และจะถกูใชใ้นการค านวณการเรียก
เก็บเงินและการช าระเงินตามขอ้ 9. ตอ่ไป

ในการเรยีกเก็บคา่บรกิารในการเช่ือมตอ่ 
(connection charge) และคา่บรกิารระบบ
โครงข่ายไฟฟ้า (wheeling charge) ตามท่ี
ก าหนดในขอ้ 5. คา่บรกิารในกรณีท่ีเกิด
ความไมส่มดลุ (imbalance rate) ตามท่ี
ก าหนดในขอ้ 7.1 และคา่บรกิารเสรมิความ
มั่นคงของระบบโครงขา่ยไฟฟา้ตามท่ีก าหนด
ในขอ้ 7.2 กฟน./กฟภ. มีหนา้ท่ีตอ้งเรยีกเก็บ
เงิน โดยค านวณจากปรมิาณไฟฟา้จรงิตาม
ขอ้ 8. โดยด าเนินการตามวิธีการและขัน้ตอน

ท่ีก าหนดในขอ้ 9. นี ้



7. การช าระคา่บรกิาร
ขัน้ตอนวธีิการ 

กฟน./กฟภ. จะออกใบแจง้หนีไ้ปยงัผูใ้ชบ้รกิาร
ภายในวนัท่ี ..... ของเดือน ซึง่ใบแจง้หนีด้งักลา่วจะ
ระบถุึงคา่บรกิารส าหรบัการบรกิารใด ๆ ตาม

สญัญานี้

ผูใ้ชบ้รกิารมีหนา้ท่ีช าระคา่บรกิารตามท่ี กฟน./
กฟภ. ไดอ้อกใบแจง้หนี้

ในกรณีท่ีผูใ้ชบ้ริการผิดนัดช าระหนี ้กฟน./
กฟภ. มีสิทธิก าหนดค่าปรบัอนัเน่ืองมาจาก
ก า ร ช า ร ะ ห นี้ ล่ า ช้ า  ( Late Payment 
Charge) ตามอัตรา อัตราดอกเบีย้ขั้นต ่า
ของเงินกู้เบิกเกินบัญชี ซึ่งประกาศโดย
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) บวกดว้ย
สอง [Minimum Overdraft Rate (MOR) 
+2] นบัตัง้แตว่นัท่ีผิดนดัจนกว่าจะช าระเงิน
แลว้เสรจ็อีกสว่นหนึ่ง

ผูใ้ชบ้ริการมีหนา้ท่ีตอ้งช าระดอกเบีย้ของ
คา่บรกิารคา้งช าระในอตัรารอ้ยละ …..

ตาม DSOAR ของประเทศฟิลิปปินส ์ผูใ้หบ้รกิารระบบจ าหน่ายไฟฟ้าที่ยงัไม่ไดค้า่บรกิารสามารถคิดดอกเบีย้ในอตัราไม่เกิน 12% 
ตอ่ปีนบัจากวนัที่ครบก าหนดช าระบิล การจ่ายดอกเบีย้นัน้ โดยไมเ่ป็นการตดัสิทธิที่จะไดร้บัการการเยียวยาอื่น ๆ ตามกฎหมาย



8. การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย

การเปล่ียนแปลงทางกฎหมาย
เหตุการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี ้ ซึ่ งเกิดขึน้
หลงัจากวันท่ีสญัญาฉบับนีมี้ผลใชบ้ังคับโดยสมบูรณ ์
และเป็นผลจากการะท าของหน่วยงานรฐับาล คือ (1)
การเปลี่ยนแปลงแกไ้ขกฎหมายท่ีมีอยู่แลว้ (2) การออก
กฎหมายใหม่ (3) การเปลี่ยนแปลงลกัษณะการบงัคับ
ใช้หรือการตีความกฎหมาย (รวมถึงการตีความ
มาตรฐานเก่ียวกบัสิ่งแวดลอ้มตา่ง ๆ ดว้ย)

หมายรวมถงึขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเช่ือมตอ่ระบบโครงข่ายไฟฟา้ 
(Connection Code) ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการใชบ้รกิารระบบ
โครงข่ายไฟฟ้า (Service Code) และขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการ
ปฏิบตัิการระบบโครงขา่ยไฟฟา้ (Operation Code) ท่ีออกโดย

กฟน./กฟภ.

สง่ผลใหต้อ้งมีการปรบัคา่บรกิารระบบ
โครงข่ายไฟฟา้ คา่บรกิารส าหรบัการ
รกัษาความสมดลุของระบบไฟฟ้า 

อตัราคา่บรกิารส าหรบัการเสรมิความ
มั่นคงของระบบไฟฟ้า หรอื คา่บรกิารท่ี
เกิดคา่ใชจ้่ายจากนโยบายภาครฐัให้
สงูขึน้ กฟน./กฟภ. มีสทิธิเรยีกเก็บ

คา่ใชจ้่ายท่ีเพิ่มสงูขึน้จากเหตขุองการ
เปลี่ยนแปลงทางกฎหมายจาก

ผูใ้ชบ้รกิารเกินกวา่คา่บรกิารท่ีเรยีกเก็บ
ตามปกติได ้เม่ือไดร้บัการอนมุตัิโดย 

กกพ. แลว้
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ในกรณีท่ี กฟน./กฟภ. มีสทิธิเรยีกเก็บค่าบรกิาร
เพิ่มเติมอนัเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงทาง
กฎหมายตามขอ้ 10. นี ้ซึง่สง่ผลผูใ้ชบ้รกิารไม่
ประสงคจ์ะใชบ้รกิารระบบโครงข่ายไฟฟ้าตอ่ไป
ใหผู้ใ้ชบ้รกิารมีสทิธิขอเลกิสญัญาไดโ้ดยไม่ตอ้ง

ชดใชค้า่เสียหายตามขอ้ 13.2

มีการปรบัคา่บรกิารอนัเป็นผล
มาจากการเปลี่ยนแปลงทาง

กฎหมาย



9. การผิดสญัญา

• คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ปฏิบัติตามหนา้ท่ีท่ี
ก าหนดในสญัญานี ้

• ผู้ใช้บริการไม่สามารถปฏิบัติตามข้อก าหนด
เก่ียวกับการเ ช่ือมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า
(Connection Code) หรอืขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการ
ใชบ้รกิารระบบโครงข่ายไฟฟ้า (Service Code)
หรือข้อก าหนดเก่ียวกับการปฏิบัติการระบบ
โครงข่ายไฟฟ้า (Operation Code) หรอื 

• ผูใ้ชบ้ริการโอนสิทธิในการใชร้ะบบส่งไฟฟ้าหรือ
ระบบโครงข่ายไฟฟ้าโดยฝ่าฝืนต่อหน้าท่ีและ
วิธีการท่ีก าหนดในขอ้ 16

คู่สัญญาฝ่ายท่ีผิดสัญญาจะต้องแก้ไขการผิดสัญญา
ภายใน 30 วนั  นบัแต่วนัท่ีไดร้บัหนงัสือแจง้จากคู่สญัญา
อีกฝ่ายหนึ่ง หากคู่สัญญาฝ่ายท่ีผิดสัญญาไม่สามารถ
แกไ้ขใหแ้ลว้เสร็จภายในก าหนดเวลาดังกล่าว คู่สัญญา
ฝ่ายท่ีไม่ไดผ้ิดสญัญามีสิทธิเรียกรอ้งใหฝ่้ายท่ีผิดสญัญา
ปฏิบตัิการตามหนา้ท่ีท่ีก าหนด หรอื พกัการช าระคา่บรกิาร
หรือ พกัการปฏิบตัิการตามหนา้ท่ีของตน หรือใช้สิทธิตาม
กฎหมายในการชดใชค้า่เสียหายท่ีเกิดขึน้

เวน้แตก่รณีเป็น “เหตสุดุวิสยั” (สามารถพกัการช าระหนีโ้ดยไม่
เกิดผลรา้ยได)้

ในกรณีที่คูส่ญัญาไมส่ามารถก าหนดมาตรการเยียวยาไดภ้ายใน
ระยะเวลา ….. วนั คูส่ญัญาสามารถตกลงกนัเลิกสญัญาได้



10. บทปรบั

ในกรณีท่ีคูส่ญัญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ปฏิบตัิการตาม
สญัญา เวน้แตเ่ป็นกรณีท่ีการไม่สามารถปฏิบตัิการ
ตามสญัญาไดน้ัน้เกิดขึน้เพราะเหตสุดุวิสยัและไดมี้
การด าเนินการตามขอ้ 11.3 แลว้ คูส่ญัญาฝ่าย

ดงักลา่วมีหนา้ท่ีตอ้งช าระคา่ปรบัใหก้บัอีกฝ่ายเป็น
จ านวน ... 

+
ในกรณีท่ีคูส่ญัญาฝ่ายท่ีมีหนา้ท่ีตอ้งช าระคา่ปรบัตาม
ขอ้ 12.1 คา้งคา่ปรบั คูส่ญัญาอีกฝ่ายมีสิทธิคิด
ดอกเบีย้ส  าหรบัเบีย้ปรบัคงคา้งตามอตัรา ....

ภาคเอกชนไดแ้สดงความคิดเห็นว่า
ในกรณีท่ีฝ่ายผูใ้หบ้ริการ เช่น กฟน. 
หรือ กฟภ. นัน้ไม่สามารถปฏิบตัิตาม
สัญญาได้ เช่น โครงข่ายไฟฟ้าเกิด
ความบกพร่องส่งผลให้ผู้ผลิตไม่
สามารถส่งไฟฟ้าใหก้ับผูใ้ชไ้ฟฟ้าได้
แลว้ผูใ้ชไ้ฟฟ้าปรบัเงินผูผ้ลิต กรณีนี ้
กฟน .  และ กฟภ .  ก็ควรจะชดใช้
คา่เสียหายดงักลา่วใหก้บัผูใ้ชบ้รกิาร
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ในกรณีท่ีเกิดความไม่สมดลุตามขอ้ 
7.1.4 ผูใ้ชบ้รกิารมีหนา้ท่ีตอ้งช าระ
เงินคา่ปรบัในอตัรา ...  ซึง่ปรากฏ
ตามเอกสารแนบทา้ยสญัญา

หมายเลข 4.

ผูใ้ชบ้รกิารระบบโครงข่ายไฟฟ้ามีหนา้ท่ีตอ้ง
ช าระคา่ปรบัใหก้บั กฟน./กฟภ. 

กฟน./กฟภ. มีสทิธิหกัหลกัประกนั/เรยีกรอ้งให้
ผูร้บัประกนัตามหนงัสือค า้ประกนัช าระคา่ปรบั
ใหก้บั กฟน./กฟภ. ตามจ านวนที่เกิดความ

เสียหายขึน้

• การใชส้ิทธิหกัหรือริบหลกัประกนั โดย กฟน./กฟภ. ตามขอ้ 12.4 นีไ้ม่เป็นการตดัสิทธิของ กฟน./กฟภ. ในการ
เรยีกรอ้งคา่เสียหายในสว่นท่ีเกินกว่าหลกัประกนัท่ีผูใ้ชบ้รกิารไดส้ง่มอบใหก้บั กฟน./กฟภ.

• ในนกรณีท่ีมีการหักหรือริบหลกัประกัน ผูใ้ชบ้ริการมีหนา้ท่ีวางหลกัประกันเพิ่มเติมเพ่ื อใหห้ลกัประกันนั้นมี
จ านวนครบถว้น



11. การเลิกสญัญา

ตามเจตนาของคู่สัญญาฝ่ายหน่ึง กรณีมีความผิด

13.1 ใหส้ญัญาฉบบันีย้กเลกิไดห้ากวา่คูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายไดต้ก
ลงกนัเป็นลายลกัษณอ์กัษร
13.2 คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งมีสิทธิบอกลิกสัญญา โดยต้องแจ้ง
คูส่ญัญาอีกฝ่ายลว่งหนา้ไม่นอ้ยกวา่ ...... เป็นลายลกัษณอ์กัษร
ในกรณีท่ีมีการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามความในวรรคหนึ่ง 
และก่อใหเ้กิดความเสียหายเกิดขึน้กบัคู่สญัญาอีกฝ่าย ใหฝ่้ายท่ี
ไดร้บัความเสียหายมีสิทธิเรียกรอ้งค่าเสียหายไดต้ามท่ีเกิดขึน้
จรงิ
ในกรณีท่ี ผูใ้ชบ้ริการใชส้ิทธิบอกเลิกสญัญาตามความในวรรค
หนึ่ง และก่อใหเ้กิดความเสียหายขึน้กบั กฟน./กฟภ. กฟน./กฟภ. 
สามารถหักและ/หรือริบเงินหลกัประกันได ้ทั้งนี ้การใชส้ิทธิหัก
และรบิหลกัประกนัดงักลา่วไม่เป็นการ

คูส่ญัญาฝ่ายท่ีไม่ไดผ้ิดสญัญา 
มีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี ้
หากเกิดเหตุท่ีผิดสัญญาขึน้
โดยไม่ได้รับการแก้ไขตามท่ี
ก าหนดในขอ้ 11.2 โดยการท า
ค าบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์
อกัษร



ประเด็นวา่หากผูใ้ชบ้รกิารยกเลิกสญัญาก่อนครบก าหนด

• ในกรณีท่ี ผูใ้ชบ้รกิารใชส้ิทธิบอกเลิกสญัญาตาม
ความในวรรคหนึ่ง และก่อใหเ้กิดความเสียหาย
ขึน้กับ กฟน./กฟภ. ซึ่งรวมถึงการสูญเสียรายได้
อันพึงได้รับจากการให้บริการระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าจนครบอายสุญัญา 

• กฟน . /กฟภ .  สามารถหักและ /หรือริบ เงิ น
หลกัประกนัไดต้ามสว่นของความเสียหายได้

• ทั้งนี ้การใชส้ิทธิหักและริบหลกัประกันดังกล่าว
ไม่เป็นการตดัสิทธิของ กฟน./กฟภ. ในการเรียก
ค่าเสียหายท่ีเกินไปกว่าจ านวนหลักประกันท่ี
ผูใ้ชบ้รกิารไดว้างเอาไว้

ปพพ. มาตรา 222 การเรยีกเอา
คา่เสียหายนัน้ ไดแ้ก่เรยีกคา่

สนิไหมทดแทนเพ่ือความเสียหาย
เช่นท่ีตามปกติยอ่มเกิดขึน้แตก่าร

ไมช่  าระหนีน้ัน้

เจา้หนีจ้ะเรยีกคา่สนิไหมทดแทน
ได ้แมก้ระทั่งเพ่ือความเสียหาย
อนัเกิดแตพ่ฤติการณพ์ิเศษ หาก
วา่คูก่รณีท่ีเก่ียวขอ้งไดค้าดเห็น
หรอืควรจะไดค้าดเห็นพฤติการณ์

เช่นนัน้ลว่งหนา้ก่อนแลว้

ภาคเอกชนเสนอ
ใหก้ารระบใุห้
ชดัเจนวา่การหกั

หรอืรบิ
หลกัประกนันัน้
ควรจะสะทอ้นถึง
ความเสียหาย
และระยะเวลาที่
เหลือของสญัญา

ดว้ย 



ผลกระทบตอ่ผูใ้ชบ้รกิาร

ในกรณีท่ีมีการใชส้ทิธิบอกเลกิสญัญา
ตามความในวรรคหนึ่ง และก่อใหเ้กิด
ความเสียหายเกิดขึน้กบัคูส่ญัญาอีก
ฝ่าย ใหฝ่้ายท่ีไดร้บัความเสียหายมี
สทิธิเรยีกรอ้งคา่เสียหายไดต้ามท่ี

เกิดขึน้จรงิ

(เช่น กฟน./กฟภ. บอกเลกิก่อนครบ
ก าหนด)

• ภาคเอกชนไดแ้สดงความเห็นว่าในเรื่อง
ของการยกเลิกสญัญา หากผูใ้หบ้ริการ
สามารถยกเลิกสัญญาไดจ้ะท าใหเ้กิด
ความเสี่ยงกับผูใ้ชบ้ริการมากๆ อาจจะ
ต้องมีการก าเนิดเงื่อนไขการยกเลิก
สญัญารวมไปถึงการชดใชค้่าเสียหายท่ี
เกิดจากการยกเลกิสญัญาใหช้ดัเจน

• ด้ว ย เ หตุ นี ้จึ ง ค ว รก า หนด ให้ ฝ่ า ย
ผูใ้ชบ้ริการสามารถเรียก่าเสียหายจาก
การท่ี กฟน. หรอื กฟภ. เลิกสญัญาก่อน
ก าหนดได้



12. การโอนสิทธิและหนา้ท่ีตามสญัญาของผูใ้ชบ้รกิาร
กรณทีีส่ามารถโอนสทิธิตามสญัญาได้

16.1 ผูใ้ชบ้รกิารสามารถโอนสทิธิการใช้
ระบบสายสง่และโครงข่ายไฟฟ้าของตน
ตามสญัญานีใ้หก้บับคุคลอื่นในกรณี

การรวมกิจการและไดร้บัความยินยอม
จาก กฟน./กฟภ. เป็นลายลกัษณอ์กัษร 
16.2 ผูร้บัโอนจะตอ้งเป็นบคุคลท่ีมีสทิธิ
ตามกฎหมายในการใชร้ะบบสง่ไฟฟ้า
และระบบโครงขา่ยไฟฟ้าและจะตอ้งมี
คณุสมบตัิตามที่ กฟน./กฟภ. ประกาศ

ก าหนด

การรวมกิจการตามนิยามท่ีคณะกรรมการก ากับกิจการ
พลงังานประกาศก าหนด (ตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากับกิจการพลงังาน เรื่อง หลกัเกณฑแ์ละวิธีการรวม
กิจการและการถือหุน้ไขวใ้นกิจการพลงังาน พ.ศ. ....)
• อ านาจควบคุมของผูร้บัใบอนุญาตประกอบกิจการ

พลงังาน
• เข้าซื ้อสินทรัพย์ทั้งหมดหรือบางส่วนของผู้ร ับ

ใบอนญุาตประกอบกิจการพลงังานรายอื่น 
• การเข้าซื ้อหุ้นหรือวิธีอื่นใดอันจ าท าให้ได้มาซึ่ง

อ  านาจในการควบคมุ

ตอ้งด าเนินการ พรบ. การประกอบกิจการพลงังานฯ 
และกฎหมายล าดบัรองท่ีเก่ียวขอ้งอีกดว้ย



12. การโอนสิทธิและหนา้ท่ีตามสญัญาของผูใ้ชบ้รกิาร
ผูร้บัโอน

ผูร้บัโอนจะตอ้งเป็น
บคุคลท่ีมีสทิธิตาม
กฎหมายในการใช้
ระบบสง่ไฟฟ้าและ
ระบบโครงขา่ยไฟฟ้า

และจะตอ้งมี
คณุสมบตัิตามที่

กฟน./กฟภ. ประกาศ
ก าหนด

• ในกรณีท่ีผู้ร ับโอนไม่ได้ท  าค ารอ้งขอเปลี่ยนแปลงจุดรับและส่งหรือ
ข้อก าหนดอื่นในสัญญาฉบับนี ้ ผู้ร ับโอนจะตกอยู่ ในบังคับของ
ข้อก าหนดตามสัญญาฉบับนี ้รวมถึงอัตราค่าบริการต่าง ๆ ตามท่ี
ปรากฏในเอกสารแนบทา้ยสญัญา 

• ในกรณีท่ีผูร้บัโอนประสงคจ์ะเปลี่ยนจุดรบัและส่งหรือข้อก าหนดใดใน
สญัญาฉบบันี ้กฟน./กฟภ. มีดุลพินิจท่ีใหค้วามยินยอมกับการเปลี่ยน
ดังกล่าว กฟน./กฟภ. มีสิทธิท่ีจะปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงหากว่าการ
เปลี่ยนแปลงอาจก่อใหเ้กิดความไม่มั่นคงในระบบสายสง่ไฟฟ้าได ้ทัง้นี ้
ผูร้บัโอนมีหนา้ท่ีรบัผิดชอบต่อค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จากการที่ กฟน./กฟภ. 
ตอ้งท าการศึกษาและวิเคราะหผ์ลกระทบต่อระบบ (System Impact 
Study) อนัเกิดจากการเปลี่ยนแปลงตามค าขอของผูร้บัโอน

ในกรณีท่ีมีการโอนสทิธิตามสญัญาฉบบันี ้ผูโ้อนยงัคงตอ้งรบัผิดชอบในการปฏิบตัิการตามสญัญาฉบบั
นีท้กุประการ เวน้แต ่กรณีท่ี กฟน./กฟภ. และ ผูโ้อนไดต้กลงกนัเป็นลายลกัษณไ์วเ้ป็นอย่างอื่น
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จบการน าเสนอ 
ขอขอบพระคุณ


