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บทสรุปผู้บริหาร 
รายงานฉบับสมบูรณ์ ของโครงการศึกษาอัตราค่าบริการสายส่งไฟฟ้า (Wheeling Charge) สำหรับ 

Third Party Access จะประกอบไปด้วย 8 บท ทั้งนี้ในส่วนของบทสรุปผู้บริหารจะนำเสนอรายละเอียดต่าง ๆ 
ที่สำคัญโดยแบ่งออกเป็น 8 หัวข้อ ดังนี ้

1) ภาพรวมของโครงการ 
2) การศึกษารูปแบบของธุรกิจระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าสำหรับบุคคลที่สาม 
3) การรับฟังความเห็นเกี่ยวกับการเปิดให้บุคคลที่สามเชื่อมต่อระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้า 
4) การศึกษาและทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับแนวทางการกำหนดค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าใน

ต่างประเทศ 
5) การจัดทำโครงสร้างต้นทุน อัตราค่าบริการ ระบบโครงข่ายไฟฟ้า และค่าบริการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
6) ต้นแบบสัญญาสำหรับการเชื่อมต่อการให้บริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าสำหรับเชื่อมต่อ

โครงข่ายแก่บุคคลที่สาม 
7) ข้อเสนอแนะและบทวิเคราะห์ในการให้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าแก่บุคคลที่สาม 
8) สรุปอัตราค่าบริการสำหรับผู้ขอใช้บริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้า 
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1. ภาพรวมของโครงการ  
โครงการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและจัดทำต้นแบบสัญญาสำหรับบุคคลที่สาม แนวทางการ

กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และกลไกราคา ซึ่งครอบคลุมค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้า (Wheeling Charge) 
ค่าบริการในกรณีที่เกิดความไม่สมดุล (Imbalance) ของพลังงานไฟฟ้าระหว่างผู้ขอใช้บริการระบบโครงข่าย
ไฟฟ้ากับลูกค้าของผู้ขอใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้า ค่าบริการสำรองไฟฟ้า (Backup) ค่าบริการเสริม 
(Ancillary Services) และค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้ขอใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้า รวมถึงเพื่อ
นำเสนอรูปแบบของธุรกิจระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าสำหรับบุคคลที่สามที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 

 

2. การศึกษารูปแบบของธุรกิจระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าสำหรับบุคคลที่สาม 
ในหัวข้อนี้ได้มีการศึกษาตัวอย่างรูปแบบธุรกิจระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าสำหรับบุคคลที่สามใน

ต่างประเทศ ซึ่งครอบคลุมการศึกษาจากประเทศเนเธอร์แลนด์ ประเทศอังกฤษ  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ประเทศออสเตรเลีย ประเทศสิงคโปร์ ประเทศเกาหลี ประเทศแคนาดา (รัฐแอลเบอร์ตา) จากการศึกษาพบว่า
รูปแบบธุรกิจที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นมากที่สุดในต่างประเทศคือรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าแบบ Peer-to-Peer 
นอกจากนี้คณะนักวิจัยได้ศึกษาวิเคราะห์รูปแบบธุรกิจรูปแบบต่าง ๆ ในประเทศไทย เพื่อทำให้เห็นถึงแนวโน้ม
การเข้ามาใช้บริการโครงข่ายจำหน่ายสำหรับบุคคลที่สามของประเทศไทย ในการศึกษาวิเคราะห์นั้น ได้ศึกษา
รูปแบบธุรกิจรูปแบบต่าง ๆ ทั้งด้านการซื้อขายในพื้นที่และต่างพื้นที่ รวมทั้งการซื้อขายในระดับแรงดันเดียวกัน
และต่างระดับแรงดัน โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวโน้มในการเกิดรูปแบบธุรกิจที่ได้นำมาวิเคราะห์ประกอบด้วย 
จุดเช่ือมต่อของคู่สัญญา ระยะทางที่ใช้ในการส่งผ่านกำลังไฟฟ้าที่ซื้อขาย ระดับแรงดันที่ทำการซื้อขาย จำนวน
ผู้ใช้บริการที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า และแนวโน้มของอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้ า 
เป็นต้น จากการศึกษาพบว่ารูปแบบธุรกิจที่มีโอกาสเกิดสูงมากในประเทศไทย คือ รูปแบบการซื้อขายไฟฟ้า
แบบ Peer-to-Peer ในขณะที่ รูปแบบธุรกิจที่มีโอกาสเกิดน้อย คือ รูปแบบที่มีการซื้อขายข้ามโครงข่ายหรือ
การซื้อขายที่มีระยะทางไกล 
 

3. การรับฟังความเห็นเกี่ยวกับการเปิดให้บุคคลที่สามเชื่อมต่อระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้า 
ในการกำหนดอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าและอัตราค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน

สัญญาหรือกฎระเบียบในการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับบุคคลที่สามอย่างเหมาะสมนั้น จำเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการ
ไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายในอนาคต โครงการวิจัยนี้ได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายทั้งสองแห่ง 
(กฟภ. และ กฟน.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และมีการประชุมรับฟังความคิดเห็นจาก
ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานซึ่งประกอบด้วยผู้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า ผู้รับใบอนุญาตระบบ
จำหน่ายไฟฟ้า และผู้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า จากการประชุมรับฟังความคิดเห็นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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ทำให้สามารถสรุปความคิดเห็นที่ประโยชน์และมีความจำเป็นต่อการนำมาปรับปรุงแนวทางการศึกษาวิจัยได้
ดังนี้ 1) โครงสร้างต้นทุนต้องมีการแยกองค์ประกอบชัดเจนและไม่ซ้ำซ้อนกับต้นทุนที่นำไปคิดในอัตราค่าไฟฟ้า 
2) ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบกับการให้บริการของต่างประเทศทั้งในเรื่องต้นทุน ค่าบริการ และสัญญา 3) มี
การจำลองการกำหนดอัตราค่าบริการหลายกรณีเพื่อหารูปแบบที่เหมาะสมกับทุกฝ่าย 4) ในต้นแบบสัญญา
ควรมีระบุหน่วยของอัตราค่าบริการต่าง ๆ อย่างชัดเจน 5) มีการคำนึงถึงความน่าเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า
และประเภทของผู้ใช้ไฟฟ้า และ 6) มีการกำหนดอัตราเฉพาะสำหรับระบบผลิตพลังงานหมุนเวียน โดยความ
คิดเห็นต่าง ๆ ที่ได้รับจากการหารือร่วมกับทุกฝ่ายได้นำมาใช้แก้ไขและปรับปรุงการศึกษาวิจัยการให้บริการ
โครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าทั้งในส่วนของโครงสร้างต้นทุน การกำหนดอัตราค่าบริการ รวมทั้งต้นแบบสัญญาการ
ให้บริการโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้า เพื่อให้การให้บริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าสำหรับบุคคลที่สามมีความ
เหมาะสมและเป็นธรรมต่อทั้งผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ 

 

4. การศึกษาและทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับแนวทางการกำหนดค่าบริการระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าในต่างประเทศ 

ในหัวข้อนี้ได้มีการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมแนวทางการกำหนดอัตราค่าบริการระบบโครงข่าย
จำหน่ายไฟฟ้าในต่างประเทศ ในส่วนของการศึกษาโครงสร้างต้นทุนของระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าใน
ต่างประเทศทำให้ทราบว่าหลักการที่นิยมนำมาใช้ควบคุมการให้บริการที่มีลักษณะผูกขาดโดยธรรมชาติอย่าง
โครงข่ายระบบไฟฟ้านั้น คือ หลักการกำกับดูแลสินทรัพย์ (Regulatory Asset Base: RAB) ซึ่งผู้กำกับดูแล
ควบคุมการลงทุนของผู้ให้บริการและนำเฉพาะต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการมากำหนดอัตราค่าบริการ 
ต้นทุนที่ถูกนำมาใช้เพื่อกำหนดรายได้ของระบบจำหน่ายได้แก่ 1) มูลค่าของทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับโครงข่าย
ตามมูลค่าทางบัญชีในปัจจุบัน 2) ต้นทุนในการจัดการโครงข่ายทางตรง เช่น ค่าแรง ค่าอุปกรณ์ ค่าบำรุงรักษา
ต่าง ๆ เป็นต้น 3) ต้นทุนทางอ้อมในการจัดการโครงข่าย เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายด้านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ค่าประกันภัย ต่าง ๆ เป็นต้น 4) ต้นทุนที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว เช่นต้นทุนในการเชื่อมต่อระบบของ
ผู้ขอใช้บริการเข้ากับโครงข่าย เป็นต้น 5) ต้นทุนทางการเงิน หรือ Cost of capital หมายถึงอัตราผลตอบแทน
ที่ผู้ให้บริการโครงข่ายคาดหวังที่จะได้จากการจัดทำโครงข่ายและการให้บริการ 6) ค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน 
(Depreciation) และ 7) ภาษี ต่าง ๆ เป็นต้น ในส่วนของต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับค่าบริการเสริมประกอบด้วย
บริการเสริมที่การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายเป็นผู้ลงทุนและบริการเสริมที่ได้รับจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต โดยการกำหนด
อัตราค่าบริการต้องคำนึงถึงสวัสดิการของสังคม (Social Welfare) อีกทั้งยังต้องจูงใจผู้ให้บริการมาลงทุนใน
โครงข่าย ในส่วนของการศึกษาทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดอัตราค่าบริการโครงข่ายจำหน่าย
ไฟฟ้าในต่างประเทศ ทำให้ทราบว่าอัตราค่าบริการสำหรับการให้บริการโครงข่ายจำหน่ายมีหลายประเภท 
ตัวอย่างเช่น อัตราค่าบริการสำหรับส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า (Wheeling Charge) อัตราค่าบริการเสริม (Ancillary 
Service Charge) อัตราค่าชดเชยความไม่สมดุล (Imbalance) และอัตราค่าบริการเชื่อมต่อ (Connection 
Charge) เป็นต้น สำหรับแนวทางการกำหนดอัตราค่าบริการส่งจ่ายกำลังไฟฟ้าส่วนใหญ่จะใช้รูปแบบคำนวณ
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แบบ Postage Stamp โดยมีการกำหนดราคาตามพื้นที่ที่ให้บริการและตามระดับแรงดัน  มีเพียงส่วนน้อย
เท่านั้นที่ใช้หลักการวิเคราะห์การไหลของกำลังไฟฟ้า ดังนั้น หลักการคำนวณที่จะนำมาประยุกต์ใช้กับการ
ให้บริการโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าประเทศไทยควรใช้รูปแบบการคำนวณแบบ Postage Stamp โดยมีการแยก
อัตราค่าบริการตามพื้นที่และระดับแรงดัน 
 

5.การจัดทำโครงสร้างต้นทุน อัตราค่าบริการ ระบบโครงข่ายไฟฟ้า และค่าบริการอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

เมื่อมีบุคคลที่สามมาเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายจะทำให้การ
ไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายจำเป็นต้องมีการเรียกเก็บค่าบริการต่าง ๆ เพิ่มเติม โดยคณะนักวิจัยได้เสนอให้มีการเรียก
เก็บค่าบริการต่าง ๆ ทั้งหมด 7 ส่วน ได้แก่ ค่าบริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้า (Wheeling Charge) 
ค่าบริการเสริม (Ancillary Services Charge) ค่าชดเชยพลังงานไฟฟ้าไม่สมดุล ( Imbalance Charge) 
ค่าบริการสำรองไฟฟ้า (Backup Charge) ค่าบริการการเช่ือมต่อ (Connection Charge) ค่าชดเชยกำลังไฟฟ้า
สูญเสีย (Loss Charge) และอัตราค่าบริการค่าใช้จ่ายนโยบายภาครัฐ (Policy Expense Charge: PE) ซึ่ง
สำหรับอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้า ค่าบริการเสริม และค่าสำรองไฟฟ้านั้นจะมีการกำหนด
กรอบการคำนวณ 3 ปี ครอบคลุมปี พ.ศ. 2563 – 2565 นอกจากนี้ สำหรับอัตราค่าบริการระบบโครงข่าย
ไฟฟ้า (Wheeling Charge) อัตราค่าบริการเสริม (Ancillary Services Charge) และอัตราค่าบริการสำรอง
ไฟฟ้า (Backup Charge) จะมีการแบ่งแยกโครงสร้างอัตราค่าบริการออกเป็น 15 ส่วน แยกตามพื้นที่ (5 พื้นที่ 
– ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ นครหลวง) และแยกตามระดับแรงดัน (พื้นที่ละ 3 
ระดับแรงดัน – แรงดัน ≥ 69 kV (HV) , แรงดัน 12 – 33 kV (MV) และแรงดัน < 12 kV (LV)) โดยภาพรวม
อัตราค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าและอัตราค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ภาพรวมอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าและอัตราค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

อัตราค่าบริการ แนวคิด หน่วย แหล่งที่มาของตน้ทุน 

Wheeling 
Charge 

- พิจารณาแยกตามพื้นที่ และแยกตาม
ระดับแรงดัน 

- ค่าบริการขึ้นกับรูปแบบการซื้อขาย 

- พิจารณาก าลังไฟฟ้าที่ไหลผ่านแต่ละพื้นที่/
แรงดัน 

Baht/kW/ป ี
สินทรัพย์ แผนการลงทุน และค่าใช้จ่าย ระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้าในส่วนที่มีการใช้งานปกติ 

Ancillary 
Services 

- แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ AS จาก กฟผ. และ 
AS จากการไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่าย 

- AS จากการไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่ายจะพิจารณา 
Voltage Regulation เป็นหลัก 

Baht/kW/ป ี
สินทรัพย์ แผนการลงทุน และค่าใช้จ่าย ระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้าในส่วนที ่มีการใช้งานปกติ ที่
เกี่ยวข้องกับ AS 

Imbalance 

- เรียกเก็บเมื่อผู้ผลิตและผู้ใช้ไฟฟ้าไม่สมดุล
กัน 

- การไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่ายรับซื้อในราคาต ่า 
และขายในราคาสูง 

- ไม่ซ ้าซ้อนกับอัตราค่าบริการอ่ืน ๆ (เช่น 
Wheeling Charge เป็นต้น) 

Baht/kWh 
ต้นทุนการซื้อ/ขายไฟฟ้า ของการไฟฟ้าฝ่าย
จ าหน่ายที่เพิ่มมากขึ้น 

Backup 
- เรียกเก็บส าหรับ Capacity ที่ไม่ได้ถูกใช้

งานในภาวะปกติ 
Baht/kW/ป ี

สินทรัพย์ แผนการลงทุน และค่าใช้จ่าย ระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้าในส่วนที่ได้ส ารองไว้ 

Connection 
- เรียกเก็บตามต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง 

บาท 
ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงจากการเชื่อมต่อกับระบบ
โครงข่ายของผู้ขอใช้บริการ 

Loss 
- ผู้ผลิตไฟฟ้าจ่ายเกินก าลังไฟฟ้าของผู้ใช้

ไฟฟ้าเพื่อชดเชยก าลังไฟฟ้าสูญเสียใน
ระบบ 

kW 
ก าลังไฟฟ้าสูญเสียเฉลี ่ยที ่เกิดขึ ้นในระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้า 

Policy Expense 
- ผู้ขอใช้บริการโครงข่ายร่วมรับภาระเพื่อ

ไม่ให้ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ยังอยู่ในระบบรับภาระ
ค่าใช้จ่ายส่วนนี้มากขึ้น 

Baht/kWh 
ปัจจุบัน กกพ. มีมติให้ค่า PE ที่ 0.28 บาท/
หน่วย 
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6. ต้นแบบสัญญาสำหรับการเชื่อมต่อการให้บริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าสำหรับ
เชื่อมต่อโครงข่ายแก่บุคคลที่สาม 

ในบทนี้จะกล่าวถึงต้นแบบสัญญาส าหรับผู้ใช้บริการระบบจ าหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่าย 
(กฟน. และ กฟภ.) โดยในส่วนของหลักการและเหตุผลของต้นแบบสัญญาส าหรับผู้ใช้บริการระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้านั้นได้จากการศึกษาต้นแบบสัญญาของประเทศในสหภาพยุโรป ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศใน
ทวีปเอเชีย ซึ่งได้มีการวิเคราะห์ถึงวัตถุประสงค์ของสัญญา คุณสมบัติของผู้ให้บริการ การใช้บริการระบบ
โครงข่าย หลักการทางด้านเทคนิค รูปแบบการเรียยกเก็บค่าบริการ เงื่อนไขของการผิดสัญญา การยกเลิก
สัญญา และหลักประกันต่าง ๆ โดยได้น าผลการศึกษาและวิเคราะห์ต้นแบบสัญญาของต่างประเทศมาจัดท า
ต้นแบบสัญญาส าหรับผู้ใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศไทย โดยมีการปรับต้นแบบสัญญาให้
สอดคล้องกับความคิดเห็นที่ได้รับจากทั้งการไฟฟ้าฝา่ยจ าหน่ายและผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน 

 
7. ข้อเสนอแนะและบทวิเคราะห์ในการให้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าแก่บุคคลที่สาม 

เพื่อให้การกำหนดอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าและอัตราค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถ
นำไปใช้งานได้ในสถานการณ์จริง รวมถึงสามารถจูงใจให้มีผู้ขอใช้บริการเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายของการ
ไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงข้อเสนอแนะและบทวิเคราะห์ในการให้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้า
แก่บุคคลที่สามโดยสามารถแบ่งเป็นหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ การเรียกเก็บอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าและ
อัตราค่าบริการอื ่น ๆ ตามปริมาณ (Volumetric) และตามความต้องการ (Demand) การกำหนดอัตรา
ค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าและอัตราค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องควรมีการพิจารณาควบคู่กับค่าไฟฟ้าฐาน  
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้า อัตราค่าบริการระบบโครงข่าย
จำหน่ายไฟฟ้า และอัตราค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับต้นแบบสัญญาสำหรับ
การให้บริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าสำหรับเชื่อมต่อโครงข่ายแก่บุคคลที่สาม ซึ่งการเรียกเก็บค่าบริการ
จากบุคคลที่สามนั้นต้องไม่ซ้ำซ้อนกับอัตราที่เรียกเก็บกับผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไป รวมถึงในกรณีที่ต้องการสนับสนุน
และจูงใจให้ผู้ผลิตไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์มีการขอใช้ระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้า
และขายไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าของตนนั้นจำเป็นต้องมีการพิจารณาให้มีการกำหนดอัตราค่าบริการระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ตามปริมาณการใช้งาน (Volumetric) 

 
8. สรุปอัตราค่าบริการส าหรับผู้ขอใช้บริการระบบโครงข่ายจ าหน่ายไฟฟ้า 

จากการศึกษาอัตราค่าบริการต่าง ๆ ส าหรับผู้ขอใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้า จะสามารถสรุปอัตรา
ค่าบริการทั้งหมดได้ดังนี้ 
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อัตรา 
ระดับแรงดัน/

พื้นที่ 
ภาคเหนอื 

ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ภาคกลาง ภาคใต้ เขตนครหลวง 

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  
(เป็นค่าประมาณจากการทบทวนวรรณกรรม ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้  

หาก กฟผ. มีการประกาศบังคับใช้อัตราค่าอ่ืน ๆ) 

0.183 – 0.244 บาท/kWh 
(เป็นค่าประมาณจากการทบทวนวรรณกรรม ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้  

หาก กฟผ. มีการประกาศบังคับใช้อัตราค่าอ่ืน ๆ) 

Imbalance Charge 

กรณี การไฟฟ้าจำหน่ายรับซื้อ ช่วงรอ้ยละ 0-2 อัตราค่าไฟฟ้าขายส่งหักลบด้วย 0.5842 บาท/หน่วย 

กรณี การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายขายเพิ่ม ช่วงร้อยละ 0-2 อัตราค่าไฟฟ้าขายปลีกบวกด้วย 0.36215 บาท/หน่วย 

กรณี การไฟฟ้าจำหน่ายรับซื้อ ช่วงรอ้ยละ 2-5 อัตราค่าไฟฟ้าขายส่งหักลบด้วย 1.1684 บาท/หน่วย 

กรณี การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายขายเพิ่ม ช่วงร้อยละ 2-5 อัตราค่าไฟฟ้าขายปลีกบวกด้วย 0.7243 บาท/หน่วย 

Connection Charge เรียกเก็บตามต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง 

Loss Charge 

กรณีซื้อขายในพื้นที่ กฟภ.  
ผู้ผลิตไฟฟ้าจ่ายกำลังไฟฟ้าเพิ่มเติม 5.40% เพื่อชดเชย

กำลังไฟฟ้าสูญเสียในระบบจำหน่าย 

กรณีซื้อขายในพื้นที่ กฟน. 
ผู้ผลิตไฟฟ้าจ่ายกำลังไฟฟ้าเพิ่มเติม 3.60% เพื่อชดเชย

กำลังไฟฟ้าสูญเสียในระบบจำหน่าย 

กรณีซื้อขายข้ามพื้นที่ กฟภ. และ กฟน 
ผู้ผลิตไฟฟ้าจ่ายกำลังไฟฟ้าเพิ่มเติม 5.05% เพื่อชดเชย

กำลังไฟฟ้าสูญเสียในระบบจำหน่าย 

Policy Expense 
(PE) 

0.28 บาท/หน่วย 

หมาย เหตุ : อ ั ต ร าค ่ าบ ร ิ ก า ร  Wheeling Charge Ancillary, Service Charge, Backup Charge และ 
Imbalance Charge คัดเลือกมาจากหนึ่งในรูปแบบของค่าบริการที่คณะนักวิจัยเสนอ โดยหากต้องการให้
อัตราค่าบริการเหล่านี้จูงใจให้บุคคลที่สามมาขอใช้และเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายจ าหน่ายไฟฟ้ามากยิ่งขึ้นนั้น 
อัตราค่าบริการเหล่านี้อาจเลือกจากรูปแบบอื่น ๆ ที่น าเสนอในรายงานผลการศึกษาได้ 
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บทนำ 

 

 
ในบทนี้จะกล่าวถึงที่มา หลักการและเหตุผลของโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายและประโยชน์ที่คาด

ว่าจะได้รับ ขอบเขตการดำเนินงาน ขั้นตอนการดำเนินโครงการ แผนการทำงาน ผลงานที่จะนำส่ง รายละเอียด
การส่งมอบรายงานฉบับสมบูรณ ์และโครงสร้างของรายงานฉบับสมบูรณ์ โดยสามารถแสดงรายละเอียดได้ดังน้ี 
 

1.1 ที่มา หลักการและเหตุผลของโครงการ 
ตามพระราชบัญญัติประกอบกิจการพลังงาน พ .ศ. 2550 มาตรา 81 กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตที่มี

ระบบโครงข่ายพลังงานต้องยินยอมให้ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ประกอบกิจการพลังงานรายอื่นใช้หรือเชื่อมต่อ
ระบบโครงข่ายของตน ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่รูปแบบโครงสร้างการดำเนินกิจการ
ไฟฟ้ามีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงไป โดยผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กต่าง ๆ จะมีบทบาทมากขึ้นในการผลิตไฟฟ้าใน
ประเทศไทยมากขึ้น และผู้ผลิตไฟฟ้าเหล่านี้อาจจะมีการทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับลูกค้า (ผู้ใช้ไฟฟ้า) ของ
ตนเองโดยตรง ทั้งนี้จะสามารถแบ่งผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กเหล่านี้ได้เป็น ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) ผู้ผลิตไฟฟ้า
ขนาดเล็กมาก (VSPP) และผู้ผลิตไฟฟ้าใช้เอง (IPS) ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีการผลิตไฟฟ้าร่วมด้วย (Prosumer) (หมาย
เหตุ: ในกรณีของ IPS และ Prosumer ในอนาคตอาจจะสามารถขายไฟฟ้าให้ลูกค้าโดยผ่านสายไฟฟ้าของการ
ไฟฟ้าได้)  

การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)  ต้อง
ยินยอมให้ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าของตน โดยอาจมีการเรียกเก็บค่าบริการระบบ
โครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้า (Wheeling Charge) อย่างไรก็ตาม ผู้ผลิตไฟฟ้า SPP และ VSPP บางส่วนมีการสร้าง
สายจำหน่ายไฟฟ้าเพื่อรองรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้า/ผู้ซื้อไฟฟ้าของตนเอง ซึ่งก่อให้เกิดการลงทุนที่ซ้ำซ้อนกับสาย
จำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้า นอกจากนี้ยังส่งผลต่อเนื่องให้ค่าไฟฟ้าฐานสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าโดยทั่วไปมีค่าสูงขึ้นได้ 
สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้า IPS และ Prosumer นั้นแม้ปัจจุบันยังไม่สามารถขายไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าได้ อย่างไรก็
ตาม เพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพการผลิตไฟฟ้าที่ผู้ผลิตไฟฟ้า IPS และ Prosumer มีอยู่ ในอนาคตรัฐควรจะ
เปิดโอกาสให้ผู้ผลิตไฟฟ้า IPS และ Prosumer สามารถขายไฟฟ้าให้ลูกค้าโดยผ่านสายไฟฟ้าของการไฟฟ้าได้
เช่นเดียวกัน 

ดังนั้น เพื่อป้องกันปัญหาการลงทุนการก่อสร้างระบบจำหน่ายที่ซ้ำซ้อน รวมถึงเพื่อลดภาระค่าไฟฟ้า
ฐานของผู้ใช้โดยทั่วไป การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายจึงควรมีการกำหนดอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้า
ที่เหมาะสมและยุติธรรม เพื่อจูงใจให้ผู้ขอใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าแต่ละรายเชื่อมต่อกับระบบโครงข่าย
ของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย ด้วยเหตุน้ี คณะนักวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะดำเนินการ "การศึกษาอัตราค่าบริการสาย
ส่งไฟฟ้า (Wheeling Charge) สำหรับ Third Party Access" เพื ่อศึกษาและเสนอแนะแนวทางการ
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กำหนดอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าสำหรับการเชื่อมต่อโครงข่ายแก่บุคคลที่สาม รวมถึง
ค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ วิเคราะห์รูปแบบของกิจการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าแก่บุคคลที่สามที่
อาจเกิดขึ้นในอนาคต 
 

1.2 วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อจัดทำต้นแบบสัญญาสำหรับการเชื่อมต่อการให้บริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าสำหรับ

เชื่อมต่อโครงข่ายแก่บุคคลที่สาม 
2. เพื่อศึกษาและนำเสนอรูปแบบของธุรกิจระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าสำหรับบุคคลที่สามที่อาจ

เกิดขึ้นในอนาคต  
3. เพื ่อกำหนดโครงสร้างอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าในระบบจำหน่ายที ่มีความซับซ้อน

หลากหลายมากขึ้น เช่น การซื้อขายไฟฟ้าข้ามระดับแรงดัน การซื้อขายไฟฟ้าข้ามพื้นที่ การซื้อขาย
ไฟฟ้าเฉพาะช่วงเวลา เป็นต้น  

4. เพื่อพิจารณาถึงค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในระบบจำหน่าย เช่น ค่าชดเชยพลังงานไฟฟ้าไม่สมดุล 
(Imbalance) ค่าบริการเสริม (Ancillary Service) และค่าบริการ Backup เป็นต้น 

 

1.3 เป้าหมายและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
เป้าหมาย 

1. ศึกษารูปแบบธุรกิจระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าสำหรับบุคคลที่สามที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ และ
รูปแบบธุรกิจของระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าที่อาจเกิดขึ้นกับประเทศไทยในอนาคต 

2. เพื่อนำเสนอแนวทางการกำหนดโครงสร้างอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าในระบบจำหน่าย 
3. เพื่อนำเสนอวิธีการกำหนดอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าในระบบจำหน่าย ที่มีความซับซ้อน

หลากหลายมากขึ้น เช่น การซื้อขายไฟฟ้าข้ามระดับแรงดัน การซื้อขายไฟฟ้าข้ามพื้นที่ การซื้อขาย
ไฟฟ้าเฉพาะช่วงเวลา เป็นต้น 

4. เพื่อศึกษาแนวคิดการกำหนดอัตราค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี ่ยวข้องในระบบจำหน่าย เช่น ค่าชดเชย
พลังงานไฟฟ้าไม่สมดุล (Imbalance) ค่าบริการเสริม (Ancillary Service) และค่าบริการ Backup 
เป็นต้น 

5. เพื่อจัดทำต้นแบบสัญญาสำหรับการเชื่อมต่อการให้บริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าสำหรับ
เชื่อมต่อโครงข่ายแก่บุคคลที่สาม 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. แนวทางการกำหนดโครงสร้างอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าในระบบจำหน่าย 
2. วิธีการกำหนดอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าในระบบจำหน่ายที่เหมาะสม แยกตามระดับแรงดัน 

และ/หรือ แยกตามพื้นที่การให้บริการ และ/หรือ แยกตามช่วงเวลา 
3. การลดลงของการลงทุนที่ซ้ำซ้อนระหว่างภาคเอกชนและการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย เนื่องจากภาคเอกชน

เริ่มมีการใช้บริการระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้ามากยิ่งขึ้น 
4. วิธีการกำหนดอัตราค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในระบบจำหน่าย เช่น ค่าชดเชยพลังงานไฟฟ้าไม่

สมดุล (Imbalance) ค่าบริการเสริม (Ancillary Service) และ ค่าบริการ Backup เป็นต้น 
5. การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายสามารถเรียกเก็บต้นทุนค่าบริการได้อย่างเหมาะสม และไม่สร้างภาระค่าไฟฟ้า

ที่สูงมากเกินไปแก่ผู้ใช้ไฟฟ้า 
 

1.4 ขอบเขตการดำเนินโครงการ 
1. ศึกษารูปแบบธุรกิจระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าสำหรับบุคคลที่สามที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ และ

รูปแบบธุรกิจของระบบโครงขา่ยจำหน่ายไฟฟ้าที่อาจเกิดขึ้นกับประเทศไทยในอนาคต 
2. ประชุมรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชนเกี่ยวกับการเปิดให้บุคคลที่สามเชื่อมต่อระบบโครงข่าย

จำหน่ายไฟฟ้าโดยรับฟังความคิดเห็นจากการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย ผู้รับใบอนุญาตระบบจำหน่ายไฟฟ้า 
ผู้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า ผู้รับใบอนญุาตผลิตไฟฟ้า 

3. ศึกษาโครงสร้างต้นทุนค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าในต่างประเทศ โดยคำนึงถึง  การกำหนดอัตรา
ค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าในระบบจำหน่ายที่เหมาะสม แยกตามระดับแรงดัน และ /หรือ แยก
ตามพ้ืนที่การให้บริการ และ/หรือ แยกตามช่วงเวลา 

4. ศึกษาโครงสร้างต้นทุนค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย ได้แก่ การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค (กฟภ.) และ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) พร้อมทั้งเปรียบเทียบกับโครงสร้างต้นทุนค่าบริการ
ระบบโครงข่ายไฟฟ้าในต่างประเทศ 

5. จัดทำและเสนอแนะโครงสร้างต้นทุนค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย ได้แก่ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ที่เหมาะสมต่อการกำหนดอัตรา
ค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศไทย แยกตามระดับแรงดัน และ/หรือ แยกตามพื้นที่การ
ให้บริการ และ/หรือ แยกตามช่วงเวลา 

6. ศึกษาแนวทางการกำหนดค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าในต่างประเทศ พร้อมทั้งจัดทำแนวทางการ
กำหนดอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าในระบบจำหน่ายที่เหมาะสมกับประเทศไทยแยกตาม
ระดับแรงดัน และ/หรือ แยกตามพื้นที่การให้บริการ และ/หรือ แยกตามช่วงเวลา 
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7. ศึกษาแนวทางการกำหนดอัตราค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการให้บริการระบบโครงข่ายจำหน่าย
ไฟฟ้าสำหรับเชื่อมต่อแก่บุคคลที่สาม เช่น ค่าชดเชยพลังงานไฟฟ้าไม่สมดุล ( Imbalance) ค่าบริการ
เสริม (Ancillary Service) และค่าบริการ Backup เป็นต้น 

8. จัดทำต้นแบบสัญญาสำหรับการเชื่อมต่อการให้บริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าสำหรับเชื่อมต่อ
โครงข่ายแก่บุคคลที่สาม 

 

1.5 ขั้นตอนการดำเนินโครงการ 
1. ศึกษารูปแบบของธุรกิจระบบโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับบุคคลที่สามที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ 
2. ประชุมรับฟังความคิดเห็นจากการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย ผู้รับใบอนุญาตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ผู้รับ

ใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า และผู้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า เกี่ยวกับการเปิดให้บุคคลที่สามเชื่อมต่อ
ระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้า รวมถึงรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มของรูปแบบธุรกิจไฟฟ้า
สำหรับบุคคลที่สามที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต 

3. วิเคราะห์ถึงรูปแบบของธุรกิจระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าสำหรับเชื่อมต่อแก่บุคคลที่สามที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคต 

4. วิเคราะห์ถึงแนวโน้มการเกิดธุรกิจไฟฟ้ารูปแบบต่าง ๆ 
5. ศึกษาและทบทวนวรรณกรรมต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดโครงสร้างต้นทุนค่าบริการระบบ

โครงข่ายไฟฟ้า โดยคำนึงถึง การกำหนดอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าในระบบจำหน่ายที่
เหมาะสม แยกตามระดับแรงดัน และ/หรือ แยกตามพื้นที่การให้บริการ และ/หรือ แยกตามช่วงเวลา 

6. ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างต้นทุนค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายในปัจจุบัน 
ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) 

7. ประชุมรับฟังความคิดเห็นและขอรับข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างต้นทุนค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้า
ของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายในปัจจุบัน ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และ การไฟฟ้านครหลวง 
(กฟน.) 

8. จัดทำและเสนอแนะโครงสร้างต้นทุนค่าบริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าในประเทศไทยที่
เหมาะสมกับการให้บริการแก่บุคคลที่สาม พร้อมทั้งเปรียบเทียบกับโครงสร้างต้นทุนการให้บริการ
ระบบโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศไทยในปัจจุบันและโครงสร้างค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าใน
ต่างประเทศ 

9. ศึกษาและทบทวนวรรณกรรมเกี ่ยวกับแนวทางการกำหนดค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าใน
ต่างประเทศ 

10. ประชุมรับฟังความคิดเห็นจากจากการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย ผู้รับใบอนุญาตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ผู้รับ
ใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า ผู้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า เกี่ยวกับแนวทางการกำหนดอัตราค่าบริการระบบ
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โครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้า รวมถึงขอรับข้อมูลระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าที่จำเป็นในการกำหนดอัตรา
ค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าในระบบจำหน่ายจากการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย 

11. กำหนดอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าในระบบจำหน่ายที่เหมาะสมกับประเทศไทยแยกตาม
ระดับแรงดัน และ/หรือ แยกตามพื้นที่การให้บริการ และ/หรือ แยกตามช่วงเวลา 

12. ศึกษาและทบทวนวรรณกรรมต่างประเทศเกี่ยวกับค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการระบบ
โครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าสำหรับเชื ่อมต่อแก่บุคคลที่สาม เช่น ค่าชดเชยพลังงานไฟฟ้าไม่สมดุล 
(Imbalance) ค่าบริการเสริม (Ancillary Service)และค่าบริการ Backup เป็นต้น 

13. ประชุมรับฟังความคิดเห็นจากการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย และขอรับข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนของค่าบริการ  
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการให้บริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าสำหรับเชื่อมต่อแก่บุคคลที่สาม เช่น 
ต้นทุนค่าชดเชยพลังงานไฟฟ้าไม่สมดุล ( Imbalance) ต้นทุนค่าบริการเสริม (Ancillary Service) 
และต้นทุนค่าบริการ Backup เป็นต้น 

14. จัดทำโครงสร้างต้นทุนค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการให้บริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้า
สำหรับเชื่อมต่อแก่บุคคลที่สาม เช่น ต้นทุนค่าชดเชยพลังงานไฟฟ้าไม่สมดุล ( Imbalance) ต้นทุน
ค่าบริการเสริม (Ancillary Service) และค่าบริการ Backup 

15. เสนอแนะและรับฟังความคิดเห็นจากการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย ผู้รับใบอนุญาตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ผู้รับ
ใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า ผู้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า เกี่ยวกับแนวทางการกำหนดอัตราค่าบริการอื่น ๆ 
ที ่เกี ่ยวข้องในการให้บริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าสำหรับเชื ่อมต่อแก่บุคคลที่สาม เช่น 
ค่าชดเชยพลังงานไฟฟ้าไม่สมดุล (Imbalance) ค่าบริการเสริม (Ancillary Service) และค่าบริการ 
Backup รวมถึงขอรับข้อมูลระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องจากการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย 

16. กำหนดอัตราค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการให้บริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าสำหรับเชื่อมต่อ
แก่บุคคลที่สาม เช่น ค่าชดเชยพลังงานไฟฟ้าไม่สมดุล ( Imbalance) ค่าบริการเสริม (Ancillary 
Service) และค่าบริการ Backup 

17. ศึกษาและทบทวนวรรณกรรมต่างประเทศเกี่ยวกับต้นแบบสัญญาสำหรับการเชื่อมต่อการให้บริ การ
ระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าสำหรับเชื่อมต่อโครงข่ายแก่บุคคลที่สาม 

18. จัดทำต้นแบบสัญญาสำหรับการเชื่อมต่อการให้บริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าสำหรับเชื่อมต่อ
โครงข่ายแก่บุคคลที่สาม 

19. ประชุมรับฟังความคิดเห็น จากการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย ผู้รับใบอนุญาตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ผู้รั บ
ใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า ผู้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าเกี่ยวกับต้นแบบสัญญาสำหรับการเชื่อมต่อการ
ให้บริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าสำหรับเช่ือมต่อโครงข่ายแก่บุคคลที่สาม 

20. จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ 
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1.6 แผนการทำงาน 
ตารางที่ 1.1 แผนการทำงาน 

แผนการดำเนินงาน 
เดือนที ่

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

ลงนามในสัญญา/บันทึกข้อตกลง                   
1. ศึกษารูปแบบของธุรกิจระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าสำหรับ

บุคคลที่สามที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ 
                  

2. ประชุมรับฟังความคิดเห็นจากการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย ผู ้รับ
ใบอนุญาตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ผู้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า 
และผู้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า เกี่ยวกับการเปิดให้บุคคลที่สาม
เชื่อมต่อระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้า รวมถึงรับฟังความคิดเห็น
เกี่ยวกับแนวโน้มของรูปแบบธุรกิจไฟฟ้าสำหรับบุคคลที่สามที่จะ
เกิดขึ้นต่อไปในอนาคต 

                  

3. วิเคราะห์ถึงรูปแบบของธุรกิจระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้า
สำหรับเชื่อมต่อแก่บุคคลที่สามที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

                  

4. วิเคราะห์ถึงแนวโน้มการเกิดธุรกิจไฟฟ้ารูปแบบต่าง ๆ                   
5. ศึกษาและทบทวนวรรณกรรมต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการ

กำหนดโครงสร้างต้นทุนค่าบริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้า 
                  

6. ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างต้นทุนค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้า
ของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายในปัจจุบัน 
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แผนการดำเนินงาน 
เดือนที ่

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

7. ประชุมรับฟังความคิดเห็นและขอรับข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้าง
ต้นทุนค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจำหนา่ย
ในปัจจุบัน 

                  

8. จัดทำและเสนอแนะโครงสร้างต้นทุนค่าบริการระบบโครงข่าย
จำหน่ายไฟฟ้าในประเทศไทยที่เหมาะสมกับการให้บริการแก่
บุคคลที่สาม 

                  

9. ศึกษาและทบทวนวรรณกรรมเกี ่ยวกับแนวทางการกำหนด
ค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าในต่างประเทศ 

                  

10. ประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการกำหนดอัตรา
ค่าบริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้ารวมถึงขอรับข้อมูลที่
จำเป็น 

                  

11. กำหนดอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าในระบบจำหน่ายที่
เหมาะสมกับประเทศไทย 

                  

12. ศึกษาและทบทวนวรรณกรรมต่างประเทศเกี่ยวกับการให้บริการ
อื ่น ๆ ที ่เก ี ่ยวข้อง เช่น ค่าชดเชยพลังงานไฟฟ้าไม่สมดุล 
( Imbalance) ค ่ า บ ร ิ ก า ร เ ส ร ิ ม  ( Ancillary Service) แ ละ
ค่าบริการ Backup เป็นต้น 

                  

13. ประชุมรับฟังความคิดเห็นและขอรับข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนของ
ค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี ่ยวข้อง เช่น ค่าชดเชยพลังงานไฟฟ้าไม่
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แผนการดำเนินงาน 
เดือนที ่

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

สมดุล (Imbalance) ค่าบริการเสริม (Ancillary Service) และ
ค่าบริการ Backup เป็นต้น 

14. จัดทำโครงสร้างต้นทุนค่าบริการอื ่น ๆ ที ่เกี ่ยวข้องในการ
ให้บริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าสำหรับเชื่อมต่อแก่บุคคล
ที ่สาม เช่น ค่าชดเชยพลังงานไฟฟ้าไม่สมดุล ( Imbalance) 
ค่าบริการเสริม (Ancillary Service) และค่าบริการ Backup 
เป็นต้น 

                  

15. เสนอแนะและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการกำหนด
อัตราค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการให้บริการระบบโครงข่าย
จำหน่ายไฟฟ้าสำหรับเชื่อมต่อแก่บุคคลที่สาม 

                  

16. กำหนดอัตราค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการให้บริการระบบ
โครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าสำหรับเชื่อมต่อแก่บุคคลที่สาม 

                  

17. ศึกษาและทบทวนวรรณกรรมต่างประเทศเกี ่ยวกับต้นแบบ
สัญญาสำหรับการเชื่อมต่อการให้บริการระบบโครงข่ายจำหน่าย
ไฟฟ้าสำหรับเชื่อมต่อโครงข่ายแก่บุคคลที่สาม 

                  

18. จัดทำต้นแบบสัญญาสำหรับการเชื่อมต่อการให้บริการระบบ
โครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าสำหรับเชื่อมต่อโครงข่ายแก่บุคคลที่สาม 
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แผนการดำเนินงาน 
เดือนที ่

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

19. ประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับต้นแบบสัญญาสำหรับการ
เชื ่อมต่อการให้บริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าสำหรับ
เชื่อมต่อโครงข่ายแก่บุคคลที่สาม 

                  

20. จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์                   
ส่งมอบรายงานความก้าวหน้า และ รายงานฉบับสมบูรณ์                   
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1.7 ผลงานที่จะนำส่ง 
 ผลผลิต (Output) 

- รูปแบบธุรกิจของระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าที่อาจเกิดขึ้นกับประเทศไทยในอนาคต 
- โครงสร้างต้นทุนค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าในต่างประเทศ โดยคำนึงถึง การกำหนดอัตรา

ค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าในระบบจำหน่ายที่เหมาะสม แยกตามระดับแรงดัน และ/หรือ แยก
ตามพ้ืนที่การให้บริการ และ/หรือ แยกตามช่วงเวลา 

- อัตราค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าในระบบจำหน่ายสำหรับการเชื่อมต่อโครงข่ายแก่บุคคลที่สาม 
(Wheeling Charge) 

- อัตราค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สำหรับการเชื่อมต่อโครงข่ายแก่บุคคลที่สาม เช่น ค่าชดเชย
พลังงานไฟฟ้าไม่สมดุล (Imbalance), Ancillary Service, Backup 

- ต้นแบบสัญญาสำหรับการเชื่อมต่อการให้บริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าสำหรับเชื่อมต่อ
โครงข่ายแก่บุคคลที่สาม 

 
ผลลัพธ์ (Outcome) 
- แนวทางในการกำหนดอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าในระบบจำหน่ายสำหรับการเชื่อมต่อ

โครงข่ายแก่บุคคลที่สาม (Wheeling Charge) 
- แนวทางในการกำหนดอัตราค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สำหรับการเชื่อมต่อโครงข่ายแก่บุคคลที่

สาม เช่น ค่าชดเชยพลังงานไฟฟ้าไม่สมดุล (Imbalance), Ancillary Service, Backup 
 

1.8 รายละเอียดการส่งมอบรายงานฉบับสมบูรณ์ 
คณะนักวิจัยได้ดำเนินการจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ ซึ่งเป็นผลการดำเนินงานตลอดระยะเวลา

โครงการ 18 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 ประกอบไปด้วย 8 บท 
โดยสามารถสรุปความสอดคล้องกับของเขตการดำเนินโครงการ รวมถึงผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ 
(Outcome) ของโครงการ ได้ดังนี้  
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ตารางที่ 1.2 ความสอดคล้องของขอบเขตการดำเนินโครงการ กับรายงานฉบับสมบูรณ์ 
ลำดับที ่ ขอบเขตการดำเนินโครงการ หัวข้อที่เกี่ยวข้อง 

1 ศึกษารูปแบบธุรกิจระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าสำหรับบุคคลที่สามที่
เกิดขึ้นในต่างประเทศ และรูปแบบธุรกิจของระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้า
ที่อาจเกิดขึ้นกับประเทศไทยในอนาคต 

2.1, 2.2, 2.3 

2 ประชุมรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชนเกี่ยวกับการเปิดให้บุคคลที่สาม
เชื่อมต่อระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าโดยรับฟังความคิดเห็นจากการไฟฟ้า
ฝ่ายจำหน่าย ผู้รับใบอนุญาตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ผู้รับใบอนุญาตจำหน่าย
ไฟฟ้า ผู้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า 

3.1, 3.2 

3 ศึกษาโครงสร้างต้นทุนค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าในต่างประเทศ โดย
คำนึงถึง การกำหนดอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าในระบบจำหน่าย
ที่เหมาะสม แยกตามระดับแรงดัน และ/หรือ แยกตามพื้นที่การให้บริการ 
และ/หรือ แยกตามช่วงเวลา 

4.1, 4.3 

4 ศึกษาโครงสร้างต้นทุนค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่าย
จำหน่าย ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และ การไฟฟ้านครหลวง 
(กฟน.) พร้อมทั้งเปรียบเทียบกับโครงสร้างต้นทุนค่าบริการระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าในต่างประเทศ 

4.3, 5.2 

5 จัดทำและเสนอแนะโครงสร้างต้นทุนค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการ
ไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และ การไฟฟ้านคร
หลวง (กฟน.) ที่เหมาะสมต่อการกำหนดอัตราค่าบริการระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าของประเทศไทย แยกตามระดับแรงดัน และ/หรือ แยกตามพื้นที่การ
ให้บริการ และ/หรือ แยกตามช่วงเวลา 

5.1, 5.2 

6 ศึกษาแนวทางการกำหนดค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าในต่างประเทศ 
พร้อมทั้งจัดทำแนวทางการกำหนดอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าใน
ระบบจำหน่ายที่เหมาะสมกับประเทศไทยแยกตามระดับแรงดัน และ/หรอื 
แยกตามพื้นทีก่ารให้บริการ และ/หรือ แยกตามช่วงเวลา 

4.2.1, 5.1.1 

7 ศึกษาแนวทางการกำหนดอัตราค่าบริการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องในการให้บริการ
ระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าสำหรับเชื่อมต่อแก่บุคคลที่สาม เช่น 
ค่าชดเชยพลังงานไฟฟ้าไม่สมดุล (Imbalance) ค่าบริการเสริม (Ancillary 

Service) และค่าบริการ Backup เป็นต้น 

5.1.2 

8 จัดทำต้นแบบสัญญาสำหรับการเช่ือมต่อการให้บริการระบบโครงข่าย
จำหน่ายไฟฟ้าสำหรับเชื่อมต่อโครงข่ายแก่บุคคลที่สาม 

6.1, 6.2 
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ตารางที่ 1.3 ความสอดคล้องผลผลิต (Output) กับรายงานฉบับสมบูรณ์ 
ลำดับที ่ ขอบเขตการดำเนินโครงการ หัวข้อที่เกี่ยวข้อง 

1 รูปแบบธุรกิจของระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าที่อาจเกิดขึ้นกับประเทศไทย
ในอนาคต 

2.2, 2.3 

2 โครงสร้างต้นทุนค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าในต่างประเทศ โดยคำนึงถึง 
การกำหนดอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าในระบบจำหน่ายที่
เหมาะสม แยกตามระดับแรงดัน และ/หรือ แยกตามพื้นที่การให้บริการ 
และ/หรือ แยกตามช่วงเวลา 

4.1 

3 อัตราค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าในระบบจำหน่ายสำหรับการเชื่อมต่อ
โครงข่ายแก่บุคคลที่สาม (Wheeling Charge) 

5.3, 5.5 

4 อัตราค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สำหรับการเชื่อมต่อโครงข่ายแก่บุคคลที่
สาม เช่น ค่าชดเชยพลังงานไฟฟ้าไม่สมดุล ( Imbalance), Ancillary Service, 

Backup 

5.3, 5.5 

5 ต้นแบบสัญญาสำหรับการเชื่อมต่อการให้บริการระบบโครงข่ายจำหน่าย
ไฟฟ้าสำหรับเชื่อมต่อโครงข่ายแก่บุคคลที่สาม 

6.2 

 
ตารางที่ 1.4 ความสอดคล้องของผลลัพธ์ (Outcome) กับรายงานฉบับสมบูรณ ์
ลำดับที ่ ขอบเขตการดำเนินโครงการ หัวข้อที่เกี่ยวข้อง 

1 แนวทางในการกำหนดอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าในระบบ
จำหน่ายสำหรับการเชื่อมต่อโครงข่ายแก่บุคคลที่สาม (Wheeling Charge) 

5.1.1 

2 แนวทางในการกำหนดอัตราค่าบริการอื ่น ๆ ที ่เกี ่ยวข้อง สำหรับการ
เชื่อมต่อโครงข่ายแก่บุคคลที่สาม เช่น ค่าชดเชยพลังงานไฟฟ้าไม่สมดุล 
(Imbalance), Ancillary Service, Backup 

5.1.2 

 

1.9 โครงสร้างของรายงาน 
รายงานฉบับสมบูรณ ์โครงการศึกษาอัตราค่าบริการสายส่งไฟฟ้า (Wheeling Charge) สำหรับ Third 

Party Access ประกอบไปด้วย 8 บทดังนี ้ 
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บทที่ 1 บทนำ ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี ้
1) ที่มา หลักการและเหตุผลของโครงการ 
2) วัตถุประสงค ์
3) เป้าหมายและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
4) ขอบเขตการดำเนินโครงการ 
5) ขั้นตอนการดำเนินโครงการ 
6) แผนการทำงาน 
7) ผลงานที่จะนำส่ง 
8) รายละเอียดการส่งมอบรายงานฉบับสมบูรณ์ 
9) โครงสร้างของรายงาน 
 
บทที ่ 2 การศึกษารูปแบบของธุรกิจระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าสำหรับบุค คลที ่สาม 

ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้  
1) ภาพรวมรูปแบบธุรกิจโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าสำหรับบุคคลที่สามที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ 
2) รูปแบบธุรกิจระบบโครงข่ายไฟฟ้าในประเทศไทย 
3) การวิเคราะห์แนวโน้มการเกิดธุรกิจโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้ารูปแบบต่าง ๆ 

 
บทที่ 3 การรับฟังความเห็นเกี่ยวกับการเปิดให้บุคคลที่สามเชื่อมต่อระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้า 

ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้ 
1) ผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับต้นทุนค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่าย

จำหน่าย และค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
2) ผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับต้นแบบสัญญาการเชื่อมต่อการให้บริการระบบโครงข่าย

จำหน่ายไฟฟ้า 
 

บทที่ 4 การศึกษาและทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับแนวทางการกำหนดค่าบริการระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าในต่างประเทศ ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี ้

1) โครงสร้างต้นทุนระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าสำหรับบุคคลที่สามในต่างประเทศ 
2) แนวทางการกำหนดอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าสำหรับบุคคลที ่สามใน

ต่างประเทศ 
3) บทวิเคราะห์การนำผลการศึกษาระบบโครงข่ายจำหน่ายจากต่างประเทศมาประยุกต์ใช้ในการ

กำหนดอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายจำหน่ายของประเทศไทย 
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บทที่ 5 การจัดทำโครงสร้างต้นทุน อัตราค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้า และอัตราค่าบริการอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี ้ 

1) แนวคิดพื้นฐานในการกำหนดอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้า และอัตราค่าบริการ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2) ผลการจัดทำโครงสร้างต้นทุนค่าบริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้า และอัตราค่าบริการอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

3) ผลการกำหนดอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้า และอัตราค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
4) การวิเคราะห์ทางเลือกการกำหนดอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าและอัตราค่าบริการอื่น ๆ 

ที่เกี่ยวข้อง 
5) สรุปภาพรวมอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าและอัตราค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
บทที่ 6 ต้นแบบสัญญาการเชื่อมต่อการให้บริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าสำหรับเชื่อมต่อ

โครงข่ายแก่บุคคลที่สาม ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี ้
1) หลักการและเหตุผลของต้นแบบสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการระบบจำหน่ายไฟฟ้า 
2) ต้นแบบสัญญาใช้บริการระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย 
 
บทที่ 7 ข้อเสนอแนะและบทวิเคราะห์ในการให้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าแก่บุคคลที ่สาม 

ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้ 
1) การเรียกเก็บอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าและอัตราค่าบริการอื ่น ๆ ตามปริมาณ 

(Volumetric) และตามความต้องการ (Demand) 
2) การกำหนดอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าและอัตราค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องควรมีการ

พิจารณาควบคู่กับค่าไฟฟ้าฐาน 
3) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้า อัตราค่าบริการระบบโครงข่าย

จำหน่ายไฟฟ้า และอัตราค่าบริการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
4) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับต้นแบบสัญญาสำหรับการเชื่อมต่อการให้บริการระบบโครงข่ายจำหน่าย

ไฟฟ้าสำหรับเชื่อมต่อโครงข่ายแก่บุคคลที่สาม 
 
บทที่ 8 บทสรุป  



  

 

 
การศึกษารูปแบบของธุรกิจระบบ 

โครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าสำหรับบุคคลที่สาม 
 

 
เพื่อให้สามารถวิเคราะห์แนวโน้มรูปแบบของธุรกิจระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าสำหรับบุคลที่สามที่

สามารถเกิดขึ้นได้ในประเทศไทย ในหัวข้อนี้จึงได้มีการศึกษาถึงรูปแบบธุรกิจระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าใน
ต่างประเทศ รวมถึงรูปแบบธุรกิจโครงข่ายไฟฟ้าในประเทศไทย โดยในบทนี้สามารถแบ่งเป็นหัวข้อต่าง ๆ ได้ 
ดังนี้ 

1) ภาพรวมรูปแบบธุรกิจโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าสำหรับบุคคลที่สามที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ 
2) รูปแบบธุรกิจระบบโครงข่ายไฟฟ้าในประเทศไทย 
3) การวิเคราะห์แนวโน้มการเกิดธุรกิจโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้ารูปแบบต่าง ๆ 

 

2.1 ภาพรวมรูปแบบธุรกิจโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าสำหรับบุคคลที่สามที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ 
ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงประเด็นหลักที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบธุรกิจโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าสำหรับบุคคลที่

สามที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ โดยจะแบ่งเป็น 2 หัวข้อ คือ 
1) ตัวอย่างรูปแบบธุรกิจในประเทศต่าง ๆ 
2) แนวโน้มการเกิดธุรกิจรูปแบบต่าง ๆ จากตัวอย่างในต่างประเทศ 
 

2.1.1 สรุปตัวอย่างรูปแบบธุรกิจในประเทศต่าง ๆ 
ตัวอย่างรูปแบบธุรกิจในหัวข้อนี้คัดเลือกจากประเทศที่มีรูปแบบธุรกิจโครงข่ายไฟฟ้าเกิดขึ้นจำนวน

มาก และ เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจโครงข่ายไฟฟ้าอย่างทั่วถึง จึงเลือกตัวอย่างจากหลาย ๆ 
ทวีป ทั้งยุโรป อเมริกา และ เอเชีย ตัวอย่างรูปแบบธุรกิจโครงข่ายไฟฟ้าในต่างประเทศ ได้แก่ 

1) ประเทศเนเธอร์แลนด์ 
2) ประเทศอังกฤษ 
3) ประเทศสหรัฐอเมริกา 
4) ประเทศออสเตรเลีย 
5) ประเทศสิงคโปร ์
6) ประเทศเกาหลี 
7) ประเทศแคนาดา รัฐแอลเบอร์ตา 
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2.1.1.1 ประเทศเนเธอร์แลนด ์
สำหรับประเทศเนเธอร์แลนด์นั้น ธุรกิจไฟฟ้ามีการเปิดเสรีทั้งในส่วนการผลิต การส่งไฟฟ้า และการ

จำหน่ายไฟฟ้า โดยธุรกิจไฟฟ้าในระดับจำหน่ายนั้นจะประกอบด้วยผู้จัดจำหน่ายไฟฟ้า (Supplier) และ
ผู้ดำเนินการระบบจำหน่ายไฟฟ้า (Distribution System Operation: DSO) ที่ทำหน้าที่แยกจากกันเพื่อให้
เกิดการแข่งขันในธุรกิจได้ ทั้งนี้ผู้จัดจำหน่ายไฟฟ้าจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดหาไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า ซึ่ง
ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ผลิตไฟฟ้า แต่ผู้จัดจำหน่ายไฟฟ้าเป็นตัวกลางในการจัดหาไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าให้กับผู้ใช้
ไฟฟ้า หรือที่เรียกว่าผู้ค้าปลีกไฟฟ้า (Retailer) สำหรับ DSO นั้นจะรับผิดชอบในด้านเทคนิคและดำเนินการส่ง
ไฟฟ้าแรงดันต่ำและขนาดแรงดันกลางสำหรับจำหน่ายไฟฟ้า ซึ่งรวมถึงการจัดหาไฟฟ้าเพื่อรองรับธุรกรรม 
ต่าง ๆ ที่ผู้จัดจำหน่ายไฟฟ้าหรือผู้ค้าปลีกไฟฟ้าทำกับผู้ใช้ไฟฟ้า ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถเลือกผู้ค้าปลีกไฟฟ้าได้โดย
เสรี โดยที่ผู้ค้าปลีกไฟฟ้าจะมีการศึกษาพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าโดยเฉลี่ยของผู้ใช้ไฟฟ้า เพื่อนำมาเป็นข้อมูล
ให้กับผู้ดำเนินการระบบจำหน่ายไฟฟ้า เพื่อวางแผนรักษาสมดุลระบบไฟฟ้า 

รูปแบบธุรกิจหนึ่งที่ผู ้ค้าปลีกไฟฟ้าในประเทศเนเธอร์แลนด์ เช่น Vandebron และ Powerpeers 
เป็นต้น ได้นำเสนอให้ผู้ใช้ไฟฟ้า คือ การซื้อขายไฟฟ้าแบบ Peer-to-Peer (P2P)1 ซึ่งผู้ขายไฟฟ้าและผู้ใช้ไฟฟ้า
สามารถทำธุรกรรมซื้อขายไฟกันโดยตรงผ่านการใช้แพลตฟอร์ม Virtual online โดยแพลตฟอร์มดังกล่าว
ประกอบด้วยผู้ขายไฟฟ้าที่หลากหลายทั้งจากผู้ขายไฟฟ้าที่เป็นผู้ ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่ต้องการ
ขายไฟฟ้าโดยตรงให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า หรือ Prosumer สำหรับผู้ค้าปลีกไฟฟ้านั้นจะทำหน้าที่เป็นตัวกลางที่ทำให้
เกิดธุรกรรมซื้อขายไฟฟ้าระหว่างผู้ขายไฟฟ้าและผู้ซื้อไฟฟ้าจากการใช้เทคโนโลยี มาพัฒนาแพลตฟอร์ม ทั้งนี้ 
ผู้ค้าปลีกไฟฟ้าซึ่งเป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มไม่ได้เป็นเจ้าของโครงข่ายไฟฟ้า แต่พึ่งพาบริการโครงข่ายไฟฟ้า
จำหน่ายโดยจ่ายค่าตอบแทนการใช้โครงข่ายไฟฟ้า 
  

 
1 Maurits Van Den Hoven, Co-designing Blockchain and Market in the Dutch Electricity Sector, 2018 
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รูปที่ 2.1 ธุรกรรมทางการเงินและการไหลของไฟฟ้าสำหรับ 

รูปแบบธุรกิจการซื้อขายไฟฟ้าแบบ peer-to-peer2 

 
2.1.1.2 ประเทศอังกฤษ 

โครงสร้างธุรกิจไฟฟ้าของประเทศอังกฤษมีลักษณะเช่นเดียวกับประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งธุรกิจไฟฟ้ามี
การเปิดเสรีทั้งในส่วนการผลิต การส่งไฟฟ้า และการจำหน่ายไฟฟ้า โดยธุรกิจไฟฟ้าในระดับจำหน่ายนั้นจะ
ประกอบด้วยผู้จัดจำหน่ายไฟฟ้าหรือผู้ค้าปลีกไฟฟ้า และผู้ดำเนินการระบบจำหน่าย ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถเลือก
ผู้ค้าปลีกไฟฟ้าได้โดยเสรี โดยที่ผู้ค้าปลีกไฟฟ้าจะมีการศึกษาพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าโดยเฉลี่ยของผู้ใช้ไฟฟ้า เพ่ือ
นำมาเป็นข้อมลูให้กับผู้ดำเนินการระบบจำหน่ายไฟฟ้า เพื่อวางแผนรักษาสมดุลระบบไฟฟ้า และมีการอนุญาต
ให้บุคคลที่สามสามารถเช่ือมต่อไฟฟ้าเข้ากับโครงข่ายไฟฟ้าได้ (Third Party Access) 

รูปแบบธุรกิจใหม่รูปแบบหนึ่งที่ประเทศอังกฤษให้ความสนใจ คือ การซื้อขายระหว่างผู้ผลิตไฟฟ้าและ
ผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ใกล้เคียง โดยผู้จัดจำหน่ายไฟฟ้าหรือผู้ค้าปลีกไฟฟ้าทำการรวบรวมผู้ผลิตไฟฟ้าในพื้นที่และ
กำหนดข้อตกลงการซื้อไฟฟ้าหรือสัญญาซื้อไฟฟ้ากับผู้ผลิต เพื่อนำไฟฟ้ามาขายต่อให้ผู้ใช้ไฟฟ้า ธุรกรรมทาง
การเงินและการไหลของไฟฟ้า สำหรับรูปแบบธุรกิจการซื้อขายระหว่างผู้ผลิตไฟฟ้าและผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่
ใกล้เคียงสามารถแสดงได้ดังรูปที่ 2.2 

 
2 Regen, Local supply: Options for selling your energy locally, 2017 
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รูปที่ 2.2 ธุรกรรมทางการเงินและการไหลของไฟฟ้าสำหรับรูปแบบธุรกิจการซื้อขายระหว่างผู้ผลิตไฟฟ้าและ

ผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ใกล้เคียง3 
 

2.1.1.3 ประเทศสหรัฐอเมรกิา 
สำหรับประทศสหรัฐอเมริกานั้น การเปิดเสรีในระดับจำหน่ายไฟฟ้านั้นเกิดในบางรัฐดังแสดงใน  

รูปที่ 2.3 ผู้ใช้ไฟฟ้าในรัฐเหล่านี้สามารถเลือกผู้จัดจำหน่ายไฟฟ้าหรือผู้ค้าปลีกไฟฟา้ได้ 
 

 
รูปที่ 2.3 รฐัในประเทศสหรัฐที่มีการเปิดเสรใีนระดับจำหน่ายไฟฟ้า4 

 

 
3 Regen, Local supply: Options for selling your energy locally, 2017 
4 NREL, An Introduction to Retail Electricity Choice in the United States, 2107 
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สำหรับรูปแบบการซื ้อขายไฟฟ้าแบบ P2P ยังไม่เป็นที ่นิยมในประเทศสหรัฐอเมริกา  เนื ่องจาก
กฎระเบียบการซื้อขายไฟฟ้ายังไม่อนุญาตให้ Prosumer และผู้ใช้ไฟฟ้าทำการซื้อขายไฟฟ้ากันเองโดยไมผ่่านผู้
จัดจำหน่ายหรือการไฟฟ้าที่ได้รับใบอนุญาต ถึงแม้จะยังไม่เป็นที่นิยมมากนัก แต่ประเทศสหรัฐอเมริกาก็มีการ
พัฒนาโครงการสาธิตภายในเมืองบรู๊คลิน5 เพื่อศึกษาข้อดีข้อเสียของรูปแบบธุรกิจ P2P เพื่อหวังจะพัฒนาให้
เกิดรูปแบบธุรกิจดังกล่าวในอนาคตอันใกล้ โดยนอกจากการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P นี้ ประเทศสหรัฐยังมีการ
ซื้อขายไฟฟ้าในรูปแบบอื่นซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบของ Business-to-Consumer และ/หรือ Business-to-
Business ได้แก่ รูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าแบบ Virtual Power Purchase Agreement (VPPA) และรูปแบบ
การซื้อขายไฟฟ้าแบบ Business-to-Consumer Energy Trading  
 

2.1.1.4 ประเทศออสเตรเลยี 
ประเทศออสเตรเลียได้มีการเปิดเสรีในระดับค้าปลีกไฟฟ้าในทุกรัฐ แม้ว่าจำนวนของผู้ค้าปลีกไฟฟ้าจะ

มีค่อนข้างจำกัดในบางรัฐก็ตาม สำหรับการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนนั้น รัฐส่งเสริมครอบคลุม DER และ 
Prosumer โดยมีหน่วยงานหลักในการส่งเสริม คือ Australian Renewable Energy Agency (ARENA) 

ARENA ได้มอบเงินทุนในโครงการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P 
ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2560 ถึงปัจุบัน หลายโครงการ เช่น โครงการ Decentralised Energy Exchange (deX) 
โครงการ AGL Virtual Trial of Peer-to-Peer Energy Trading โครงการ Simply Energy Virtual Power 
Plant (VPP) โครงการ Latrobe Valley Microgrid Feasibility Study เป็นโครงการทดลองการซื้อขายไฟฟ้า
ของ Prosumer แบบ P2P นอกจากโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจาก ARENA แล้ว ภาคเอกชนก็มีโครงการที่
เกี ่ยวข้องกับการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P อย่างเช่นโครงการทดลองของ Power Ledger 
อย่างไรก็ดี โครงการทั้งหมดของประเทศออสเตรเลียยังเป็นโครงการสาธิต และศึกษาในประเด็นเทคนิคต่าง ๆ 
รวมถึงการกำหนดอัตราค่าใช้บริการโครงข่ายไฟฟ้าด้วย 
 

2.1.1.5 ประเทศสงิคโปร ์
ธุรกิจไฟฟ้าของประเทศสิงคโปร์มีการเปิดเสรีในระดับจำหน่ายไฟฟ้าแล้ว ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถเลือกผู้จัด

จำหน่ายไฟฟ้าหรือผู้ค้าปลีกได้ ผู้จัดจำหน่ายสามารถนำเสนอทางเลือกให้ผู้ใช้ไฟฟ้าได้หลากหลายขึ้น เช่น 
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน หรือไฟฟ้าที่ซื้อ Carbon credit มาชดเชยแทน หรือ Carbon neutral 6เป็นต้น
ประเทศสิงคโปร์ไม่มีการอนุญาตให้บุคคลที่สามสามารถเชื่อมต่อไฟฟ้าเข้ากับโครงข่ายไฟฟ้าได้ (Third Party 
Access) 

 
5 https://microgridknowledge.com/brooklyn-microgrid-regulatory-sandbox-approved/ 
6 https://blog.moneysmart.sg/budgeting/green-electricity-singapore/ 
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รัฐบาลสิงคโปร์ให้ความสำคัญกับระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System: ESS) โดยในปี 
พ.ศ. 2557 Energy Market Authority ได้อนุญาตให้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที ่มีระบบกักเก็บ
พลังงานไม่จัดเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าประเภท Intermittent และสามารถยื่นข้อเสนอขายพลังงานในตลาดขายส่ง
ไฟฟ้า National Electricity Market of Singapore ได้ และในปี พ.ศ. 2558 Energy Market Authority ได้
อนุญาตให้ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีระบบกักเก็บพลังงานสามารถยื่นข้อเสนอขายพลังงานใน
รูปแบบ “Regulation” ได ้

 

2.1.1.6 ประเทศเกาหล ี
โครงสร้างธุรกิจพลังงานของประเทศเกาหลีใต้มีลักษณะคล้ายของประเทศไทย โดยในระดับขายส่งมี

การแข่งขันที่มากกว่า แต่ในระดับค้าปลีกยังมีผู้ให้บริการรายเดียว รัฐบาลประเทศเกาหลีใต้เริ่มให้ความสำคัญ
ในการพัฒนาตลาด Prosumer7 เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการใช้ระบบไมโครกริด (Microgrid) ซึ่งได้มีการ
รวมระบบผลิตไฟฟ้า โหลดไฟฟ้า ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบกักเก็บพลังงาน  (Energy 
Storage System: ESS) และระบบบริหารจัดการพลังงาน (Energy Management System: EMS) เข้าไว้
ด้วยกัน อย่างไรก็ตาม การพัฒนาตลาด Prosumer แบบไมโครกริดยังอยู่ในระยะโครงการสาธิต8ปัจจุบันการ
ซื้อขายไฟฟ้าตามหลักเกณฑ์ของ Prosumer ตามที่ได้รับอนุญาตโดยรัฐบาลเกาหลีใต้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2559 เป็นลักษณะของ P2P โดย Korea Electric Power Corporation หรือ KEPCO เป็นผู้จับคู่ (Matching) 
ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ต้องการซื้อไฟฟ้ากับ Prosumer ที่มีไฟฟ้าส่วนเกินจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้ง
บนหลังคาหรือพลังงานอื่นที่ต้องการขาย อย่างไรก็ดี คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะต้องอยู่ในระบบส่งไฟฟ้าเดียวกัน
และมีระบบกักเก็บพลังงาน สำหรับ KEPCO จะทำหน้าที่ดูแลการทำธุรกรรมระหว่างคู่สัญญา (Balance the 
Account) ให้ด้วยการให้ลงทะเบียนผ่านหน้า Website ของ KEPCO (http://cyber.kepco.co.kr) 
 

2.1.1.7 ประเทศแคนาดา รฐัแอลเบอร์ตา 
ปัจจุบัน รูปแบบธุรกิจโครงข่ายไฟฟ้าของรัฐแอลเบอร์ตานั้น แตกต่างจากรัฐส่วนใหญ่ในประเทศ

แคนาดา โดยรัฐบาลของรัฐแอลเบอร์ตาไม่ได้เป็นเจ้าของกิจการไฟฟ้า ซึ่งต่างจากในอดีตที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ
และดูแลกิจการไฟฟ้าทั้งในส่วนระบบผลิต ระบบส่ง และระบบจำหน่าย การวิวัฒนาการจากธุรกิจไฟฟ้ารูป
แบบเดิมที่เป็นแบบผูกขาด มาสู่ธุรกิจไฟฟ้ารูปแบบใหม่ซึ่งลดการผูกขาดจากภาครัฐเกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1996 ซึ่ง
เรียกว่า ตลาดกลางซื้อขายไฟฟ้า (Power Pool) และจัดตั้งหน่วยงาน Alberta Electric Operator (AESO) 
ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของตลาดไฟฟ้าในระดับขายส่ง (Wholesale Power 
Market) ให้มีรูปแบบแข่งขันสมบูรณ์ ดูแลเรื่องความปลอดภัยและความหน้าเชื่อถือของระบบไฟฟ้า รวมไปถึง

 
7 http://motie.go.kr/motie/ne/presse/press2/bbs/bbsView.do?bbs_cd_n=81&bbs_seq_n=158232 
8 http://www.seminartoday.net/news/articleView.html?idxno=3781 
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การวางแผนขยายโครงข่ายไฟฟ้าและเปิดโอกาสให้ผู้ที่ต้องการขายไฟฟ้าผ่านโครงข่ายไฟฟ้าสามารถเข้าถึง
โครงข่ายไฟฟ้า ค่าบริการจะถูกจัดเก็บโดยคำนวณจากต้นทุนของระบบบริการโครงข่ายไฟฟ้าทั้งหมดบวกกั บ
ค่าตอบแทนที่สมเหตุสมผล ผู้ที่ต้องการเชื่อมต่อกับระบบส่งหรือระบบจำหน่ายจะต้ องเสียค่าบริการระบบ
โครงข่ายไฟฟ้า9 ในการศึกษารูปแบบธุรกิจโครงข่ายไฟฟ้าของรัฐแอลเบอร์ตา สามารถแบ่งหัวข้อในการศึกษา
ออกเป็น 2 หัวข้อ ได้แก่ 

 
1) บทบาทและหน้าที่ของ Alberta Utility Commission (AUC) 
AUC เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าในรัฐแอล

เบอร์ตา รวมไปถึงการตรวจสอบความเหมาะสมในการกำหนดอัตราค่าไฟฟ้า โดย AUC มีหน้าที่ในการพัฒนา
ระบบโครงข่ายไฟฟ้า กำหนดกฎการซื้อขายไฟฟ้า และกำหนดอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้มีความ
เหมาะสม นอกจากนี้ AUC มีหน้าที่กำกับดูแล กิจการไฟฟ้าที่เป็นของนักลงทุน (Investor-owned Electric 
Utilities) กิจการไฟฟ้าที่เป็นของชุมชน (Municipally Owned Electric Utilities) บริษัทที่ทำธุรกิจส่งไฟฟ้า 
(Electric Transmission Companies) และ กำกับดูแลหน่วยงานที่ดูแลตลาดซื้อขายไฟฟ้า (Markets) 
 

2) รูปแบบตลาดการซื้อขายไฟฟ้า 
รัฐบาลของรัฐแอลเบอร์ตาได้ปรึกษาหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการไฟฟ้าเพื่อหาคำตอบในเรื่อง

ของรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าว่าควรมีแนวทางเป็นอย่างไร มีการถกเถียงว่าควรใช้รูปแบบการซื้อขายแบบเดิม
ซึ่งเป็นแบบตลาดพลังงานเท่านั้น (Energy-Only Market) หรือ สร้างตลาดการซื้อขายไฟฟ้ารูปแบบใหม่ ซึ่ง
เป็นแบบตลาดไฟฟ้าสำรองพร้อมจ่าย (Capacity Market) โดยที่ทั้งสองรูปแบบนั้น เป็นรูปแบบตลาดที่ใช้
สนับสนุนตลาดไฟฟ้าในระดับขายส่ง (Wholesale Electricity Market) อย่างไรก็ตามในท้ายที่สุด รัฐบาลแอล
เบอร์ตาเลือกใช้รูปแบบตลาดการซื ้อขายไฟฟ้าระดับขายส่งรูปแบบเดิม คือแบบตลาดพลังงานเท่านั้น 
(Energy-Only Market) เนื่องจากมีข้อดีคือ ตลาดไฟฟ้ารูปแบบตลาดพลังงานเท่านั้นสามารถบริหารจัดการ
ตลาดได้ง่ายกว่า อัตราค่าไฟฟ้าจากตลาดไฟฟ้ารูปแบบตลาดพลังงานเท่านั้นจะเป็นอัตราที่ประชาชนรับได้และ
ไม่แพงจนเกินไป ตลาดไฟฟ้ารูปแบบตลาดพลังงานเท่านั้นทำให้ระบบไฟฟ้ามีความน่าเชื่อถือสูงกว่า ผู้คนส่วน
ใหญ่เข้าใจลักษณะกลไกของตลาดไฟฟ้ารูปแบบตลาดพลังงานเท่านั้นได้เป็นอย่างดี และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
กิจการไฟฟ้ารวมไปถึงกลุ่มผู้บริโภคให้ความสนับสนุน10 
  

 
9 https://www.auc.ab.ca/pages/history-electric-industry.aspx 
10 https://www.alberta.ca/electricity-capacity-market.aspx 
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2.1.2 แนวโน้มการเกิดธุรกิจรูปแบบต่าง ๆ จากตัวอย่างในต่างประเทศ 
การจากศึกษารูปแบบธุรกิจระบบโครงข่ายไฟฟ้าในแต่ละประเทศที่ได้ยกตัวอย่างมาข้างต้นมี จะพบว่า 

รูปแบบธุรกิจที่ได้รับการกล่าวถึงมากที่สุดคือ รูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างผู้ใช้ไฟฟ้าด้วยกันเอง หรือ 
Peer-to-Peer (P2P) ซึ ่งในปัจจุบันมีการพัฒนาโครงการสาธิตในหลายประเทศ ไม่ว่าจะเป็น โครงการ 
Vandebron และ Powerpeers ที่ถูกพัฒนาขึ้นภายในประเทศเนเธอร์แลนด์ โครงการ Piclo ที่พัฒนาขึ้น
ภายในประเทศอังกฤษ รวมไปถึงโครงการ Brooklin Microgrid ในประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากประเทศใน
ทวีปยุโรปแล้ว ประเทศจากทวีปเอเชียเองก็มีการศึกษาและพัฒนาโครงการที่เกี่ยวกับการซื้อขายไฟฟ้าแบบ 
P2P เช่นกัน ตัวอย่างเช่น ประเทศเกาหลีใต้มีการพัฒนารูปแบบธุรกิจแบบ P2P ภายใต้หน่วยงาน KEPCO 
ในขณะที่ประเทศออสเตรเลียเองก็มีการมอบเงินลงทุนในโครงการ P2P หลายโครงการ ได้แก่ 1) DeX และ 2) 
Power Ledger ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดการในเรื่องการจับคู่และตกลงราคาการซื้อขายที่เกิดขึ้นในการซื้อขาย
ไฟฟ้าแบบ P2P 

ดังนั้น จะพบว่ารูปแบบธุรกิจแบบ P2P เป็นธุรกิจที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่ง เป็นรูปแบบธุรกิจที่มี
แนวโน้มจะเกิดขึ้นมากที่สุดหากมีการเปิดโครงข่ายไฟฟ้าให้บุคคลที่สามเข้ามาใช้บริการโครงข่ายจำหน่าย จึง
จำเป็นที่จะต้องศึกษาถึงรายละเอียดของรูปแบบธุรกิจการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P เพิ่มเติม โดยแบ่งเป็นหัวข้อ
ย่อยดังต่อไปน้ี 

1) แนวคิดพ้ืนฐานของการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P 
2) ประโยชน์ของการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P 
3) ผลกระทบที่เกิดจากการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P 
4) ผู้เล่นในกิจการ 
5) การทบทวนการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P ในต่างประเทศ 
6) ข้อกำหนดในการดำเนินการของการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P 
 

2.1.2.1 แนวคิดพื้นฐานของการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P 
รูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P เป็นรูปแบบการซื้อขายแลกเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าระหว่าง ผู้ใช้

ไฟฟ้าที่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ด้วยตนเอง หรือที่เรียกว่า Prosumer โดยจะผลิตเพื่อใช้เองก่อน และขายพลังงาน
ไฟฟ้าที่ผลิตได้ส่วนเกินแก่ผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อยอื่น ๆ ผ่านแพลตฟอร์มการซื้อขายไฟฟ้า โครงสร้างของรูปแบบ
การซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P แสดงดังรูปที่ 2.4 การซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P เปิดโอกาสให้ผู้ผลิตไฟฟ้าและผู้ใช้
ไฟฟ้าสามารถประมูลซื้อขายไฟฟ้า หรือทำการบริการอื่นๆ กันได้โดยตรง ทำให้ผู้เข้าร่วมตลาด P2P ได้รับ
ผลประโยชน์มากกว่าผู้ที ่ซื ้อขายกับการไฟฟ้าโดยตรง ภายใต้รูปแบบดังกล่าว หากจำเป็นที่จะต้องอาศัย
โครงข่ายของการไฟฟ้าหรือโครงข่ายของผู้อื ่น อาจจะมีการเรียกเก็บค่าบริการโครงข่ายไฟฟ้า (Wheeling 
Charge) ซึ่งค่าบริการดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับประเภทการบริการ รวมไปถึงระยะทางระหว่างผู้ผลิตไฟฟ้าและผู้ใช้
ไฟฟ้า 
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รูปที่ 2.4 โครงสร้างการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P11 

 
รูปแบบสัญญาของการซื้อขาย P2P อาจทำเป็นสัญญาระยะยาวหรือสัญญาเฉพาะกิจระหว่างตัวแทน 

(agents) หรือระหว่างผู้ให้บริการรายบุคคลกับผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อย (เช่น ตัวแทนรายหนึ่งขายไฟฟ้าให้กับราย
อื่น) ตัวอย่างบริษัทที่ใช้รูปแบบนี้คือ Vanderbron ประเทศเนเธอแลนด์ ได้ออกแพลตฟอร์มที่ลูกค้าสามารถ
ซื้อไฟที่ผลิตจากพลังงานหมนุเวียนจากชาวนาในท้องถิ่น อีกตัวอย่างบริษัทที่มีรูปแบบคล้ายกันคือ โครงการ
สาธิต Piclo ในประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นตลาดพลังงานทดแทนออนไลน์สำหรับลูกค้าในท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม 
Piclo และ Vandebron ยังมีข้อกำจัดเรื่องปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตและการบริโภคไฟฟ้า แต่ในทางทฤษฎี สอง
บริษัทนี้สามารถขยายการบริการแบบ presumption ไปในรูปแบบอ่ืนๆ เช่น ระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า หรือ
แม้แต่ด้านการบริการด้านพลังงาน เช่น เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Water Heating) 

 

2.1.2.2 ประโยชน์ของการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P 
1) รูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P จะนำเสนอแพลตฟอร์มในลักษณะ Marketplace ที่ผู้ใช้ไฟฟ้า

และ Prosumer สามารถเข้าร่วมการซื้อขายไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียนที่ได้ราคาดีกว่าจ่ายเข้าระบบ
โครงข่ายไฟฟ้า และยังกระตุ้นให้เกิดการใช้พลังงานหมุนเวียนมากขึ้น นอกจากนี้การซื้อขาย ไฟฟ้าแบบ P2P 
สามารถช่วยให้ลูกค้าสามารถบริหารจัดการการใช้ไฟฟ้าของตนเองและยังช่วยสร้างความยืดหยุ่นให้กับระบบ
ไฟฟ้าได้ ในทำนองเดียวกัน การซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P ช่วยให้ผู้เข้าร่วมตลาดการซื้อขายไฟฟ้าสามารถส่งเสริม
การใช้พลังงานหมุนเวียนในชุมชนท้องถิ่นและการเพิ่มขึ้นของพลังงานหมุนเวียนร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน 
ในขณะเดียวกัน ตลาดการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P ช่วยให้ผู้ใช้ไฟฟ้าได้ประโยชน์โดยตรงในการได้ใช้ไฟฟ้าที่ผลิต
จากพลังงานหมุนเวียนในท้องถิ่น 

 
11 Liu “Peer-to-Peer (P2P) electricity trading in distribution systems of the future” 2019 
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2) รูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P จะช่วยบริหารจัดการความสมดุลและความแออัดผ่านการ
ดำเนินการของระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจายศูนย์ได้ โดยการจับคู่ความต้องการไฟฟ้าและปริมาณการผลิต
ไฟฟ้าได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ หากในท้องถิ่นมีการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากระบบพลังงานหมุนเวียนมากขึ้น 
การมีตลาดการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P สามารถช่วยลดต้นทุนที่เกี่ยวข้องการผลิตไฟฟ้าและการลงทุนก่อสร้าง
ระบบส่งไฟฟ้าโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อตอบสนองต่อการใช้ไฟฟ้าสูงสุด 

3) การให้บริการเสริมความมั ่นคงต่อระบบไฟฟ้า (Ancillary Services) ต่อโครงข่ายไฟฟ้าหลัก 
สำหรับกริดขนาดเล็ก (Mini-grid) นอกจากจะสามารถทำการซื้อขายแบบ P2P แล้ว ผู้ดูแลแพลตฟอร์มยังเปิด
โอกาสให้ผู้เข้าร่วมสามารถให้บริการเสริมสร้างความมั่นคงต่อระบบไฟฟ้าหลักได้ด้วย โดยการให้ปรับบริบท
ของตัวเองเป็นโรงไฟฟ้าเสมือน (Virtual Power Plant) โดยโรงไฟฟ้าเสมือนนั้นเกิดจากการรวมกลุ่มกันของ 
Prosumer และผู ้ดูแลระบบ ทำให้สามารถควบคุมกำลังไฟฟ้าภายในโครงข่ายของตนได้เสมือนกับเป็น
โรงไฟฟ้า 

 

 
รูปที่ 2.5 ประโยชน์ของรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P12 

 

2.1.2.3 ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P 
การซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P สามารถลดต้นทุนโดยรวมของการดำเนินการของระบบไฟฟ้าได้อย่างมาก 

และยังสามารถลดค่าไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าได้ด้วย เนื่องจากค่าไฟฟ้าที่ซื้อจากตลาด P2P มีราคาถูกกว่าที่ซื้อ
โดยตรงจากโครงข่ายหลัก ในขนะเดียวกัน เงินที่ Prosumer ได้รับจากการขายไฟฟ้าส่วนเกินจากระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนก็มากกว่าที่ขายให้โครงข่ายหลักเช่นกัน ตัวอย่างผลลัพธ์ที่เกิดจากการซื้อขายไฟฟ้า
แบบ P2P ที่แสดงว่าตลาด P2P ช่วยลดค่าใช้จ่ายของเจ้าของโครงข่ายรวมไปถึงผู้เข้าร่วมตลาด 

 
12 IRENA “Business Mobel” 2020 
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ปรับปรุงการเข้าถึงพลังงานส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้า mini grid
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▪ Power Ledger: บริษัทในประเทศออสเตรเลีย ผู้พัฒนาแพลตฟอร์มการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P ระบุ
ว่า ตลาด P2P ช่วยให้ผู้ใช้ไฟฟ้าประหยัดเงินได้โดยเฉลี่ย 700 เหรียญออสเตรเลียต่อปี และช่วยให้ผู้ที่
เป็นเจ้าของระบบโซลาร์รูฟสามารถประหยัดได้เป็นสองเท่า 

▪ Drift: บริษัท Startup ในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นผู้พัฒนาแพลตฟอร์มได้ระบุว่า การซื้อขายไฟฟ้า
แบบ P2P สามารถช่วยให้ลูกค้าลดรายจ่ายในส่วนของค่าไฟฟ้าได้ 10% เมื่อเปรียบเทียบกับการซื้อ
ขายไฟฟ้าในรูปแบบเดิม 
 

2.1.2.4 ผู้เล่นในกิจการ 
เพื่อให้ตลาดซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P ดำเนินการได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จึงมีการกำหนด

บทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องในตลาด P2P ซึ่งผู้เล่นที่มีบทบาทสำคัญ ได้แก่ 
▪ DSO/Retailer: เป็นผู้บริหารจัดการและสร้างความสมดุลให้กับโหลด บริหารการจำหน่ายไฟฟ้าใน

พื้นที่และเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้ไฟฟ้าและ Prosumer 
▪ Platform Operator: เป็นผู้พัฒนาและดูแลแพล็ตฟอร์มการซื้อขายไฟฟ้าระหว่าง Prosumer และ 

ผู้ใช้ไฟฟ้า 
▪ Prosumer: เป็นผู้ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เอง และ

สามารถขายไฟฟ้าส่วยเกินแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าบนแพล็ตฟอร์ม 
▪ ผู้ใช้ไฟฟ้า: เป็นผู้ซื้อไฟฟ้าจาก Prosumer บนแพลตฟอร์ม 
 
นอกจากนี้ ปัจจัยส่งเสริมให้แพลตฟอร์มการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P สำเร็จ คือ ความน่าเชื่อถือของ

แพลตฟอร์ม, การให้บริการลูกค้าที่ดี, กรอบการกำกับดูแลที่เอื ้ออำนวย และ ความน่าเชื่อถือของระบบ
โครงข่ายไฟฟ้า โดยเครือข่ายของ P2P จะประกอบด้วยชั้นกายภาพ (Physical Layer), ชั้นเสมือน (Virtual 
Layer) ซึ่งจะเป็นชั้นในการดำเนินรูปแบบธุรกิจ และมีระบบการจัดการพลังงาน (Energy Management 
system) เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการการซื้อขายไฟฟ้าบนเครือข่าย ดังแสดงในรูปที่ 2.6 
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รูปที่ 2.6 ภาพประกอบของแพลตฟอร์มชั้นกายภาพและเสมือนของเครือข่ายไฟฟ้า P2P13 

 

2.1.2.5 การทบทวนการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P ในต่างประเทศ 
ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงการทบทวนการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P ในต่างประเทศ โดยจะนำเสนอการ

ทบทวนการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P ในต่างประเทศทั้งหมด 6 ประเทศซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้
 

1) ประเทศอังกฤษ 
โครงการชื่อ Piclo14 เป็นโครงการสาธิตที่ใช้ระบบ Online Platform ในการซื้อขายพลังงานไฟฟ้าใน

รูปแบบที่ใกล้เคียงกับ P2P ที่สุดที่ดำเนินการแบบเชิงพาณิชย์ สำหรับผู้ผลิตและผู้บริโภคเชิงธุรกิจ โครงการนี้
เริ ่มต้นในปี พ.ศ. 2558 ในฐานะโครงการนำร่องที ่ได้ร ับการสนับสนุนจากกระทรวงพลังงานและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของรัฐบาลอังกฤษ โดยดำเนินการเป็นระยะเวลา 6 เดือน เริ่มตั้งแต่ตุลาคม พ.ศ. 
2558 - มีนาคม พ.ศ. 2559 โครงการทดลองน้ีเกิดจากความร่วมมือระหว่าง บริษัทเทคโนโลยีนวัตกรรม Open 
Utility และผู้จัดหาพลังงานทดแทน บริษัท Good Energy โครงการ Piclo ใช้ข้อมูลจากมิเตอร์ ราคาการผลิต
ไฟฟ้า และข้อมูลความต้องการของผู้บริโภคในการจับคู่ (Matching) ให้ตรงกับความต้องการการใช้ไฟฟ้าและ
การจ่ายไฟฟ้าทุกครึ่งช่ัวโมง ผู้ผลิตไฟฟ้าจะสามารถควบคุมและมองเห็นลูกค้าที่จะซื้อไฟจากพวกเขา โดยลูกค้า

 
13 Tushar “Peer-to-Peer trading in electricity networks: An overview”, 2020 
14 https://piclo.energy, 2019 
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เองจะสามารถเลือกและจัดลำดับความสำคัญจากผู้ผลิตไฟฟ้า ในการซื้อไฟฟ้า Piclo จะจับคู่ปริมาณไฟฟ้ากับ
ความต้องการไฟฟ้าตามความต้องการของผู้บริโภคและตามท้องถิ่น โดยให้บริการลูกค้าด้วยการสร้างภาพ
ข้อมูลและการวิเคราะห์ บริษัท Good Energy จะให้สัญญา ข้อมูลมิเตอร์ ช่องทางการชำระบิลค่าไฟฟ้าให้กับ
ลูกค้าที่ได้รับรางวัล และสร้างความสมดุลในตลาด อย่างไรก็ตาม Piclo ยังไม่ได้ดำเนินการซื้อขายแบบเต็ม
รูปแบบของ P2P เนื่องจากยังเป็นรูปแบบที่ต้องการให้ผู้ให้บริการ Software Platform เป็นพันธมิตรกับ 
Third Party Licensed Supplier (TPLS) 

นอกจากโครงการ Piclo แล้ว ในประเทสอังกฤษยังมีบริษัท Electron เป็นบริษัทสตาร์ตอัพใน
ลอนดอน ประเทศอังกฤษ เป็นทีมผู้เชี่ยวชาญ Blockchain ในการออกแบบแพลตฟอร์มและการให้บริการด้าน
การซื้อขายพลังงานโดยใช้เทคโนโลยีแบบกระจายศูนย์ในการพัฒนาความก้าวหน้าของโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้
ร่วมกันในตลาดพลังงาน ในปี 2018 Electron ได้จัดตั้งกิจการค้าร่วม (consortium) กับผู้เล่น 9 รายสำคัญใน
อุตสาหกรรม เพื่อร่วมกันพัฒนารูปแบบการค้าและเริ่มต้นชุดผลิตภัณฑ์สำหรับแพลตฟอร์มการค้าที่ได้รับ
รางวัลชื่อว่า Energy Flexibility Trading ต่อมาช่วงปลายปี 2018 Electron ได้ร่วมมือกับ EDF Energy และ 
UK Power Reserve ได้ประสบความสำเร็จในการทดลองใช้ระบบการซื้อขายพลังงานไฟฟ้าแบบ A Capacity 
Market Obligation (CMO) เป็นครั้งแรกผ่านบล็อกเชนแพลตฟอร์ม โดยแพลตฟอร์มนี้สามารถอำนวยความ
สะดวก Energy Flexibility Trades ได้หลายประเภท ผลิตภัณฑ์ที่เสนอโดยแพลตฟอร์มนี้จะถูกสร้างขึ้นเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของตลาดในปัจจุบันและในอนาคตและถูกออกแบบอย่างใกล้ชิดกับกลุ่มกิจการค้าร่วม
ของ Electron ผ่าน EDF Energy โดย BLUE Lab เป็นผู ้สนับสนุนหลัก ต่อมา Electron ได้เซ็นสัญญา
ข้อตกลงร่วมกันกับ eEnergy Center และกับบริษัทบริการโครงข่ายไฟฟ้าหลายแห่ง (Distribution System 
Operators) ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เพื ่อพัฒนาและทำการค้าของแพลตฟอร์ม Energy Flexibility 
Trading ในตลาดสวิสเซอร์แลนด์ และต่อมาได้ร ับทุนจากรัฐบาลอังกฤษ Department of Business 
Education, Innovation, and Skills (BEIS) ทำโครงการสาธิตร่วมกับ GridWiz บริษัทพลังงานประเทศ
เกาหลีใต้ในการทดลองใช้ Energy Flexibility Trading แพลตฟอร์ม ในการซื้อขายพลังงานไฟฟ้าแบบ Peer 
to Peer ในช่วงต้นปี 2019 บริษัท Kaluza หนึ่งในบริษัทในเครือ OVO ได้ลงทุนใน Electron เพื ่อเพิ่ม
ศักยภาพการใช้งานของแพลตฟอร์มการซื้อขายพลังงานไฟฟ้าแบบกระจายศูนย์เพื่อสามารถเปลี่ยนผ่านไปใช้
โครงสร้างพื้นฐานของระบบโครงข่ายอัจฉริยะ 
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2) ประเทศเนเธอร์แลนด์ 
มีบริษัทชื่อ Vandebron15 ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2557 เป็นบริษัทที่พัฒนาระบบ Online Platform ใน

การซื้อขายพลังงานไฟฟ้าโดยตรงจากผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ เช่น จากเกษตรกรที่เป็นเจ้าของกังหันลมในฟาร์ม 
บริษัท Vandebron จะเสนอแพลตฟอร์มที่มีตัวเลือกพลังงานที่หลากหลายแก่ลูกค้า เช่น พลังงานลม พลังงาน
แสงอาทิตย์ พลังงานจากเชื้อเพลิงชีวภาพ และแก๊ส โดยบริษัทจะเป็นตลาดพลังงานทดแทนโดยตรงและเสนอ
ขายกลุ่มพลังงานดังกล่าว ลูกค้าจะสามารถเลือกประเภทสัญญาตามที่ตนเองต้องการ เช่น สัญญา 1 ปี หรือ 3 
ปี และจำนวนพลังงานที่ต้องการได้ในเว็บไซด์ของบริษัท จากนั้นลูกค้าสามารถเลือกผู้ผลิตไฟฟ้า และผู้ผลิต
ไฟฟ้าแต่ละรายจะมีหน้าเว็บไซต์สำหรับแนะนำตัวเองและประเภทของพลังงานไฟฟ้าที่ผลิต Vandebron 
ตระหนักว่ารูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P มีประโยชน์แก่ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค ผู้ผลิตไม่จำเป็นต้อง
ยอมรับราคาที่การไฟฟ้าเสนอ ดังนั้นพวกเขาสามารถได้รับราคาไฟฟ้าต่อหน่วยไฟฟ้าที่สูงกว่า และลูกค้า
สามารถประหยัดเงินได้เพราะพวกเขาไม่ต้องรับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที ่การไฟฟ้าเรียกเก็บสำหรับค่าไฟฟ้า 
Vandebron แค่เพียงเรียกเก็บค่าสมัครรายเดือนประมาณ $12 ต่อเดือนจากทั้งสองฝ่าย 

 
3) ประเทศเยอรมนี 
บริษัท SonnenBatterie เป็นบริษัทผลิตระบบกักเก็บพลังงานในประเทศเยอรมนี โดยบริษัทนี้จะให้

กลุ่มผู้ติดตั้งพลังงานทดแทนจัดเก็บไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานทดแทนไว้ในแบตเตอรี่เพื่อขายในตลาดไฟฟ้า 
SonnenBatterie ผู ้ท ี ่ต ้องการจะทำการซื ้อขายพลังงานไฟฟ้าจะต้องมาเป็นสมาชิกในกลุ ่มที ่ช ื ่อว่า 
SonnenCommunity โดยสมาชิกสามารถซื้อแบตเตอรี่อัจฉริยะเพื่อเก็บพลังงานฟ้าส่วนเกินจากระบบโซลาร์
ในราคา 3,599 ยูโร และลูกค้าจ่าย 25 เซนต่อหน่วยแก่ผู้ผลิตไฟฟ้า 

 
4) ประเทศสหรัฐอเมริกา 
โครงการบรูคลินไมโครกริดยังให้ประโยชน์ต่อผู้ติดตั้งระบบโซลาร์รูฟท็อปและในชุมชนท้องถิ่นของ

พวกเขาอีกด้วย บริษัทสตาร์ทอัพ LO3 Energy ในมลรัฐนิวยอร์ก ซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาแพล็ตฟอร์มโดยใช้
เทคโนโลยี Blockchain ได้ร ิเร ิ ่มโครงการสาธิตการซื ้อขายไฟฟ้าแบบ Peer-to-Peer ในปี 2559 โดย 
Prosumer ที่ติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา สามารถขายไฟฟ้าที่ผลิตได้เกินให้แก่เพื่อนบ้าน 
ภายในชุมชนได้ โดยทำการซื้อขายบนแพล็ตฟอร์มชื่อว่า EXERGY โดยใช้เทคโนโลยี Blockchain ในการทำ
ธุรกรรมซื้อขายไฟฟ้า โดยผู้เข้าร่วมโครงการต้องติดตั้งระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (Smart Meter) TAGe meter 
พัฒนาโดยบริษัท TransActive Grid เพื่อเชื่อมต่อข้อมูลสำหรับการซื้อขายไฟฟ้าบนแพล็ตฟอร์ม ปัจจุบัน
โครงการ Brooklyn Microgrid อยู่ในโครงการ Regulatory Sandbox เพื่อดำเนินการการซื้อขายไฟฟ้าแบบ 
P2P อย่างเต็มรูปแบบ ตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการ 12 เดือน 

 
15 https://vandedron.nl 
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รูปที่ 2.7 รูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าของโครงการ Brooklyn microgrid16 

 
5) ประเทศออสเตรเลีย 
บริษัท Power Ledger ได้พัฒนาแพลตฟอร์มธุรกิจของตัวเองที่ชื่อว่า Power ledger โดยได้พัฒนา

แอฟพลิเคชั่นหลายรูปแบบเพื่อรองรับระบบการซื้อขายพลังงานไฟฟ้าที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น เช่น การซื้อขายไฟฟ้า
จากผู ้ผลิต/ใช้ไฟฟ้ารายย่อย , Neo Retailer, Microgrid, Wholesale Market Settlement, Distributed 
Market Management ฯลฯ Power Ledger ได้พัฒนารูปแบบการซื้อขายแลกเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าแบบ 
P2P ซึ่งบุคคลหรือธุรกิจที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนสามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนไฟฟ้าระหว่างกันได้เพื่อ
ส่งเสริมให้เกิดการซื้อขายแบบโปร่งใส ชัดเจนและขับเคลื่อนไปแบบอัตโนมัติ โดยเป็นราคาดุลยภาพที่เป็นไป
ตามกลไกราคาที่ตัดสินแบบอุปสงค์และอุปทาน ในตลาด แพล็ตฟอร์ม Power Ledger จะใช้ Dual Token 
Ecosystem สองชนิด คือ POWS และ Sparkz 
 

 
16 E. Mengelkamp “Designing microgrid energy markets: A cast study: the Brooklyn Microgrid”, 2018 
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รูปที่ 2.8 รูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P 17 

 
POWR เป็น Token ที่ทำหน้าที่เป็นเชื้อเพลิงให้เกิดเป็นระบบนิเวศของ Power Ledger และเป็น

เหรียญฐานของ Ethereum ซึ่งเป็นเหรียญที่มีกลไกเช่นเดียวกับ Smart Contract ของ Ethereum POWR 
จะทำหน้าที่เป็นกลไกสำหรับสิทธิ์ในการเข้าถึง ซึ่งทำให้ผู้ขายไฟฟ้าและผู้ซื้อสามารถเข้าถึงรูปแบบการซื้อขาย
ไฟฟ้าแบบ P2P และสามารถเข้าถึงแอพพลิเคชันอื่น ๆ ของ Power Ledger ได้อีกด้วย ส่วน Sparkz เป็น
หน่วยบ่งบอกถึงหน่วยไฟฟ้าในตลาดเพื่อให้ Power Ledger ทั่วโลกมีหน่วยที่ตรงกัน ในตลาดพลังงานเสรี 
(Deregulated Market) ที่ซึ่งผู้เข้าร่วมสามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนกันได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านคนกลาง โดย
ผู้เข้าร่วมสามารถแปลง POWR Token เป็น Sparkz ได้โดยตรง และทำธุรกรรมบนแพลตฟอร์ม Power 
Ledger ได้โดยตรง โดยไม่ต้องผ่าน Application Host Power ปัจจุบันแพลตฟอร์ม Power Ledger ได้ถูก
นำมาใช้ในหลายโปรเจคทั้งในประเทศออสเตรเลีย เช่น While Gum Valley, National Lifestyle Villages, 
Origin Energy ร่วมมือกับบริษัท Synergy ซึ่งเป็นบริษัทที่บริหารโดยรัฐบาลออสเตรเลีย และในหลายประเทศ
รวมถึงประเทศไทยด้วย เช่น โปรเจคที่ญี่ปุ่น (Kansai Electric Power, Co., Osaka), โปรเจคในประเทศไทย 
(BCPG T77) 

 
6) ประเทศญี่ปุ่น 
บริษัท Sharing energy ผู้จัดจำหน่ายการติดตั้งและการจัดเตรียมพลังงานแสงอาทิตย์  ได้ร่วมกับ 

Power Ledger ในการพัฒนาแพลตฟอร์มการซื้อขายพลังงานทดแทนในญี่ปุ่นในแถบคันไซ ชูบูและคิวชู โดย
วางแผนเริ่มจาก 100 หลังคาครัวเรือนไปจนถึง 5,500 กว่าครัวเรือนภายในปี 2020 และยังได้ร่วมมือกับบริษัท 

 
17 https://www.powerledger.io/ 
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Kansai Electric Power Company (KEPCO) ผู้จัดจำหน่ายไฟฟ้าเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ เพื่อพัฒนา
โมเดล Virtual Power Plant (VPP) เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาพลังงานแสงอาทิตย์เหลือใช้ในประเทศญี่ปุ่น สำหรับ
โครงการนี้จะใช้แพล็ตฟอร์มแบบ P2P เพื ่ออำนวยความสะดวกในการซื้อขายแลกเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้า
ระหว่างผู้ขายไฟฟ้าและผู้ซื้อโดยใช้ข้อมูลตามจริงจากตัววัด สิ่งนี้จะเพิ่มประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นของการ
ซื้อขายพลังงานแบบ P2P ในประเทศญี่ปุ่นและทำให้ Sharing Energy สามารถทำวิจัยในการใช้พลังงานผ่าน
แพลตฟอร์ม Blockchain ในประเทศ 

 

2.1.2.5 ข้อกำหนดในการดำเนนิการของการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P 
จากการศึกษารูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P จากตัวอย่างของประเทศต่างๆ ทำให้ทราบว่า ใน

การดำเนินการรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P มีประเด็นที่ควรพิจารณา คือ 1) ข้อกำหนดทางเทคนิค 2) 
นโยบายที่จำเป็น 3) ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ และ 4) ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยรายละเอียดของแต่ละหัวข้อ
แสดงดังตารางที่ 2.1  
 
 
ตารางที่ 2.1 ข้อกำหนดทางเทคนิค นโยบายที่จำเป็นและข้อกำหนดด้านกฏระเบียบ และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของการดำเนินการรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P18 
ข้อกำหนดทาง
เทคนิค 
(Technical 
Requirements) 

 

Hardware: 
- Physical Layer: ระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (Smart Meter) ในการตรวจสอบข้อมูลการผลิต

ไฟฟ้าแบบเรียลไทม์, Smart Grids รวมไปถึง รูปแบบไมโครกริด Minigrid หรือ Nanogrid 
- Virtual Layer: เครือข่าย ICT ที่ทำให้เกิดการสื่อสารระหว่างผู้เข้าร่วม, การทำธุรกรรม การ

ตรวจสอบข้อมูล และระบบการบริหารจัดการพลังงาน 
Software: 
- แพลตฟอร์มการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P 
- การวิเคราะห์การพยากรณ์ด้านความต้องใช้ไฟฟ้าและการผลิตไฟฟ้าขั้นสูง 
- เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลที่แม่นยำ 
- อัลกอริทึมสำหรับการดำเนินกาแบบรอัตโนมัติของการทำธุรกรรมแบบ P2P หรือเทคโนโลยี

บล็อกเชนเพื่อลดต้นทุนในการทำธุรกรรม 
โปรโตคอลการสื่อสาร 
- โปรโตคอลที่ใช้งานร่วมกันได้ทั่วไปสำหรับการประสานงานระหว่างผู้ให้บริการระบบ/ ผู้

ให้บริการเครือข่าย/ ผู้ดำเนินการตลาด/ผู้ดำเนินการแพลตฟอร์ม/ผู้ใช้ไฟฟ้าและ Prosumer 

 
18 IRENA “Business Model”, 2020 
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นโยบายที่จำเป็น 
(Policies 
Needed) 

 

 
- นโยบายสนับสนุนการใช้ระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจายศูนย์และการใช้โครงสร้างพื้นฐานเดิม

ของระบบโครงข่ายไฟฟ้าได้ดีขึ้น 
- ส่งเสริมโครงการนำร่อง เช่น โครงการ Regulatory Sandbox และเผยแพร่ผลการศึกษา 
- ปรับปรุงการเข้าถึงแหล่งทุนสำหรับผู้พัฒนาแพลตฟอร์ม 

 
ข้อกำหนดด้าน
กฎระเบียบ 
(Regulatory 
Requirements) 

 

ตลาดซื้อขายไฟฟ้าในระดับค้าปลีก 
- เกิดการซื้อขายแลกเปลี่ยนไฟฟ้าระหว่างผู้ใช้ไฟฟ้าและ Prosumer 
- กำหนดข้อบังคับเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูลตลอดจนดูแลความปลอดภัย

ทางไซเบอร์และความเป็นส่วนตัวของเจ้าของ/ผู้พัฒนาแพลตฟอร์ม 
- กำหนดบทบาทและความรับผิดชอบให้ชัดเจนสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องในการซื้อขายไฟฟ้าแบบ 

P2P 
- ตรวจสอบให้แน่ใจเรื่องการเคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำหรับรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้า

แบบ P2P 
- กำหนดกฎการดำเนินการตลาดสำหรับรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P 
Distribution network 
- DSO สามารถจัดหาผู้ให้บริการด้านความยืดหยุ่นจากแพลตฟอร์ม P2P 
- กำหนดเกณฑ์ทางเทคนิคสำหรับบริการเสริมความมั่นคงในระบบไฟฟ้าที่จำเป็น 
- กำหนดค่าใช้บริการโครงข่ายเม่ือมีการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P 

บทบาทและความ
รับผิดชอบ ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholder 
Roles and 
Responsibilities)

 

ผู้ใช้ไฟฟ้าและ Prosumers 
- การเข้าร่วมในตลาดซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P 
- สามารถให้บริการแก่ระบบไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็นรายบุคคล หรือผ่านทาง Retailer หรือผู้

รวบรวม 
- การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง DSO ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานไฟฟ้า, สถานที่ และประเภทของ 

DER 
ผู้ใช้บริการโครงข่าย 
- บริหารสมดุลในระบบไฟฟ้า  
- ได้รายได้เพิ่มขึ้นจากการเก็บอัตราค่าบริการโครงข่ายไฟฟ้า (Wheeling Charge) 
P2P Platform/Market Operators 
- พัฒนาและดำเนินการแพลตฟอร์มสำหรับการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P ร่วมกับบริษัทให้บริการ

ด้าน ICT 
- ตรวจสอบแพลตฟอร์มให้มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ 
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นอกจากนี้ รูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P สามารถทำให้เกิดรูปแบบธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น 
1) ผู้ให้บริการแพล็ตฟอร์มการซื้อขายไฟฟ้า (Energy Trading Platform Service) 2) ผู้ให้บริการแพล็ตฟอร์ม
การซื้อขายไฟฟ้า (Energy Trading Platform Service) หรือ 3) ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้รวบรวมโหลด (Load 
Aggregator) เป็นต้น 

 

2.2 รูปแบบธุรกิจระบบโครงข่ายไฟฟ้าในประเทศไทย 
ในการที่จะกำหนดอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าสำหรับการเชื่อมต่อโครงข่ายแก่บุคคล

ที่สามจำเป็นต้องมีการวิเคราะห์เกี่ยวกับธุรกิจระบบโครงข่ายจำไฟฟ้าสำหรับบุคคลที่สามที่จะเกิดขึ้นได้ใน
อนาคต เพื่อที่อัตราค่าบริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าที่กำหนดมานั้นจะสามารถรองรับรูปแบบธุรกิจที่จะ
เกิดขึ้นได้ โดยจะพบว่าสำหรับระบบโครงข่ายไฟฟ้าในปัจจุบันที่มีโครงสร้างระบบไฟฟ้ารูปแบบ Enhanced 
Single Buyer (ESB) ดังแสดงในรูปที่ 2.9 กฟผ. กฟภ. และ กฟน. จะเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการรักษา
เสถียรภาพ และความมั่นคงของระบบโครงข่ายไฟฟ้า ซึ่ง กฟผ. กฟภ. และ กฟน. นั้นจะต้องเตรียมความพร้อม 
รวมถึงติดตั้งอุปกรณ์เพื่อให้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าสามารถรองรับเหตุการณ์ผิดปกติที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งการ
แก้ไขเหตุการณ์ผิดปกติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในระบบโครงข่ายไฟฟ้าน้ัน ย่อมก่อให้เกิดการลงทุนและค่าใช้จ่ายที่เพิ่ม
มากขึ้น 

 

 
รูปที่ 2.9 ระบบโครงข่ายไฟฟ้าในปัจจุบัน 

 
ทั้งนี้หากในอนาคตมีกลุ่มบุคคลที่สาม (Third Party) ซึ่งอาจประกอบด้วยซึ่งอาจประกอบด้วยผู้ผลิต

ไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) ผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไป Prosumer ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (IPS) 
หรือ ผู้ผลิตไฟฟ้าและผู้ใช้ไฟฟ้ารูปแบบอื่น ๆ มาเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า กฟผ. กฟภ. และ กฟน. ควร
มีการจัดเตรียมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข สัญญา และกลไกราคาที่เหมาะสม กับกลุ่มบุคคลที่สามเหล่านี้ เพื่อรองรับ
รูปแบบของธุรกิจรูปแบบต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยรูปแบบการให้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าใน
ประเทศไทยเมื่อมีการเช่ือมต่อของบุคคลที่สามสามารถแสดงได้ดังรูปที่ 2.10 

 

SO

SO

SO
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TPA  ายใน 
การไฟฟ้าหน่วยงาน ดียว

TPA ระหว่างต่างประ ท  
ผ่านระบบไฟฟ้าประ ท ไทย

SO

SO

SO

TPA ระหว่าง กฟผ  
และ การไฟฟ้า  ายจ าหน่าย

TPA ระหว่างประ ท ไทย 
และ ต่างประ ท 

 
รูปที่ 2.10 รูปแบบการให้บรกิารระบบโครงข่ายไฟฟ้าในประเทศไทยเมื่อมีการเช่ือมต่อของบุคคลที่สาม 

 
จากรูปที่ 2.10 จะพบว่าในเบื้องต้นการให้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าในประเทศไทยสามารถแบ่ง

รูปแบบการให้บริการออกเป็น 4 รูปแบบหลัก ได้แก่ 
- การให้บริการ TPA โดยใช้ระบบส่งไฟฟ้าของประเทศไทย บริการการซื้อขายไฟฟ้าระหว่าง

ต่างประเทศ  
- การให้บริการ TPA เพื่อให้ประเทศไทยสามารถขายไฟฟ้าภายในประเทศไทยให้กับต่างประเทศ  
- การให้บริการ TPA โดยมีผู้ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าอยู่ในการไฟฟ้าเดียว  
- การให้บริการ TPA โดยให้บริการการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างระบบไฟฟ้าของ กฟผ. และ/หรือ กฟภ. 

และ/หรือ กฟน.  
 
ทั้งนี้จะพบว่าในการกำหนดอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าสำหรับการเชื่อมต่อโครงข่าย

แก่บุคคลที่สามในงานวิจัยนีจ้ะเกี่ยวข้องกับการให้บริการเพียง 2 รูปแบบ คือ 
- การให้บริการ TPA โดยมีผู้ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าอยู่ในการไฟฟ้าเดียว (ภายใน กฟภ. หรือ กฟน. 

เท่านั้น) 
- การให้บริการ TPA โดยให้บริการการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างระบบไฟฟ้าของ กฟผ. และ/หรือ กฟภ. 

และ/หรือ กฟน.  
 
ซึ่งรายละเอียดของการให้บริการทั้ง 2 รูปแบบ สามารถอธิบายได้ ดังนี ้
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2.2.1 การให้บริการ TPA โดยมีผู้ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าอยู่ในการไฟฟ้าเดียว (ภายใน กฟภ. 
หรือ กฟน. เท่านั้น) 
 

HV (69 –     kV)

LV (400 V)

LV (400 V)

S
O

MV (12 - 33 kV)

SO

SO

SO

P2P
ผ่านระบบ

ของ าค อกชน

P2P
ผ่านระบบ

ของการไฟฟ้า

LV (400 V)

S
O

การซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่าย

การซื้อขายไฟฟ้าระหว่างพ้ืนที่ P2P กับผู้ผลิตไฟฟ้าภาคเอกชน

การซื้อขายไฟฟ้าระหว่างพ้ืนที่ P2P กับผู้ใช้ไฟฟ้า

การซ ื้อขายไฟฟ้าระหว่างผู้ผลิตไฟฟ้าและผู้ใช้ไฟฟ้าในระดับแรงดันเดียวกัน

การซ ื้อขายไฟฟ้าระหว่างผู้ผลิตไฟฟ้าและผู้ใช้ไฟฟ้าที่อยู่ต่างระดับแรงดันกัน

การซื้อขายไฟฟ้าระหว่างพ้ืนที่ P2P

 
รูปที่ 2.11 ตัวอย่างรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าของบุคคลที่สามภายในการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย 

 
การให้บริการ TPA โดยมีผู้ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าอยู่ในการไฟฟ้าเดียวจะเกิดขึ้นเมื่อมีการซื้อขาย

ไฟฟ้าผ่านระบบของ กฟภ. หรือ กฟน. เท่านั้น โดยรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าอาจมีได้หลายลักษณะดังแสดงใน
รูปที่ 2.11 ซึ่งแต่ละรูปแบบมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

 
1) การซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P ผ่านระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย และมี

ภาคเอกชนเป็นผู้ดูแลตลาด 
ดังที่ได้กล่าวไปแล้วว่าในอนาคตในพื้นที่หนึ่ง ๆ ของประเทศไทยซึ่งอาจประกอบด้วยผู้ผลิตไฟฟ้า

ขนาดเล็กมาก (VSPP) ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) ผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไป Prosumer ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (IPS) หรือ 
ผู้ผลิตไฟฟ้าและผู้ใช้ไฟฟ้ารูปแบบอื่น ๆ มีแนวโน้มที่จะมีการซื้อขายไฟฟ้าผ่านตลาดซื้อขายไฟฟ้าแบบ Peer-
to-Peer (P2P) โดยอาจมีภาคเอกชนเป็นผู้ดำเนินการซื้อขายไฟฟ้าภายในตลาด P2P นี้ อย่างไรก็ตาม ทาง
โครงสร้างระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าภายในตลาด P2P ยังคงเป็นทรัพย์สินของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย ซึ่งใน
กรณีนี ้จะพบว่าเมื ่อมีการซื ้อขายไฟฟ้าภายในตลาดการไฟฟ้าจำเป็นต้องมีการเรียกเก็บค่าบริการระบบ
โครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้า (Wheeling Charge) กับผู้ซื้อและผู้ขายไฟฟ้าในบริเวณทีม่ตีลาด ทั้งนี้แนวโน้มการเกิด
ตลาด P2P จะอยู่ที่ระดับแรงดัน 400 V เป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่าการกำหนดอัตราค่าบริการ
ระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้า การแบ่งอัตราค่าบริการตามระดับแรงดันเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่จำเป็น
จะต้องนำมาพิจารณา 
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2) การซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P ผ่านระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าภาคเอกชน และมีภาคเอกชนเป็น
ผู้ดูแลตลาด 
ในกรณีนี้เป็นการซื้อขายไฟฟ้าในตลาด P2P โดยมีภาคเอกชนเป็นผู้ดำเนินการซื้อขายไฟฟ้าภายใน

ตลาด P2P และภาคเอกชนเป็นผู้ลงทุนสร้างระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าด้วยตนเอง โดยจะพบว่าในกรณีนี้
กลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าและผู้ใช้ไฟฟ้ารูปแบบต่าง ๆ ในพื้นที่ไม่ได้มีการใช้ระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้า
ฝ่ายจำหน่าย ดังนั้น ในกรณีจึงถือว่าการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายไม่มีความจำเป็นต้องเรียกเก็บค่าบริการระบบ
โครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้า (Wheeling Charge) 

 
3) การซื้อขายไฟฟ้าระหว่างพื้นที่ P2P 

ในกรณีที่พื้นที่ P2P มีจัดการซื้อขายไฟฟ้าในพื้นที่แล้วเสร็จและในพื้นที่ P2P ยังคงมีความต้องการใช้
ไฟฟ้าหรือมีการผลิตไฟฟ้าส่วนเกินอยู่ นอกเหนือจากการซื้อ/ขาย ไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายแล้ว พื้นที่ 
P2P เหล่านี้สามารถทำข้อตกลงในการซื้อขายไฟฟ้ากันเพื่อจัดหาไฟฟ้าให้เป็นไปตามความต้องการ ในกรณีที่
เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นการไฟฟ้าต้องเตรียมความพร้อมในการเรียกเก็บค่าบริการระบบโครงจำหน่ายไฟฟ้าที่เกิดขึ้น
จากการไฟฟ้าระหว่างตลาด P2P เหล่านี้ โดยอัตราที่เรียกเก็บจะต้องมีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องระบบ
โครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายที่อยู่นอกพื้นที่ P2P ซึ่งอาจครอบคลุมระดับแรงดันกลาง 
(12 – 33 kV) หรือแรงดันสูง (69 – 230 kV) ได ้

 
4) การซื้อขายไฟฟ้าระหว่างพื้นที่ P2P กับผู้ผลิตไฟฟ้าภาคเอกชน 

ในกรณีนี้จะมีลักษณะที่คล้ายกับการซื้อไฟฟ้าระหว่างพื้นที่ P2P ซึ่งในกรณีนี้พื้นที่ P2P หนึ่ง ๆ ที่มี
ความต้องการไฟฟ้าสูงและจำเป็นต้องมีการจัดหาไฟฟ้าเพิ่มจะไปทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเพิ่มเติมกับผู้ผลิตไฟฟ้า
ภาคเอกชน โดยจะพบว่าในกรณีนี้นั้นการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายจำเป็นต้องมีการเรียกเก็บค่าบริการระบบโครงข่าย
จำหน่ายไฟฟ้าเพื่อรองรับการส่งจ่ายพลังไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าภาคเอกชนไปยังพื้นที่ P2P ทั้งนี้อัตราค่าบริการ
ระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าที่จะต้องเรียกเก็บในกรณีนี้จะสัมพันธ์กับระดับแรงดันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการส่ง
จ่ายพลังงานซึ่งอาจครอบคลุมระดับแรงดันกลาง (12 – 33 kV) และระดับแรงดันสูง (69 – 230 kV) ได้ 

 
5) การซื้อขายไฟฟ้าระหว่างพื้นที่ P2P กับผู้ใช้ไฟฟ้า 

ในกรณีนี้จะมีลักษณะที่คล้ายกับการซื้อไฟฟ้าระหว่างพื้นที่ P2P กับผู้ใช้ไฟฟ้า ซึ่งในกรณีนี้พื้นที่ P2P 
หนึ่ง ๆ ที่มีความต้องการไฟฟ้าต่ำกว่ากำลังผลิตไฟฟ้า จะไปทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเพิ่มเติมกับผู้ใช้ไฟฟ้า โดยจะ
พบว่าในกรณีนี้นั้นการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายจำเป็นต้องมีการเรียกเก็บค่าบริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าเพื่อ
รองรับการส่งจ่ายพลังไฟฟ้าจากพื้นที่ P2P ไปยังผู้ใช้ไฟฟ้า ทั้งนี้อัตราค่าบริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าที่
จะต้องเรียกเก็บในกรณีนี้จะสัมพันธ์กับระดับแรงดันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการส่งจ่ายพลังงานซึ่งอาจครอบคลุม
ระดับแรงดันต่ำ (400 V) ระดับแรงดันกลาง (12 – 33 kV) และระดับแรงดันสูง (69 – 230 kV) ได้ 
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6) การซื้อขายไฟฟ้าระหว่างผู้ผลิตไฟฟ้าและผู้ใช้ไฟฟ้าในระดับแรงดันเดียวกัน 
ในกรณีนี้ผู้ผลิตไฟฟ้าและผู้ใช้ไฟฟ้ามีการทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากัน โดยมีการส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า

ผ่านระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าที่ระดับแรงดันเดียวเท่านั้น โดยการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายควรมีการเรียบเก็บ
ค่าบริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าเฉพาะในอัตราที่สัมพันธ์กับระดับแรงดันที่เกิดขึ้นเท่านั้น โดยจากรูปที่ 
2.11 จะพบว่าผู้ผลิตไฟฟ้าและผู้ใช้ไฟฟ้ามีการซื้อขายไฟฟ้าผ่านระดับแรงดัน 400 V ดังนั้น การเรียกเก็บ
ค่าบริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าจึงควรเรียกเก็บเฉพาะอัตราของระดับแรงดัน 400 V เท่านั้น  

 
7) การซื้อขายไฟฟ้าระหว่างผู้ผลิตไฟฟ้าและผู้ใช้ไฟฟ้าที่อยู่ต่างระดับแรงดันกัน 

ในกรณีนี้ผู้ผลิตไฟฟ้าและผู้ใช้ไฟฟ้ามีการทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากัน โดยมีการส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า
ผ่านระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าหลายระดับแรงดัน การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายควรมีการเรียกเก็บค่าบริการ
ระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าเฉพาะในอัตราที่สัมพันธ์กับระดับแรงดันที่เกิดขึ้น โดยจากรูปที่ 2.11 จะพบว่า
ผู้ผลิตไฟฟ้าและผู้ใช้ไฟฟ้ามีการซื้อขายไฟฟ้าผ่านระดับแรงดัน 400 V และ ระดับแรงดัน 12 – 33 kV ดังนั้น 
การเรียกเก็บค่าบริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าจึงควรเรียกเก็บให้สัมพันธ์กับระดับแรงดันที่เกี่ยวข้อง 
 

2.2.2 การให้บริการ TPA โดยให้บริการการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างระบบไฟฟ้าของ กฟผ. และ/
หรือ กฟภ. และ/หรือ กฟน. 

การให้บริการ TPA โดยให้บริการการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างระบบไฟฟ้าของ กฟผ. และ/หรือ กฟภ. 
และ/หรือ กฟน. อาจเกี่ยวข้องกับการไฟฟ้า 2 แห่ง คือ การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย 1 แห่ง (กฟภ. หรือ กฟน.) และ 
กฟผ. หรือ อาจเกี่ยวข้องกับการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่งก็ได้ ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของบุคคลที่สามว่าจำเป็นต้องมีการส่ง
จ่ายพลังงานไฟฟ้าผ่านระบบโครงข่ายของการไฟฟ้าใดบ้าง โดยตัวอย่างรูปแบบการส่งจ่ายพลังงานสามารถ
แสดงได้ดังรูปที่ 2.12 โดยเมื่อมีการซื้อขายไฟฟ้าผ่านระบบของการไฟฟ้าแต่ละการไฟฟ้า การไฟฟ้าต่าง ๆ จะมี
การเรียกเก็บค่าบริการผ่านระบบโครงข่ายของตน ตามพื้นที่และระดับแรงดันที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะพบว่าการซื้อ
ขายในลักษณะนี้จะส่งผลให้ค่าบริการระบบโครงข่ายฟ้าที่บุคคลที่สามต้องจ่ายมีแนวโน้มที่จะสูงเนื่องจากเป็น
การส่งจ่ายพลังงานที่ระยะทางค่อนข้างไกลและเกี่ยวข้องกับต้นทุนของการไฟฟ้ามากกว่า 1 แห่ง รูปแบบการ
ซื้อขายไฟฟ้าของบุคคลที่สามผ่านการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแยกเป็น 2 
กรณี คือ 
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SO

SO

การซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้า

การซื้อขายไฟฟ้าเมื่อผู้ผลิตไฟฟ้าเช่ือมต่อกับการไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่าย แต่ผู้ใช้ไฟฟ้าเช่ือมต่อกับ กฟผ.

การซื้อขายไฟฟ้าผ่านโครงข่ายของ กฟผ. กฟภ. และ กฟน.

การซื้อขายไฟฟ้าเมื่อผู้ใช้ไฟฟ้าเช ื่อมต่อกับการไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่าย แต่ผู้ผลิตไฟฟ้าเช่ือมต่อกับ กฟผ.  
รูปที่ 2.12 ตัวอย่างรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าของบุคคลที่สามผ่านการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายและการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย 
 

1) การซื้อขายไฟฟ้าผ่านโครงข่ายของ กฟผ. กฟภ. และ กฟน. 
ตัวอย่างการซื้อขายในรูปแบบนี้ คือกรณีที่ผู้ผลิตไฟฟ้าเชื่อมต่ออยู่กับโครงข่ายของ กฟภ. ต้องการขาย

ไฟฟ้าให้กับลูกค้าที่อยู่ในโครงข่ายของ กฟน. ในการส่งผ่านกำลังไฟฟ้าจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อ จำเป็นต้องอาศัย
โครงข่ายของ กฟผ. เพื่อส่งผ่านกำลังไฟฟ้า เนื่องจากโครงข่ายของ กฟน. และโครงข่ายของ กฟภ. เชื่อมต่อกัน
ผ่านโครงข่ายของ กฟผ. การซื้อขายในรูปแบบนี้มีแนวโน้มที่จะมีการเรียกเก็บค่าบริการโครงข่ายในอัตราที่สูง
มากเนื่องจากระยะทางค่อนข้างไกล และ ผ่านระบบหลายแรงดัน 

 
2) การซื้อขายไฟฟ้าผ่านโครงข่ายของ กฟผ. และโครงข่ายระบบจำหน่าย (กฟน. หรือ กฟภ.) 

ตัวอย่างการซื้อขายในรูปแบบนี้ คือกรณีที่ผู้ผลิตไฟฟ้าเชื่อมต่ออยู่กับโครงข่ายของ กฟผ. ต้องการขาย
ไฟฟ้าให้กับลูกค้าที่อยู่ในโครงข่ายจำหน่ายของ กฟน. หรือ กฟภ. อย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นการซื้อขายไฟฟ้าผ่าน
โครงข่ายของการไฟฟ้าถึง 2 แห่ง อัตราค่าบริการจึงมีแนวโน้มต่ำกว่าการซื้อขายผ่านโครงข่ายของการไฟฟ้า 3 
แห่ง แต่เนื่องจากระยะทางค่อนข้างไกล และ ผ่านระบบหลายแรงดัน ดังนั้น ค่าบริการจึงมีแนวโน้มที่จะสูงกว่า
การซื้อขายภายในการไฟฟ้าแห่งเดียว 
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2.3 การวิเคราะห์แนวโนม้การเกิดธุรกิจโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้ารูปแบบตา่ง ๆ 
ในหัวข้อ 2.1 และ 2.2 เป็นการศึกษาและทบทวนรูปแบบธุรกิจระบบโครงข่ายไฟฟ้าทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ โดยสามารถแยกรูปแบบธุรกิจโครงข่ายไฟฟ้าเป็นรูปแบบต่าง ๆ ได้ทั ้งหมด 9 รูปแบบ 
ดังต่อไปนี ้

 
1) การซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P ผ่านระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย และมี

ภาคเอกชนเป็นผูดู้แลตลาด 
2) การซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P ผ่านระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าภาคเอกชน และมีภาคเอกชนเป็น

ผู้ดแูลตลาด 
3) การซื้อขายไฟฟ้าระหว่างพ้ืนที่ P2P 
4) การซื้อขายไฟฟ้าระหว่างพ้ืนที่ P2P กับผู้ผลิตไฟฟ้าภาคเอกชน 
5) การซื้อขายไฟฟ้าระหว่างพ้ืนที่ P2P กับผู้ใช้ไฟฟ้า 
6) การซื้อขายไฟฟ้าระหว่างผู้ผลิตไฟฟ้าและผู้ใช้ไฟฟ้าในระดับแรงดันเดียวกัน 
7) การซื้อขายไฟฟ้าระหว่างผู้ผลิตไฟฟ้าและผู้ใช้ไฟฟ้าที่อยู่ต่างระดับแรงดันกัน 
8) การซื้อขายไฟฟ้าผ่านโครงข่ายของ กฟผ. กฟภ. และ กฟน. 
9) การซื้อขายไฟฟ้าผ่านโครงข่ายของ กฟผ. และโครงข่ายระบบจำหน่าย (กฟน. หรือ กฟภ.) 
 
ในหัวข้อ 2.3 จะนำรูปแบบธุรกิจโครงข่ายไฟฟ้าทั้ง 9 รูปแบบนี้มาวิเคราะห์เพื่อหาบทสรุปว่าธุรกิจ

รูปแบบใดบ้างที่มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น โดยในหัวข้อดังกล่าวนี้จะแบ่งเนื้อหาเป็น 2 ส่วนหลัก คือ 1) ปัจจัยที่มี
ผลต่อแนวโน้มการเกิดรูปแบบธุรกิจโครงข่ายไฟฟ้า และ 2) วิเคราะห์แนวโน้มการเกิดธุรกิจโครงข่ายไฟฟ้า
รูปแบบต่าง ๆ 

 

2.3.1 ปัจจัยที่มีผลต่อแนวโน้มการเกิดรูปแบบธุรกิจโครงข่ายไฟฟ้า 
ในเบื้องต้นได้นำเสนอการวิเคราะห์รูปแบบธุรกิจระบบโครงข่ายไฟฟ้าโดยพิจารณาว่าธุรกิจดังที่กล่าว

มาข้างต้นนั้น รูปแบบธุรกิจใดบ้างที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้น ทั้งนี้ในการวิเคราะห์นั้นจะแยกปัจจัยที่ส่งผลต่อ
แนวโน้มในการเกิดรูปแบบธุรกิจ เป็นประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้

 
1) จุดเชื่อมต่อของคู่สัญญา (ผู้ซื้อและผู้ขาย) 
ในการศึกษาแนวโน้มการเกิดรูปแบบธุรกิจโครงข่ายไฟฟ้านั้น จำเป็นต้องวิเคราะห์จุดเชื่อมต่อของ

ผู้ใช้บริการทั้งผู้ซื ้อและผู้ขาย เนื่องจาก ในการคำนวณค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าจำเป็นต้องทราบจุด
เชื่อมต่อของผู้ใช้บริการเพื่อนำไปหาเส้นทางการส่งผ่านกำลังไฟฟ้าเพื่อพิจารณาต้นทุนของทรัพย์สินต่าง ๆ ที่
ต้องใช้ในการคำนวณ หากจุดเชื่อมต่อมีระยะทางห่างกันมากจะส่งผลให้ค่าบริการระบบโครงข่ายมีแนวโน้ม
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สูงขึ้นเช่นกัน เมื่อค่าบริการมีแนวโน้มสูงจะส่งผลให้แรงจูงใจในการมาใช้บริการระบบโครงข่ายลดน้อยลง 
โอกาสที่จะเกิดธุรกิจรูปแบบนั้นก็จะมีน้อยลง 
 

2) ระยะทางที่ใช้ในการส่งผ่านกำลังไฟฟ้าที่ซื้อขาย 
ในการศึกษาแนวโน้มการเกิดรูปแบบธุรกิจโครงข่ายไฟฟ้านั้น จำเป็นต้องวิเคราะห์ระยะทางที่ผู้ขาย

ส่งผ่านกำลังไฟฟ้าไปยังผู้ซื้อ เพราะว่า โดยปกติแล้วระยะทางในการส่งผ่านกำลังไฟฟ้าจะมีความสัมพันธ์กับ
จำนวนเงินที่ใช้ลงทุนในระบบโครงข่ายไฟฟ้า หากระยะทางไกล เงินที่ใช้ลงทุนยิ่งสูงขึ้น ส่งผลให้ค่าบริการ
ระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่ผู้ให้บริการเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการมีปริมาณสูงขึ้นเช่นกัน รูปแบบธุรกิจที่จำเป็นต้อง
ส่งผ่านกำลังไฟฟ้าให้กับผู้ซื้อที่อยู่ห่างกันจึงมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นน้อยกว่า รูปแบบธุรกิจที่ส่งผ่านกำลังไฟฟ้า
ให้กับผู้ซื้อที่อยู่บริเวณใกล้เคียง 

 
3) จำนวนโครงข่ายไฟฟ้าที่ใช้เพื่อส่งผ่านกำลังไฟฟ้าจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อ 
ในการศึกษาแนวโน้มการเกิดรูปแบบธุรกิจโครงข่ายไฟฟ้านั้น จำเป็นต้องวิเคราะห์จำนวนโครงข่ายที่

จำเป็นต้องใช้เพื่อส่งผ่านกำลังไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขาย เนื่องจาก หากจำเป็นต้องส่งผ่านกำลังไฟฟ้าผ่าน
โครงข่ายหลายโครงข่ายนั้นจะส่งผลให้อัตราค่าบริการโครงข่ายที่เรียกเก็บมีแนวโน้มสูงมากขึ้น เนื่องจากต้นทุน
รวมจะสูงขึ้น ตัวอย่างเช่น การซื้อขายไฟฟ้าภายในโครงข่าย กฟภ. อย่างเดียวนั้น อัตราค่าบริ การระบบ
โครงข่ายมีแนวโน้มต่ำกว่าการซื้อขายผ่านโครงข่ายพร้อมกัน 2 โครงข่าย เช่น ซื้อขายผ่านโครงข่ายทั้ง กฟภ. 
และ กฟผ. 

 
4) จำนวนผู้ใช้บริการที่สามารถเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้า 
ในการศึกษาแนวโน้มการเกิดรูปแบบธุรกิจโครงข่ายไฟฟ้านั้น จำเป็นต้องวิเคราะห์จำนวนผู้ผลิตไฟฟ้า

และผู้ซื้อไฟฟ้าที่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้า หากผู้ที่สามารถเข้ามาเชื่อมต่อกับโครงข่ายมี
จำนวนน้อย โอกาสที่ธุรกิจโครงข่ายไฟฟ้าจะเกิดจึงมีน้อย หากผู้ที่สามารถเข้ามาเชื่อมต่อมีจำนวนมาก โอกาส
ที่จะเกิดธุรกิจก็สูงตามไปด้วย จึงจำเป็นต้องศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของจำนวนผู้ที่
สามารถเข้าเชื่อมต่อกับโครงข่าย ตัวอย่างเช่น หากราคาเชื้อเพลิงหรือต้นทุนในการก่อสร้างโรงไฟฟ้ามีค่าสูงขึ้น
ส่งผลให้ผู้ผลิตไฟฟ้ามีจำนวนน้อยลง ทำให้ผู้ใช้บริการโครงข่ายไฟฟ้ามีโอกาสลดลงได้เช่นกัน ในอีกกรณี ราคา
แผงพลังงานแสงอาทิตย์มีมูลค่าถูกลงมาก ทำให้ผู้ใช้ไฟฟ้านิยมติดต้ังแผงพลังงานแสงอาทิตย์มากขึ้น ส่งผลให้ผู้
เข้ามาใช้โครงข่ายไฟฟ้าในระดับแรงดันต่ำมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นได้เช่นกัน 
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5) พื้นที่ที่ทำการซื้อขาย 
ในการศึกษาแนวโน้มการเกิดรูปแบบธุรกิจโครงข่ายไฟฟ้านั้น จำเป็นต้องวิเคราะห์พื้นที่ที่ทำการซื้อ

ขายไฟฟ้า เพราะหากมีการซื้อขายข้ามพื้นที่อัตราค่าบริการระบบโครงข่ายมีแนวโน้มสูงกว่าการซื้อขายภายใน
พื้นที่เดียวกัน 
 

6) ระดับแรงดันที่ทำการซื้อขาย 
ในการศึกษาแนวโน้มการเกิดรูปแบบธุรกิจโครงข่ายไฟฟ้านั้น จำเป็นต้องวิเคราะห์ระดับแรงดันที่ทำ

การซื้อขายไฟฟ้า เนื่องจากในแต่ละระดับแรงมีอัตราค่าบริการโครงข่ายที่แตกต่างกัน ในกรณีนี้ผู้ผลิตไฟฟ้า
และผู้ใช้ไฟฟ้ามีการทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากัน โดยมีการส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าผ่านระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้า
ที่ระดับแรงดันเดียวเท่านั้น การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายควรมีการเรียกเก็บค่าบริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้า
เฉพาะในอัตราที่สัมพันธ์กับระดับแรงดันที่เกิดขึ้นเท่านั้น ในกรณีนี้ผู้ผลิตไฟฟ้าและผู้ใช้ไฟฟ้ามีการทำสัญญาซื้อ
ขายไฟฟ้ากัน โดยมีการส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าผ่านระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าหลายระดับแรงดัน การไฟฟ้า
ฝ่ายจำหน่ายควรมีการเรียกเก็บค่าบริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าเฉพาะในอัตราที่สัมพันธ์กับระดับ
แรงดันที่เกิดขึ้นเท่านั้น ซึ่งโดยปกติ การซื้อขายข้ามแรงดันมีแนวโน้มที่จะต้องชำระค่าบริการระบบโครงข่าย
ไฟฟ้ามากกว่าการซื้อขายภายในระดับแรงดันเดียวกัน รูปแบบธุรกิจที่มีการซื้อขายภายในระดับแรงดันเดียวกัน
จึงมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นมากกว่า 

 
7) ความเชื่อถือได้ของโครงข่าย 
ในการศึกษาแนวโน้มการเกิดรูปแบบธุรกิจโครงข่ายไฟฟ้านั้น จำเป็นต้องพิจารณาความเชื่อถือได้ของ

โครงข่ายผู้ให้บริการประกอบด้วย เพราะว่าเหตุผลหลักอย่างหนึ่งที่ผู้ผลิตไฟฟ้าเลือกที่ลงทุนก่อสร้างโครงข่าย
ไฟฟ้าเพื่อส่งผ่านกำลังไฟฟ้าแทนการใช้โครงข่ายของการไฟฟ้า เนื่องจากผู้ซื้อไฟฟ้าต้องการใช้ไฟที่มีความ
เชื่อถือได้ในระดับที่สูงกว่าที่การไฟฟ้าจะให้ได้ ทำให้ผู้ผลิตไฟฟ้าหลายรายเลือกที่จะลงทุนก่อสร้างโครงข่าย
ไฟฟ้าของตน ดังนั้น หากการไฟฟ้าสามารถให้ความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการว่าโครงข่ายของตนนั้นมีความเชื่อถือได้
เพียงพอที่จะให้ผู้ใช้บริการมาเช่ือมต่อเพื่อส่งผ่านกำลังไฟฟ้า โอกาสที่รูปแบบธุรกิจโครงข่ายไฟฟ้ารูปแบบต่างๆ 
จะเกิดขึ้นก็มีสูง 

 
8) อัตราค่าบริการโครงข่ายไฟฟ้า 
ในการศึกษาแนวโน้มการเกิดรูปแบบธุรกิจโครงข่ายไฟฟ้านั้น ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดรูปแบบธุรกิจ

ต่าง ๆ คือ อัตราค่าบริการโครงข่ายไฟฟ้าที่ถูกกำหนดโดยการไฟฟ้า ซึ่งปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดอัตราค่าบริการมี
อยู่หลายปัจจัยดังที่กล่าวไว้ข้างต้น หากคำนวณค่าบริการแล้วได้อัตราค่าบริการที่สูงเกินไป ไม่จูงใจให้ผู้ผลิต
หรือผู้ซื้อเข้ามาใช้บริการ ก็จะส่งผลให้รูปแบบธุรกิจระบบโครงข่ายไฟฟ้ามีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อย ผู้ผลิตไฟฟ้า
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ต่าง ๆ อาจจะร่วมกันลงทุนเพื่อสร้างโครงข่ายไฟฟ้าใช้เองแทนการเข้ามาใช้บริการโครงข่ายของการไฟฟ้า 
ดังนั้นอัตราค่าบริการที่กำหนดไม่ควรสูงจนเกินไป 
 

2.3.2 วิเคราะห์แนวโน้มการเกิดธุรกิจโครงข่ายไฟฟ้ารูปแบบต่าง ๆ 
หลังจากที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อแนวโน้มในการเกิดธุรกิจโครงข่ายไฟฟ้าในหัวข้อ 2.3.1 แล้ว ใน

หัวข้อ 2.3.2 นี้ จะนำปัจจัยต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมานั้น มาวิเคราะห์รูปแบบธุรกิจโครงข่ายไฟฟ้าทั้ง 9 รูปแบบ เพื่อ
พิจารณาว่ารูปแบบใดบ้างที่มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งแต่ละรูปแบบมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
1) การซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P ผ่านระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย และ

มีภาคเอกชนเป็นผู้ดูแลตลาด 
จุดเชื่อมต่อของคู่สัญญา: ทั้งผู้ผลิตไฟฟ้าและผู้ซื้อไฟฟ้าเชื่อมต่อเข้ากับโครงข่ายของการไฟฟ้าฝ่าย
จำหน่าย และในส่วนใหญ่การซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P จะเป็นการซื้อขายในระดับแรงดันเดียวกันคือ
ระดับแรงดันต่ำ 
ระยะทางที่ใช้ในการส่งผ่านกำลังไฟฟ้าที่ซื้อขาย: เนื่องจากเป็นการซื้อขายภายในโครงข่ายเดียวคือ
โครงข่ายของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย และไม่มีการซื้อขายข้ามระดับแรงดัน ระยะทางที่ใช้สำหรับ
ส่งผ่านกำลังไฟฟ้าที่ซื้อขายจึงมีระยะสั้นมาก มีแนวโน้มไม่เกินกว่า 1 กิโลเมตร 
จำนวนโครงข่ายไฟฟ้าที่ใช้เพื่อส่งผ่านกำลังไฟฟ้าจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อ: จำนวนโครงข่ายที่ใช้ส่งผ่าน
กำลังไฟฟ้ามีเพียง 1 โครงข่ายเท่านั้น คือ โครงข่ายของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายซึ่งอาจจะเป็น กฟน. 
หรือ กฟภ. ขึ้นอยู่กับพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 
จำนวนผู้ใช้บริการที่สามารถเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้า : ในการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P ผู้ผลิตส่วน
ใหญ่คือผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ซึ่งใน
ปัจจุบัน ราคาแผงพลังงานแสงอาทิตย์มีราคาถูกลงเป็นอย่างมาก ทำให้ผู้ใช้ไฟฟ้านิยมติดตั้งแผง
พลังงานแสงอาทิตย์มากขึ้น ดังนั้นจำนวนผู้ใช้บริการที่สามารถเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าในตลาด 
P2P มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นเรื่อยๆ 
พื้นที่: จุดซื้อและจุดขายอยู่ในพื้นที่เดียวกัน จึงไม่มีการซื้อขายข้ามพ้ืนที่ 
ระดับแรงดัน: จุดซื้อและจุดขายอยู่ในระดับแรงดันเดียวกัน จึงไม่มีการซื้อขายข้ามระดับแรงดัน 
ความเชื่อถือได้: ความเชื่อถือได้ของระบบขึ้นอยู่กับการบริการจัดการของผู้ให้บริการโครงข่าย ในที่นี้ 
คือ การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย ซึ่งความเชื่อถือได้ค่อนข้างสูงเนื่องจากเป็นการซื้อขายภายในโครงข่าย
เดียว ผู้ให้บริการสามารถควบคุมคุณภาพของโครงข่ายไฟฟ้าได้ดีกว่าการซื้อขายข้ามโครงข่าย 
อัตราค่าบริการโครงข่าย: อัตราค่าบริการโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้ามีแนวโน้มที่จะถูก เนื่องจากเป็นการ
ซื้อขายภายในพื้นที่เดียวกัน ไม่มีการซื้อขายข้ามระดับแรงดัน และระยะทางของสายที่ใช้ส่งผ่านสั้น 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาอัตราค่าบริการสายส่งไฟฟ้า (Wheeling Charge) สำหรับ Third Party Access 

 

  2-29 
 

แนวโน้มในการเกิดรูปแบบธุรกิจ: จากการวิเคราะห์ในประเด็นต่างๆ ดังที่กล่าวข้างต้น สามารถสรุป
ได้ว่า ธุรกิจโครงข่ายไฟฟ้าในรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P มีโอกาสเกิดสูง 
 
2) การซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P ผ่านระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าภาคเอกชน และมีภาคเอกชน

เป็นผู้ดูแลตลาด 
จุดเชื่อมต่อของคู่สัญญา: ทั้งผู้ผลิตไฟฟ้าและผู้ซื้อไฟฟ้าเชื่อมต่อเข้ากับโครงข่ายของภาคเอกชน และ
ในส่วนใหญ่การซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P จะเป็นการซื้อขายในระดับแรงดันเดียวกันคือระดับแรงดันต่ำ 
ระยะทางที่ใช้ในการส่งผ่านกำลังไฟฟ้าที่ซื้อขาย: เนื่องจากเป็นการซื้อขายภายในโครงข่ายเดียวคือ
โครงข่ายของเอกชน และไม่มีการซื้อขายข้ามระดับแรงดัน ระยะทางที่ใช้สำหรับส่งผ่านกำลังไฟฟ้าที่
ซื้อขายจึงมีระยะสั้นมาก มีแนวโน้มไม่เกินกว่า 1 กิโลเมตร 
จำนวนโครงข่ายไฟฟ้าที่ใช้เพื่อส่งผ่านกำลังไฟฟ้าจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อ: จำนวนโครงข่ายที่ใช้ส่งผ่าน
กำลังไฟฟ้ามีเพียง 1 โครงข่ายเท่านั้น คือ โครงข่ายเอกชนผู้ให้บริการโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้า 
จำนวนผู้ใช้บริการที่สามารถเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้า : ในการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P ผู้ผลิตส่วน
ใหญ่คือผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ซึ่งใน
ปัจจุบัน ราคาแผงพลังงานแสงอาทิตย์มีราคาถูกลงเป็นอย่างมาก ทำให้ผู้ใช้ไฟฟ้านิยมติดตั้งแผง
พลังงานแสงอาทิตย์มากขึ้น ดังนั้นจำนวนผู้ใช้บริการที่สามารถเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าในตลาด 
P2P มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นเรื่อยๆ 
พื้นที่: จุดซื้อและจุดขายอยู่ในพื้นที่เดียวกัน จึงไม่มีการซื้อขายข้ามพ้ืนที่ 
ระดับแรงดัน: จุดซื้อและจุดขายอยู่ในระดับแรงดันเดียวกัน จึงไม่มีการซื้อขายข้ามระดับแรงดัน 
ความเชื่อถือได้: ความเชื่อถือได้ของระบบขึ้นอยู่กับการบริการจัดการของผู้ให้บริการโครงข่าย ในที่นี้ 
คือ หน่วยงานเอกชนผู้ให้บริการโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้า ซึ่งความเชื่อถือได้ค่อนข้างสูงเนื่องจากเป็น
การซื้อขายภายในโครงข่ายเดียว ผู้ให้บริการสามารถควบคุมคุณภาพของโครงข่ายไฟฟ้าได้ดีกว่าการ
ซื้อขายข้ามโครงข่าย 
อัตราค่าบริการโครงข่าย: อัตราค่าบริการโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้ามีแนวโน้มที่จะถูก เนื่องจากเป็นการ
ซื้อขายภายในพื้นที่เดียวกัน ไม่มีการซื้อขายข้ามระดับแรงดัน และระยะทางของสายที่ใช้ส่งผ่านสั้น 
แนวโน้มในการเกิดรูปแบบธุรกิจ: จากการวิเคราะห์ในประเด็นต่างๆ ดังที่กล่าวข้างต้น สามารถสรุป
ได้ว่า ธุรกิจโครงข่ายไฟฟ้าในรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P มีโอกาสเกิดสูง 
 
3) การซื้อขายไฟฟ้าระหว่างพื้นที่ P2P 
จุดเชื่อมต่อของคู่สัญญา: ผู้ผลิตไฟฟ้าจะอยู่ในระดับแรงดันต่ำของพื้นที่หนึ่ง ในขณะที่ผู้ซื้อจะอยู่ใน
ระดับแรงดันต่ำของอีกพื้นที่ การซื้อขายระหว่างพื้นที่ P2P อาจจะจำเป็นต้องอาศัยโครงข่ายที่มีระดับ
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แรงดันสูงขึ้นเพื่อส่งผ่านกำลังไฟฟ้า แต่จะส่งผ่านระดับแรงดันใดบ้างจะขึ้นอยู่กับตำแหน่งของผู้ซื้อ
และผู้ขาย 
ระยะทางที่ใช้ในการส่งผ่านกำลังไฟฟ้าที่ซื้อขาย: โดยทั่วไปแล้วการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างพื้นที่ P2P 
เป็นการซื้อขายระหว่างพื้นที่ข้างเคียงเป็นหลัก จะไม่นิยมซื้อขายข้ามจังหวัดหรือพื้นที่ห่างไกล 
เนื่องจากกำลังไฟฟ้าที่จะซื้อขายกันนั้นมีปริมาณไม่มาก หากขายให้กับพื้นที่ห่างไกล ค่าบริการ
โครงข่ายมีแนวโน้มที่จะสูงเกินกว่ากำไรที่ได้รับจากการขายไฟฟ้า ดังนั้น การซื้อขายไฟฟ้าระหว่าง
พื้นที่ P2P จึงมีระยะทางที่ใช้ส่งผ่านกำลังไฟฟ้าไม่ยาว ไม่ควรเกินกว่า 10 – 15 กิโลเมตร 
จำนวนโครงข่ายไฟฟ้าที่ใช้เพื่อส่งผ่านกำลังไฟฟ้าจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อ: จำนวนโครงข่ายที่ใช้ส่งผ่าน
กำลังไฟฟ้ามีโอกาสที่จะใช้มากกว่า 1 โครงข่าย ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของผู้ซื้อและผู้ขาย แต่หากเป็นการ
ซื้อขายระหว่างพื้นที่ที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งเป็นรูปแบบการซื้อขายที่โอกาสเกิดขึ้นมากที่สุด ไม่จำเป็นต้อง
อาศัยโครงข่ายของ กฟผ. โดยส่งผ่านโครงข่ายของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายเพียงอย่างเดียวก็เพียงพอ 
จำนวนผู้ใช้บริการที่สามารถเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้า : ในการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P ผู้ผลิตส่วน
ใหญ่คือผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ซึ่งใน
ปัจจุบัน ราคาแผงพลังงานแสงอาทิตย์มีราคาถูกลงเป็นอย่างมาก ทำให้ผู้ใช้ไฟฟ้านิยมติดตั้งแผง
พลังงานแสงอาทิตย์มากขึ้น ดังนั้นจำนวนผู้ใช้บริการที่สามารถเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าในตลาด 
P2P มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นเรื่อยๆ 
พื้นที่: จุดซื้อและจุดขายอยู่ต่างพ้ืนที่กัน จึงจำเป็นต้องต้องซื้อขายข้ามพื้นที่ 
ระดับแรงดัน: ถึงแม้จุดซื้อและจุดขายอยู่ในระดับแรงดันต่ำเช่นเดียวกัน แต่ก็อาจจะต้องอาศัยระดับ
แรงดันที่สูงกว่าเพ่ือส่งผ่านกำลังไฟฟ้า 
ความเชื่อถือได้: ความเชื่อถือได้ของระบบขึ้นอยู่กับการบริการจัดการของผู้ให้บริการโครงข่าย ซึ่ง
ความเชื่อถือได้ค่อนข้างสูงเนื่องจากเป็นการซื้อขายภายในโครงข่ายเดียว ผู้ให้บริการสามารถควบคุม
คุณภาพของโครงข่ายไฟฟ้าได้ดีกว่าการซื้อขายข้ามโครงข่าย 
อัตราค่าบริการโครงข่าย: อัตราค่าบริการโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้ามีแนวโน้มถูก แต่อาจจะแพงกว่า
การซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P เนื่องจากเป็นการซื้อขายต่างพื้นที่กัน อาจมีการซื้อขายข้ามระดับแรงดัน 
และระยะทางของสายที่ใช้ส่งผ่านมีแนวโน้มยาวกว่าการซื้อขายแบบ P2P อย่างไรก็ตาม อัตรา
ค่าบริการจะถูกหรือแพงนั้น ขึ้นอยู่กับว่าพื้นที่การซื้อขายนั้นอยู่ห่างกันมากน้อยเพียงใด 
แนวโน้มในการเกิดรูปแบบธุรกิจ: จากการวิเคราะห์ในประเด็นต่าง ๆ ดังที่กล่าวข้างต้น สามารถสรุป
ได้ว่า ธุรกิจโครงข่ายไฟฟ้าในรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P มีโอกาสเกิดสูง หากเป็นการซื้อ
ระหว่างพ้ืนที่ข้างเคียง แต่อัตราอาจแพงหากเป็นการซื้อจากพื้นที่ที่ไกลกัน ซึ่งโดยปกติแล้วการซื้อจาก
พื้นที่ข้างเคียงเป็นที่นิยมมากกว่า 
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4) การซื้อขายไฟฟ้าระหว่างพื้นที่ P2P กับผู้ผลิตไฟฟ้าภาคเอกชน 
จุดเชื่อมต่อของคู่สัญญา: ผู้ผลิตไฟฟ้าภาคเอกชนเชื่อมต่ออยู่กับโครงข่ายของการไฟฟ้าในระดับ
แรงดันกลาง หรือ ระดับแรงดันสูง ในขณะที่ ผู้ซื้อเช่ือมต่ออยู่กับโครงข่ายในระดับแรงดันต่ำ 
ระยะทางที่ใช้ในการส่งผ่านกำลังไฟฟ้าที่ซื้อขาย : เนื่องจากผู้ผลิตไฟฟ้าต้องส่งผ่านกำลังไฟฟ้าจาก
ระดับแรงดันสูงมาสู่ผู้ซื้อซึ่งอยู่ระดับแรงดันต่ำ ดังนั้นระยะทางที่ใช้ในการส่งผ่านกำลังไฟฟ้าจึงมีระยะ
ที่ค่อนข้างยาว อาจอยู่ในระดับที่ยาวกว่า 50 กิโลเมตร 
จำนวนโครงข่ายไฟฟ้าที่ใช้เพื่อส่งผ่านกำลังไฟฟ้าจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อ: โดยทั่วไปจำนวนโครงข่ายที่
ใช้เพื่อส่งผ่านกำลังไฟฟ้าจะมีเพียงโครงข่ายของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย ได้แก่ กฟน. หรือ กฟภ. 
จำนวนผู้ใช้บริการที่สามารถเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้า : ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของผู้ผลิต
ไฟฟ้าภาคเอกชนมีหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นราคาต้นทุนของเชื้อเพลิงที่ใช้ผลิตไฟฟ้า เงินที่ต้องลงทุนใน
ระบบผลิตไฟฟ้า รายรับที่จะได้รับจากการลงทุนในระบบผลิตไฟฟ้า รวมไปถึงสภาพเศรษฐกิจและ
นโยบายของรัฐบาล ปัจจัยเหล่านี้ล้วนมีผลต่อการเพิ่มขึ้นของผู้ผลิตไฟฟ้าภาคเอกชน ดังนั้นการ
คาดการณ์จำนวนผู้ใช้บริการโครงข่ายที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตนั้นทำได้ยาก 
พื้นที่: จุดซื้อและจุดขายอยู่ต่างพ้ืนที่กัน จึงจำเป็นต้องต้องซื้อขายข้ามพื้นที่ 
ระดับแรงดัน: ผู้ผลิตเชื่อมต่อกับโครงข่ายในระดับแรงดันสูง ในขณะที่ ผู้ซื้อเชื่อมต่อกับโครงข่ายใน
ระดับแรงดันต่ำ จึงจำเป็นต้องซื้อขายข้ามระดับแรงดัน 
ความเชื่อถือได้: ความเชื่อถือได้ของระบบขึ้นอยู่กับการบริการจัดการของผู้ให้บริการโครงข่าย ซึ่ง
ความเชื่อถือได้ค่อนข้างสูงเนื่องจากเป็นการซื้อขายภายในโครงข่ายเดียว ผู้ให้บริการสามารถควบคุม
คุณภาพของโครงข่ายไฟฟ้าได้ดีกว่าการซื้อขายข้ามโครงข่าย 
อัตราค่าบริการโครงข่าย: อัตราค่าบริการโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้ามีแนวโน้มอยู่ในระดับปานกลาง 
เนื่องจากเป็นการซื้อขายต่างพื้นที่กัน มีการซื้อขายข้ามระดับแรงดันจากระดับแรงดันสูงมาสู่ระดับ
แรงดันต่ำ และระยะทางของสายที่ใช้ส่งผ่านกำลังไฟฟ้าค่อนข้างยาว 
แนวโน้มในการเกิดรูปแบบธุรกิจ: จากการวิเคราะห์ในประเด็นต่างๆ ดังที่กล่าวข้างต้น สามารถสรุป
ได้ว่า ธุรกิจโครงข่ายไฟฟ้าในรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P มีโอกาสเกิดปานกลาง 
 
5) การซื้อขายไฟฟ้าระหว่างพื้นที่ P2P กับผู้ใช้ไฟฟ้า 
จุดเชื่อมต่อของคู่สัญญา: ผู้ผลิตไฟฟ้าจะอยู่ในระดับแรงดันต่ำของพื้นที่หนึ่ง ในขณะที่ผู้ใช้ ไฟฟ้าจะ
อยู่ในระดับแรงดันต่ำของอีกพื้นที่ การซื้อขายระหว่างพื้นที่ P2P กับผู้ใช้ไฟฟ้า อาจจะจำเป็นต้อง
อาศัยโครงข่ายที่มีระดับแรงดันสูงขึ้นเพื่อส่งผ่านกำลังไฟฟ้า แต่จะส่งผ่านระดับแรงดันใดบ้างจะขึ้นอยู่
กับตำแหน่งของผู้ซื้อและผู้ขาย 
ระยะทางที่ใช้ในการส่งผ่านกำลังไฟฟ้าที่ซื้อขาย: โดยทั่วไปแล้วการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างพื้นที่ P2P 
กับผู้ใช้ไฟฟ้า เป็นการซื้อขายระหว่างพื้นที่ข้างเคียงเป็นหลัก จะไม่นิยมซื้อขายข้ามจังหวัดหรือพื้นที่
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ห่างไกล เนื ่องจากกำลังไฟฟ้าที ่จะซื ้อขายกันนั้นมีปริมาณไม่มาก หากขายให้กับพื้นที่ห่างไกล 
ค่าบริการโครงข่ายมีแนวโน้มที่จะสูงเกินกว่ากำไรที่ได้รับจากการขายไฟฟ้า ดังนั้น การซื้อขายไฟฟ้า
ระหว่างพ้ืนที่ P2P จึงมีระยะทางที่ใช้ส่งผ่านกำลังไฟฟ้าไม่ยาว ไม่ควรเกินกว่า 10 – 15 กิโลเมตร 
จำนวนโครงข่ายไฟฟ้าที่ใช้เพื่อส่งผ่านกำลังไฟฟ้าจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อ: หากเป็นการซื้อขายระหว่าง
พื้นที่ที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งเป็นรูปแบบการซื้อขายที่โอกาสเกิดขึ้นมากที่สุด สามารถส่งผ่านโครงข่ายของ
การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายเพียงอย่างเดียวก็เพียงพอ 
จำนวนผู้ใช้บริการที่สามารถเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้า : ในการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P ผู้ผลิตส่วน
ใหญ่คือผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ซึ่งใน
ปัจจุบัน ราคาแผงพลังงานแสงอาทิตย์มีราคาถูกลงเป็นอย่างมาก ทำให้ผู้ใช้ไฟฟ้านิยมติดตั้งแผง
พลังงานแสงอาทิตย์มากขึ้น ดังนั้นจำนวนผู้ใช้บริการที่สามารถเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้ าในตลาด 
P2P มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นเรื่อยๆ 
พื้นที่: จุดซื้อและจุดขายอยู่ต่างพ้ืนที่กัน จึงจำเป็นต้องต้องซื้อขายข้ามพื้นที่ 
ระดับแรงดัน: ถึงแม้จุดซื้อและจุดขายอยู่ในระดับแรงดันต่ำเช่นเดียวกัน แต่ก็อาจจะต้องอาศัยระดับ
แรงดันที่สูงกว่าเพ่ือส่งผ่านกำลังไฟฟ้า 
ความเชื่อถือได้: ความเชื่อถือได้ของระบบขึ้นอยู่กับการบริการจัดการของผู้ให้บริการโครงข่าย ซึ่ง
ความเชื่อถือได้ค่อนข้างสูงเนื่องจากเป็นการซื้อขายภายในโครงข่ายเดียว ผู้ให้บริการสามารถควบคุม
คุณภาพของโครงข่ายไฟฟ้าได้ดีกว่าการซื้อขายข้ามโครงข่าย 
อัตราค่าบริการโครงข่าย: อัตราค่าบริการโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้ามีแนวโน้มถูก แต่อาจจะแพงกว่า
การซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P เนื่องจากเป็นการซื้อขายต่างพื้นที่กัน อาจมีการซื้อขายข้ามระดับแรงดัน 
และระยะทางของสายที่ใช้ส่งผ่านมีแนวโน้มยาวกว่าการซื้อขายแบบ P2P 
แนวโน้มในการเกิดรูปแบบธุรกิจ: จากการวิเคราะห์ในประเด็นต่างๆ ดังที่กล่าวข้างต้น สามารถสรุป
ได้ว่า ธุรกิจโครงข่ายไฟฟ้าในรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P มีโอกาสเกิดปานกลาง 
 
6) การซื้อขายไฟฟ้าระหว่างผู้ผลิตไฟฟ้าและผู้ใช้ไฟฟ้าในระดับแรงดันเดียวกัน 
จุดเชื่อมต่อของคู่สัญญา: ทั้งผู้ผลิตไฟฟ้าและผู้ซื้อไฟฟ้าเชื่อมต่อเข้ากับโครงข่ายของการไฟฟ้าฝ่าย
จำหน่าย ในระดับแรงดันเดียวกัน ซึ่งอาจจะเป็นระดับแรงดันต่ำ ระดับแรงดันปานกลาง หรือระดับ
แรงดันสูงก็ได ้
ระยะทางที่ใช้ในการส่งผ่านกำลังไฟฟ้าที่ซื้อขาย : ระยะทางที่ใช้ขึ้นอยู่กับว่าเป็นการซื้อขายที่อยู่ใน
ระดับแรงดันใด หากเป็นการซื้อขายในระดับแรงดันต่ำระยะทางที่ใช้ส่งผ่านกำลังไฟฟ้าจะมีระยะสั้น 
หากเป็นระดันแรงดันสูงระยะทางที่ใช้จะมีแนวยาวกว่าระดับแรงดันต่ำ 
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จำนวนโครงข่ายไฟฟ้าที่ใช้เพื่อส่งผ่านกำลังไฟฟ้าจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อ: จำนวนโครงข่ายที่ใช้ส่งผ่าน
กำลังไฟฟ้ามีเพียง 1 โครงข่ายเท่านั้น คือ โครงข่ายของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายซึ่งอาจจะเป็น กฟน. 
หรือ กฟภ. ขึ้นอยู่กับพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 
จำนวนผู้ใช้บริการที่สามารถเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้า : หากเป็นระดับแรงดันต่ำ ผู้ผลิตส่วนใหญ่
คือผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ซึ่งในปัจจุบัน 
ราคาแผงพลังงานแสงอาทิตย์มีราคาถูกลงเป็นอย่างมาก ทำให้ผู้ใช้ไฟฟ้านิยมติดตั้งแผงพลังงาน
แสงอาทิตย์มากขึ้น ดังนั้นจำนวนผู้ใช้บริการที่สามารถเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้ารูปแบบนี้  จึงมี
แนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นเรื่อยๆ 
พื้นที่: จุดซื้อและจุดขายอยู่ต่างพ้ืนที่ จึงมีการซื้อขายข้ามพื้นที ่
ระดับแรงดัน: จุดซื้อและจุดขายอยู่ในระดับแรงดันเดียวกัน จึงไม่มีการซื้อขายข้ามระดับแรงดัน 
ความเชื่อถือได้: ความเชื่อถือได้ของระบบขึ้นอยู่กับการบริการจัดการของผู้ให้บริการโครงข่าย ในที่นี้ 
คือ การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย ซึ่งความเชื่อถือได้ค่อนข้างสูงเนื่องจากเป็นการซื้อขายภายในโครงข่าย
เดียว ผู้ให้บริการสามารถควบคุมคุณภาพของโครงข่ายไฟฟ้าได้ดีกว่าการซื้อขายข้ามโครงข่าย 
อัตราค่าบริการโครงข่าย: อัตราค่าบริการโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้ามีแนวโน้มที่จะถูก เนื่องจากเป็นการ 
การซื้อขายในระดับแรงดัน แต่ก็ขึ้นอยู่กับระยะทางด้วยเช่นกัน หากระยะทางไกลอัตราค่าบริการจะมี
แนวโน้มสูงขึ้นตามระยะทาง 
แนวโน้มในการเกิดรูปแบบธุรกิจ: จากการวิเคราะห์ในประเด็นต่างๆ ดังที่กล่าวข้างต้น สามารถสรุป
ได้ว่า ธุรกิจโครงข่ายไฟฟ้าในรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P มีโอกาสเกิดสูง 
 
7) การซื้อขายไฟฟ้าระหว่างผู้ผลิตไฟฟ้าและผู้ใช้ไฟฟ้าที่อยู่ต่างระดับแรงดันกัน 
จุดเชื่อมต่อของคู่สัญญา: ผู้ผลิตไฟฟ้าเชื่อมต่ออยู่กับโครงข่ายของการไฟฟ้าในระดับแรงดันหนึ่ง 
ในขณะที่ ผู้ซื้อเชื่อมต่ออยู่กับโครงข่ายในระดับแรงดันอื่น 
ระยะทางที่ใช้ในการส่งผ่านกำลังไฟฟ้าที่ซื้อขาย : เนื่องจากผู้ผลิตไฟฟ้าต้องส่งผ่านกำลังไฟฟ้าจาก
ระดับแรงดันที่ต่างกัน ส่งผลให้ระยะทางที่ใช้ในการส่งผ่านกำลังไฟฟ้าจึงมีระยะที่ต่างกันไปขึ้นอยู่กับ
ว่ากำลังไฟฟ้าถูกส่งจากระดับแรงดันใดมาสู่แรงดันใด หากส่งจากแรงดันสูงมาสู่แรงดันต่ำ ระยะทาง
จะยาวมาก หากส่งจากแรงดันกลางมาแรงดันต่ำ ระยะทางจะสั้นลง 
จำนวนโครงข่ายไฟฟ้าที่ใช้เพื่อส่งผ่านกำลังไฟฟ้าจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อ: โดยทั่วไปจำนวนโครงข่ายที่
ใช้เพื่อส่งผ่านกำลังไฟฟ้าจะมีเพียงโครงข่ายของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย ได้แก่ กฟน. หรือ กฟภ. 
จำนวนผู้ใช้บริการที่สามารถเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้า : หากเป็นในระดับแรงดันสูงหรือระดับ
แรงดันปลานกลาง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของผู้ผลิตไฟฟ้ามีหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นราคาต้นทุน
ของเชื้อเพลิงที่ใช้ผลิตไฟฟ้า เงินที่ต้องลงทุนในระบบผลิตไฟฟ้า รายรับที่จะได้รับจากการลงทุนใน
ระบบผลิตไฟฟ้า รวมไปถึงสภาพเศรษฐกิจและนโยบายของรัฐบาล ปัจจัยเหล่านี้ล้วนมีผลต่อการ
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เพิ่มขึ้นของผู้ผลิตไฟฟ้า ดังนั้นการคาดการณ์จำนวนผู้ใช้บริการโครงข่ายที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตนั้นทำ
ได้ยาก หากเป็นระดับแรงดันต่ำผู้ผลิตมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น จากต้นทุนของแผงพลังงานแสงอาทิตย์ที่
ถูกลง 
พื้นที่: จุดซื้อและจุดขายอยู่ต่างพ้ืนที่กัน จึงจำเป็นต้องต้องซื้อขายข้ามพื้นที่ 
ระดับแรงดัน: ผู้ผลิตและผู้ซื้อเชื่อมต่อกับโครงข่ายในระดับแรงดันต่างกัน จึงจำเป็นต้องซื้อขายข้าม
ระดับแรงดัน 
ความเชื่อถือได้: ความเชื่อถือได้ของระบบขึ้นอยู่กับการบริการจัดการของผู้ให้บริการโครงข่าย ซึ่ง
ความเชื่อถือได้ค่อนข้างสูงเนื่องจากเป็นการซื้อขายภายในโครงข่ายเดียว ผู้ให้บริการสามารถควบคุม
คุณภาพของโครงข่ายไฟฟ้าได้ดีกว่าการซื้อขายข้ามโครงข่าย 
อัตราค่าบริการโครงข่าย: อัตราค่าบริการโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้ามีแนวโน้มสูง เนื่องจากเป็นการซื้อ
ขายต่างพื้นที่กัน มีการซื้อขายข้ามระดับแรงดันจากระดับแรงดันสูงมาสู่ระดับแรงดันต่ำ และระยะทาง
ของสายที่ใช้ส่งผ่านกำลังไฟฟ้าค่อนข้างยาว 
แนวโน้มในการเกิดรูปแบบธุรกิจ: จากการวิเคราะห์ในประเด็นต่างๆ ดังที่กล่าวข้างต้น สามารถสรุป
ได้ว่า ธุรกิจโครงข่ายไฟฟ้าในรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P มีโอกาสเกิดปานกลาง 
 
8) การซื้อขายไฟฟ้าผ่านโครงข่ายของ กฟผ. กฟภ. และ กฟน. 
จุดเชื่อมต่อของคู่สัญญา: ผู้ผลิตไฟฟ้าเชื่อมต่ออยู่กับโครงข่ายของ กฟภ. ต้องการขายไฟฟ้าให้กับผู้
ซื้อซึ่งเชื่อมต่ออยู่กับโครงข่ายของ กฟน. หรือในทางกลับกัน ผู้ผลิตไฟฟ้าเชื่อมต่ออยู่กับโครงข่ายของ 
กฟน. ต้องการขายไฟฟ้าให้กับผู้ซื้อซึ่งเชื่อมต่ออยู่กับโครงข่ายของ กฟน.  กรณีตัวอย่างทั้งสองต้อง
อาศัยโครงข่าย 3 การไฟฟ้า ในการส่งผ่านกำลังไฟฟ้า 
ระยะทางที่ใช้ในการส่งผ่านกำลังไฟฟ้าที่ซื้อขาย : เนื่องจากผู้ผลิตไฟฟ้าต้องส่งผ่านกำลังไฟฟ้าจาก
โครงข่ายของ กฟภ. มาสู่ ผู ้ซื ้อในโครงข่าย กฟน. และจำเป็นต้องอาศัยโครงข่ายของ กฟผ. เป็น
ทางผ่าน เป็นเหตุให้ระยะทางที่ใช้ส่งผ่านกำลังไฟฟ้ามีระยะที่ยาวมาก โดยมีโอกาสที่อาจจะยาวถึง 
200 – 600 กิโลเมตร 
จำนวนโครงข่ายไฟฟ้าที่ใช้เพื่อส่งผ่านกำลังไฟฟ้าจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อ : ผู้ผลิตไฟฟ้าต้องส่งผ่าน
กำลังไฟฟ้าจากโครงข่ายของ กฟภ. มาสู่ ผู้ซื้อในโครงข่าย กฟน. และจำเป็นต้องอาศัยโครงข่ายของ 
กฟผ. โดยสรุป การซื้อขายรูปแบบน้ีต้องส่งผ่านกำลังไฟฟ้าผ่านโครงข่ายไฟฟ้าของผู้ให้บริการ 3 ราย 
จำนวนผู้ใช้บริการที่สามารถเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้า : หากเป็นในระดับแรงดันสูงหรือระดับ
แรงดันปานกลาง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของผู้ผลิตไฟฟ้ามีหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นราคาต้นทุน
ของเชื้อเพลิงที่ใช้ผลิตไฟฟ้า เงินที่ต้องลงทุนในระบบผลิตไฟฟ้า รายรับที่จะได้รับจากการลงทุนใ น
ระบบผลิตไฟฟ้า รวมไปถึงสภาพเศรษฐกิจและนโยบายของรัฐบาล ปัจจัยเหล่านี้ล้วนมีผลต่อการ
เพิ่มขึ้นของผู้ผลิตไฟฟ้า ดังนั้นการคาดการณ์จำนวนผู้ใช้บริการโครงข่ายที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตนั้นทำ
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ได้ยาก หากเป็นระดับแรงดันต่ำผู้ผลิตมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น จากต้นทุนของแผงพลังงานแสงอาทิตย์ที่
ถูกลง 
พื้นที่: จุดซื้อและจุดขายอยู่ต่างพ้ืนที่กัน จึงจำเป็นต้องต้องซื้อขายข้ามพื้นที่ 
ระดับแรงดัน: จำเป็นต้องส่งผ่านกำลังไฟฟ้าผ่านผู้ให้บริการโครงข่ายทั้ง 3 คือ กฟผ. กฟภ. และ กฟน. 
จึงเป็นการซื้อขายที่มีการข้ามระดับแรงดัน 
ความเชื่อถือได้: ความเชื่อถือได้ของระบบขึ้นอยู่กับการบริการจัดการของผู้ให้บริการโครงข่าย ซึ่ง
ความเช่ือถืออยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากเป็นการซื้อขายที่ผ่านโครงข่ายของทั้ง 3 การไฟฟ้า ในการ
ควบคุมคุณภาพของโครงข่ายไฟฟ้าจึงทำได้ยากกว่าการซื้อขายภายในโครงข่ายเดียว 
อัตราค่าบริการโครงข่าย: อัตราค่าบริการโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้ามีแนวโน้มสูงมาก เนื่องจากเป็นการ
ซื้อขายต่างพื้นที่กัน มีการซื้อขายข้ามระดับแรงดันจากระดับ และระยะทางของสายที่ใช้ส่งผ่าน
กำลังไฟฟ้าค่อนข้างยาว 
แนวโน้มในการเกิดรูปแบบธุรกิจ: จากการวิเคราะห์ในประเด็นต่างๆ ดังที่กล่าวข้างต้น สามารถสรุป
ได้ว่า ธุรกิจโครงข่ายไฟฟ้าในรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P มีโอกาสเกิดน้อยมาก 
 
9) การซื้อขายไฟฟ้าผ่านโครงข่ายของ กฟผ. และโครงข่ายระบบจำหน่าย (กฟน. หรือ กฟภ.) 
จุดเชื่อมต่อของคู่สัญญา: ผู้ผลิตไฟฟ้าเชื่อมต่ออยู่กับโครงข่ายของ กฟผ. ต้องการขายไฟฟ้าให้กับผู้ซื้อ
ซึ่งเชื่อมต่ออยู่กับโครงข่ายของ กฟน. หรือ กฟภ. 
ระยะทางที่ใช้ในการส่งผ่านกำลังไฟฟ้าที่ซื้อขาย : เนื่องจากผู้ผลิตไฟฟ้าต้องส่งผ่านกำลังไฟฟ้าจาก
โครงข่ายของ กฟผ. มาสู่ผู้ซื้อในโครงข่าย กฟน. หรือ กฟภ. เป็นการส่งผ่านกำลังไฟฟ้าข้ามระดับ
แรงดัน ดังนั้นระยะทางที่ใช้ส่งผ่านกำลังไฟฟ้ามีระยะที่ค่อนข้างยาว โดยมีโอกาสที่อาจจะยาวถึง 200 
– 600 กิโลเมตร 
จำนวนโครงข่ายไฟฟ้าที่ใช้เพื่อส่งผ่านกำลังไฟฟ้าจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อ : ผู้ผลิตไฟฟ้าต้องส่งผ่าน
กำลังไฟฟ้าจากโครงข่ายของ กฟผ. มาสู่ ผู้ซื้อในโครงข่าย กฟน. หรือ กฟภ. โดยสรุป การซื้อขาย
รูปแบบนี้ต้องส่งผ่านกำลังไฟฟ้าผ่านโครงข่ายไฟฟ้าของผู้ให้บริการ 2 ราย 
จำนวนผู้ใช้บริการที่สามารถเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้า : หากเป็นในระดับแรงดันสูงหรือระดับ
แรงดันปานกลาง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของผู้ผลิตไฟฟ้ามีหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นราคาต้นทุน
ของเชื้อเพลิงที่ใช้ผลิตไฟฟ้า เงินที่ต้องลงทุนในระบบผลิตไฟฟ้า รายรับที่จะได้รับจากการลงทุนใน
ระบบผลิตไฟฟ้า รวมไปถึงสภาพเศรษฐกิจและนโยบายของรัฐบาล ปัจจัยเหล่านี้ล้วนมีผลต่อการ
เพิ่มขึ้นของผู้ผลิตไฟฟ้า ดังนั้นการคาดการณ์จำนวนผู้ใช้บริการโครงข่ายที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตนั้นทำ
ได้ยาก 
พื้นที่: จุดซื้อและจุดขายอยู่ต่างพ้ืนที่กัน จึงจำเป็นต้องต้องซื้อขายข้ามพื้นที่ 
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ระดับแรงดัน: จำเป็นต้องส่งผ่านกำลังไฟฟ้าผ่านผู้ให้บริการโครงข่าย 2 โครงข่าย คือ กฟผ.และ กฟภ. 
หรือ กฟน. จึงเป็นการซื้อขายที่มีการข้ามระดับแรงดัน 
ความเชื่อถือได้: ความเชื่อถือได้ของระบบขึ้นอยู่กับการบริการจัดการของผู้ให้บริการโครงข่าย ซึ่ง
ความเช่ือถืออยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากเป็นการซื้อขายที่ผ่านโครงข่ายของทั้ง 2 การไฟฟ้า ในการ
ควบคุมคุณภาพของโครงข่ายไฟฟ้าจึงทำได้ยากกว่าการซื้อขายภายในโครงข่ายเดียว 
อัตราค่าบริการโครงข่าย: อัตราค่าบริการโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้ามีแนวโน้มสูงมาก เนื่องจากเป็นการ
ซื้อขายต่างพื้นที่กัน มีการซื้อขายข้ามระดับแรงดันจากระดับ และระยะทางของสายที่ใช้ส่งผ่าน
กำลังไฟฟ้าค่อนข้างยาว 
แนวโน้มในการเกิดรูปแบบธุรกิจ: จากการวิเคราะห์ในประเด็นต่างๆ ดังที่กล่าวข้างต้น สามารถสรุป
ได้ว่า ธุรกิจโครงข่ายไฟฟ้าในรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P มีโอกาสเกิดน้อยมาก 
 
การวิเคราะห์รูปแบบธุรกิจโครงข่ายไฟฟ้าทั้ง 9 รูปแบบ โดยวิเคราะห์แยกประเด็นปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผล

ต่อแนวโน้มการเกิด สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 2.2 
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ตารางที่ 2.2 สรุปปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดธุรกิจโครงข่ายไฟฟ้ารูปแบบต่าง ๆ 

รูปแบบธุรกิจ 
จุด

เชื่อมต่อ 
ระยะทาง 

จำนวน
โครงข่าย 

จำนวน
ผู้ใช้บริการ 

พื้นที่ แรงดัน 
อัตรา

ค่าบริการ 
แนวโน้ม
การเกิด 

1) P2P โครงข่ายเอกชน คู่สัญญา
อยู่ LV 

สั้นมาก 1 มีแนวโน้ม
เพิ่มสูงขึ้น 

ไม่ข้าม
พื้นที ่

ไม่ข้าม
แรงดัน 

ต่ำมาก สูง 

  2) P2P โครงข่ายการ
ไฟฟ้า 

คู่สัญญา
อยู่ LV 

สั้นมาก 1 มีแนวโน้ม
เพิ่มสูงขึ้น 

ไม่ข้าม
พื้นที ่

ไม่ข้าม
แรงดัน 

ต่ำมาก สูง 

3) ระหว่างพื้นที่ P2P คู่สัญญา
อยู่ LV แต่
ต่างพ้ืนที่ 

สั้น 1 มีแนวโน้ม
เพิ่มสูงขึ้น 

ข้ามพื้นที ่ ข้าม
แรงดัน 

ขึ้นอยู่กับ
พื้นที ่

ขึ้นอยู่ดับ
พื้นที ่

4) P2P กับ ผู้ผลิต
เอกชน 

ผู้ซื้ออยู่ LV 
ผู้ขายอยู่ 
MV/HV 

ปานกลาง 1 ขึ้นอยู่กับ
หลายปัจจัย 

ข้ามพื้นที ่ ข้าม
แรงดัน 

ปานกลาง ปานกลาง 

5) P2P กับผู้ใช้ไฟฟ้า คู่สัญญา
อยู่ LV แต่
ต่างพ้ืนที่ 

สั้น 1 มีแนวโน้ม
เพิ่มสูงขึ้น 

ข้ามพื้นที ่ ข้าม
แรงดัน 

ต่ำ ปานกลาง 

6) ผู้ผลิตและผู้ใช้ใน
ระดับแรงดันเดียวกัน 

คู่สัญญา
อยู่ระดับ
แรงดัน
เดียวกัน 

ขึ้นอยู่กับ
ระดับ
แรงดัน 

1 ขึ้นอยู่กับ
หลายปัจจัย 

อาจจะ
ข้ามพื้นที ่

ไม่ข้าม
แรงดัน 

ต่ำ สูง 

7) ผู้ผลิตและผู้ใช้ต่าง
ระดับแรงดัน 

คู่สัญญา
อยู่ระดับ
แรงดัน
ต่างกัน 

ยาว 1 ขึ้นอยู่กับ
หลายปัจจัย 

ข้ามพื้นที ่ ข้าม
แรงดัน 

สูง ปานกลาง 

8) ใช้โครงข่ายของ 3 
การไฟฟ้า 

ผู้ซื้อ
เชื่อมต่อ 
กฟน. 
ผู้ขาย

เชื่อมต่อ 
กฟภ. 

ยาวมาก 3 ขึ้นอยู่กับ
หลายปัจจัย 

ข้ามพื้นที ่ ข้าม
แรงดัน 

สูงมาก ต่ำ 

9) ใช้โครงข่ายของ กฟผ. 
และ กฟน. หรือ กฟภ. 

ผู้ซื้อ
เชื่อมต่อ 
กฟภ. 
ผู้ขาย

เชื่อมต่อ 
กฟผ. 

ยาวมาก 2 ขึ้นอยู่กับ
หลายปัจจัย 

ข้ามพื้นที ่ ข้าม
แรงดัน 

สูงมาก ปานกลาง 

 



  

 

 
การรับฟังความเห็นเกี่ยวกับการเปิด 

ให้บุคคลที่สามเชื่อมต่อระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้า 
 

 
ในการกำหนดอัตราค่าบริการ ตลอดจนสัญญาหรือกฎระเบียบในการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า

สำหรับบุคคลที่สามอย่างเหมาะสมนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรับฟังความเห็นจากการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย 
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับการ
เชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายในอนาคต โดยรายละเอียดของการพิจารณาผู้ที ่มี
โอกาสเข้าเชื่อมต่อขอใช้บริการ ข้อมูลการติดต่อของผู้ให้ความเห็น ชุดคำถามต่าง ๆ เอกสารประกอบการ
นำเสนอ และเอกสารสรุปความคิดเห็นจากการร่วมประชุม จะแสดงรายละเอียดในส่วนภาคผนวก ก  

สำหรับการหารือร่วมกับ สำนักงาน กกพ. นั้นคณะนักวิจัยได้มีโอกาสหารือร่วมกับ สำนักงาน กกพ. 
ทั้งหมด 3 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการรับฟังความคิดเห็นดังแสดงในตารางที ่3.1 

 
ตารางที ่3.1 การรับฟังความคิดเห็นจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) 

ครั้งที ่ วันที ่
1 18 พฤศจิกายน 2563 
2 28 มิถุนายน 2564 
3 8 กรกฏาคม 2564 

 
ในบทนี้ คณะนักวิจัยจะนำเสนอผลการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปิดให้บุคคลที่สามเชื่อมต่อ

ระบบโครงข่ายไฟฟ้า โดยแบ่งเป็นหัวข้อหลัก 2 หัวข้อ ได้แก่ 
1) ผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี ่ยวกับค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่าย

จำหน่าย และค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
2) ผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับต้นแบบสัญญาการเชื่อมต่อการให้บริการระบบโครงข่าย

จำหน่ายไฟฟ้า 
 

3.1 ผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้า
ฝ่ายจำหน่าย และค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับต้นทุนค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้า
ของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย และค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจะเริ่มจากการนำเสนอผลการรับฟังความ
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คิดเห็นจากการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย ตามด้วยผลการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
พลังงานภาคเอกชน 
 

3.1.1 ผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย 
ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงผลการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับค่าบริการระบบโครงข่ายและค่าบริการอื่น ๆ 

ที่เกี่ยวข้อง โดยรับฟังความคิดเห็นจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั้งหมด 5 ครั้ง การไฟฟ้านครหลวงทั้งหมด 5 ครั้ง 
โดยมีรายละเอียดการรับฟังความเห็นดังแสดงในตารางที่ 3.2 โดยนอกเหนือจากการประชุมรับฟังความคิดเห็น
ดังแสดงในตารางที่ 3.2 แล้ว คณะนักวิจัยได้มีการประสานงานขอรับข้อมูล และหารือแนวทางการคำนวณ
อัตราค่าบริการ แนวทางการดำเนินงาน ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ร่วมด้วย 
 
ตารางที่ 3.2 การรับฟังความคิดเห็นจากการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย 

ครั้งที ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง 
1 15 กรกฏาคม 2563 30 กรกฎาคม 2563 
2 17 สิงหาคม 2563 17 กันยายน 2563 
3 8 กุมภาพันธ์ 2564 7 พฤษภาคม 2564 
4 12 พฤษภาคม 2564 10 มิถุนายน 2564 
5 31 พฤษภาคม 2564 30 สิงหาคม 2564 

 
ในการประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย 

และค่าบริการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง นั้นสามารถแบ่งประเด็นการหารือเป็น 2 ประเด็นหลัก ได้แก่ 
1) การประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับต้นทุนค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้า และค่าบริการ  

อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
2) การประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการคำนวณอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้า และ

อัตราค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

3.1.1.1 ผลการรับประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับต้นทุนค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้า และค่าบริการ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ในการหารือร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายได้มีการหารือเกี่ยวกับการกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้
ข้อมูลต้นทุนระบบโครงข่ายของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย โดยทางคณะนักวิจัยได้นำเสนอแนวคิดในการศึกษา
อัตราค่าบริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้า (Wheeling Charge) แยกตามพื้นที่และระดับแรงดันไฟฟ้า โดย
จากการหารือร่วมกันกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  (กฟภ.) และการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ในการพิจารณา
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โครงสร้างต้นทุนค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย คณะนักวิจัยได้เสนอให้มีการ
พิจารณาโครงสร้างต้นทุนค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายแยกตามพื้นที่ และ แยก
ตามระดับแรงดัน โดยครอบคลุมต้นทุนต่าง ๆ ได้แก่ สินทรัพย์ระบบโครงข่าย แผนการลงทุนในอนาคต และ
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โดยคณะนักวิจัยได้ขอรับข้อมูลที่เกี่ ยวข้องในการคำนวณอัตราค่าบริการต่าง โดย
แบ่งข้อมูลออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดการขอรับข้อมูลดังนี้ 
 
กลุ่มข้อมูลส าหรับการค านวณ Wheeling Charge 

1. สินทรัพย์ที่ใช้ในการด าเนินการระบบโครงข่ายไฟฟ้า (แยกตามพื้นที่ และระดับแรงดัน) โดยอาจ
ประกอบด้วยสินทรัพย์ของระบบโครงข่ายไฟฟ้า ศูนย์ควบคุม และสินทรัพย์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2. แผนการพัฒนาและงบประมาณการลงทุนระบบโครงข่ายไฟฟ้า แยกตามพื้นที่ และ แยกตาม
ระดับแรงดัน 

3. โครงสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟภ. (การเชื่อมต่อของระบบโครงข่ายในแต่ละระดับแรงดัน
และแต่ละภูมิภาค โดยจากการหารือกับ กฟภ. ทางคณะวิจัยได้ขอรับข้อมูลโครงข่ายของภาค
กลางและไม่รวมระบบแรงดัน โดยขอรับข้อมูลเป็นไฟล์ DIgSILENT 2018 (ไฟล์นามสกุล .pfd , 
.dz หรือ .dzs) 

4. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการระบบโครงข่ายและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (แยกตามพื้นที่ และ
ระดับแรงดัน) 

5. ปริมาณก าลังไฟฟ้าสูญเสียรวม และ ปริมาณก าลังไฟฟ้าสูญเสียแยกตามพื้นที่และระดับแรงดัน 
(ถ้ามี) โดยขอรับข้อมูลค่าย้อนหลัง 5 ปี และค่าเป้าหมายที่ กฟภ. คาดหวังที่จะท าได้ในอนาคต 

6. หน่วยจ าหน่ายไฟฟ้า และ/หรือ ก าลังไฟฟ้า ในแต่ละพื้นที่ และแต่ละระดับแรงดัน 
7. เอกสารการศึกษาเกี่ยวกับการค านวณ Wheeling Charge ที่ทาง กฟภ. ได้เคยศึกษาไว้ เช่น 

โครงการศึกษาที่ด าเนินการโดยบริษัทที่ปรึกษา 
 

กลุ่มข้อมูลส าหรับการค านวณค่าบริการ Ancillary Service 
1. สินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องในการให้บริการ Ancillary Service (โดยจากการหารือในที่ประชุมในจะเน้น

ไปที่การควบคุมแรงดันเป็นหลัก) 
2. แผนการพัฒนาและงบประมาณการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับ Ancillary Service (โดยจากการหารือ

ในที่ประชุมในจะเน้นไปที่การควบคุมแรงดันเป็นหลัก) 
3. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน (ถ้ามี) 
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กลุ่มข้อมูลส าหรับการค านวณค่าบริการ Backup 
1. แนวทาง/เกณฑ์ การวางแผน ก่อสร้าง/ขยาย ระบบจ าหน่ายของการไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่าย (เช่น จะ

มีการก่อสร้าง/ขยาย ระบบจ าหน่ายเมื่อ UF ของสายไฟ/หม้อแปลงสูงกว่า 80% เป็นต้น) 
2. เอกสารแนวทางการก าหนดอัตรา Backup Charge ในปจัจุบัน 

 
กลุ่มข้อมูลอื่น ๆ ที่ กี่ยวข้อง 

1. เอกสารการศึกษาโครงสร้างค่าไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
2. เอกสารการศึกษา Demand Charge ปี พ.ศ. 2543 (2548)  

 
ดังที่กล่าวไปแล้วว่าการพิจารณาโครงสร้างต้นทุนระบบโครงของไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายนั้น

จะเป็นต้องครอบคลุมต้นทุนต่าง ๆ อันได้แก่ สินทรัพย์ระบบโครงข่าย แผนการลงทุนในอนาคต ค่าใช้จ่ายใน
การดำเนินงาน และกำลังไฟฟ้าสูญเสีย อย่างไรก็ตามจะพบว่าข้อมูลต้นทุนระบบโครงข่ายของการไฟฟ้าฝ่าย
จำหน่ายนั้นอาจยังไม่สามารถพิจารณาแยกตามพื้นที่และตามระดับแรงดันได้ดังที่คณะวิจัยได้นำเสนอได้ โดย
คณะนักวิจัยได้หารือร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ 

1. การกำหนดสมมติฐานในการแยกแรงดันต้นทุนสินทรัพย์ 
2. การกำหนดสมมติฐานในการแยกแรงดันค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 
3. การจัดทำข้อมูลต้นทุนเกี่ยวกับ Ancillary Service 
4. ลักษณะของข้อมูลกำลังไฟฟ้าแยกรายเขต แยกแรงดัน 

โดยจากการหารือร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายสามารถสรุปประเด็นต่าง ๆ ได้ดังนี้ 
 

1) สินทรัพย์ระบบโครงข่าย 
สำหรับข้อมูลสินทรัพย์ระบบโครงข่ายในเบื้องต้นคณะวิจัยเสนอให้มีการแยกสินทรัพย์ตาม

พื้นที่และระดับแรงดัน โดยแยกตามขนาดของกำลังไฟฟ้าในแต่ละพื้นที่และระดับแรงดัน ทั้ งนี้จาก
หารือร่วมกับ กฟภ. และ กฟน. ทำให้ได้ข้อสรุปดังนี้ 
กฟภ. 

กฟภ. ได้พิจารณาแยกรายการสินทรัพย์โดยชี้แจงว่าสินทรัพย์รายการใดสามารถแยกตาม
พื้นที่และระดับแรงดันได้ และสินทรัพย์รายการใดไม่สามารถแยกตามพื้นที่และระดับแรงดันได้ เช่น 
สถานีไฟฟ้า อุปกรณ์ป้องกัน มิเตอร์ไฟฟ้า ที่ดิน อาคาร เป็นต้น 
กฟน. 

กฟน. ได้ทำการพิจารณาการแยกรายการสินทรัพย์โดยชี้แจงว่าสินทรัพย์รายการใดสามารถ
แยกตามพื้นที่และระดับแรงดันได้ และรายการใดไม่สามารถแยกตามพ้ืนที่และระดับแรงดันได้ 
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2) แผนการลงทุนในอนาคต 
สำหรับข้อมูลแผนการลงทุนในอนาคต คณะวิจัย กฟภ. และ กฟน. ได้ตกลงร่วมกันว่าจะ

พิจารณาข้อมูลในปี 2563 – 2565 โดยพิจารณาเป็นข้อมูลแยกตามพื้นที่และแยกตามระดับแรงดัน 
โดยข้อมูลแผนการลงทุนในอนาคตจะมีการพิจารณารวมเงินลงทุนระหว่างก่อสร้างที่การไฟฟ้าฝ่าย
จำหน่ายต้องจ่ายในแต่ละปีแล้ว ทั้งนี้จากหารือร่วมกับ กฟภ. และ กฟน. ทำให้ได้ข้อสรุปดังนี้ 
กฟภ. 

กฟภ. ต้องการได้ข้อมูลอัตราค่าบริการเป็นรายเขต แต่ข้อมูลแผนการลงทุนในอนาคต
สามารถแยกได้เพียงในระดับรายภาคและรายแรงดันเท่านั้น ซึ่งในทาง กฟภ. ได้พิจารณาให้ข้อมูล
แผนการลงทุนในอนาคตแยกรายภาคก่อน โดย กฟภ. จะพิจารณาวิธีการแยกแผนการลงในอนาคต
รายเขตเพิ่มเติม 
กฟน.  

กฟน. ได้ส่งข้อมูลแผนการลงทุนในอนาคตในปี 2563 – 2565 ให้คณะวิจัยในการพิจารณา
กำหนดอัตราค่าบริการระบบโครงข่าย 

 
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 

คณะวิจัยจะพิจารณาข้อมูลค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในปี 2563 – 2565 ในการคำนวณ
อัตราค่าบริการระบบโครงข่ายโดยมีการแจกแจงค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามหมวดหมู่ต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม ทั้งนี้เนื่องจากข้อมูลค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในปัจจุบันของ กฟภ . และ กฟน. นั้นไม่
สามารถแยกตามพื้นที่และตามระดับแรงดันได้ ในเบื้องต้นทางคณะวิจัยได้เสนอให้พิจารณาแยก
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามพื้นที่และระดับแรงดันตามสัดส่วนกำลังไฟฟ้า  อย่างไรก็ตามได้มีการ
ตกลงร่วมกันว่าจะยังไม่มีการประมาณการค่าใช่จ่ายในการดำเนินงาน โดยจะทำการประมาณการ
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานหลังจากที่ได้มีการตกลงหลักการในการแยกค่าใช้จ่ายดังกล่าวตามพื้นที่
และระดับแรงดัน ทั้งนี้จากหารือร่วมกับ กฟภ. และ กฟน. ทำให้ได้ข้อสรุปดังนี้ 
กฟภ. 

กฟภ. จะพิจารณารายการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโดยมีการจัดกลุ ่มค่าใช้จ่ายตาม
หมวดหมู่อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ กฟภ. ได้เห็นด้วยกับวิธีการแยกค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามพื้นที่
และระดับแรงดันตามตามสัดส่วนของกำลังไฟฟ้า/พลังงานไฟฟ้า 
กฟน. 

กฟน. จะพิจารณาก่อนว่าจะแยกค่าใช้จ่ายดำเนินงานด้วยวิธีการอย่างไรจึงจะเหมาะสม 
ระหว่างแยกตามพื้นที่และระดับแรงดันตามกำลังไฟฟ้า/พลังงาน กับแยกตามพื้นที่และระดับแรงดัน
ตามร้อยละของสินทรัพย์ของ กฟน. 
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4) ค่าก าลังไฟฟ้า/หน่วยการใช้ไฟฟ้า 
คณะวิจัยได้ขอรับข้อมูลก าลังไฟฟ้า และ/หรือหน่วยการใช้ไฟฟ้าแยกตามพื้นที่และระดับ

แรงดัน ณ ปี 2563-2565 ทั้งนี้จากหารือร่วมกับ กฟภ. และ กฟน. ท าให้ได้ข้อสรุปดังนี ้
กฟภ.  

กฟภ. ได้พิจารณาให้ข้อมูลก าลังไฟฟ้าตาม Billing ซึ่งจะสะท้อนข้อมูลของผู้ใช้ไฟฟ้าแรงต ่า
บางส่วนเท่าน้ัน 
กฟน.  

กฟน. ได้พิจารณาข้อมูลให้โหลดตามค่าพยากรณ์ ซึ่งสามารถแยกแรงดันได้ โดย กฟน. จะให้
ค่าความต้องการไฟฟ้าตาม Billing คู่กับสมมติฐานจาก Load Research 
 

5) Ancillary Services 
จากการหารือร่วมกับ กฟภ. และ กฟน. สรุปได้ว่าในการพิจารณาเรื่อง Ancillary Services จะเน้นไป

ที่หลักการของ Ancillary Services เป็นหลัก โดยได้มีการหารือในการกำหนดนิยามของ Ancillary Service 
บนบริบทของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย โดยได้มีการหารือว่า Ancillary Service ควรครอบคลุมกลุ่มอุปกรณ์
ควบคุมแรงดันไฟฟ้า ในระบบจำหน่าย หรืออุปกรณ์/ระบบที่ช่วยเหลือระบบไฟฟ้าด้านอื่น ๆ (เช่น ระบบผลิต
ไฟฟ้าที่ช่วยเรื่อง Black Start หรือ Frequency ได้) นอกจากนี้จากการหารือกับ กฟภ. และ กฟน. นั้นได้
สามารถสรุปประเด็นเพ่ิมเติมได้ ดังนี ้

กฟภ. 
ข้อมูล AVR, Capacitor Bank ของ กฟภ. ได้รวมกับสินทรัพย์ระบบโครงข่ายไปแล้ว อย่างไร

ก็ตามทาง กฟภ. จะพิจารณาอีกครั ้งว่าสามารถแยกต้นทุนในส่วน Ancillary Services ออกจาก
สินทรัพย์ระบบโครงข่ายอย่างไร 
กฟน. 

กฟน. จะพิจารณาว่าสามารถแยกสินทรัพย์ Ancillary Service ออกจากสินทรัพย์ระบบ
โครงข่ายได้หรือไม่ ทั ้งนี ้อยาก กฟน. อยากให้อธิบายในรายละเอียดว่าอนาคตต้องมี Ancillary 
Services ใดบ้าง (เช่น Ancillary จาก SPP) 

 
นอกจากนี้คณะวิจัยได้หารือร่วมกับการไฟฟ้าถึงแนวทางการพิจารณาต้นทุนของสถานีไฟฟ้า โดยแบ่ง

สถานีไฟฟ้าออกเป็น 2 ประเภท โดยได้หารือเกี่ยวกับแนวคิดต้นทุนสถานีไฟฟ้า ดังนี้  
1)  สถานีไฟฟ้าที่มีระดับแรงดันเดียว (115 kV หรือ 22 kV เท่านั้น, ไม่มีหม้อแปลง) 
ต้นทุน/สินทรัพย์ของสถานีประเภทนี้สามารถพิจารณาเป็นต้นทุน/สินทรัพย์ที่ระดับแรงดันเดียวกับ

พิกัดแรงดันของสถานีไฟฟ้าได ้
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2)  สถานีไฟฟ้า 115/22 โดยขาเข้าเป็นและขาออกเป็น 115 kV และ 22 kV 

ต้นทุน/สินทรัพย์ของสถานีประเภทนี้ควรมีการพิจารณากระจายต้นทุนตามสัดส่วนของก าลังไฟฟ้าที่
ไหลเข้า และไหลออกดังแสดงในรูปที่ 3.1  

 

 
รูปที่ 3.1 แนวคิดการพิจารณาต้นทุนสถานีไฟฟ้าก าลัง 

 
ต้นทุนสถานีไฟฟ้าในส่วนแรงดัน 115 kV คิดเป็น 

 

115

100 30 130
100 100 65

100 30 70 200
kV

MW MW
Cost MB MB

MW MW MW

+
=  =  =

+ +
 

 

ต้นทุนสถานีไฟฟ้าในส่วนแรงดัน 22 kV คิดเป็น 
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หมายเหตุ : MB คือ Million Baht (ล้านบาท) 
 

นอกจากนี้ จากการหารือร่วมกับ กฟภ. ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ทาง กฟภ. ได้ให้ความคิดเห็น
เพิ่มเติมแยกตามประเด็นหารือในหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี ้

 
ประเดน็หารือเรื่องการพิจารณาแยกต้นทนุด้าน Ancillary Service 

- ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับ Voltage Regulation นอกเหนือจาก Capacitor Bank แล้วอาจจะมีต้นทุน
อื่น ๆ ที่ได้ตีความไว้เป็นสินทรัพย์ระบบจำหน่ายเพิ่มเติม โดยต้นทุนเหล่านี้อาจจะมีการให้บริการ
ด้าน Voltage Regulation กับโครงข่ายอยู่แล้ว ทั้งนี้มีความเห็นเพิ่มเติมว่าต้นทุน Ancillary 
Services ด้าน Voltage Regulation อาจจะเป็นการศึกษาแยกตามกรณีที่เสริมเพิ่มเติมจาก 
TPA หรือไม ่
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- กฟภ. อาจมีการลงทุน ESS เพื่อช่วยในด้าน Ancillary Services ได้ ทั้งนี้การเรียกเก็บ Ancillary 
Services อาจเป็นทางหนึ่งที่ทำให้การลงทุนใน ESS สามารถคืนทุนได้ดีมากยิ่งขึ้น 

 
ประเดน็หารือเรื่องการเรียกเก็บค่าบริการ Imbalance  

- ค่าบริการ Imbalance ไม่ควรกำหนดตามอัตราค่าไฟ Peak ตลอดช่วงเวลา 
- การคำนวณค่าบริการ Imbalance อาจมีการพิจารณาการลงทุนอื่น ๆ เพิ ่มเติม เช่น ESS , 

Pump Storage เป็นต้น ซึ่งอาจทำให้ Imbalance ในพื้นที่มีอัตราที่แตกต่างกันออกไป 
- ค่าบริการ Imbalance อาจเรียกเก็บตามอัตรา TOU ก็ได้ จะได้ไม่เป็นการเอาเปรียบผู้ใช้บริการ

เกินไป 
- การเรียกเก็บอัตรา Imbalance ควรตั้งให้สูงไว้ก่อน แต่อาจจะปรับให้มีการลดราคาได้ในบาง

กรณี และควรจะมีการกำหนดมาตรการการรองรับการเกิด Imbalance ว่าไม่ควรเกินเท่าไร หาก
เกินอาจจะมีการทำ Curtailment หรือ Load Shedding เพื่อป้องกันไม่ให้ระบบโครงข่ายไฟฟ้า
ขาดเสถียรภาพ  

- (ประเด็นคำถาม) กรณีที่ Load ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจาก PEA และ ซื้อจาก TPA รายอื่นเช่นกัน 
กรณีที่เกิด Imbalance จะเรียกเก็บอย่างไร 

 
ประเดน็หารือเรื่องสัดส่วนความจุที่นำมาคิด Backup 

- ถ้า UF ถึง 80% กฟภ. จะต้องมีการปรับปรุงระบบแล้ว (ดังนั้น ในทางปฏิบัติจะไม่ให้ถึง 80%) 
- ความจุที่นำมาคำนวณปริมาณ Backup นั้น ควรคิดต้ังแต่ส่วนที่เกิน Peak Load คือตั้งแต่ 60 % 

– 100 % 
 

ประเดน็หารือเรื่อง Loss Charge 
- กฟภ. เห็นด้วยกับรูปแบบการคิดที่ให้ Generator จ่ายกำลังเผื่อไว้เล็กน้อย 
 

ประเดน็หารือเรื่องจำนวนปขีองรายการตน้ทุนทีน่ำมาคดิ Wheeling Charge 
- กฟภ. ให้ความเห็นว่า เบื้องต้นควรพิจารณาต้นทุน 3 ปี และดูการตอบรับของ TPA ว่ามีมากน้อย

เพียงใด 
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ประเดน็หารือเรื่องการกำหนดค่าเพดานรายได้ (Revenue Requirement) 
- กฟภ. แจ้งว่าอัตราค่า WACC มีการปรับเปลี่ยนจาก 4.73% มาเป็น 4.26% (ปรับลดลง 10 %) 

 
ประเดน็หารือเรื่องการกำหนดอัตราค่าบรกิาร 

- กฟภ. แจ้งว่าจำเป็นต้องมีการพิจารณาค่าใช้จ่ายที่เกิดจากนโยยายรัฐด้วย ไม่ว่าจะเป็น Adder 
FiT หรืออื่น ๆ 

- หน่วยของ Loss charge ควรเป็น kW 
 
ประเดน็หารือเรื่องต้นทุนที่ กฟภ. นำสง่มาเพื่อใช้พิจารณา Wheeling Charge 

- กฟภ. ยืนยันว่าต้นทุนที่จัดสรรมาเป็นต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการโครงข่ายระบบจำหน่าย 
- ซึ่งประมาณ 80% เป็นต้นทุนที่เกี่ยวกับสายไฟ สถานีไฟฟ้า และหม้อแปลง 
- อยากจะขอทราบ Model การคำนวณของทีมวิจัย เพื่อที่ว่าจะจัดสรรข้อมูลให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

 
ประเดน็หารือเรื่องความเห็นของ Regulator ที่แจ้งว่าอัตราที่กำหนดต้องแข่งขันได้ 

- กฟภ. ได้ช้ีแจงว่าหากเป็นการซื้อขายภายในนิคมอุตสาหกรรม กฟภ. ไม่สามารถสู้ได้แน่นอน และ
หากเป็นรูปแบบการซื้อขายข้ามนคิม กฟภ. คิดว่าอาจจะจูงใจให้ TPA มาใช้โครงข่ายได้ 

 
ประเดน็หารือเรื่องการแบ่งต้นทุนของหมอ้แปลง 

- กฟภ. แบ่งต้นทุนของหม้อแปลงตามสัดส่วนหน่วยโหลดของแต่ละระดับแรงดันตามโครงสร้างการ
คิดค่าไฟ และเห็นด้วยกับแนวคิดของคณะนักวิจัยที่กำหนดให้ต้นทุนของหม้อแปลงควรหารสอง
และแบ่งเท่ากันในแต่ละระดับแรงดัน 

 
ประเดน็หารือเรื่องการหากำลังไฟฟ้าที่ใช้คำนวณ Wheeling Charge 

- กฟภ. แจ้งว่าค่ากำลังไฟฟ้าที่ กฟภ. มอบให้นั้น เป็นค่ากำลังไฟฟ้ารายปี หากต้องการคิดเป็นราย
เดือนต้องนำข้อมูลไปหาร 12 ก่อน 

 
ประเดน็หารือเรื่องสมมติฐานในการคำนวณ 

- WACC เปลีย่นเป็น 4.26% 
- ภาษี อาจจะเปลี่ยนจาก 30% เป็น 20% (จากการสอบถามทางสำนักงาน กกพ . เบื้องต้น ได้

คำตอบว่าอยู่ในระหว่างการพิจารณาร้อยละที่เหมาะสมสำหรับปี 2564 – 2568) 
- ปีระหว่างก่อสร้างแผนการลงทุน เปลี่ยนเป็น 5 ปี 
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ประเดน็หารือเรื่องการนำอตัรา Demand Charge เทียบกับ Wheeling Charge 
- ค่า Demand Charge นั้นไม่ได้ปรับปรุงมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นมาในแต่ละปีถูก

นำไปคิดในรายการจัดการบัญชี หากการไฟฟ้ามีรายได้ขาดหรือเกินจะนำไปเรียกเก็บในค่า Ft จึง
อาจจะนำมาเทียบกับ Wheeling Charge ไม่ได ้

 

3.1.1.2 การรับประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการคำนวณอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้า และ
อัตราค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

หลังจากได้รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับต้นทุนค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้า และค่าบริการอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องในช่วงท้ายโครงการศึกษา คณะนักวิจัยได้ขอรับความคิดเห็นจาก กฟน. และ กฟภ. เพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ผลการคำนวณอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้า และอัตราค่าบริการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

 
กฟน. ได้มีความคิดเห็นว่าในการกำหนดอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้า และอัตราค่าบริการอื่น 

ๆ ที่เกี่ยวข้องน้ัน ควรมีการคำนึงถึงองค์ประกอบ และปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
1) สำหรับการพิจารณาองค์ประกอบในการกำหนดอัตราส่วนระหว่าง Wheeling Charge และ 

Backup Charge นั้น ทาง กฟน. ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าการลงทุนระบบจำหน่ายของ กฟน. มี
วัตถุประสงค์เพื่อรองรับ Load 75% และ Reliability 25% โดยที่การลงทุนของ กฟน. ดังกล่าว
ยังไม่รวมการลงทุนเพ่ือรองรับ Prosumer  

2) ในการกำหนดค่าชดเชยพลังงานไฟฟ้าไม่สมดุล (Imbalance) นั้นควรมีการควรอ้างอิงต้นทุน ณ 
ช่วงเวลานั้น (Real time pricing) บวกด้วยพร้อมกับบทปรับเนื่องจากพลังงานไฟฟ้าไม่สมดุล 

3) กฟน. ได้เสนอว่ากำลังไฟฟ้าสูญเสียในระบบจำหน่ายของ กฟน. เห็นควรให้คิดเป็นร้อยละ 3.60 
อ้างอิงตามคณะทำงานพยากรณ์ฯ (คณะทำงานของ สนพ.) 

4) ข้อมูลระบบโครงข่ายของ กฟน. นั้นครอบคลุมต้นทุนค่าใช้จ่ายของระบบจำหน่าย กฟน. โดย 
กฟน. ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าในการคำนวณค่าบริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าสำหรับผู้
ขอใช้บริการ และค่าบริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไป ควรมีการ
คำนวณต้นทุน ค่าใช้จ่ายจากผู้ที่ทำให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายที่เท่าเทียมกัน ไม่ควรมีการสนับสนุน
ค่าบริการระบบโครงข่ายสำหรับ TPA และผลักภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไป นอกจากนี้ 
ไม่ควรมีการสนับสนุนให้เอกชนลงทุนระบบโครงข่ายซ้ำซ้อนกับระบบจำหน่ายที่มีอยู่ ซึ่งการไฟฟ้า
ได้มีการลงทุนระบบจำหน่ายที่รองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าแล้ว และจะทำให้ผู้ใช้
ไฟฟ้าทั่วไปที่อยู่ในระบบรับภาระค่าใช้จ่ายที่มากเกินไป ทำให้เกิดความไม่เป็นธรรม 

5) รายการสินทรัพย์ของ กฟน. นั้นครอบคลุมต้นทุนระบบจำหน่าย อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์หรือเงิน
ลงทุนดังกล่าวรองรับเฉพาะ Load ของ กฟน. หากมีการส่งผ่านไฟฟ้าข้ามพื้นที่จาก กฟน. ไป 
กฟภ. จะต้องมีการ พิจารณาเงินลงทุนเพ่ิมเติมเพื่อรองรับการส่งจ่ายไฟฟ้าดังกล่าวต่อไป 
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6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ กฟน. ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบจำหน่าย และ
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการระบบจำหน่ายไฟฟ้า 

7) ควรมีการเทียบเคียงอัตราที่คำนวณกับอัตราค่าไฟฟ้าในส่วนของระบบ จำหน่ายไฟฟ้า 0.55 บาท/
ห น ่ ว ย  ซ ึ ่ ง อ ้ า ง อ ิ ง ต า ม อ ง ค ์ ป ร ะ ก อ บ ค ่ า ไ ฟ ฟ ้ า  แ ย ก ก ิ จ ก า ร  ( จ า ก  ก ฟ ผ . 
https://www.egat.co.th/index.php?option=com_content&vie 
w=article&id=3637&catid=31&Itemid=208) ว่ามีความแตกต่าง กันมากน้อยเพียงใด 

8) กฟน. ให้ความเห็นว่าในการเรียกเก็บค่าบริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าจากผู้ขอใช้บริการ
ระบบโครงข่ายนั้น ควรมีการคิดค่าบริการโดยรวมระดับแรงที่สูงกว่าแรงดันเชื่อมต่อ ทุกกรณี 
และพิจารณาจากต้นทุนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 

 
สำหรับ กฟภ. ได้มีความคิดเห็นว่าในการกำหนดอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้า และอัตรา

ค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องนั้น ควรมีการคำนึงถึงองค์ประกอบ และปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
1) ในการแยกองค์ประกอบอัตราเป็น 3 ส่วน ได้แก่ Wheeling Charge (WC) Ancillary Service 

(AS) และ Backup Charge (BC) อาจทำให้เกิดการเข้าใจผิดว่าผู ้ขอใช้บริการโครงข่ายไม่
จำเป็นต้องรับภาระค่าใช้จ่ายครบทุกองค์ประกอบได้ เช่น AS ในผลการศึกษาระบุว่าเป็น
ค่าบริการส่วนเสริม ซึ่งจากผลการศึกษาฯ พบว่าต้นทุนในการให้บริการ AS และ BC เป็นต้นทุนที่
จะต้องเกิดขึ้นเมื่อมีการให้บริการใช้ระบบโครงข่ายตามปกติซึ่งสะท้อนผ่าน Demand Charge ที่
เรียกเก็บกับผู้ใช้ไฟฟ้า ดังนั้น กรณีเกิด TPA ผู้ขอใช้บริการโครงข่ายก็ควรจะรับภาระครบทุก
องค์ประกอบเช่นเดียวกับผู้ใช้ไฟฟ้าในระบบ จึงควรมีการสื่อความและระบุนิยามประเด็นดังกล่าว
ในผลการศึกษาให้ชัดเจนว่าอัตราค่าบริการในการเรียกเก็บกับผู้ใช้บริการโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับ
บุคคลที่สามคือทุกองค์ประกอบเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนเข้าใจตรงกันก่อนที่จะมีการ
พิจารณาเพื่อประกาศใช้ 

2) การก าหนดค่า Utilization Factor (UF) ส าหรับการก าหนดองค์ประกอบต้นทุน Wheeling 
Charge และ Backup Charge นั้นควรพิจารณาค่าอ้างอิงเป็นรายพื้นที่ เนื่องจากในแต่ละพื้นที่มี
ลักษณะการใช้ไฟฟ้าต่างกัน โดยเฉพาะภาคกลาง อาจมีค่า UF ที่สูงกว่าภาคอื่น 

3) การซื้อขายไฟฟ้าผ่านระบบโครงข่ายของการไฟฟ้าในระยะแรกส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในระดับ HV 
และ MV ตามลำดับ และอาจยังไม่มีการซื้อขายในระบบ LV เพราะฉะนั้นการเรียกเก็บค่า WC 
ด้วยอัตรา HV ที่มีค่าต่ำมาก และอัตรา LV ที่มีค่าสูงมาก จะส่งผลให้ผลตอบแทนการลงทุนใน
ภาพรวมของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายลดลงเป็นอย่างมาก ซึ่งจะส่งผลให้ผู ้ใช้ไฟฟ้าทั่วไปต้อง
รับภาระค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้นต่อไป และการที่อัตรา LV มีค่าสูงมากจะเป็นการไม่ส่งเสริมให้เกิด Peer-
to-Peer ในระดับ LV อีกด้วย จึงควรพิจารณาวิธีการปรับอัตรา WC ระดับ HV ให้สูงขึ้น และลด
อัตราระดับ LV ให้ต่ำลง ในการศึกษาด้วย 
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4) กฟภ. ได้เสนอว่าควรมีการพิจารณาเพิ่มองค์ประกอบค่าใช้จ่ายนโยบายภาครัฐ (Policy Expense 
: PE) ให้ผู้ขอใช้บริการโครงข่ายร่วมรับภาระด้วย เพื่อไม่ให้ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ยังอยู่ในระบบรับภาระ
ค่าใช้จ่ายส่วนนี้มากขึ้น ปัจจุบัน กกพ. มีมติให้ค่า PE ที่ 0.28 บาท/หน่วย เป็นองค์ประกอบของ
อัตรา WC สำหรับโครงการ ERC Sandbox 

5) การกำหนดเงื่อนไข Loss Charge เสนอให้ใช้ค่า Loss ภาพรวมในระบบของ กฟภ. อ้างอิงตาม 
Load Forecast ชุด 13 ส.ค. 2563 ที่ 5.40% เนื่องจาก Load ชุดดังกล่าวได้นำมาเป็นฐานใน
การประมาณการข้อมูลส่วนอื่นๆ ในการศึกษาครั้งนี้ด้วย เช่น ค่ากำลังไฟฟ้า แผนการลงทุน  
เป็นต้น 

6) เนื่องจากอัตรา Wheeling Charge เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและจะมีผลต่อผู้ใช้ไฟฟ้าที่ยัง
อยู่ในระบบ ในระยะเริ่มต้นที่มีการประกาศใช้อัตรา Wheeling Charge ควรพิจารณาใช้อัตรา
เป็นค่าเฉลี่ยทั่วประเทศเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายอัตราค่าไฟฟ้าราคาเดียว (Uniform Tariff) 
เพื่อไม่ให้เกิดการเลือกปฏิบัติ และไม่ให้เกิดภาระต่อผู้ใช้ไฟฟ้าที่ยังอยู่ในระบบ ยกตัวอย่าง
โดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลาง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อาจมีปริมาณการขอใช้บริการโครงข่ายมากที่สุด และมี
ผลการคำนวณอัตรา Wheeling Charge ที่มีค่าต่ำ หากมีการขอใช้บริการจำนวนมากและชำระ
อัตรา Wheeling Charge ในราคาที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยทั่วประเทศ ภาระส่วนต่างดังกล่าวจะถูก
ส่งผ่านโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไปจะต้องรับภาระค่าไฟฟ้าสูงขึ้น 

7) ในการกำหนดอัตราค่าชดเชยพลังงานไฟฟ้าไม่สมดุลนั้น อัตราขายและอัตราซื้อควรจะสะท้อน
อัตราตามช่วงเวลา เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความได้เปรียบ หรือ เสียเปรียบจากส่วนต่างของอัตรา
เฉลี่ยและอัตราตามช่วงเวลา และการกำหนดบทปรับควรกำหนดช่วงระยะของความไม่สมดุลใน
ลักษณะเป็นค่าร้อยละมาพิจารณาประกอบด้วย เพื่อให้มีความยืดหยุ่น ในการกำหนดบทปรับ
มากขึ้น 

 

3.1.2 ผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชน 
การประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อขอรับความเห็นจะมีการดำเนินงานคู่ขนานไปพร้อมกับ

การศึกษาและจัดทำอัตราค่าบริการ ซึ่งเริ่มมีการประชุมหารือตั้งแต่เริ่มโครงการไปจนถึงช่วงใกล้เสร็จสิ้น 
โครงการ ดังนั้นรูปแบบการประชุม ลักษณะข้อมูลและความคิดเห็นที่ขอรับจากการประชุมอาจมีความแตกต่าง
กัน โดยคณะนักวิจัยได้แบ่งช่วงเวลาในการประชุมร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ออกเป็น 2 ช่วง คือ  

1) ช่วงเริ่มพัฒนาโครงการ ในช่วงนี้เป็นช่วงครึ่งแรกของโครงการศึกษาวิจัย การดำเนินงานหลักคือ
การแนะนำโครงการศึกษาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบถึงภาพรวมและแผนการดำเนินงาน 
และขอรับความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวคิดของการกำหนดอัตราค่าบริการเบื้องต้นและโครงร่าง
ต้นแบบสัญญาเบื้องต้น 
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2) ช่วงรับความเห็นเพื่อปรับปรุงผลการศึกษา ในช่วงนี้เป็นช่วงครึ่ งหลังของโครงการศึกษาวิจัย ซึ่ง
แนวทางการคำนวณอัตราค่าบริการมีความชัดเจนขึ้นอยู่ในระดับใกล้สมบูรณ์ และมีการแสดงค่า
ผลลัพธ์การคำนวณของค่าบริการต่าง ๆ รวมทั้งในส่วนของต้นแบบสัญญาก็ได้มีการจัดทำจนใกล้
สมบูรณ์เช่นกัน ดังนั้น การรับฟังความคิดเห็นในช่วงนี้จึงเป็นการรับฟังความคิดเห็นเพื่อนำ
ความเห็นที่ได้รับมาวิเคราะห์และนำไปปรับปรุงแก้ไขผลการศึกษาให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 

 
ดังนั้น สรุปการประชุมร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ จึงสามารถแบ่งเป็น 2 หัวข้อย่อย ได้แก่ 
1) การประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในช่วงเริ่มพัฒนาโครงการ 
2) การประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในช่วงปรับปรุงผลการศึกษา 
 

3.1.2.1 การประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในช่วงเริ่มพัฒนาโครงการ 
ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2563 คณะนักวิจัยได้เริ ่มติดต่อบริษัทเอกชนที่ถือใบอนุญาตทั้ง 3 ประเภท

ดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้นรวม 60 ราย โดยแบ่งเป็นบริษัทที่ถือใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าจำนวน 60 ราย (จากผู้ถือ
ใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า จำนวนทั้งสิ้น 1,258 ราย)  บริษัทที่ถือใบอนุญาตระบบจำหน่ายไฟฟ้า 38 ราย (จากผู้ถือ
ใบอนุญาตระบบจำหน่ายไฟฟ้า จำนวนทั้งสิ้น 204 ราย)  และบริษัทที่ถือใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า 38 ราย 
(จากผู้ถือใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า จำนวนทั้งสิ้น 230 ราย) เพื่อสอบถามความเห็นเกี่ยวกับการเปิดให้บุคคลที่ 
3 สามารถเชื่อมต่อระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย โดยจาก 60 บริษัทที่คณะนักวิจัย
ได้ติดต่อไปดังกล่าว มีบริษัทจำนวน 12 แห่งที่สนใจใช้บริการโครงข่ายของการไฟฟ้าฯ ในอนาคตและยินดีให้
ความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับต้นทุนค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่เหมาะสม คณะนักวิจัยจึงได้ประชุมกับบริษัท
ทั้ง 12 แห่งดังกล่าวเพิ่มเตมิ โดยได้แสดงรายช่ือบริษัทเอกชนที่ได้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น พร้อมด้วย
กำหนดการประชุม ในตารางที่ 3.3  
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ตารางที่ 3.3 รายช่ือบริษัทเอกชน พร้อมด้วยกำหนดการประชุม 

รายชื่อบริษัท วันที่เข้าร่วมประชุม 

1) บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด 27 สิงหาคม 2563  

2) บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด 28 สิงหาคม 2563 

3) บริษัท ผลิตไฟฟ้าครบุรี จำกัด 2 กันยายน 2563 

4) บริษัท พลพาวเวอร์ซัพพลาย จำกัด 2 กันยายน 2563 

5) บริษัท ไฟฟ้าสุรินทร์ จำกัด 4 กันยายน 2563  

6) บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จำกัด 7 กันยายน 2563 

7) บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร เอเชีย จำกัด 7 กันยายน 2563  

8) บริษัท เอ็นเอส-โอจี เอนเนอร์จี โซลูชั่นส์ (ไทย
แลนด์) จำกัด 

8 กันยายน 2563 

9) บริษัท บางกอก โคเจนเนอเรชั่น จำกัด 8 กันยายน 2563 

10) บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด 9 กันยายน 2563 

11) บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด 14 กันยายน 2563 

12) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 14 กันยายน 2563 

 
เพื่อให้ทราบถึงต้นทุนโดยประมาณของบริษัทเอกชน รวมถึงรูปแบบหรืออัตราในการเก็บค่าบริการที่

เหมาะสม คณะนักวิจัยจึงได้กำหนดคำถามหลักที่ใช้เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากบริษัทเกี่ยวกับต้นทุนค่าบริการ

ระบบโครงข่ายไฟฟ้า รวมถึงค่าบริการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปน้ี 

 

1. “ในกรณีที่มีระบบโครงข่ายของตนเอง หรือ มีแผนจะก่อสร้างในอนาคตอันใกล้” ระบบโครงข่ายของ
ทางบริษัทประกอบด้วยองค์ประกอบใดบ้าง มีต้นทุนประมาณเท่าใด (ทั้ง Investment Costs และ 
O&M Costs)   

 

2. ต้นทุนค่าบริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าที่ทางบริษัทเห็นว่า ควร/ไม่ควร นำมาพิจารณาคิด
ค่าบริการระบบโครงข่ายมีอะไรบ้าง (เช่น การไฟฟ้าอาจจะมีค่าบริการอื่น ๆ ได้แก่ Backup Charge, 
Ancillary Service Charge, ค่าสนับสนุนนโยบายภาครัฐ, เป็นต้น) 
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3. ทางบริษัทมีความเห็นว่า อัตราค่าบริการระบบโครงข่ายในช่วงประมาณเท่าใดที่ท่านสามารถยอมรับ

ได้, และมีรายละเอียดการเรียกเก็บอย่างไร เช่น ต่อ MW, ต่อ MWh, ลักษณะของสัญญาเป็นอย่างไร, 
เป็นต้น 

 

4. ทางบริษัทคิดว่าในการกำหนดอัตราค่าบรกิารระบบโครงข่ายควรพิจารณาอยา่งไรถงึจะเหมาะสม เช่น  
- พิจารณารวมเป็นอัตราเดยีวกันทั้งประเทศ 
- พิจารณาแยกตามพื้นที/่แยกตามระดับแรงดัน 
- พิจารณาแยกตามช่วงเวลา (Peak/Off Peak) 
- พิจารณาในหน่วย Baht/kW Baht/kWh หรืออื่น ๆ 
- พิจารณาตามระยะทางที่มกีารใช้งานจริง 
- พิจารณาตาม Flow ที่เกิดขึ้นจริง (คำนวณ Load Flow) 
- พิจารณาใหอ้ธิบายง่าย และง่ายต่อการใช้งาน 

 

จากผลการรับฟังความคิดเห็น พบว่า ต้นทุนสายส่งโดยประมาณสำหรับบริษัทที่มีโครงข่ายเป็นของ

ตนเอง คือ 5 ล้านบาท/กิโลเมตร สำหรับสายส่งบนดิน และ 20-40 ล้านบาท/กิโลเมตร สำหรับสายส่งใต้ดิน 

ส่วนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรวมถึงบำรุงรักษา (O&M Cost) จะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 10-15 ของต้นทุน

สายส่ง นอกจากนี้ บริษัทส่วนใหญ่ยังให้ความเห็นว่า ค่าบริการอื่น ๆ เช่น Backup Charge, Ancillary 

Service Charge อาจนำมาพิจารณาในค่าบริการโครงข่ายของการไฟฟ้าฯ ด้วย หากค่าบริการดังกล่าวสะท้อน

ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงจากการให้บริการโครงข่าย และมีการกำหนดอัตราที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม โดยส่วนใหญ่

ไม่เห็นด้วยกับการนำค่าสนับสนุนนโยบายภาครัฐมารวมในค่าบริการโครงข่าย  

 

ในส่วนของรูปแบบการกำหนดค่าบริการโครงข่ายไฟฟ้า พบว่า บริษัททั้ง 12 แห่งมีความเห็นที่

หลากหลาย ซึ่งสามารถแสดงโดยสรุป ไดด้ังตารางที่ 3.4  
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ตารางที่ 3.4 ความเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการกำหนดค่าบริการโครงข่ายไฟฟ้า 

รูปแบบการการกำหนดคา่บริการ จำนวนบริษัทที่เห็นด้วย 

พิจารณารวมเป็นอัตราเดียวกันทั้งประเทศ 1 

พิจารณาแยกตามพื้นที่/แยกตามระดับแรงดัน 6 

พิจารณาแยกตามช่วงเวลา (Peak/Off Peak) 9 

พิจารณาในหน่วย Baht/kW 3 

พิจารณาในหน่วย Baht/kWh 10 

พิจารณาตามระยะทางที่มีการใช้งานจริง 10 

พิจารณาตาม Flow ที่เกิดขึ้นจริง (คำนวณ 
Load Flow) 

4 

พิจารณาให้อธิบายง่าย และง่ายต่อการใช้งาน 2 

อื่นๆ 

2 
(ควรพิจารณาเป็นลักษณะของ Avoided cost เสมือน
ที่บริษัทฯ ลงทนุก่อสร้างระบบสายส่งนั้นๆ ทั้งนี้จะต้อง
คำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ได้แก่ คณุภาพการให้บริการ เช่น 
โครงข่ายที่มี Stability หรือ Reliability สูง (ไฟไม่ 

Trip) และลักษณะสายส่ง เช่น บนดิน/ใต้ดิน) 

 

จากตารางที่ 3.4 จะพบว่า รูปแบบการกำหนดค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่ทางบริษัทที ่ให้
สัมภาษณ์เห็นว่ามีความเหมาะสมมากที่สุด คือ รูปแบบที่พิจารณาตามตามระยะทางที่มีการใช้งานจริง 
หมายความว่า คิดค่าบริการเพิ่มขึ้นตามระยะทางระหว่างจุดจ่ายไฟฟ้าและลูกค้าที่เป็นผู้ใช้ไฟฟ้า เนื่องจาก
สอดคล้องกับรูปแบบการเก็บค่าบริการของบริษัทจากลูกค้าที่ขอเชื่อมต่อเข้ากับโครงข่ายของทางบริษัท และ
ควรพิจารณาในหน่วย Baht/kWh เนื่องจากเห็นว่า ค่าบริการควรสอดคล้องกับปริมาณพลังงานทั้งหมดที่ใช้
ส่งผ่านโครงข่ายไฟฟ้า รูปแบบที่ทางบริษัทเห็นว่า เหมาะสมรองลงมาได้แก่ รูปแบบที่พิจารณา แยกตาม
ช่วงเวลา (Peak/Off Peak) หมายความว่า ราคาค่าบริการจะสูงขึ้นเป็นพิเศษในช่วง Peak และอาจต่ำเป็น
พิเศษในช่วง Off Peak เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทที่เข้าร่วมประชุมกึ่งหนึ่ง (6 บริษัท) มีความเห็นว่า รูปแบบ
การให้บริการควรพิจารณาแยกตามพื้นที่หรือระดับแรงดันด้วย เช่น ควรกำหนดอัตราการให้บริการในพื้นที่
นิคมอุตสาหกรรมต่างจากพื้นที่อื่นๆ หรือควรกำหนดอัตราการให้บริการแยกตามระดับแรงดัน 115 kV หรือ 
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22 kV เป็นต้น ในส่วนของรูปแบบการให้บริการตาม Flow ที่เกิดขึ้นจริง (คำนวณ Load Flow) นั้น บาง
บริษัทมีความเห็นว่า สมควรใช้รูปแบบนี้เนื่องจากเป็นรูปแบบที่สะท้อนต้นทุนการให้บริการที่เกิดขึ้นจริงมาก
ที่สุด อย่างไรก็ตาม บางบริษัทมองว่า รูปแบบนี้จะทำให้การไฟฟ้าฯ ต้องรับภาระมากเกินไปในการคำนวณ
ค่าบริการ และอาจส่งผลให้อัตราค่าบริการสูงขึ้นได้ 

จากที่กล่าวมาข้างต้น เป็นเพียงความคิดเห็นเบื้องต้นเกี่ยวกับต้นทุนโครงข่ายไฟฟ้า ตลอดจนอัตรา
และรูปแบบการกำหนดค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้า ดังนั ้น ทางคณะนักวิจัยจึง จัดงานสัมมนารับฟัง
ความเห็นจากผู้ประกอบกิจการพลังงานภาคเอกชนในวันที่ 22 กันยายน 2563 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
และได้ขอนัดประชุมเพิ่มเติมกับอีก 6 บริษัท ในช่วงเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม เพื่อรับฟังความคิดเห็นเชิง
ลึกเกี ่ยวกับอัตราและรูปแบบการกำหนดค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้ า โดยเฉพาะในส่วนของการเก็บ
ค่าบริการอื ่น ๆ เช่น ค่าบริการ Backup (Backup Charge) ค่าบริการเสริม (Ancillary Service) และ
ค่าชดเชยพลังงานไฟฟ้าไม่สมดุล (Imbalance) เป็นต้น รวมถึงรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับต้นแบบสัญญาการ
เชื่อมต่อการให้บริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้า โดยรายชื่อบริษัทที่เข้าร่วมประชุม พร้อมด้วยกำหนดการ
ประชุม ได้แสดงดังตารางที่ 3.5  

 
ตารางที่ 3.5 รายช่ือบริษัทเอกชนที่เข้าร่วมการประชุมรอบที่ 2 พร้อมด้วยกำหนดการประชุม 

รายชื่อบริษัท วันที่เข้าร่วมประชุม 

1) บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร เอเชีย จำกัด 8 ธันวาคม 2563 

2) บริษัท บางกอก โคเจนเนอเรชั่น จำกัด 10 ธันวาคม 2563 

3) บริษัท เอ็นเอส-โอจี เอนเนอร์จี โซลูชั่นส์ (ไทย
แลนด์) จำกัด 

10 ธันวาคม 2563 

4) บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จำกัด 15 ธันวาคม 2563 

5) บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกดั (มหาชน) 18 ธันวาคม 2563 

6) บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด  21 ธันวาคม 2563  

 
ในการรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้ คณะนักวิจัยได้สรุปความเห็นสำคัญเกี่ยวกับค่าบริการ Backup 

(Backup Charge) ค่าบริการเสริม (Ancillary Service) และค่าชดเชยพลังงานไฟฟ้าไม่สมดุล (Imbalance) 
แยกเป็นประเด็นต่างๆ พร้อมด้วยความคำตอบเบื้องต้นจากคณะนักวิจัยในแต่ละประเด็น ดังต่อไปนี้  
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ประเด็นเรื่องค่าบริการ Backup:  

• ในส่วนของค่าบริการอื่น ๆ มีบางส่วนที่ต้องพิจารณาแยกออกจากการคำนวณ Wheeling Charge 
เช่น ค่าบริการ Backup (Backup Charge) เป็นต้น ทั้งนี้เนื่องจาก Backup Charge นั้นใช้ในกรณีที่ 
Generator ขัดข้อง แล้วต้องดึงไฟฟ้าจากระบบมาใช้แทน ดังนั้น Backup Charge ควรมีไว้สำหรับ 
Generator และไม่ควรถูกนำมาคำนวณ Wheeling Charge การที่โรงไฟฟ้าเอกชนเข้ามาเชื่อมต่อกับ
โครงข่ายของการไฟฟ้า ส่งผลให้การไฟฟ้าสูญเสียลูกค้าไป เลยจะมาบังคับเก็บเป็น Backup Charge 
นั้นไม่ถูกต้อง  

• บริษัทบางแห่งเห็นด้วยกับเรื่องของค่าบริการ Backup เพราะ ผู้ขายไฟฟ้าต้องให้ความมั่นใจแก่ผู้ซื้อ
ไฟฟ้าว่า จะมีไฟฟ้าใช้อยู่ตลอดแม้ว่าผู้ขายจะถูกปลดออกจากโครงข่าย ผู้ขายไฟฟ้าจึงต้องจ่ายค่า 
Backup ให้กับผู้ให้บริการโครงข่าย โดยผู้ให้บริการโครงข่ายจะจ่ายไฟให้กับผู้ซื้อแทนผู้ขายในกรณีที่
ผู้ขายไม่สามารถจ่ายไฟได้ อย่างไรก็ตาม ยังมีประเด็นต้องพิจารณาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บค่าบริการ 
Backup เช่น อัตราค่าบริการควรจะใช้เหมือนกันทั่วประเทศหรือไม่ หรือควรคิดต่างกันตามพื้นที่หรือ
ระดับแรงดัน โดยพื้นที ่ที ่มีความเสี ่ยงในการสูญเสียความมั่นคงของระบบไฟฟ้าได้ง่าย อาจคิด
ค่าบริการ Backup ที่สูงกว่าพื้นที่อื่น ๆ ได้  
 

คำตอบของคณะนักวิจัยในประเด็นค่าบรกิาร Backup:  
ทางคณะนักวิจัยเข้าใจว่า บริษัทเอกชนหลายแห่งตีความหมายของค่าบริการ Backup ว่าเป็นค่าเสีย

โอกาสของการไฟฟ้าที่เกิดจากการเข้ามาขายไฟฟ้าของเอกชน ดังนั้น ทางคณะนักวิจัยมีความคิดเห็นว่า อาจจะ
ต้องศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำจำกัดความของค่าบริการ Backup ให้ชัดเจน ถ้าสามารถชี้แจงได้ว่าค่าบริการ
ส่วนนี้เกิดขึ้นจากการเข้ามาเชื่อมต่อโครงข่ายของเอกชนและไม่ใช่ค่าเสียโอกาสของการไฟฟ้าจริง ค าดว่าทาง
บริษัทเอกชนน่าจะยอมรับการคิดค่าบริการ Backup ได ้
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ประเด็นเรื่องค่าชดเชยพลังงานไฟฟ้าไม่สมดุล (Imbalance):  

• กรณีเกิด Imbalance กล่าวคือ กำลังผลิตไม่เท่ากับความต้องการใช้ แล้วการไฟฟ้าเป็นผู้ควบคุม
เหตุการณ์ Imbalance นั้นให้ได้ ในกรณีเช่นนี้ ควรมีความชัดเจนว่า ใครควรเป็นผู้จ่ายค่าใช้จ่ายใน
ส่วนนี้ และในต่างประเทศมีการคิดค่า Imbalance อย่างไร 

• หากต้องการความชัดเจนเกี่ยวกับการคิดค่าชดเชยพลังงานไฟฟ้าไม่สมดุล (Imbalance)  การไฟฟ้า
ฝ่ายจำหน่ายทั้งสองแห่ง ได้แก่ กฟภ. และ กฟน. จะต้องประสานงานกับ กฟผ. เพราะว่า กฟผ. เป็น
ผู้รับผิดชอบในเรื่องของการรักษาความถี่ของระบบ โดยการรักษาสมดุลระหว่างกำลังการผลิตและ
ความต้องการใช้ไฟฟ้า ดังนั้น หากจะนำค่าบริการ Imbalance มาคิดรวมกับค่า Wheeling charge 
จึงจำเป็นจะต้องเพิ่มขอบเขตการศึกษาให้เป็นโครงข่ายของทั้งประเทศ ไม่ใช่ศึกษาเพียงระบบ
จำหน่ายแต่เพียงอย่างเดียว 

 
คำตอบของคณะนักวิจัยในประเด็นค่าชดเชยพลังงานไฟฟ้าไมส่มดุล (Imbalance):  

ทางคณะนักวิจัยมีความเห็นว่า บริษัทเอกชนน่าจะต้องการความชัดเจนในการเรียกเก็บค่าชดเชย
พลังงานไฟฟ้าไม่สมดุล อาจจะเป็นเพราะว่าเหตุการณ์พลังงานไฟฟ้าไม่สมดุลสามารถเกิดได้จ ากหลายสาเหตุ 
เช่น ลูกค้าใช้ไฟฟ้ามากกว่าที่ระบุในสัญญาซื้อขาย ผู้ผลิตไฟฟ้าผลิตไฟฟ้าน้อยกว่าที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขาย 
และเหตุอื่นๆ ดังนั้น อาจจะไม่เป็นธรรมสำหรับผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนที่จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เพียง  
ผู้เดียว โดยในรายงานฉบับนี้ ทางคณะนักวิจัยได้ศึกษาตัวอย่างเพิ่มเติมจากต่างประเทศเกี่ยวกับการเก็บ
ค่าชดเชยพลังงานไฟฟ้าไม่สมดุล (Imbalance) ดังแสดงรายละเอียดในบทที่ 4 ส่วนประเด็นย่อยที่ 2 ซึ่งต้อง
พิจารณาระบบของ กฟผ. ด้วยนั้น ทางคณะนักวิจัยจะนำประเด็นน้ีไปหารือกับการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง ต่อไป 
 
ประเด็นเรื่องค่าบริการเสริม (Ancillary Service):   

• โดยค่าบริการ Ancillary Service ที่ควรนำมาคิดควรเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในภายหลัง ซึ่งมีเหตุมาจากการ
เข้ามาเชื่อมต่อของ TPA แต่ถ้ามีการคิดคำนวณ Ancillary Service รวมไปกับค่าไฟฟ้าปัจจุบันอยู่
แล้วน้ันไม่ควรนำมาคิดซ้ำซ้อน 

• รูปแบบของการซื้อขายอาจจะมีหลายรูปแบบ แต่ในการคำนวณค่า Wheeling Charge ควรที่จะแยก 
Ancillary Service ให้ชัดเจน รวมถึงควรมีการรองรับกำลังไฟฟ้าสำรอง ในการลงทุนโครงข่ายไฟฟ้า 
จะต้องมีการคาดการณ์งบประมาณที่จะก่อสร้างและอายุการใช้งานให้เหมาะสม เพื่อที่จะกำหนด 
Fixed Cost ให้ชัดเจน เมื่อใดก็ตามที่ใช้โครงข่ายไปถึงจุดนึงที่ Fixed Cost ถูกเรียกเก็บจนหมดสิ้น
แล้ว ก็ควรใช้รูปแบบการคิดแบบ Marginal Cost และก็พิจารณาเฉพาะ O&M Cost รวมไปถึง
งบประมาณในส่วนของ ISO แต่หากมีการปรับงบประมาณ หรือใส่เงินลงทุนเข้าไปในโครงข่ายไฟฟ้า ก็
ควรทำให้โปร่งใสและประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ การคิดค่าบริการรูปแบบนี้ก็อาจจะทำให้ผู้คน



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาอัตราค่าบริการสายส่งไฟฟ้า (Wheeling Charge) สำหรับ Third Party Access 

 

  3-20 
 

สนใจที่จะใช้โครงข่ายของการไฟฟ้ามากขึ้น ค่าใช้จ่ายโดยรวมจะถูกลง และค่าไฟฟ้าโดยรวมของ
ประเทศก็จะถูกลงเช่นกัน 
 

คำตอบของคณะนักวิจัยในประเด็นค่าบริการเสริม (Ancillary Service):  
สำหรับคำตอบในประเด็นย่อยแรก คณะนักวิจัยมีความเห็นคล้ายกับคำตอบในประเด็นค่าบริการ 

Backup ว่า ต้องศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำจำกัดความของค่าบริการเสริม (Ancillary Service) ให้ชัดเจน 
รวมถึงหารือกับการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายทั้งสองแห่งเกี่ยวกับการกำหนดค่าบริการเสริม (Ancillary Service) ที่
เหมาะสมต่อไป  
 

3.1.2.2 การประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในช่วงปรับปรุงผลการศึกษา 
การประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในช่วงรับความเห็นเพื่อปรับปรุงผลการศึกษา ในช่วงนี้เป็น

ช่วงครึ่งหลังของโครงการศึกษาวิจัย ซึ่งแนวทางการคำนวณอัตราค่าบริการมีความชัดเจนขึ้นอยู่ในระดับใกล้
สมบูรณ์ และมีการแสดงค่าผลลัพธ์การคำนวณของค่าบริการต่าง ๆ รวมทั้งในส่วนของต้นแบบสัญญาก็ได้มีการ
จัดทำจนใกล้สมบูรณ์เช่นกัน ดังนั้น การรับฟังความคิดเห็นในช่วงนี้จึงเป็นการรับฟังความคิดเห็นเพื่อนำ
ความเห็นที่ได้รับมาวิเคราะห์และนำไปปรับปรุงแก้ไขผลการศึกษาให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น  ในส่วนของ
เอกสารสำหรับการนำเสนอประกอบการประชุมรับฟังความเห็นแสดงดังภาคผนวก ค โดยรายชื่อบริษัทที่เข้า
ร่วมประชุม พร้อมด้วยกำหนดการประชุม แสดงดังตารางที่ 3.6 
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ตารางที่ 3.6 รายช่ือบริษัทเอกชนที่เข้าร่วมการประชุมรอบที่ 3 พร้อมด้วยกำหนดการประชุม 

รายชื่อบริษัท วันที่เข้าร่วมประชุม 

1) บริษัท บางกอก โคเจนเนอเรชั่น จำกัด 3 มีนาคม 2564 

2) บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด 5 มีนาคม 2564 

3) บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) 9 มีนาคม 2564 

4) บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร เอเชีย จำกัด 9 มีนาคม 2564 

5) บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จำกัด 11 มีนาคม 2564 

6) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 11 มีนาคม 2564 

7) บริษัท เอ็นเอส-โอจี เอนเนอร์จี โซลูชั่นส์ (ไทย
แลนด์) จำกัด 

12 มีนาคม 2564 

8) บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด 18 มีนาคม 2564 

9) บริษัท พีทีทีซี จำกัด (มหาชน) 25 มีนาคม 2564 

10) สมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน  21 กรกฎาคม 2564 

11) บริษัท เอสซีจี เซรามิกส ์จำกดั (มหาชน) 10 สิงหาคม 2564 

12) บริษัท บีซีพีจ ีจำกัด (มหาชน) 13 สิงหาคม 2564 

13) บริษัท เอสพีซจีี จำกัด (มหาชน) 3 กันยายน 2564 

 
เนื่องจากในการประชุมรอบนี้ ทางคณะนักวิจัยได้รับความเห็นและประเด็นคำถามเป็นจำนวนมากจาก

ทางบริษัทเอกชนที่เข้าร่วมประชุม ดังนั้น จึงขอแสดงความเห็นและประเด็นคำถามทั้งหมดแยกตามบริษัทได้ 
ดังต่อไปนี้  
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ความเห็นและประเด็นคำถามจากบริษัทที่ 1:  

• ในเรื่องอัตราค่าบริการ ถ้าหากบริษัทลงทุนสร้างสายส่งเอง จะสามารถใช้งานได้ตลอดอายุสัญญาการ
ซื้อขายไฟฟ้าแน่นอน เนื่องจากเป็นทรัพย์สินของบริษัทเอง หากพิจารณาเงินลงทุน (Investment) 
และผลตอบแทน (Return) เปรียบเทียบกับอัตราค่าบริการที่การไฟฟ้าจะเรียกเก็บจากค่าบริก าร
โครงข่ายจำหน่าย การลงทุนสร้างระบบเองจะคุ้มกว่าหรือไม่ เรื่องอัตราค่าบริการและอายุสัญญาการ
ใช้โครงข่ายจึงเป็นเรื่องสำคัญที่บริษัทผลิตไฟฟ้าจะพิจารณาในการเข้ามาใช้บริการระบบโครงข่ายของ
การไฟฟ้า 

• ในนิคมมาบตาพุด อุตสาหกรรมส่วนมากเป็นปิโตรเคมี ซี่งต้องการคุณภาพไฟฟ้าที่มีความน่าเชื่อถือ
ค่อนข้างสูงถึงสูงมาก การเกิดเหตุการณ์ไฟดับ ไฟตก ไฟกระพริบ (ระดับ ms) 1 ครั้งจะส่งผลให้ความ
เกิดความสูญเสียหลัก 10 – 100 ล้านบาท ดังนั้น ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมโครงข่ายไฟฟ้าส่วนใหญ่
จะเป็นแบบใต้ดิน ซึ่งมีความน่าเชื่อถือได้ที่ค่อนข้างสูงกว่าโครงข่ายไฟฟ้าบนดิน เนื่องจากโครงข่าย
ไฟฟ้าบนดินมีโอกาสเกิดความบกพร่องได้มากกว่า ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุจากฟ้าผ่า หรือ งูมาพาดสาย 
ดังนั้น ผู้รับใบอนุญาตฯ เอกชนส่วนใหญ่จะลงทุนในโครงข่ายใต้ดิน ถึงแม้ค่าใช้จ่ายน่าจะสูงกว่าแต่ก็
ยอม เพื่อแลกกับความน่าเชื่อถือได้ที่มากกว่า ดังนั้น ระดับความน่าเชื่อถือได้ที่การไฟฟ้าจะให้บริการ
นั้นจะต้องมีการกำหนดมาตรฐานที่เหมาะสม รวมถึงอาจจะมีการเปรียบเทียบกับความน่าเชื่อที่ของ
โครงข่ายผู้ประกอบกิจการฯ เอกชน 

• ดังนั้นในการศึกษาค่าบริการโครงข่ายจำหน่ายอาจจะต้องศึกษาด้วยว่าลูกค้าแต่ละประเภทมีความ
ต้องการความมั่นคงและน่าเชื่อถือได้ของโครงข่ายในระดับใด ถ้าเป็นลูกค้าประเภทบ้านอยู่อาศัย
อาจจะยอมรับในการเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้องได้ระดับหนึ่ง แต่หากเป็นลูกค้าที่ดำเนินธุรกิจ
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีอาจจะต้องศึกษาเพิ่มเติมอีกพอสมควรว่าลูกค้าต้องการความน่าเชื่อถือได้ใน
ระดับใด และถ้าหากการไฟฟ้าจะลงทุนโครงข่ายไฟฟ้าใต้ดิน ราคาก็ควรสมเหตุสมผล และจูงใจให้ผู้รบั
ใบอนุญาตฯ เอกชนมาใช้บริการด้วย 

• ถ้าผู้ผลิตไฟฟ้าอยู่ในพื้นที่นิคมมาบตาพุดต้องการจำหน่ายไฟฟ้าให้ลูกค้าในพื้นที่นิคมเอเชีย จะมีการ
เก็บค่าบริการอย่างไร และหากเทียบกับการจำหน่ายให้ลูกค้าภายในพื้นที่นิคมมาบตาพุด จะเป็นเช่น
ไร  

• ในเรื่องที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าต้องเชื่อมต่อกับแรงดัน 2 ระดับ ทำให้เกิดปัญหากำลังไฟฟ้าไหลผ่าน
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ถ้าขายไฟให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) ผ่านโครงข่ายของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) จึงไม่เคยประสบปัญหาดังกล่าว และ ลูกค้าส่วนใหญ่จะซื้อพลังงานจากผู้ขาย
ไฟฟ้ารายเดียว คือ ไม่ซื้อจากผู้รับใบอนุญาตฯ เอกชน ก็ซื้อจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดังนั้น จึงไม่น่า
พบปัญหาเช่นที่กล่าวมา 
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• ในมุมมองของผู้รับใบอนุญาตฯ เอกชน เหตุจูงใจที่จะเข้าใช้บริการโครงข่ายจำหน่าย คือการที่ไม่ต้อง
ลงทุนสร้างระบบโครงข่ายเอง ดังนั้น หากผู้รับใบอนุญาตฯ เอกชนต้องการจะเปรียบเทียบความคุ้มค่า
ระหว่างการลงทุนสร้างโครงข่ายกับการใช้บริการโครงข่ายของการไฟฟ้า เงินต้นทุนที่ผู้รับใบอนุญาตฯ 
เอกชนจะพิจารณาจะมีเพียงสินทรัพย์ระบบโครงข่าย และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน จะไม่รวมแผน
ลงทุนในอนาคต จึงเกิดคำถามว่าทำไมถึงนำแผนการลงในอนาคตมารวมเป็นต้นทุนที่นำมาคิดอัตรา
ค่าบริการโครงข่าย ดังน้ัน ถ้าตัดต้นทุนส่วนน้ีออกอาจจะช่วยลดอัตราค่าบริการลงได้หรือไม่  

• ตัวอย่างการกำหนดอัตราค่าบริการในพื้นที่เดียวกัน ผู้ผลิตไฟฟ้าผู้ในระดับแรงดันต่ำขายไฟฟ้าให้ลูกค้า
ในระดับแรงดันต่ำ ทำไมต้องจ่ายค่าบริการในส่วนของแรงดันกลางและแรงดันสูงด้วย ซึ่งถ้าหากผู้ผลิต
ลงทุนสร้างสายเพื่อส่งพลังงานให้ลูกค้าโดยตรงในระดับแรงดันต่ำเลย ต้นทุนอาจจะถูกกว่าหรือไม่ 
และเสนอเพ่ิมเติมว่า อัตราค่าบริการส่วนของแรงดันกลางและแรงดันสูงที่นำมาเรียกเก็บนั้น หากปรับ
อัตราส่วนลดลงมา เป็นสัดส่วนที่สะท้อนถึงการช่วยรักษาเสถียรภาพของระบบที่เกิดจากระดับแรงดัน
สูงและแรงดันกลางจะได้หรือไม ่

• เรื่องการกำหนดอัตราค่าบริการในช่วง 3-5 ปี ระบบที่ลงทุนไปแล้วหากไม่มีการลงทุนอะไรเพิ่มเติม
ราคาควรจะคงที่หรือไม่ เช่น ผู้ผลิตลงทุนสร้างสายใต้ดินเพื่อส่งพลังงานให้กับลูกค้า ราคาต้นทุนสาย
ส่งก็จะคงที่นับตั้งแต่วันแรกที่ลงทุน ในทำนองเดียวกันการไฟฟ้าเองก็ลงทุนในระบบเรียบร้อยแล้ว 
หากต้นทุนไม่เพิ่มราคาก็ไม่ควรมีการปรับเปลี่ยนอัตราค่าบริการหรือไม่ 

• การศึกษาเปรียบเทียบความคุ้มค่าระหว่างการลงทุนสร้างโครงข่ายเองกับใช้บริการโครงข่ายของการ
ไฟฟ้า สิ่งที่ผู้รับใบอนุญาตฯ เอกชนจะพิจารณาก็คือ หากสร้างเองต้องลงทุนเท่าไร หากใช้บริการ
โครงข่ายการไฟฟ้าต้นทุนเป็นเท่าไร และถ้าหากค่าบริการโครงข่ายของการไฟฟ้ามีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด เช่นนี้แล้ว การปรับเปลี่ยนราคานั้นจะสะท้อนต้นทุนที่บุคคลที่สามเข้ามาใช้
บริการจริงหรือไม่ โดยผู้รับใบอนุญาตฯ เอกชนมีมุมมองว่าอะไรที่เป็นต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการใช้
บริการโดยตรงจะยินดีจ่าย แต่บางอย่างที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงจะเกิดคำถามว่าจะจ่ายไปเพื่ออะไร 

• ตัวอย่างเช่น ผู้ผลิตทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับลูกค้ามีอายุสัญญา 15 ปี ค่ากำลังไฟฟ้า 10 MW การ
ลงทุนสร้างระบบโครงข่ายก็ควรที่จะออกแบบให้ใช้งานได้ 15 ปี และส่งกำลั งไฟฟ้า 10 MW จะได้
อัตราค่าบริการทึ่คงที่สำหรับการซื้อขายนี้ หากมีการลงทุนสร้างโครงข่ายอื่นๆเพิ่มเติม ก็น่าจะไม่ส่งผล
ต่อสายส่งเส้นเดิมที่ได้เคยสร้างไว้ แบบนี้ก็อาจจะไม่จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ 

• เรื่องคุณภาพการให้บริการ ทางบริษัทได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ตอนทำสัญญาขายพลังงานให้แก่ลูกค้า
คำถามแรกที่มักจะได้รับคือ ใน 1 ปีจะดับไฟกี่ครั้ง ครั้งละกี่วินาที จึงเป็นเหตุผลที่ว่า ทำไมทางบริษัท
จึงขายไฟให้ลูกค้าผ่านระบบโครงข่ายใต้ดินทั้งหมด 

• หากค่าบริการแยกเป็นค่าบริการสายไฟและค่าบริการเสริม โดยค่าบริการสายนั้นใช้ตัวเลขต้นทุนจาก
ภาคเอกชนมาคิด แทนที่ตัวเลขต้นทุนของการไฟฟ้า แต่ค่าบริการเสริมเป็นตัวเลขจากการไฟฟ้า ถ้า
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เช่นนี้มีความเห็นอย่างไร ผู้ให้ความเห็นตอบว่าตัวเลขค่าบริการสายอาจจะต้องขอผ่านสมาคมผู้ผลิต
ไฟฟ้าเอกชน และเห็นด้วยกับแนวคิดนี้ และอัตราค่าบริการอาจจะทำเป็นตัวเลือกว่าจะขอชำระส่วน
ใดบ้าง อาจจะขอชำระแค่ค่าสายส่งอย่างเดียวและไม่ขอใช้บริการเสริมเลยได้หรือไม่ หรืออาจจะเป็น
สายส่งบวก Backup แต่หากค่าบริการเสริมไม่สามารถแยกได้ขนาดนั้น อาจจะรวมไปกับค่าบริการ
สายส่งเลยก็ได้ และแยกเฉพาะตัวที่แยกได้ออกมา 

• ถ้าหากเป็นไปได้ อยากให้มีการจำลองเปรียบเทียบให้ดูว่า ถ้าผู้ผลิตเอกชนลงทุนสร้างโครงข่ายเอง แต่
ยังคงชำระค่าบริการเสริม (Ancillary Services) และ Backup ให้แก่การไฟฟ้าอยู่ จะมีผลลัพธ์เช่นไร 
(เอกชนอาจจะไม่อยากสร้างโครงข่ายเลยก็ได้) 

• ทางบริษัทชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในการขายไฟให้ลูกค้าใช้ 1 สายส่งต่อ ลูกค้า 1 ราย ก่อนสร้างจะสอบถาม
ความจุไฟฟ้าที่จะใช้และคาดการณ์ในอนาคต เช่น ทำสัญญาซื้อขาย 5 MW แต่คาดการณ์ว่าในอนาคต
จะใช้ 7 MW ในการออกแบบจะออกแบบให้เหมาะสมกับ 7 MW และเผื่อเล็กน้อย เช่นอาจจะเผื่อไว้
เป็น 10 MW จะไม่ออกแบบเกนิกำลังที่ทำสัญญามากเกินไป 
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ความเห็นและประเด็นคำถามจากบริษัทที่ 2: 

• ควรพิจารณาถึงเครื่องมือที่จะใช้คำนวณการเกิดความไม่สมดุล (Imbalance) ให้ถูกต้องและแม่นยำ 

• หากผู้ผลิตไฟฟ้า SPP ซึ่งเชื่อมต่อและขายไฟฟ้าให้กับโครงข่ายของ กฟผ.อยู่ มาเชื่อมต่อกับโครงข่าย
ของระบบจำหน่าย จะส่งผลให้กำลังไฟฟ้าไหลสู่โครงข่ายของ กฟภ. แทนที่จะไหลสู่ กฟผ. ซึ่งผิด
เงื่อนไขของ SPP ที่ต้องขายไฟฟ้าให้กับ กฟผ. ซึ่งหากผู้ผลิต SPP ต้องการขายไฟฟ้าให้กับลูกค้าที่อยู่
ในโครงข่ายของ กฟภ. จำเป็นต้องส่งผ่านโครงข่ายของ กฟผ. เพื่อให้ กฟผ. ส่งไฟมายังลูกค้ าที่อยู่ใน
โครงข่ายของ กฟภ. ทั้งนี้หากอัตราค่าบริการโครงข่ายไฟฟ้าอ้างอิงตามพื้นที่  กล่าวคือ ไม่ว่า SPP จะ
ขายไฟฟ้าให้ลูกค้าในโครงข่าย กฟภ. โดยผ่าน กฟผ. หรือไม่ผ่าน กฟผ. กรณีเช่นนี้ถือว่า ผู้ผลิต SPP 
ไม่เสียโอกาส (แต่ความจริงแล้วอาจจะเป็นคนละอัตรา) 

• หากต้องการจะเชื่อมทั้ง กฟผ. และ กฟภ. จริงๆ โดยที่ไม่ควบคุมการไหลของกำลังไฟฟ้า ปล่อยให้
เป็นไปตามธรรมชาติและคำนวณค่าบริการของทั้ง กฟผ. และ กฟภ. ตามกำลังที่ไหลนั้นก็สามารถทำ
ได้ แต่จะยุ่งยากในเรื่องของเครื่องมือวัดที่ต้องวัดกำลังไหลเข้าและกำลังไหลออก และต้องคำนึงถึง
ความจุของสายส่งด้วยว่าจะพอกับกำลังที่ไหลผ่านหรือไม่ เพราะ หากเราไม่คุมการไหลของกำลังไฟฟ้า
ก็จะมีโอกาสที่กำลังจะไหลเกินพิกัดของสายได้ ในกรณีของ ผู้ผลิตไฟฟ้า SPP ที่ขายไฟฟ้าให้ กฟผ. 
ผ่านโครงข่ายของ กฟภ. แบบนี้จึงจะมีโอกาสใช้บริการโครงข่ายจำหน่ายที่ศึกษา  

• ทางบริษัทต้องการความชัดเจนว่า ต้นทุนที่การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายนำไปคิดอัตราค่าบริการนั้นรวม
ต้นทุนที่ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนสร้างโครงข่ายให้กับการไฟฟ้าหรือไม่ ถ้าไม่รวมถือว่าเหมาะสม 

• ในเรื่องการคำนวณค่าปรับที่เกิดจากความไม่สมดุลหากใช้เพียงเครื่องมือวัดจุดรับไฟและจุดส่งไฟแบบ
น้ีจะละเอียดเพียงพอหรือไม่ อาจจะต้องตรวจวัดรวมทั้งระบบเลยหรือไม่  อยากจะขอความชัดเจนใน
เรื่องการไหลกำลังไฟฟ้าที่นำมาคิดบทปรับค่าความไม่สมดุล ว่ามีความโปร่งใสและถูกต้องเพียงพอ
หรือไม ่

• การกำหนดอัตราเป็นแบบเหมาจ่ายในหน่วยบาทต่อกิโลวัตต์ ถ้าเช่นนั้นในกรณีที่ผู้ผลิตไฟฟ้าเป็น
ผู้ผลิตจากแผงพลังงานแสงอาทิตย์ซึ ่งผลิตได้เพียง 5 -6 ชั ่วโมงต่อวันแบบนี้จะจูงใจให้ใช้บริการ
โครงข่ายหรือไม่ ควรมีอัตราที่เป็นหน่วยบาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงด้วยหรือไม่ รวมถึงกำลังการผลิตของ
แผงพลังงานแสงอาทิตย์นั้นไม่คงที่แบบนี้จะทำให้โดนปรับในค่าความไม่สมดุลด้วยหรือไม่ ซึ่งหากคิด
รวมๆแล้วค่าปรับที่โดนอาจจะไม่คุ้มกับกำไรที่ขายได้หรือไม่ เพราะแผงพลังงานแสงอาทิตย์จะต่างจาก
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าปกติที่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ทั้งวัน 

• ค่าบริการโครงข่ายจำหน่ายสูงใกล้เคียงกับค่า Demand Charge เลยหรือไม่ แบบนี้ถูกต้องหรือไม่ จึง
มีข้อสงสัยเล็กน้อยว่าค่าบริการโครงข่ายจำหน่ายนั้นสูงไปหรือไม่ 
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• ค่าบริการโครงข่ายนั้นจะถูกหรือแพงไม่สำคัญ แต่ควรที่จะยุติธรรม เพราะ หากเอกชนลงทุนสร้าง
โครงข่ายเองก็อาจจะพอใจที่ค่าบริการโครงข่ายนั้นสูงเช่นกัน เพราะฉะนั้น ถึงค่าบริการโครงข่ายจะสูง
แต่สมเหตุสมผลตามต้นทุนจริงๆ แบบนี้ถือว่ายอมรับได้ 

• มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า หากเป็นไปได้ อยากให้ กฟผ. มีส่วนร่วมด้วยในโครงงานวิจัยนี้ เพราะ ใน
ส่วนของผู้ผลิตไฟฟ้า SPP หากไม่ได้รับความร่วมมือจาก กฟผ. อาจจะไม่สามารถมาขายไฟให้กับ
ลูกค้าที่อยู่ในระบบจำหน่ายได้เลย เพราะในสัญญา PPA ระหว่าง SPP กับ กฟผ. หาก กฟผ. ไม่ยอม
ผ่อนผันเรื่องข้อกำหนดในการส่งกำลังไฟฟ้า ผู้ผลิตไฟฟ้า SPP ก็หมดโอกาสที่จะใช้บริการโครงข่าย
จำหน่าย ดังน้ัน ในอนาคตอยากจะให้จัดการประชุมที่มี กฟผ. ร่วมเข้าประชุมด้วย 

• กรณีที่ขายข้ามพื้นที่ แต่อยู่บริเวณชายแดนซึ่งระยะห่างระหว่างผู้ซื้อขายประมาณ 5 กิโลเมตร เช่นนี้ 
จำเป็นต้องเรียกเก็บในอัตราของทั้ง 2 พื้นที่หรือไม่ แบบนั้นจะไม่สูงเกินไปหรือไม่ จะมีการลดหย่อน
ให้เหมาะสมด้วยวิธีใดๆ ได้บ้างหรือไม ่

• การเชื่อมระหว่างพื้นที่นั้นเป็นของ กฟผ. แน่นอน เพราะ ในทางปฏิบัติ ระดับแรงดัน 115 กิโลโวลต์ 
ของกฟภ. เชื่อมไม่ได้อยู่แล้ว และการคิดค่าบริการโครงข่ายในส่วนของ กฟผ. อยากให้ใช้เส้นทางที่สั้น
ที่สุด 

• ช่วงของอัตราค่าบริการโครงข่ายที่เหมาะสมที่คิดว่าจะจูงใจให้ทางบริษัทมาใช้โครงจ่ายจำหน่าย ให้
พิจารณาต้นทุนของการผลิตระบบไฮบริดประมาณ 2.5 บาทต่อหน่วย ราคาค่าเฉลี่ยไฟฟ้าตามพื้นที่
อุตสาหกรรมประมาณ 3.6 – 3.8 บาทต่อหน่วย (ตามระบุในข่าวทั่วไป) 

• อยากให้อัตราค่าบริการโครงข่ายสอดคล้องและรองรับรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าต่างๆ ทั้งในปัจจุบัน
และที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

 
ความเห็นและประเด็นคำถามจากบริษัทที่ 3: 

• ทางบริษัทได้ลองสร้างแบบจำลองคำนวณค่าใช้บริการโครงข่ายไฟฟ้า โดยส่งผ่านกำลังไฟฟ้าจาก
ภาคเหนือในระดับแรงดันกลาง (MV) มาสู่พื้นที่ภาคกลางในระดับแรงดันกลาง (MV) โดยอ้างอิงอัตรา
ค่าบริการตามเอกสารที่ทีมงานวิจัยนำเสนอ จะได้อัตรา Wheeling Charge เท่ากับ 157.27 บาท/
kW อัตรา Ancillary Service เท่ากับ 14.3 บาท/kWและอัตราค่าบริการ Backup เท่ากับ 114.37 
บาท/kW โดยสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเป็น 30 MWh และ ค่าเชื้อเพลิงจากสถิติ 5 ปีหลังประมาณ 260 
บาท/Btu และค่า heat rate เท่ากับ 9,000 Btu/kWh จะได้ผลลัพธ์การจำลองดังนี้ 1) รายได้รวม
ประมาณ 560 ล้านบาท/ปี 2) ค่าบริการโครงข่ายรวมประมาณ 100 ล้านบาท/ปี 3) กำไรประมาณ 
50 ล้านบาท (ยังไม่หักค่า O&M) ซึ่งคิดว่าค่าบริการโครงข่ายไฟฟ้านั้นสูงเกินไป และหากเป็นเช่นนี้คิด
ว่า TPA น่าจะเกิดยาก -> หากลองปรับส่วนที่เป็น Ancillary service เฉพาะจุดรับและจุดส่ง (MV 
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ภาคเหนือ ภาคกลาง) และ Backup เฉพาะจุดโหลด จะเสียค่าบริการโครงข่ายประมาณ 70 ล้านบาท 
และ กำไรประมาณ 80 ล้านบาท 

• ให้ความเห็นเพิ ่มเติมว่า อัตรา Backup ควรคิดเฉพาะจุดเชื ่อมต่อโหลดหรือไม่ และ Ancillary 
Service ควรที่จะคิดเฉพาะจุดที่เชื่อมต่อของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและโหลดหรือไม่ 

• ทางบริษัทได้สอบถามเกี่ยวกับวิธีการที่จะทำให้กำลังผลิตไฟฟ้าของ TPA และโหลด TPA ในแต่ละ
คู่สัญญาใกล้เคียงกันมากที่สุด เพื่อป้องกันการเกิด Imbalance เพราะคิดว่า กฟผ. ไม่น่าจะอนุญาตให้
เกิด Imbalance ได้มากกว่า 2 เปอร์เซ็นต์ 

• ในเรื่องสัญญาที่เกี่ยวกับ Loss ต้องกำหนดให้ชัดเจนด้วยว่าต้องการให้ผู้ผลิตส่งเท่าไร เช่น กำหนดให้
ชัดเจนว่าจา่ยเท่ากับ กำลังตามสัญญา บวกกับ Loss ก่ี MW 

 
ความเห็นและประเด็นคำถามจากบริษัทที่ 4:  

• เวลาประกาศบังคับใช้ อยากให้มีการชี้แจงองค์ประกอบของต้นทุนว่ามีอะไรบ้าง เพราะ กังวลว่า
อาจจะมีการกำหนดต้นทุนซ้ำซ้อน เช่น โรงไฟฟ้าเก่าที่ใกล้ปลดประจำการอาจจะไม่ควรนำมาคำนวณ
เป็นต้นทุน 

• อัตราค่าบริการที่นำเสนอนั้น คิดว่าอยู่ในระดับปานกลาง ไม่ได้สูงหรือว่าต่ำจนเกินไป และอาจจะเป็น
อัตราที่จูงใจให้บุคคลที่สามเข้ามาใช้บริการโครงข่ายจำหน่าย 

 
ความเห็นและประเด็นคำถามจากบริษัทที่ 5: 

• อัตราของค่าบริการ Imbalance เป็นอัตราที่ขึ้นกับประเภทของเชื้อเพลิงด้วยหรือไม่ ในกรณีที่ผู้ผลิต
เป็นผู้ผลิตจากแผงพลังงานแสงอาทิตย์ซึ ่งควบคุมกำลังไฟฟ้าให้คงที ่ไม่ได้ เช่นนี้จะโดนค่าปรับ 
Imbalance หรือไม่ และ Imbalance ควรคิดที่คาบเวลาเท่าไร หากใช้คาบเวลา 15 นาทีจะเหมาะสม
หรือไม ่

• วิธีการคิดค่าบริการโครงข่ายเป็นรูปแบบ Postage Stamp ซึ่งมีการแบ่งต้นทุนตามพื้นที่และตาม
ระดับแรง แล้วถ้าหากผู้ผลิตและผู้ใช้ไฟฟ้าอยู่บริเวณเขตแดนของการแบ่งพื้นที่ซึ่งส่งผ่านกำลังไฟฟ้า
ข้ามพื้นที่แต่ระยะทางที่ส่งนั้นไม่ไกลกัน กรณีนี้หากจะเรียกเก็บตามอัตราที่นำเสนออาจจะแพงเกินไป
และไม่ค่อยเหมาะสมหรือไม ่

• ในเรื่องของ Loss 2 เปอร์เซ็นต์ สมมติว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าเท่ากับ 100 MW ต้องให้ผู้ผลิตจ่าย
ไฟฟ้า 102 MW ในสัญญาที่ตกลงซื้อขายไฟฟ้าต้องระบุเป็น 100 MW หรือ 102 MW แล้วค่าปรับที่
เรียกเก็บจาก Imbalance นั้น จะคิดเทียบจาก 102 MW ใช่หรือไม ่

• ค่าความต้องการใช้ไฟฟ้าในอนาคตที่จะนำมาคำนวณอัตราค่าบริการโครงข่ายนั้น คือค่าความต้องการ
ใช้ไฟฟ้าอะไร และทางทีมงานวิจัยได้ค่ามาอย่างไร 
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• หากตัวเลขอัตราค่าบริการต่างๆ ใกล้จะเป็นอัตราค่าบริการที่จะบังคับใช้จริง อยากให้มีการ จัด
ประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากทางภาคเอกชนอีกครั้ง 

• สัดส่วนอัตราค่าบริการที่ระบุว่า ค่าบริการสาย 55 เปอร์เซ็นต์ ค่าบริการเสริม 5 เปอร์เซ็นต์ และ 
Backup 40 เปอร์เซ็นต์ ในแต่ละพื้นที่ควรจะมีสัดส่วนที่ต่างกันหรือไม่ หรือใช้สัดส่วนเดียวกันในทุกๆ 
พื้นที ่
 

ความเห็นและประเด็นคำถามจากบริษัทที่ 6: 

• ยังมีความไม่ชัดเจนว่า กรณีเป็นการขายในระดับแรงดันเดียวกันในพื้นที่เดียวกัน เช่น ระบบผลิตและ
โหลดอยู่ระดับแรงดันกลาง ทำไมถึงต้องนำอัตราระดับแรงดันสูงมาคำนวณ 

• มีการเปรียบเทียบอัตราค่าบริการโครงข่ายจำหน่ายสำหรับบุคคลที่สามกับเงินที่ผู้ผลิตเอกชนต้อง
ลงทุนเพื่อสร้างโครงข่ายส่งผ่านไฟฟ้าเองหรือไม่ ว่าแบบไหนคุ้มค่ากว่ากัน ในส่วนของเงินลงทุนสร้าง
สายของเอกชน อาจจะต้องพิจารณาจากระยะทางว่า 1 กิโลเมตร จะมีการลงทุนเท่าไหร่ ดั งนั้น ใน
การกำหนดอัตราค่าบริการโครงข่ายสำหรับบุคคลที่สามนั้นต้องพิจารณาระยะทางด้วยหรือไม่ 

• เคยทราบมาว่าการลงทุนในส่วนต่างๆ ของการไฟฟ้าจะถูกเรียกเก็บในค่าไฟฟ้าผันแปร (ft) และค่าไฟ
ฐาน เช่นนั้นแล้ว ต้นทุนที่นำมาคำนวณค่าบริการโครงข่ายสำหรับบุคคที่สามจะมีส่วนที่ซ้ำซ้อนกับค่า
ไฟดังกล่าวหรือไม่ มีความคิดเห็นว่าต้นทุนบางส่วนในในค่าไฟและค่าบริการบุคคลที่สามจะมีโอกาส
ซ้ำซ้อนกัน หรือหากสามารถเพิ่มความชัดเจนได้ว่าค่าบริการโครงข่ายต่างๆ และค่าไฟ จะไม่ซ้ำซ้อน
กัน ก็ควรที่จะช้ีแจงเหตุผลเหล่านั้นในรายงานการศึกษาครั้งนี้ด้วย  

• หากมีการนำผลการคำนวณอัตราค่าบริการโครงข่ายสำหรับบุคคลที่สามมาใช้จริงอาจจะต้องมีการ
ปรับโครงสร้างค่าไฟใหม่ด้วยหรือไม่ เช่น ในปัจจุบันบริษัทซื้อ Backup กับ กฟน. อยู่ ซึ่งยังไม่มีการนำ
สัญญาบุคคลที่สามมาใช้ ต่อมามีการนำสัญญาบุคคลที่สามมาใช้ แล้วทางบริษัทก็ยังต้องซื้อ Backup 
ตัวใหม่ที่ระบุในสัญญาบุคคลที่สามด้วยอีก หาก Backup ส่วนเก่าไม่ลดลง ก็จะดูเหมือนว่าเรียกเก็บ
ซ้ำซ้อนหรือไม ่
 

ความเห็นและประเด็นคำถามจากบริษัทที่ 7: 

• มีความคิดเห็นว่าอัตราค่าบริการต่างๆ ที ่แสดงในตารางผลลัพธ์ไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไรนัก 
ยกตัวอย่างเช่น ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนประเภท SPP เชื่อมต่อกับโครงข่ายของ กฟน. ในระดับแรงดัน 115 
kV เพื่อขายไฟฟ้าให้กับลูกค้าของตน ดังที่แสดงในรูปที่ 3.2 โดยเส้นสีแดงคือเส้นทางการส่งผ่าน
กำลังไฟฟ้าของผู ้ผลิต SPP ไปยังลูกค้าของตน ในขณะที่เส้นสีน้ำเงินแสดงเส้นทางการส่งผ่าน
กำลังไฟฟ้าใส่ส่วนที่เป็นลูกค้าของ กฟน. ในการที่ผู้ผลิตไฟฟ้า SPP จะขายไฟฟ้าให้กับลูกค้าของตนที่
อยู ่ในโครงข่ายของ กฟน. จะมีค่าบริการที่พิจารณาเป็นหน่วยบาทเพื่อให้เข้าใจง่าย ดัง ต่อไปนี้ 
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ค่าบริการ Wheeling Charge = 26.41 บาท ค่าบริการ Ancillary Services = 2.4 บาท ค่าบริการ 
Backup = 19.21 บาท (ดังที่แสดงในรูปโดยใช้ตัวหนังสือสีแดง) รวมเป็น 48.02 บาท เทียบกับอัตรา
ค่าบริการความต้องการใช้ไฟฟ้าที่ กฟน. เรียกเก็บกับลูกค้าซึ่งมีค่าเท่ากับ 74.14 บาท (ดังที่แสดงใน
รูปโดยใช้ตัวหนังสือสีน้ำเงิน) ดังนั้น การที่ลูกค้าเลือกที่จะมาซื้อไฟฟ้ากับผู้ผลิตเอกชนแทนที่จะซื้อกับ 
กฟน. ผู้ผลิตจะต้องขายให้กับลูกค้าในอัตราที่น้อยกว่า 74.14 บาท ตีเป็นเลขกลมๆ คือ ประมาณ 70 
บาท ซึ่งรายได้ 70 บาทนี้ ผู้ผลิตเอกชนต้องเสียให้กับการไฟฟ้าถึง 48.02 บาท คิดเป็นประมาณ 70 
เปอร์เซ็นต์ของรายได้ และยังไม่ได้หักลบกับต้นทุนดำเนินการอื่นๆ จึงมองว่าอัตราค่าบริการโครงข่าย
นี้มีราคาสูงเกินไป ซึ่งอาจจะมีสาเหตุมาจากค่าบริการในส่วนของ Backup สูงเกินไป 
 

 
รูปที่ 3.2 แผนภาพการเชื่อมโยงโครงข่ายของทางบริษัท 

 

• ทางบริษัทให้ความเห็นว่า รายได้ที่เอกชนจะได้รับส่วนใหญ่น่าจะมาจาก Capacity โดยรายได้ในส่วน 
Energy น่าจะไม่คอ่ยมีผล 

• ขอให้ทบทวนในส่วนของ Backup ของการใช้บริการโครงข่ายนี้ ว่าซ้ำซ้อนกับ Backup ในสัญญาซื้อ
ขายไฟฟ้า SPP หรือไม่ หรือหากมีการเรียกเก็บควรเรียกเก็บตัวใดตัวหนึ่งเท่านั้น ไม่ใช่เรียกเก็บทั้ง
สองตัว 

• มีความคิดเห็นว่าโอกาสที่จะใช้บริการโครงข่ายเพื่อส่งผ่านกำลังไฟฟ้าในต่างพื้นที่นั้นมีน้อย เพราะว่า 
อัตราค่าบริการจะสูง 
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• อีกความคิดเห็นคือการแบ่งพื้นที่ที่กว้างเกินไป และหากมีการพิจารณาต้นทุนที่ซ้ำซ้อน อาจจะทำให้
อัตราค่าบริการแพงเกินไป ซึ ่งจากการพิจารณาอัตราค่าบริการเบื้องต้นที่แสดงในตารางผลการ
คำนวณ ทางบริษัทมีความเห็นว่ายังสูงเกินไปอยู่ 

 
ความเห็นและประเด็นคำถามจากบริษัทที่ 8: 

• ค่าบริการเชื่อมต่อเรียกเก็บครั้งเดียวหรือไม่ และค่ากำลังไฟฟ้าสูญเสียมีการคำนึงถึงระยะทางด้วย
หรือไม ่

• ค่าบริการ Backup กับค่าชดเชยพลังงานไฟฟ้าต่างกันอย่างไร ถ้าจ่ายค่าบริการ Backup ไปแล้วก็ไม่
ควรเสียค่าชดเชยพลังงานไฟฟ้าอีกหรือไม่ 

• กรณีที่ 1 ผู้ผลิตและโหลดอยู่ LV ภาคเหนือ ต้องจ่ายอัตราทุกระดับแรงดันเลยหรือไม่ กรณีที่ 2 ผู้ผลิต
อยู่ภาคเหนือจ่ายให้โหลดภาคใต้ จำเป็นต้องนำอัตราของภาคกลางที่เป็นทางผ่านมาคิดหรือไม่ 

• จากตัวเลขผลการคำนวณเห็นว่าค่าผ่านสาย (Wheeling Charge) นั้นสูงกว่าค่าความต้องการใช้ไฟฟ้า 
(Demand Charge) ในต่างประเทศเป็นเช่นนี้หรือไม ่

• สัดส่วนค่าผ่านสาย (Wheeling Charge) และ Backup แบ่งจากอะไร 

• มีตัวอย่างการนำไปใช้งานจริงหรือไม่ เช่น โซล่าฟาร์ม 5 MW ขายไฟฟ้าให้แก่โรงงานอุตสาหกรรม 
เนื่องจากโซล่าเป็นแหล่งพลังงานที่ไม่แน่นอนทำให้มีโอกาสโดนค่าชดเชยพลังงานไฟฟ้าไม่สมดุลอยู่
ตลอด เช่นนี้จะมีแนวทางในการจัดการอย่างไร 

• ในสัญญาการซื้อขายไฟฟ้าของผู้ผลิตและผู้ใช้จะตกลงทำสัญญาโดยดูจากค่าสูงสุด เช่น โหลดสูงสุด
ช่วงกลางวันขนาด 10 MW โหลดฐานช่วงเช้า 5 MW หากสัญญา TPA ระบุตกลงไว้ว่าจะส่งผ่าน
กำลังไฟฟ้า 10 MW เช่นนี้แล้ว กำลังผลิตของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าควรยึดตามสัญญา TPA หรือยึดตาม
ค่าโหลดที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

• หากตกลงสัญญาใช้บริการโครงข่าย TPA ไว้ที่ 1 MW แตเ่มื่อส่งผ่านกำลังไฟฟ้าจริง ส่งที่ 2 MW แบบ
นี้จะมีค่าบริการเพิ่มหรือไม่ และต้องทำสัญญาเพ่ิมเติมหรือไม่ 

• ในการคิดค่าพลังงานไม่สมดุล กรณีที่ผู้ผลิต 1 ราย จ่ายโหลดหลายราย ตอนคิดต้องรวมกำลังของ
โหลดทั้งหมด ใช่หรือไม ่

• กรณีที่โหลดทำสัญญาซื้อไฟฟ้าจากทั้งการไฟฟ้าและเอกชนมีโอกาสเป็นไปได้หรือไม่ เช่น โหลด 10 
MW ทำสัญญาซื้อจาก เอกชน 2 MW และจากการไฟฟ้า 8 MW 

• ในอดีตประมาณ 20 ปีก่อน มีการเปิดให้ใช้บริการโครงข่ายในอัตราเดียวกับ Demand Charge ผู้เข้า
มาใช้บริการแทบจะไม่มี ดังนั้นถ้าหากอัตราในโครงการนี้แพงกว่าหลายเท่าโอกาสที่ TPA จะเข้ามาใช้
บริการก็น้อย 
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• หากปรับแนวทางการคำนวณต้นทุนใหม่ จากเดิมที่ใช้สินทรัพย์ของการไฟฟ้าทั้งหมดมาคำนวณอัตรา
เปลี่ยนมาเป็นการประมาณการเงินลงทุนของการก่อสร้างโครงข่ายในแต่ละโครงข่ายและแต่ละระดับ
แรงดัน คิดต่อหน่วยความยาว แบบนี้น่าจะได้อัตราค่าบริการที่ถูกลง เนื่องจากการที่นำต้นทุนของการ
ไฟฟ้ามาคิดเลยนั้นอาจจะไม่ได้ต้นทุนที่มีประสิทธิภาพมากนัก ควรจะใช้ต้นทุนที่เป็นค่ามาตรฐานเพื่อ
นำมาคิดอัตราค่าบริการ 

• ในปัจจุบันผู้ผลิตไฟฟ้าจำเป็นต้องจ่าย Backup Charge ให้กับการไฟฟ้าอยู่แล้ว ไม่แน่ใจว่าจะซ้ำซ้อน
กับ Backup ในโครงการศึกษานี้หรือไม่ 

• เปอร์เซ็นตก์ำลังฟ้าสูญเสียในระบบมีที่มาอย่างไร 

• กรณีสมมติต่างๆ ที่กำหนดมานั้นสรุปว่าใช้รูปแบบไหน อยากให้มีการหารือ ในกรณีต่างๆ ให้มากกว่า
นี้ก่อนที่จะสรุปว่าจะใช้รูปแบบใด 

 
ความเห็นและประเด็นคำถามจากบริษัทท่ี 9: 

• ต้นทุนในส่วนของเงินเดือนพนักงานที่นำมาคำนวณอัตราค่าบริการผ่านสาย (Wheeling Charge) 
เป็นเงินเดือนที่มีอยู่เดิมหรือเป็นส่วนที่เพิ่มขึ้นมาเพื่อให้บริการ TPA โดยตรง ทางบริษัทให้ความเห็น
ว่าต้นทุนที่นำมาคิดควรเป็นต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรง 

• แนวคิดของการซื้อขายในพื้นที่เดียวกันตามที่คณะวิจัยได้นำเสนอ ระบุว่า ถ้าผู้ซื้อและผู้ขายเชื่อมต่อ
ในระดับแรงดันต่ำ อัตราที่นำมาคิด คือ อัตราของแรงดันสูง แรงดันกลาง และแรงดันต่ำ ในขณะที่ ถ้า
ผู้ซื้อและผู้ขายเชื่อมต่อในระดับแรงดันกลาง อัตราที่นำมาคิด คือ อัตราของระดับแรงดันสูง และ
แรงดันกลาง ซึ่งทำให้การซื้อขายระหว่างแรงดันต่ำมีราคาแพงกว่าการซื้อขายในระดับแรงดันกลาง 
เช่นนี้แล้วถ้ากรณีที่ผู้ซื้อและผู้ขายในระดับแรงดันต่ำอยู่ติดกันภายใน Feeder เดียวกัน แต่ต้องจ่าย
ค่าบริการในระดับแรงดันสูงด้วย แบบนี้จะขัดต่อความรู้สึกหรือไม ่

• มีกำหนดบังคับหรือไม่ว่าผู้ใช้ไฟฟ้าต้องซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิต TPA ไม่ก็จากการไฟฟ้า อย่างใดอย่างหนึ่ง 
หรือผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถซื้อไฟฟ้าจาก 2 แหล่งได้พร้อมกัน ควรระบุให้ชัดเจนเลยว่าได้หรือไม่ได ้อย่างไร 

• ประเด็นด้านการชดเชยพลังงานไฟฟ้าไม่สมดุล อัตราที่การไฟฟ้าขายไฟฟ้าเพื่อชดเชยกรณีที่โหลดของ
คู่สัญญามากกว่ากำลังผลิต ทำไมถึงต้องมีอัตราค่าบริการนี้ ถ้าหากผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถทำสัญญาซื้อ
ไฟฟ้าได้ทั้งจากผู้ผลิต TPA และ การไฟฟ้า ผู้ใช้ไฟฟ้าก็ควรที่จะซื้อไฟฟ้าส่วนขาดได้ในอัตราค่าไฟฟ้า
ขายปลีกเลยหรือไม ่

• อัตราที่นำเสนอมานี้ใช้กับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนไม่ได้เลย เนื่องจากอัตราค่าบริการ
กำหนดเป็น บาทต่อกิโลวัตต ์แต่การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมีค่ากำลังการผลิตไม่คงที่ ดังนั้น
ในการคิดค่าบริการ เพื่อสนับสนุนการใช้พลังงานหมุนเวียนควรที่จะมีอัตราเฉพาะในหน่วย บาทต่อ
กิโลวัตต์ช่ัวโมง 
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• แพล์ตฟอร์มที่จะใช้งานสำหรับการซื้อขายไฟฟ้า ทั้งการบันทึกค่ากำลังไฟฟ้าจากเครื่องมือวัดอัจฉริยะ 
การออกบิลค่าใช้จ่าย จะมีการระบุเงื่อนไขหรือไม่ว่าต้องใช้แพล์ตฟอร์มที่ ของการไฟฟ้าเท่านั้น หาก
ทำแพล์ตฟอร์มที่ ที่ได้รับการยอมรับจาก ERC จะสามารถใช้บริการได้หรือไม่ ในโครงการนี้ได้ศึกษา
ประเด็นดังกล่าวหรือไม ่

• แนวคิดทางธุรกิจในการลงทุนพลังงานสะอาดมีการประมาณว่าเงินต้นทุนในการลงทุนน้อยกว่าค่า
ไฟฟ้าปกติประมาณ 30% ใน 30% นี้แบ่งเป็น 3 ส่วนๆ ละ 10% ส่วนที่ 1 ลดราคาให้ผู้ซื้อเพื่อให้ผู้ซื้อ
ซื้อไฟฟ้าในราคาถูกกว่าปกติ ส่วนที่ 2 ถือเป็นกำไรสำหรับผู้ลงทุน และส่วนที่ 3 ใช้ชำระค่าบริการ
โครงข่ายไฟฟ้า ดังนั้น อัตราค่าบริการ Wheeling Charge ที่พอจะรับได้ควรมีอัตราอยู่ที่ประมาณ 
10% ของค่าไฟฟ้า 

 
ความเห็นและประเด็นคำถามจากบริษัทที่ 10: 

• แนวทางการคิดบริการค่า Loss ที่นำเสนอมี 2 วิธี คือ 1) รูปแบบที่ให้ผู้ผลิตจ่ายเผื่อเพื่อชดเชย Loss 
2) คำนวณค่าใช้จ่ายจ่ายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจาก Loss แล้วเรียกเก็บเป็น Loss Charge โดยบริษัท 
ให้ความเห็นว่าทั้ง 2 รูปแบบสามารถนำมาปรับใช้กับบริการ TPA ได้ แต่รูปแบบที่ 2 อาจจะทำให้
ค่าบริการมีความเหมาะสมมากกว่า เพราะหากใช้เพียงค่าเฉลี่ย Loss ค่าที่นำมาเรียกเก็บอาจจะไม่
สะท้อนต้นทุนจริง จึงควรมีการแยกรายละเอียดว่าหากเป็นการซื้อขายข้ามพื้นที่ /แรงดัน ค่า Loss ที่
เกิดควรจะเป็นเท่าไร นอกจากนี้ การไฟฟ้าควรมีการบริหารจัดการที่ดีเพื่อให้ค่า Loss ต่ำที่สุด 

• เรื่อง ค่าบริการเสริม มีการกำหนดเป็นข้อบังคับของผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนอยู่บ้างแล้ว จึง
เกิดข้อสงสัยว่าควรเป็นต้นทุนของผู้ผลิตหรือการไฟฟ้ากันแน ่

• ค่าการใช้ประโยชน์ของโครงข่าย (Utilization Factor: UF) ที่กำหนดประมาณ 60% และเหลือเป็น 
Backup 40% นั้นจะส่งผลให้ค่าบริการ Backup สูงจนเกินไป การสำรองความจุของสายควรสำรอง
ไว้ประมาณ 20-25% ก็น่าจะเพียงพอแล้ว ในการคำนวณค่า Backup สำหรับ TPA ควรที่จะคำนวณ
จากมาตรฐานที่กำหนด ไม่ควรนำค่าจากการใช้งาน UF มาใช้คำนวณ เช่น มาตรฐานระบุว่าโครงข่าย
ไฟฟ้าควรมี Backup 20% สัดส่วนที่นำมาคำนวณก็ควรที่จะเป็น 20% ไม่เช่นนั้นแล้ว หากการลงทุน
ระบบโครงข่ายให้มีความจุเกินความเป็นจริงมาก ๆ แล้วเรียกเก็บอัตราค่าบริการสะท้อนต้นทุน
ทั้งหมด จะส่งผลให้ผู้ให้บริการขาดแรงจูงใจในการควบคุมแผนการลงทุนที่เหมาะสม เพราะว่า ไม่ว่า
จะลงทุนเท่าไรก็สามารถเรียกเก็บอัตราค่าบริการสะท้อนต้นทุนได้ทั้งหมด  และอยากขอให้ศึกษา
วิธีการติดค่า UF อย่างละเอียดว่ามีการคิดแบบใด ใช้ค่าเฉลี่ย หรือค่า Peak แบ่งตามพื้นที่หรือไม่
อย่างไร และอยากให้มีการศึกษาเปรียบเทียบด้วยว่าหากปรับค่า UF เป็นค่าต่าง ๆ จะส่งผลต่ออัตรา
ค่าบริการ Backup อย่างไร 
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• อยากให้มีการพิจารณาว่าการลงทุนต่าง ๆ ที่นำมาคิดนั้น เป็นการลงทุนที่มีประสิทธิภาพหรือมีความ
เหมาะสมมากเพียงใด รวมถึงแผนการลงทุนในอนาคตนั้นหากจะนำมารวมต้องเป็นแผนที่เกี่ยวข้องกับ 
TPA โดยตรง หากสามารถลดต้นทุนบางส่วนที่ไม่จำเป็นลงได้ จะทำให้อัตราค่าบริการจูงใจแก่
ผู้ใช้บริการมากกว่าที่เป็นอยู ่

• ค่าภาษีรบกวนตรวจสอบอีกครั้ง เพราะ ทางบริษัททั่วไปจ่ายภาษีอยู่ที่ 20 % หากหน่วยงานภาครัฐ
แจ้งว่าจ่ายภาษี 30 % อาจจะมีอะไรผิดพลาดหรือไม่ 

• หากมีสมมติฐานด้านการนำต้นทุนต่าง ๆ มาคำนวณอัตราค่าบริการที่เหมาะสมกว่านี้ อาจจะส่งผลให้
ค่าบริการลดต่ำลงได้ เช่น ประสิทธิภาพของการใช้โครงข่ายที่ควรมีมากขึ้น แผนการลงทุนบางอย่างที่
ไม่เกี่ยวข้องโดยตรง หรือสัดส่วน Backup ที่สูงเกินไป เป็นต้น 

• แนวทางการคิดค่าบริการที่เสนอมา 4 วิธี ทำไมถึงเลือกใช้วิธี Postage Stamp 
 
ความเห็นและประเด็นคำถามจากบริษัทที่ 11: 

• ผู้ผลิตไฟฟ้า VSPP ที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนส่วนใหญ่มีสัญญาขายไฟฟ้าให้กับภาครัฐอยู่แล้ว 
จึงเกิดคำถามว่า กลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้ากลุ่มนี้จะมีความสนใจที่จะขอใช้บริการ TPA หรือไม ่อย่างไร 

• ในอนาคต อาจเกิดธุรกิจการซื้อขายไฟฟ้ารูปแบบใหม่ เช่น P2P ซึ่งอนุญาตให้ผู้ผลิตไฟฟ้าสามารถขาย
ไฟฟ้าให้กับผู้ใช้รอบข้างได้ การศึกษาสัญญาการใช้บริการโครงข่าย TPA จึงมีความสำคัญและอาจ
เกี่ยวข้องกับผู้ผลิตไฟฟ้า VSPP ได้ในอนาคต 

• ข้อมูลในส่วนต้นทุนนั้นยังไม่ชัดเจน ในการจัดทำข้อมูลโครงสร้างต้นทุนที่ได้รับจากการไฟฟ้าควรให้
หน่วยงานตรวจสอบบัญชีภายนอกเข้ามาตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และผู้ใช้บริการสามารถ
มั่นใจได้ว่าต้นทุนที่นำมาคิดนั้นเป็นต้นทุนที่มีความเหมาะสมแล้วในการนำมากำหนดอัตราค่าบริการ
โครงข่าย 

• เครื่องกำเนิดไฟฟ้าต่างประเภทกัน เช่น พลังงานหมุนเวียน กับ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบดั้งเดิม และมี
ขนาดกำลังผลิตที่แตกต่างกัน จะมีหลักการพื้นฐานในการคำนวณอัตราค่าบริการโครงข่ายสำหรับ 
TPA เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร 

• ค่าบริการต่างๆ ควรมีเงื ่อนไขการบังคับใช้ที ่ชัดเจนว่าจะเรียกเก็บเมื ่อไรอย่างไร ตัวอย่างเช่น 
ค่าบริการชดเชยพลังงานไฟฟ้าไม่สมดุลควรถูกเรียกเก็บเฉพาะตอนที่ผู้ใช้บริการส่ งผลให้เกิดความไม่
สมดุลนั้น ไม่ใช่เรียกเก็บไว้ก่อนทั้งที่ยังพิสูจน์ไม่ได้ว่าผู้ใช้บริการเป็นสาเหตุของความไม่สมดุลนั้น 

• การกำหนดอัตราค่าบริการชดเชยความไม่สมดุลเป็นบทปรับนั้นค่อนข้างเป็นหลักการที่เหมาะสม แต่
ในส่วนของค่าบริการส่วนเสริม และ Backup หากต้องจ่ายทุก ๆ เดือนนั้นไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไรนัก 
หากสามารถเปลี่ยนหลักในการเรียกเก็บจากเดิมที่เรียกเก็บทุกเดือนมาเป็นรูปแบบของบทปรับ
เช่นเดียวกับ ค่าชดเชยพลังงานไฟฟ้าไม่สมดุลน่าจะเหมาะสมมากกว่า เพราะหากเป็นรูปแบบของบท
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ปรับผู้ลงทุนเองก็จะหาทางวางแผนการดำเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงบทปรับนั้น ทำให้ช่วยลดผลกระทบที่
มีต่อความมั่นคงของโครงข่ายได้เช่นกัน 

• ในการปรับปรุงแก้ไขอัตราค่าบริการ ควรใช้ปริมาณการใช้โครงข่ายเป็นตัวกำหนดแทนการใช้
ระยะเวลา เช่น กำหนดว่าในโครงข่ายหนึ่งมีผู้เข้ามาใช้บริการจนความจุของสายใกล้เกินค่ามาตรฐาน
ความปลอดภัย จึงต้องมีการขยายโครงข่าย แล้วจึงมีการปรับปรุงอัตราค่าบริการ เพราะว่าลักษณะ
การใช้บริการโครงข่ายแต่ละพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อัตราค่าบริการจึงควรปรับให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงนั้น ไม่ใช่ปรับตามเวลา 

• อัตราการรับซื้อชดเชยพลังงานไฟฟ้าไม่สมดุล น่าจะเป็นที่พึงพอใจสำหรับผู้ผลิตไฟฟ้าจากเครื่อง
กำเนิดไฟฟ้าแบบดั้งเดิมซึ่งสามารถผลิตไฟฟ้าได้กำลังไฟฟ้าคงที่ อย่างไรก็ตามการกำหนดอัตราเช่นนี้
จะไม่จูงใจสำหรับผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเนื่องจากการอัตรารับซื้อนั้นค่อนข้างต่ำกว่า
ต้นทุนของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีนพอสมควร 

• การกำหนดอัตราค่าบริการต่าง ๆ ในลักษณะนี้จะเหมาะกับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเดิมที่ได้มีการลงทุนเพื่อ
ผลิตไฟฟ้าอยู่แล้ว มากกว่าการที่จะจูงใจให้ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนรายใหม่ ๆ เข้ามาลงทุน
เพื่อใช้บริการ เฉพาะฉะนั้น ควรมีการแยกประเภทของผู้ใช้บริการอาจจะแยกตามประเภทของแหล่ง
เชื้อเพลิง และกำหนดแนวทางการคิดอัตราที่แตกต่างกันตามประเภทของผู้ใช้บริการ ดีกว่าการ
กำหนดอัตรารูปแบบเดียวแล้วใช้กับผู้ใช้บริการทุกประเภท 

 
จากการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบกิจการพลังงานภาคเอกชน คณะนักวิจัยได้สรุปความ

คิดเห็นต่าง ๆ ที่ได้รับ และนำมาจัดทำข้อเสนอแนะประกอบการทำโครงงานศึกษาวิจัย เพื่อให้ผลการศึกษามี
ความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น โดยแยกประเด็นสรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะออกเป็น 2 ด้าน คือ 1) ด้าน
อัตราค่าบริการ และ 2) ด้านอื่น ๆ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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สรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในด้านอัตราค่าบริการ 
1. ผู้ผลิตไฟฟ้า VSPP ที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนส่วนใหญ่มีสัญญาขายไฟฟ้าให้กับภาครัฐอยู่แล้ว 

จึงเกิดคำถามว่า กลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้ากลุ่มนี้จะมีความสนใจที่จะขอใช้บริการ TPA หรือไม่ อย่างไร ดังนั้น
ในการให้บริการ TPA จะต้องพิจารณาถึงกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าที่มีสัญญาขายไฟฟ้าให้กับภาครัฐอยู่แล้ว
ด้วย เพื่อจะได้ทราบขนาดของการให้บริการ TPA 

2. ในกรณีที่ต้องการสนับสนุนและจูงใจให้ผู้ผลิตไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมีการ
ขอใช้ระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าและขายไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าของตนนั้นจำเป็นต้องมีการพิจารณาใหม้ี
การกำหนดอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนใน
หน่วย บาท/kWh และนอกจากอัตราค่าใช้สายส่งแล้ว ควรมีอัตราค่าความไม่สมดุลที่บังคับใช้เฉพาะ
สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน หรือควรมีการแยกประเภทของผู้ใช้บริการและกำหนด
อัตราเฉพาะสำหรับผู้ใช้ประเภทต่าง ๆ จะเหมาะสมกว่าใช้อัตรารูปแบบเดียวครอบคลุมผู้ใช้ทุก
ประเภท 

3. ในการกำหนดอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าและอัตราค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต้องไม่ซ้ำซ้อน 
และควรมีการชี้แจงให้ชัดเจนด้วยว่าอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายที่เรียกเก็บนั้นไม่มีส่วนใดที่ซ้ำซ้อน
กับอัตราค่าไฟฟ้าปกต ิ

4. ในการปรับปรุงแก้ไขอัตราค่าบริการ ควรใช้ปริมาณการใช้โครงข่ายเป็นตัวกำหนดแทนการใช้
ระยะเวลา เช่น กำหนดว่าในโครงข่ายหนึ่งมีผู้เข้ามาใช้บริการจนความจุของสายใกล้เกินค่ามาตรฐาน
ความปลอดภัย จึงต้องมีการขยายโครงข่าย แล้วจึงมีการปรับปรุงอัตราค่าบริการ เพราะว่าลักษณะ
การใช้บริการโครงข่ายแต่ละพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อัตราค่าบริการจึงควรปรับให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงนั้น ไม่ใช่ปรับตามเวลา 

5. กรณีซื้อขายในพื้นที่ผู้ซื้อผู้ขายเชื่อมต่อในระดับแรงดันต่ำ ไม่ควรเรียกเก็บค่าบริการสายส่งในระดับ
แรงดันกลางและแรงดันสูง ในประเด็นดังกล่าวนี้ ถึงแม้ตามข้อเท็จจริงผู้ซื้อขายที่เชื่อมต่อในระดับ
แรงดันต่ำอาจจะไม่ได้อาศัยโครงข่ายระดับแรงดันสูงในการส่งผ่านกำลังไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม ผู้ซื้อและ
ผู้ขายยังได้รับความมั่นคงและความเชื่อถือได้ที่โครงข่ายระดับแรงดันสูงมอบให้กับโครงข่ายไฟฟ้าโดย
ภาพรวม ดังนั้น จึงควรพิจารณาเก็บค่าบริการของโครงข่ายไฟฟ้าระดับแรงดันสูงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การให้ความมั่นคงของโครงข่ายไฟฟ้า 

6. กรณีการซื้อขายข้ามพื้นที่แต่เป็นการซื้อขายในระยะทางสั้น ๆ เช่น ผู้ผลิตและผู้ใช้อยู่บริเวณเขตแบ่ง
พื้นที่ซึ่งอยู่คนละพื้นที่แต่ระยะทางใกล้กัน หากเรียกเก็บค่าบริการทั้ง 2 พื้นที่อัตราจะสูงเกินไปหรือไม่ 
ในการแก้ปัญหาดังกล่าวนี้ แนวทางการกำหนดอัตราค่าบริการควรพิจารณาระยะห่างระหว่างผู้ซื้อ
และผู้ขาย อย่างไรก็ตาม แนวทางการกำหนดอัตราค่าบริการโดยพิจารณาระยะห่างระหว่างผู้ซื้อและ
ผู้ขายจะมีความซับซ้อนในการนำไปประยุกต์ใช้อย่างมาก ในช่วงเริ่มต้นให้บริการโครงข่ายสำหรับ
บุคคลที่สามจึงควรใช้แนวคิดแบบ Postage Stamp และในอนาคตหากโครงข่ายสำหรับบุคคลที่สาม
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ได้รับความนิยมมากขึ้นอาจใช้แนวทางการกำหนดอัตราค่าบริการที่มีการพิจารณาระยะทางมา
ประยุกต์ใช้ได ้

7. สาเหตุหนึ่งที่ส่งผลให้ค่าบริการสูงเกินกว่าจะจูงใจผู้ใช้บริการ คือ อัตราค่าบริการ Backup สูงเกินไป 
โดยสัดส่วนของ Backup ไม่ควรถูกกำหนดด้วยค่า UF (Utilization Factor) จริงของระบบ มิเช่นนั้น
แล้วผู้ใช้บริการจะสามารถลงทุนระบบโครงข่ายเท่าไรก็ได้และยังสามารถเรียกเก็บค่าบริการสะท้อน
ต้นทุนได้ทั้งหมด สัดส่วนค่าบริการ Backup ควรกำหนดตามค่ามาตรฐานที่กำหนด เช่น หากกำหนด
ว่าค่าความจุไฟฟ้าสำรองควรอยู่ที่ 20% สัดส่วนต้นทุนที่จะนำมาคิด Backup ก็ควรนำมาคิดเพียง 
20% เท่าน้ัน 

8. การกำหนดอัตราค่าบริการชดเชยความไม่สมดุลควรมีความเหมาะสม เพราะหากอัตรารับซื้อไฟฟ้า
ส่วนเกินสูงเกินไปอาจไม่จูงใจให้ผู้ผลิตควบคุมสมดุลของระบบไฟฟ้า  ดังนั้น จึงควรมีการพิจารณา
ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าของผู้เชื่อมต่อขอใช้บริการ และการกำหนดอัตรารับซื้อค่าชดเชยพลังงานไฟฟ้า
ไม่สมดุลกรณีที่ผู้ผลิตไฟฟ้ามีกำลังผลิตมากกว่าความต้องการใช้ ไม่ควรสูงกว่าต้นทุนการผลิตไฟฟ้า
ของผู้ผลิต 

9. การกำหนดอัตราค่าบริการชดเชยความไม่สมดุลเป็นบทปรับนั้นค่อนข้างเป็นหลักการที่เหมาะสม แต่
ในส่วนของค่าบริการส่วนเสริม และ Backup หากต้องจ่ายทุก ๆ เดือนนั้นไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไรนัก 
หากสามารถเปลี่ยนหลักในการเรียกเก็บจากเดิมที่เรียกเก็บทุกเดือนมาเป็นรูปแบบของบทปรับ
เช่นเดียวกับ ค่าชดเชยพลังงานไฟฟ้าไม่สมดุลน่าจะเหมาะสมมากกว่า เพราะหากเป็นรูปแบบของบท
ปรับผู้ลงทุนเองก็จะหาทางวางแผนการดำเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงบทปรับนั้น ทำให้ช่วยลดผลกระทบที่
มีต่อความมั่นคงของโครงข่ายได้เช่นกัน 

10. หากใช้ค่าเงินลงทุนที่เป็นมาตรฐานในการกำหนดอัตราค่าบริการแทนการนำสินทรัพย์ของการไฟฟ้า
มาคำนวณ ผลลัพธ์อัตราอาจมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงควรมีการศึกษาเปรียบเทียบอัตรา
ค่าบริการที่คิดจากต้นทุนจริงและต้นทุนมาตรฐาน 

11. ผลคำนวณอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายควรมีการนำไปเปรียบเทียบกับอัตราค่าบริการความต้องการ
ใช้ไฟฟ้า (Demand Charge) และ อัตราค่าบริการโครงข่ายระบบจำหน่ายไม่ควรแตกต่างจาก
ค่าบริการความต้องการใช้ไฟฟ้ามากนัก 

12. การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายควรมีการแยกประเภทสินทรัพย์และต้นทุนต่าง ๆ ตามอัตราค่าบริการที่
เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน เช่น มีการแยกต้นทุนสำหรับให้บริการระบบโครงข่าย การให้บริการเสริม การ
ให้บริการสำรองไฟฟ้า เป็นต้น โดยต้นทุนที่จะนำมาคำนวณค่าบริการโครงข่ายควรเป็นต้นทุนที่ เกิด
เพิ่มขึ้นมาจากการให้บริการโดยตรง ไม่ใช่ต้นทุนที่มีอยู่เดิม และควรแจกแจงรายละเอียดให้ชัดเจนว่า
ต้นทุนที่นำมาคิดค่าบริการประกอบด้วยอะไรบ้าง 

13. ในมุมมองของผู้รับใบอนุญาตฯ เอกชน เหตุจูงใจที่จะเข้าใช้บริการโครงข่ายจำหน่าย คือการที่ไม่ต้อง
ลงทุนสร้างระบบโครงข่ายเอง ดังนั้น หากผู้รับใบอนุญาตฯ เอกชนต้องการจะเปรียบเทียบความคุ้มค่า
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ระหว่างการลงทุนสร้างโครงข่ายกับการใช้บริการโครงข่ายของการไฟฟ้า เงินต้นทุนที่ผู้รับใบอนุญาตฯ 
เอกชนจะพิจารณาจะมีเพียงสินทรัพย์ระบบโครงข่าย และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน จะไม่รวมแผน
ลงทุนในอนาคต จึงเกิดคำถามว่าทำไมถึงนำแผนการลงในอนาคตมารวมเป็นต้นทุนที่นำมาคิดอัตรา
ค่าบริการโครงข่าย ดังนั้น ถ้าตัดต้นทุนส่วนนี้ออกอาจจะช่วยลดอัตราค่าบริการลงได้หรือไม่  ในการ
จัดทำผลการศึกษาจึงควรมีการแยกกรณีเพื่อเปรียบเทียบระหว่างการกำหนดอัตราค่าบริการแบบมี
การคำนวณต้นทนุแผนการลงทุนในอนาคตและแบบที่ไม่คิดต้นทุนของแผนการลงทุนในอนาคต 

14. การกำหนดรูปแบบผลการคำนวณที่มีการพิจารณาไม่คิดต้นทุนบางอย่างทั้ง 8 รูปแบบ ควรมีการ
วิเคราะห์ข้อดี-ข้อเสีย และผ่านการประชุมร่วมกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายก่อนที่จะได้ข้อสรุปว่าควรใช้
รูปแบบใด 

15. ควรแสดงตัวอย่างการคิดอัตราค่าบริการที่ประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริง เพื่อให้ผู้ศึกษามีความเข้าใจ
ในหลักการคำนวณอัตราค่าบริการมากขึ้น 

16. อัตราค่าบริการโครงข่ายจำหน่ายจะถูกหรือแพงไม่สำคัญเท่าความเหมาะสมของโครงสร้างต้นทุนและ
แนวคิดการกำหนดอัตราค่าบริการ ถ้าหากแสดงให้เห็นว่าต้นทุนที่นำมาพิจารณานั้นเป็นต้นทุนที่
เกี่ยวข้องกับการให้บริการโครงข่ายจริง ผู้ใช้บริการก็น่าจะยอมรับในอัตราค่าบริการที่บังคับใช้ได้ 

17. เพื่อให้อัตราค่าบริการมีความจูงใจการไฟฟ้าอาจจำเป็นต้องมีการลดอัตราค่าบริการต่าง ๆ ไปอยู่ใน
ระดับที่จูงใจให้มีผู้มาขอใช้บริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้า โดยเนื่องจากปัจจุบันต้นทุนของการ
ไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายมีการเรียกคืนตามหลักการของ ROIC (Return on Invested Capital) ทำให้การ
ลดอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าและอัตราค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี ่ยวข้องนั้น การไฟฟ้าฝ่าย
จำหน่ายอาจสามารถได้รับรายได้ชดเชยจากการขายไฟฟ้าปกติได้ (แค่ค่าไฟฟ้าปกติอาจจะสูงขึ้น) โดย
อัตราค่าบริการระบบโครงข่ายควรมีค่าประมาณ 10% ของค่าไฟฟ้าปกติ 

 
สรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในด้านอื่น ๆ 

• ขอบเขตการศึกษาควรครอบคลุมทั้ง 3 การไฟฟ้า ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้า
นครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

• ในกรณีที่ผู้ผลิตเชื่อมต่อเพื่อขายไฟฟ้าให้กับโครงข่ายของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะไม่
สามารถเชื่อมต่อเพื่อขายไฟฟ้าให้กับโครงข่ายจำหน่ายได้ เนื่องจากปัญหาด้านการควบคุมการไหล
ของกำลังไฟฟ้า จึงควรมีการศึกษาปัญหาในเชิงเทคนิคอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้เมื่อมีการให้บริการ
โครงข่ายสำหรับบุคคลที่สาม 

• ในการเชื่อมต่อของผู้ขอใช้บริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าควรมีการพิจารณาว่าผู้ผลิตไฟฟ้าและ
ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเพิ่มเติมมากกว่า 1 แหล่งได้หรือไม่ หากอนุญาตให้ผู้ใช้ไฟฟ้า
สามารถซื้อไฟฟ้าได้ทั้งจากผู้ผลิตเอกชนและการไฟฟ้า จะส่งผลต่อการเรียกเก็บอัตราค่าบริการความ
ไม่สมดุลหรือไม่ นอกจากนี้ หากผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถทำสัญญากับผู้ผลิตได้หลายรายอาจจะทำให้การ
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รายงานแผนการใช้บริการทำได้ค่อนข้างยาก จึงควรระบุให้ชัดเจนว่าข้อกำหนดในการใช้บริการนั้น 
ผู้ใช้บริการสามารถซื้อกำลังไฟฟ้าจากผู้ผลิตเพียงรายเดียวหรือสามารถซื้อได้จากหลายราย 

• หากมีการบังคับใช้อัตราค่าบริการสำหรับ TPA แล้ว ควรปรับแนวคิดการคำนวณอัตราค่าไฟฟ้าปกติ
ให้มีความสอดคล้องกัน 

• หากหน่วยงานเอกชนต้องการที่จะดำเนินธุรกิจโครงข่ายระบบจำหน่าย เอกชนควรที่จะสามารถนำ
แนวคิดการให้บริการทั้งในส่วนของสัญญาและแนวทางการกำหนดอัตราค่าบริการที่การไฟฟ้าฝ่าย
จำหน่ายบังคับใช้มาปรับใช้กับผู้ใช้บริการของตนได้เช่นเดียวกัน 

• โครงการนำร่องเกี่ยวกับการให้บริการโครงข่ายจำหน่ายนั้น ควรเริ่มต้นใช้ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม
ก่อนที่จะบังคบัใช้รวมทั้งประเทศ เพื่อดูการตอบรับและศึกษาข้อดีข้อเสียให้ดีเสียก่อน 

• ควรมีการจัดสัมมนาหารือรวมกันทุกฝ่าย ทั้งการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย ผู ้ประกอบกิจการพลังงาน
ภาคเอกชน และคณะนักวิจัยจุฬาฯ เพื่อให้ผลการศึกษาได้ข้อสรุปที่สอดคล้องกับความเห็นจากฝ่ายที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

• ในการจัดทำข้อมูลโครงสร้างต้นทุนที่ได้รับจากการไฟฟ้าควรให้หน่วยงานตรวจสอบบัญชีภายนอกเข้า
มาตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และผู้ใช้บริการสามารถมั่นใจได้ว่าต้นทุนที่นำมาคิดนั้นเป็น
ต้นทุนที่มีความเหมาะสมแล้วในการนำมากำหนดอัตราค่าบริการโครงข่าย 

 
จากการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบกิจการพลังงานภาคเอกชน ความเห็นบางความเห็น

ถูกยกขึ้นเป็นประเด็นหารือจากผู้ให้ความเห็นหลายหน่วยงานและหลายท่าน ประเด็นเหล่านี้ถือเป็นประเด็น
สำคัญที่ผู้ประกอบกิจการพลังงานภาคเอกชนให้ความสนใจ คณะนักวิจัยจึงได้จัดทำแผนภูมิวงกลมแสดงให้
เห็นถึงจำนวนครั้งที่ประเด็นหารือต่าง ๆ ได้ถูกกล่าวถึงในการประชุมร่วมกับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
พลังงานภาคเอกชน ดังรูปที่ 3.3 

ประเด็นที่ 1 : แนวคิดการแบ่งอัตราค่าบริการออกเป็นค่าบริการผ่านสาย (Wheeling Charge) 
ค่าบริการเสริม (Ancillary Service) และค่าบริการ Backup รวมทั้งแนวคิดการแบ่งอัตราค่าบริการตามพื้นที่/
แรงดัน ได้รับความเห็นชอบจากผู้ให้ความเห็นส่วนใหญ่ ผู้ให้ความเห็นจาก 10 หน่วยงาน ให้ความเห็นว่าเป็น
วิธีการที่เหมาะสม โดย 4 หน่วยงาน ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าอาจจะพิจารณาระยะทางร่วมด้วย 

ประเด็นที ่ 2 : ความเหมาะสมของอัตราค่าบริการเบื ้องต้น ผู ้ให้ความเห็นจาก 7 หน่วยงานให้
ความเห็นว่าอตัราค่าบริการมีค่าสูงเกินไป 

ประเด็นที่ 3 : โครงสร้างต้นทุนและการกำหนดอัตราต้องมีประสิทธิภาพ เหมาะสม และไม่ซ้ำซ้อน ซึ่ง
ผู้ให้ความเห็นจาก 13 หน่วยงานได้ให้ความเห็นในเรื่องนี้ไปในแนวทางเดียวกันว่าต้นทุนที่นำมากำหนดอัตรา
ค่าบริการต่าง ๆ ควรพิจารณาเฉพาะสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ และต้องไม่ซ้ำซ้อนกับต้นทุนค่า
ไฟฟ้าปกติ 
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ประเด็นที่ 4 : ไม่ควรเรียกเก็บอัตราค่าบริการในระดับแรงดันที่สูงกว่ากรณีที่ผู้ซื้อขายอยู่ในพื้นที่/
ระดับแรงดันเดียวกัน ผู้ให้ความเห็นจาก 5 หน่วยงาน ให้ความเห็นว่า หากผู้ซื้อขายไฟฟ้าเชื่อมต่ ออยู่ที่ระดับ
แรงดันเดียวกันในพื้นที่เดียวกัน การเรียกเก็บอัตราในระดับแรงดันที่สูงกว่าไม่สมเหตุสมผล 

ประเด็นที่ 5 : ควรมีอัตราค่าบริการเฉพาะสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ผู้ให้ความเห็น
จาก 6 หน่วยงานให้ความเห็นว่าการกำหนดอัตราค่าบริการระบบจำหน่ายควรกำหนดอัตราค่าบริการตาม
ประเภทของผู ้ใช้บริการ การกำหนดอัตราในหน่วยบาทต่อกิโลวัตต์ไม่จูงใจให้ผู ้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนเข้ามาใช้บริการ จึงควรมีการคิดอัตราในหน่วยบาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง เป็นอัตราเฉพาะที่ใช้สำหรับ
ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 

ประเด็นที่ 6 : อายุสัญญาการใช้บริการโครงข่ายสำหรับบุคคลที่สามควรสอดคล้องกับอายุสัญญาซื้อ
ขายไฟฟ้า ผู้ให้ความเห็นจาก 7 หน่วยงาน ให้ความเห็นว่าอายุสัญญาระยะยาว 3 ปี ไม่จูงใจและไม่ได้ให้ความ
มั่นใจในการใช้บริการต่อผู้มาเชื่อมต่อ ควรปรับระยะเวลาให้สอดคล้องกับสัญญาซื้อขายไฟฟ้าซึ่งโดยปกติแล้วมี
ระยะเวลาประมาณ 10 – 20 ป ี

ประเด็นที่ 7 : สิทธิ์สั่งปลดการใช้บริการ หรือ การยกเลิกสัญญาควรมีความชอบธรรม ผู้ให้ความเห็น
จาก 5 หน่วยงาน ให้ความเห็นว่าหากสิทธิ์ในการสั่งปลดหรือเลิกสัญญาเป็นสิทธิ์เด็ดขาดของผู้ให้บริการเพียง
ฝ่ายเดียว จะทำให้ผู้ใช้บริการมีความเสี่ยงสูงมากในการถูกยกเลิกสัญญาและทำให้เกิดความเสียหาย 

ประเด็นที่ 8 : ข้อบังคับอื่น ๆ ที่บังคับใช้กับผู้ประกอบกิจการพลังงานควรปรับปรุงเพื่อรองรับการ
ให้บริการสำหรับบุคคลที่สาม ผู ้ให้ความเห็นจาก 5 หน่วยงานให้ความเห็นว่าในปัจจุบันอาจมีข้อบังคับ
บางอย่างที่ทำให้ผู้ประกอบธุรกิจพลังงานบางรายไม่สามารถใช้บริการระบบจำหน่ายสำหรับบุคคลที่สามได้ จึง
ควรมีการศึกษาข้อบังคับต่าง ๆ เหล่านั้น และปรับปรุงแก้ไขเพื่อรองรับการให้บริการสำหรับบุคคลที่สาม 
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รูปที่ 3.3 แผนภูมิวงกลมแสดงสัดส่วนความคิดเห็น 

 

3.2 ผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับต้นแบบสัญญาการเชื่อมต่อการให้บริการระบบ
โครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้า 

จากผลการรับฟังความคิดเห็นเบื้องต้นจากทั้ง 12 บริษัท ในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน ดังที่ได้แสดง
ในตารางที่ 3.3 นั้น พบว่า บริษัทส่วนใหญ่เห็นว่าลักษณะสัญญาการเชื่อมต่อการให้บริการระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าควรมีความสอดคล้องกับสัญญาที่ทำกับลูกค้า ซึ่งโดยมากจะเป็นสัญญารายปีหรือเป็นสัญญาระยะยาว  
นอกจากนี้ บริษัทบางแห่งยังให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า ในสัญญาการเชื่อมต่อการให้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
ควรมีการกำหนดข้อบังคับต่าง ๆ เช่น ห้ามจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบเกินค่าที่กำหนด หากเกินอาจจะมีค่าปรับ
หรือไม่ได้เงิน ซึ่งควรมีการศึกษาข้อบังคับในส่วนนี้ด้วย อย่างไรก็ตาม ควรมีการพิจารณาผ่อนปรนเป็นบางจุด 
เพื่อเป็นการเปิดโอกาสและจูงใจให้เอกชนเข้ามาใช้บริการโครงข่ายของการไฟฟ้าฯ  

จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ทางคณะนักวิจัยจึงได้ร่างต้นแบบสัญญาการเชื่อมต่อการให้บริการระบบ
โครงข่ายไฟฟ้า พร้อมทั้งประชุมกับบริษัทเอกชนทั้ง 6 แห่ง ดังที่ได้แสดงในตารางที่ 3.5 รวมทั้งการประชุม
ในช่วงปรับปรุงผลการศึกษาแสดงในตารางที่ 3.6 เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากทางบรษิัทเกี่ยวกับต้นแบบสัญญา
ดังกล่าว โดยรายละเอียดของต้นแบบสัญญา รวมถึงความเห็นของบริษัทเอกชน ได้แสดงแยกเป็นหัวข้อ
ดังต่อไปนี้  
  

แบ่งอัตรา WC/AS/BU, 
10

ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ, 7

โครงสร้างต้นทุนต้องไม่
ซ ้าซ้อน, 12ไม่ควรคิดอัตราในระดับ

แรงดันสูงกว่า, 5

มีอัตราที่เหมาะสมกับ RE, 
6

อายุสัญญาควรสอดคล้อง
กับ PPA, 7

สิทธิสั่งปลด/ยกเลิก ควร
ชอบธรรม, 5

ข้อบังคับอื่น ๆ ต้อง
รองรับ TPA, 5
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3.2.1 ต้นแบบสัญญาการเชื่อมต่อการให้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
ต้นแบบสัญญาที่คณะนักวิจัยไดร้่างขึ้นมาเบื้องต้น ประกอบด้วย 3 ส่วนหลักๆ ได้แก่ วัตถุประสงค์และ

สาระสำคัญของสัญญา การให้และรับบริการ ซึ่งครอบคลุมประเด็นทางเทคนิคสำคัญที่เกี่ยวข้องด้วย ได้แก่ 
การรักษาสมดุลของระบบไฟฟ้า และการเสริมสร้างความมั ่นคงให้กับระบบไฟฟ้า และส่วนสุดท้ายคือ  
การบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งครอบคลุมประเด็นทางกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยภาพรวมของต้นแบบ
สัญญา สามารถแสดงโดยสรุปได้ดังรูปที่ 3.4  

 

 
รูปที่ 3.4 ภาพรวมของต้นแบบสัญญาการเชือ่มต่อการให้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้า  

 
รายละเอียดของต้นแบบสัญญาการเชื่อมต่อการให้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่ใช้ในการรับฟังความ

คิดเห็นในช่วงปรับปรุงผลการศึกษาในช่วงที่โครงการใกล้เสร็จสิ้น โดยผลการจัดทำต้นแบบสัญญาอยู่ในขั้นใกล้
สมบูรณ์ มีสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้  

 
(1) วัตถุประสงค์และสาระสำคัญของสัญญา ประกอบด้วยสาระสำคัญดังต่อไปนี ้

(1.1) ลักษณะการใช้บริการระบบโครงข่าย ส่วนนี้ได้ระบุถึงความเป็นเจ้าของโครงข่ายไฟฟ้าของ 
กฟภ./กฟน. หน้าที่ในการจัดทำข้อกำหนดและเอกสารอื่นที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา และ
ลักษณะการใช้โครงข่ายไฟฟ้าของผู้ใช้บริการ 

- ต้นแบบสัญญากำหนดว่า กฟน./กฟภ. เป็นเจ้าของระบบจำหน่ายและระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
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- กฟน./กฟภ. จะเป็นผู ้จัดทำ (1) ข้อกำหนดเกี ่ยวกับการเชื ่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
(Connection Code) (2) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้า (Service 
Code) (3) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้า (Operation Code) (4) 
อัตราค่าบริการระบบส่งไฟฟ้า (5) อัตราค่าบริการรักษาความสมดุลของระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
และ (6) รายการทรัพย์สินเชื่อมต่อ (Connection Assets) ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
ฉบับนี ้

- ผู้ใช้บริการประสงค์ที่จะใช้ระบบของ กฟภ./กฟน. เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ของตน 
(1.2) อายุสัญญา ส่วนนี้ได้แบ่งว่าระยะเวลาของสัญญาออกเป็น 2 แบบได้แก่ สัญญาระยะสั้นมีอายุไม่

เกิน 1 ปี และสัญญาระยะยาวมีอายุ 1 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 3 ปี ทั้งนี้ การกำหนดข้อจำกัดของอายุ
สัญญามีเหตุผลจากมุมมองของ กฟน./กฟภ. ว่าหากกำหนดระยะเวลาสัญญาไว้นานเกินไปอาจ
เกิดความไม่แน่นอนของระบบส่งไฟฟ้า เช่น อาจมีกรณีที่ระบบเต็มได้โดยไม่อาจคาดการณ์ไว้ได้
ก่อน 

(1.3) สิ่งที่ปฏิบัติก่อนวันลงนาม ส่วนนี้ได้ระบุว่า ผู้ใช้บริการต้องส่งมอบหลักประกันให้ กฟน./กฟภ. 
ก่อนวันลงนามเพื่อประกันการปฏิบัติตามสัญญา 

- หลักประกันการปฏิบัติการตามสัญญา หมายความว่า หลักประกันในจำนวนและรูปแบบที่ 
กฟน./กฟภ. กำหนดให้ผู้ใช้บริการจัดหาเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามหน้าที่ที่กำหนด
ในสัญญาฉบับนี้และเอกสารแนบท้าย เช่น เลตเตอร์ออฟเครดิต Letter of Credit หรือ
หนังสือรับรองจากธนาคาร บัญชีเอสโครว์ เงินสด หรือ หลักประกันใด ๆ เป็นความตกลงของ
ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการระบบจำหน่ายไฟฟ้ากับผู้ใช้บริการ เช่น หนังสือค้ำประกัน 
(performance bond)  

- หลักประกันการปฏิบัติการตามสัญญาที่ส่งมอบก่อนวันลงนามนี้จะถูกใช้เพื่อเป็นหลักประกัน
การปฏิบัติการตามสัญญาฉบับนี้ 

- โดย กฟน./กฟภ. จะคืนหลักประกันดังกล่าวเมื่อสัญญาฉบับนี้ครบอายุสัญญา และมีสิทธิริบ
หรือบังคับประกันดังกล่าวในกรณีที่ผู้ใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าปฏิบัติผิดสัญญา 

(2) การให้บริการ/รับบริการ ประกอบด้วยสาระสำคัญดังต่อไปนี ้
(2.1) การใช้บริการระบบโครงข่าย ส่วนนี้ได้ระบุว่าถึงสิทธิและหน้าที่ในการใช้ระบบโครงข่ายตาม

วัตถุประสงค์ของสัญญา  

- ผู ้ใช้บริการโครงข่ายต้องระบุปริมาณพลังไฟฟ้าที ่จะส่งผ่านโครงข่ายของ กฟภ ./กฟน. 
(contracted capacity) โดยจะต้องมีการระบุจุดรับ (จุดที่ผู้ใช้บริการส่งพลังงานไฟฟ้าเข้าไป
ในระบบโครงขา่ย) และ จุดส่ง (จุดที่พลังงานไฟฟ้าถูกส่งให้กับลูกค้าของผู้ใช้บริการ) 
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- นอกจากการระบุถึง contracted capacity แล้วยังมีการระบุถึงปริมาณรวมกำลังไฟฟ้า
สูญเสียของสายส่งไฟฟ้าอีกด้วย 

- เพื่อประโยชน์ในการประสานงานและการวางแผนการใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้า กฟน. 
และ กฟภ. จะประกาศศักยภาพของระบบจำหน่ายไฟฟ้าที ่ม ีอยูให้ผู ้ใช้บริการทราบ 
นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ส่งแผนการใช้บริการระบบจำหน่ายไฟฟ้ารายปี แผนการใช้
บริการระบบจำหน่ายไฟฟ้ารายเดือนตามแบบที่ กฟน./กฟภ. กำหนด 

(2.2) หน้าที่ของผู้ใช้บริการ ส่วนนี้ได้ระบุถึงหน้าที่ของผู้ใช้บริการในการชำระค่าตอบแทนให้กับ กฟน. 
และ กฟภ. 

- ผู้ใช้บริการโครงข่ายต้องชำระค่าเชื่อมต่อ (Connecton Charge) รวมถึงชำระค่าบริการ
ระบบโครงข่ายไฟฟ้า (Wheeling Charge) ตามอัตราที่ กฟน./กฟภ. ประกาศและได้รับ
ความเห็นชอบจาก กกพ. แล้ว 

- นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งการเกี่ยวกับการใช้ระบบโครงข่ายไฟฟ้า
ของ กฟน./กฟภ. ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด และ
ห้ามดำเนินการใด ๆ กับทรัพย์สินที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าโดยไม่แจ้งให้ 
กฟน./กฟภ. ทราบเป็นหนังสือล่วงหน้า ยกเว้นกรณีที่อาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต
หรือทรัพย์สินของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด 

(2.3) หน้าที่ของผู้ให้บริการ ส่วนนี้ได้ระบุถึงหน้าที่ของ กฟน./กฟภ. ในการให้บริการระบบโครงข่าย
แก่ผู้ใช้บริการ 

- กฟน./กฟภ. มีหน้าที่ต้องรักษาความสมดุลของระบบ โดยสัญญาได้กำหนดนิยามของ “ความ
ไม่สมดุล (Imbalance)” ว่า ผลต่างระหว่างพลังงานตามสัญญากับพลังงานที่ส่งผ่านจริง 

- นอกจากนี้ ยังระบุว่า กฟน. และ กฟภ. สงวนสิทธิ์สั่งลดการส่งผ่านของปริมาณพลังไฟฟ้าของ
ผู ้ใช้บริการหรือตัดการเชื ่อมต่อที ่มีการส่งผ่านไฟฟ้ามากกว่า 105% ของ contracted 
capacity ที่กำหนดตามสัญญา 

(2.4) หลักการคิดค่าบริการระบบโครงข่าย ส่วนนี้ได้ระบุถึงสิ่งที่ กฟน./กฟภ. สามารถเรียกเก็บได้จาก
ผู้ใช้บริการ 

- ปริมาณพลังไฟฟ้าที่ผู้ใช้บริการระบุจะถูกนำไปคำนวณค่าบริการระบบโครงข่ายของ กฟภ./
กฟน.และ ค่าใช้จ่ายอื่น ได้แก่ 1) ค่าเชื่อมต่อ 2) ค่ารักษาความสมดุล และ 3) ค่าเสริมความ
มั่นคง 4) ค่าบริการที่เกิดค่าใช้จ่ายจากนโยบายภาครัฐจะถูกเรียกเก็บโดย กฟภ./กฟน. 

- ในกรณีที่เกิดความไม่สมดุลไม่เกินกว่าปริมาณที่กำหนดในสัญญา กฟน./กฟภ. ไม่มีสิทธิคิด
ค่าปรับ 
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- ภาคเอกชนให้ความเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้านั้นอาจไม่
เกิดขึ้น เนื่องจากเป็นการลงทุนระยะยาวและต้นทุนอาจไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแม้ว่าจะเป็น
กรณีการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย 

(2.5) การยืนยัน ส่วนนี้ได้ระบุถึงการยืนยันปริมาณพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้ในการคำนวณเพื่อเรียกเก็บ
ค่าบริการ  

- กฟน./กฟภ. จะส่งคำยืนยันปริมาณพลังงานไฟฟ้าให้ผู ้ใช้บริการภายในเวลาที่กำหนดใน
สัญญา 

- ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ต้องพิจารณาและให้การรับรองคำยืนยันที่ กฟน./กฟภ. ส่งให้ 

- ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ถูกส่งผ่านระบบจำหน่ายและระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่ได้รับการยอมรับ
โดยผู้ใช้บริการ จะถือเป็นปริมาณพลังงานไฟฟ้าจริง (Actual Capacity) และจะถูกใช้ในการ
คำนวณการเรียกเก็บเงินและการชำระเงิน 

(2.6) การชำระค่าบริการ ส่วนนี้ได้ระบุถึงขั้นตอน และวิธีการในการเรียกเก็บค่าบริการโดย กฟน./ 
กฟภ. 

-  กฟภ./กฟน. มีหน้าที่ออกใบชำระหนี้ซึ่งระบุค่าบริการต่าง ๆ ซึ่งมีทั้งแบบรายเดือนและราย
สัปดาห ์

- ผู้ใช้บริการชำระค่าบริการตามที่ กฟภ./กฟน. ออกใบแจ้งหนี้ โดยหากผู้ใช้บริการผิดนัดชำระ 
กฟภ./กฟน. มีสิทธิกำหนดค่าปรับอันเนื่องมาจากการชำระหนี้ล่าช้าตามดอกเบี้ยขั้นต่ำของ
เงินกู ้เบิกเกินบัญชี ซึ ่งประกาศโดยธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บวกด้วยสอง 
[Minimum Overdraft Rate (MOR) +2] นับตั้งแต่วันที่ผิดนัดจนกว่าจะชำระเงินแล้วเสร็จ
อีกส่วนหน่ึง 

- นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ต้องชำระดอกเบี้ยของค่าบริการค้างชำระในอัตราที่กำหนดใน
สัญญา 

 
(3) การบริหารจัดการความเสี่ยงทางกฎหมาย ประกอบด้วยสาระสำคัญดังต่อไปนี ้ 

(3.1) การเปลี่ยนแปลงทางกฏหมาย ส่วนนี้ได้ระบุถึงผลของสัญญาในกรณีที่มี “การเปลี่ยนแปลงทาง
กฎหมาย” 

- “การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย (change-in-law)” หมายความว่า เหตุการณ์อย่างหนึ่งอย่าง
ใดดังต่อไปนี้ ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากวันที่สัญญาฉบับนี้มีผลใช้บังคับโดยสมบูรณ์ และเป็นผล (1)  
จากการกระทำของหน่วยงานของรัฐบาล หรือ (2) การออกฎหมายหมายใหม่ หรือ (3) การ
ตีความมาตรฐานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงลักษณะการบังคับใช้หรือ
การตีความกฎหมายด้วย 
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- “กฎหมาย” หมายความว่า การออกข้อบังคับต่าง ๆ โดยหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นรูปของ
พระราชบัญญัติ พระราชกำหนด พระราชกฤษฎีกา ประมวลกฎหมาย เทศบัญญัติ ข้อกำหนด
ส่วนท้องถิ่น และสนธิสัญญาต่าง ๆ หรือในรูปอื่น ซึ่งมีลักษณะคล้ายกัน รวมถึงกฎหมายรอง
ต่าง ๆ เช่น กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง กฎประกาศ ระเบียบ คำสั่ง ข้อกำหนดของส่วน
ราชการต่าง ๆ  และหมายรวมถึงข้อกำหนดเกี่ยวกับการเชื ่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
(Connection Code) ข้อกำหนดเกี ่ยวกับการใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้า (Service 
Code) และข้อกำหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้า (Operation Code) ที่
ออกโดย กฟน./กฟภ. 

- ในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายส่งผลกระทบต่อการให้บริการระบบโครงข่ายซึ่ง เช่น 
ส่งผลให้ต้องมีการปรับขึ้น ค่าบริการระบบจำหน่ายไฟฟ้า ค่าบริการสำหรับการรักษาความ
สมดุลของระบบจำหน่ายไฟฟ้า อัตราค่าบริการสำหรับการเสริมความมั ่นคงของระบบ
จำหน่ายไฟฟ้า หรือ ค่าบริการที่เกิดค่าใช้จ่ายจากนโยบายภาครัฐให้สูงขึ้น กฟน./กฟภ. มี
สิทธิเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้นจากเหตุของการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายจากผู้ใช้บริการ
เกินกว่าค่าบริการที่เรียกเก็บตามปกติได้เมื่อได้รับการอนุมัติโดย กกพ. แล้ว 

ในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายส่งผลกระทบต่อการให้บริการระบบโครงข่ายซึ่ง เช่น 
ส่งผลให้มีการปรับลด ค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้า ค่าบริการสำหรับการรักษาความสมดุลของ
ระบบไฟฟ้า อัตราค่าบริการสำหรับการเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้า หรือ ค่าบริการที่เกิด
ค่าใช้จ่ายจากนโยบายภาครัฐให้สูงขึ้น กฟน./กฟภ. จะปรับลดค่าบริการเมื่อได้รับการอนุมัติโดย 
กกพ. แล้ว 

(3.2) การผิดสัญญา ส่วนนี้ได้ระบุถึงสิทธิและหน้าที่ของในกรณีที่มีการผิดสัญญา 

- คู่สัญญาฝ่ายที่ผิดสัญญาจะต้องแก้ไขการผิดสัญญาภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ
แจ้งจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง 

- หากคู ่สัญญาฝ่ายที ่ผิดสัญญาไม่สามารถแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาดังกล่าว 
คู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ได้ผิดสัญญามีสิทธิเรียกร้องให้ฝ่ายที่ผิดสัญญาปฏิบัติการตามหน้าที่ที่กำหนด 
หรือ พักการชำระค่าบริการ หรือ พักการปฏิบัติการตามหน้าที่ของตน หรือใช้สิทธิตาม
กฎหมายในการชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น 

- ในกรณีที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญานี้เนื่องจากเหตุสุดวิสัย สัญญาฉบับนี้ยังมีผลใช้
บังคับต่อไปแต่คู่สัญญาฝ่ายนั้นพักการปฏิบัติการตามสัญญาในช่วงเวลาที่เกิดสุดวิสัยนั้น 

- “เหตุสุดวิสัย” หมายความว่า เหตุการณ์หรือสถานการณ์อันจะเกิดขึ้นก็ดี จะให้ผลภัยพิบัติก็
ดีอันเป็นเหตุที่ไม่อาจป้องกันหรือควบคุมได้ และมิใช่เกิดจากความผิดหรือความประมาทของ
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บุคคลผู ้ต้องประสบเหตุหรือใกล้จะต้องประสบเหตุนั ้น แม้ทั ้งบุคคลนั ้นจะได้จัดการ
ระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได้จากบุคคลนั้นในฐานะและภาวะเช่นนั้น 

- ค่าเสียหายที่ผู ้ใช้บริการได้รับนั้น อาจรวมถึงควรค่าเสียโอกาส ความเสียหายจากการทำ
สัญญาในทางตลาด ความเสียหายตามสัญญาที่ทำกับสถาบันการเงินอีกด้วย 

(3.3) บทปรับในกรณีผู้ใช้บริการผิดสัญญา ส่วนนี้ได้ระบุให้ฝ่ายที่ผิดสัญญามีหน้าที่ต้องชำระค่าปรับ
ให้กับคู่สัญญาอีกฝ่าย 

- ผู้ใช้บริการต้องชำระค่าปรับ โดย กฟภ. และ กฟน. ในกรณีที่ตนไม่ปฏิบัติการตามสัญญา ใน
กรณี กฟน./กฟภ. มีสิทธิหักจากหลักประกัน 

- ในกรณีที่มีการหักหรือริบหลักประกัน ผู้ใช้บริการมีหน้าที่วางหลักประกันเพิ่มเติมเพื่อให้
หลักประกันนั้นมีจำนวนครบถ้วน 

- หากเป็นกรณีที่ กฟน./กฟภ. ไม่ปฏิบัติการสัญญา ผู้ใช้บริการมีสิทธิเรียกให้ กฟน./กฟภ. 
ชำระค่าปรับเช่นกัน (แต่ กฟน./กฟภ. ไม่ได้มีหน้าที่ส่งมอบหลักประกันให้กับผู้ใช้บริการ จึง
ไม่มีการริบหรือหักหลักประกันที ่กฟน./กฟภ. ส่งมอบให้กับผู้ใช้บริการ) 

 
(3.4) การเลิกสัญญา ส่วนนี้ได้แบ่งเป็น 4 กรณีย่อยดังนี้  

3.4.1 การเลิกสัญญาโดยเจตนาของคู่สัญญาทั้งสอง ซึ่งคู่สัญญาจะต้องตกลงเลิกสัญญาโดย
ทำเป็นลายลักษณ์อักษร 

3.4.2 ในกรณีการเลิกสัญญาโดยเจตนาของคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง ฝ่ายที่ประสงค์จะเลิกสัญญา
มีหน้าที่ต้องแจ้งคู่สัญญาอีกฝ่ายล่วงหน้าด้วยระยะเวลาอันเหมาะสม หากมีความ
เสียหายเกิดขึ ้นจากการยกเลิกสัญญา ฝ่ายที ่เสียหายชอบที ่จะได้รับการชำระ
ค่าเสียหายตามที่เกิดจริง 

3.4.3 ในการเลิกสัญญากรณีที่มีความผิด คู่กรณีฝ่ายที่ไม่ผิดมีสิทธิบอกเลิกโดยต้องทำเป็น
ลายลักษณ์อักษร 

3.4.4 อย่างไรก็ตาม กรณีมีข้อยกเว้นสิทธิของ กฟน./กฟภ. ในการเรียกค่าเสียหายจากบอก
เลิกสัญญาในกรณีที่ ผู้ใช้บริการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาเนื่องจากกรณีที่ กฟน./กฟภ. 
มีสิทธิเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมอันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายตาม
ข้อ กล่าวคือ ผู้ใช้บริการมีสิทธิบอกเลิกสัญญาโดยไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับ 
กฟน./กฟภ. 

(3.5) การโอนสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาของผู้ใช้บริการ ระบุถึงการดำเนินการในกรณีที่ผู้ใช้บริการ
ประสงค์จะโอนสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาให้กับบุคคลอื่น 

- ผู้ใช้บริการสามารถโอนสิทธิการใช้ระบบจำหน่ายไฟฟ้าของตนตามสัญญานี้ให้กับบุคคลอื่นใน
กรณีการรวมกิจการและได้รับความยินยอมจาก กฟน./กฟภ. เป็นลายลักษณ์อักษร 
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- ผู้รับโอนจะต้องเป็นบุคคลที่มีสิทธิตามกฎหมายในการใช้ระบบส่งไฟฟ้าและระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าและจะต้องมีคุณสมบัติตามที่ กฟน./กฟภ. ประกาศกำหนด 

- การรวมกิจการตามนิยามที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประกาศกำหนดตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน 
 

3.2.2 ผลการรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชน 
ในการประชุมกับบริษัทเอกชนทั้ง 6 แห่ง คณะนักวิจัยได้รับความเห็นจากทางบริษัทเกี่ยวกับร่าง

ต้นแบบสัญญาที่ได้กล่าวถึงในหัวข้อ 3.2.1 ซึ่งสามารถสรุปแยกเป็นประเด็นต่างๆ ได้ดังต่อไปนี ้
(1) ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์และสาระสำคัญของสัญญา มี 4 ประเด็น ดังต่อไปน้ี 

1.1 ประเด็นเรื่องคู่สัญญา: บริษัทบางแห่งเสนอให้สร้างความชัดเจนว่าเกี่ยวกับบุคคลที่จะมีสิทธิ
เข้าเป็นคู่สัญญาฝ่ายผู้ใช้บริการดังนี้ 

- ควรมีการสร้างความชัดเจนว่าผู้ที่จะมีสิทธิเชื่อมต่อเพื่อใช้บริการ TPA นั้น จะเป็น
ลูกค้าประเภทใดได้บ้าง ตัวอย่างเช่น จะกำหนดให้เฉพาะลูกค้าที่เป็นผู้เชื่อมต่ อใน
โครงข่ายอยู่แล้ว หรือ ลูกค้ารายใหม่ที่จะมาขอเช่ือมต่อ  

- ควรมีการแยกประเภทของผู้ใช้บริการเป็นผู้ใช้บริการรายเก่าและรายใหม่ออกจาก
กัน โดยเงื่อนไขของต้นแบบสัญญาที่บังคับใช้กับผู้ใช้บริการแต่ละประเภทอาจจะ
ต้องมีความแตกต่างกัน19 

- ควรมีการสร้างความชัดเจนว่าผู้ใช้ไฟฟ้า (ลูกค้าของผู้ใช้บริการตามสัญญา private 
power purchase agreement) จะสามารถซื้อไฟฟ้าได้จากทั้ง กฟน./กฟภ. และ
ผู้ใช้บริการระบบโครงข่ายของ กฟน./กฟภ. ในเวลาเดียวกัน 

1.2 ประเด็นเร ื ่องข้อกำหนดระบบโครงข่าย (Grid Code): บางบริษัทให้ความเห็นว่า
ข้อกำหนดเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า (Connection Code) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้
บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้า (Service Code) และข้อกำหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติการระบบ
โครงข่ายไฟฟ้า (Operation Code) ที่ออกโดย กฟน./กฟภ. นั้น ไม่ควรถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ได้เลยหลังจากที่คู่สัญญาได้ทำสัญญาใช้บริการระบบโครงข่ายแล้ว 

 
19 เนื่องจากหากเป็นผู้ใช้บริการรายใหม่ ในการเข้ามาเชื่อมต่อใช้บริการ TPA ต้องมีระยะเวลาในการก่อสร้าง ซึ่งในระยะก่อสร้างนั้น

ผู้ใช้บริการจะยังไม่ได้ใช้บริการโครงข่ายระบบจำหน่าย เช่นนี้แล้ว ผู้ใช้บริการจะต้องขอจองระบบจำหน่ายไว้ก่อนหรือไม่ เพราะหากไม่ได้จอง
ไว้ก่อน เมื่อก่อสร้างเสร็จ แต่ความจุของสายเต็ม ไม่สามารถส่งไฟให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าได้ จะทำให้ผิดสัญญาต่อผู้ใช้ไฟฟ้า ดังนั้น ในต้น แบบสัญญา
ควรคำนึงถึงประเด็นนี้และระบุรายละเอียดให้ชัดเจน นอกจากนี้ หากไม่มีการจัดสรรความจุสายส่งสำหรับผู้ใช้บริการรายเก่าและรายใหม่ 
แล้วใช้หลักการใครมาก่อนได้ก่อน อาจจะทำให้ผู้ใช้รายใหม่ไม่ได้รับบริการเลยก็เป็นได้ เมื่อไม่มีผู้ใช้รายใหม่ ๆ โอกาสเติบโตของธุร กิจก็จะ
น้อย 
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1.3 ประเด็นเรื่องอายุสัญญา: เป็นประเด็นที่บริษัท 6 มีความเห็นที่สอดคล้องกันว่า ระยะเวลา
ของสัญญาระยะยาวควรที่จะยึดตามระยะเวลาของการซื้อขายไฟฟ้าที่ทางบริษัททำกับลูกค้า 
หรือ อาจจะยึดตามอายุของโรงไฟฟ้า ส่วนสัญญาระยะสั้นไม่ควรต่ำกว่า 1 ปี ทั้งนี้ เพื่อความ
สะดวกในการทำสัญญาระหว่างบริษัทและลูกค้า และมีส่วนช่วยในการทำให้ลูกค้าเชื่อมั่นใน
ระบบโครงข่ายของการไฟฟ้าฯ มากขึ้น นอกจากนี้ ในสัญญาควรที่จะระบุถึงการขยาย
สัญญาเพ่ิมเติมเมื่อสัญญาเดิมสิ้นสุดลงด้วย  

1.4 ประเด็นเรื่องหลักประกัน: ประเด็นนี้ บริษัทส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมประชุมมีความเห็นว่า ควร
ระบุรายละเอียดของหลักประกันให้ชัดเจน เช่น เป็น Bank Guarantee ซึ่งเกือบทุกบริษัท
แนะนำให้ใช้ Bank Guarantee เป็นหลักประกัน โดยมีระยะเวลาตลอดอายุสัญญาโรงไฟฟ้า 
นอกจากนี ้ ยังมีบางบริษัทเสนอแนะให้ระบุแยกให้ชัดเจนว่า หลักประกันในสัญญา
ประกอบด้วยหลักประกันของอะไรบ้าง เช่น เป็นหลักประกันของอุปกรณ์ XX ในระบบ เป็น
ต้น  

 
(2) ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ/รับบริการ มี 5 ประเด็น ดังต่อไปน้ี 

2.1 ประเด็นเรื่องการระบุปริมาณพลังไฟฟ้าที่จะส่งผ่านโครงข่าย : บริษัทเอกชนส่วนใหญ่
เสนอว่า ควรระบุเป็นพลังงานไฟฟ้าในหน่วย (kW-hr) มากกว่าระบุเป็นกำลังไฟฟ้า (kW) 
เนื่องจากการระบุเป็นพลังงานไฟฟ้าจะสอดคล้องกับสัญญาที่บริษัททำไว้กับลูกค้าตั้งแต่แรก 
อย่างไรก็ตาม มี 2 บริษัทที่มีความเห็นว่า ควรระบุทั้งพลังงานไฟฟ้า และกำลังไฟฟ้าไป
พร้อม ๆ กัน เนื่องจากการระบุกำลังไฟฟ้าจะสามารถให้การไฟฟ้าฯ ได้พิจารณาถึงความจุ 
(Capacity) ของโครงข่ายปัจจุบันว่า เหมาะสมที่จะให้บริษัทเอกชนเข้ามาเชื่อมต่อหรือไม่ 

2.2 ประเด็นเรื่องการสั่งลดการส่งผ่านของปริมาณพลังไฟฟ้าของผู้ใช้บริการหรือตัดการ
เชื่อมต่อ: บริษัทเอกชนบางรายได้ตั้งข้อสังเกตว่าข้อกำหนดที่ไม่สามารถปลดวงจรได้แต่ให้
ลดการส่งผ่านกำลังไฟฟ้าในกรณีที่ส่งผ่านกำลังไฟฟ้าเกิน 105% ควรระบุคำจำกัดความให้
ชัดเจน เช่น หากเกิด Fault มาจากผู้ผลิตแล้วไม่สามารถปลดวงจรออกได้แบบนี้อาจจะมี
ปัญหา 

2.3 ประเด็นเรื่องการจ่ายค่าบริการ: บริษัทเอกชนทั้ง 6 บริษัท เห็นด้วยกับการที่ค่าเชื่อมต่อ
และค่าบริการโครงข่ายต้องแยกชำระกัน เพราะ การเชื่อมต่อแต่ละครั้งมีราคาไม่เท่ากัน
ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง ซึ่งต่างจากค่าบริการโครงข่ายที่สามารถเรียกเก็บเป็นรายเดือน
ตามการใช้บริการได้ และมีบริษัทบางแห่งเสนอแนะเพิ่มเติมให้ในสัญญาระบุให้ชัดเจนว่า 
ค่าเชื่อมต่อให้ชำระทีเดียวหลังการเชื่อมต่อแต่ละครั้ง  

2.4 ประเด็นเรื่องนิยามของความมั่นคง: บริษัทเอกชนบางรายเสนอให้สร้างความชัดเจนใน
เรื่องของความมั่นคงและความน่าเชื่อถือในโครงข่ายของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายว่าสามารถ
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ให้ความน่าเชื่อถือให้กับผู้ใช้บริการได้มากน้อยเพียงใด เนื่องจาก สาเหตุหลักที่ผู้ซื้อไฟฟ้ามา
ซื้อจากเอกชน คือ โครงข่ายของการไฟฟ้าไม่สามารถให้ความน่าเชื่อถือแก่ลูกค้าได้ ดังนั้น 
หากเอกชนจะต้องซื้อขายไฟกันโดยใช้โครงข่ายของการไฟฟ้า จึงเกิดคำถามว่า โครงข่าย
ของการไฟฟ้าสามารถให้ความมั่นคงและความน่าเชื่อถือในระดับที่ลูกค้าต้องการได้หรือไม่ 
นอกจากนี้ อยากให้มีนิยามชัดเจนเลยในสัญญาเลยว่า ความน่าเชื่อถือที่จะให้บริการนั้นมีใน
ระดับใดบ้าง 

2.5 ประเด็นเรื่องความถี่ในการชำระค่าบริการ: บริษัทเอกชนทั้ง 6 บริษัท มีความเห็นว่า การ
ออกใบแจ้งหนี้รายสัปดาห์ถือว่าถี่เกินไป และไม่สอดคล้องกันการจัดสรรงบประมาณของ
หน่วยงานส่วนใหญ่ซึ่งมีการวางแผนเป็นรายเดือนหรือรายไตรมาส   

 

(3) ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยง มี 5 ประเด็น ดังต่อไปน้ี 
3.1 ประเด็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางกฏหมาย: บริษัทที่เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่มีความเห็น

เกี่ยวกับ “ผล” ของการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายดังนี้ 

- การปรับเปลี่ยนอัตราค่าบริการอันเนื่องมาจากผลของกฎหมายนั้นเป็นสิ่งที่รับได้ 
เพราะ มีผลคุ้มครองทั้งผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ ในมุมของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการ
ซึ่งมีสถานะเป็นผู้ขายไฟฟ้า (ในสัญญา private power purchase agreement) 
สามารถอ้างหลักกฎหมายนั้นเพ่ือปรับราคาค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อได้ 

- อย่างไรก็ตาม การที ่จะมีการแก้ไขกฎหมายซึ ่งส่งผลให้การเรียกเก็บค่าบริการ
โครงข่ายเปลี ่ยนแปลงไปนั้น จะต้องแจ้งให้ผู ้ใช้บริการทราบโดยทั ่วถึงภายใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม โดยอาจจะต้องแจ้งล่วงหน้าเป็นปี เพื่อให้ทางบริษัทสามารถ
วางแผนจัดการงบประมาณได้อย่างเหมาะสม 

- นอกจากนี้ บริษัทบางแห่งยังได้เสนอแนะว่า อยากให้พิจารณาถึงความเป็นไปได้ที่  
กฟน./กฟภ. อาจเก็บค่าบริการได้ต่ำลงจากการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย และถ้า
กรณีดังกล่าวเป็นไปได้ ก็อยากให้มีถ้อยคำระบุลงในสัญญาด้วยว่า “… กฟภ. และ 
กฟน. ชอบที่จะเรียกเก็บค่าใช้บริการต่ำลงตามการเปลี่ยนแปลงกฎหมายนั้น” 

3.2 ประเด็นเรื่องการผิดสัญญา: บริษัทบางแห่งให้ความเห็นเกี่ยวกับระยะเวลาในการแก้ไขการ
ผิดสัญญา ดังนั้ 

- ควรแยกประเด็นคำว่าผิดสัญญาให้ชัดเจนว่าผิดสัญญาในเรื่องใด เพราะว่าแต่ละ
ปัญหาอาจจะไม่สามารถแก้ได้ภายใน 30 วัน ดังนั้น การกำหนดระยะเวลาแก้ไข
ปัญหาแบบตายตัวอาจจะไม่เหมาะสมนัก  
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- นอกจากนี้ ยังมีบริษัทอีก 1 แห่งที่แนะนำว่าควรอ้างอิงระยะเวลาตามสัญญาของ 
กฟผ. ที่ระบุให้แก้ไขข้อผิดพลาดภายใน 60 - 90 วัน และมีบริษัทอีก 3 แห่ง เสนอ
ปรับถ้อยคำในสัญญาจาก “แก้ไขภายใน…” เป็น “ต้องตอบสนองภายใน…” 

3.3 ประเด็นเรื่องบทปรับ:  ประเด็นนี้ บริษัททั้ง 6 แห่ง มีความเห็นที่สอดคล้องกันว่า ควรมี
ความชัดเจนว่าทำไมต้องคิดค่าปรับ 2 เท่าของค่าบริการ ถ้าเป็นไปได้อาจต้องระบุที่มาของ
ตัวเลขดังกล่าวด้วย เพราะตัวเลขดังกล่าว ทางบริษัทส่วนใหญ่มองว่าอัตราค่าปรับดังกล่าว
ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับบทปรับในสัญญาส่วนใหญ่ ซึ่งจำกัดเพดานบนของค่าปรับไม่ให้เกิน
ร้อยละ 100 ของค่าบริการในสัญญา โดยบทปรับที่สูงเกินไปอาจเป็นตัวจำกัดการเข้าใช้
บริการจากทางเอกชน อย่างไรก็ตาม มีบริษัทบางแห่งให้ความเห็นว่า ในทางปฎิบัติโดยปกติ
แล้ว ไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์การใช้สายส่งเกินกว่าค่าที่ทำสัญญาไว้อยู่แล้ว เพราะถ้าหากเกิด
เหตุการณ์ใช้สายส่งเกิน Breaker จะสั่งปลดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทันที 

3.4 ประเด็นเรื่องการยกเลิกสัญญา: มีบริษัท 1 แห่งที่แนะนำให้ศึกษาเพิ่มเติมจากสัญญาที่ทำ
ระหว่าง กฟภ. กับลูกค้าในหัวข้อการยกเลิกสัญญา (Termination) ซึ่งน่าจะเป็นแนวทางที่
ดีในการนำมาประยุกต์ใชก้ับสัญญาการเชื่อมต่อการให้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้า  

3.5 ประเด็นเรื ่องการโอนสิทธิ : ในประเด็นนี ้ มีบริษัท 2 แห่งที ่มีความเห็นว่า ผู ้ร ับโอน
จำเป็นต้องมีสิทธิในการใช้บริการระบบจำหน่ายฯ อย่างเดียวหรือไม่ ถ้า เป็นกรณีโอนให้
ธนาคาร อยากให้ศึกษาเพิ ่มเติมว่าจะสามารถทำได้หรือไม่ และมีบริษัทอีก 1 แห่งที่
เสนอแนะเพ่ิมเติมว่า การโอนสิทธิควรจำกัดเฉพาะผู้รับโอนที่อยู่ในเขตเดียวกัน โดยสามารถ
ใช้จุดรับส่งเดียวกับผู้โอนได้ เพื่อลดความยุ่งยากในการโอนสิทธิ  

 

ประเด็นทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 3.7  
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ตารางที่ 3.7 สรุปความเห็นที่ได้จากบริษัทเอกชนเกี่ยวกับต้นแบบสัญญาการเชื่อมต่อการให้บริการระบบ
โครงข่ายไฟฟ้า  

ด้านวัตถุประสงค์และสาระสำคัญ
ของสัญญา 

ด้านการให้/รับบริการ ด้านการจัดการความเสี่ยง 

• สร้างความชัดเจนเกี่ยวกับ
บุคคลที่จะใช้ระบบโครงข่าย
ของ กฟน./กฟผ. โดยมีการ
แยกประเภทของผู้ใช้ระบบ
ประเภทต่าง ๆ ออกจากกัน 
(เช่น ผู้ใช้บริการระบบ
โครงข่ายรายเดิมและ
ผู้ใช้บริการระบบโครงข่าย
รายใหม่) 

• สร้างความชัดเจนว่าผู้ใช้
ไฟฟ้ามีสิทธิซื้อไฟฟ้าได้จาก
ทั้ง กฟน./กฟภ. และ
ผู้ใช้บริการระบบโครงข่าย
ของ กฟน./กฟภ. ในเวลา
เดียวกัน  

• กำหนดข้อห้ามการ
เปลี่ยนแปลง Grid Code 
หลังจากมีการทำสัญญาแล้ว 

• ระยะเวลาของสัญญาระยะ
ยาวควรที่จะยึดตาม
ระยะเวลาของการซื้อขาย
ไฟฟ้าที่เอกชนทำกับลูกค้า 
หรือ อาจจะยึดตามอายุของ
โรงไฟฟ้าเลยก็ได้ ส่วนสัญญา
ระยะสั้นไม่ควรต่ำกว่า 1 ปี 
และในสัญญาควรที่จะระบุ
ถึงการขยายสัญญาเพิ่มเติม
เมื่อสัญญาสิ้นสุดลง 

• ควรระบุรายละเอียดของ
หลักประกันให้ชัดเจน เช่น 
เป็น Bank Guarantee โดย
มีระยะเวลาตลอดอายุ

• ควรระบุปริมาณเป็นพลังงานไฟฟ้า (kW-
hr) มากกว่ากำลังไฟฟ้า (kW) ในขณะที่
บางรายเสนอว่าควรระบุทั้งสองอย่างไป
เลย 

• ควรระบุคำจำกัดความของการปลดวงจร
ในก รณ ี ท ี ่ เ ก ิ ด จ า กค ว า มผ ิ ด ข อ ง
ผู้ใช้บริการ 

• ในส ัญญาควรระบ ุ ให ้ช ัดเจนว ่า ค่า
เชื่อมต่อให้ชำระทีเดียวหลังการเชื่อมต่อ
แต่ละครั้ง 

• ควรมีความชัดเจนในเร ื ่องของความ
มั่นคงและความน่าเชื ่อถือในโครงข่าย
ของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายว่าสามารถให้
ความน่าเชื่อถือให้กับผู้ใช้บริการได้มาก
น้อยเพียงใด เพราะ สาเหตุหลักที่ผู ้ซื้อ
ไฟฟ้ามาซื้อจากเอกชน คือ โครงข่ายของ
การไฟฟ้าไม่สามารถให้ความน่าเชื ่อถือ
แก่ลูกค้าได้ ดังนั้น หากเอกชนจะต้องซื้อ
ขายไฟกันโดยใช้โครงข่ายของการไฟฟ้า 
จึงเกิดคำถามว่า โครงข่ายของการไฟฟ้า
สามารถให ้ความม ั ่ นคงและความ
น่าเชื ่อถือในระดับที ่ลูกค้าต้องการได้
หรือไม่ และอยากให้มีนิยามชัดเจนเลย
ว่าความน่าเชื่อถือที่จะให้บริการนั้นมีใน
ระดับใดบ้าง 

• การเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการระบบ
โครงข ่ ายไฟฟ ้ าน ั ้ นอาจไม ่ เก ิ ดขึ้ น 
เนื ่องจากเป็นการลงทุนระยะยาวและ
ต้นทุนอาจไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแม้ว่า
จะเป ็นกรณ ีการเปล ี ่ ยนแปลงทาง
กฎหมาย 

• การที่จะมีการแก้ไขกฎหมายซ่ึง
ส่งผลให้การเรียกเก็บค่าบริการ
โครงข่ายเปลี่ยนแปลงไปนั้น 
ควรจะต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการ
ทราบโดยทั่วถึงภายใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม โดย
อาจจะต้องแจ้งลว่งหน้าเป็นปี 
เพื่อให้สามารถวางแผนจัดการ
งบประมาณได้อย่างเหมาะสม 

• อยากให้พิจารณาถึงความ
เป็นไปได้ที่การไฟฟ้าฯ อาจเก็บ
ค่าบริการได้ต่ำลงจากการ
เปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย และ
ถ้ากรณีดังกล่าวเป็นไปได้ ก็
อยากให้ระบุลงในสัญญาด้วย 

• ในเรื่องของการผิดสัญญานั้น
จะต้องแยกประเด็นคำว่าผิด
สัญญาให้ชัดเจนว่าผิดสัญญาใน
เรื่องใด เพราะว่าแต่ละปัญหา
อาจจะไม่สามารถแก้ได้ภายใน 
30 วัน ดังนั้น การกำหนด
ระยะเวลาแก้ไขปัญหาแบบ
ตายตัวอาจจะไม่เหมาะสมนัก 

• ค่าเสียหายที่ผู้ใช้บริการได้รับ
นั้น อาจรวมถึงควรค่าเสีย
โอกาส ความเสียหายจากการ
ทำสัญญาในทางตลาด ความ
เสียหายตามสัญญาที่ทำกับ
สถาบันการเงินอีกด้วย 

 

• ควรมีความชัดเจนว่าทำไมต้อง
คิดค่าปรับ 2 เท่าของค่าบริการ 
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ด้านวัตถุประสงค์และสาระสำคัญ
ของสัญญา 

ด้านการให้/รับบริการ ด้านการจัดการความเสี่ยง 

สัญญาโรงไฟฟ้า และควร
ระบุแยกให้ชัดเจนว่า 
หลักประกันดังกล่าวเป็น
หลักประกันของอะไรบ้าง 
เช่น เป็นหลักประกันของ
อุปกรณ์ XX ในระบบ 

• การออกใบแจ้งหนี้รายสัปดาห์ถือว่าถี่
เกินไป และไม่สอดคล้องกันการจัดสรร
งบประมาณของหน่วยงานส่วนใหญ่ซึ่งมี
การวางแผนเป็นรายเด ือนหร ือราย 
ไตรมาส  

ถ้าเป็นไปได้อาจต้องระบุที่มา
ของตัวเลขดังกล่าวด้วย เพราะ
ตัวเลขดังกล่าว ทางบริษัทมอง
ว่าค่อนข้างสูงและอาจเป็นตัว
จำกัดการเข้าใช้บริการจากทาง
เอกชน 

• แนะนำให้ศึกษาเพิ่มเติมจาก
สัญญาที่ทำระหว่าง กฟภ. กับ
ลูกค้าในหัวข้อการยกเลิก
สัญญา (Termination) ซึ่ง
น่าจะเป็นแนวทางที่ดีในการ
นำมาประยุกต์ใช้กับสัญญาการ
เชื่อมต่อการให้บริการระบบ
โครงข่ายไฟฟ้า 

• ผู้รับโอนจำเป็นต้องมีสิทธิใน
การใช้บริการระบบจำหน่ายฯ 
อย่างเดียวหรือไม่ ถ้าเป็นกรณี
โอนให้ธนาคาร อยากให้ศึกษา
เพิ่มเติมว่าจะสามารถทำได้
หรือไม่ 

• การโอนสิทธิควรจำกัดเฉพาะ
ผู้รับโอนที่อยู่ในเขตเดียวกัน 
โดยสามารถใช้จุดรับส่งเดียวกับ
ผู้โอนได้ เพื่อลดความยุ่งยากใน
การโอนสิทธิ 

 
 



  

 
 

 
การศึกษาและทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับแนวทาง 

การกำหนดค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าในต่างประเทศ 
 

 
เพื่อให้สามารถเข้าใจถึงแนวทางการกำหนดอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าสำหรับบุคคลที่

สามในประเทศไทย ในหัวข้อนี้จึงได้มีการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมแนวทางการกำหนดอัตราค่าบริการระบบ
โครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าในต่างประเทศ ซึ ่งจะศึกษาโครงสร้างต้นทุนของระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าใน
ต่างประเทศ การกำหนดอัตราค่าบริการโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าในต่างประเทศ และการนำผลการศึกษาทบทวน
วรรณกรรมการบริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าในต่างประเทศมาประยุกต์ใช้กับการกำหนดอัตราค่าบริการ
โครงข่ายจำหน่ายในประเทศไทย โดยในบทนี้สามารถแบ่งเป็นหัวข้อต่าง ๆ ได้ ดังนี ้

1) โครงสร้างต้นทุนระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าสำหรับบุคคลที่สามในต่างประเทศ 
2) แนวทางการกำหนดอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าสำหรับบุคคลที่สามในต่างประเทศ 
3) บทวิเคราะห์การนำผลการศึกษาระบบโครงข่ายจำหน่ายจากต่างประเทศมาประยุกต์ใช้ในการกำหนด

อัตราค่าบริการระบบโครงข่ายจำหน่ายของประเทศไทย 
 

4.1 โครงสร้างต้นทุนระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าสำหรับบุคคลที่สามในต่างประเทศ 
ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงโครงสร้างต้นทุนระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าสำหรับบุคคลที่สามที่เกิดขึ้นใน

ต่างประเทศ ซึ่งจะทำการศึกษาโครงสร้างต้นทุนระบบโครงข่ายจำหน่ายจากตัวอย่างประเทศของแต่ละทวีป 
รวมถึงวิเคราะห์องค์ประกอบของต้นทุนและวิธีการกำหนดรายได้ของผู้ให้บริการโครงข่ายจำหน่าย โดยแบ่ง
ออกเป็นหัวข้อย่อยต่าง ๆ ดังนี ้

1) บทสรุปโครงสร้างต้นทุนระบบโครงข่ายจำหน่ายของประเทศต่าง ๆ 
2) วิธีการกำหนดโครงสร้างต้นทุนและรายได้ของผู้ให้บริการ 
3) โครงสร้างต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการเสริม 

 

4.1.1 บทสรุปโครงสร้างต้นทุนระบบโครงข่ายจำหน่ายของประเทศต่าง ๆ 
ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงบทสรุปโครงสร้างต้นทุนระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าสำหรับบุคคลที่สามใน

ต่างประเทศ กลุ่มประเทศตัวอย่างนั้นจะคัดเลือกประเทศของแต่ละทวีปทั้งยุโรป อเมริกา และเอเชีย เพื่อให้ทราบ
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ข้อมูลการกำหนดโครงสร้างต้นทุนที่มีความหลากหลาย ในหัวข้อนี้จะประกอบด้วยหัวข้อย่อยเกี่ยวกับโครงสร้ าง
ต้นทุนระบบโครงข่ายจำหน่ายของประเทศต่างๆ และจะมีบทสรุปการศึกษาโครงสร้างต้นทุนในหัวข้อสุดท้าย 

1) ประเทศสหราชอาณาจักร 
2) ประเทศสหรัฐอเมริกา 
3) ประเทศนิวซีแลนด ์
4) ประเทศออสเตรเลีย 
5) ประเทศแคนาดา รัฐแอลเบอร์ตา 
6) กลุ่มประเทศในทวีปยุโรป 
7) บทสรุปการศึกษาโครงสร้างต้นทุนระบบจำหน่าย 

 
4.1.1.1 ประเทศสหราชอาณาจักร 

ในสหราชอาณาจักร การกำหนดราคาค่าบริการโครงข่ายไฟฟ้าอยู่ในการดูแลของ Ofgem โดย Ofgem มี
การกำหนดแนวทางในการคำนวณค่าบริการให้เจ้าของโครงข่าย และเจ้าของโครงข่ายคำนวณอัตราค่าบริการตาม
แนวทางที่กำหนด และเสนอต่อ Ofgem เพื่อพิจารณา 

Guidance on third party access charges for licence exempt gas and electricity distribution 
networks20 ตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 2011 โดย Ofgem เป็นเอกสารที่กำหนดแนวทางในการคิดค่าบริการ  โดยสรุป
หลักการในการพิจารณาอัตราค่าบริการของ Ofgem คือเป็นอัตราค่าบริการที่เหมาะสมกับต้นทุนของระบบ
โครงข่ายและต้นทุนนี้ถูกกระจายให้กับผู้ใช้บริการโครงข่ายทุกรายอย่างชัดเจนและเท่าเทียม โดยวัตถุประสงค์ของ
ค่าบริการโครงข่าย (Network charges) ได้แก่ การได้รับต้นทุนในการจัดการโครงข่ายทั้งในด้านการบำรุงรักษา 
และการให้บริการ รวมถึงการขยายโครงข่ายอีกด้วย ในเอกสารได้ระบุชัดเจนว่า Ofgem ให้คิดเฉพาะต้นทุนที่
เกี่ยวกับระบบโครงข่ายเท่านั้น ไม่ให้คิดต้นทุนในการสร้างโรงไฟฟ้าขนาดเล็กในลักษณะ Distributed generation 
ทั้งนีเ้พื่อเป็นการแยกต้นทุนให้ชัดเจนและเกิดความยุติธรรมกับผู้ใช้บริการโครงข่ายทุกราย 

Ofgem ยกตัวอย่างไว้ให้ในเอกสารแนวทางการคิดค่าบริการ  โดยในการคำนวณอัตราค่าบริการ ผู้
ให้บริการต้องแจกแจงต้นทุนดังต่อไปนี ้

1) มูลค่าของทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับโครงข่ายตามมูลค่าทางบัญชีในปัจจุบัน 

2) ต้นทุนในการจัดการโครงข่ายทางตรง เช่น ค่าแรง ค่าอุปกรณ์ ค่าบำรุงรักษาต่าง ๆ เป็นต้น 

 
20 https://www.ofgem.gov.uk/ofgem-publications/50612/tpa-network-charging.pdf 
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3) ต้นทุนทางอ้อมในการจัดการโครงข่าย เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ค่า

ประกันภัย ต่าง ๆ เป็นต้น 

4) ต้นทุนที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว เช่นต้นทุนในการเชื่อมต่อระบบของผู้ขอใช้บริการเข้ากับโครงข่าย  

เป็นต้น 

5) ต้นทุนทางการเงิน หรือ Cost of capital หมายถึงอัตราผลตอบแทนที่ผู้ให้บริการโครงข่ายคาดหวังที่
จะได้จากการจัดทำโครงข่ายและการให้บริการ 

6) ค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน (depreciation) 
 
4.1.1.2 ประเทศสหรัฐอเมรกิา 

สหรัฐอเมริกา มีระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่ค่อนข้างซับซ้อนเพราะแต่ละรัฐมีอำนาจในการจัดการเป็นของ
ตนเอง และระบบตลาดไฟฟ้าในสหรัฐมีความแตกต่างกันในแต่ละรัฐ รวมทั้งเป็นระบบที่มีเอกชนเป็นผู้ให้บริการ 
และรัฐเป็นผู้ดูแลกฎระเบียบเพื่อให้มีความเป็นธรรมต่อทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ในการศึกษานี้ขอยกตัวอย่าง
ลักษณะต้นทุนที่เกี ่ยวข้องในระบบโครงข่าย ที่ทางหน่วยงานรัฐในรัฐแคลิฟอร์เนีย เสนอให้สามารถนำมาคิด
ค่าบริการได้ โดยขอแสดงจากสองหน่วยงาน คือ California Independent System Operator (CAISO) และ 
Pacific Gas and Electric Company (PG&E) 

21ในพื้นที่ให้บริการของ CAISO จะมีผู้ให้บริการโครงข่ายหลายราย (PTO) ทั้งในระดับสายส่งแรงดันสูง
และสายส่งแรงดันต่ำซึ่งจะเป็นส่วนที่ผู ้บริ โภคได้รับบริการ หลักการเบื้องต้นไม่ต่างจากในสหราชอาณาจักร 
กล่าวคือทางผู้ให้บริการโครงข่ายจะต้องยื่นเอกสารพร้อมข้อมูลรายละเอียดเพื่อขออนุมัติจาก Federal Energy 
Regulatory Commission (FERC) ผ่านทาง CAISO โดยเรียกว่า Transmission Access Charge (TAC) และ 
Wheeling Access Charge (WAC) ที่น่าสนใจคือค่าบริการระบบโครงข่ายส่วนที่เป็นระบบโครงข่ายไฟฟ้าแรงดัน
ต่ำที่เป็นส่วนของการจำหน่ายไฟฟ้าให้กับครัวเรือนนั้น มีการแยกกระบวนการคำนวณค่าบริการโครงข่ายจาก
โครงข่ายแรงดันสูงอย่างชัดเจน โดยเจ้าของโครงข่ายซึ่งมักเป็นเอกชนผู้ได้รับสัมปทานให้บริการจำหน่ายไฟฟ้าใน
พื้นที่จะเก็บค่าบริการโครงข่ายแรงดันต่ำจากผู้บริโภคโดยตรง ทั้งในส่วนของ TAC และ WAC ซึ่งโดยรวมนั้น WAC 
เป็นค่าบริการต่อปริมาณพลังงานที่ผ่านสายส่ง ในขณะที่ TAC จะคำนวณรวมต้นทุนในการบริหารจัดการระบบ
โครงข่ายที่เหลือด้วย โดยอัตราค่าบริการทั้งสองต้องเป็นอัตราที่ครอบคลุมต้นทุนในการให้บริการโครงข่ายและ
ต้นทุนทางการเงินของผู้ให้บริการ ทั้งนี้ตัวอย่างอัตราค่าบริการโครงข่าย WAC ในพื้นที่ของ CAISO และตัวอย่าง

 
21 https://www.caiso.com/Documents/BackgroundWhitePaper-ReviewTransmissionAccessChargeStructure.pdf 
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แนวทางการคำนวณ TAC จากผู้ให้บริการในเขตของ CAISO ซึ่งแบ่งตามเขตพื้นที่และแบ่งตามระดับแรงดัน 
สามารถแสดงได้ดังรูปที่ 4.1 และรูปที่ 4.2 ตามลำดับ 
 

 
รูปที่ 4.1 ตัวอย่างอัตราค่าบริการโครงข่าย wheeling access charge ในพื้นที่ของ CAISO22 

 

 
22 http://www.caiso.mobi/Documents/WheelingAccessRatesEffectiveJan01_2019_UpdatedMar21_2019.pdf 
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รูปที่ 4.2 ตัวอย่างแนวทางการคำนวณ transmission access charge จากผู้ให้บริการในเขตของ CAISO23 

 

 
23 http://www.caiso.com/Documents/HighVoltageAccessChargeRatesEffectiveJan01_2020_RevisedJan16_2020.pdf 
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สำหรับ PG&E น้ันคณะนักวิจัยไม่พบเอกสารที่สรุปต้นทุนที่ให้ใช้ในการคำนวณค่าบริการโดยตรง โดยหาก
เปรียบเทียบกับข้อมูลจากข้อเสนอของ PG&E24 ต่อ FERC จะพบว่า PG&E เป็นบริษัทเอกชนที่มีธุรกิจผลิตและ
จำหน่ายไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ได้รับสัมปทานในพื้นที่ California ตอนเหนือเช่น San Francisco เป็นต้น พอสรุปได้ว่า
ต้นทุนที่รวมในค่าบริการมีโครงสร้างใกล้เคียงกับที่ Ofgem 
 
4.1.1.3 ประเทศนิวซีแลนด ์

25สำหรับประเทศนิวซีแลนด์ องค์กรที ่ดูแลระบบโครงข่ายได้แก่บริษัท Powerco โดย Electricity 
Authority ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐได้กำหนดแนวทางการกำหนดค่าบริการและต้นทุนที่เกี่ยวข้องไว้ดังรูปที่ 4.3  

 
รูปที่ 4.3 หลักการในการกำหนดราคาค่าบริการระบบโครงข่ายของประเทศนิวซีแลนด2์6 

 
24 https://www.pge.com/pge_global/common/pdfs/about-pge/company-information/regulation/contracts-and-

tariffs/transmission-owner-tariff.pdf 
25 https://www.powerco.co.nz/media/2063/powerco-electricity-pricing-methodology-2019-vf1.pdf 
26 https://www.powerco.co.nz/media/2063/powerco-electricity-pricing-methodology-2019-vf1.pdf 
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ต้นทุนที่เป็นที่มาของราคา จะต้องสะท้อนต้นทุนในการดำเนินงาน การบำรุงรักษาและการปรับปรุงระบบ
โครงข่ายในอนาคต โดยเป็นการประเมินโดยมุ่งประสิทธิภาพเป็นสำคัญ เพื่อให้มีการลงทุนในระบบอย่างเหมาะสม
กับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสภาพเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้ราคาต้องโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกคน โดยที่ราคาต้องเท่าเทียมกันตามต้นทุนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละคน ทั้งนี้องค์ประกอบหลักของ
ต้นทุนที่นำไปสู่การคำนวณค่าบริการระบบโครงข่ายของ Powerco จะประกอบไปด้วยสามส่วน ได้แก่ 1 ) ต้นทุน
ในการดำเนินการและบำรุงรักษา 2) ต้นทุนระบบส่งไฟฟ้า (Transmission cost) และ 3) ต้นทุนทางการเงิน ดังรูป
ที่ 4.4  

 

 
รูปที่ 4.4 ต้นทนุที่นำไปสู่การคำนวณราคาค่าบริการระบบโครงข่ายของ Powerco27 

 
ทั้งนี้สามารถอธิบายรายละเอียดขององค์ประกอบหลักของต้นทุนที่นำไปสู่การคำนวณค่าบริการระบบ

โครงข่ายของ Powerco ได้ ดังนี ้
1) ต้นทุนในการดำเนินการ  

ต้นทุนในการดำเนินการประกอบด้วยค่าบริหารจัดการระบบโครงข่ายและค่าดำเนินการ 
ต่าง ๆ เช่น ค่าแรง ต้นทุนทางตรงและทางอ้อม ค่าบำรุงรักษา ค่าเสื่อมราคา และภาษี ทั้งนี้ต้องเป็น
ต้นทุนส่วนเพิ่มของทางบริษัทเท่านั้น 

  

 
27 https://www.powerco.co.nz/media/2063/powerco-electricity-pricing-methodology-2019-vf1.pdf 
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2) ต้นทุนระบบส่งไฟฟ้า 
ต้นทุนระบบส่งไฟฟ้าเป็นต้นทุนที่ส่งผ่านมาจากระบบโครงข่ายไฟฟ้าแรงสูง ซึ่งไม่ใช่ต้นทุนของ 

Powerco โดยตรง จุดนี้เห็นได้ว่า มีการแยกต้นทุนอย่างชัดเจนเพื่อความโปร่งใส ในการคิดค่าบริการ
กับผู้ขอใช้สายส่งรายอื่น 

3) ต้นทุนทางการเงิน 
เพื่อให้ Powerco สามารถดำเนินธุรกิจอยู่ได้และมีเงินทุนเพียงพอที่จะปรับปรุงระบบโครงข่ายได้

ต่อไปในอนาคตโดยมีเป้าหมายเพื่อความปลอดภัยและความมีเสถียรภาพของโครงข่ายเป็นสำคัญ 
 

Commerce Commission ของประเทศนิวซีแลนด์ ได้จัดทำเอกสารระบุการเปิดเผยข้อมูลฉบับปรับปรุง
ปี ค.ศ. 2018 และมีตัวอย่างตารางข้อมูลองค์ประกอบหลักของต้นทุนที่นำไปสู่การคำนวณค่าบริการระบบ
โครงข่ายของ Powerco ที่ต้องแจกแจงดังรูปที่ 4.5 
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รูปที่ 4.5 ตัวอย่างตารางข้อมูลประกอบการประเมินราคาค่าบริการระบบโครงข่ายในนิวซีแลนด2์8 

  

 
28 https://comcom.govt.nz/__data/assets/pdf_file/0025/78703/Electricity-distribution-information-disclosure-determination-

2012-consolidated-3-April-2018.pdf 
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4.1.1.4 ประเทศออสเตรเลีย 
ออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ส่งผลให้ออสเตรเลียมีเอกชนเป็นผู้ให้บริการระบบโครงข่าย 

โดยในรัฐ Tasmania มี TasNetwork เป็นผู้ให้บริการระบบโครงข่าย โดยการกำหนดราคาจะมีเอกสารอธิบาย
แนวทางที่ชัดเจนและต้องได้รับการอนุมัติจาก Australian Energy Regulator 

จาก Network Tariff Application and Price Guide 2020-202129 ระบุว่า Network tariffs เป็นอัตรา
ที่ใช้ในคิดค่าบริการในการเชื่อมต่อกับระบบและการนำส่งไฟฟ้า ทำให้ระบบมีความซับซ้อนในการคิดราคา
เนื่องจากจะต้องแบ่งกลุ่มลูกค้าเป็นหลายกลุ่มตามรูปแบบการใช้ไฟฟ้า และมีการคิดค่าบริการแยกเป็นสามส่วน 
ได้แก ่

 
1) Service Charges เป็นต้นทุนในการบริหารจัดการการเชื่อมต่อกับลูกค้า ซึ่งในส่วนนี้จะคล้ายกับ 

Operating Cost ในประเทศอื่น ๆ  
2) Consumption Charges เป็นค่าบริการและต้นทุนที่คิดจากพลังงานไฟฟ้าที่ลูกค้าใช้ผ่านโครงข่าย 
3) Demand Charges เป็นค่าบริการที่คำนวณจากปริมาณไฟฟ้าที่ใช้สูงสุดในช่วงเวลาใด ๆ 
 
จะเห็นได้ว่าต้นทุนค่าดูแลและบริหารจัดการระบบโครงข่าย อยู่ใน Service Charges เป็นหลัก และ

องค์ประกอบส่วนอื่น เป็นต้นทุนที่เสมือนบริการเสริมเพื่อความมั่นคงของระบบ  จาก Revised Tariff Structure 
Statement30 ได้ระบุแนวทางคิดค่าบริการและต้นทุนที่เกี่ยวข้องในภาพรวมได้ดังรูปที่ 4.6  

 
29 https://www.tasnetworks.com.au/config/getattachment/52534774-bb46-4fee-931d-1457d69e209e/2020-21-network-tariff-

application-and-price-guide.pdf  
30 https://www.tasnetworks.com.au/config/getattachment/392a5153-c430-406c-9735-090c5e209836/tn-ir052-tariff-structure-

statement-2019-2024-public.pdf  
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รูปที่ 4.6 แนวทางคิดค่าบริการและต้นทุนของออสเตรเลีย31 

 
  

 
31 Revised Tariff Structure Statement 2019-2024, TasNetwork, 2018 
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4.1.1.5 ประเทศแคนาดา รฐัแอลเบอร์ตา 
รัฐแอลเบอร์ตามีบริษัทที่ประกอบกิจการในระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ AUC

ทั้งหมด 12 ราย ได้แก่ 1) AltaGas Utilities 2) ATCO Electric 3) City of Lethbridge 4) City of Medicine 
Hat Electric 5) City of Red Deer Electric Light & Power 6) ENMAX Power Corp. 7) EPCOR Distribution 
Inc. 8) FortisAlberta Inc. 9) Municipality of Crowsnest Pass 10) Town of Cardston 11) Town of Tort 
Macleod และ 12) Town of Ponoka โดยต้นทุนของระบบจำหน่ายไฟฟ้าในรัฐแอลเบอร์ตามีองค์ประกอบหลัก
อยู่ 2 ส่วน คือ 1) ค่าให้จ่ายที่ใช้ในการลงทุนในโครงข่ายระบบจำหน่าย และ 2) ค่าใช้จ่ายสำหรับเชื่อมต่อระบบ
จำหน่ายเข้ากับระบบส่ง (Distribution Access Service: DAS) ในที่นี ้จะขอยกตัวอย่างต้นทุนของ 1) บริษัท 
ENMAX Power Corporation และ 2) บริษัท ATCO Electric Ltd. 

32บริษัท ENMAX Power Corporation ได้มีการแบ่งต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้า
ตามฟังก์ชันการทำงาน/อุปกรณ์ และแยกตามประเภทของผู้ใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ได้แก่ 

- D100 คือ  ต้นทุนระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย 
- D200 คือ  ต้นทุนระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดเล็ก 
- D300 คือ  ต้นทุนระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดกลาง 
- D310 คือ  ต้นทุนระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดใหญ่ แต่ใช้

 ระบบรอง 
- D410 คือ  ต้นทุนระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดใหญ่ แต่ใช้

 ระบบหลัก 
- D500 คือ  ต้นทุนระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าสำหรับการใช้ไฟส่องสว่างสาธารณะ 

 
ทั้งนี้ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับกิจการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าและต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อระบบ 

(DAS) ของบริษัท ENMAX Power Corporation สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 4.1 และตารางที่ 4.2 ตามลำดับ 
  

 
32 ENMAX Power Corporation 2019 Distribution Tariff Phase II Application August 28, 2020; www.auc.ab.ca 
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ตารางที่ 4.1 ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับกิจการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าของบริษัท ENMAX Power Corporation 

 
Allocated 2017 motional distribution access revenue 

requirement ($ million) 
Function D100 D200 D300 D310 D410 D500 Total 

25kV Downtown System 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 
2.0 

(1%) 

Secondary Network System 0.5 0.4 1.3 8.8 0.0 0.0 
11.3 
(5%) 

Service Cable 0.4 0.2 1.1 5.8 0.0 0.0 
7.6 

(4%) 

Primary Feeder 15.0 1.5 5.0 8.0 5.4 0.4 
35.3 

(17%) 

Primary Taps 40.1 5.2 10.5 9.8 0.9 1.1 
67.6 

(31%) 

Transformation 23.5 3.8 8.3 4.6 0.0 0.7 
40.9 

(19%) 

Secondary Cables 10.7 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 
11.1 
(5%) 

Regulated Market Services 12.6 0.8 0.8 1.9 0.2 0.0 
16.4 
(8%) 

Metering 7.3 0.5 8.1 5.1 0.9 0.0 
21.9 

(10%) 

Total 
110.1 
(51%) 

12.9 
(6%) 

35.5 
(17%) 

44.0 
(21%) 

9.5 
(4%) 

2.2 
(1%) 

214.1 
(100%) 
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ตารางที่ 4.2 ตน้ทุนที่เกี่ยวข้องกับการเช่ือมต่อระบบ (DAS) ของบริษัท ENMAX Power Corporation 
AESO Charge D100 D200 D300 D310 D410 D500 Total 

Bulk System Charge 62.5 9.0 30.1 57.3 37.8 1.4 198.1 
Regional System Charge 23.6 2.9 9.4 17.9 5.5 0.6 60.0 
Point of Delivery Charge 19.5 2.2 7.2 13.2 2.9 0.5 45.6 

Operating Reserve Charge 9.6 1.4 5.1 9.1 6.0 0.2 31.5 
Voltage Control Charge 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.5 
Support Services Charge 0.2 0.0 0.1 0.2 0.1 0.0 0.7 

UFLS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Total 115.6 15.6 52.1 97.9 52.4 2.7 336.3 

 
33บริษัท ATCO Electric Ltd. ได้มีการแบ่งแยกต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับกิจการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้า

เป็นองค์ประกอบต่าง ๆ ดังแสดงในตารางที่ 4.3 และแบ่งแยกต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อระบบ (DAS) เป็น

องค์ประกอบต่าง ๆ ดังตารางที่ 4.4 

 

ตารางที่ 4.3 ตน้ทุนที่เกี่ยวข้องกับกิจการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าของบริษัท ATCO Electric Ltd. 
Cost component $ million 

Depreciation 125.2 
Return on rate base 145.1 

Income taxes 1.5 
Revenue offsets (8.8) 

Load settlement costs 5.3 
O&M costs 116.0 

Total distribution service revenue requirement 384.3 
 
  

 
33 ATCO Electric Ltd. 2019 Distribution Tariff Phase II Application April 30, 2020; www.auc.ab.ca 
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ตารางที่ 4.4 ตน้ทุนที่เกี่ยวข้องกับการเช่ือมต่อระบบ (DAS) ของบริษัท ATCO Electric Ltd. 
AESO tariff component $ million 

DTS bulk system charge - demand 182.4 
DTS bulk system charge - energy 14.8 

DTS local system charge - demand 66.5 
DTS local system charge - energy 10.3 

DTS POD charge - demand 85.2 
DTS operating reserve charge - energy 28.3 
DTS voltage control charge - energy 0.8 

DTS other system support services charge - demand 1.0 
Under-frequency load shedding credit (1.4) 

Total transmission revenue requirement 387.8 
 
เพื่อเป็นการตอบแทนในการลงทุนของบริษัทที่เป็นเจ้าของระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้า AUC ได้มีการ

กำหนดผลตอบแทนแก่บริษัทของบริษัทที่เป็นเจ้าของระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าเพื่อจูงใจให้บริษัทดังกล่าวหัน
มาลงทุนในระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้า โดยผลตอบแทนการลงทุนที่กำหนดนั้นจะต้องมีความยุติธรรม มีค่าไม่ต่ำ
จนเกินไปเพื่อจูงใจนักลงทุนและมีค่าไม่สูงมากเกินไปเพื่อหลีกเลี่ยงการทำให้ค่าไฟฟ้าโดยรวมของผู้ใช้ไฟฟ้ามีค่าที่
สูง โดยการกำหนดผลตอบแทนของการลงทุนที่เหมาะสมนั้นจะเกิดจากการคำนวณร่วมกับการรับฟังความคิดเห็น
จากผู้ที่เกี่ยวข้อง สำหรับการคำนวณผลตอบแทนการลงทุนที่เหมาะสมนั้นโดยสรุปแล้วอาจกล่าวได้ว่าผลตอบแทน
การลงทุนคำนวณได้ผลคูณระหว่างค่า Deemed Equity Ratios กับหนี้สินและเงินคงเหลือ (Debt and equity 
funded rate base) และคูณกับค่า Return on Equity (ROE) ซึ่งค่า ROE ที่ AUC กำหนดในแต่ละปี และค่า 
Deemed equity ratios ของแต่ละบริษัทสามารถแสดงได้ดังตารางที่ 4.5 และตารางที่ 4.6 ตามลำดับ34 
 
ตารางที่ 4.5 คา่ ROE ที่ AUC กำหนดในแต่ละป3ี5 
 2018 2019  2020 
ROE 8.5% 8.5% 8.5% 

 
34 https://www.auc.ab.ca/Pages/rate-of-return.aspx 
35 2018 Generic Cost of Capital August 2, 2018 : www.auc.ab.ca 
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ตารางที่ 4.6 คา่ Deemed equity ratios ของแต่ละบริษัทที่กำหนดโดย AUC 
Deemed equity ratios 2018 2019 2020 
AltaGas 39% 39% 39% 
ATCO Electric 37% 37% 37% 
ENMAX 37% 37% 37% 
EPCOR 37% 37% 37% 
FortisAlberta 37% 37% 37% 

 
4.1.1.6 กลุ่มประเทศในทวปียุโรป36 

การกำหนดรายได้สำหรับผู้ให้บริการโครงข่ายระบบจำหน่ายของประเทศส่วนใหญ่ในภูมิภาคยุโรปได้รับ
การรับรองจากหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแล (Regulators) ซึ่งในการกำหนดรายได้ของผู้ให้บริการโครงข่าย
จำหน่ายพิจารณาจากองค์ประกอบพ้ืนฐาน ดังนี้ 

 
1) การเปรียบเทียบระหว่างรูปแบบรายได้คงที่ (Fixed revenues) และ ต้นทุนชำระเงินคืน (Cost-

reimbursement) กล่าวคือ รูปแบบรายได้คงที่นั้นเป็นรูปแบบที่ผู้กำกับดูแลกำหนดเพดานรายได้
ของผู้ให้บริการโครงข่ายไว้ที่ค่าคงที่ค่าหนึ่งซึ่งเป็นค่าที่ถูกคำนวณด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งของผู้กำกับ 
จึงไม่ได้สะท้อนถึงต้นทุนที่แท้จริงของโครงข่าย ซึ่งต่างจากการกำหนดแบบต้นทุนชำระคืนที่เป็นการ
นำต้นทุนของโครงข่ายทั้งหมดมาคำนวณเพื่อกำหนดรายได้ของผู้ให้บริการโครงข่าย โดยรูปแบบ
รายได้คงที่นั้นจะเพิ่มความเสี่ยงให้กับผู้ให้บริการโครงข่ายจำหน่ายมากกว่าแบบต้นทุนชำระเงินคืน 

2) การเปรียบเทียบระหว่างรูปแบบรายได้รวม (Total price) และ รูปแบบราคาเป้าหมาย (Price 
targets) ซึ่งรูปแบบรายได้รวมมีเป้าหมายเพื่อลดความเสี่ยงประเภทที่เกี่ยวกับปริมาณพลังงานของผู้
ให้บริการโครงข่ายจำหน่าย โดยการกำหนดให้รายได้ไม่ขึ้นอยู่กับจำนวนของผู้ใช้บริการหรือปริมาณ
พลังงานที่ส่งผ่าน ในกรณีที่พลังงานที่ส่งผ่านโครงข่ายลดลง ผู้ให้บริการสามารถปรับอัตราค่าบริการ
เพิ่มสูงขึ ้นเพื่อให้ได้รับรายได้เท่ากับเป้าหมายที่กำหนดไว้ ในขณะที่ รูปแบบราคาเป้าหมาย ผู้
ให้บริการไม่สามารถปรับอัตราค่าบริการได ้

3) การเปรียบเทียบระหว่างต้นทุนจริง (Actual cost) และ ต้นทุนมาตรฐาน (Standard cost) ซึ่งแบบ
ต้นทุนมาตรฐานมีความเสี่ยงมากกว่าแบบต้นทุนจริง เนื่องจากต้นทุนมาตรฐานนั้น ผู้ให้บริการ

 
36 Syudy on tariff design for distribution system, Mercados, 2015 
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โครงข่ายจะเรียกเก็บค่าบริการได้เท่ากับค่ามาตรฐานที่ถูกควบคุมโดยหน่วยงานกำกับดูแล จึงอาจจะ
ได้รับรายได้น้อยกว่าจำนวนเงินที่ลงทุนจริง 

4) ความถี่ (Frequency) หรือ การปรับปรุงราคา (Price revision) หากการปรับปรุงอัตราค่าบริการใช้
เวลาศึกษานาน (Regulatory lag) จะส่งผลให้ผู้ให้บริการโครงข่ายเสียประโยชน์ เนื่องจากอัตรา
ค่าบริการไม่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ปัจจุบัน จะส่งผลให้ราคาที่เรียกเก็บไม่สะท้อนถึงต้นทุนที่
ลงทุนจริง 

5) การจูงใจในรูปแบบการชดเชยเพิ่มเติม (Additional incentive-based compensation schemes) 
มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาแบบเฉพาะเจาะจง ตัวอย่างเช่น ต้องการลดกำลังสูญเสียของระบบ 
ต้องการเพ่ิมคุณภาพของการให้บริการ หรือการลงทุนติดตั้งเครื่องวัดอัจฉริยะ 

 
ความเสี่ยงหรือข้อบังคับต่าง ๆ ที่ผู้กำกับกิจการโครงข่ายไฟฟ้าบังคับใช้ต่อผู้ให้บริการโครงข่ายก็เพื่อจูงใจ

ให้ผู ้ให้บริการควบคุมต้นทุนให้มีค่าเหมาะสมที่สุด และ ให้ผู ้ให้บริการได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมที ่สุ ด 
รายละเอียดกลไกการกำหนดรายได้ของผู้ให้บริการโครงข่ายจำหน่ายของแต่ละประเทศภายในภูมิภาคยุโรปแสดง
ดังตารางที่ 4.7 
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ตารางที่ 4.7 กลไกการกำหนดรายได้ของผู้ให้บริการโครงข่ายจำหน่ายสำหรับประเทศในยุโรป 

County 
Fixed 

revenues 
Cost of service Actual cost Standard cost 

Regulatory 
lag (year) 

Incentive for 
quality service 

Austria ต้นทุนถูกกำหนด
ตั้งแต่เริ่มกำกับ
ดูแล โดยการนำ
ต้นทุนคูณด้วย 
Productive 
improvement 
factor 

- กำหนดด้วย
ต้นทุนจริงในอดีต
ตั้งแต่ที่เริ่มกำกับ
ดูแล 

กำหนดค่า
มาตรฐานจาก
การคำนวณ
ต้นทุนของกลุ่มผู้
ให้บริการ
โครงข่ายแต่ละ
ประเภท 

4 - 

Czech 
Republic 

ต้นทุนการ
ดำเนินการถูกคิด
รวมในรายได้ 
กำหนดต้นทุน
ตั้งแต่เริ่มกำกับ
ดูแล และมีการ
ปรับปรุงทุกปี
ด้วย 
Productive 
improvement 
factor 

ต้นทุนทางการเงิน
เฉลี่ย (Capital 
costs)ของการ
ลงทุน ถูก
กำหนดให้เป็น
ต้นทุนชำระเงินคืน 
ซึ่งมีการกำหนด
อัตราผลตอบแทน
ที่เหมาะสม (Rate 
of return) 

ค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินการจริง 
(Actual OPEX) 
ของช่วงปัจจุบัน 
หาได้จากข้อมูล 
OPEX ณ เวลา 
เดียวกัน ของ
ช่วงเวลาก่อน
หน้า 

- 4 - 

Denmark ต้นทุนรวมถูก
กำหนดตั้งแต่เริ่ม
กำกับดูแล โดย
การนำต้นทุนคูณ
ด้วย 
Productive 
improvement 
factor 

ต้นทุนที่ไม่
สามารถถูก
ควบคุมได้หรือ 
เปลี่ยนแปลงง่าย
จะถูกกำหนดเป็น
องค์ประกอบ 
Pass-through 

ต้นทุนจริง
ประกอบด้วย 
ต้นทุนในอดีต 
(Historic costs) 
60%ต้นทุนที่
ปรับค่าใหม่ 
(revaluated) 
40 % 

กำหนดค่า
มาตรฐานจาก
การคำนวณ
ต้นทุนของกลุ่มผู้
ให้บริการ
โครงข่ายแต่ละ
ประเภท ใช้ค่า
มาตรฐานนี้เป็น
ตัวกำหนดการ
ขยายกิจการ 

5 มีบทลงโทษและการ
ให้รางวัล 

France ใช้วิธีการคิดแบบ 
OPEX 

คิดเฉพาะ Capital 
costs 

- - 4 มีบทลงโทษและการ
ให้รางวัล 

Estonia รายได้รวมจะถูก
ประเมินเป็นราย
ปี ขณะที่อัตรา
ค่าบริการจะ
ปรับปรุงทุก 3 
เดือน 

- - ใช้การ
เปรียบเทียบเงิน
ลงทุนของแต่ละ
หน่วยงาน และ
สร้างแรงจูงใจ

1 มีบทลงโทษและการ
ให้รางวัล 
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County 
Fixed 

revenues 
Cost of service Actual cost Standard cost 

Regulatory 
lag (year) 

Incentive for 
quality service 

เพื่อลดต้นทุน
ด้านการลงทุน 

Finland ใช้หลักการคิด 
RAB เพื่อให้
รายได้จริง
ใกล้เคียงกับเงินที่
ลงทุน 

- ใช้หลักการคิด 
RAB เพื่อให้
รายได้จริง
ใกล้เคียงกับเงินที่
ลงทุน 

- 4 มีบทลงโทษและการ
ให้รางวัล โดยการ
ปรับ Rate of 
Return ในช่วง -
20% ถึง +20% 

Germany - ใช้วิธีคิดแบบ 
OPEX และ 
CAPEX และมีการ
ปรับข้อมูลทุกปี 

ต้นทุนจริงถูกคิด
โดยวิธี RAB 

- 1 - 

Greece - ต้นทุนการ
ให้บริการใช้ Rate 
of return ในการ
คำนวณรายได้ใช้
วิธี CAPEX และ 
OPEX 

ต้นทุนในอดีต
ตั้งแต่เริ่มกำกับ
ถูกนำมาคิดด้วย
วิธี Regulation 
asses base 
(RAB) 

- 1 - 

Hungary ต้นทุนการ
ดำเนินการถูกคิด
รวมในรายได้ 
กำหนดต้นทุน
ตั้งแต่เริ่มกำกับ
ดูแล และมีการ
ปรับปรุงทุกปี
ด้วย 
Productive 
improvement 
factor 

- ใช้วิธีการคิดแบบ 
OPEX อย่าง
ละเอียดทุกๆ 4 
ปี 

กำหนดค่า
มาตรฐานจาก
การคำนวณ
ต้นทุนของกลุ่มผู้
ให้บริการ
โครงข่ายแต่ละ
โครงข่าย 

4 มีบทลงโทษหาก
คุณภาพการ
ให้บริการไม่ได้ตาม
มาตรฐาน 

Ireland รายได้รวมคิด
จากต้นทุนต้ังแต่
เริ่มต้นกำกับดูแล 

- - กำหนดค่า
มาตรฐานจาก
การคำนวณ
ต้นทุนของกลุ่มผู้
ให้บริการ
โครงข่ายแต่ละ
โครงข่าย 

5 มีบทลงโทษและการ
ให้รางวัล 

Italy นำรูปแบบ Price 
cap มา

นำ Cost 
reimbursement 

ทรัพย์สินที่คิด
โดยหลัก RAB 

- 1 year (CAPEX) 
4 years (OPEX) 

มีบทลงโทษและการ
ให้รางวัล 
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County 
Fixed 

revenues 
Cost of service Actual cost Standard cost 

Regulatory 
lag (year) 

Incentive for 
quality service 

ประยุกต์ใช้กับ 
OPEX 

ประยุกต์กับ 
CAPEX 

ถูกใช้เป็น
รากฐานของ
ต้นทุนที่อ้างจาก
อดีต และมีการ
อัพเดทข้อมูลเป็น
รายปี 

Lithuania 50/50  
price/revenue 
cap model 

- ต้นทุนในอดีต
ตั้งแต่เริ่มกำกับ 

ใช้หลักการ 
CAPEX และ 
OPEX 

5 มีบทลงโทษ 

Luxembourg ใช้ CAPEX หา
รายได้ที่ควบคุม 

ใช้ CAPEX หาร
ต้นทุนที่ต้องชำระ 

ต้นทุนในอดีต
ตั้งแต่เริ่มกำกับ 

- 4 - 

Poland รายได้ควบคุมหา
โดยวิธี OPEX 

- - - 4 - 

Portugal ต้นทุนดำเนินการ
ถูกใช้เป็นราคา
ควบคุม และปรับ
ราคาในทุกๆ ปี 
ด้วย 
Productive 
improvement 
factor 

Capital cost ถูก
คิดเป็นต้นทุน
ชำระคืน โดยมี
การคิด Rate of 
return 

ใช้วิธี OPEX ใน
การหาต้นทุนจริง 

- 3 - 

Netherland ราคาควบคุม 
คำนวณโดยใช้ 
Productive 
improvement 
factor กับต้นทุน
มาตรฐาน 

- ต้นทุนในอดีต
ตั้งแต่เริ่มกำกับ 

ประมาณต้นทุน
เฉลี่ยของ
อุตสาหกรรม
ในช่วงสิ้นสุด
ระยะเวลากำกับ 

3 - 

 
จากตารางที่ 4.7 จะเห็นว่าประเทศส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็น ประเทศออสเตรีย ประเทศสาธารณรัฐเช็ก 

ประเทศเดนมาร์ก ประเทศฟินแลนด์ ประเทศเยอรมัน ประเทศกรีซ ประเทศอิตาลี ประเทศลิธัวเนียร์ ประเทศ
ลักเซมเบิร์ก และประเทศเนเธอร์แลนด์ ใช้หลักการต้นทุนชำระเงินคืนเพื่อกำหนดรายได้ของการให้บริการ
โครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้า โดยการกำหนดต้นทุนใช้รูปแบบต้นทุนจริงซึ่งอาจจะอ้างอิงจากต้นทุนในอดีตตั้งแต่เริ่ม
กำกับดูแล ซึ่งจะประกอบไปด้วยสินทรัพย์ที่ถูกกำกับดูแล (Regulatory Asset Base: RAB) ค่าใช้จ่ายเงินทุน 
(CAPEX) ต้นทุนดำเนินงาน (OPEX) รูปแบบการกำหนดต้นทุนอีกประเภทคือ ต้นทุนมาตรฐาน เป็นต้นทุนที่ใช้การ
เปรียบเทียบต้นทุนของแต่ละโครงข่าย ซึ่งไม่ได้สะท้อนถึงเงินลงทุนจริงในโครงข่าย จึงไม่เป็นที่นิยมในการกำหนด
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รายได้ของผู้ให้บริการโครงข่ายมากนัก แต่สามารถนำไปใช้เพื่อคาดการณ์เงินลงทุนของการขยายกิจการโครงข่าย
จำหน่าย หรืออาจจะใช้เป็นตัวเปรียบเทียบเพื่อเรียกชำระค่าปรับจากผู้ให้บริการที่เรียกเก็บอัตราค่าบริการสูงเกิน
กว่าค่ามาตรฐาน จะทำให้เกิดแรงจูงใจในการลดต้นทุนของการลงทุนโครงข่ายและเพิ่มคุณภาพของการบริการได้
เช่นกัน 
 
4.1.1.7 บทสรุปการศึกษาโครงสร้างต้นทนุระบบจำหนา่ย 

จากที่ได้ศึกษาทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับโครงสร้างต้นทุนระบบโครงข่ายจำหน่ายของประเทศต่าง ๆ 
ข้างต้นนั้น สามารถสรุปได้ว่า ต้นทุนหรือสินทรัพย์ที่นำมาพิจารณาต้องเป็นส่วนที่ถูกกำกับดูแลและเกี่ยวข้องกับ
การให้บริการโครงข่ายจำหน่ายเท่านั้น ตัวอย่างต้นทุนที่ถูกนำมาใช้เพื่ อกำหนดรายได้ของระบบจำหน่ายได้แก่ 1) 
มูลค่าของทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับโครงข่ายตามมูลค่าทางบัญชีในปัจจุบัน 2) ต้นทุนในการจัดการโครงข่ายทางตรง 
เช่น ค่าแรง ค่าอุปกรณ์ ค่าบำรุงรักษาต่าง ๆ เป็นต้น 3) ต้นทุนทางอ้อมในการจัดการโครงข่าย เช่น ค่าโทรศัพท์ 
ค่าใช้จ่ายด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าประกันภัย ต่าง ๆ เป็นต้น 4) ต้นทุนที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว เช่นต้นทุน
ในการเชื่อมต่อระบบของผู้ขอใช้บริการเข้ากับโครงข่าย เป็นต้น  5) ต้นทุนทางการเงิน หรือ Cost of capital 
หมายถึงอัตราผลตอบแทนที่ผู้ให้บริการโครงข่ายคาดหวังที่จะได้จากการจัดทำโครงข่ายและการให้บริการ  6) ค่า
เสื่อมราคาของทรัพย์สิน (depreciation) และ 7) ภาษี ต่าง ๆ ซึ่งต้นทุนที่ได้กล่าวมานั้นต้องมีการแบ่งประเภทให้
ชัดเจนว่าแต่ละรายการเป็นของพื้นที่ใด ใช้สำหรับระดับแรงดันใด หรืออาจจะแยกละเอียดถึงขั้นที่ว่าต้นทุนส่วนนี้
ให้บริการลูกค้าประเภทใด 

นอกจากต้นทุนของระบบจำหน่ายเองแล้ว ต้องพิจารณาต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการเสริมทางด้าน
ความมั่นคงของโครงข่าย ที่ถูกส่งผ่านมาจากระบบผลิตและระบบส่งด้วย บริการเสริมทางด้านความ มั่นคงที่
โครงข่ายระบบผลิตและระบบส่งมอบให้แก่ลูกค้าในระบบจำหน่ายนั้นมีในด้านการกำลังไฟฟ้าสำรองที่จำเป็นต้อง
ออกแบบระบบและอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีค่าพิกัดสูงกว่าปริมาณที่ใช้จริงเพื่อลดความหนาแน่นของการใช้บริการ
โครงข่ายเมื่อผู้ใช้ไฟฟ้ามีความต้องการใช้ไฟฟ้าพร้อมกัน นอกจากนี้ยังมีบริการด้านการควบคุมความถี่ใหอ้ยู่ในค่าที่
เหมาะสม และบริการเสริมในด้านการควบคุมแรงดัน บริการเสริมที่ได้ยกตัวอย่างมานั้นเป็นบริการที่ทุกคนได้รับ
ประโยชน์ร่วมกัน และไม่สามารถหลีกเลี่ยงการได้รับผลประโยชน์นี้ได้ ดังนั้น ผู้ใช้บริการทุกคนจึงต้องมีส่ว น
รับผิดชอบต้นทุนเหล่านี้ ตัวอย่างเช่น ระบบจำหน่ายของรัฐแอลเบอร์ต้า ประเทศแคนาดา มีต้นทุนที่เกี่ยวกับการ
เชื่อมต่อระบบ (DAS) เป็นเงินต้นทุนที่ผู้ประกอบกิจการระบบจำหน่ายต้องชำระให้แก่ผู้ประกอบกิจการระบบส่ง  
ซึ่งประกอบด้วย ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับกำลังไฟฟ้าสำรอง การควบคุมความถี่ และการควบคุมแรงดัน เป็นต้น ผู้เข้า
มาใช้บริการโครงข่ายจำหน่ายต้องมีส่วนรับผิดชอบในต้นทุนส่วนนี้เช่นกัน 
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4.1.2 วิธีการกำหนดโครงสร้างต้นทุนและรายได้ของผู้ให้บริการ 
จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดโครงสร้างต้นทุนระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้า

ในประเทศต่าง ๆ นั้น จะพบว่ารูปแบบการกำหนดรายได้ของผู้ให้บริการโครงข่ายที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย 
คือ รูปแบบการกำกับดูแลสินทรัพย์ (Regulatory Asset Base: RAB) ในหัวข้อนี้จึงมีการศึกษารายละเอียดของ
การรูปแบบการกำหนดรายได้แบบกำกับดูแลสินทรัพย์ โดยจะแบบเป็นหัวข้อย่อยได้ดังต่อไปนี ้

1) ภาพรวมของรูปแบบการกำหนดรายได้แบบกำกับดูแลสินทรัพย์ 
2) ตัวอย่างการกำหนดรายได้แบบกำกับดูแลทรัพย์สิน 
3) สรุปการกำหนดรายได้แบบกำกับดูแลสินทรัพย ์

 
4.1.2.1 ภาพรวมของรูปแบบการกำหนดรายได้แบบกำกบัดูแลสินทรพัย3์7 

ใน RAB หน่วยงานที่ดูแลการให้บริการสาธารณูปโภคพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานที่ดูแลในด้านโครงข่าย
ไฟฟ้า หรือ ระบบประปา จะถูกเรียกว่า ผู ้จ ัดการสาธารณูปโภค ( Infrastructure Manager) โดยผู ้จ ัดการ
สาธารณูปโภค เป็นผู้ลงทุนและจัดการสินทรัพย์สำหรับสาธารณูปโภคเหล่านั้นและจะได้รับการชำระค่าบริการจาก
ผู้ใช้บริการเพื่อชดเชยกับเงินที่ลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ หากไม่มีหน่วยงานที่คอยกำกับดูแล ผู้จัดการ
สาธารณูปโภคจะสามารถประพฤติตัวให้เหมือนกับกิจการที่ผูกขาด โดยการตั้งอัตราค่าบริการที่สูงเพื่อให้ได้ผล
กำไรสูงกว่าที่ควร ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีผู ้ที่ คอยกำกับดูแลเป็นหน่วยงานที่คอยกำหนดรายได้ของผู้จัดการ
สาธารณูปโภคให้เหมาะสมเพื่อจูงใจที่มีประสิทธิภาพนั้น ทำได้โดยการจำลองให้คล้ายกับกิจการที่มีการแข่งขัน
ระหว่างผู้ให้บริการ ซึ่งในที่นี้คือการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้กำกับดูแล และ ผู้ถูกกำกับดูแล 

ข้อดีหลักๆ ของ RAB คือ สามารถควบคุมต้นทุนให้อยู่ต่ำที่สุดได้ ในขณะเดียวกันยังสามารถสร้างแรงจูงใจ 
ในการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพตลอดอายุการใช้งานของสาธารณูปโภคนั้นๆ แต่ความท้าทายอย่างหนึ่ง คือ การ
จูงใจในด้านการควบคุมค่าใชจ้่ายในการลงทุนให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะกล่าวถึงรายละเอียดในส่วนถัดไป 

ดังที่กล่าวข้างต้น รูปแบบกิจการโครงข่ายไฟฟ้าเป็นกิจการที่ผูกขาดโดยธรรมชาติ ดังนั้นการที่จะพัฒนาให้
เป็นกิจการที่มีการแข่งขันสมบูรณ์เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยาก ในหลายประเทศจึงนำรูปแบบการกำกับดูแลต่างๆ มา
ปรับใช้กับการควบคุมกิจการที่มีลักษณะผูกขาดเพื่อเป้าหมายในการประกอบกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ การ
ควบคุมราคาแบบ Ex-ante เป็นรูปแบบการกำกับดูแลที ่ได้ร ับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะ รูปแบบนี้
ตั ้งสมมติฐานความล้มเหลวของตลาดที่เคยเกิดขึ้นในอดีต โดยการควบคุมราคาแบบ Ex-ante ถูกนำมาใช้กับ
อุตสาหกรรมโครงข่ายหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น การทางรถไฟ โครงข่ายระบบส่งไฟฟ้า หรือระบบประปา 
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อุตสาหกรรมเหล่านี้เป็นกิจการผูกขาดตามธรรมชาติ หากใช้รูปแบบการแข่งขันจะไม่เหมาะสมเท่าไรนัก การ
ควบคุมราคาแบบ Ex-ante มี 3 รูปแบบ คือ Price cap, Revenue cap และ Rate of return รูปแบบของ Price 
cap และ Revenue cap ผู้กำกับดูแลจะประมาณต้นทุนที่มีประสิทธิภาพสำหรับให้บริการกิจการที่ถูกกำกับดูแล
นั้น ในคาบเวลาถัดไป และอนุญาตให้ผู้ถูกกำกับดูแลเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ใช้บริการเพ่ือชดเชยกับต้นทุนที่ลงทุน
ไป Rate of return ก็มีลักษณะคล้ายกัน คืออนุญาตให้ผู ้จัดการสาธารณูปโภคเรียกเก็บรายได้เพื ่อให้ได้รับ
ผลตอบแทนตามที่กำหนด จึงสรุปว่า การควบคุมราคาแบบ Ex-ante ทั้งหมดเป็นการหาค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้ง
ค่าใช้จ่ายในการลงทุน และ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ที่ผู้ถูกกำกับดูแลได้รับ
อนุญาตให้เรียกเก็บจากผู ้ใช้บริการ ซึ ่งรูปแบบการคำนวณนั้นมีอยู ่ 2 แบบ คือ RAB และ Building block 
approach ในที่นี้จะสนใจเฉพาะ RAB ซึ่งเป็นรูปแบบหลักที่ใช้กับโครงข่ายไฟฟ้า RAB ไม่ได้จำกัดรูปแบบการ
ครอบครองของหน่วยงานสาธารณูปโภคเป็นการเฉพาะเจาะจง สินทรัพย์ต่างๆ สามารถถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นของ
ส่วนตัวหรืออาจจะคงไว้เป็นสินทรัพย์สาธารณะเช่นเดิมก็ได้ RAB คือการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์อย่างง่ายที่ถูก
ใช้สำหรับปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ ในทางปฏิบัตินั้น คือการคิดมูลค่าของการลงทุนในอดีตที่สะท้อน
ถึงการลงทุนในโครงข่ายสาธารณูปโภค38 

ต้นทุนปัจจุบันที่นำมาคำนวณนั้นต้องทำให้มั่นใจว่าการชดเชยราคาตามมูลค่าที่เป็นจริงถูกนำมาพิจารณา
ในการประมาณมูลค่าปัจจุบันของสาธารณูปโภคที่มีอายุยาวนาน ผู ้กำกับดูแลจะต้องอนุญาตให้ผู ้จ ัดการ
สาธารณูปโภคได้รับการชดเชยต้นทุนอื่นๆ ที่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น ผู้กำกับควรจะได้รับอนุญาตให้ได้รับการ
ชดเชยหรือชำระต้นทุนที่เกี่ยวข้องดังต่อไปน้ี 

• การลงทุนใหม่เพื่อสร้างสาธารณูปโภคที่เพิ่มมูลค่าของ RAB 

• ค่าเสื่อมราคาซึ่งเกิดจากมูลค่าของสินทรัพย์ที่มีอยู่ลดลง 

• ค่าใช้จ่ายสำหรับดำเนินการและบำรุงรักษา 

• ต้นทุนที่เกี่ยวกับการเงิน 
RAB จำเป็นต้องได้รับใบอนุญาตการประกอบกิจการซึ่งต้องระบุสิทธิและหน้าที่ของผู้ประกอบกิจการให้

ชัดเจน โครงสร้างของการกำกับดูแลที่ได้กล่าวมานั้นสามารถสรุปได้ดังรูปที่ 4.7 จะสังเกตได้ว่าผู้กำกับดูแลให้
ใบอนุญาตแก่ผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการจะให้บริการแก่ผู้ใช้และเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ใช้ 
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รูปที่ 4.7 โครงสร้างของการกำกับดูแล 

 
ปกติแล้ว RAB จะอนุญาตให้ค่าใช้จ่ายในการลงทุน (Capital Expense: CAPEX) ได้รับการชดเชยทั้งหมด 

ในการควบคุมแบบกำกับดูแลนั้น แผนการลงทุนเป็นสิ่งที่ต้องมีการเจรจากันระหว่างผู้ให้บริการโครงข่ายและผู้
กำกับดูแล เนื่องจากการจัดการนั้นอาจส่งผลให้เกิดการเอนเอียงในค่าใช้จ่าย CAPEX ได้ เพราะว่าหน่วยงานผู้ให้
บริการที่ถูกกำกับดูแลนั้นจะได้รับผลประโยชน์เพิ่มมากขึ้นจากการใช้จ่ายในส่วนที่เป็นเงินลงทุน เพราะ ค่าใช้จ่าย
ในการลงทุนจะถูกนำไปคำนวณผลตอบแทนที่ผู้ให้บริการจะได้รับมากกว่าส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการ เพราะ
ค่าใช้จ่ายดำเนินการน้ันจะถูกชำระตามค่าใช้จ่ายจริงเท่านั้น ไม่ได้ถูกนำไปคำนวณผลตอบแทน 

เพื ่อแก้ปัญหาดังกล่าวประเทศสหราชอาณาจักรเสนอแนวคิด TOTEX Regulation ซึ ่งเป็นการรวม
ค่าใช้จ่าย CAPEX และ OPEX เป็นกลุ่มเดียวกัน ถึงจะช่วยลดการเอนเอียงได้บ้าง อย่างไรก็ตามความเอนเอียงที่
เกิดจากค่าใช้จ่าย CAPEX ไม่ได้ถูกกำจัดไปจนหมด 

การกำกับดูแลต้องทำให้มั่นใจว่าต้นทุน CAPEX ถูกจัดการอย่างมีประสิทธิภาพโดยอาจจะมีการกำหนด
ต้นทุนเป้าหมาย หากหน่วยงานที่ถูกกำกับสามารถควบคุมต้นทุนให้ต่ำกว่าเป้าหมายจะได้รับผลตอบแทน หากเกิน
จะได้รับบทลงโทษ ซึ่งการกำหนดราคาเป้าหมายนั้นอาจจะเทียบกับผู้ให้บริการรายอื่นๆ ที่มีกิจการรูปแบบเดียวกัน 
ซึ่งเป็นหลักที่เรียกว่า Bencemarking หรืออาจจะใช้ค่าในอดีตเป็นตัวกำหนดก็ได ้

การตรวจสอบประสิทธิภาพต้นทุน CAPEX ของผู้กำกับเองก็มีจำกัด เช่น ผู้กำกับไม่สามารถระบุได้ว่าสว่น
ใดของต้นทุนเป็นส่วนที่เพิ่มขึ้นมาโดยไม่จำเป็น ยิ่งไปกว่านั้นหากมีการตัดสินให้ตัดต้นทุนบางอย่างออกไปอาจจะ
ทำให้ผู้ลงทุนขาดแรงจูงใจในการลงทุนการให้บริการสาธารณะ ดังนั้นในส่วนของแผนการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับ 
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CAPEX ผู้กำกับดูแลและผู้ถูกกำกับต้องเจรจาต่อรองกันถึงแผนการลงทุนว่าแผนใดสามารถที่จะนำมาใช้เป็น
ตัวกำหนดรายได้ได้บ้าง 

ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน (Operating Expense: OPEX) หากมีการกำกับดูแลที่ดีจะสามารถ
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการได้อย่างมาก โดยการจูงใจในการเพิ่มประสิทธิภาพของ OPEX จะคล้ายกับ 
CAPEX แต่จะมีความชัดเจนมากกว่า 

การควบคุมราคาที่นิยมนำมาประยุกต์ใช้กับค่าใช้จ่าย OPEX คือ X-factor เป็นตัวช้ีวัดที่สะท้อนความไม่มี
ประสิทธิภาพของต้นทุน OPEX ซึ่งเป็นตัวที่ปรับปรุงประสิทธิภาพที่ช่วยลดความเสี่ยงในการขาดการชดเชยใน
ต้นทุน OPEX แต่การกำหนดต้นทุน OPEX ต้องมีความเหมาะสม เพราะ หากต่ำเกินไปอาจส่งผลให้ผู้ใช่บริการ
ได้รับบริการที่ไม่ด ี

มูลค่าทางการเงินอื่นๆ ที่นำมาคำนวณในหลักการ RAB คือต้นทุนที่เกี่ยวกับเงิน เช่น ต้นทุนหนี้ รวมทั้ง
การประมาณอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสม ซึ่งวิธีที่เป็นที่นิยมคือ WACC 
 
4.1.2.2 ตัวอยา่งการกำหนดรายได้แบบกำกับดูแลทรัพยส์ิน39 

ในหัวข้อนี้จะยกตัวอย่างกิจการโครงข่ายไฟฟ้าในประเทศต่างๆ ที่ใช้หลักการกำกับดูแลสินทรัพย์ มา
คำนวณหารายได้ของผู้ให้บริการ ซึ่งประกอบด้วย 1) ประเทศออสเตรเลีย และ 2) ประเทศเยอรมัน 

 
1) ประเทศออสเตรเลีย 
หลักการ RAB ของบริษัทโครงข่ายจำหน่ายวิกตอเรียถูกประเมินโดยผู้กำกับดูแล ในเงินลงทุนในโครงข่าย

ในอดีตที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแล เพื่อหามูลค่าทรัพย์สินที่ผู้ให้บริการพึงได้รับการชำระรวมถึงได้รับผลตอบแทน 
ซึ่งจะคิดในคาบเวลาทุก 5 ปี 

RAB ในปี 2006 ซึ่งกำหนดรายได้ที่ผู้ให้บริการพึงได้รับในช่วง ปี 2006 ถึง 2010 ที่ถูกกำกับดูแลมีพื้นฐาน
การคำนวณจากค่าใช้จ่ายสมมติรายจ่าย CAPEX ในปี 2005 รายได้ในคาบการกำกับดูแล 2006 ถึง 2010 สามารถ
เรียกเก็บส่วนต่างของรายจ่าย CAPEX ที่เกิดขึ้นจริงและจากการประมาณได้ ในที่นี้รายจ่าย CAPEX จะรวมไปถึง
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและซ้อมบำรุง รวมทั้งค่าใช้จ่าย OPEX อื่นๆ ที่เทียบตามหลัก Benchmarking 

ในการหา RAB ที่จะบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2006 บริษัทถูกกำกับดูแลจะรายงานรายจ่าย CAPEX ให้
ผู้กำกับทราบ จากนั้นผู้กำกับจะนำต้นทุนดังกล่าวพิจารณาเทียบกับต้นทุนในอดีตของบริษัทผู้ให้บริการโครงข่ายที่
เคยส่งมาให้ผู้กำกับดูแลในช่วงปี 2001 ถึง 2004 จะสังเกตว่า ค่าใช้จ่ายในปี 2005 จะยังไม่สามารถทราบได้ ต้อง

 
39 Determination of the Regulatory Asset Base after Revaluation of License Holder’s Asset: Chart of Accounts, ERRA Tariff 

and Pricing Committee, 2009 
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ใช้การประมาณราคา ท้ายที่สุด ผู้กำกับดูแลจะนำรายจ่ายในส่วนของค่าใช้จ่าย CAPEX ค่าใช้จ่าย Disposals และ
ค่าเสื่อมราคาอ้างอิงของปี 2001 มากำหนดรายได้ที่พึงได้รับของปี 2005 ซึ่งส่วนต่างของรายจ่าย CAPEX ระหว่าง
ค่าที่ประมาณกับค่าที่เกิดจริง นั้นจะนำไปคิดในคาบการกำกับถัดไปซึ่งก็คือปี 2010 

รายจ่าย CAPEX ที่รายงานโดยผู้ถูกกำกับต้องได้รับการตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนจากผู้กำกับเพื่อให้การ
กำหนดอัตราค่าบริการที่เรียกเก็บจากผู้ใช้มีความเหมาะสมที่สุด 

 
2) ประเทศเยอรมัน 
ในปี 2005 ประเทศเยอรมันส่งเสริมให้มีการแข่งขันในกิจการโทรคมนาคม ไปรษณีย์ ระบบราง และ

พลังงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการให้บริการที่เหมาะสมและเพียงพอ ทำให้การใช้ระบบโครงข่ายมีประสิทธิภาพ
มากขึ้นและต้องรองรับการเข้ามาใช้บริการของบุคคลที่สาม 

บริษัท BNetzA เป็นผู้รับผิดชอบในการให้บริการโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กในประเทศเยอรมัน ซึ่งการ
ให้บริการเป็นรูปแบบผูกขาดที่มีการกำกับดูแล การกำกับดูแลมีระยะเวลา 5 ปี เริ่มในวันที่ 1 มกราคม ปี 2009 ถึง 
31 ธันวาคม ปี 2013 ผู้กำกับดูแลจะกำหนดรายได้ที่ผู้ให้บริการพึงได้รับทั้งในโครงข่ายระบบส่งและระบบจำหน่าย 

หลักการกำกับดูแลใช้รูปแบบ TOTEX โดยจะมีองค์ประกอบ 4 ส่วนที่นำมารวมเป็นต้นทุนการลงทุน 
ได้แก ่

• Return on Equity  

• Return on Debt 

• Depreciation  

• Trade Tax 
ในการกำหนดมูลค่าสินทรัพย์ของประเทศเยอรมันจะคิดแยกระหว่างผลตอบแทนหุ้นและผลตอบแทนหนี้ 

จะไม่ได้ใช้หลักการของ WACC มาคำนวณ 
รูปแบบการหามูลค่าสินทรัพย์ที่นำมาคำนวณมีสองรูปแบบคือ 
1) การบำรุงรักษาสินทรัพย์ทางกายภาพ (Physical asset maintenance concept) 
2) การบำรุงรักษาการเงินที่คงอยู่ (Financial capital maintenance concept) 
รูปแบบทางกายภาพคือการหาค่าเสื่อมราคาจากต้นทุนที่ใช้เพื่อทดแทนสินทรัพย์เดิม ในวิธีนี้ บริษัทผู้ถูก

กำกับดูแลจะเรียกเก็บเงินเหนือสินทรัพย์ตลอดอายุการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่ไม่เพิ่มระดับของหนี้สิน
ขึ้น รูปแบบทางการเงินคือการหาค่าเสื่อมราคาจากข้อมูลต้นทุนในอดีต 

วิธีการคำนวณผลตอบแทนที่จะได้รับจากการลงทุนประกอบด้วย 3 วิธี ขั้นตอนแรกคือการคำนวณหา
อัตราผลตอบแทนหุ้นที่เหมาะสม ซึ่งอัตราขั้นสูงที่ผู้กำกับดูแลกำหนดคือ 40 เปอร์เซ็นต์ หาได้โดยการนำค่าหุ้นที่
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จำเป็นสำหรับดำเนินการ (Equity Necessary for Operation) หารด้วย ค่าสินทรัพย์ที่จำเป็นสำหรับดำเนินการ 
(Assets Necessary for Operation) ในอดีต ขั้นตอนที่สอง คือการหาค่าสินทรัพย์ที่จำเป็นสำหรับดำเนินการ ซึ่ง
เป็นผลรวมของค่าสินทรัพย์เฉลี่ยที่ปลายปี 2006 ซึ่งเป็นต้นทุนในอดีต นำมาคูณกับอัตราหนี้ ค่าสินทรัพย์เฉลี่ยที่
ปลายปี 2006 ซึ่งเป็นมูลค่าที่ใช้ทดแทน นำมาคูณด้วยอัตราหุ้น ขั้นตอนสุดท้ายคือการหาค่าหุ้นที่จำเป็นสำหรับ
การดำเนินการ ซึ่งคำนวณโดยใช้ข้อมูลจากสองขั้นตอนแรก 

ในผลตอบแทนของหนี้นั้น ผู้กำกับดูแลอนุญาตให้ผู้ถูกกำกับมีอิสระในการกำหนดได้บ้าง โดยจะอ้างอิง
ตามผลตอบแทนหนี้เฉลี่ยของตลาดในระยะเวลา 10 ปี 

ในส่วนสุดท้าย การคำนวณหาค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์นั้น หาได้จากผลต่างของมูลค่าสินทรัพย์ก่อน
วันที่ 1 มกราคม ปี 2006 ซึ่งคิดจากต้นทุนแทนที่และต้นทุนในอดีตดังที่ได้การไปหักลบกับมูลค่าของสินทรัพย์จริง
ในอีตที่คิดหลังวันที่ 31 ธันวาคม ปี 2005 
 
4.1.2.3 สรุปการกำหนดรายได้แบบกำกับดูแลสินทรัพย ์

การกำหนดรายได้แบบกำกับดูแลสินทรัพย์ (Regulatory Asset Base: RAB) เป็นรูปแบบที่นิยมนำมาใช้
กับกิจการที่มีลักษณะผูกขาดตามธรรมชาติ โดยการกำหนดรายได้รูปแบบนี้จะทำให้ผู้ถูกกำกับดูแลหรือผู้ให้บริการ
ได้รับการชำระเงินลงทุนทั้งหมด อีกทั้งยังได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนเพื่อเป็นการจูงใจให้มาลงทุนในกิจการ
เหล่านี้ ในรูปแบบ RAB ผู้กำกับดูแลและผู้ถูกกำกับดูแลต้องมีการเจรจากันในเรื่องของแผนการลงทุนในกิจการที่
ถูกกำกับดูแลนั้น เพื่อให้การบริการมีคุณภาพเหมาะสมและสามารถควบคุมต้นทุนไม่ให้สูงเกินไป หรือสามารถ
กล่าวได้ว่าการเจรจาต่อรองระหว่างผู้กำกับดูแลและผู้ถูกกำกับดูแลมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สวัสดิการทางสังคม 
(Social Welfare) มีค่าสูงที่สุด ในขณะที่ ต้นทุนของการลงทุนมีค่าต่ำที่สุด วิธีการหนึ่งของการควบคุมต้นทุนการ
ลงทุนให้เหมาะสม คือการกำหนดต้นทุนเป้าหมาย หากหน่วยงานที่ถูกกำกับสามารถควบคุมต้นทุนให้ต่ำกว่า
เป้าหมายจะได้รับผลตอบแทน หากเกินจะได้รับบทลงโทษ ซึ่งการกำหนดราคาเป้าหมายนั้นอาจจะเทียบกับผู้
ให้บริการรายอื่นๆ ที่มีกิจการรูปแบบเดียวกัน ซึ่งเป็นหลักที่เรียกว่า Bencemarking หรืออาจจะใช้ค่าในอดีตเป็น
ตัวกำหนดก็ได ้

การควบคุมราคาที่นิยมนำมาใช้กับ RAB คือ การควบคุมราคาแบบ Ex-ante ซึ่งประกอบไปด้วย Price 
cap, Revenue cap และ Rate of return ผู้กำกับดูแลจะต้องอนุญาตให้ผู้ถูกกำกับดูแลได้รับการชดเชยต้นทุน
อื่นๆ ที่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น ผู้กำกับควรจะได้รับอนุญาตให้ได้รับการชดเชยหรือชำระต้นทุนที่เกี่ยวข้อง
ดังต่อไปนี้ 1) การลงทุนใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการที่ถูกกำกับดูแลโดยตรง 2) ค่าเสื่อมราคาที่ เกิดจากมูลค่า
ของสินทรัพย์ที่มีอยู่ลดลง 3) ค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินการและบำรุงรักษา และ 4) ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 
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4.1.3 โครงสร้างต้นทุนที่เก่ียวข้องกับการให้บริการเสริม 
การดำเนินธุรกิจการให้บริการโครงข่ายระบบไฟฟ้า นอกจากการลงทุนก่อสร้างโครงข่ายไฟฟ้าเพื่อส่งผ่าน

ไฟฟ้า ต้นทุนอีกส่วนนึงที่ผู้ให้บริการโครงข่ายจำเป็นต้องลงทุน คือ ต้นทุนสำหรับการให้บริการเสริมเพื่อให้การ
ดำเนินการของระบบโครงข่ายไฟฟ้ามีคุณภาพ มั่นคง ปลอดภัย และมีความเชื่อถือได้เพียงพอต่อการใช้บริการของ
ผู้ที่เชื่อมต่อ ในการพิจารณาโครงสร้างต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการเสริมจะต้องพิจารณาทั้งในส่วนของต้นทุน
ที่ระบบจำหน่ายรับมาจากระบบผลิตไฟฟ้าและระบบส่งไฟฟ้า รวมทั้งต้นทุนที่เกิดจากการลงทุนเพื่อให้บริการเสริม
ของระบบจำหน่ายเอง ดังนั้น ในหัวข้อนี้จะแบ่งหัวข้อย่อยออกเป็น 2 หัวข้อ ได้แก่ 

1) โครงสร้างต้นทุนทีเ่กี่ยวข้องกับการให้บริการเสริมจากระบบผลิตและระบบส่ง  
2) โครงสร้างต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการเสริมจากระบบจำหน่าย 

 
4.1.3.1 โครงสร้างตน้ทุนทีเ่ก่ียวกับการให้บริการเสริมจากระบบผลิตและระบบส่ง 

ดังที่ได้กล่าวไปในหัวข้อการทบทวนวรรณกรรมเรื่องโครงสร้างต้นทุนในต่างประเทศ การให้บริการเสริม 
(Ancillary Service) ที่ระบบผลิตและระบบส่งให้บริการแก่โครงข่ายนั้นจะส่งผลถึงผู้ที่เชื่อมต่อในระบบจำหน่าย 
ทำให้ผู้เชื่อมต่อในระบบจำหน่ายได้รับบริการโครงข่ายไฟฟ้าที่มั่นคงและน่าเชื่อถือ ดังนั้น ผู้ที่เข้ามาเชื่อมต่อระบบ
จำหน่ายไม่ว่าจะเป็นลูกค้าของผู้ให้บริการระบบจำหน่ายหรือผู้ที่เป็นบุคคลที่สามต้องมีส่วนรับผิดชอบในต้นทุน
ส่วนนี้ อย่างไรก็ตาม รูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยนั้นไม่ได้มีการแบ่งโครงสร้าง
ระหว่างตลาดพลังงานและตลาดบริการเสริมแยกออกจากกัน ดังนั้น ต้นทุนที่เกี่ยวกับการให้บริการเสริมจากระบบ
ผลิตไฟฟ้าและระบบส่งไฟฟ้าจะถูกรวมอยู่ในอัตราค่าไฟฟ้าขายส่ง การจะเรียกเก็บค่าบริการเสริมนั้นจำเป็นต้องมี
การแยกต้นทุนในส่วนของการให้บริการเสริมที่ถูกรวมในค่าไฟฟ้าขายส่ง เพื่อนำมาเรียกเก็บกับผู้ที่เชื่อมต่อใน
โครงข่ายจำหน่าย 

ระบบผลิตไฟฟ้าและระบบส่งไฟฟ้าของประเทศไทยอยู่ภายใต้การดำเนินงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย ซึ่งในการจะพิจารณาจำแนกต้นทุนที่เกี่ยวกับบริการเชื่อมโดยละเอียดนั้น จำเป็นต้องทราบข้อมูลการ
ลงทุนรวมถึงการวางแผนการเดินเครื่องของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งการสืบค้นข้อมูลสำคัญดังกล่าว
นั้นอยู่นอกเหนือขอบเขตการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เพราะฉะนั้น การแบ่งแยกสัดส่วนต้นทุนที่เป็นของการให้บริการ
เสริมที่ถูกรวมในอัตราค่าไฟฟ้าขายส่งจึงต้องใช้วิธีการประมาณการแทน แนวทางที่พอจะเป็นไปได้คือการหา
สัดส่วนต้นทุนของการให้บริการเสริมในต้นทุนตลาดขายส่งไฟฟ้ารวมของประเทศต่าง ๆ และนำสัดส่วนนั้นมาใช้
สำหรับการประมาณต้นทุนการให้บริการเสริมที่เกี่ยวข้องระบบผลิตไฟฟ้าและระบบส่งไฟฟ้าซึ่งถูกส่งผ่านมายังผู้
เชื่อมต่อในระบบจำหน่าย 
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ในหัวข้อนี้จะนำเสนอสัดส่วนต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการเสริมเทียบกับต้นทุนรวมของตลาดขายส่ง
ไฟฟ้าในพื้นที่การให้บริการโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศต่าง ๆ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
1) ประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐแคลิฟอร์เนีย 
ดังรูปที่ 4.8 แผนภูมิแท่งแสดงถึงอัตราค่าบริการเสริมซึ่งในปี 2018 มีค่าเท่ากับ 0.80 เหรียญสหรัฐต่อเม

กะวัตต์ช่ัวโมง ซึ่งลดลงเหลือ 0.69 เหรียญสหรัฐต่อเมกะวัตต์ช่ัวโมง ในปี 2019 ในขณะที่เส้นกราฟแสดงถึงสัดส่วน
ต้นทุนค่าบริการเสริมเทียบกับมูลค่ารวมของตลาดซื้อขายไฟฟ้าแบบขายส่ง ซึ่งในปี 2018 มีสัดส่วนอยู่ที่ 1.62 
เปอร์เซ็นต์ ในส่วนของปี 2019 มีสัดส่วนอยู่ที่ 1.68 เปอร์เซ็นต์40 

 

 
รูปที่ 4.8 สัดสว่นต้นทุนบริการเสริมของรัฐแคลิฟอร์เนีย 

 
2) ประเทศแคนาดา รัฐแอลเบอร์ตา 
รูปที่ 4.9 แสดงรายได้ที่บริษัทผู้ให้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าพึ่งได้รับ ซึ่งค่าที่แสดงในตารางไม่ใช่ต้นทุน

รวมของตลาดขายส่งไฟฟ้า เป็นเพียงรายได้ที่ผู้ให้บริการโครงข่ายพึ่งได้รับ เพราะฉะนั้น ข้อมูลที่แสดงนี้อาจจะไม่
สามารถนำไปหาสัดส่วนค่าบริการโครงข่ายไฟฟ้าเทียบกับรายได้รวมของตลาดขายส่งได้โดยตรง แต่การทราบ

 
40 Annual Report on Market Issues & Performance, California ISO, 2019 
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สัดส่วนรายได้จากค่าบริการเสริมเทียบกับรายได้รวมของผู้ให้บริการก็สามารถนำไปแยกสัดส่วนต้นทุนที่เกี่ยวข้อง
กับค่าบริการเสริมได้ หากทราบรายได้รวมที่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าพ่ึงได้รับ  

ต้นทุนค่าบริการเสริมในปี 2019 ของรัฐแอลเบอร์ตาคือ 313.8 ล้านเหรียญสหรัฐ ในขณะที่รายได้รวมที่
ผู้ให้บริการโครงข่ายระบบส่งพึ่งได้รับชำระทั้งหมดคือ 2,372.1 ล้านเหรียญสหรัฐ ดังนั้น สัดส่วนของค่าบริการ
เสริมต่อรายได้รวมของโครงข่ายระบบส่งคือ 13.23 เปอร์เซ็นต์41 

 

 
รูปที่ 4.9 องคป์ระกอบรายได้ของผู้ให้บริการระบบส่งของรัฐแอลเบอร์ตา 

 
3) ประเทศเยอรมัน 
ในรูปที่ 4.10 แผนภูมิแท่งแสดงถึงรายได้ของตลาดซื้อขายไฟฟ้าแบบขายส่งของประเทศเยอรมันตั้งแต่ปี 

2012 ถึง ปี 2016 ซึ่งในปี 2012 มีมูลค่าประมาณ 26,000 ล้านยูโร และ ลดลงเหลือประมาณ 18,000 ล้านยูโร 
ในปี 2016 ในส่วนของเส้นกราฟแสดงถึงสัดส่วนต้นทุนค่าบริการเสริมเทียบกับรายได้รวมของตลาดขายส่งไฟฟ้า 
จะสังเกตว่าสัดส่วนของต้นทุนเกี่ยวกับการบริการเสริมจะอยู่ในช่วงระหว่าง 4 ถึง 6 เปอร์เซ็นต์ เทียบกับมูลค่า
ตลาดขายส่งไฟฟ้า42 

 

 
41 Alberta Electric System Operator 2019 ISO tariff update, AESO , 2018 
42 UK and German Ancillary Service Market trends, Bloomberg New Energy Finance, 2017 
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รูปที่ 4.10 สัดส่วนต้นทุนบริการเสริมของประเทศเยอรมัน 

 
4) ประเทศสหราชอาณาจักร 
ในรูปที่ 4.11 แผนภูมิแท่งแสดงถึงรายได้ของตลาดซื้อขายไฟฟ้าแบบขายส่งของประเทศสหราชอาณาจักร

ตั้งแต่ปี 2012 ถึง ปี 2016 ซึ่งในปี 2012 มีมูลค่าประมาณ 15,000 ล้านปอนด์ และ ลดลงเหลือประมาณ 12,000 
ล้านปอนด์ ในปี 2016 ในส่วนของเส้นกราฟแสดงถึงสัดส่วนต้นทุนค่าบริการเสริมเทียบกับรายได้รวมของตลาด
ขายส่งไฟฟ้า จะสังเกตว่าสัดส่วนของต้นทุนเกี่ยวกับการบริการเสริมจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่ 4 ไปจนถึงถึง 7 
เปอร์เซ็นต์ เทียบกับมูลค่าตลาดขายส่งไฟฟ้า 
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รูปที่ 4.11 สัดส่วนต้นทุนบริการเสริมของประเทศสหราชอาณาจักร 

 
จากการทบทวนวรรณกรรมในเรื่องสัดส่วนต้นทุนของค่าบริการเสริมเทียบกับรายได้รวมของตลาดซื้อขาย

ไฟฟ้าแบบขายส่ง จะพบว่า สัดส่วนของต้นทุนค่าบริการเสริมจะมีค่าอยู่ระหว่าง 1.7 ถึง 8 เปอร์เซ็นต์ แต่สำหรับ
สัดส่วนของต้นทุนค่าบริการเสริมในกรณีของรัฐแคริฟอร์เนียและรัฐแอลเบอร์ตาหากนำมาปรับเทียบกับของ
ประเทศไทยอาจจะมีความไม่เหมาะสมนัก ทั้งนี้เนื่องจากพื้นที่การปกครองของรัฐแคริฟอร์เนียและรัฐแอลเบอร์ตา
เป็นเพียงมลรัฐซึ่งมีพื้นที่การปกครองขนาดเล็ก ดังนั้น ข้อมูลสัดส่วนค่าบริการเสริมที่จะเปรียบเทียบกับประเทศ
ไทยนั้นจะใช้เพียงข้อมูลของประเทศเยอรมันและประเทศสหราชอาณาจักร ซึ่งมีสัดส่วนค่าบริการเสริมประมาณ
ร้อยละ 6 ถึง 8 เทียบกับรายได้จากการขายไฟฟ้าในตลาดขายส่ง และอย่างที่ได้กล่าวในตอนต้นว่า วิธีการนี้เป็น
เพียงการประมาณข้อมูลต้นทุนจากต่างประเทศไม่ได้สะท้อนขึ้นต้นทุนจริงของระบบผลิตและระบบส่งของประเทศ
ไทย วิธีการที่เหมาะสมของการคำนวณต้นทุนการให้บริการเสริมที่เกี่ยวข้องกับระบบผลิตไฟฟ้าและระบบส่งไฟฟ้า
คือการศึกษาโครงสร้างต้นทุนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยโดยละเอียด และในอนาคตหากการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมีการกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าโดยมีการแยกอัตราค่าบริการเสริมออกจากอัตราค่าไฟฟ้าขาย
ส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอาจเรียกเก็บค่าบริการเสริมส่วนนี้จากผู้ใช้บริการบุคคลที่สามในระบบ
จำหน่ายได้โดยตรง หรืออาจให้การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายเป็นผู้เรียกเก็บและชำระค่าใช้จ่ายส่วนนี้ให้แก่การไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งไม่ว่าจะเป็นวิธีการใดก็ตาม การเก็บค่าบริการในส่วนนี้จะต้องไม่ซ้ำซ้อน 
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4.1.3.2 โครงสร้างตน้ทุนทีเ่ก่ียวกับการให้บริการเสริมจากระบบจำหน่าย 
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการนิยามความหมายของบริการเสริม (Ancillary Service) ทำ

ให้ทราบว่า บริการเสริม หมายถึงบริการที่จำเป็นซึ่งมีส่วนช่วยให้เกิด คุณภาพ ความมั่งคง ปลอดภัย และชื่อถือได้ 
ในการส่งผ่านกำลังไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าไปสู่ผู้ใช้ไฟฟ้า43 การให้บริการเสริมจากระบบจำหน่ายไฟฟ้าจะมีความ
ใกล้เคียงกับการให้บริการเสริมจากระบบส่งไฟฟ้า แต่จะแตกต่างจากการให้บริการเสริมจากระบบผลิตไฟฟ้า 

บริการเสริมในส่วนของระบบผลิตและระบบส่งจะอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ดำเนินการระบบส่งไฟฟ้า 
(Transmisstion System Operator: TSO) ซึ่งจะแบ่งบริการเสริมออกเป็น 4 ประเภทหลัก ดังนี้ 

1) บริการเสริมที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมความถี่ (Frequency Response) 
2) บริการเสริมที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมแรงดัน (Voltage Control) 
3) บริการเสริมที่เกี่ยวข้องกับการสำรองไฟฟ้า (Reserve) 
4) บริการเสริมที่เกี่ยวข้องกับไฟฟา้ฉุกเฉิน (Black Start) 
 
ในขณะที่บริการเสริมในระบบจำหน่ายจะดูแลโดยผู้ดำเนินการระบบจำหน่าย (Distribution System 

Opertor: DSO) หรือเป็นบริการที่สามารถถูกเรียกว่าบริการโครงข่ายจำหน่ายท้องถิ่น (Local Distribution 
Service) เนื่องจากเป็นบริการที่กระจายขอบเขตการบริหารจัดการไปตามพื้นที่ ซึ่งต่างจากบริการเสริมจาก TSO 
ที่มีการบริหารจัดการแบบรวมศูนย์ บริการเสริมจาก DSO แบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก ดังนี4้4 

1) บริการเสริมที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของการส่งผ่านไฟฟ้า (Security of Supply Contribution) 
2) บริการเสริมที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของการส่งผ่านไฟฟ้า (Quality of Supply Services) 
3) บริการเสริมที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมแรงดัน (Voltage Control) 

 
บริการเสริมในระบบจำหน่ายที่ได้กล่าวมานั้น เป็นบริการเสริมของโครงข่ายไฟฟ้าแบบดั้งเดิม ซึ่งในการ

บริหารจัดการบริการเสริมส่วนใหญ่จะอยู่ที่ TSO ไม่ได้กระจายอำนาจในการบริหารมาตามพื้นที่ระบบจำหน่าย 
มากนักและบริการเสริมที่ได้รับนั้นมาจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่ (Large Generation) ซึ่งใกล้เคียงกับ
บริบทของประเทศไทย ในปัจจุบัน หลายประเทศมีการศึกษาเกี ่ยวกับบทบาทของเครื ่องกำเนิ ดไฟฟ้าแบบ 
กระจายตัว (Distributed Generation) ในการเข้ามาเป็นผู้จ่ายบริการเสริมให้แก่ระบบไฟฟ้าซึ่งอาจจะทำให้

 
43 “Ancillary Services Definitions, Markets and Practices in The World” , Ali M. Pirbazari, 2010 
44 “Ancillary Services Provision from Distributed Generation” , DTI & Ofgem, 2004 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาอัตราค่าบริการสายส่งไฟฟ้า (Wheeling Charge) สำหรับ Third Party Access 

 

4-34 
 

โครงสร้างต้นทุนของบริการเสริมเปลี่ยนแปลงไปจากที่เป็นอยู่45 อย่างไรก็ตาม การศึกษาประเด็นดังกล่าวอยู่ในช่วง
เริ่มต้นเท่านั้นและในประเทศไทยยังไม่มีตลาดบริการเสริมหรือการรับซื้อบริการเสริมจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบ
กระจายตัว ดังนั้น การพิจารณาต้นทุนเกี่ยวกับบริการเสริมในระบบจำหน่ายที่จะเรียกเก็บจากบุคคลที่สามผู้
เชื่อมต่อโครงข่ายสามารถพิจารณาจากต้นทุนของบริการเสริมที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพและความปลอดภัยของการ
ส่งผ่านไฟฟ้า รวมทั้งการควบคุมแรงดัน 

ในการศ ึกษาการจ ัดการส ินทร ัพย ์ ระบบจำหน ่าย (Asset Management Plan) ของประเทศ 
สหราชอาณาจักร ประเทศออสเตรเลีย และประเทศนิวซีแลนด์ ทำให้ทราบว่า การจัดหมวดสินทรัพย์ระบบ
จำหน่ายนอกจากจะมีการจัดหมวดหมู่สินทรัพย์ตามเขตพื้นที่และระดับแรงดันแล้ว ยังมีการจัดหมวดหมู่สินทรัพย์
ตามวัตถุประสงค์การให้บริการเช่นกัน โดยหน้าที่หลักของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย คือ การบริการเพื่อส่งผ่าน
กำลังไฟฟ้า และ การบริการเสริมเพื่อความมั่นคงของโครงข่าย 

ประเทศสหราชอาณาจักร ประเทศออสเตรเลีย และประเทศนิวซีแลนด์ มีการแบ่งประเภทสินทรัพย์
โครงข่ายระบบจำหน่ายถูกแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) สินทรัพย์โครงข่ายไฟฟ้า (Network Asset) 2) สินทรัพย์
ที่ไม่ใช่โครงข่ายไฟฟ้า (Non-Network Asset) ดังรูปที่ 4.12 

 
1) สินทรัพย์โครงข่ายไฟฟ้า (Network Asset) 
สินทรัพย์โครงข่ายไฟฟ้าเป็นสินทรัพย์ที่ลงทุนตามวัตถุประสงค์ของการให้บริการระบบโครงข่ายโดยตรง 

ได้แก่ 1) สินทรัพย์โครงข่ายที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการเพื่อส่งผ่านกำลังไฟฟ้า ตัวอย่างเช่น สถานีไฟฟ้า สายไฟฟ้า 
เสาไฟฟ้า อุปกรณ์หัวเสา หม้อแปลงกำลังไฟฟ้า แผงควบคุมวงจร เป็นต้น ซึ่งทรัพย์สินเหล่ามีวัตถุประสงค์เพื่อ
ส่งผ่านพลังงานไฟฟ้า หากขาดสินทรัพย์ส่วนใดไปจะไม่สามารถส่งผ่านกำลังไฟฟ้าจากผู้ผลิตไปสู่ผู้ใช้ไฟฟ้าได้เ ลย 
ต้นทุนของสินทรัพย์ประเภทนี ้ควรถูกนำไปพิจารณาเร ียกเก็บค่าผ่านสายส่ง (Wheeling Chagre) และ  
2) สินทรัพย์โครงข่ายที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการเสริมเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพและเชื่อถือได้ของโครงข่ายไฟฟ้า 
ตัวอย่างเช่น อุปกรณ์ป้องกัน อุปกรณ์ควบคุมแรงดัน ตัวเก็บประจุ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง และแบตเตอรี่  
เป็นต้น ซึ่งหากขาดสินทรัพย์เหล่านี้ไปโครงข่ายอาจจะยังคงสามารถส่งผ่านกำลังไฟฟ้าได้ดังเดิม เพียงแต่คุณภาพ 
ความมั่นคง หรือความเชื่อถือได้ของระบบอาจลดลง ต้นทุนของสินทรัพย์ประเภทนี้ควรถูกนำไปพิจารณาเรียกเก็บ
ค่าบริการเสริม (Ancillary Service Charge) 
  

 
45 “Ancillary Services Market Design in Distribution Networks” , Konstantinos Oureilidis, 2020 
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2) สินทรัพย์ที่ไม่ใช่โครงข่ายไฟฟ้า (Non-Network Asset)  
สินทรัพย์ที่ไม่ใช่โครงข่าย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งผ่านไฟฟ้าหรือเสริมสร้างความมั่นคง แต่มีความ

จำเป็นในการให้บริการธุรกิจโครงข่ายไฟฟ้า อาจเป็นการลงทุนเพื่อการอำนวยความสะดวก หรือใช้เป็นสถานที่
สำหรับดำเนินธุรกิจ ตัวอย่างเช่น ที่ดินและอาคาร ศูนย์ควบคุม โครงข่ายระบบสื่อสาร และพาหนะ เป็นต้น ถึงแม้
สินทรัพย์เหล่าจะไม่สามารถจำแนกหมวดหมู่ได้ว่าเป็นการลงทุนเพื่อการส่งผ่านไฟฟ้าหรือเสริมความมั่นคง แต่ก็
เป็นสินทรัพย์ที่มีความจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจโครงข่ายไฟฟ้า สินทรัพย์เหล่านี้จึงควรถูกนำไปพิจารณาเป็น
ต้นทุนของอัตราค่าบริการโครงข่ายระบบจำหน่ายเช่นกัน 

การบริหารจัดการสินทรัพย์ระบบจำหน่ายถึงแม้จะมีการจัดหมวดหมู่ตามวัตถุประสงค์ของการให้บริการ 
แต่การกำหนดอัตราค่าบริการไม่ได้แบ่งเป็นอัตราค่าผ่านสาย และ อัตราค่าบริการเสริม แต่ใช้รวมกันเป็นอัตรา
ค่าบริการเดียวคืออัตราค่าบริการระบบจำหน่าย (Distribution Rate) ซึ่งอัตราค่าบริการระบบจำหน่ายนี้คิด
รวมทั้งสินทรัพย์โครงข่ายและสินทรัพย์ที่ไม่ใช่โครงข่าย ดังนั้น หากต้องการกำหนดอัตราค่าบริการระบบจำหน่าย
แยกเป็นค่าบริการผ่านสาย และ ค่าบริการเสริม จึงควรที่จะพิจารณาต้นทุนของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่โครงข่ายร่วมด้วย 
โดยอาจแบ่งสัดส่วนของต้นทุนสินทรัพย์ที่ไม่ใช่โครงข่ายตามสัดส่วนต้นทุนของสินทรัพย์โครงข่าย กล่าวคือ หาก
สินทรัพย์โครงข่ายมีสัดส่วนของสินทรัพย์สำหรับบริการส่งผ่านไฟฟ้าคิดเป็นร้อยละ 90 และสัดส่วนสินทรัพย์
สำหรับบริการเสริมคิดเป็นร้อยละ 10 และกำหนดให้สินทรัพย์ที่ไม่ใช่โครงข่ายมีต้นทุน 10 ล้านบาท ต้นทุนของ
สินทรัพย์ที่ไม่ใช่ระบบจำหน่าย 9 ล้านบาทจะถูกสะท้อนไปที่อัตราค่าบริการส่งผ่านไฟฟ้า (Wheeling Charge) 
และ ต้นทุนของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่ระบบจำหน่าย 1 ล้านบาทจะถูกสะท้อนไปที่อัตราค่าบริการเสริม (Ancillary 
Services) 

 

 
รูปที่ 4.12 หมวดหมู่สินทรัพย์ระบบจำหน่าย 
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ในการดำเนินธุรกิจโครงข่ายไฟฟ้า การวางแผนค่าการใช้ประโยชน์ของโครงข่ายไฟฟ้า (Utilization 
Factor) ควรเหลือส่วนที ่เป็นค่าความจุไฟฟ้าสำรองของโครงข่ายไฟฟ้าไว้เพื ่อรองรับการเปลี ่ยนแปลงของ
กำลังไฟฟ้าและการเพิ่มขึ้นของผู้ใช้บริการในอนาคต ทำให้สินทรัพย์ที่ลงทุนไปเพื่อให้บริการส่งผ่านไฟฟ้าอาจไม่ได้
ใช้งานที่ค่าพิกัด ตัวอย่างเช่น สายจำหน่ายค่าพิกัด 1,000 กิโลวัตต์ อาจมีการใช้งานเพียง 700 กิโลวัตต์ ส่วนที่
เหลือ 300 กิโลวัตต์มีไว้เพื่อเป็นค่าความจุไฟฟ้าสำรอง ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ค่ากำลังไฟฟ้าที่ไหลในสายหรือการเพิ่มขึ้นของผู้ใช้บริการในอนาคตควรถูกพิจารณาเป็นค่าบริการ Backup 

ดังนั้น การจัดหมวดหมู่ของสินทรัพย์เพื่อนำมาพิจารณากำหนดอัตราค่าบริการโครงข่ายระบบจำหน่าย 
อาจแบ่งได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) ค่าบริการส่งผ่านไฟฟ้า (Wheeling Charge) 2) ค่าบริการ Backup และ 3) 
ค่าบริการเสริม (Ancillary Service Charge) ดังแสดงในรูปที่ 4.13 

 

 
รูปที่ 4.13 การจัดหมวดหมู่สินทรัพย์ตามวัตถุประสงค์การให้บริการ 

 
ในส่วนถัดไปจะแสดงข้อมูลเงินลงทุนในสินทรัพย์ระบบจำหน่ายของผู ้ให้บริการระบบจำหน่ายใน

ประเทศสหราชอาณาจักร ประเทศออสเตรเลีย และประเทศนิวซีแลนด์ ซึ ่งแยกหมวดหมู ่การลงทุนตาม
วัตถุประสงค์การใช้งาน โดยตัวอย่างข้อมูลเงินลงทุนในสินทรัพย์ระบบจำหน่ายของผู้ให้บริการระบบจำหน่ายที่ได้
ศึกษามา มีทั้งหมด 10 ราย ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
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1) หน่วยงาน Alpine Energy ผู้ให้บริการระบบจำหน่ายในประเทศนิวซีแลนด์46 
 

ตารางที่ 4.8 แผนการลงทุนของหน่วยงาน Alpine Energy ในช่วงปี 2021 - 2026 
Expenditure on Assets 

($000) 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 

System growth 1,557 2,921 620 670 1,070 2,420 
Asset replacement and 

renenwal 
10,992 10,297 11,505 10,935 10,415 10,595 

Asset Relocation 620 500 810 1,000 1,000 1,000 
Reliability and safety 1,415 1,210 1,030 1,075 690 1,000 

 
จากตารางที่ 4.8 คำนวณสัดส่วนต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับค่าบริการเสริมทียบกับต้นทุนทั้งหมด ได้ค่าเฉลี่ย

สัดส่วนต้นทุนค่าบริการเสริมประมาณร้อยละ 7.52 
 
2) หน่วยงาน Aurora Energy ผู้ให้บริการระบบจำหน่ายในประเทศนิวซีแลนด์47 
 

ตารางที่ 4.9 แผนการลงทุนของหน่วยงาน Aurora Energy ในช่วงปี 2021 - 2026 
Expenditure on Assets 

($000) 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 

System growth 6,478 4,635 9,969 10,069 5,188 3,587 
Asset replacement and 

renenwal 
41,441 59,106 65,264 64,923 60,326 53,403 

Asset Relocation 2,128 1,967 2,048 2,098 2,142 2,189 
Reliability and safety 1,587 594 488 245 1,007 774 

 

 
46 Asset Management Plan 2021, Alpine Energy, 2021 
47 Asset Management Plan 2021, Aurora Energy, 2021 
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จากตารางที่ 4.9 คำนวณสัดส่วนต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับค่าบริการเสริมทียบกับต้นทุนทั้งหมด ได้ค่าเฉลี่ย
สัดส่วนต้นทุนค่าบริการเสริมประมาณร้อยละ 1.15 

 
3) หน่วยงาน Electricity Ashburton ผู้ให้บริการระบบจำหน่ายในประเทศนิวซีแลนด4์8 
 

ตารางที่ 4.10 แผนการลงทุนของหน่วยงาน Electricity Ashburton ในช่วงปี 2021 - 2026 
Expenditure on Assets 

($000) 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 

System growth 2,035 2,094 3,357 4,628 4,227 5,487 
Asset replacement and 

renenwal 
7,065 8,404 6,962 4,815 3,896 3,383 

Asset Relocation - - - - - - 
Reliability and safety 1,449 1,681 1,058 755 1060 838 

 
จากตารางที่ 4.10 คำนวณสัดส่วนต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับค่าบริการเสริมทียบกับต้นทุนทั้งหมด ได้ค่าเฉลี่ย

สัดส่วนต้นทุนค่าบริการเสริมประมาณร้อยละ 10.82 
  

 
48 EA NETWORKS ASSET MANAGEMENT PLAN 2021-31, Electricity Ashburton Network, 2021 
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4) หน่วยงาน Orion ผู้ให้บรกิารระบบจำหน่ายในประเทศนิวซีแลนด4์9 
 

ตารางที่ 4.11 แผนการลงทุนของหน่วยงาน Orion ในช่วงปี 2017 - 2022 
Expenditure on Assets 

($000) 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 

System growth 13,530 8,987 16,664 7,197 4,235 3,912 
Asset replacement and 

renenwal 
16,150 20,890 28,958 26,753 28,329 31,200 

Asset Relocation 9,409 7,080 3,800 3,881 1,541 1,574 
Reliability and safety 1,280 250 - - - - 

 
จากตารางที่ 4.11 คำนวณสัดส่วนต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับค่าบริการเสริมทียบกับต้นทุนทั้งหมด ได้ค่าเฉลี่ย

สัดส่วนต้นทุนค่าบริการเสริมประมาณร้อยละ 0.65 
 
5) หน่วยงาน Main Power ผู้ให้บริการระบบจำหน่ายในประเทศนิวซีแลนด์50 
 

ตารางที่ 4.12 แผนการลงทุนของหน่วยงาน Main Power ในช่วงปี 2021 - 2026 
Expenditure on Assets 

($000) 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 

System growth 6,249 6,564 2,125 3,771 5,558 7,082 
Asset replacement and 
renenwal 

8,000 11,629 13,148 13,006 12,306 11,766 

Asset Relocation - - - - - - 
Reliability and safety 3,154 724 1,693 1,676 610 861 

 

 
49 The 10 year management plan for Orion’s electricity network, Orion, 2021 
50 Asset Management Plan 2021-2031, Main Power, 2021 
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จากตารางที่ 4.12 คำนวณสัดส่วนต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับค่าบริการเสริมทียบกับต้นทุนทั้งหมด ได้ค่าเฉลี่ย
สัดส่วนต้นทุนค่าบริการเสริมประมาณร้อยละ 7.93 

 
6) หน่วยงาน Marlborough Lines ผู้ให้บริการระบบจำหน่ายในประเทศนิวซีแลนด์51 
 

ตารางที่ 4.13 แผนการลงทุนของหน่วยงาน Marlborough Lines ในช่วงปี 2021 - 2026 
Expenditure on Assets 

($000) 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 

System growth 64 540 3,842 5,391 2,963 3,267 
Asset replacement and 

renenwal 
3,197 6,720 6,906 6,851 9,455 7,999 

Asset Relocation 1,637 959 410 419 427 436 
Reliability and safety 895 5,890 3,560 1,764 897 1,296 

 
จากตารางที่ 4.13 คำนวณสัดส่วนต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับค่าบริการเสริมทียบกับต้นทุนทั้งหมด ได้ค่าเฉลี่ย

สัดส่วนต้นทุนค่าบริการเสริมประมาณร้อยละ 18.87 
  

 
51 Asset Management Plan, Marlborough Lines, 2021 
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7) หน่วยงาน Wel Network ผู้ให้บริการระบบจำหน่ายในประเทศนิวซีแลนด์52 
 

ตารางที่ 4.14 แผนการลงทุนของหน่วยงาน Wel Network ในช่วงปี 2021 - 2026 
Expenditure on Assets 

($000) 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 

System growth 7,738 2,489 3,493 4,785 3,891 3,255 
Asset replacement and 

renenwal 
15,642 12,402 12,027 12,362 12,437 12,512 

Asset Relocation 4,396 5,023 4,401 4,401 4,401 4,401 
Reliability and safety 2,802 4,845 4,651 2,951 3,013 3,465 

 
จากตารางที่ 4.14 คำนวณสัดส่วนต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับค่าบริการเสริมทียบกับต้นทุนทั้งหมด ได้ค่าเฉลี่ย

สัดส่วนต้นทุนค่าบริการเสริมประมาณร้อยละ 14.31 
 
8) หน่วยงาน Wellington Electricity ผู้ให้บริการระบบจำหน่ายในประเทศนิวซีแลนด์53 
 

ตารางที่ 4.15 แผนการลงทุนของหน่วยงาน Wellington Electricity ในช่วงปี 2021 - 2026 
Expenditure on Assets 

($000) 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 

System growth 1,584 9,122 9,072 8,319 8,076 20,041 
Asset replacement and 

renenwal 
18,495 20,413 24,779 24,760 25,119 28,150 

Asset Relocation 625 714 728 743 758 773 
Reliability and safety 8,889 2,905 2,458 2,882 2,222 2,427 

 

 
52 2021 Asset Management Plan, Wel Network, 2021 
53 10 Years Asset Management Plan, Wellington Electricity, 2021 
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จากตารางที่ 4.15 คำนวณสัดส่วนต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับค่าบริการเสริมทียบกับต้นทุนทั้งหมด ได้ค่าเฉลี่ย
สัดส่วนต้นทุนค่าบริการเสริมประมาณร้อยละ 9.76 
 

9) หน่วยงาน Electricity Northwest ผู้ให้บริการระบบจำหน่ายในประเทศสหราชอาณาจักร54 
 

ตารางที่ 4.16 แผนการลงทุนของหน่วยงาน Electricity Northwest ในช่วงปี 2016 – 2023 

Expenditure on Assets Cost (m£) 

Replacing and refurbishing network assets 629.5 

Maintaining a safe network 39.7 

Electricity Safety, Quality and Continuity Regulations 3.3 

Black Start 7.4 

Ensuring Capacity 103.4 

 
จากตารางที่ 4.16 คำนวณสัดส่วนต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับค่าบริการเสริมทียบกับต้นทุนทั้งหมด ได้ค่าเฉลี่ย

สัดส่วนต้นทุนค่าบริการเสริมประมาณร้อยละ 6.43 
  

 
54 Well Justified Business Plan 2015-2023, Electricity Northwest, 2016 
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10) หน่วยงาน Evo Energy ผู้ให้บริการระบบจำหน่ายในประเทศออสเตรเลยี55 
 

ตารางที่ 4.17 แผนการลงทุนของหน่วยงาน Evo Energy ในช่วงปี 2019 – 2024 

Expenditure on Assets Cost (m$) 

Augmentation 47.2 

Replacement 91.6 

Reliability and quality improvements 6.2 

Capitalised overheads 75.6 

 
จากตารางที่ 4.17 คำนวณสัดส่วนต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับค่าบริการเสริมทียบกับต้นทุนทั้งหมด ได้ค่าเฉลี่ย

สัดส่วนต้นทุนค่าบริการเสริมประมาณร้อยละ 2.81 
 
จากการศึกษาข้อมูลโครงสร้างต้นทุนระบบจำหน่ายของประเทศสหราชอาณาจักร ประเทศออสเตรเลีบ 

และประเทศนิวซีแลนด์ ได้ค่าเฉลี่ยสัดส่วนต้นทุนค่าบริการเสริมในระบบจำหน่ายคิดเป็นประมาณร้อยละ 8.025 
แสดงดังตารางที่ 4.18 
  

 
55 Capital Expenditure for ACT electricity distribution network 2019-24, Evo Energy 
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ตารางที่ 4.18 สัดส่วนต้นทุนบริการเสริมในแต่ละประเทศ 

Distribution Network Operators Ancillary Service Cost ratio (%) 

Alpine Energy (New Zealand) 7.52 

Aurora Energy (New Zealand) 1.15 

Electricity Ashburton (New Zealand) 10.82 

Orion (New Zealand) 0.65 

Main Power (New Zealand) 7.93 

Marlborough Lines (New Zealand) 18.87 

Wel Network (New Zealand) 14.31 

Wellington Electricity (New Zealand) 9.76 

Electricity Northwest (UK) 6.43 

Evo Energy (Australia) 2.81 

Average 8.025 
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4.2 แนวทางการกำหนดอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าสำหรับบุคคลที่สามใน
ต่างประเทศ 

ในธุรกิจโครงข่ายไฟฟ้า ผู้ใช้บริการ รวมทั้งบุคคลที่สามที่เข้ามาใช้บริการ (Third party access) ต้อง
รวมกันรับผิดชอบในค่าบริการโครงข่ายไฟฟ้า รวมไปถึงค่าบริการ อื่น ๆ ได้แก่ 1) ค่าบริการเสริม (Ancillary 
Services) 2) ค่าบริการกรณีเกิดความไม่สมดุล (Imbalance) 3) ค่าบริการ Backup 4) ค่าบริการกำลังสูญเสีย 
(Loss Charge) 5) ค่าบริการเชื่อมต่อโครงข่าย (Connection Charge) เป็นต้น ซึ่งในส่วนของค่าบริการกรณีเกิด
ความไม่สมดุล ค่าบริการเซื่อมต่อโครงข่าย และค่าบริการกำลังสูญเสีย เป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้เชื่อมต่อ 
ณ จุดนั้น ๆ ในกรณีของบุคคลที่สามจะเรียกค่าบริการว่า Wheeling Charge เพื ่อให้สามารถกำหนดอัตรา
ค่าบริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าได้อย่างเหมาะสมจึงจำเป็นต้องมีการศึกษาถึงการกำหนดอัตราค่าบริการ
ระบบโครงข่ายไฟฟ้าในต่างประเทศ โดยในบทนี้สามารถแบ่งออกเป็น 2 หัวข้อ ดังนี ้

1) การกำหนดอัตราค่าบริการ Wheeling Charge ในต่างประเทศ 
2) การกำหนดอัตราค่าบริการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ 
3) การกำหนดอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าแยกตามพื้นที่ และแยกตามเวลาในต่างประเทศ 

 

4.2.1 การกำหนดอัตราค่าบริการ Wheeling Charge ในต่างประเทศ 
ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงแนวทางการกำหนดอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าในต่างประเทศ คณะนักวิจัย

คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจากตัวแทนแต่ละทวีป ซึ่งแต่ละประเทศมีรูปแบบการกำหนดอัตราค่าบริการที่หลากหลายทำ
ให้เห็นถึงกลไลการกำหนดราคาในรูปแบบต่าง ๆ โดยสามารถแบ่งออกเป็นหัวข้อดงันี ้

1) ประเทศสหราชอาณาจักร 
2) ประเทศสหรัฐอเมริกา 
3) ประเทศออสเตรเลีย 
4) ประเทศแคนาดา รัฐแอลเบอร์ตา 
5) ประเทศอาร์เจนตินา 
6) ประเทศชิลี 
7) ประเทศนิวซีแลนด ์
8) ประเทศนอร์เวย ์
9) ประเทศเกาหลีใต้ 
10) ประเทศสวีเดน 
11) บทสรุปอัตราค่าบริการ Wheeling Charge ในต่างประเทศ 
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4.2.1.1 ประเทศสหราชอาณาจักร 
Office of Gas and Electricity Markets (Ofgem) เป็นหน่วยงานทำหน้าที่กำกับดูแลระบบไฟฟ้าและ

ก๊าซของประเทศอังกฤษ สำหรับระบบไฟฟ้านั้น Ofgem ดูแลทั้งระบบส่งและระบบจำหน่ายไฟฟ้า โดยการเรียก
เก็บค่าใช้บริการในส่วนของระบบจำหน่ายประกอบองค์ประกอบต่าง ๆ ดังรูปที่ 4.14  

 

 
รูปที่ 4.14 องค์ประกอบของการเรียกเก็บเงินในส่วนของระบบส่งและจำหน่ายไฟฟ้าของ Ofgem 

 
อัตราเรียกเก็บระบบจำหน่ายนี้มีการตั้งอัตราและทบทวนทุกระยะ 8 ปี การทบทวนอัตราดำเนินการเพื่อ

ประเมินการลงทุนในระบบจำหน่ายและรายได้จากการเรียกเก็บค่าใช้บริการระบบจำหน่ายในช่วงเวลานั้นๆ ทั้งนี้
รายได้ของผู้ดูแลระบบจำหน่ายจะถูกกำหนดเพดานในระดับที่ครอบคลุมการดำเนินกิจการของผู้ดูแลระบบได้ ซึ่ง
ประกอบการดูแลซ่อมบำรุง การเปลี่ยนอุปกรณ์ และการปรับปรุงระบบ แต่ไม่รวมรายได้จากการเชื่อมต่อของ
ลูกค้ารายใหม่ ดังรายละเอียดในหัวข้อก่อนหน้า 

อัตราการใช้ระบบจำหน่ายมาจากการคำนวนรวมกันของการใช้ระบบจำหน่าย 2 ส่วน ดังรูปที่ 4.15 ซึ่ง
เป็นการคำนวณโดยใช้พื้นฐานการแยกระดับแรงดัน 
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รูปที่ 4.15 การแบ่งระดับแรงดันของระบบจำหน่ายประเทศอังกฤษ56 

 
(1) วิธีคำนวนอัตราใช้ระบบจำหน่ายทั่วไป (Common Distribution Charging Methodology: CDCM) 

ซึ่งเป็นการคำนวนการเก็บค่าใช้ระบบจำหน่ายของผู้ใช้ที่เชื่อมต่อในระดับแรงดันต่ำ (230/415 V) และสูง (11 kV) 
ข้อมูลต้นทุนและวิธีการแบ่งต้นทุนก่อนคำนวนออกมาได้เป็นอัตราเรียกเก็บค่าบริการใช้ระบบจำหน่ายนั้นสามารถ
แสดงได้ดังรูปที่ 4.16 โดยจะมีการนำข้อมูลต้นทุนต่างๆ เป็นข้อมูลขาเข้า และนำคิดอัตราค่าบริการซึ ่งจะ
ประกอบด้วยอัตราเดียว อัตราคงที่ อัตราที่ขึ้นกับปริมาณกำลังไฟฟ้าที่ใช้ รวมไปถึงหากมีการใช้เกินกำลังไฟฟ้าที่
กำหนดจะมีอัตราเฉพาะใช้เรียกเก็บกำลังไฟฟ้าส่วนเกินนั้น และจะมีอัตราซื้อขายกำลังไฟฟ้าเสมือนเพื่อช่วย
ควบคุมระดับแรงดันของระบบ 

 

 
รูปที่ 4.16 ข้อมูลต้นทุน วิธีการแบ่งต้นทุน และโครงสร้างอัตราเรียกเก็บระบบจำหน่ายของวิธี CDCM57 

 
56 https://www.ssen.co.uk/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=12511 
57 https://www.ssen.co.uk/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=12511 
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(2) วิธีคำนวนอัตราใช้ระบบจำหน่ายแรงดันสูงพิเศษ  (EHV Distribution Charging Methodology: 
EDCM) ซึ่งเป็นการคำนวนการเก็บค่าใช้ระบบจำหน่ายของผู้ใช้ที่เชื่อมต่อในระดับแรงดันสูงพิเศษ  (33 kV) ขึ้นไป 
สำหรับวิธีการนี้เป็นการคำนวนค่าใช้จ่ายแบบ Forward cost pricing หรือเป็นการตกลงราคาล่วงหน้า ทั้งนี้ การ
คำนวน EDCM นี้ขึ้นกับว่าเป็นการนำเข้าไฟฟ้าเข้าสู่พื้นที่ระบบจำหน่ายหรือส่งไฟฟ้าออกจากพื้นที่ระบบจำหน่าย 
หากเป็นการนำเข้าไฟฟ้า ข้อมูลต้นทุนและวิธีการแบ่งต้นทุนรวมถึงโครงสร้างอัตราเรียกเก็บค่าบริการสามารถ
แสดงได้ดังรูปที่ 4.17 ซึ่งจะมีส่วนที่ต้องเรียกเก็บตามสัดส่วนการมีส่วนร่วมในการใช้บริการโครงข่าย แต่หากเป็น
การส่งออกไฟฟ้า ข้อมูลต้นทุนและวิธีการแบ่งต้นทุนรวมถึงโครงสร้างอัตราเรียกเก็บค่าบริการสามารถแสดงได้ดัง
รูปที่ 4.18 
 

 
รูปที่ 4.17 ข้อมูลต้นทุนและวิธีการแบ่งต้นทุนรวมถึงโครงสร้าง 

อัตราเรียกเก็บค่าบริการกรณีนำไฟฟ้าเข้าพื้นที่58 
  

 
58 https://www.ssen.co.uk/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=12511 
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รูปที่ 4.18 ข้อมูลต้นทุนและวิธีการแบ่งต้นทุนรวมถึงโครงสร้าง 

อัตราเรียกเก็บค่าบริการกรณีส่งไฟฟ้าออกพื้นที่59 
 
4.2.1.2 ประเทศสหรัฐอเมรกิา 

การกำหนดอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าส่วนใหญ่มีการกำหนดอัตราค่าบริการบนแนว
ทางการกำกับ Cost of Service ซึ่งเป็นแนวทางที่นิยมกันทั่วโลก อย่างไรก็ตาม สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกานั้น 
การกำหนดอัตราค่าบริการใช้ระบบจำหน่ายขึ ้นกับการกำกับของรัฐนั ้นๆ และโดยภาพรวมของประเทศ
สหรัฐอเมริกา การส่งไฟฟ้าในระบบจำหน่ายจากบุคคลที่สาม หรือระบบไฟฟ้าขนาดเล็ก (Distributed Energy 
Resource: DER) ยังไม่แพร่หลาย เนื่องจากนโยบาย และกฎระเบียบต่างๆ 

 
รัฐแท็กซัส ถึงแม้ธุรกิจไฟฟ้าในรัฐแท็กซัสจะมีการเปิดเสรีในระดับค้าปลีก แต่การซื้อขายไฟฟ้ายังมาจาก

ผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ที่ส่งผ่านระบบส่ง แต่สำหรับการเปิดให้บุคคลที่สามหรือ DER ใช้ระบบจำหน่ายส่งไฟฟ้ายังไม่
มีการอนุญาต และผู้ดูแลระบบจำหน่ายเองมีแนวโน้มที่กีดกันผู้ที่ติดตั้ง DER โดยการขอปรับอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับ
ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทดังกล่าว60 

 
รัฐแคลิฟอร์เนีย มีการเปิดเสรีบางส่วน และถือเป็นรัฐที่มีการริเริ ่มนวัตกรรมในหลายๆ  ด้านรวมถึง

พลังงานไฟฟ้าด้วย อย่างไรก็ดี นวัตกรรมที่สนับสนุนการใช้พลังงานหมุนเวียนเป็นแค่โครงการสาธิตหรือเป็นการใช้
ไฟฟ้า ณ จุดที่ผลิตหลังมิเตอร์ เช่น การทำ Virtural Power Plant ในอพาร์ทเมนต์61 เป็นต้น ดังนั้น ข้อมูลการ
กำหนดอัตราการใช้บริการะบบจำหน่ายยังไม่มี อย่างไรก็ดี รัฐมีการอนุญาตให้บุคคลที่สามสามารถเชื่อมต่อไฟฟ้า

 
59 https://www.ssen.co.uk/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=12511 
60 Hall, Jewell, & Ryan, Encouraging the Development of Distributed Energy Resources in Texas, 2020 
61 https://www.eqmagpro.com/sonnen-brings-virtual-power-plants-to-california-apartment-complexes/ 
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เข้ากับระบบส่งไฟฟ้าโดยมีอัตราค่าบริการแบ่งตามระดับแรงดันสูง (250-500 kV) และแรงดันต่ำ (55-161 kV)62 
และสำหรับระบบจำหน่ายที่จัดการด้วยเทศบาล (Municipal Utility District) เช่น เมืองซาคราเมนโต เป็นต้น มี
การกำหนดอัตราค่าใช้บริการระบบจำหน่ายโดยพิจารณาต้นทุนในการจองใช้ระบบจำหน่าย ซึ่งอัตราที่ต้องจ่าย
ขึ้นกับระดับแรงดัน และต้นทุนจากกำลังสูญเสียไฟฟ้าในระบบ63 
 
4.2.1.3 ประเทศออสเตรเลยี 

สำหรับประเทศออสเตรเลียนั้น การกำหนดอัตราค่าบริการใช้ระบบจำหน่ายขึ้นกับการกำกับของรัฐนั้นๆ 
และโดยภาพรวมของประทศ การส่งไฟฟ้าในระบบจำหน่ายจากบุคคลที ่สาม หรือระบบไฟฟ้าขนาดเล็ก 
(Distributed Energy Resource: DER) ยังไม่แพร่หลาย เนื่องจากนโยบาย และกฏระเบียบต่างๆ  

อย่างไรก็ตาม สำหรับการกำหนดอัตราค่าบริการโครงข่ายสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าคำนวณบนแนวทางการกำกับ 
Cost of Service โดยกำหนดพื้นฐานรายได้ของเจ้าของโครงข่ายไฟฟ้า64 

ตลาดพลังงานแห่งชาติของออสเตรเลีย (The Australian National Electricity Market) เป็นศูนย์กลาง
การซื้อขายพลังงานแบบเรียลไทม์ แบ่งออกเป็น 5 พื้นที่ ซึ่งพื้นที่ต่าง ๆ มีความแตกต่างทางกายภาพทั้ง 5 รัฐ 
(เซ้าท์ออสเตรเลีย ทัสมาเนีย วิคตเรีย นิวเซาท์เวล และควีนส์แลนด์) แต่ละพื้นที่ใช้ราคาอ้างอิงราคาเดียวกัน ที่รู้กัน
ในนาม ราคาอ้างอิงในพื้นที่ (Regional Reference Node) ณ จุดอ้างอิงในพื้นที่ ซึ่งแต่ละพื้นที่ได้กำหนดไว้ 

ตลาดพลังงานแห่งชาติเป็นตลาดพลังงานเท่านั้น (Energy-Only Market) และไม่ได้เข้าร่วมกับตลาด
ความจุกำลังไฟฟ้า (Capacity Market) ด้วยเหตุนี้เมื่อพิกัดราคาของมูลค่าของการสูญเสียโหลดได้ใช้งาน จึงถูก
กำหนดค่าไว้ส ูง (10,000  $A/MWh และจะขึ้นเป็น 12,500 $A/MWh) เร ็วๆ นี ้ เพื ่อให้เครื ่องกำเนิดได้
ค่าใช้จ่ายคงที่กลับคืนในช่วงความต้องการโหลดสูงสุด 

สำหรับผู้ใช้บริการโครงข่ายไฟฟ้าในประเทศออสเตรเลียจำเป็นต้องชำระค่าบริการซึ่งประกอบด้วย 
ค่าใช้จ่ายการเช่ือมต่อ และ ค่าบริการโครงข่ายแบ่งปัน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

1) ค่าใช้จ่ายการเชื่อมต่อ (Connection Costs) 
โครงข่ายแบ่งปันการใช้งานแบบเปิดและมีค่าเชื่อมต่อแบบพื้นฐาน สิ่งนี้หมายถึงผู้เชื่อมต่อจ่ายค่าใช้จ่าย

เฉพาะทรัพย์สินที่ใช้เชื่อมต่อกับกริด  
2) ค่าบริการโครงข่ายแบ่งปัน (Shared Network Costs) 

 
62 http://www.caiso.com/Documents/WheelingAccessRatesEffectiveMay01_2019_UpdatedMay13_2019.pdf 
63 https://www.smud.org/-/media/Documents/Going-Green/PDFs/Distribution-Wheeling-Service-Policies-and-Procedures.ashx 
64 https://www.ergon.com.au/__data/assets/pdf_file/0011/757874/EE-Network-Tariff-Guide-2019-20.pdf 
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ค่าบริการโครงข่ายแบ่งปันในตลาดพลังงานแห่งชาตินั้นถูกเรียกเก็บโดยโหลด 100 % ความจุของสายที่ใช้
และกำลังไฟฟ้าสูญเสียที่เกิดขึ้นในสายส่งระหว่างพื้นที่  จะถูกเรียกเก็บในส่วนของค่าบริการโครงข่ายแบ่งปัน 
ค่าใช้จ่ายสายส่งที่ใช้ร่วมกันประมาณครึ่งหนึ่งถูกเรียกเก็บด้วยวิธีการ Postage Stamped ส่วนที่เหลือมาจาก
วิธีการวิเคราะห์การไหลของกำลังไฟฟ้าเพื่อแบ่งส่วนค่าใช้จ่ายขององค์ประกอบต่างๆ ในระบบ เช่น สายส่ง สถานี
ไฟฟ้า เป็นต้น เพื่อดูว่าโหลดในแต่ละส่วนมีการไหลกำลังไฟฟ้ามากน้อยแตกต่างกัน เหตุผลของการใช้รูปแบบการ
คำนวณเช่นน้ี เพื่อสะท้อนต้นทุนในระยะยาวของการใช้โครงข่ายในพื้นที่ต่าง ๆ ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของสมมติฐานที่ว่า
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ขององค์ประกอบของโครงข่ายและการใช้งานขององค์ประกอบนั้นๆ เป็นสิ่งที่เกี ่ยวข้องกับ
ค่าใช้จ่ายโครงข่ายของการใช้งานที่เพิ่มขึ้นในอนาคตที่จุดเชื่อมต่อที่เกี่ยวข้อง โหลดขนาดใหญ่มีสิทธิขอรับส่วนลด
ในค่าบริการโครงข่ายเฉพาะค่าบริการที่ใช้การคำนวณแบบ Postage Stamped หากสามารถแสดงให้เห็นได้ว่ามี
ความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับการบริการที่มีประสิทธิภาพจากโครงข่ายไฟฟ้า แต่หากเป็นรูปแบบการคำนวณที่ใช้หลักการ
วิเคราะห์การไหลของกำลังไฟฟ้าน้ัน ไม่สามารถขอส่วนลดได้เลย 

ค่าส่งไฟฟ้าในตลาดการซื้อขายพลังงานแห่งชาติดำเนินการในบริบทของการออกแบบตลาดเป็นบริเวณ 
ค่าใช้จ่ายโครงข่ายแบ่งปันได้ถูกครอบคลุมบางส่วนผ่านค่าบริการโครงข่ายที่สะท้อนค่าใช้จ่ายบนพื้นฐานการไหล
ของกำลังไฟฟ้า ที ่ได้ออกแบบมาเพื ่อเป็นสัญลักษณ์ของค่าใช้จ่ายต้นทุนในระยะยาวของการใช้โครงข่าย 
องค์ประกอบเชิงตำแหน่งของราคาค่าส่งจ่ายปรากฎในส่วนที่เป็นทางเลือกราคาค่าส่งจ่ายที่ได้ทำให้ชัดเจนแล้วใน
ตลาดพลังงาน อย่างไรก็ตามไม่มีค่าใช้จ่ายโครงข่ายเชิงตำแหน่งในปัจจุบันบนเครื่องกำเนิดที่มีศักยภาพที่ นำไปสู่
ค่าใช้จ่ายของเครื่องกำเนิดใหม่ 

ที่ผ่านมาเร็ว ๆ นี้ได้มีการพูดในการทบทวนการจัดการความแน่นว่าความหนาแน่นในพื้นที่เดียวกันเกิด
ชั่วขณะซึ่งแสดงให้เห็นการจัดการค่าพลังงานเชิงตำแหน่งไม่ดีพอ ทางคณะกรรมการตลาดพลังงานออสเตรเลีย
กำลังหาหนทางที่จะกำหนดค่าใช้จ่ายในการต่อเชื่อมแบบลึกกับเครื่องกำเนิดที่ได้แสดงให้เห็นว่ามีผลกระทบกับ
นโยบายการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศโลก 
 
4.2.1.4 ประเทศแคนาดา รฐัแอลเบอร์ตา 

หน่วยงาน AUC มีหน้าที่รับผิดชอบความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของระบบไฟฟ้า และควบคุมอัตรา
ค่าบริการต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสม โดยบริษัทที่ประกอบกิจการระบบจำหน่ายภายใต้การกำกับดูแลของ AUC 
ประกอบด ้ ว ย  1) AltaGas Utilities 2) ATCO Electric 3) City of Lethbridge 4) City of Medicine Hat 
Electric 5) City of Red Deer Electric Light & Power 6) ENMAX Power Corp. 7) EPCOR Distribution 
Inc. 8) FortisAlberta Inc. 9) Municipality of Crowsnest Pass 10) Town of Cardston 11) Town of Tort 
Macleod และ 12) Town of Ponoka บริษัทที่ประกอบกิจการจะได้รับเงินตอบแทนสำหรับการให้บริการระบบ
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จำหน่ายภายใต้หลักผลตอบแทนการลงทุนที่ยุติธรรม (Fair Return of Investment) และได้รับการชำระเงิน
ต้นทุนที่ได้ลงทุนในโครงข่ายระบบจำหน่ายจาก AUC 

บริษัทระบบจำหน่ายมีหน้าที่เชื่อมต่อหรือปลดการเชื่อมต่อของลูกค้า สร้างระบบการบริการรูปแบบใหม่ 
ดำเนินการ บำรุงรักษาโครงข่ายระบบจำหน่าย เปลี่ยนอุปกรณ์โครงข่ายระบบจำหน่ายที่หมดอายุการใช้งาน ส่งบิล
ค่าบริการให้กับผู้ค้าปลีกไฟฟ้า ต้นทุนต่าง ๆ เหล่านี้จะถูกชำระด้วยการเรียกเก็บอัตราค่าบริการระบบจำหน่าย 

ค่าบริการระบบจำหน่ายมีองค์ประกอบ 2 ส่วน คือ 1) ค่าบริการคงที่ (Fixed component) และ 2) 
ค่าบริการแปรผัน (Variable component) ค่าบริการคงที่จะไม่ขึ้นอยู่กับปริมาณพลังงานที่ลูกค้าใช้ ตัวอย่าง
ค่าบริการคงที่ได้แก่ 1) ค่าบริการ (Service charge) และ 2) ค่าอุปกรณ์ (Facilities charge) เป็นต้น โดยจะมี
รูปแบบการเรียกเก็บเป็นอัตราต่อ 1 วัน ซึ่งอัตราค่าบริการจะแตกต่างกันไปตามประเภทของผู้ใช้ไฟฟ้า ค่าบริการ
คงที่เป็นองค์ประกอบหลักของค่าบริการระบบจำหน่าย ในขณะที่ค่าบริการแปรผันจะมีค่าแปรผันตามปริมาณ
พลังงานหรือกำลังไฟฟ้าที่ผู้ใช้ไฟฟ้าใช้ โดยจะมีรูปแบบการเรียกเก็บในอัตราต่อหน่วยพลังงานหรือต่อกำลังไฟฟ้า 
ตัวอย่างค่าบริการแปรผันได้แก่ 1) ค่าบริการตามความต้องการใช้ไฟฟ้า (Demand Charge) และ 2) ค่าบริการ
ตามปริมาณพลังงานที่ใช้ (Energy Usage Charge) ผู้ประกอบกิจการระบบจำหน่ายจะต้องสร้างโครงข่ายไฟฟ้า
เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดให้ได้ โดยปกติความต้องการใช้ไฟฟ้าจะมีค่าสูงในช่วงที่อากาศหนาวมาก 
หรือ ในช่วงที่อากาศร้อนมาก ซึ่งเป็นช่วงที่เครื่องปรับอากาศทำงานหนัก ในขณะเดียวกัน ความหนาแน่นของ
ประชากรก็มีผลต่อราคาต้นทุนของระบบจำหน่าย ในบริเวณชนบทต้นทุนของระบบจำหน่ายจะต่ำกว่าในชุมชน
เมือง แต่เนื่องจากจำนวนคนในชุมชนเมืองมีมากกว่าในชนบท ทำให้ค่าบริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าต่อผู้ใช้
ไฟฟ้า 1 ราย ในบริเวณชุมชนเมืองอาจจะมีค่าต่ำกว่าในบริเวณชนบท โดยประวัติการเรียกเก็บค่าบริการระบบ
จำหน่ายของแต่ละหน่วยงานในช่วง ปี 2004 ถึง 2019 ของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย แสดงดังรูปที่ 4.1965 

 

 
65 https://ucahelps.alberta.ca/electricity-transmission-and-distribution-charges.aspx 
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รูปที่ 4.19 ประวัติค่าบริการระบบจำหน่ายของแต่ละบริษัทในรัฐแอลเบอร์ตา ประเทศแคนาดา 

 
ตัวอย่างการกำหนดอัตราค่าบริการระบบจำหน่ายของเจ้าของระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้า ในรัฐแอล

เบอร์ตาของบริษัท ENMAX Power Corporation ที่เรียกเก็บจากผู้ใช้บริการประเภทต่าง ๆ มีรายละเอียดดัง
ตารางที่ 4.19 - ตารางที่ 4.25 และตัวอย่างการกำหนดอัตราค่าบริการระบบจำหน่ายของเจ้าของโครงข่ายระบบ
จำหน่าย ในรัฐแอลเบอร์ตา ของ บริษัท ATCO Electric Ltd มีรายละเอียดดังตารางที่ 4.26 - ตารางที่ 4.32 
 
ตารางที ่ 4.19 อัตราค่าบริการโครงข่ายไฟฟ้าของผู ้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู ่อาศัย ของ ENMAX Power 
Corporation 

Component Unit Price 
Distribution charge for distribution access service 

Service and Facilities charge per day $0.530189 
System Usage Charge per kWh $0.010790 

Transmission Charge for System Access Service 
Variable Charge per kWh $0.019463 
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ตารางที่ 4.20 อัตราค่าบริการโครงข่ายไฟฟ้าของผู ้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดเล็ก ของ ENMAX Power 
Corporation 

Component Unit Price 
Distribution charge for distribution access service 

Service and Facilities charge per day $1.214605 
System Usage Charge per kWh $0.009244 

Transmission Charge for System Access Service 
Variable Charge per kWh $0.015905 

 
ตารางที่ 4.21 อัตราค่าบริการโครงข่ายไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดกลาง ของ ENMAX Power 
Corporation 

Component Unit Price 
Distribution charge for distribution access service 

Service charge per day $6.869087 

Facilities charge 
per day per kVA of 

Billing Demand 
$0.046631 

System Usage Charge per kWh $0.004832 
Transmission Charge for System Access Service 

Demand Charge 
per day per kVA of 

Billing Demand 
$0.118081 

Variable Charge per kWh $0.015905 
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ตารางที่ 4.22 อัตราค่าบริการโครงข่ายไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดใหญ่เชื่อมระบบรอง ของ ENMAX 
Power Corporation 

Component Unit Price 
Distribution charge for distribution access service 

Service charge per day $20.586377 

Facilities charge 
per day per kVA of 

Billing Demand 
$0.121765 

System Usage Charge on Peak per kWh $0.007488 
System Usage Charge off Peak per kWh $0.000000 

Transmission Charge for System Access Service 

Demand Charge 
per day per kVA of 

Billing Demand 
$0.138805 

Variable Charge on Peak per kWh $0.004574 
Variable Charge off Peak per kWh $0.003573 

 
ตารางที่ 4.23 อัตราค่าบริการโครงข่ายไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดใหญ่เชื ่อมระบบหลัก ของ 
ENMAX Power Corporation 

Component Unit Price 
Distribution charge for distribution access service 

Service charge per day $24.588747 

Facilities charge 
per day per kVA of 

Billing Demand 
$0.017152 

System Usage Charge on Peak per kWh $0.009401 
System Usage Charge off Peak per kWh $0.000000 

Transmission Charge for System Access Service 

Demand Charge 
per day per kVA of 

Billing Demand 
$0.138700 

Variable Charge on Peak per kWh $0.004512 
Variable Charge off Peak per kWh $0.003525 
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ตารางที ่ 4.24 อัตราค่าบริการโครงข่ายไฟฟ้าของผู ้ใช ้ไฟฟ้าประเภทไฟส่องสว่าง ของ ENMAX Power 
Corporation 

Component Unit Price 
Distribution charge for distribution access service 

System Usage Charge per kWh $0.021793 
Transmission Charge for System Access Service 

Variable Charge per kWh $0.016804 
 
ตารางที ่ 4.25 อัตราค่าบริการโครงข่ายไฟฟ้าของเครื ่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกระจายตัว ของ ENMAX Power 
Corporation 

Component Unit Price 
Distribution charge for distribution access service 

Service charge per day $24.588747 
Facilities charge per day customer specific 

System Usage Charge on Peak per kWh $0.009401 
System Usage Charge off Peak per kWh $0.000000 

 
ตารางที่ 4.26 อัตราค่าบริการโครงข่ายไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย ของ ATCO Electric Ltd. 

Component Unit Price 
Distribution charge for distribution access service 

Service and Facilities charge per day $1.246900 
System Usage Charge per kWh $0.068600 

Transmission Charge for System Access Service 
Energy Charge per kWh $0.03913 
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ตารางที่ 4.27 อัตราค่าบริการโครงข่ายไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจจการขนาดเล็ก ของ ATCO Electric Ltd. 
Component Unit Price 

Distribution charge for distribution access service 
Service charge & Facilities charge per day $0.485600 

Demand Charge per day per kW $0.218400 
System Usage Charge (First 200 kWh) per kWh $0.041200 

Transmission Charge for System Access Service 
Demand Charge per day per kW $0.188800 

Energy Charge (First 200 kWh) per kWh $0.011500 
Energy Charge (Excess of 200 kWh) per kWh $0.011500 

 
ตารางที่ 4.28 อัตราค่าบริการโครงข่ายไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดใหญ่ ของ ATCO Electric Ltd. 

Component Unit Price 
Distribution charge for distribution access service 

Service charge & Facilities charge per day $3.191700 
Demand Charge (First 500 kW) per day per kW $0.283900 

Demand Charge (Excess of 500 kW) per day per kW $0.197200 
Transmission Charge for System Access Service 

Demand Charge (First 500 kWh) per day per kW $0.280300 
Demand Charge (Excess of 500 kWh) per day per kWh $0.319000 

Energy Charge per kWh $0.011400 
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ตารางที่ 4.29 อัตราค่าบริการโครงข่ายไฟฟ้าของผู้เชื่อมต่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ของ ATCO Electric Ltd. 
Component Unit Price 

Distribution charge for distribution access service 
Service charge & Facilities charge per day $3.191700 
Demand Charge (First 500 kW) per day per kW $0.283900 

Demand Charge (Excess of 500 kW) per day per kW $0.197200 
Transmission Charge for System Access Service 

Demand Charge (First 500 kWh) per day per kW $0.280300 
Demand Charge (Excess of 500 kWh) per day per kWh $0.319000 

Energy Charge per kWh $0.011400 
 
ตารางที่ 4.30 อัตราค่าบริการโครงข่ายไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทเกษตรกรรมในพื้นที่ชนบท ของ ATCO 
Electric Ltd. 
Component Unit Price 
Distribution charge for distribution access service 
Service charge & Facilities charge per day $0.372800 
Demand Charge per day per kW $0.118900 
Transmission Charge for System Access Service 
Demand Charge per day per kW $0.130200 
Energy Charge per kWh $0.011700 

 
ตารางที่ 4.31 อัตราค่าบริการโครงข่ายไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทเกษตรกรรม ของ ATCO Electric Ltd. 

Component Unit Price 
Distribution charge for distribution access service 

Service charge & Facilities charge per day $0.701300 
Demand Charge per day per kW $0.144200 

Transmission Charge for System Access Service 
Demand Charge per day per kW $0.130200 
Energy Charge per kWh $0.011700 
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ตารางที่ 4.32 อัตราค่าบริการโครงข่ายไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทไฟส่องสว่างของ ATCO Electric Ltd. 
Component Unit Price 

Distribution charge for distribution access service 
Service charge & Facilities charge per day $1.208300 

Demand Charge per day per kW $0.000500 
Transmission Charge for System Access Service 

Demand Charge per day per kW $0.0003700 
 
4.2.1.5 ประเทศอาร์เจนตนิา66 

ประเทศอาร์เจนตินามีตลาดพลังงานอยู่บนพื้นฐานราคาเต็มที่ ณ จุดจำหน่าย พิจารณาองค์ประกอบต่างๆ 
ณ จุดขายนั้นในด้านกำลังสูญเสียและความหนาแน่นการใช้งาน นอกจากนี้เครื่องกำเนิดจะได้รับค่าตอบแทนตาม
กำลังไฟฟ้าที่จ่าย สำหรับการใช้บริการโครงข่ายไฟฟ้ามีค่าบริการ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายการเชื่อมต่อ และ ค่าใช้จ่าย
โครงข่ายแบ่งปัน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

ค่าใช้จ่ายการเชื่อมต่อ (Connection Costs) โครงข่ายแบ่งปันทำงานภายใต้การจัดการแบบเปิด โดย
ใช้หลักการคิดแบบตื้น ผู้เชื่อมต่อโครงข่ายจ่ายเงินเล็กน้อยเพ่ือครอบคลุมค่าใช้จ่ายดำเนินการและซ่อมบำรุง 

ค่าใช้จ่ายโครงข่ายแบ่งปัน (Shared Network Costs) ได้รับคืนจากผู้ใช้ทั้งหมดผ่านช่องทางค่าบริการ
สองส่วน คือ 

1) ค่าบริการแปรผัน (Variable Charge) ใช้เพื่อเรียกเก็บกำลังสูญเสียต่าง ๆ และโครงสร้างจุดเชื่อมต่อ
ต่างๆ ในตลาด ความหนาแน่นของโหลดในโครงข่ายก่อให้เกิดความแตกต่างของราคาจุดที่จ่ายเข้าและจุดจ่ายออก
ซี่งนั่นทำให้เกิดความหนาแน่นของการใช้บริการขึ้นมา ในส่วนของค่าใช้จ่ายแปรผันประกอบด้วยค่าพลังงานและ
ค่าบริการความจุของระบบ (ค่าเสถียรภาพของสาย) 

▪ ค่าบริการพลังงานประกอบด้วยค่าพลังงานและความสูญเสีย โดยค่าพลังงานที่จ่ายให้กับผู้ผลิตไฟฟ้า

จะน้อยกว่าค่าพลังงานที่ได้รับจากผู้ใช้ไฟฟ้า ซึ่งก่อให้เกิดรายได ้

▪ ในส่วนค่าบริการความจุมีหลักการคล้ายกับค่าบริการพลังงาน โดยจะใช้ราคาตามจุดโหนด ซึ่ง

ปรับเปลี่ยนตามกำลังสูญเสีญและปริมาณความจุของสายที่ใช ้

2) ค่าบริการคงที่ (Fixed Charge) คือค่าบริการส่วนชดเชยที่ได้ถูกสร้างขึ้นมาจากส่วนที่ขาดไประหว่าง
รายได้ที่ต้องการกับรายได้ที่เพิ่มจากค่าบริการแปรผัน/ค่าเช่า ค่าบริการนี้ชดเชยให้กับเจ้าของโครงข่ายในด้านการ
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ดำเนินการและซ่อมบำรุง ซึ่งประกอบด้วย 1) ค่าบริการพิกัดคงที่ และ 2) ค่าบริการเพื่อความสมดุล (เพื่อปรับให้
เกิดความสมดุลเมื่อเกิดการเก็บค่าบริการมากไปน้อยหรือไปจากค่าบริการแปรผันที่คาดหวัง) องค์ประกอบ
ค่าบริการพิกัดถูกพิจารณาจาก ”ผลกระทบของพื้นที่ให้บริการ” สิ่งนี้ต้องการให้บริษัทผู้ให้บริการพิจารณาผู้มีสว่น
ร่วมแต่ละรายในด้าน “องค์ประกอบของการมีส่วนร่วม” หรือ ส่วนแบ่งการใช้งานสาย, การสร้างแบบจำลองการ
ไหลของกำลังไฟฟ้า การมีส่วนร่วมจะให้น้ำหนักตามส่วนแบ่งของการใช้งานที่ค่าสูงสุดของระบบไฟฟ้า 

ตลาดการไฟฟ้าอาร์เจนตินาร์ดำเนินการโดยใช้ราคา ณ จุดขาย แต่อย่างไรก็ตาม ยอมให้สำหรับการ
กลับคืนเชิงพื้นที่บางส่วนของค่าใช้จ่ายโครงข่ายแบ่งปันที่เป็นโหลดที่ชัดเจนผ่านทางองค์ประกอบค่าใช้จ่ายพิกัด
ของค่าใช้จ่ายส่วนชดเชย สิ่งนี้น่าจะนำมาใช้ในนิวซีแลนด์ถ้าพบว่าค่าใช้จ่ายพลังงาน ณ จุดขายไม่เพียงพอที่จะ
กระตุ้นการตัดสินใจลงทุนในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
4.2.1.6 ประเทศชิล6ี7 

โครงข่ายกิจการพลังงานประกอบไปด้วยโครงข่ายอิสระสี่ส่วนคือ สองระบบหลักคือระบบที่ให้บริการกับ
ส่วนกลาง และระบบที่บริการในภาคเหนือ  

ในสองระบบใหญ่นั้น ตลาด ‘net pool’ ถูกดำเนินการโดยผู้ให้บริการระบบอิสระ ในตลาดนี้ ผู้ผลิตไฟฟ้า
ซื้อขายด้วยสัญญาแบบ Bilateral โดยราคาจะใช้ราคาตลาดเฉพาะจุด ในขณะที่ผู้ใช้ไฟฟ้าซื้อขายกับผู้ผลิตด้วย
ราคาโหนดตามฤดูกาล ซึ ่งได้ถูกกำกับดูแลไว้เป็นทุกคาบเวลาหกเดือนโดยคณะกรรมการพลังงาน ( Energy 
Regulator) 

ราคาจำหน่ายและราคารายชั่วโมงถูกกำหนดบนพื้นฐานของเศรษฐศาสตร์ระบบจำหน่ายโดยใช้ข้อมูลจาก
การผลิตที่ผลิตได้และค่าใช้จ่ายดำเนินการต่อจุด (ซึ่งตรงข้ามกับการประมูลและเสนอ) โดยราคาที่เรียกเก็บนั้นได้
คำนึงถึงกำลังไฟฟ้าสูญเสีย ซึ่งจะถูกพิจารณาสำหรับแต่ละผู้ผลิตและสถานีจำหน่ายไฟฟ้า อย่างไรก็ตามความ
หนาแน่นของโหลดไม่ได้ถูกคำนึงถึงในราคาโหนดนี้ 

ค่าใช้จ่ายการเชื่อมต่อ (Connection Costs) โครงข่ายที่ร่วมกันดำเนินงานภายใต้การจัดการแบบเปิด 
ผู้ที่เชื่อมต่อทั้งหลายจ่ายค่าบริการเชื่อมต่อเพียงเล็กน้อยเพื่อรับประกันค่าใช้จ่ายของอุปกรณ์ที่ใช้งานในระบบ
โครงข่าย 

ค่าใช้จ่ายโครงข่ายแบ่งปัน (Shared Network Costs) ได้รับคืนจากผู้ใช้ผ่านช่องทางค่าบริการสอง
ส่วน คือ 
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1) ค่าบริการที่คิดตามความจุของสายที่ใช้บริการ ค่าบริการความจุต่าง ๆ สำหรับสายส่งต่าง ๆ ถูกจัดสรร
สัดส่วนตามความจุของสายที่ใช้บริการ คล้ายกับอาร์เจนตินาร์ที่กล่าวมา 

2) ค่าบริการแปรผัน ซึ่งเกิดขึ้นจากความแตกต่างของราคาพลังงานแต่ละโหนด (เนื่องจากกำลังสูญเสีย 
และความหนาแน่นอย่างมีนัย) 

ในอดีตผู้ผลิตต้องจ่ายค่าบริการในสัดส่วน 100 เปอร์เซ็นต์ สำหรับค่าใช้บริการโครงข่ายไฟฟ้า อย่างไรก็
ตามกฎหมายการไฟฟ้าในปี 2004 ได้ถูกแก้ไขให้ผู้ผลิตรับผิดชอบในสัดส่วน 80 เปอร์เซ็นต์ และผู้ใช้ไฟรับผิดชอบ
ในส่วนที่เหลือ คือ 20 เปอร์เซ็นต ์

ในกรณีที่ผู้ใช้โครงข่ายอยู่นอกพื้นที่การจัดสรรแบบพื้นที่เดียวกัน ค่าบริการความจุต่าง ๆ จะเรียกเก็บจาก
ผู้ผลิตไฟฟ้า หากกำลังไฟฟ้าไหลเข้ามายังพื้นที่ และเรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าหากกำลังไฟฟ้าไหลออกจากพื้นที่ 
ค่าบริการความจุโครงข่ายหนึ่งจะพิจารณาจาก 1) มูลค่าของการลงทุนในระบบโครงข่าย และ 2) ค่าดำเนินการ , 
ซ่อมบำรุง และค่าใช้จ่ายบริหารงานที่เกี่ยวกับการลงทุน 
 
4.2.1.7 ประเทศนิวซีแลนด6์8 

ตลาดนี้อยู่บนพื้นฐานของโครงสร้างราคาที่จุดโหนดเต็มราคาโหนด ซึ่งราคาสะท้อนถึงกำลังไฟฟ้าสูญเสีย
และความหนาแน่นที่เกิดขึ้นทุกครึ่งชั่วโมงสำหรับโหนดประมาณ 250 จุดในตลาด ทั้งเครื่องกำเนิดและผู้ใช้ไฟฟ้า
จะได้รับราคาที่แตกต่างกันขึ้นกับแต่ละจุด ดังนั้นผู้มีส่วนร่วมจะพบกับมาตรการความเสี่ยงแบบหนึ่งเมื่อเซ็นสัญญา
กับราคาที่จุดต่างๆ ตลาดในนิวซีแลนด์เหมือนกับตลาดพลังงานแห่งชาติคือซื้อขายพลังงานอย่างเดียว และไม่
ขึ้นกับตลาดพิกัดความจุ เพื่อให้แน่ใจว่าพลังงานเพียงพอและมั่นคง ซึ่งแตกต่างจากออสเตรเลีย ตลาดในนิวซีแลนด์
ไม่มีตลาดความจุราคาขายส่งที่เป็นทางการ 

ค่าใช้จ่ายการเชื่อมต่อ (Connection Costs) โครงข่ายเป็นแบบเปิด ค่าบริการเชื่อมต่อกำหนดโดย
สินทรัพย์ที่ต่อเชื่อม ซึ่งเป็นไปตามกฎทางด้านเทคนิค อย่างไรก็ตามผู้ที่เชื่อมต่อไม่ต้องเสียเงินกองทุนเพิ่มใน
โครงข่ายหลัก กฏของค่าบริการในการเชื่อมต่อขึ้นกับค่าใช้จ่ายในการต่อซึ่งน้อยกว่าออสเตรเลีย เมื่ อผู้เชื่อมต่อ
หลายรายแบ่งสินทรัพย์ที่ใช้ต่อร่วมกัน 

ค่าใช้จ่ายโครงข่ายแบ่งปัน (Shared Network Costs) เนื่องจากโครงสร้างการกำหนดราคาแบบโหนด
ในตลาดมีกำลังไฟฟ้าสูญเสียและมีกรณีโหลดหนาแน่นเกิดขึ ้น ซึ่งแตกต่างจากประเทศอื่นที่ค่าเช่าจะสมทบ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้งานร่วมกันด้วย ดังนั้นผู้ให้บริการในนิวซีแลนด์จะจ่ายคืนค่าเช่าสายส่งไปยังผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องที่จ่ายค่าสินทรัพย์ที่ต่อเชื่อมที่ทำให้เกิดการเช่าช้ึนมา ค่าบริการมีสองส่วนคือ 
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1) ค่าบริการที่คิดตามความจุของสายที่ใช้บริการ ซึ่งเป็นค่าบริการที่คิดกับผู้ใช้ไฟและคำนวณตามโหลด
โดยเป็นการคูณกันระหว่างอัตราค่าบริการคูณกับโหลดแต่ละตัวที่มีความต้องการสูงสุดร่วมกันในพื้นที่ ผลคือรายได้
จากโหลดที่เฉลี่ยน้ำหนักตามความต้องการสูงสุดร่วมกันในพ้ืนที่ 

2) ค่าบริการไฟฟ้ากระแสตรง ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายแยกที่ได้ถูกกำหนดกับเครื่องกำเนิดในพื้นที่ตอนใต้ของ
เกาะ ที่ออกแบบให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายของการเชื่อมต่อไฟฟ้าแรงสูงกระแสตรงที่เชื่อมระหว่างเกาะเหนือและใต้ 
ค่าบริการนี้ขึ้นกับประวัติค่ากระแสไฟฟ้าที่จ่ายเข้ามาสูงสุดเวลาใดก็ตาม ซึ่งเป็นการวัดค่าสูงสุดของกำลังที่จ่ายเข้า
มาสี่ค่าก่อนหน้าว่าช่วงไหนสูงที่สุด 

ด้วยเหตุน้ีผู้ใช้ไฟจ่ายค่าบริการโครงข่ายในสัดส่วน 100 เปอร์เซ็นต์ สำหรับค่าใช้จ่ายของโครงข่ายที่ใช้งาน
ร่วมกันที่เชื่อมโยงกับโครงข่ายไฟฟ้าหลัก ในขณะที่เครื่องกำเนิดทางด้านใต้จ่าย 100 เปอร์เซ็นต์ ของค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวกับสายส่งกระแสตรงแรงสูงเชื่อมเกาะเหนือใต ้
 
4.2.1.8 ประเทศนอร์เวย6์9 

ประเทศนอร์เวย์เป็นส่วนหนึ่งของตลาดพลังในสี่ประเทศ ใช้ชื ่อตลาดรวมว่า นอร์ดพูล ซึ่งมีประเทศ 
สวีเดน ฟินแลนด์ และเดนมาร์ค ตลาดนอร์ดพูลมีราคาอยู่ 7 พื้นที่ด้วยกันคือ นอร์เวย์ 3 พื้นที่ สวีเดน 1 พื้นที่ เดน
มาร์ค 2 พื้นที่ และ ฟินแลนด์ 1 พื้นที่ นอร์ดพูลดำเนินการบน 3 พื้นฐานการตลาด 

• ตลาดล่วงหน้า 1 วัน 

• ตลาดการเงินในอนาคตและล่วงหน้า 

• ตลาดสมดุลย์ 
สัญญาการเงินจะทำเป็นสัญญาซื้อขายแบบ Bilateral  
ความหนาแน่นของโหลดในนอร์เวย์จะถูกกำหนดเป็นโครงสร้างตลาดตามพื้นที่ ในอดีตพื้นที่เหล่านี้ถูกคิด

บนพื้นฐานเฉพาะกิจตามบริบทของความหนาแน่นที่เกิดขึ้น ในปี 2000 และในปี 2006/07 พื้นที่กำหนดสามพื้นที่
อยู่ในนอร์เวย์และใช้ราคาเป็นจุดในการแยกแยะพฤติกรรมของความหนาแน่นของโหลด 

ค่าใช้จ่ายการเชื่อมต่อ (Connection Costs) โครงข่ายในประเทศนอร์เวย์เป็นแบบเปิด ผู้มีส่วนร่วม
จ่ายค่าบริการไม่มาก ที่เรียกว่าการอุดหนุนการลงทุน เพ่ือให้ครอบคลุมการเช่ือมต่อผู้ใช้บริการใหม่กับโครงข่าย 

ค่าใช้จ่ายโครงข่ายแบ่งปัน (Shared Network Costs) นอร์เวย์ใช้ค่าบริการที่จุดเชื่อมต่อ ซึ่งเป็นการ
คิดค่าบริการกับผู้ใช้ไฟฟ้าบนพื้นฐานของการส่งและรับจากจุดที่เชื่อมต่อไปยังโครงข่ายที่เกี่ยวข้อง (พื้นที่หลักหรือ
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ห่างไกล) โดยเฉลี่ยผู้ผลิตจ่ายประมาณ 33% ของค่าใช้จ่ายร่วมกันในขณะผู้ใช้ไฟจ่าย 67% ซึ่งครอบคลุมสามส่วน 
คือ 

1) ค่าบริการพลังงาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับค่าพลังงานสูญเสียต่อจุดตามฤดูกาลหรือในระหว่างวันและถูกแยกที่
จุดเช่ือมต่อ หากการจ่ายเข้าระบบหรือใช้ไฟฟ้าจากจุดเชื่อมต่อเพิ่มความสูญเสียขึ้น ดังนั้นก็ต้องจ่ายค่าสัมประสิทธิ
ความสูญเสียต่อจุดเพิ่มขึ้น ในทางตรงข้ามหากก่อให้เกิดความสูญเสียลดลงก็จะได้เงินคืน 

2) ค่าบริการความจุไฟฟ้า ซึ่งรู้จักกันในนามค่าบริการความหนาแน่นที่เกิดขึ้นจากความหนาแน่นของโหลด
ที่แตกต่างกันทำให้ราคาต่างกัน ราคานี้คิดโดยเปรียบเทียบกับราคาที่กำเนิดจากโมเดลราคาแบบไม่มีเงื่อนไขไปยัง
โมเดลราคาแบบมีเงือ่นไข 

3) ค่าบริการส่วนที่เหลือ ค่าบริการนี้เป็นส่วนเพิ่มที่ได้ถูกออกแบบให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้คิด
จากค่าพลังงานและความจุ เครื่องกำเนิดถูกคิดค่าบริการบนผลลัพธ์รายปีเฉลี่ยตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา ในขณะที่
ผู้ใช้ไฟฟ้าถูกคิดค่าบริการบนพื้นฐานการบริโภคเฉลี่ยระหว่างช่วงเวลาชั่วโมงพีคย้อนหลังห้าปี และแยกแยะตามจุด
ต่อเชื่อม 
 
4.2.1.9 ประเทศเกาหลใีต7้0 

ตลาดขายส่งพลังงานไฟฟ้าของเกาหลีใต้อยู่บนพื้นฐานของรูปแบบผู้ซื้อคนเดียว คือ KEPCO ที่ซื้อไฟจาก
ผู้ผลิตในตลาดกลางราคาที่อยู่บนพื้นฐานราคา 

การวางแผนการเดินเครื ่องที่ เหมาะสมจะเกิดเมื่อการสั่งเดินเครื ่องอ้างอิงมาจากรายงานต้นทุนการ
ดำเนินงานระยะสั้นของโรงไฟฟ้า ผู้ให้บริการระบบ KPX จะคำนวณราคาตลาดสองแห่ง คือ ราคาตามโหลดฐาน 
และราคาตามระบบ โดยราคาต่าง ๆ เหล่านี้ได้รับการชำระไปยังเครื่องกำเนิดสำหรับโหลดฐานและไม่ใช่โหลดฐาน
ตามลำดับ 

ตลาดเกาหลีไม่ได้เป็นตลาดพลังงานอย่างเดียว ความพอเพียงของกำลังผลิตจะถูกจัดการโดยการชำระเงิน
ค่าพิกัดให้กับผู้ผลิตที่ทำการผลิตอยู่ 

ค่าใช้จ่ายการเชื่อมต่อ (Connection Costs) เกาหลีใต้ได้ถูกกำหนดว่าจะเปิดเสรีโครงข่ายไฟฟ้าที่ใช้
ร่วมกันในปี 2008 บนเงื่อนไขแผนการปรับปรุงอุตสาหกรรมไฟฟ้าที่วางไว้ในปี 1998 แผนการปรับปรุงนี้ได้ถูก
ระงับในปี 2004 เนื่องจากการเปลี่ยนรัฐบาล ดังนั้นผู้ที่เชื่อมต่อต้องจ่ายค่าบริการตามจริงที่เกิดขึ้น 

ค่าใช้จ่ายโครงข่ายแบ่งปัน (Shared Network Costs) ผู ้ใช้บริการโครงข่ายไฟฟ้าทุกคนจ่ายค่า
โครงข่ายโดยผู้ผลิตจ่าย 50 เปอร์เซ็นต์ และผู้ใช้ไฟจ่าย 50 เปอร์เซ็นต์ เพ่ือครอบคลุมค่าใช้จ่ายดังนี้ 
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1) ค่าบริการพื้นฐาน ซึ่งถูกเรียกเก็บกับผู้มีส่วนร่วมโดยวิธี Postage Stamp เพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่
ไม่ได้ใช้หลักการวิเคราะห์การไฟลของกำลังไฟฟ้า เช่น ค่าสนับสนุนกำลังไฟฟ้ารีแอคทีฟ ค่าที่ดินที่ไม่ได้ใช้งาน และ
อุปกรณ์สื่อสาร โดยคร่าวๆ รายได้ประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายพื้นฐานนี้ 

2) ค่าใช้บริการโครงข่าย ค่าใช้จ่ายนี้เรียกเก็บกับผู้มีส่วนร่วมทุกคนที่ใช้งานสินทรัพย์ที่อยู่ในระบบ
โครงข่าย สถานีไฟฟ้าและอื่นๆ ที่ใช้ร่วมกัน ซึ่งคิดมาจากการวิเคราะห์การไหลของกำลังไฟฟ้า และคำนึงถึงกำลัง
สูญเสียของสายส่งและความหนาแน่นของระบบไฟฟ้า โดยคร่าวๆ คิดเป็น 50 เปอร์เซ็นต ์ของรายได ้
 
4.2.1.10 ประเทศสวีเดน 

สวีเดนเป็นส่วนหนึ่งของตลาดนอร์ดพูล สิ่งที่แตกต่างระหว่างนอร์เวย์และสวีเดนคือสวีเดนมีโครงสร้าง
การตลาดเป็นแบบราคาเดียว และเนื่องจากความหนาแน่นของโหลดเกิดขึ้นระหว่างพื้นที่ ภายในสวีเดนไม่ถูกคิด
ราคา ดังนั้นผู้ดำเนินการตลาดต้องใช้การซื้อขายต่างตอบแทนเพื่อสมดุลย์ตลาดผ่านการจำหน่ายแบบไม่จัดลำดับ
ความสำคัญ (out-of-merit-order) เมื่อมีโหลดหนาแน่นเกิดขึ้น 

ค่าใช้จ่ายการเชื่อมต่อ (Connection Costs) โครงข่ายสวีเดนเป็นแบบเปิดเสรี และผู้เชื่อมต่อต่าง ๆ 
จ่ายค่าบริการมากเมื่อเชื่อมต่อ 

ค่าใช้จ่ายโครงข่ายแบ่งปัน (Shared Network Costs) เช่นเดียวกับนอร์เวย์ สวีเดนใช้ระบบค่าไฟฟ้าที่
จุดต่อเชื่อม ระบบนี้คิดค่าบริการกับผู้ใช้บนพื้นฐานการใช้และการจ่ายไฟฟ้าที่จุดต่อเชื่อมให้กับโครงข่ายที่เกี่ยวข้อง 
ผู ้ใช้โครงข่ายจ่ายค่าใช้จ่ายของโครงข่ายที่ใช้ร่วมกัน ในอดีตผู้ผลิตจ่าย 25 เปอร์เซ็นต์ และผู้ใช้ไ ฟจ่าย 75 
เปอร์เซ็นต์ 

เนื่องจากผู้ผลิตไฟฟ้าส่วนใหญ่ของสวีเดน ซึ่งผลิตโดยใช้พลังงานน้ำ จะอยู่ทางด้านเหนือของประเทศ และ
กำลังไฟฟ้าจะจ่ายมาจากเหนือสู่ใต้ ดังนั้นราคาส่งจ่ายไฟฟ้าของสวีเดนทางด้านเหนือจะถูกกำหนดไว้สูงกว่า
ทางด้านใต ้ค่าใช้จ่ายในโครงข่ายที่ใช้ร่วมกนัจะถูกชำระจากสองแหล่งคือ 

1) ค่าบริการความจุไฟฟ้า มีสัดส่วนมากกว่าครึ่งหนึ่งของค่าใช้จ่ายของผู้ให้บริการโครงข่ายของสวีเดน
ชำระค่าบริการความจุไฟฟ้า ค่าบริการมาจากค่าเช่ารายปีพิกัดความจุของแต่ละผู้ใช้บริการ และแปรผันตามจุด
ต่อเชื่อม ค่าบริการเพื่อจ่ายไฟเข้าจะสูงกว่าในส่วนตอนเหนือและต่ำในช่วงใต้ของประเทศ ในกรณีเป็นผู้ใช้ไฟฟ้า 
ค่าบริการทางตอนใต้จะสูงกว่าตอนเหนือ 

2) ค่าบริการพลังงาน สะท้อนองค์ประกอบกำลังสูญเสียต่างๆ แต่ละจุดต่อเชื่อม และมีความแตกต่างกัน
ตามตำแหน่ง ดังนั้นผู้มีส่วนได้เสียที่เพิ่มกำลังสูญเสียให้สายส่งได้รับค่าประสิทธิ์ความสูญเสียเป็นค่าบวก ในขณะที่ผู้
ที่ลดกำลังสูญเสียให้สายส่งจะได้รับสัมประสิทธิ์ความสูญเสียเป็นค่าลบ 
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4.2.1.11 บทสรุปอัตราค่าบริการ Wheeling Charge ในต่างประเทศ 
จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมในเรื่องของการกำหนดอัตราค่าบริการโครงข่ายไฟฟ้าในประเทศต่างๆ 

ทำให้ทราบว่าประเทศส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็น ประเทศอังกฤษ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศ
ชิลี ประเทศนอร์เวย์ ใช้หลักการกำหนดอัตราค่าบริการโดยแยกตามระดับแรงดัน และแยกตามพื้นที่ที่ให้บริการ 
กล่าวคือ ในระดับแรงดันหนึ่งของพื้นที่หนึ่งจะมีอัตราค่าบริการเฉพาะของระดับแรงดันและพื้นที่นั้นๆ โดยอัตรา
ค่าบริการจะสูงหรือแพงขึ้นอยู่กับต้นทุนที่นำมาคำนวณค่าบริการ แต่ในบางประเทศ เช่น ประเทศแคนาดา ใช้การ
กำหนดอัตราค่าบริการโดยแบ่งตามประเภทของผู้ใช้บริการ  นอกจากรูปแบบการกำหนดอัตราที่แบ่งตามระดับ
แรงดันและพื้นที่แล้ว บางประเทศจะใช้การกำหนดราคาแบบโหนด ซึ่งการกำหนดอัตรารูปแบบนี้แต่ละจุดเชื่อมต่อ
จะมีอัตราค่าบริการที่ต่างกันในทุกจุดเชื่อมต่อ ประเทศที่ใช้การกำหนดราคาแบบโหนด ได้แก่ ประเทศอาเจนตินา 
และ ประเทศนิวซีแลนด์ 

สำหรับอัตราค่าบริการหลักๆ นั้น จะแบ่งเป็นสองส่วน คือ 1) อัตราค่าบริการที่มีอัตราส่วนคงที่ (Fixed 
Charge) เป็นส่วนที่ครอบคลุมต้นทุนที่เกี่ยวกับการดำเนินการและการบำรุงรักษา และ 2) อัตราค่าบริการที่
คำนวณจากปริมาณการใช้โครงข่ายจริง ซึ่งอาจจะเรียกว่าอัตราตามความจุที่ใช้ การกำหนดอัตราค่าบริการตามที่
ใช้บริการจะคำนึงถึงกำลังไฟฟ้าสูญเสียด้วย โดยวิธีการที่ใช้หาอัตราค่าบริการส่วนใหญ่จะใช้วิธี Postage Stamp 
แต่ในบางประเทศ เช่น ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ และประเทศเกาหลีใต้ ใช้หลักการ Postage 
Stamp ร่วมกับหลักการวิเคราะห์การไหลของกำลังไฟฟ้า และกำหนดไว้ด้วยว่าอัตราค่าบริการในส่วนที่ได้จากการ
คิดแบบ Postage Stamp สามารถพิจารณาขอรับส่วนลดได้หากคิดว่าการบริการที่ได้รับนั้นไม่ได้ประสิทธิภาพ
เท่าที่ควร เพราะวิธีการ Postage Stamp เป็นวิธีคิดที่ไม่ละเอียดนักอาจจะทำให้การกำหนดค่าบริการเกิดความไม่
เหมาะสมได้ในบางกรณี แต่หากเป็นวิธีวิเคราะห์การไหลของกำลังไฟฟ้านั้น ไม่สามารถขอรับส่วนลดได้เลย โดย
ค่าบริการที่จะเรียกเก็บนั้นจะต้องชดเชยเงินลงทุนในระบบโครงข่ายไฟฟ้าได้ทั้งหมด ในประเทศอาร์เจนตินา และ 
ประเทศนอร์เวย์ มีแนวคิดที่ว่าหากมีผลต่างของต้นทุนกับค่าบริการที่เรียกเก็บส่งผลให้ผู้ให้บริการ ได้รับชำระ
ค่าบริการไม่ครบเงินลงทุน ผู้ให้บริการสามารถเรียกเก็บผลต่างที่ขาดทุนกับผู้ใช้บริการได้ ซึ่งจะสะท้อนเป็น
ค่าบริการส่วนเหลือ ในรอบการกำหนดราคาถัดไปได้ 

ในบางประเทศ เช่น ประเทศอังกฤษ มีการกำหนดอัตราค่าบริการเฉพาะสำหรับผู้ใช้บริการที่ส่งผ่าน
กำหนดไฟฟ้าเกินกว่าที่ทำไว้ในสัญญา เป็นการจูงใจให้ผู้ใช้บริการควบคุมการส่งผ่านกำลังไฟฟ้าให้เป็นไปตาม
สัญญา อีกทั้งยังมีการซื้อขายกำลังไฟฟ้าเสมือนเพื่อให้บุคคลที่สามผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมในการควบคุมแรงดัน และ
ในบางประเทศ เช่น ประเทศชิลี ประเทศอาร์เจนตินา และประเทศสวีเดน มีการกำหนดสัดส่วนความรับผิดชอบใน
การชำระค่าบริการโครงข่าย ตัวอย่างเช่น ประเทศสวีเดนกำหนดให้ผู ้ผลิตมีสัดส่วนความรับผิดชอบที่ 25 
เปอร์เซ็นต์ และ ผู้ใช้ไฟฟ้ามีสัดส่วนความรับผิดชอบที่ 75 เปอร์เซ็นต์ 
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ในส่วนของค่าใช้จ่ายสำหรับการเชื่อมต่อนั้นประเทศทั้งหมดมีการคิดแบบพ้ืนฐาน ซึ่งเป็นการเรียกเก็บตาม
ค่าใช้จ่ายการเชื่อมต่อที่เกิดขึ้นจริง ไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบต่างๆ ของการเชื่อมต่อ แต่ในประเทศออสเตรเลียมี
แนวคิดที่จะปรับเปลี่ยนมาใช้วิธีการคิดค่าเชื่อมต่อแบบลึก เพื่อให้ลดผลกระทบในด้านภาวะโลกร้อน 

 

4.2.2 การกำหนดอัตราค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ 
ในธุรกิจโครงข่ายไฟฟ้า ผู้ใช้บริการ รวมทั้งบุคคลที่สามที่เข้ามาใช้บริการ (Third party access) ต้อง

รวมกันรับผิดชอบในค่าบริการโครงข่ายไฟฟ้า รวมไปถึงค่าบริการ อื่น ๆ ได้แก่ 1) ค่าบริการเสริม (Ancillary 
Services) 2) ค่าบริการกรณีเกิดความไม่สมดุล (Imbalance) 3) ค่าบริการ Backup 4) ค่าบริการกำลังสูญเสีย 
(Loss Charge) 5) ค่าบริการเชื่อมต่อโครงข่าย (Connection Charge) เป็นต้น ซึ่งในส่วนของค่าบริการกรณีเกิด
ความไม่สมดุล ค่าบริการเซื่อมต่อโครงข่าย และค่าบริการกำลังสูญเสีย เป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้เชื่อมต่อ 
ณ จุดนั้น ๆ ในกรณีของบุคคลที่สามจะเรียกค่าบริการโครงข่ายว่า Wheeling Charge ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึง
ค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการให้บริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าโดยมุ่งเน้นไปที่ 1) การให้บริการเสริม 
(Ancillary services) 2) ค่าบริการกรณีเกิดความไม่สมดุล (Imbalance) และ 3) ค่าบริการ Backup ซึ่งเป็นการ
ให้บริการที่มีความจำเป็นในการเพิ่มความมั่นคง และรักษาเสถียรภาพของระบบโครงข่ายไฟฟ้า  ทั้งนี้เพื่อให้
สามารถกำหนดอัตราค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงจำเป็นต้องศึกษาเพื่อให้เข้าใจถึงรายละเอียดของค่าบริการแต่
ละประเภทโดยละเอียด โดยในหัวข้อนี้จะแยกค่าบริการอื่น ๆ เป็นหัวข้อย่อย ดังน้ี 

1) การกำหนดอัตราค่าบริการการให้บริการเสริม (Ancillary services) ในต่างประเทศ 

2) การกำหนดอัตราค่าบริการกรณีเกิดความไม่สมดุล (Imbalance) ในต่างประเทศ 

3) การกำหนดอัตราค่าบริการ Backup ในต่างประเทศ 

 
4.2.2.1 การกำหนดอัตราคา่บริการการให้บริการเสริม (Ancillary services) ในต่างประเทศ 

ทั้งนี้เพ่ือให้สามารถกำหนดอัตราค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับ Ancillary Service 
ซึ่งเป็นบริการเสริมที่ช่วยรักษาความมั่นคงของระบบโดยจากประกอบไปด้วยการควบคุมความถี่และระดับแรงดัน
ให้อยู่ในค่ามาตรฐานที่กำหนด ทำให้จำเป็นต้องมีการศึกษาเพื่อให้เข้าใจถึง Ancillary Service รวมถึงต้องมี
การศึกษาการเรียกเก็บ Ancillary Services ในต่างประเทศ โดยในบทนี้จะยกตัวอย่างการเรียกเก็บค่าบริการ 
Ancillary Services จาก 1) ประเทศสหรัฐอเมริกา (PJM) 2) ประเทศอังกฤษ และ 3) ประเทศญี่ปุ่น (TEPCO) ซึ่ง
มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
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1) ประเทศสหรัฐอเมริกา (PJM) 
ผู้ใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าต้องซื้อบริการ Ancillary Services จากผู้ให้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้า

ในพื้นที่นั้น โดย Ancillary Services เหล่านั้นประกอบด้วย (i) การกำหนดเวลาสั่งจ่าย (Scheduling), การควบคุม
ระบบ และการสั่งจ่าย (ii) การจ่ายกำลัง Reactive และควบคุมแรงดันจากโรงไฟฟ้าหรือแหล่งพลังงานอื่น อย่างไร
ก็ตาม สำหรับ Ancillary Services ประเภท (i) Regulation and Frequency Response (ii) Energy Imbalance 
(iii) Operating Reserve นี้ ผู้ใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าสามารถเลือกว่าจะซื้อบริการ Ancillary Services 
เหล่านี้จากผู้ให้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้า หรือผู้ให้บริการบุคคลที่สาม หรือจะเป็นผู้จ่ายเองก็ได ้

ในพื้นที่บริการของ PJM นั้น แบบรูปแบบของ Ancillary Services เป็น 2 รูปแบบ คือ 1) กำลังไฟฟ้า
สำรอง (Reserve) และ 2) ด้านควบคุมแรงดัน (Regulation) ซึ่งประกอบด้วย บริการดังนี ้

▪ Real-time Reserve เป็นกำลังสำรองที่สามารถจ่ายไฟฟ้าได้ภายใน 10 - 30 นาที เมื่อมีเหตุจำเป็น

ที่ต้องเรียกจ่ายกำลังสำรอง โดยแบ่งประเภทได้ 2 ประเภท ดังนี้ 

- Synchronized Reserve 

- Non-Synchronized Reserve 

▪ Day-Ahead Reserve เป็นกำลังสำรองที่สามารถจ่ายไฟฟ้าได้ภายใน 30 นาที เมื่อมีเหตุจำเป็น 

แต่เป็นกำลังสำรองที่ว่างแผนล่วงหน้า 1 วัน 

▪ Regulation บริการที่เกี่ยวกับการควบคุมแก้ไขเมื่อการใช้ไฟฟ้าในระบบมีการเปลี่ยนแปลงระยะ

สั้น เพื่อไม่ให้มีผลต่อเสถียรภาพของระบบไฟฟ้า การบริการนี้จะช่วยดูเรื่องสมดุลระหว่างการผลิต

ไฟฟ้าและความต้องการไฟฟ้า และปรับพลังงานไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าเพื่อรักษาความถี่ของระบบให้

อยู่ที่ช่วงที่ต้องการ ซึ่งมีรูปแบบการเสนอราคาดังรูปที่ 4.20  

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาอัตราค่าบริการสายส่งไฟฟ้า (Wheeling Charge) สำหรับ Third Party Access 

 

4-68 
 

 
รูปที่ 4.20 การตกลงราคาในตลาด Regulation และข้อมูลที่ใช้ในการตกลงราคา 

 
สำหรับอัตราค่าบริการที่ PJM เก็บจากผู้ใช้บริการระบบโครงข่าย มีการคำนวณดังนี ้
o บริการ Regulation71  

อ ัตราค ่าบร ิการ Regulation = Hourly Regulation Obligation Share * (sum of the Real-time 
Settlement Interval Regulation credits in an hour) 

o บริการ Operating Reserve72 

ต้นทุนสำหรับ Operating Reserves ในตลาดพลังงานไฟฟ้า Day-Ahead จะเก็บจากผู้ใช้บริการระบบส่ง
ไฟฟ้าแต่ละรายในสัดส่วนของผลรวมของ (i) โหลดที่ได้รับการจ่ายไฟฟ้า และผลประมูลในการลดการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าในวันดำเนินการในหน่วย MWh (ii) ไฟฟ้าที่ขายได้ซึ่งจ่ายจากพื้นที่บริการ PJM ไปยังโหลดนอกพื้นที่ในวัน
ดำเนินการในหน่วย MWh 

o บริการ Synchronized Reserve73 

 
71 PJM Open Access Transmission Tariff, Attachment K-Appendix Section 3.2.2 
72 PJM Open Access Transmission Tariff, Attachment K-Appendix Section 3.2.3 
73 PJM Open Access Transmission Tariff, Attachment K-Appendix Section 3.2.3A 
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ผู้ใช้บริการระบบส่งไฟฟ้าที่ต้องมี Synchronized Reserve ในทุกๆ ชั่วโมง จะถูกเก็บค่าบริการตาม
สัดส่วนของผลรวมของปริมาณ Synchronized Reserves ที่จ่ายในแต่ละช่วงเวลาที่มีการตกลงราคา ณ เวลาจริง 
(Real-time Settlement Interval) ทั้งหมดสำหรับชั่วโมงที่ต้องม ีSynchronized Reserve 

o บริการ Non-Synchronized Reserve74 

ผู้ใช้บริการระบบส่งไฟฟ้าที่ต้องมี Non-Synchronized Reserve ในทุกๆ ชั่วโมง จะถูกเก็บค่าบริการตาม
สัดส่วนของผลรวมของปริมาณ Non-Synchronized Reserves ที่จ่ายในแต่ละช่วงเวลาที่มีการตกลงราคา ณ 
เวลาจริง (Real-time Settlement Interval) ทั้งหมดสำหรับชั่วโมงที่ต้องม ีNon-Synchronized Reserve 

o บริการ Reactive75  

ต้นทุนสำหรับบริการ Reactive ที่ต้องใช้ในแต่ละวันดำเนินการนั้นจะเก็บจากผู้ใช้บริการระบบส่งไฟฟ้า
ตามสัดส่วนของปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ส่งไปยังโหลดในพื้นที่บริการในวันดำเนินการ โดยเปรียบเทียบกับปริมาณ
พลังงานไฟฟ้าที่ส่งไปยังโหลดในพื้นที่บริการทั้งหมด 
 

2) ประเทศอังกฤษ 
ต้นทุนที่ศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าทำสัญญาและให้บริการ Ancillary จะถูกเรียกเก็บจากค่าธรรมเนียม 

Balancing Service Use of Systems (BSUoS) ซึ่งเป็นการคิดจากต้นทุนในการดำเนินการในแต่ละวันของระบบ
โครงข่าย ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมของปริมาณไฟฟ้าที่คาดว่าจะส่งผ่านระบบโครงข่ายและปริมาณไฟฟ้าที่ส่งจริง
ตามมิเตอร์76 ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมจะถูกคิดแบบ ex-post รายครึ่งชั่วโมง โดย National Grid ทำการพยากรณ์
ต้นทุนของ BSUoS รายเดือน และเผยแพร่ค่าธรรมเนียมในอดีต อย่างไรก็ตาม ค่าธรรมเนียม BSUoS มีความผัน
ผวนมากและ National Grid พบว่าค่าธรรมเนียม BSUoS มีความยากในการพยากรณ์ให้แม่นยำ ผู้ผลิตไฟฟ้าและ
ผู้รับไฟฟ้าเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายค่าธรรมเนียมดังกล่าว 

Ancillary Services ต่างๆ ที ่ศ ูนย์ควบคุมระบบส่งไฟฟ้าต้องจัดการประกอบด้วย 1) Frequency 
Response Services 2) Reactive Power Service 3) Reserve Service และ 4) Start-up Service ซึ ่งแต่ละ
การบริการมีรายละเอียดดังนี ้

 
1) Frequency Response Services เป็นการให้บริการในด้านการควบคุมความถี่ ซึ ่งมีวิธีการจัดการ

หลายรูปแบบ ดังนี้ 

 
74 PJM Open Access Transmission Tariff, Attachment K-Appendix Section 3.2.3A.001 
75 PJM Open Access Transmission Tariff, Attachment K-Appendix Section 3.2.3B 
76 Connection and Use of System Code Section 14 สืบค้นเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2019. 
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- Enhanced Frequency Response (EFR) 
เป็นบริการที่พัฒนาขึ้นเพื่อปรับปรุงการจัดความถี่ช่วง pre-fault การจัดหาบริการโดยการ

ประกวดราคา โดยผู ้เข้าร่วมประกวดราคาเสนอราคา  availability fee (£/MW/hr) และผู ้เข้าร่วม
ประกวดราคาอาจเป็นผู้ผลิตไฟฟ้า ระบบกักเก็บพลังงาน หรือการทำ Demand Response  

- Firm Frequency Response (FFR) 
เป็นบริการด้านความถี่ โดยประเภทของบริการประกอบด้วย Dynamic Frequency Response 

เพื่อจัดการความถี่ของระบบที่เปลี่ยนแปลงในระดับวินาทีและ Non-Dynamic Frequency Response 
เพื่อจัดการความถี่ที่ออกนอกกรอบในแต่ละครั้ง นอกจากนี้ การบริการด้านความถี่ยังแบ่งตามระดับ
ความเร็วในการตอบสนองเป็น 3 ระดับ ได้แก่ Primary Response ซึ่งตอบสนองภายใน 10 วินาทีและ
อยู่ได้ตลอด 20 วินาที, Secondary Response ซึ่งตอบสนองภายใน 30 วินาทีและอยู่ได้ตลอด 30 นาที 
และ High Frequency Response ซึ่งตอบสนองภายใน 10 วินาทีและอยู่ได้ตลอดจนกว่าจะคำสั่งให้หยุด 
การจัดหาบริการเป็นการประกวดราคา ผู้เข้าร่วมประกวดราคาอาจเป็นผู้ผลิตไฟฟ้า ระบบกักเก็บพลังงาน 
หรือการทำ Demand Response 

- Mandatory Frequency Response (MFR) 
เป็นบริการด้านความถี่ที่ผู้ให้บริการต้องมีความสามารถในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง

ความถี่โดยอัตโนมัติ โดยผู้ให้บริการสามารถเลือกได้ว่าร่วมให้บริการที่ระดับความเร็วในการตอบสนองที่
ระดับใดระดับหนึ่งหรือรวมกันหลายระดับ โดยระดับความเร็วในการตอบสนองแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 
Primary Response, Secondary Response และ High Frequency Response ผู ้ให้บริการจะได้รับ
อัตรา Holding Payment (£/hr) และ Response Energy Payment (£/MWh) 

 
2) Reactive Power Service เป็นการให้บริการในด้านการควบคุมกำลังไฟฟ้าเสมือน ซึ่งมีวิธีการจัดการ

หลายรูปแบบ ดังนี้ 
- Obligatory Reactive Power Service 

ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่กว่า 50 MW ต้องสามารถจ่ายหรือรับ Reactive Power ได้ โดยได้รับ
ค่าบริการเป็นราคา Utilization (£/Mvar/hr) ที่อัพเดตทุกๆ เดือน 

- Enhanced Reactive Power Service 
เป็นการประกวดราคาทุก 6 เดือน โดยผู ้เข้าร่วมประกวดราคาสามารถเสนอราคาบริการ

ดังต่อไปนี ้ ราคา Available Capability (£/Mvar/hr) และ/หรือ ราคา Synchronized Capability 
(£/Mvar/hr) และ/หรือ ราคา Utilization (£/Mvar/hr) 
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3) Reserve Service เป็นการให้บริการในด้านการควบคุมกำลังผลิตสำรอง สามารถแบ่งได้เป็น 2 

ประเภทคือ 1) Fast Reserve และ 2) Short Term Operating Reserve 
- Fast Reserve  

คือ บริการที่จ่ายกำลังไฟฟ้าจริงอย่างรวดเร็วและเชื่อถือได้โดยจากการเพิ่มการผลิตจากโรงไฟฟ้า
หรือการลดความต้องการใช้ไฟฟ้า โดยการจัดหาบริการดังกล่าวเป็นการประกวดราคา สำหรับการอัตราที่
ผู้เข้าร่วมประกวดราคาจะได้ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ 
▪ Availability Fee (£/hr) อัตราสำหรับผู้ให้บริการที่พร้อมจ่าย 
▪ Nomination/Positional Fee (£/hr) อัตราสำหรับผู้ที่ถกูเรียกใช้บริการจริง 
▪ Utilization Fee (£/MWh) อัตราจ่ายให้ตามปริมาณไฟฟ้าที่ส่งได้จริง 

- Short Term Operating Reserve (STOR) 
บริการที่จ่ายกำลังไฟฟ้าจริงเพิ่มเติมจากโรงไฟฟ้าหรือการลดความต้องการใช้ไฟฟ้าอย่างน้อย 3 

MW โดยการจัดหาบริการดังกล่าวเปิดรับเทคโนโลยีต่างๆ ที่สามารถเพิ่มลดกำลังไฟฟ้าได้ผ่านทางการ
ประกวดราคาซึ่งแบ่งเป็น 2 บริการ ได้แก่ 
▪ Committed Service เป็นผูท้ี่ต้องสามารถให้บริการได้ทกุช่วงเวลา  
▪ Flexible Service เป็นผู้ที่ตอ้งสามารถให้บริการในเวลาที่กำหนดล่วงหน้ารายสัปดาห ์

การจัดหาบริการดังกล่าวเป็นการประกวดราคา โดยผู้ให้บริการแจ้งอัตราสำหรับความพร้อมใน
การให้บริการ (Availability Payment) และอัตราจ่ายตามปริมาณไฟฟ้าที ่ส ่งได้จริง (Utilization 
Payment) 
 
4) Start-up Service คือ บริการด้าน Balancing เพื่อให้การผลิตไฟฟ้าเพียงพอต่อความต้องการไฟฟ้า

และกำลังไฟฟ้าสำรองในวันนั้นๆ บริการประกอบด้วย 2 ส่วน คือ BMU Start-Up ซึ่งเป็นกระบวนการที่ช่วยเครื่อง
กำเนิดไฟฟ้าให้ไปอยู่ในสถานะที่สามารถซิงค์กับระบบได้ในระยะเวลาที่กำหนด และ Hot Standby ซึ่งเป็นการทำ
ให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้านั้นอยู่ในสถานะที่พร้อมจ่ายไฟฟ้า การจัดหาบริการนี้อยู่ในรูปแบบของการทำสัญญา โดย
อัตราค่าบริการที่ผู้ให้บริการได้รับประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี ้

- BMU Start up Payment (£/hr) 
ผู้ให้บริการสามารถส่งอัตรานี้มาได้สูงสุด 3 อัตราขึ้นอยู่กับช่วงเวลาตามแต่ System Operator ระบุ ซึ่ง

อัตรานี้จ่ายให้ผู้ให้บริการเพ่ือครอบคลุมต้นทุนที่เกี่ยวกับการที่ทำให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมสำหรับการจ่าย 
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- Hot Standby Payment (£/hr) 
อัตรานี้จ่ายให้ผู้ให้บริการเพื่อครอบคลุมต้นทุนค่าเชื้อเพลิงหรือกระบวนการที่ทำให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าอยู่

ในสถานะที่พร้อมจ่ายไฟฟ้า 
 

3) ประเทศญี่ปุ่น (TEPCO) 
ปัจจุบัน ศูนย์ควบคุมระบบส่งไฟฟ้าในแต่ละพื้นที่จัดหากำลังไฟฟ้าเพื่อเป็นกำลังไฟฟ้าสำรอง ควบคุม

ความถี่และรักษาสมดุลระบบเป็นรายปี ตัวอย่างเช่น พื้นที่บริการของ TEPCO มีการจัดหากำลังไฟฟ้าเพื่อเป็น
กำลังไฟฟ้าสำรอง ควบคุมความถี่และรักษาสมดุลเป็นแบบประกวดราคา โดยมีระยะสัญญา 1 ปี และศูนย์ควบคุม
ระบบส่งไฟฟ้าจ่ายเงินในโรงไฟฟ้าที่ชนะการประกวดราคา แล้วจึงมาเก็บเงินจากผู้ใช้ระบบส่งไฟฟ้าในรูปแบบของ
กำลังไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้า ดังแสดงในตารางที่ 4.33  
 
ตารางที่ 4.33 ผลการประกวดราคาสำหรับกำลังไฟฟ้าในแต่ละรูปแบบในแต่ละพื้นที่ให้บริการ ปี ค.ศ. 2018 

 
 
จากการศึกษา Ancillary Services ที่ให้บริการสำหรับผู้ใช้บริการระบบส่งไฟฟ้าของทั้ง 3 ประเทศข้างต้น 

คณะนักวิจัยสามารถสรุปเปรียบเทียบทางเลือกในการซื้อบริการ Ancillary Services ของผู้ใช้บริการระบบ
โครงข่าย กลไกในการจัดหาบริการ Ancillary Services โดยศูนย์ควบคุมระบบโครงข่ายไฟฟ้า และกลไกการเก็บ
ค่าบริการโดยศูนย์ควบคุมระบบโครงข่ายไฟฟ้าดังตารางที่ 4.34 
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ตารางที่ 4.34 สรุปเปรียบเทียบการจัดหาและให้บริการเกีย่วกับ Ancillary services ของทั้ง 3 ประเทศ  

 
ประเทศสหรัฐอเมรกิา(PJM) ประเทศอังกฤษ 

ประเทศญี่ปุน่  
(TEPCO) 

ทางเลือกในการ
ซื้อบริการ 
เกี่ยวกับ 
Ancillary 
services ของ
ผู้ใช้บริการระบบ
โครงข่ายไฟฟ้า 

ผู้ใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าต้อง
ซื้อจากศูนย์ควบคุมฯ ได้แก่  

• การกำหนดเวลาสั่งจ่าย 
(Scheduling), การควบคุม
ระบบ และการสั่งจ่าย  

• การจ่ายกำลัง Reactive และ
ควบคุมแรงดันจากโรงไฟฟ้า
หรือแหล่งพลังงานอ่ืน  

ผู้ใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าเลือก
ซื ้อจากผู ้ให้บริการระบบโครงข่าย
ไฟฟ้า หรือผู ้ให้บริการบุคคลที ่สาม 
หรือจะเป็นผู้จ่ายเองได้ ได้แก่ 

• Regulation and Frequency 
Response  

• Energy Imbalance  

• Operating Reserve 

ผู้ใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าต้อง
ซื้อจากศูนย์ควบคุมฯ 

ผู้ใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าต้อง
ซื้อจากศูนย์ควบคุมฯ 

กลไกการจัดหา
บริการเกี่ยวกับ 
Ancillary 
services  โดย
ศูนย์ควบคุม
ระบบโครงข่าย
ไฟฟ้า 

จัดหาผ่านตลาดโดยการประกวดราคา 

• Synchronized Reserve 

• Non-Synchronized 
Reserve 

• Day-Ahead Scheduling 
Reserve  

• Regulation  

จัดหาผ่านตลาดโดยการประกวดราคา 

• Frequency Response 
services  

• Reactive Power Service 

• Reserve Service 

• System Security Service 

จัดหาผ่านตลาดโดยการประกวดราคา 

• กำลังไฟฟ้าสำรอง  

• ควบคุมความถี ่

• รักษาสมดุล 

กลไกการเก็บ
ค่าบริการโดย
ศูนย์ควบคุม
ระบบโครงข่าย
ไฟฟ้า 

ขึ้นกับรูปแบบบริการ คิดรวมในค่าธรรมเนียม Balancing 
Service Use of Systems (BSUoS) 
ซึ่งรวมบริการ Ancillary services  
ทุกอย่าง โดยการคิด BSUoS เป็น
แบบ ex-post รายครึ่งชั่วโมง 

ศูนย์ควบคุมฯ ระบบส่งไฟฟ้าจ่ายเงิน
ให้โรงไฟฟ้าที่ชนะการประกวดราคา 
แล้วจึงมาเก็บเงินจากผู้ใช้ระบบส่ง
ไฟฟ้าในรูปแบบของกำลังไฟฟ้าและ
พลังงานไฟฟ้า 
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4.2.2.2 การกำหนดอัตราคา่บริการกรณเีกดิความไม่สมดลุ (Imbalance) ในต่างประเทศ 
ทั้งนี้เพื่อให้สามารถกำหนดอัตราค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับ Imbalance ซึ่ง

เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเมื่อกำลังที่ผลิตไม่เท่ากับความต้องการใช้ ทำให้จำเป็นต้องมีการศึกษาเพื่อให้เข้าใจถึง 
Imbalance รวมถึงต้องมีการศึกษาการเรียกเก็บ Imbalance ในต่างประเทศ โดยในบทนี้จะยกตัวอย่างการเรียก
เก็บค่าบริการ Imbalance จาก 1) ประเทศสหรัฐอเมริกา (PJM) 2) ประเทศอังกฤษ และ 3) ประเทศญี่ปุ่น 
(TEPCO) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

1) ประเทศสหรัฐอเมริกา (PJM) 
Energy Imbalance ถูกพิจารณาเป็นส่วนหนึ่งของ Ancillary service เกิดขึ้นเมื่อพลังงานที่กำหนดว่าจะ

ส่งแตกต่างจากพลังงานที่ส่งได้จริง ณ จุดรับไฟฟ้า ซึ่งค่าพลังงานที่แตกต่างนี้ถูกเรียกว่า Interchange ในระเบียบ
การเปิดระบบส่งของ PJM  

ในกรณีที่ผู้ขอใช้ระบบโครงข่ายซื้อบริการ Balancing service จากศูนย์ควบคุมระบบโครงข่ายไฟฟ้า ศูนย์
ควบคุมระบบโครงข่ายไฟฟ้าจะเก็บค่าบริการผ่านตลาดพลังงานในระดับ Day-Ahead energy market (Day-
Ahead) และ Real-Time energy market (Real Time) โดยอัตราขึ้นอยู่กับ Locational Marginal Price (LMP) 
ของตลาดระดับ Day-Ahead และ Real-Time และในการคิดค่าบริการจะคำนึงถึง Balancing Net Interchange 
(MWh) ซ ึ ่ ง เป ็นส ่ วนต ่ างของ Day-Ahead Net Interchange (MWh) และ Real-Time Net Interchange 
(MWh)77 

การกำหนดอ ัตราค ่าบร ิการ Imbalance ของ PJM จะค ิดจากส ่วนต ่างของ Day-Ahead Net 
Interchange (MWh) และ Real-Time Net Interchange (MWh) โดยอัตราค่าบริการ Imbalance ในตลาด 
PJM จะเรียกว่า Balancing Spot Market Charge ซึ่งสามารถคำนวณได้ดังสมการด้านล่าง78 

 

BSMC = RTSEP× (RTNI - DANI)  
โดย 

BSMC หมายถึง Balancing Spot Market Charge (USD/MWh) 
RTSEP หมายถึง Real-Time System Energy Price (USD/MWh) 
RTNI หมายถึง Real-Time Net Interchange (MWh) 
DANI หมายถึง Day-Ahead Net Interchange (MWh) 

 
77 PJM Manual 27, 2018 
78 PJM Price Energy Price Formation, The History of LMP Pricing Development and the Origins of Fixed Block Pricing”, 

2018c 
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จากสมการข้างต้นเพื่อให้สามารถเข้าใจหลักการกำหนดอัตราค่าบริการ Imbalance ของ PJM คณะ
นักวิจัยจึงได้นำเสนอตัวอย่างวิธีการคำนวณได้ดังรูปที่ 4.21และรูปที่ 4.22 

 
รูปที่ 4.21 ตัวอย่างการคำนวณ Day-Ahead Net Interchange (MWh) 

 
จากรูปที ่ 4.21 จะแสดงถึงตัวอย่างการคำนวณ Day-Ahead Net Interchange (MWh) จะพบว่าใน

ระบบตัวอย่างกำหนดให้มีความต้องการใช้ไฟฟ้าทั้งหมด 550 MW และ มีกำลังผลิตรวมเท่ากับ 320 MW โดยมี 
Local Marginal Price = 10 ดอลลาร ์ต่อ MWh จะพบว่า Day-Ahead Net Interchange (MWh) จะคำนวณได้
จากส่วนต่างระหว่างกำลังผลิตรวมกับความต้องการใช้ไฟฟ้ารวม ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะนำไปใช้คำนวณอัตราค่าบริการ 
Imbalance ซึ่งในตลาดไฟฟ้าของ PJM จะเรียกอัตราน้ีว่า Balancing Spot Market Charge 
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รูปที่ 4.22 ตัวอย่างการคำนวณ Real-Time Net Interchange (MWh) 

 
จากรูปที่ 4.22 จะแสดงถึงตัวอย่างการคำนวณ Real-Time Net Interchange (MWh) จะพบว่าในระบบ

ตัวอย่างกำหนดให้มีความต้องการใช้ไฟฟ้าทั้งหมด 600 MW และ มีกำลังผลิตรวมเท่ากับ 520 MW โดยมี Local 
Marginal Price = 15 ดอลลาร์ ต่อ MWh จะพบว่า Real-Time Net Interchange (MWh) จะคำนวณได้จาก
ส่วนต่างระหว่างกำลังผลิตรวมกับความต้องการใช้ไฟฟ้ารวม จากนั้นนำมาลบกับ Day-Ahead Net Interchange 
(MWh) ที่คำนวณได้ตามตัวอย่างจากรูปที่ 4.21 จะได้ Balancing Net Interchange นำผลลัพธ์ดังกล่าวไปคณูกับ 
Local Marginal Price จะได้ Balancing Spot Market Charge ซึ่งในการจัดเก็บค่าบริการนั้นจะนำผลรวมของ 
Balancing Spot Market Charge ตลอดทั้งเดือน บวกกับ ผลรวมของ Day-Ahead Spot Market Charge ซึ่งใน
ตัวอย่างนี้จะได้ผลรวมเท่ากับ 2,300 ดอลลาร์ บวกกับ –2,250 ดอลลาร์ เท่ากับ 50 ดอลลาร์ เป็นค่าบริการที่ 
Participant นี้ต้องจ่ายให้กับศูนย์ควบคุมระบบส่งไฟฟ้าของ PJM 

โดยสรุปแล้วการคิดอัตราค่าบริการ Imbalance ของ PJM นั้นจะพบว่าในกรณีที ่กำลังผลิตรวมนั้น
มากกว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าจะส่งผลให้ค่า Balancing Spot Market Charge มีค่าติดลบนั้นหมายถึงส่วนของ
ระบบผลิตหรือผู้จำหน่ายเป็นผู้ทำให้ระบบเกิดความไม่สมดุล ดังนั้นค่าใช้จ่ายในส่วนนี้จะต้องไปเก็บกับผู้ผลิตไฟฟ้า 
เช่นเดียวกับกรณีที่ความต้องการใช้ไฟฟ้ามากกว่ากำลังผลิตจะส่งผลให้ค่า Balancing Spot Market Charge มีค่า
เป็นบวกหมายถึงส่วนของผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นผู้ทำให้ระบบเกิดความไม่สมดุล  ดังนั้นผู้ใช้ไฟฟ้าจะต้องเป็นคนชำระค่า 
Imbalance ที่เกิดขึ้นให้กับศูนย์ควบคุมระบบส่งไฟฟ้า 
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2) ประเทศอังกฤษ 
โรงไฟฟ้าจะส่งรายละเอียดสัญญาซื้อไฟฟ้าไปให้ศูนย์ควบคุมระบบโครงข่ายไฟฟ้า 1 ชั่วโมงก่อนการส่ง

ไฟฟ้าเพ่ือให้ศูนย์ควบคุมระบบโครงข่ายไฟฟ้าสามารถคาดการณ์สถานการณ์การเกิด Imbalance ได ้
ทั้งนี้ ศูนย์ควบคุมระบบโครงข่ายไฟฟ้าใช้กลไกตลาดในการตกลงราคา Imbalance price79 ทุก ๆ ครึ่ง

ชั่วโมงเพื่อหาโรงไฟฟ้าและผู้จัดหาไฟฟ้ามาช่วยรักษาสมดุลไฟฟ้า โดยการอนุญาตให้โรงไฟฟ้าและผู้จัดหาไฟฟ้าที่มี
ความสามารถในการช่วยรักษาสมดุลระบบประมูลราคาพร้อมปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ต้องการช่วยในการรักษา
สมดุลระบบได้ ทั้งนี้ ศูนย์ควบคุมระบบส่งไฟฟ้าเป็นผู้ดูแลสมดุลไฟฟ้าและตกลงราคาที่ใช้ในการแก้ไขความไม่
สมดุลไฟฟ้าของระบบ 

โดยหลักการ โรงไฟฟ้าและผู้จัดหาไฟฟ้าที่มีความสามารถในการช่วยรักษาสมดุลนั้นคือโรงไฟฟ้าและผู้
จัดหาไฟฟ้าที่มีปริมาณไฟฟ้าที่ทำสัญญาไว้น้อยกว่าปริมาณที่ส่งได้จริง โรงไฟฟ้าและผู้จัดหาไฟฟ้าจะได้รับเงินใน
อัตราค่าบริการ Imbalance Price จากศูนย์ควบคุมระบบส่งไฟฟ้าในการช่วยรักษาสมดุล ในขณะที่โรงไฟฟ้าและผู้
จัดหาไฟฟ้าที่มีปริมาณไฟฟ้าที่ทำสัญญาไว้มากกว่าปริมาณที่ส่งได้จริงจะเป็นผู้ที่ต้องถูกเก็บเงินด้วยอัตราค่าบริการ 
Imbalance Price ให้ศูนย์ควบคุมระบบส่งไฟฟ้า ตามส่วนต่างของปริมาณไฟฟ้าที่ทำสัญญาไว้กับปริมาณไฟฟ้าที่
ส่งจริง 

ในประเทศอังกฤษนั ้น Imbalance Price หมายถึง80 อัตราค่าไฟฟ้าที ่ผ ู ้ผลิต (Generators) หรือ ผู้
จำหน่าย (Retailers) ต้องจ่ายเพื่อจัดการความไม่สมดุลในระบบไฟฟ้า โดยหน้าที่ของศูนย์ควบคุมระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าจะต้องรับผิดชอบในการบริหารจัดการ Imbalance ที่เกิดขึ้นโดยใช้ข้อมูลพยากรณ์ล่วงหน้า 1 ชั่วโมง เช่น 
เมื่อพยากรณ์ว่าจะเกิดความไม่สมดุล ก็จะอนุญาตให้มีการ Bid/Offer ใหม่อีกครั้ง เป็นต้น 

อย่างไรก็ตามเมื่อถึงเวลาจ่ายไฟฟ้าจริง ก็ย่อมสามารถเกิด Imbalance ในระบบได้ ซึ่งศูนย์ควบคุมระบบ
ส่งไฟฟ้าสามารถใช้วิธีการต่าง ๆ ในการจัดการ Imbalance ที่เกิดขึ้นในสถานการณ์จริง เช่น 

• Short term operating reserve 

• Frequency response plants used to balance real time 

• Reserve services 

• In more drastic scenarios National Grid may call upon closed power plants or 
disconnect customers 

 

 
79 https://www.elexon.co.uk/operations-settlement/balancing-and-settlement/imbalance-pricing/ 
80 The intersection of energy and machine learning, “What is the UK Imbalance Price?”, 2016, 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Uk+imbalance+princing 

https://adgefficiency.com/
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จากข้อความข้างต้นจะพบว่าแนวทางที่ศูนย์ควบคุมระบบโครงข่ายไฟฟ้าจัดการกับ Imbalance จะทำให้
ต้นทุนในระบบเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งต้นทุนส่วนนี้จะถูกนำไปคิดเป็นอัตราค่าบริการ Imbalance ในประเทศอังกฤษ
นั้นแบ่งค่าใช้จ่ายสำหรับจัดการ Imbalance ออกเป็น 2 ประเภทได้แก่ System Buy Price (SBP) และ System 
Sell Price (SSP) โดยเมื่อผู้ขอใช้บริการผลิตไฟฟ้าได้น้อยกว่าสัญญา หรือ มีการใช้ปริมาณไฟฟ้ามากกว่าสัญญา ผู้
ขอใช้บริการเหล่านั้นจะต้องชำระค่าบริการ Imbalance ผ่านอัตรา SBP และ ในทางกลับกันเมื่อผู้ขอใช้บริการนั้น
ผลิตไฟฟ้าได้มากกว่าสัญญา หรือ มีการใช้ปริมาณไฟฟ้าน้อยกว่าสัญญา (แบบเดียวกับ SBP) จะต้องชำระค่าบริการ 
Imbalance ผ่านอัตรา SSP (แบบเดียวกับ SBP) 

ซึ่งอัตราค่าบริการ Imbalance ทั้ง SBP และ SSP จะสามารถคำนวณได้จากข้อมูลต้นทุนการจัดการกับ 
Imbalance ในอดีต เช่น กรณีที่ระบบเกิด Imbalance โดยมีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงกว่าที่ระบบผลิตจัดหาให้ได้
ต้นทุนการจัดการ Imbalance จะเกิดจากศูนย์ควบคุมระบบโครงข่ายไฟฟ้าลดความต้องการใช้ไฟฟ้าหรือเพิ่มกำลัง
ผลิตของโรงไฟฟ้า โดยศูนย์ควบคุมระบบโครงข่ายไฟฟ้าจะเรียกเก็บค่าบริการ Imbalance ภายใน 1 เดือน ซึ่งเป็น
ค่าบริการที่เกิดจากการประมาณข้อมูลในอดีต และหลังจากเก็บข้อมูลอีก 13 เดือน  ศูนย์ควบคุมระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าจะแจ้งค่าบริการ Imbalance อีกครั้งเพื่อให้ตรงกับข้อมูลต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง 
 

3) ประเทศญี่ปุ่น (TEPCO 
ศูนย์ควบคุมระบบโครงข่ายไฟฟ้าในพื้นที่ทำหน้าที่ในการรักษาสมดุลไฟฟ้าของระบบ โดยคิดค่าธรรมเนียม 

Imbalance สำหรับโรงไฟฟ้าและผู้จัดหาไฟฟ้าที่ก่อให้เกิดการไม่สมดุลขึ้นในระบบทุก ๆ ครึ่งชั่วโมง ทั้งในกรณีที่
ปริมาณไฟฟ้าที่ทำสัญญาไว้มากกว่าปริมาณที่ส่งได้จริง และกรณีปริมาณไฟฟ้าที่ทำสัญญาไว้น้อยกว่าปริมาณที่ส่ง
ได้จริง โดยค่าธรรมเนียมที่เก็บขึ้นกับราคาไฟฟ้าในตลาด Day-Ahead และ Intra-day  

การคิดค่าธรรมเนียม Imbalance ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ค.ศ. 2016 การตกลงราคาสำหรับการรักษา
สมดุลไฟฟ้าของระบบเป็นการตกลงผ่านกลไกตลาด ในขณะที่การเก็บค่าธรรมเนียม Imbalance ก่อนหน้านี้จะ
เก็บเป็นค่าปรับ โดยถ้าเป็นการผลิตไฟฟ้าเกินจะไม่ถูกเก็บค่าธรรมเนียม แต่ถ้าความต้องการไฟฟ้าเกินมากกว่า 3% 
ที่ได้กำหนดไว้ จะต้องเสียค่าปรับ 0.3 USD/kWh81 

ระบบ TEPCO ที่คณะนักวิจัยใช้เป็นตัวแทนของประเทศญี่ปุ่นมีการกำหนดอัตราค่าบริการ Imbalance 
จากตลาด Day ahead market และ Intra-day market ซึ่งในรายละเอียดการที่ศูนย์ควบคุมระบบโครงข่ายไฟฟ้า
จะสามารถกำหนดอัตราค่าบริการ Imbalance ได้นั้น ผู้ขอใช้บริการจะต้องทำการส่งข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการ
ระบบให้กับศูนย์ควบคุมระบบโครงข่ายไฟฟ้าดังรูปที่ 4.23  

 
81 TATSUO HATTA, Energy Market Reform in Japan, APER, Sep. 2016 
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รูปที่ 4.23 ความสัมพันธ์ของช่วงเวลา และ ข้อมูลที่ผู้ขอใชร้ะบบต้องส่งให้ศูนย์ควบคุมระบบส่งไฟฟ้า 
 

จากรูปที่ 4.23 จะพบว่าผู้ขอใช้บริการนั้นจะต้องรายงานข้อมูลให้กับศูนย์ควบคุมระบบโครงข่ายไฟฟ้า
ล่วงหน้า 1 ปี โดยข้อมูลที่ต้องรายงานนั้นจะประกอบไปด้วย ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดและต่ำสุด ทั้งช่วงวัน
ธรรมดาและวันหยุด ซึ่งจะแบ่งช่วงเวลาเป็นล่วงหน้า 1 ปี ล่วงหน้า 1 เดือน และล่วงหน้า 1 สัปดาห์ สำหรับขอ้มูล
ที่ต้องรายงานล่วงหน้าสำหรับใช้ใน Day-ahead market นั้นจะต้องรายงานก่อนช่วงเวลา 12:00 น. ก่อนวันที่จะมี
การซื้อขายโดยข้อมูลที่ต้องรายงานนั้นจะประกอบไปด้วยข้อมูลที่ผู้ขอใช้บริการต้องการใช้บริการระบ บทุก ๆ 30 
นาที รวมแล้วทั้งหมด 48 ค่า และสุดท้ายสำหรับข้อมูลที่ใช้ใน Intra-Day Market นั้นจะเป็นข้อมูลที่เกิดจากการ
นำข้อมูลของ Day-Ahead Market มาปรับปรุงโดยจะต้องรายงานข้อมูลให้ผู้ดูแลระบบภายในเวลา 23 :30 น. ถึง 
24:00 น.  

เมื่อศูนย์ควบคุมระบบโครงข่ายไฟฟ้าทราบข้อมูลจากผู้ใช้บริการแล้ว ก็จะสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไป
คำนวณ Imbalance ที่เกิดขึ้นในระบบได้ ซึ่งแนวทางการคำนวณอัตราค่าบริการ Imbalance ของประเทศญี่ปุ่น
จะสามารถแสดงได้ดังรูปที่ 4.24  
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รูปที่ 4.24 แนวทางการกำหนดอัตราค่าบริการ Imbalance ในญี่ปุ่น 

 
จากรูปที่ 4.24 จะพบว่าในประเทศญี่ปุ่นนั้น การกำหนดอัตราค่าบริการ Imbalance จะกำหนดทุก ๆ 

ครึ่งชั่วโมง โดยอัตราค่าบริการ Imbalance จะเท่ากับค่าเฉลี่ยของอัตราค่าไฟฟ้าในตลาด Day-Ahead Market 
และ อัตราค่าไฟฟ้าในตลาด Intra-Day Market ซึ่งอัตราค่าไฟฟ้าในตลาด Day-Ahead และ Intra-Day จะคิดจาก
การเสนออัตรารับซื้อไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้า และ อัตราขายไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้า หรือเรียกได้ว่าเป็นอัตราค่าไฟฟ้าที่
ได้จากการ Bid และ Offer ในตลาดไฟฟ้านั่นเอง เมื่อนำราคาที่ได้นี้ผ่านกระบวนการคำนวณ Clearing Prices จะ
ทำให้ทราบอัตราค่าไฟฟ้าที่เป็นราคากลางของทั้งตลาด Day-Ahead Market และ Intra-Day Market ต่อจากนั้น
จึงนำมาคูณกับ Factor  ที่เกิดจากข้อมูลความต้องการใช้ไฟฟ้า และ กำลังผลิตรวมในระบบ บวกกับ Factor  
(เยน/kWh) เกิดจากข้อมูลเฉลี ่ยอัตราค่าบริการ Imbalance ของพื ้นที ่ที ่สนใจทั ้งปี ลบกับอัตราค่าบริการ 
Imbalance เฉลี่ยของประเทศญี่ปุ่นทั้งป ี
 
4.2.2.3 การกำหนดอัตราคา่บริการกรณี Backup ในต่างประเทศ 

บริบทของ Backup ในโครงข่ายระบบจำหน่ายนั้นคือการสำรองความจุของสายไฟที่ใช้ส่งผ่านกำลังไฟฟ้า 
ซึ่งจะมีบริบทที่คล้ายคลึงกับกำลังผลิตไฟฟ้าสำรองของระบบผลิตไฟฟ้า ในหัวข้อที่จะกล่าวถึงนี้จึงศึกษากำลังการ
ผลิตไฟฟ้าที่ถูกสำรองไว้ในลักษณะที่คล้ายกันกับ Backup ของ กฟผ. จะถูกเรียกว่า Reserved Capacity โดยจะ
เรียกเก็บรวมไปในค่าธรรมเนียม หรือใช้การระบุข้อตกลงในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (ขายส่ง) ให้ทางผู้ผลิตไฟฟ้าหรือ
บริษัทที่จัดจำหน่ายไฟฟ้าต้องมีการตั้งสำรองไว้ ตัวอย่างประเทศที่ศึกษาประกอบด้วย 1) ประเทศสหรัฐอเมริกา 
(PJM) 2) ประเทศอังกฤษ 3) ประเทศญี่ปุ่น (TEPCO) และ 4) ประเทศบราซิล ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาอัตราค่าบริการสายส่งไฟฟ้า (Wheeling Charge) สำหรับ Third Party Access 

 

4-81 
 

1) ประเทศสหรัฐอเมริกา (PJM) 
ในส่วนของสหรัฐอเมริกา จากการสืบค้นเอกสารพบว่า รัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งมีการเปิดตลาดขายส่งแบบเสรี 

ทางผ ู ้ ด ูแลระบบ (California Independent System Operator, CAISO) และ  California Public Utilities 
Commission ซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลและควบคุมระบบสาธารณูปโภคของรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งรวมถึง บริษัท 
พลังงานไฟฟ้า โทรคมนาคม ก๊าซธรรมชาติ และ แหล่งน้ำ ได้มีการกำหนดให้ผู้จัดจำหน่ายไฟฟ้าที่เสนอขายไฟฟ้า
ในระบบ (Load-Serving Entities) จะต้องมีการสำรองกำลังการผลิตไฟฟ้า 15-17% (Planning Reserved 
Margin) เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีกำลังผลิตไฟฟ้าเพียงพอต่อความต้องการไฟฟ้าสูงสุดได้ โดยเป็นการใช้อำนาจตาม
กฎหมาย82 ทั้งนี้การสำรองกำลังการผลิต เป็นต้นทุนที่ผู้จัดจำหน่ายต้องแบกรับ เพราะต้องทำการซื้อไฟฟ้าสำรอง
ในตลาดซื้อขายไฟฟ้า ทำให้ต้องมีการบวกต้นทุนนี้ไปในอัตราค่าบริการที่ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องจ่ายต่อไป 

สำหรับ PJM ซึ่งเป็นผู้ดูแลระบบขายส่งในพื้นที่แถบ Mid-Atlantic (Maryland, Virginia, Pennsylvania, 
etc.) และบางส่วนของรัฐในพื้นที่ Mid-West คณะนักวิจัยพบว่ามีการกล่าวถึงต้นทุนที่ใช้ในการดูแล Reserved 
Capacity83 เป็นต้นทุนในการจัดหาพลังงานไฟฟ้าที่รวมอยู่ในราคาขายส่งดังตารางที่ 4.35 ทำให้ต้นทุนนี้จะได้รับ
การส่งผ่านไปยังผู ้บริโภคต่อไป โดยในปี ค.ศ. 2017 Synchronized Reserves และ Non-Synchronized 
Reserves มีราคาเท่ากับ $0.04 และ $0.01 ต่อ MWh หรือน้อยกว่า 0.1% ของราคาพลังงานไฟฟ้ารวม (35.10 
$/MWh) 
  

 
82  CALIFORNIA ELECTRIC AND GAS UTILITY COST REPORT, April 2018, California Public Utilities Commission สืบค้นเม่ือวันท่ี  
29 มีนาคม 2562. 
83  2017 PJM Annual Report, PJM สบืค้นเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562. 
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ตารางที่ 4.35 รายละเอียดราคาขายส่งของ PJM84 

 
 

2) ประเทศอังกฤษ 
ข้อมูลจากผู ้ดูแลระบบของประเทศอังกฤษ (The Office of Gas and Electricity Markets, Ofgem) 

จากเว็บไซต์ของ Ofgem อธิบายกระบวนการดูแลระบบตลาดขายส่งผ่าน National Grid ตามรูปที่ 4.25 ใน
สถานการณ์ปกติ National Grid จะทำการซื ้อและขายไฟฟ้าเพื ่อปรับสมดุลในโครงข่าย และมีการสำรอง
กำลังไฟฟ้าผ่านโรงไฟฟ้าบางโรงเพื่อบริหารจัดการในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของกำลังการผลิตอย่างกะทันหัน 
เช่น การที่โรงไฟฟ้าบางโรงมีปัญหาต้องหยุดการผลิตฉุกเฉิน ซึ่งการดูแลกำลังการผลิตสำรองส่วนนี้เป็นหน้าที่และ
เป็นต้นทุนในการดูแลเสถียรภาพระบบ ทว่าในกรณีที่ตลาดเกิดภาวะที่การผลิตไฟฟ้าไม่เพียงพอกับความต้องการ 

 
84 2017 PJM Annual Report, PJM 
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National Grid ใช้รูปแบบการทำสัญญากับผู้ผลิตไฟฟ้าที่ทำสัญญากับหน่วยงานให้ทำการผลิตไฟฟ้าเพิ่มเติมเข้ามา
ในระบบ (Contingency Balancing Reserves) โดยได้รับค่าตอบแทนตามสัญญา โดยการทำสัญญานี้เป็นระบบที่
ให้ผู้ประกอบการแข่งขันกันเพ่ือเป็นคู่ค้ากับ National Grid และยังมีวิธีการอื่น ๆ ตามอำนาจ เช่น การขอให้ผู้ผลิต
ไฟฟ้าทำการผลิตไฟฟ้าที่กำลังการผลิตไฟฟ้าสูงสุด (ซึ่งมักไม่ใช่ปริมาณการผลิตไฟฟ้าที่มีต้นทุนต่ำที่สุด) 

 

 

 
รูปที่ 4.25 กระบวนการดูแลเสถียรภาพของตลาดไฟฟ้าขายส่งในประเทศอังกฤษ85 

 
จะเห็นได้ว่าระบบของประเทศอังกฤษนั้น ใช้ระบบตลาดในการจัดหาบริการเสริมความมั่นคงของระบบ

ไฟฟ้า ทำให้หน่วยงานที่ดูแลไม่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการสร้างโรงไฟฟ้า หรือการสร้างโรงไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้ใน
ภายหลังจึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้ดูแลระบบโดยตรง โดย National Grid มีการระบุกำลังการผลิตไฟฟ้าสำรอง
ไว้ที่ 20 %86 ทั้งนี้การดูแลระบบผ่านเครื่องมือย่อมมีต้นทุนและการจูงใจให้เอกชนมาเป็นคู่สัญญากับรัฐ และ
ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ย่อมส่งผ่านไปสู่ผู้ใช้ไฟฟ้าตามกลไกตลาด 
  

 
85 https://www.ofgem.gov.uk/electricity/wholesale-market/electricity-security-supply 
86 National Grid, Seven Years Statement, 2003 สืบค้นเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562. 

https://www.ofgem.gov.uk/electricity/wholesale-market/electricity-security-supply
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3) ประเทศญี่ปุ่น (TEPCO) 
ระบบโครงข่ายของประเทศญี่ปุ่นค่อนข้างซับซ้อน มีการใช้ระบบการซื้อขายไฟฟ้าเสรีในตลาดขายส่ง และ

มีแผนการที่จะเปิดตลาดเสรีในตลาดขายปลีกภายในปี ค.ศ. 2020 
ในปัจจุบันญี่ปุ่นมีผู้ให้บริการที่เรียกว่า Transmission and Distribution System Operator (TDSO) ที่

เป็นผู้รับซื้อไฟฟ้าในระบบขายส่งแยกตามพื้นที่ โดยหน้าที่ในการดูแลเสถียรภาพของระบบแยกตามพื้นที่ โดยมี 
The Organization of Cross-regional Coordination of Transmission Operators (OCCTO) เ ป ็ น ผู้
ประสานงานในการส่งผ่านไฟฟ้าข้ามพื้นที่เพื่อเสถียรภาพของประเทศ และมีบริษัทที่ทำการผลิตไฟฟ้าและดูแล
ระบบในแต่ละพื้นที่ เรียกว่า Electric Power Company หรือ EPCO เช่น Tokyo Electric Power Company 
(TEPCO) เป็นต้น ตามรูปที ่4.26  
 

 
รูปที ่4.26 ระบบโครงข่ายของประเทศญี่ปุ่น87 

 

 
87 Japan’s Energy Market Reform Full Retail Choice in Electricity Market, JETRO, 2016 
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ทั้งนี้การดูแลเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าในกรณีที่มีปัญหาด้านกำลังการผลิตไฟฟ้านั้น ประเทศญี่ปุ่นมีการ
ระบุค่า Reserved Capacity ที่ต่ำที่สุดอยู่ที่ 3% และจะใช้การทำสัญญากับผู้ผลิตไฟฟ้าบางรายผ่านการแข่งขัน 
(คล้ายกับในประเทศอังกฤษ) การเรียกเก็บต้นทุนในการจัดการนี้มีการระบุไว้ชัดเจนตามรูปที่ 4.27 โดยต้นทุนคงที่ 
(ค่าจัดการของคู่สัญญาเพื่อ Stand by) จะถูกจัดเก็บผ่าน Transmission Payment และต้นทุนแปรผันที่เกิดขึ้น
จริงจะได้รับการจัดเก็บจาก Imbalance Payment ซึ่งเป็นการถัวเฉลี่ย และอาจไม่ตรงกับต้นทุนจริงที่เกิดขึ้นใน
แต่ละพื้นที ่ 

จากรูปที่ 4.27 การจัดหาบริการเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าเป็นหน้าที่ของ TDSO โดย TDSO จะทำ
หน้าที่สั่งการ Balancing Power Provider ซึ่งคือผู้ให้บริการเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้า ในการเพิ่ม หรือ ลด
กำลังการผลิตเพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบ และ เป็นตัวกลางในเรื่องการชำระอัตราค่าบริการ ค่าใช้จ่ายในการ
เสริมความมั่นคงของระบบนั้นอาจครอบคลุมค่าใช้บริการสายส่ง และ Variable cost ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่
ให้บริการเสริมความมั่นคงด้วย โดยการคิดอัตราค่าบริการดังกล่าวจะคำนวณเป็นราย 30 นาที โดยคำนวณจาก 
ค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของราคาพลังงานในตลาด Day-Ahead และ Intra-day คูณกับ Adjustment factor 
ระหว่างกำลังการผลิตและความต้องการใช้ไฟฟ้า และบวก Adjustment factor ที่สะท้อนถึงความแตกต่าง
ระหว่าง Imbalance settlement ในแต่ละพื้นที ่
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รูปที่ 4.27 วิธีการดูแล Imbalance ของประเทศญี่ปุ่น88 

 
88 Electricity System and Market in Japan, METI and EGC, 2018 
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4) ประเทศบราซิล 
สำหรับประเทศบราซิลพบว่ามีค่าจัดการด้าน Energy Reserves มีการเรียกเก็บรวมในภาษีที่เรียกเก็บ

จากธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน จากการสรุปการกำกับดูแลกิจการไฟฟ้าในประเทศบราซิลของ Schmidt และ
คณะ ในปี ค.ศ. 201889 ในรายละเอียดพบว่าบราซิลแบ่งตลาดรับซื้อไฟฟ้าเป็นสองส่วน Regulated Contracting 
Environment และ Free Contracting Environment 90 ทั้งนี้การสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ในบราซิลเพื่อการสำรอง
ไฟฟ้าจะอยู ่ในส่วนของ Regulated Contracting Environment ซึ ่งความเสี ่ยงของผู ้ประกอบการในสัญญา
ประเภทนี้จะถูกคิดหารเฉลี่ยไปในอัตราค่าบริการไฟฟ้า 
 

4.2.3 การกำหนดอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าแยกตามพื้นที ่ และแยกตามเวลาใน
ต่างประเทศ 

ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงการกำหนดค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าในต่างประเทศที่ได้มีการกำหนดแยกตาม
พื้นที่และแยกตามช่วงเวลา โดยสามารถแบ่งเป็นหัวข้อย่อยได้ดังนี ้

1) ค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าในต่างประเทศที่ได้มีการกำหนดแยกตามพื้นที่ 
2) ค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าในต่างประเทศที่ได้มีการกำหนดแยกตามเวลา 
 

4.2.3.1 ค่าบรกิารระบบโครงข่ายไฟฟ้าในต่างประเทศทีไ่ด้มีการกำหนดแยกตามพื้นที ่
 ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงตัวอย่างตัวอย่างอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าในต่างประเทศที่ได้มีการ
กำหนดอัตราค่าบริการแยกตามพื้นที่ โดยแสดงตัวอย่างอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายในประเทศต่าง ๆ ทั้งหมด 3 
ประเทศ ดังนี้ 
  

 
89 Electricity regulation in Brazil: Overview, Electricity regulation in Brazil: overview, Practical Law Country Q&A 8-545-7207 (2018), 
Guilherme Schmidt and Bruno M Guedes Ribeiro, Schmidt, Valois, Miranda, Ferreira & Agel 
90 The New Governance Structure of the Brazilian Electricity Industry: How is it possible to introduce market mechanisms?, Elbia 
Melo, Evelina Maria de Almeida Neves and Agnes M. A. da Costa 
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1.) Pennsylvania, New Jersey, and Maryland (PJM) ประเทศสหรัฐอเมริการ 
PJM ได้มีการกำหนดอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าตามตำแหน่งของจุดจ่ายไฟฟ้าดังแสดงในตาราง

ที่ 4.36 โดยจะพบว่า PJM ได้มีการกำหนดอัตราค่าบริการแยกตามพื้นที่ต่าง ๆ ทั้งหมด 13 พื้นที่ ได้แก ่Border of 
PJM, AE Zone, BG&E Zone, Delmarva Zone, JCPL Zone, MetEd Zone, Penelec Zone, PECO Zone, 
PPL Zone, Pepco Zone, PSE&G Zone, AP Zone, AP Zone และ Rockland Zone โดยอัตราค่าบริการได้มี
การแบ่งตามลักษณะของสัญญาการขอใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่มีตั้งแต่ระดับปี เดือน และวัน 

 
ตารางที่ 4.36 ตัวอย่างอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายแบบ Point-To-Point ของ PJM91 

 
  

 
91 OATT PJM SCHEDULE 7 
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2.) California Independent System Operator (CAISO) ประเทศสหรัฐอเมริการ 
CAISO ได้มีการกำหนดอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าตามตำแหน่งของจุดจ่ายไฟฟ้าดังแสดงใน

ตารางที่ 4.37 โดยจะพบว่า CAISO ได้มีการกำหนดอัตราค่าบริการแยกตามพื้นที่ต่าง ๆ ทั้งหมด 3 พื้นที่ ได้แก่ 
SCE, PG&E และ SDG&E โดยนอกจากนี้อัตราค่าบริการได้มีการแบ่งตามแยกตามระดับแรงดันร่วมด้วย 
 
ตารางที่ 4.37 ตัวอย่างอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายของ CAISO92 

 
  

 
92 Wheeling Access Charges, California ISO, 2019 
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3.) ประเทศสหราชอาณาจักร 
Western Power Distribution ผู้ให้บริการโครงข่ายระบบจำหน่ายไฟฟ้าในประเทศสหราชอาณาจักร 

แบ่งพื้นที่การให้บริการเป็น 4 พื้นที่ได้แก่ 

• East Midlands93 

• West Midland 

• South Wales 

• South West 
อัตราค่าบริการของแต่ละพื้นที่นั้นแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับโครงสร้างต้นทุนของแต่ละพื้นที่ นอกจากนั้น 

อัตราค่าบริการมีการแบ่งตามระดับแรงดันด้วยเช่นกัน ตัวอย่างอัตราค่าบริการผู ้ใช้ LV Site Specific No 
Residual ในแต่ละพื้นที ่แสดงดังตารางที่ 4.38 

 
ตารางที่ 4.38 ค่าบริการผู้ใช้ LV Site Specific No Residual ในแต่ละพืน้ที่ Western Power Distribution 

Area 
Fixed Charge 
(p/MPAN/day) 

Capacity 
Charge 

(p/kVA/day) 

Exceeded 
Capacity 
Charge 

(p/kVA/day) 

Reactive Power 
Charge 

(p/kVArh) 

East Midlands 11.44 2.91 5.73 0.156 

West Midland 12.56 4.34 7.85 0.218 

South Wales 15.42 3.62 7.17 0.188 

South West 14.23 3.98 8.30 0.117 

 
  

 
93 Western Power Distribution, “East Midlands Use of System Charging Statement 2022” 2020 
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UK Power Networks ผู้ให้บริการโครงข่ายระบบจำหน่ายไฟฟ้าในประเทศสหราชอาณาจักร แบ่งพื้นที่
การให้บริการเป็น 3 พื้นที่ได้แก่ 

• Eastern Power Networks94 

• London Power Networks 

• South Eastern Power Networks 
อัตราค่าบริการของแต่ละพื้นที่นั้นแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับโครงสร้างต้นทุนของแต่ละพื้นที่ นอกจากนั้น 

อัตราค่าบริการมีการแบ่งตามระดับแรงดันด้วยเช่นกัน ตัวอย่างอัตราค่าบริการผู ้ใช้ LV Site Specific No 
Residual ในแต่ละพื้นที ่แสดงดังตารางที่ 4.39 

 
ตารางที่ 4.39 ค่าบริการผู้ใช้ LV Site Specific No Residual ในแต่ละพืน้ที่ UK Power Networks 

Area 
Fixed Charge 
(p/MPAN/day) 

Capacity 
Charge 

(p/kVA/day) 

Exceeded 
Capacity 
Charge 

(p/kVA/day) 

Reactive Power 
Charge 

(p/kVArh) 

Eastern 11.04 3.65 7.57 0.341 

London 7.93 4.29 6.66 0.409 

South Eastern  11.31 3.78 7.25 0.291 

 
  

 
94 UK Power Networks, “Eastern Power Networks Use of System Charging Statement 2022” 2020 
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4.2.3.2 ค่าบรกิารระบบโครงข่ายไฟฟ้าในต่างประเทศทีไ่ด้มีการกำหนดแยกตามเวลา 
ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าในต่างประเทศที่ได้มีการกำหนดแยกตามเวลา 

โดยตารางที่ 4.40 แสดงตัวอย่างประเทศในยุโรปที่ได้มีการกำหนดอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าแยกตาม
ช่วงเวลา ทั้งนี้ในการแบ่งเวลาการเรียกเก็บอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าในกลุ่มประเทศตัวอย่างดังกล่าวได้
มีการกำหนดช่วงเวลาเป็น 3 รูปแบบ ได้แก ่

- การเก็บอัตราค่าบริการแยกตามเวลากลางวัน และกลางคืน (Day/Night) 
- การเก็บอัตราค่าบริการแยกตามความต้องการไฟฟ้าสูง และต่ำ (Peak และ Off Peak) 
- การเก็บอัตราค่าบริการแยกตามฤดูกาล (Seasonal) 
ซึ่งจะพบว่ามีทั้งหมด 13 ประเทศ (Member States) ที่มีการเก็บอัตราอัตราค่าบริการแยกตามเวลา

กลางวัน และกลางคืน 10 ประเทศที่เก็บอัตราค่าบริการแยกตามความต้องการไฟฟ้าสูง และต่ำ และ 8 ประเทศที่
เก็บอัตราค่าบริการแยกตามฤดูกาล ทั้งนี้อัตราค่าบริการดังกล่าวนั้นไม่ได้มีการกล่าวชัดเจนว่าเป็นอัตราค่าบริการ
ของผู้ใช้ไฟฟ้า TPA อย่างไรก็ตามอัตราค่าบริการดังกล่าวนั้นจะมีอัตราค่าบริการที่เรียกเก็บกับผู้จ่ายไฟฟ้าเข้า
ระบบโครงข่าย ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าแนวคิดในการกำหนดอัตราค่าบริการแยกตามเวลาดังกล่าวนี้สามารถนำมา
ประยุกต์ใช้กับการกำหนดอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าของประเทศไทยได ้
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ตารางที่ 4.40 ตัวอย่างประเทศที่มีการเรียกเก็บค่าบริการระบบจำหน่ายไฟฟ้าแยกตามช่วงเวลา95 

 
 

4.3 บทวิเคราะห์การนำผลการศึกษาระบบโครงข่ายจำหน่ายจากต่างประเทศมาประยุกต์ใช้ในการ
กำหนดอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายจำหน่ายของประเทศไทย 

จากที่ได้ศึกษาทบทวนวรรณกรรมต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการระบบโครงข่ายจำหน่ายสำหรับ
บุคคลที่สามทำให้ทราบถึงประเด็นต่างๆ ที่จำเป็นจะต้องนำมาวิเคราะห์เพื่อที่จะสามารถประยุกต์ใช้กับการ
ให้บริการระบบโครงข่ายจำหน่ายในประเทศไทย โดยสามารถแบ่งเป็นหัวข้อย่อยได้ดังต่อไปน้ี 

1. บทวิเคราะห์ในเรื่องโครงสร้างต้นทุนระบบโครงข่ายของประเทศไทย 
2. บทวิเคราะห์ในเรื่องแนวทางการกำหนดอัตราค่าบริการ Wheeling Charge ของประเทศไทย 
3. บทวิเคราะห์ในเรื่องแนวทางการกำหนดอัตราค่าบริการอื่นๆ ของประเทศไทย 

  

 
95 Report on Distribution Tariff Methodologies in Europe, European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators 

(ACER), 2021 
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4.3.1 บทวิเคราะห์ในเรื่องโครงสร้างต้นทุนระบบโครงข่ายของประเทศไทย 
จากที่ได้ศึกษาทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับโครงสร้างต้นทุนระบบโครงข่ายจำหน่ายของประเทศต่าง ๆ ใน

หัวข้อก่อนหน้านั้น สามารถสรุปได้ว่า ต้นทุนหรือสินทรัพย์ที่นำมาพิจารณาต้องเป็นส่วนที่ถูกกำกับดูแลและ
เกี่ยวข้องกับการให้บริการโครงข่ายจำหน่ายเท่านั้น โดยหลักของการควบคุมการให้บริการที่นิยมใช้ คือ การ
กำหนดรายได้แบบกำกับดูแลสินทรัพย์ (Regulatory Asset Base: RAB) เป็นรูปแบบที่นิยมนำมาใช้กับกิจการที่มี
ลักษณะผูกขาดตามธรรมชาติ ซึ่งหากเปรียบเทียบกับโครงสร้างกิจการพลังงานของไทยนั้น ระบบโครงข่ายไฟฟ้าไม่
ว่าจะเป็นระบบส่งหรือระบบจำหน่ายล้วนแต่เป็นกิจการที่มีลักษณะผูกขาดโดยธรรมชาติ หน่วยงานผู้ให้บริการ
ระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าของไทย คือ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เป็นผู้ให้บริการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
สมุทรปราการ และนนทบุรี ส่วนอีกหน่วยงานหนึ่งคือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เป็นผู้ให้บริการใน พื้นที่ 74 
จังหวัดที่เหลือ โดยทั้งสองหน่วยงานนี้ต้องได้รับการกำกับดูแลและควบคุมการให้บริการจากคณะกรรมการกำกับ
กิจการพลังงาน (กกพ.) เพื่อให้การให้บริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยการกำหนดรายได้รูปแบบนี้จะทำให้ผู้ถูกกำกับดูแลหรือผู้ให้บริการได้รับการชำระเงินลงทุนทั้งหมด 
อีกทั้งยังได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนเพื่อเป็นการจูงใจให้มาลงทุนในกิจการเหล่านี้ ในรูปแบบ RAB ผู้กำกับ
ดูแลและผู้ถูกกำกับดูแลต้องมีการเจรจากันในเรื่องของแผนการลงทุนในกิจการที่ถูกกำกับดูแลนั้น เพื่อให้การ
บริการมีคุณภาพเหมาะสมและสามารถควบคุมต้นทุนไม่ให้สูงเกินไป หรือสามารถกล่าวได้ว่าการเจรจาต่อรอง
ระหว่างผู้กำกับดูแลและผู้ถูกกำกับดูแลมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สวัสดิการทางสังคม (Social Welfare) มีค่าสูงที่สุด 
ในขณะที่ ต้นทุนของการลงทุนมีค่าต่ำที่สุด วิธีการหนึ่งของการควบคุมต้นทุนการลงทุนให้เหมาะสม คือการกำหนด
ต้นทุนเป้าหมาย หากหน่วยงานที่ถูกกำกับสามารถควบคุมต้นทุนให้ต่ำกว่าเป้าหมายจะได้รับผลตอบแทน หากเกิน
จะได้รับบทลงโทษ ซึ่งการกำหนดราคาเป้าหมายนั้นอาจจะเทียบกับผู้ให้บริการรายอื่นๆ ที่มีกิจการรูปแบบเดียวกัน 
ซึ่งเป็นหลักที่เรียกว่า Bencemarking หรืออาจจะใช้ค่าในอดีตเป็นตัวกำหนดก็ได้ ในบริบทของการกำกับกิจการ
พลังงานของประเทศไทยนั้น หากต้องการควบคุมการบริการให้มีประสิทธิภาพ ในทุกๆ แผนการลงทุนของผู้
ให้บริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าทั้ง กฟน. และ กฟภ. ต้องได้รับความเห็นชอบจาก กกพ. เสียก่อน เพื่อ
รับรองว่าทุกแผนการลงทุนนั้นเกี่ยวข้องกับการให้บริการโครงข่ายจำหน่าย ส่วนในเรื่องของการกำหนดต้นทุน
เป้าหมาย หากใช้การเปรียบเทียบอัตราค่าบริการระหว่างผู ้ให้บริการแต่ละพื้นที่อาจจะไม่เหมาะสมต่อการ
ประยุกต์ใช้กับกิจการพลังงานของประเทศไทยนัก เนื่องจากพื้นที่การให้บริการของ กฟน. และ กฟภ. แตกต่างกัน
โดยสิ้นเชิง กฟน. เป็นผู้ให้บริการในเขตเมืองหลวงซึ่งมีความหนาแน่นของประชากรสูง ในขณะที่โครงข่ายของ 
กฟภ. มีความหนาแน่นของประชากรที่ต่ำกว่า ทำให้การเปรียบเทียบอัตราค่าบริการระหว่างสองหน่วยงานมีความ
ไม่เหมาะสม ดังนั้น ในการกำหนดต้นทุนเป้าหมายควรเลือกใช้การเปรียบเทียบกับต้นทุนในอดีตของผู้ให้บริการ
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ของแต่ละพื้นที่เอง เช่น การกำหนดต้นทุนเป้าหมายของ กฟน. ในปี 2020 จะอ้างอิงจากต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงใน
อดีตในปีก่อนๆ 

การควบคุมราคาที่นิยมนำมาใช้กับ RAB คือ การควบคุมราคาแบบ Ex-ante ซึ่งประกอบไปด้วย Price 
cap, Revenue cap และ Rate of return ผู้กำกับดูแลจะต้องอนุญาตให้ผู้ถูกกำกับดูแลได้รับการชดเชยต้นทุน
อื่นๆ ที่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น ผู้กำกับควรจะได้รับอนุญาตให้ได้รับการชดเชยหรือชำระต้นทุนที่เกี่ยวข้อง
ดังต่อไปนี้ 1) การลงทุนใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการที่ถูกกำกับดูแลโดยตรง 2) ค่าเสื่อมราคาที่เกิดจากมูลค่า
ของสินทรัพย์ที่มีอยู่ลดลง 3) ค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินการและบำรุงรักษา และ 4) ค่าใช้จ่ายทางการเงิน ดังนั้น 
ในการพิจารณาโครงสร้างต้นทุนการลงทุนใหม่ที่ถึงแม้จะยังไม่ได้ใช้บริการก็จำเป็นต้องนำมาคำนวณรวมเป็นต้นทุน
ของโครงข่าย 

ตัวอย่างต้นทุนที่ถูกนำมาใช้เพื่อกำหนดรายได้ของระบบจำหน่ายได้แก่ 1) มูลค่าของทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง
กับโครงข่ายตามมูลค่าทางบัญชีในปัจจุบัน 2) ต้นทุนในการจัดการโครงข่ายทางตรง เช่น ค่าแรง ค่าอุปกรณ์ ค่า
บำรุงรักษาต่าง ๆ เป็นต้น 3) ต้นทุนทางอ้อมในการจัดการโครงข่าย เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายด้านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าประกันภัย ต่าง ๆ เป็นต้น 4) ต้นทุนที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว เช่นต้นทุนในการเชื่อมต่อ
ระบบของผู้ขอใช้บริการเข้ากับโครงข่าย เป็นต้น 5) ต้นทุนทางการเงิน หรือ Cost of capital หมายถึงอัตรา
ผลตอบแทนที่ผู้ให้บริการโครงข่ายคาดหวังที่จะได้จากการจัดทำโครงข่ายและการให้บริการ  6) ค่าเสื่อมราคาของ
ทรัพย์สิน (depreciation) และ 7) ภาษี ต่าง ๆ ซึ่งต้นทุนที่ได้กล่าวมานั้นต้องมีการแบ่งประเภทให้ชัดเจนว่าแต่ละ
รายการเป็นของพื้นที่ใด ใช้สำหรับระดับแรงดันใด หรืออาจจะแยกละเอียดถึงขั้นที่ว่าต้นทุนส่วนนี้ให้บริการลูกค้า
ประเภทใด และมีการจัดหมวดหมู่ต้นทุนตามวัตถุประสงค์การให้บริการ เช่น แบ่งเป็นต้นทุนที่เกี่ยวกับการส่งผ่าน
กำลังไฟฟ้า ต้นทุนที่เกี่ยวกับความจุสำรอง และต้นทุนที่เกี่ยวกับบริการเสริม  เป็นต้น ในบริบทของประเทศไทย 
การแบ่งโครงสร้างต้นทุนควรที่จะแบ่งตามพื้นที่และระดับแรงดัน รวมทั้งตามวัตถุประสงค์การให้บริการเช่นกัน 
โดยพื้นที่การให้บริการโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศไทยแบ่งได้ 5 พื้นที่ คือ 1) พื้นที่ภาคเหนือภายใต้การให้บริการ
ของ กฟภ. 2) พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายใต้การบริการของ กฟภ. 3) พื้นที่ภาคใต้ภายใต้การให้บริการของ 
กฟภ. 4) พื้นที่ภาคกลางภายใต้การบริการของ กฟภ. และ 5) พื้นที่ภาคกลางภายใต้การบริการของ กฟน. ซึ่งในแต่
ละพื้นที่จะประกอบด้วยระดับแรงดัน 3 ระดับ คือ 1) ระดับแรงดันสูง 2) ระดับแรงดันกลาง และ 3) ระดับแรงดัน
ต่ำ ดังนั้น การจัดสรรต้นทุนโครงข่ายระบบจำหน่ายของประเทศที่แบ่งตามพื้นที่และระดับแรงดันจะแบ่งเป็น 15 
ส่วน 

นอกจากต้นทุนของระบบจำหน่ายเองแล้ว ต้องพิจารณาต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการเสริมทางด้าน
ความมั่นคงของโครงข่าย ที่ถูกส่งผ่านมาจากระบบผลิตและระบบส่งด้วย บริการเสริมทางด้านความมั่นคงที่
โครงข่ายระบบผลิตและระบบส่งมอบให้แก่ลูกค้าในระบบจำหน่ายนั้นมีในด้านการกำลังไฟฟ้าสำรองที่จำเป็นต้อง
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ออกแบบระบบและอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีค่าพิกัดสูงกว่าปริมาณที่ใช้จริงเพื่อลดความหนาแน่นของการใช้บริการ
โครงข่ายเมื่อผู้ใช้ไฟฟ้ามีความต้องการใช้ไฟฟ้าพร้อมกัน นอกจากนี้ยังมีบริการด้านการควบคุมความถี่ให้อยู่ในค่าที่
เหมาะสม และบริการเสริมในด้านการควบคุมแรงดัน บริการเสริมที่ได้ยกตัวอย่างมานั้นเป็นบริการที่ทุกคนได้รับ
ประโยชน์ร่วมกัน และไม่สามารถหลีกเลี่ยงการได้รับผลประโยชน์นี้ได้ ดังนั้น ผู้ใช้บริการทุกคนจึงต้องมีส่วน
รับผิดชอบต้นทุนเหล่านี้ ตัวอย่างเช่น ระบบจำหน่ายของรัฐแอลเบอร์ตา ประเทศแคนาดา มีต้นทุนที่เกี่ยวกับการ
เชื่อมต่อระบบ (DAS) เป็นเงินต้นทุนที่ผู้ประกอบกิจการระบบจำหน่ายต้องชำระให้แก่ผู้ประกอบกิจการระบบส่ง  
ซึ่งประกอบด้วย ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับกำลังไฟฟ้าสำรอง การควบคุมความถี่ และการควบคุมแรงดัน เป็นต้น ผู้เข้า
มาใช้บริการโครงข่ายจำหน่ายต้องมีส่วนรับผิดชอบในต้นทุนส่วนนี้เช่นกัน ในบริบทของประเทศไทย การไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ผลิตและรับซื้อไฟฟ้าเพื่อนำมาขายให้กับ กฟน./กฟภ. ใน
รูปแบบของไฟฟ้าขายส่ง นอกเหนือจากการขายพลังงาน กฟผ. มีหน้าที่ควบคุมบริการเสริมต่างๆ ของระบบไฟฟ้า 
ซึ่งผู้ใช้ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นลูกค้าโดยตรงของ กฟผ. หรือ ผู้ใช้ไฟฟ้าในโครงข่ายของ กฟน./กฟภ. รวมไปถึงบุคคลที่
สามผู้ใช้บริการโครงข่ายล้วนได้รับประโยชน์จากการให้บริการเสริมของ กฟผ. ดังนั้น เพื่อให้การชำระค่าบริการ
สามารถสะท้อนถึงต้นทุนได้อย่างเป็นธรรม การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายจึงจำเป็นต้องเรียกเก็บค่าบริการเสริมเหล่านี้จาก
บุคคลที่สามผู้มาเชื่อมต่อในโครงข่ายจำหน่ายด้วยเช่นกัน ในการแยกสัดส่วนต้นทุนของโครงข่ายจำหน่ายจึงต้อง
แยกต้นทุนส่วนนี้เพื่อนำมาคำนวณอัตราค่าบริการเสริมที่ให้บริการโดย กฟผ. 
 

4.3.2 บทวิเคราะห์ในเร ื ่องแนวทางการกำหนดอัตราค่าบร ิการ Wheeling Charge ของ 
ประเทศไทย 

จากการศึกษาทบทวนวรรณในเรื่องของการกำหนดอัตราค่าบริการโครงข่ายไฟฟ้าในประเทศต่างๆ ทำให้
ทราบว่าประเทศส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็น ประเทศอังกฤษ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศชิลี 
ประเทศนอร์เวย์ ใช้หลักการกำหนดอัตราค่าบริการโดยแยกตามระดับแรงดัน และแยกตามพื้นที่ที ่ให้บริการ 
กล่าวคือ ในระดับแรงดันหนึ่งของพื้นที่หนึ่งจะมีอัตราค่าบริการเฉพาะของระดับแรงดันและพื้นที่นั้นๆ โดยอัตรา
ค่าบริการจะสูงหรือแพงขึ้นอยู่กับต้นทุนที่นำมาคำนวณค่าบริการ แต่ในบางประเทศ เช่น ประเทศแคนาดา ใช้การ
กำหนดอัตราค่าบริการโดยแบ่งตามประเภทของผู้ใช้บริการ  นอกจากรูปแบบการกำหนดอัตราที่แบ่งตามระดับ
แรงดันและพืน้ที่แล้ว บางประเทศจะใช้การกำหนดราคาแบบโหนด ซึ่งการกำหนดอัตรารูปแบบนี้แต่ละจุดเชื่อมต่อ
จะมีอัตราค่าบริการที่ต่างกันในทุกจุด ประเทศที่ใช้การกำหนดราคาแบบโหนดได้แก่ ประเทศอาเจนตินา และ 
ประเทศนิวซีแลนด์ ในบริบทของประเทศไทยนั้นการแยกโครงสร้างต้นทุนตามพื้นที่การให้บริการและตามระดับ
แรงดัน ดังนั้น หากจะใช้การกำหนดราคาแบบโหนดจึงไม่เหมาะสมนัก เนื่องจากการแยกรายการสินทรัพย์ของ
ประเทศไทยไม่ได้แยกไว้ละเอียดในระดับโหนด เฉพาะฉะนั้น การคำนวณอัตราค่าบริการโดยแยกตามพื้นที่และ
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ระดับแรงดันเช่นเดียวกับโครงสร้างต้นทุนจะมีความเหมาะสมมากกว่า ซึ่งตามที่ได้กล่าวในเรื่องการแบ่งโครงสร้าง
ต้นทุนจะพบว่าอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายจำหน่ายของประเทศไทยนั้นจะแบ่งเป็นทั้งหมด 15 อัตรา ตามพื้นที่
และระดับแรงดัน 

สำหรับอัตราค่าบริการหลักๆ นั้น จะแบ่งเป็นสองส่วน คือ 1) อัตราค่าบริการที่มีอัตราส่วนคงที่ (Fixed 
Charge) เป็นส่วนที่ครอบคลุมต้นทุนที่เกี่ยวกับการดำเนินการและการบำรุงรักษา และ 2) อัตราค่าบริการที่
คำนวณจากปริมาณการใช้โครงข่ายจริง ซึ่งอาจจะเรียกว่าอัตราตามความจุที่ใช้ การกำหนดอัตราค่าบริการตามที่
ใช้บริการจะคำนึงถึงกำลังไฟฟ้าสูญเสียด้วย โดยวิธีการที่ใช้หาอัตราค่าบริการส่วนใหญ่จะใช้วิธี Postage Stamp 
แต่ในบางประเทศ เช่น ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ และประเทศเกาหลีใต้ ใช้หลักการ Postage 
Stamp ร่วมกับหลักการวิเคราะห์การไหลของกำลังไฟฟ้า และกำหนดไว้ด้วยว่าอัตราค่าบริการในส่วนที่ได้จากการ
คิดแบบ Postage Stamp สามารถพิจารณาขอรับส่วนลดได้หากคิดว่าการบริการที่ได้รับนั้นไม่ได้ประสิทธิภาพ
เท่าที่ควร เพราะวิธีการ Postage Stamp เป็นวิธีคิดที่ไม่ละเอียดนักอาจจะทำให้การกำหนดค่าบริการเกิดความไม่
เหมาะสมได้ในบางกรณี แต่หากเป็นวิธีวิเคราะห์การไหลของกำลังไฟฟ้านั้น ไม่สามารถขอรับส่วนลดได้เลย โดย
ค่าบริการที่จะเรียกเก็บนั้นจะต้องชดเชยเงินลงทุนในระบบโครงข่ายไฟฟ้าได้ทั้งหมด ในประเทศอาร์เจนตินา และ 
ประเทศนอร์เวย์ มีแนวคิดที่ว่าหากมีผลต่างของต้นทุนกับค่าบริการที่เรียกเก็บส่งผลให้ผู้ให้บริการได้รับชำระ
ค่าบริการไม่ครบเงินลงทุน ผู้ให้บริการสามารถเรียกเก็บผลต่างที่ขาดทุนกับผู้ใช้บริการได้ ซึ่งจะสะท้อนเป็น
ค่าบริการส่วนเหลือ ในบริบทของประเทศไทยซึ่งอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการอนุญาตให้บุคคลที่สามเข้ ามาใช้บริการ
โครงข่ายจำหน่าย หากนำหลักการวิเคราะห์การไหลของกำลังไฟฟ้ามาใช้สำหรับกำหนดอัตราค่าบริการอาจจะไม่
เหมาะสม เนื่องจาก วิธีดังกล่าวมีวิธีคิดที่ซับซ้อนและต้องปรับอัตราใหม่อยู่ตลอดหากมีผู้ใช้บริการรายใหม่เข้ามาใช้
โครงข่าย ดังนั้น ในช่วงเริ่มต้นนี้การกำหนดอัตราค่าบริการโดยวิธี Postage Stamp ซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีที่ได้รับความ
นิยมจากหลายประเทศอาจจะมีความเหมาะสมมากกว่า จุดเด่นหลักของวิธี Postage Stamp คือวิธีการกำหนดรา
คามีความเข้าใจง่ายและไม่ซับซ้อน แต่ก็มีจุดด้อย ในเรื่องที่ว่าอัตราที่คำนวณได้นั้นอาจจะไม่ได้สะท้อนถึงปริมาณ
การใช้บริการโครงข่ายที่แท้จริง การใช้วิธีคิดแบบ Postage Stamp จึงต้องมีการพิจารณามอบส่วนลดให้กับ
ผู้ใช้บริการในบางกรณีที่ดูเหมือนว่าอัตราค่าบริการจะมีความไม่เหมาะสมหรือผู้ใช้บริการไม่ได้รับประสิทธิภาพมาก
เท่าที่ควรจะเป็น ส่วนในเรื่องของกำลังไฟฟ้าสูญเสียสามารถนำสถิติกำลังสูญเสียในอดีตมาคิดเป็นอัตราค่าบริการ
แทนการวิเคราะห์การไหลของกำลังไฟฟ้า จึงสรุปว่าในช่วงเริ่มต้นเปิดโครงข่ายให้บุคคลที่สามเข้ามาใช้บริการควร
ใช้หลักการ Postage Stamp หากเวลาผ่านไปแล้วการเข้ามาใช้บริการโครงข่ายจากบุคคลที่สามได้รับความนิยมสูง
และต้องการให้แนวทางการกำหนดอัตราสะท้อนถึงปริมาณการใช้บริการที่ใช้จริง ก็อาจจะนำหลักการคำนวณการ
ไหลของกำลังไฟฟ้ามาปรับใช้ได้ 
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ในบางประเทศ เช่น ประเทศอังกฤษ มีการกำหนดอัตราค่าบริการเฉพาะสำหรับผู้ใช้บริการที่ส่งผ่าน
กำหนดไฟฟ้าเกินกว่าที่ทำไว้ในสัญญา เป็นการจูงใจให้ผู้ใช้บริการควบคุมการส่งผ่านกำลังไฟฟ้าให้เป็นไปตาม
สัญญา หลักการนี้ควรนำมาปรับใช้ในการให้บริการโครงข่ายของประเทศไทยเช่นกัน เพราะเป็นการควบคุมให้
ผู้ใช้บริการควบคุมระดับกำลังไฟฟ้าให้เป็นไปตามที่ตกลงไว้ในสัญญาเพื่อลดผลกระทบที่อาจมีต่อโครงข่ายไฟฟ้าไม่
ว่าจะเป็นในเรื่องของการเกิดความไม่สมดุล หรือการใช้สายส่งเกินความจุพิกัดของสาย และในบางประเทศ เช่น 
ประเทศชิลี ประเทศอาร์เจนตินา และประเทศสวีเดน มีการกำหนดสัดส่วนความรับผิดชอบในการชำระค่าบริการ
โครงข่าย ตัวอย่างเช่น ประเทศสวีเดนกำหนดให้ผู้ผลิตมีสัดส่วนความรับผิดชอบที่ 25 เปอร์เซ็นต์ และ ผู้ใช้ไฟฟา้มี
สัดส่วนความรับผิดชอบที่ 75 เปอร์เซ็นต์ สำหรับประเทศไทยนั้นอาจจะมีการกำหนดสัดส่วนได้เช่นกัน แต่ต้องระบุ
ไว้ในสัญญาให้ชัดเจน 

ในส่วนของค่าใช้จ่ายสำหรับการเชื่อมต่อนั้นประเทศทั้งหมดมีการคิดอัตราแบบพื้นฐาน ซึ่งเป็นการ เรียก
เก็บตามค่าใช้จ่ายการเชื ่อมต่อที่เกิดขึ ้นจริง ไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบต่างๆ ของการเชื ่อมต่อ แต่ในประเทศ
ออสเตรเลียมีแนวคิดที่จะปรับเปลี่ยนมาใช้วิธีการคิดค่าเชื่อมต่อแบบลึก เพื่อให้ลดผลกระทบในด้านภาวะโลกร้อน 
สำหรับประเทศไทย ค่าเชื่อมต่อจะใช้การคิดค่าบริการแบบพื้นฐานซึ่งเรียกเก็บตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงก็ได้ 
เพราะเป็นวิธีที่ง่ายและได้รับความนิยมสูง 
 

4.3.3 บทวิเคราะห์ในเรื่องแนวทางการกำหนดอัตราค่าบริการอื่นๆ ของประเทศไทย 
ในส่วนของบริการเสริม (Ancillary Service) ในโครงข่ายจำหน่ายนั้น เป็นบริการที่มีไว้เพื่อรักษาความ

มั่นคงของระบบไฟฟ้าให้สามารถดำเนินการไปโดยไม่มีข้อผิดพลาด ถือว่าเป็นผลประโยชน์สำหรับทุกคนที่มา
เชื่อมต่อในโครงข่ายไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าของโครงข่าย หรือ บุคคลที่สามที่ใช้บริการโครงข่ายเพื่อส่งผ่าน
กำลังไฟฟ้า ล้วนแต่ได้รับผลประโยชน์จากบริการเสริมเหล่านี้ ซึ่งผู้ใช้บริการไม่สามารถที่จะปฏิเสธขอไม่มีส่วน
รับผิดชอบในค่าบริการเสริมได้ ดังนั้น บุคคลที่สามผู้มาเชื่อมต่อระบบโครงข่ายจำหน่ายเพื่อส่งผ่านกำลังไฟฟ้า
จำเป็นต้องมีส่วนรับผิดชอบค่าบริการเสริมที่โครงข่ายไฟฟ้ามอบให้แก่ระบบไฟฟ้า 

บริการเสริมในโครงข่ายจำหน่ายนั้นประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ 1) บริการเสริมที่ผู้ให้บริการโครงข่าย
จำหน่ายทั้ง กฟน./กฟภ. เป็นผู้จัดหามาเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าในโครงข่าย และ 2) บริการเสริมที่ผู ้ให้บริการ
โครงข่ายจำหน่ายได้รับมาจากระบบผลิตและระบบส่ง ซึ่งก็คือ กฟผ. 

บริการเสริมในส่วนแรก ซึ่งก็คือบริการที่ กฟน./กฟภ. จัดหามาด้วยตัวเองนั้น โดยส่วนมากจะเป็นบริการที่
ช่วยรักษาระดับแรงดันของโครงข่ายไฟฟ้าให้อยู่ในมาตรฐานที่กำหนด รวมทั้งบริการที่เกี่ยวกับการเสริมคุณภาพ
และความปลอดภัยในการส่งผ่านกำลังไฟฟ้า ดังนั้น ต้นทุนที่จะนำมาพิจารณาเพื่อเรียกเก็บค่าบริการในส่วนนี้จะ
เป็นต้นทุนของอุปกรณ์และการดำเนินการที่เกี่ยวกับการให้บริการดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็น ตัวเก็บประจุ หรือ อุปกรณ์
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สำหรับควบคุมกำลังไฟฟ้าเสมือน รวมถึงอุปกรณ์ป้องกัน เป็นต้น ในการกำหนดอัตราค่าบริการจึงสามารถนำ
ต้นทุนรวมที่เกี่ยวข้องมาคำนวณหาอัตราค่าบริการเสริมในส่วนนี้ได้เลย อย่างไรก็ตาม หากข้อมูลต้นทุนของการ
ไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายไม่ได้มีการจัดหมวดหมู่ตามวัตถุประสงค์หรือไม่สามารถแยกต้นทุนในส่วนของการให้บริการ
เสริม ในช่วงแรกอาจจะใช้การประมาณการจากข้อมูลในต่างประเทศไปก่อนซึ ่งจากผลการศึกษาทบทวน
วรรณกรรมต่างประเทศพบว่าสัดส่วนต้นทุนที่เกี่ยวกับการให้บริการเสริมในระบบจำหน่ายมีค่าประมาณร้อยละ 8 
เทียบกับต้นทุนทั้งหมดของระบบจำหน่าย หากภายหลังการไฟฟ้ามีการจำแนกหมวดหมู่สินทรัพย์ตามการใช้งานก็
ควรใช้โครงสร้างต้นทุนจริงของการไฟฟ้าในการกำหนดอัตราค่าบริการเสริม 

บริการเสริมในส่วนที่สอง คือ บริการเสริมที่ถูกส่งผ่านจาก กฟผ. ซึ่งเป็นบริการที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม
ความถี่ของระบบไฟฟ้าให้อยู่ในช่วงที่กำหนด โดยการควบคุมให้กำลังผลิตไฟฟ้ามีค่าเท่ากับความต้องการใช้ไฟฟ้า 
นอกจากการควบคุมความถี่บริการเสริมที่ถูกส่งผ่านมายังมีในส่วนที่เกี่ ยวข้องกับการควบคุมแรงดัน กำลังไฟฟ้า
สำรอง และ Black Start การศึกษาทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับค่าบริการเสริมในต่างประเทศนั้น พบว่า
โครงสร้างตลาดพลังงานในประเทศที่มีการซื้อขายบริการเสริม จะต้องมีการแยกตลาดซื้อขายพลังงานกับตลาดซื้อ
ขายบริการเสริมออกจากกันอย่างชัดเจน ทำให้โครงสร้างต้นทุนของตลาดทั้งสองแยกออกจากกันชัดเ จน จึงจะ
สามารถออกแบบตลาดซื้อขายบริการเสริม อีกทั้งในการซื้อขายบริการเสริมจะเป็นการซื้อขายแบบล่วงหน้า ที่
จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีในเรื ่องของการคาดการณ์การใช้ไฟฟ้า รวมทั ้งต้องมีผู ้ดำเนินการตลาด (Market 
Operator) ที่ดำเนินการจัดประกวดราคาการซื้อขายบริการเสริมต่างๆ ในบริบทของประเทศไทยนั้น มีโครงสร้าง
ตลาดซื้อขายไฟฟ้าที่แตกต่างจากประเทศที่มีการซื้อขายบริการเสริมที่ได้ศึกษาทบทวน อีกทั้งโครงสร้างต้นทุนใน
ระบบผลิตและระบบส่งก็ไม่ได้แบ่งประเทศชัดเจนว่าส่วนใดใช้สำหรับการให้บริการเสริม ในการหาต้นทุนจริงที่
เกี่ยวข้องกับการให้บริการเสริมที่ส่งผ่านจาก กฟผ. มายัง กฟน./กฟภ. จึงทำได้ยาก เพราะฉะนั้น ทางคณะนักวิจัย
เสนอให้ใช้การประมาณสัดส่วนของค่าบริการเสริมจากมูลค่าต้นทุนทั้งหมดของการซื้อขายไฟฟ้าแบบขายส่ง ที่ 
กฟผ. ขายให้กับ กฟน./กฟภ. 

ตามที่ได้ศึกษาโครงสร้างต้นทุนของตลาดไฟฟ้าขายส่งในต่างประเทศ พบว่าสัดสวนของต้นทุนที่เกี่ยวข้อง
กับการให้บริการเสริมมีค่าประมาณร้อยละ 6 ถึง 8 เทียบกับรายได้รวมทั้งหมดของตลาดขายส่งไฟฟ้า ดังนั้น หาก
ทราบรายได้รวมที่ กฟผ. ได้รับจากการขายกำลังไฟฟ้าในตลาดไฟฟ้าขายส่งให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายทั้ง กฟน./
กฟภ. เมื่อนำรายได้ดังกล่าวคูณด้วยสัดสวนต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการเสริมเทียบกับรายได้รวมทั้งหมดของ
ตลาดขายส่งไฟฟ้า จะทำให้ทราบต้นทุนของบริการเสริมที่ผู้ให้บริการโครงข่ายจำหน่ายได้รับมาจากระบบผลิตและ
ระบบส่ง เมื่อทราบต้นทุน ก็สามารถกำหนดอัตราค่าบริการเสริมเพื่อเรียกเก็บจากบุคคลที่สามผู้ใช้บริการโครงข่าย
จำหน่าย 
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ในอนาคตหากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมีการกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าโดยมีการแยกอัตรา
ค่าบริการเสริมออกจากอัตราค่าไฟฟ้าขายส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอาจเรียกเก็บค่าบริการเสริมส่วน
นี้จากผู้ใช้บริการบุคคลที่สามในระบบจำหน่ายได้โดยตรง หรืออาจให้การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายเป็นผู้เรียกเก็บและ
ชำระค่าใช้จ่ายส่วนนี้ให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งไม่ว่าจะเป็นวิธีการใดก็ตามการเก็บค่าบริการใน
ส่วนนี้จะต้องไม่ซ้ำซ้อน 

ในส่วนของค่าบริการสมดุลไฟฟ้า (Imbalance) คือค่าบริการที ่จะเรียกเก็บเมื ่อเกิดผลต่างระหว่าง
กำลังไฟฟ้าที่ผลิตและกำลังไฟฟ้าที่ผู้ใช้ต้องการใช้ การกำหนดอัตราค่าบริการพิเศษสำหรับผู้ใช้บริการที่ส่งผ่าน
กำลังไฟฟ้าเกินกว่าที่กำหนดสัญญาที่ตกลงไว้ทำให้เกิดความไม่สมดุล เป็นหนึ่งในวิธีที่สามารถจูงใจให้เกิดการ
ควบคุมเพื่อลดการเกิดความไม่สมดุล โดยอาจจะมีกำหนดเป็นช่วงของการเกิดสมดุล เช่น หากเกิดความไม่สมดุล
เกินกว่า 2 เปอร์เซ็นต์ จะใช้เรียกเก็บค่าบริการในส่วนที่เกินมานี้ในอัตราพิเศษ หากความไม่สมดุลเกินกว่า 5 
เปอร์เซ็นต์อาจจะไม่รับซื้อส่วนเกินดังกล่าว รวมไปถึงอาจจะเพิ่มบทลงโทษเป็นค่าปรับ เพื่อควบคุมไม่ให้เกิดความ
ไม่สมดุลในสัญญาการซื้อขาย 

ในส่วนของค่าบริการ Backup เป็นค่าบริการที่เรียกเก็บเพื่อชดเชยต้นทุนที่ลงทุนก่อสร้างระบบให้มีพิกัด
สูงกว่าที่ใช้จริง เพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของโหลดหรือเหตุการณ์ที่ผู ้ใช้ไฟฟ้าส่วนใหญ่ใช้ไฟฟ้าพร้อมกันทำให้
กำลังไฟฟ้าสูงสุดเพิ่มสูงขึ้น หากออกแบบพิกัดของโครงข่ายให้ใกล้เคียงกับการใช้งานถึงแม้จะทำให้ต้นทุนถูกลงแต่
ความเสี่ยงในการเกิดไฟฟ้าขัดข้องจะสูงมาก ดังนั้น เพื่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้าจึงต้องออกแบบพิกัดให้สูงเกิน
กว่าการใช้งานจริง เนื่องจากความมั่นคงของโครงข่ายเป็นสิ่งที่ผู้ใช้บริการโครงข่ายทุกคนได้รับประโยชน์ ทุกคนจริง
ต้องมีส่วนรับผิดชอบในต้นทุน Backup ที่เกิดขึ้นนี้ ไม่ว่าจะเป็นผู้เชื่อมต่อโดยตรง หรือ บุคคลที่สาม และจากที่ได้
ศึกษาทบทวนวรรณกรรม ต้นทุนในส่วน Backup ของแต่ละประเทศจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับการออกแบบระบบ
รวมทั้งการเติบโตของโหลดในแต่ละประเทศ ดังนั้น วิธีการประมาณจากการเทียบสัดส่วนของต่างประเทศแบบ
ค่าบริการเสริมอาจจะไม่ใช่วิธีที่เหมาะสมนัก เพราะฉะนั้น ในส่วนของต้นทุน Backup สามารถพิจารณาได้จากค่า 
Utilization Factor (UF) ของระบบโครงข่ายจำหน่าย เช่น หากพิกัดของโครงข่ายเท่ากับ 100 เมกกะวัตต์ มีการ
ใช้บริการ 60 เมกกะวัตต์ สัดส่วนของ Backup จะเป็น 40 เปอร์เซ็นต์ และสามารถนำไปหาต้นทุนของ Backup 
โดยการนำสัดส่วน Backup คูณด้วยต้นทุนรวมทั้งหมด เมื่อได้ต้นทุนของ Backup จะสามารถนำไปหาอัตรา
ค่าบริการ Backup ได้



  

 
 

 
การจัดทำโครงสร้างต้นทุน อัตราค่าบริการระบบ 

โครงข่ายไฟฟ้า และอัตราค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

 
ในบทนี้จะกล่าวถึงการจัดทำโครงสร้างต้นทุน อัตราค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้า และค่าบริการอื่น ๆ ที่

เกี่ยวข้อง โดยเริ่มจากการกล่าวถึงแนวคิดพื้นฐานในการกำหนดอัตราค่าบริการต่าง ๆ จากนั้นจึงนำเสนอผลการ
จัดทำโครงสร้างต้นทุนค่าบริการ และผลการกำหนดอัตราค่าบริการต่าง ๆ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 5 หัวข้อ ดังนี ้ 

1) แนวคิดพื้นฐานในการกำหนดอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้า และอัตราค่าบริการอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง 

2) ผลการจัดทำโครงสร้างต้นทุนค่าบริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้า และอัตราค่าบริการอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

3) ผลการกำหนดอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้า และอัตราค่าบริการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
4) การวิเคราะห์ทางเลือกการกำหนดอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าและอัตราค่าบริการอื่ น ๆ ที่

เกี่ยวข้อง รวมถึงปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จในการให้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
5) สรุปภาพรวมอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้า (Wheeling Charge) และอัตราค่าบริการ

อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

5.1 แนวคิดพื้นฐานในการกำหนดอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้า และอัตรา
ค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงแนวคิดพื้นฐานในการกำหนดอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้า และ
อัตราค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อ ดังนี ้

1) แนวคิดพ้ืนฐานในการกำหนดอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้า 
2) แนวคิดพ้ืนฐานในการกำหนดอัตราค่าบริการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
3) หลักการคำนวณทางการเงินของอัตราค่าบริการต่าง ๆ 
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5.1.1 แนวคิดพื้นฐานในการกำหนดอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้า 
อัตราค่าบริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้า ของบุคคลที่สามนั้นควรสะท้อนถึงต้นทุนในการให้บริการ

กิจการไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายแต่ละแห่ง อันได้แก่ กฟภ. และ กฟน. รวมถึงจำเป็นต้องมีการพิจารณาผล
กำไรที่เหมาะสมเพื่อให้การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายนั้นสามารถดำเนินการและพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต ซึ่งต้นทุนในการให้บริการเหล่านี้อาจประกอบด้วย 

- ต้นทุนสถานีไฟฟ้า 
- ต้นทุนสายจำหน่ายไฟฟ้า 
- ต้นทุนศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า 
- ต้นทุนอุปกรณ์ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า 
- ค่าดำเนินการและการซ่อมบำรุง 
- ต้นทุนมิเตอร์ไฟฟ้าและระบบตรวจวัด 

 
อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่บุคคลที่สาม ต้นทุนในการให้บริการระบบโครงข่ายจำหน่าย

ไฟฟ้าควรเรียกเก็บเฉพาะบุคคลที่สามที่ได้รับประโยชน์จากการให้บริการนั้นหรือเรียกเก็บกับผู้ที่ได้รับประโยชน์
จากการให้บริการนั้นในอัตราที่สูงกว่าผู้ที่ไม่ได้รับประโยชน์ ดังนั้น โครงสร้างและอัตราค่าบริการระบบโครงข่าย
จำหน่ายไฟฟ้าจึงอาจมีลักษณะที่หลากหลายและแตกต่างกันขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น 

 
1) พื้นที่การใช้บริการ 

ต้นทุนในการก่อสร้างระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้า อาจแตกต่างกันตามพื้นที่ เช่น บริเวณพื้นที่
สูงชันอาจมีต้นทุนสูงกว่าบริเวณพื้นที่ราบ หรือ บริเวณที่ผู้ใช้บริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้า
เกาะกลุ่มกันอาจมีต้นทุนน้อยกว่าบริเวณที่ผู ้ใช้บริการกระจายตัวกัน ดังนั ้น จึงอาจมีความไม่
เหมาะสมและไม่เป็นธรรมหากผู้ขอใช้บริการที่อยู่ในพื้นที่สูงชันต้องจ่ายค่าบริการเท่ากับผู้ขอใช้
บริการที่อยู่บริเวณพื้นที่ราบ เป็นต้น 

 
2) ระดับแรงดันไฟฟ้า 

เช่นเดียวกับพื้นที่การใช้บริการ ที่ระดับแรงดันไฟฟ้าที่ต่างกันของระบบโครงข่ายไฟฟ้าจะมี
ต้นทุนการก่อสร้างและให้บริการที่แตกต่างกัน ดังนั้น การกำหนดอัตราค่าบริการที่ระดับแรงดันต่าง 
ๆ จึงควรสะท้อนการลงทุนที่ระดับแรงดันนั้น ๆ ด้วย 
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3) ช่วงเวลาของวัน 
ความต้องการพลังไฟฟ้าในระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าในแต่ละช่วงเวลาของวันมีลักษณะที่

แตกต่างกันไป ทั้งนี้จะพบว่าการลงทุนสำหรับระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้านั้นจำเป็นต้องลงทุนเพื่อ
รองรับช่วงเวลาที ่มีการใช้ไฟฟ้าสูงสุด (Peak Time) ดังนั ้น การกำหนดอัตราค่าบริการระบบ
โครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าจึงควรเรียกเก็บเฉพาะช่วงเวลา Peak หรือ เก็บในช่วง Peak ด้วยอัตราที่สูง
กว่าข่วง Off-Peak เป็นต้น 

 
4) กำลังไฟฟ้าสูญเสีย 

กำลังไฟฟ้าสูญเสียที่เกิดขึ้นในระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าจะสะท้อนถึงต้นทุนที่เพิ่มมากขึ้น
ของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย ดังนั้น ในการกำหนดอัตราค่าบริการระบบโครงจำหน่ายข่ายไฟฟ้าจึงควร
พิจารณาถึงกำลังไฟฟ้าสูญเสียที่เกิดขึ้นในระบบด้วย  

 
5) ตำแหน่งที่ตั้งของบุคคลที่สามในบริบทของผู้ผลิตไฟฟ้าและผู้ใช้ไฟฟ้า 

ตำแหน่งที่ตั้งของบุคคลที่สามจะส่งผลให้ปริมาณสายส่งที่ถูกใช้งานมีปริมาณที่แตกต่างกัน เช่น 
กรณีที่บุคคลที่สามและลูกค้าของบุคคลที่สามอยู่ในตำแหน่งที่ใกล้เคียงกันมากอาจทำให้บุคคลที่สาม
นี้มีการใช้งานระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าที่น้อยมาก หรือในกรณีที่บุคคลที่สามอยู่ที่ภาคเหนือและ
ลูกค้าของบุคคลที่สามอยู่บริเวณภาคใต้จะพบว่าในกรณีนี้บุคคลที่สามจะมีการใช้บริการระบบ
โครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าในปริมาณมาก ดังนั้น อัตราค่าบริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าในกรณีที่
สองจึงควรสูงกว่าในกรณีที่หนึ่ง เป็นต้น 

 
6) ปัจจัยอื่น ๆ 

นอกเหนือจากปัจจัยที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น อาจมีปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลต่ออัตราค่าบริการ
ระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าได้ เช่น การสนับสนุนจากนโยบายภาครัฐที่อาจทำให้อัตราค่าบริการสูง
มากยิ่งขึ้น หรือการสนับสนุนให้บุคคลที่สามหันมาใช้ค่าบริการระบบจำหน่ายโครงข่ายไฟฟ้าแทน
การก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าของตนเอง ซึ่งจะทำให้อัตราค่าบริการมีค่าลดลง เป็นต้น 

 
ด้วยเหตุน้ีก่อนที่จะทำการกำหนดโครงสร้างและอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้า (Wheeling 

Charge) คณะนักวิจัยจำเป็นต้องศึกษาโครงสร้างต้นทุนค่าบริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่าย
จำหน่ายอันได้แก่ กฟภ. และ กฟน. ก่อน โดยโครงสร้างต้นทุนจะครอบคลุมข้อมูลการลงทุนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแยก
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ตามพื้นที่การเรียกเก็บอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้า (เช่น เขตพื้นที่ของ กฟภ. และ กฟน. เป็นต้น) 
ประกอบด้วย 

- สินทรัพยร์ะบบจำหน่ายไฟฟ้าแยกตามพื้นที่และระดับแรงดัน 
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ และการซ่อมบำรุง 
- การลงทุน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้า 

 
ถึงแม้ว่าการพิจารณาด้านการลงทุนและค่าใช้จ่ายดังที ่กล่าวมาอาจเสมือนเพียงพอต่อการกำหนด

โครงสร้างและอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าแล้ว ซึ่งคณะนักวิจัยเสนอให้พิจารณาช่วงเวลาที่เกิด
การลงทุนของแต่ละอุปกรณ์หรือของแต่ละบริการรวมถึงค่าเสื่อมราคาร่วมด้วย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการเริ่ม
ลงทุนของแต่และอุปกรณ์หรือบริการนั้นเป็นการลงทุนที่ต่างช่วงเวลากัน ทำให้หากไม่มีการพิจารณาในส่วนนี้อัตรา
ค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าอาจมีค่าสูงหรือต่ำเกินไป และส่งผลให้การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายมีรายได้จากการ
ให้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่สูงหรือต่ำเกินไปเช่นกัน ข้อมูลการลงทุนและค่าใช้จ่ายที่เกิดในการให้บริการระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าดังที ่กล่าวมาเบื้องต้นอาจกล่าวได้ว่าเป็นต้นทุนค้างเก่า (Embedded Cost) ที่การไฟฟ้าฝ่าย
จำหน่ายได้มีการลงทุนไปแล้วจริง อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายสามารถวางแผนการก่อสร้าง 
ดำเนินการ รวมถึงให้บริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการกำหนดโครงสร้างและ
อัตราค่าบริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าคณะนักวิจัยเสนอให้มีการพิจารณาต้นทุนส่วนเพิ่ม ( Incremental 
Cost) ที่การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายจำเป็นต้องลงทุนเพิ่มเพ่ือรองรับความต้องการพลังไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคตร่วม
ด้วย โดยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแผนการลุงทุนในอนาคตอาจประกอบด้วย 

- แผนการลงทุนทั้งหมดในการก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้า 
- แผนการลงทุนในการก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าแยกตามระดับแรงดัน 
- แผนการลงทุนการก่อสร้างศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า 
- แผนการลงทุนสำหรับอุปกรณ์ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า 
- แผนการลงทุน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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จากการศึกษาเกี่ยวกับอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าในประเทศผนวกกับกรอบแนวคิดของคณะ
นักวิจัยทำให้สามารถกำหนดหลักเกณฑ์ในการกำหนดโครงสร้างต้นทุนค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าได้ ดังนี ้

1) โครงสร้างต้นทุนพิจารณาครอบคลุมการลงทุนในระบบโครงข่ายจ าหน่ายไฟฟ้า/ระบบควบคุม 
(สินทรัพย์ระบบโครงข่าย/ ูนย์ควบคุม) 

2) โครงสร้างต้นทุนพิจารณาครอบคลุมแผนการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้า (แผนการลงทุนใน
อนาคต)  

3) โครงสร้างต้นทุนพิจารณาครอบคลุมต้นทุนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจการระบบโครงข่าย
ไฟฟ้า เช่น เงินเดือนพนักงาน เป็นต้น 

4) โครงสร้างต้นทุนมกีารก าหนดแยกตามพื้นที่การให้บริการ 
5) โครงสร้างต้นทุนมีการก าหนดแยกตามระดับแรงดัน 
 
ในการกำหนดค่าบริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าบนพื้นฐานวิธี Postage Stamp อาจพบต้นทุน

ระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าบางส่วนที่อาจไม่สามารถพิจารณาแยกตามเขตพื้นที่ และ/หรือ ระดับแรงดันได้ 
ยกตัวอย่างเช่น ต้นทุนในศูนย์ควบคุมระบบกำลังไฟฟ้า  เป็นต้น ดังนั้น เพื่อที่จะกำหนดอัตราค่าบริการระบบ
โครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าให้ครอบคลุมต้นทุนเหล่านี้ คณะนักวิจัยมีแนวคิดในการแยกพิจารณาต้นทุนเหล่านี้เป็น 3 
ประเภท ได้แก่ 

1) ต้นทุนที่ไม่สามารถพิจารณาแยกเขตพ้ืนที่และไม่สามารถพิจารณาแยกระดับแรงดันได ้
2) ต้นทุนที่สามารถพิจารณาแยกเขตพื้นที่แต่ไม่สามารถพิจารณาแยกระดับแรงดันได้ 
3) ต้นทุนที่สามารถพิจารณาแยกระดับแรงดันแต่ไม่สามารถพิจารณาแยกเขตพื้นที่ได ้
 
ทั้งนี้คณะนักวิจัยมีแนวคิดในการพิจารณาต้นทุนในส่วนดังกล่าวตามสัดส่วนกำลังไฟฟ้าโดยยึดหลักการ 

ดังนี้  
- ต้นทุนที่ไม่สามารถแยกเขตพื้นที่และไม่สามารถแยกระดับแรงดันได้ จะพิจารณาการจัดสรรต้นทุน

เป็นสัดส่วนตามกำลังไฟฟ้าทั้งหมดของผู้ขอใช้บริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้า 
- ต้นทุนที่สามารถแยกเขตพื้นที่แต่ไม่สามารถแยกระดับแรงดันได้ จะพิจารณาการจัดสรรต้นทุนเป็น

สัดส่วนตามกำลังไฟฟ้าทั้งหมดในพื้นที่หนึ่งของผู้ใช้บริการระบบโครงข่ายจำหนา่ยไฟฟ้า 
- ต้นทุนที่สามารถแยกระดับแรงดันแต่ไม่สามารถแยกเขตพื้นที่ได้ จะพิจารณาการจัดสรรต้นทุนเป็น

สัดส่วนตามกำลังไฟฟ้าทั้งหมดในระดับแรงดันของผู้ใช้บริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้า 
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โดยแนวคิดดังกล่าวสามารถอธิบายได้ดังรูปที่ 5.1 
 

 
รูปที่ 5.1 แนวคิดการจัดสรรต้นทุนที่ไม่สามารถพิจารณาแยกเขตพ้ืนที่ และ/หรือ ระดับแรงดัน 

 
การจัดทำโครงสร้างต้นทุนค่าบริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าซึ่งประกอบด้วยต้นทุนต่าง ๆ ดังที่ได้

กล่าวไปในข้างต้นนั้นจะทำให้สามารถพิจารณาแยกต้นทุนของระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าตามพื้นที่การให้บริการ
และระดับแรงดันได้ดังแสดงในรูปที่ 5.2 

 

HV

MV

LV

Area 1

HV

MV

LV

Area 2

HV

MV

LV

Area N

 
รูปที่ 5.2 ตัวอย่างโครงสร้างต้นทุนค่าบริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าแยกตามพื้นที่และระดับแรงดัน 
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จากการหารือร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย (กฟภ. และ กฟน.) ในเบื้องต้นการกำหนดโครงสร้างต้นทุน
แยกตามพื้นที่การให้บริการจะมีการแบ่งแยกพื้นที่การให้บริการตามพื้นที่การให้บริการของ กฟภ. และ กฟน เป็น 
5 พื้นที่ ดังนี้ 

1) พื้นที่ภาคเหนือ (ครอบคลุมเขต น.1 น.2 และ น.3 ของ กฟภ.) 
2) พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ครอบคลุมเขต ฉ.1 ฉ.2 และ ฉ.3 ของ กฟภ.) 
3) พื้นที่ภาคกลาง (ครอบคลุมเขต ก.1 ก.2 และ ก.3 ของ กฟภ.) 
4) พื้นที่ภาคใต้ (ครอบคลุมเขต ต.1 ต.2 และ ต.3 ของ กฟภ.) 
5) เขตนครหลวง (ครอบคลุมพื้นที่ของ กฟน.) 

 
ในแต่ละพื้นที่การให้บริการจะประกอบด้วยระดับแรงดันต่าง ๆ โดยจากการหารือร่วมกับการไฟฟ้าฝ่าย

จำหน่าย (กฟภ. และ กฟน.) ในการกำหนดโครงสร้างต้นทุนแยกตามระดับแรงดันจะพิจารณาระดับแรงดันต่าง ๆ 
ดังนี ้

1) ระดับแรงดัน High Voltage (HV) ครอบคลุมระดับแรงดัน ≥ 69 kV 
2) ระดับแรงดนั Medium Voltage (MV) ครอบคลุมระดับแรงดัน 12 – 33  kV 
3) ระดับแรงดัน Low Voltage (LV) ครอบคลุมระดับแรงดัน 230/400 V 
 

การกำหนดโครงสร้างต้นทุนค่าบริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าแยกตามพื้นที่การให้บริการและแยก
ตามระดับแรงดันดังกล่าวทำให้สามารถพิจารณาต้นทุนระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าของประเทศไทยออกเป็น 15 
ส่วน ดังแสดงในรูปที่ 5.3 ได้แก ่

1) โครงสร้างต้นทุน HV ของภาคเหนือ 
2) โครงสร้างต้นทุน MV ของภาคเหนือ 
3) โครงสร้างต้นทุน LV ของภาคเหนือ 
4) โครงสร้างต้นทุน HV ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
5) โครงสร้างต้นทุน MV ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
6) โครงสร้างต้นทุน LV ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
7) โครงสร้างต้นทุน HV ของภาคกลาง 
8) โครงสร้างต้นทุน MV ของภาคกลาง 
9) โครงสร้างต้นทุน LV ของภาคกลาง 
10) โครงสร้างต้นทุน HV ของภาคใต ้
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11) โครงสร้างต้นทุน MV ของภาคใต ้
12) โครงสร้างต้นทุน LV ของภาคใต ้
13) โครงสร้างต้นทุน HV ของเขตนครหลวง 
14) โครงสร้างต้นทุน MV ของเขตนครหลวง 
15) โครงสร้างต้นทุน LV ของเขตนครหลวง 
 

 
รูปที่ 5.3 ภาพรวมโครงสร้างต้นทุนค่าบริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าแยกตามพื้นที่และแยกตามระดับแรงดัน 

 
ในการกำหนดอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้านอกเหนือจากการพิจารณาแนวทางการ

จัดสรรต้นทุนแล้วจะมีการพิจารณาถึงกรอบระยะเวลาในการกำหนดอัตราและระยะเวลาการทบทวนอัตรา
ค่าบริการ ทั้งนี้สำหรับบริบทของประเทศไทยนั้น คณะนักวิจัยมีแนวคิดในการกำหนดกรอบระยะเวลาในการ
คำนวณค่าบริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้า รวมถึงระยะเวลาการปรับปรุง (Revise) อัตราค่าบริการระบบ
โครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าดังแสดงในตารางที่ 5.1 อย่างไรก็ตามจากการหารือร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายจะพบว่า
ข้อมูลระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าของ กฟภ. และ กฟน. นั้นยังไม่เพียงพอที่จะครอบคลุมการกำหนดในอัตรา
ค่าบริการที่กรอบระยะเวลาในการคำนวณ 5 ปี หรือ 20 ปี ได้ ดังนั้นในโครงการศึกษานี้จึงจะพิจารณาอัตรา
ค่าบริการระบบโครงข่ายที่กรอบระยะเวลาในการคำนวณเพียง 3 ปี ซึ่งครอบคลุมปี พ.ศ. 2563 - 2565 
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ตารางที่ 5.1 แนวคิดเก่ียวกับกรอบการกำหนดอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่คณะนักวิจัยนำเสนอ 

ทางเลือกที ่ การกระจายตน้ทุน 
กรอบระยะเวลาใน

การคำนวณ 
ระยะเวลาการปรับปรุง 

1 
ตามอายุโครงการ/อุปกรณ ์

(ประมาณ 20 ปี) 
20 ปี ทุก 5 ปี 

2 
ตามอายุโครงการ/อุปกรณ ์

(ประมาณ 20 ปี) 
5 ปี ทุก 5 ปี 

3 
ตามอายุโครงการ/อุปกรณ ์

(ประมาณ 20 ปี) 
5 ปี ทุก 1 ปี 

4 
ตามอายุโครงการ/อุปกรณ ์

(ประมาณ 20 ปี) 
1 ปี ทุก 1 ปี 

5 
ตามอายุโครงการ/อุปกรณ ์

(ประมาณ 20 ปี) 
5 ปี 

ทุกครั้งที่มีผู้ขอเชื่อมต่อ 
(อนุญาตการเชื่อมต่อเป็นรอบ ๆ) 

6 
ตามอายุโครงการ/อุปกรณ ์

(ประมาณ 20 ปี) 
1 ปี 

ทุกครั้งที่มีผู้ขอเชื่อมต่อ 
(อนุญาตการเชื่อมต่อเป็นรอบ ๆ) 

 
การจัดสรรต้นทุนค่าบริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าในทางทฤษฎีประกอบด้วย 4 วิธีพื้นฐาน ได้แก่ 

วิธี Postage stamp, วิธี Contract path, วิธี Distance based MW-Mile และ วิธี Power flow based MW-
Mile โดยข้อดีและข้อเสียของแต่ละวิธีสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 5.2 
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ตารางที่ 5.2 สรุปข้อดีและข้อเสียของการจัดสรรค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าแต่ละวิธี 
วิธีการ
คำนวณ 

Postage stamp Contract path Distance based MW-Mile 
Power flow based  

MW-Mile 

ข้อดี 

• การคำนวณสามารถอธิบายให้เข้าใจได้
ง่าย ไม่ซับซ้อน 

• ไม่จำเป็นต้องใช้การคำนวณการไหลของ
กำลังไฟฟ้า (หรือใช้ในปริมาณที่น้อย) 

• เริ่มมีการพิจารณาถึงตำแหน่งของผู้
ขอใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้า
และลูกค้าของผู้ขอใช้บริการระบบ
โครงข่ายไฟฟ้า 

• ไม่จำเป็นต้องใช้การคำนวณการไหล
ของกำลังไฟฟ้า (หรือใช้ในปริมาณที่
น้อย) 

• มีการพิจารณาถงึตำแหน่งและ
ระยะทางระหว่างผู้ขอใช้บริการ
ระบบโครงข่ายไฟฟ้าและลูกค้าของผู้
ขอใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 

• ไม่จำเป็นต้องใช้การคำนวณการไหล
ของกำลังไฟฟ้า (หรือใช้ในปริมาณที่
น้อย) 

• มีการพิจารณาถึงตำแหน่งและ
ระยะทางระหว่างผู้ขอใช้บริการ
ระบบโครงข่ายไฟฟ้าและลูกค้าของผู้
ขอใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 

• สามารถสะท้อนปริมาณระบบ
โครงข่ายที่ถูกใช้งานได้มากที่สุด 
เนื่องจากใช้การคำนวณการไหลของ
กำลังไฟฟ้า 

ข้อเสีย 

• ไม่ได้พิจารณาถึงปริมาณกำลังไฟฟ้าที่
อาจใช้งานจริงโดยผู้ขอใช้บริการระบบ
โครงข่ายไฟฟ้า 

• ไม่ได้คำนึงถึงตำแหน่งและระยะทาง
ระหว่างผู้ขอใช้บริการระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าและลูกค้าของผู้ขอใช้บริการระบบ
โครงข่ายไฟฟ้า 

• ไม่ได้พิจารณาถึงปริมาณกำลังไฟฟ้าที่
อาจใช้งานจริงโดยผู้ขอใช้บริการ
ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 

• ไม่ได้คำนึงถึงระยะทางระหว่างผู้ขอ
ใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าและ
ลูกค้าของผู้ขอใช้บริการระบบ
โครงข่ายไฟฟ้า 

• ต้องมีวิธีการเลือกเส้นทางการส่งจ่าย
พลังงานไฟฟ้าสำหรับผู้ขอใช้บริการ
ระบบโครงข่ายไฟฟ้าแต่ละราย 

• เส้นทางทีเ่ลือกอาจไม่สะท้อนการใช้
งานสายส่งจริงทั้งหมด 

• ไม่ได้พิจารณาถึงปริมาณกำลังไฟฟ้าที่
อาจใช้งานจริงโดยผู้ขอใช้บริการ
ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 

• อาจต้องมีวิธีการเลือกเส้นทางการส่ง
จ่ายพลังงานไฟฟา้สำหรับผู้ขอใช้
บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าแต่ละ
ราย 

• เส้นทาง และ/หรือ ระยะทาง ที่
พิจารณาอาจไม่สะท้อนการใช้งาน
สายส่งจริงทั้งหมด 

• ต้องใช้การคำนวณการไหลของ
กำลังไฟฟ้า ทำให้การคำนวณมีความ
ซับซ้อน และใช้ทรัพยากรในการ
คำนวณสูง 
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ในการกำหนดอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าที่เหมาะสมควรสะท้อนปริมาณการใช้ระบบ
โครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าของผู ้ขอใช้บริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้า (บุคคลที่ สาม) แต่ละราย ซึ ่งจาก 
ตารางที่ 5.2 จะพบว่าวิธี Power flow based MW-Mile จะสะท้อนปริมาณการใช้สายส่งจริงของผู้ขอใช้บริการ
ระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าแต่ละรายได้ดีที่สุดเนื่องจากมีการคำนวณการไหลของกำลังไฟฟ้า ทั้งนี้เนื่องจาก
ตำแหน่งของผู้ขอใช้บริการและตำแหน่งของลูกค้าของผู้ขอใช้บริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้ามีผลต่อการ
กำหนดอัตราค่าบริการโครงข่ายไฟฟ้าด้วยวิธี Power flow based MW-Mile อย่างมาก ดังนั้นในบริบทที่ตำแหน่ง
ของผู้ขอใช้บริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าและตำแหน่งของลูกค้าของผู้ขอใช้บริการระบบโครงข่ายจำหน่าย
ไฟฟ้ามีความไม่แน่นอนสูงดังเช่นสถานการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบัน จึงอาจไม่เหมาะสมที่จะกำหนดอัตรา
ค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าด้วยวิธีนี้ อย่างไรก็ตามข้อจำกัดด้านความไม่แน่นอนของตำแหน่งของผู้ขอใช้บริการ
ระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าและลูกค้าของผู้ขอใช้บริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าสามารถแก้ไขได้โดยทำการ
กำหนดอัตราค่าบริการใหม่ในทุกครั้งที่มีผู้ขอใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้ารายใหม่ โดยการแก้ปัญหาด้วยวิธีนี้จะ
ทำให้การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายต้องรับภาระในการคำนวณอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าที่บ่อยครั้ง 
รวมถึงจะเกิดความผันผวนของอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าทำให้เกิดผลเสียต่อผู้ขอใช้บริการ
ระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าได้ (เช่น ผู้ขอใช้บริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าไม่สามารถวางแผนค่าใช้จ่ายของ
ตนเองได้อย่างแม่นยำ) ด้วยเหตุนี ้การคำนวณด้วยวิธี Power flow based MW-Mile ยังคงถือว่าไม่ใช่วิธีที่
เหมาะสมที่สุดกับบริบทของประเทศไทยในปัจจุบัน 

สำหรับการกำหนดอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าด้วยวิธี Distance based MW-Mile ถือ
ว่าเป็นวิธีที่อาจมีความไม่เหมาะสมเช่นกัน เนื่องจากมีข้อจำกัดคล้ายการคำนวณด้วยวิธี Power flow based 
MW-Mile แต่สะท้อนถึงปริมาณการใช้สายส่งได้น้อยกว่าวิธี Power flow based MW-Mile  

ดังนั้นเพ่ือลดปัญหาข้อจำกัดด้านความไม่แน่นอนของตำแหน่งผู้ขอใช้บริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้า
และตำแหน่งของลูกค้าของผู้ขอใช้บริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าคณะนักวิจัยเสนอให้กำหนดอัตราค่าบริการ
ระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าด้วยวิธี Postage stamp ทั้งนี้ถึงแม้ว่าข้อเสียของการกำหนดอัตราค่าบริการระบบ
โครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าด้วยวิธี Postage stamp อาจเสมือนไม่คำนึงถึงปริมาณการใช้สายส่งจริง และตำแหน่งของ
ผู้ขอใช้บริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้า อย่างไรก็ตามข้อเสียดังกล่าวสามารถลดทอนได้ด้วยการกำหนดอัตรา
ค่าบริการแยกตามพื้นที่ให้บริการ (Zonal Postage stamp) กล่าวคือยิ่งมีการแบ่งพื้นที่การให้บริการละเอียด
เพียงใดการคำนวณด้วยวิธีนี้จะยิ่งสะท้อนตำแหน่งของผู้ใช้บริการและผู้ขอใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้ามากยิ่งขึ้น 

เมื่อมีการกำหนดอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าแยกตามพื้นที่การให้บริการและระดับ
แรงดันแล้ว จะทำให้อัตราค่าบริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าในแต่ละพื้นที่และแต่ระดับแรงดันมีค่าที่แตกต่าง
กันออกไป โดยบุคคลที่สามจะต้องจ่ายค่าบริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าโดยยึดหลักคิด “ผู้ขอใช้บริการ
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ระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าต้องจ่ายค่าบริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าในอัตราคิดเป็นอัตราตามพื้นที่ 
และระดับแรงดัน ที่มีการส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าผ่าน” โดยตัวอย่างการอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายจำหน่าย
ไฟฟ้าของบุคคลที่สามตามพื้นที่และระดับแรงดันที่มีการส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าผ่านสามารถแสดงได้ดังรูปที่ 5.4 และ
รูปที่ 5.5 

จากรูปที่ 5.4 การกำหนดอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าของบุคคลที่สามในกรณีที่มีการซื้อ
ขายในพื้นที่เดียวกัน จะพบว่าสำหรับกรณีที่ 1.1 และ 1.3 ผู้ขอใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าต้องจ่ายค่าบริการ
ตามอัตราค่าบริการในระดับแรงดันที่ส่งผ่าน โดยสำหรับกรณีที่ 1.1 นั้นผู้ผลิตไฟฟ้าต้องส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าจาก
ระดับแรงดันกลาง (MV) ขึ้นไปยังระดับแรงดันสูง (HV) จากนั้นจึงส่งผ่านกำลังไฟฟ้าไปยังผู้ใช้ไฟฟ้าที่อยู่ในระดับ
แรงดันต่ำผ่านโครงข่ายในแรงดันกลาง (MV) ซึ่งการส่งจ่ายกำลังไฟฟ้าในลักษณะนี้ผู้ขอใช้บริการนั้นมีการใช้งาน
ระบบโครงข่ายในระดับแรงดันสูง (HV) กลาง (MV) และต่ำ (LV) ดังนั้นผู้ขอใช้บริการระบบโครงข่ายจึงถูกเรียกเก็บ
ค่าบริการระบบโครงข่ายตามผลรวมของอัตราค่าบริการในระดับแรงดันสูง กลาง และต่ำ ในทำนองเดียวกันสำหรับ
กรณีที่ 1.3 จะพบว่ามีลักษณะที่ใกล้เคียงกับกรณีที่ 1.1 คือ ผู้ขอใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าต้องจ่ายค่าบริการ
ตามอัตราค่าบริการในระดับแรงดันที่ส่งผ่านและถูกเรียกเก็บค่าบริการระบบโครงข่ายตามผลรวมของอัตรา
ค่าบริการในระดับแรงดันสูง กลาง และต่ำ อย่างไรก็ตามสำหรับกรณีที่ 1.2 และ 1.4 หากพิจารณาในภาพกว้างจะ
เสมือนว่าผู้ผลิตไฟฟ้าและผู้ใช้ไฟฟ้านั้นมีการส่งจ่ายพลังงานผ่านเฉพาะระดับแรงดันต่ำดังเช่นกรณีที่ 1.2 หรือมีการ
ส่งจ่ายพลังงานผ่านเฉพาะแรงดันต่ำและแรงดันกลางดังเช่นกรณีที่ 1.4 อย่างไรก็ตามจะพบว่าการที่ระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าในระดับแรงดันต่ำและระดับแรงดันกลางสามารถรักษาเสถียรภาพอยู่ได้นั้นเนื่องจากมีการเชื่อมต่อกับระบบ
โครงข่ายในระดับแรงดันที่สูงกว่า ดังนั้นการที่ผู้ขอใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้ามีการขอใช้บริการในลักษณะ
ดังกล่าวจึงเสมือนมีการใช้งานระบบโครงข่ายในระดับแรงดันสูงร่วมด้วย กล่าวคือ ผู้ขอใช้บริการระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าในกรณีที่ 1.2 และ 1.4 จะถูกเรียกเก็บค่าบริการระบบโครงข่ายตามผลรวมของอัตราค่าบริการในระดับ
แรงดันสูง กลาง และต่ำ 

จากรูปที่ 5.5 การกำหนดอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าของบุคคลที่สามกรณีซื้อขายข้าม
พื้นที่ นั้นจะมีลักษณะใกล้เคียงกับการกำหนดอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าของบุคคลที่สามกรณี
ซื้อขายในพื้นที่เดียวกรณีที่ 1.1 และ 1.3 กล่าวคือผู้ขอใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าจะถูกเรียกเก็บค่าบริการ
ระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่และระดับแรงดันที่มีการส่งจ่ายไฟฟ้าผ่าน 
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รูปที่ 5.4 ตัวอย่างการกำหนดอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้า 

ของบุคคลที่สามกรณีซื้อขายในพ้ืนที่เดียว 
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รูปที่ 5.5 ตัวอย่างการกำหนดอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้า 

ของบุคคลที่สามกรณีซื้อขายข้ามพื้นที่ 
 

ในการกำหนดอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าด้วยวิธี Postage Stamp แยกตามพื้นที่และ
แยกตามระดับแรงดันจำเป็นต้องมีการพิจารณาถึงกำลังไฟฟ้าที่มีการใช้งานระบบโครงข่ ายจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่
และระดับแรงดันนั้น ๆ โดยในการกำหนดอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าในแต่ละพื้นที่และแต่ละระดับ
แรงดันนั้นจะไม่สามารถพิจารณากำลังไฟฟ้าจากผู้ใช้ไฟฟ้า (โหลด) เพียงอย่างเดียวได้ โดยหากมีการพิจารณา
อัตราค่าบริการระบบโครงข่ายแยกตามพื้นที่เท่านั้น (ไม่แยกตามระดับแรงดัน) จากรูปที่ 5.6 จะพบว่าในกรณีที่
ระบบโครงข่ายไม่มีผู้ใช้ไฟฟ้า (Area 1 2 3) หากทำการพิจารณาเฉพาะผู้ใช้ไฟฟ้าจะทำให้ไม่สามารถคำนวณอัตรา
ค่าบริการได ้(กำลังไฟฟ้าเนื่องจากผู้ใช้ไฟฟ้าหรือโหลดเป็นศูนย์) 
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รูปที่ 5.6 หลักการพิจารณากำลังไฟฟ้าที่ไหลผ่านแต่ละพืน้ที่ 

 
จากรูปที่ 5.6 ผู้ผลิตไฟฟ้าและผู้ใช้ไฟฟ้ามีการเชื่อมต่ออยู่ใน Area 1 และ Area 4 และผู้ผลิตไฟฟ้าใน 

Area 1 ต้องการส่งจ่ายกำลังไฟฟ้าให้ผู้ใช้ไฟฟ้าใน Area 4 ในการที่ผู้ผลิตไฟฟ้าใน Area 1 จะจ่ายกำลังไฟฟ้าให้
ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ Area 4 ผู้ผลิตไฟฟ้าจำเป็นต้องจ่ายกำลังไฟฟ้าผ่าน Area 2 และ Area 3 ซึ่งจะพบว่าในกรณีนี้คู่สัญญา
ซื้อขายไฟฟ้าดังกล่าวมีการใช้บริการระบบโครงข่ายทั้ง Area 1 2 3 และ 4 ร่วมด้วย โดยหากพิจารณาเฉพาะ
กำลังไฟฟ้าจากผู้ใช้ไฟฟ้าจะไม่สามารถทำให้ครอบคลุม Area 1 2 และ 3 ได้ ดังนั้นแล้วในการกำหนดอัตรา
ค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าของแต่ละพื้นที่นั้นจำเป็นต้องคำนึงถึงกำลังไฟฟ้าที่ไหลออกจากพื้นที่ (กำลังไฟฟ้าที่
ไหลผ่าน Tie Line) และกำลังไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้า (Load) ร่วมกัน ซึ่งจากหลักการดังกล่าวทำให้สามารถเขียน
สมการในการคำนวณอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายอย่างง่ายสำหรับกรณีที่มีการพิจารณาแยกตามพื้นที่ได้ดังนี้96 
 

 
96 สมการท ี ่  5.1 ปร ับปร ุงจากเอกสาร : D. Shirmohammadi, X. V. Filho, B. Gorenstin and M. V. P. Pereira, "Some fundamental, 

technical concepts about cost based transmission pricing," in IEEE Transactions on Power Systems, vol. 11, no. 2, pp. 1002-
1008, May 1996, doi: 10.1109/59.496187. 
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เมื่อ WRA  คือ อัตราค่าบริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่ A [บาท/กิโลวัตต]์ 
 CostA  คือ ต้นทุนระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าในพ้ืนที่ A [บาท] 
 PL,A  คือ กำลังไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าในพ้ืนที่ A [กิโลวตัต]์ 
 PTL-out,A คือ กำลังไฟฟ้าที่ไหลออกจากพื้นที่ A ผ่าน Tie Line [กิโลวตัต]์ 

 
จากหลักการข้างต้นจะทำให้สามารถคำนวณค่าบริการระบบโครงข่ายของคู่สัญญาซื้อขายไฟฟ้าได้ดัง

สมการ 
 

( ), , , , ,A i A A i c i TL out A iWC WR P P −=  +   (5.2) 

 
เมื่อ WCA,i  คือ ค ่ าบร ิการระบบโครงข ่ ายไฟฟ ้ า  (Wheeling Charge) ท ี ่ ค ู ่ ส ัญญาท ี ่  i 
    ต้องจ่ายสำหรับพื้นที่ A [บาท/กิโลวัตต]์ 

WRA  คือ อัตราค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าในพื้นที่ A [บาท/กิโลวัตต]์ 
 Pc,i  คือ กำลังไฟฟ้าของคู่สัญญาที่ i ที่ทำสัญญากับ กฟผ. [กิโลวัตต]์ 
 PTL-out,A,i คือ กำลังไฟฟ้าของคู่สัญญาที่ i ที่ไหลออกจากพื้นที่ A ผ่าน Tie Line [กิโลวัตต]์ 
 A,i  มีค่าเท่ากับ 1 เมื่อผู้ใช้ไฟฟ้าของคู่สัญญาที่ i อยู่ในพื้นที่ A และ 
   มีค่าเท่ากับ 0 เมื่อผู้ใช้ไฟฟ้าของคู่สัญญาที่ i ไม่อยู่ในพื้นที่ A 
 

ทั้งนี้หากกำหนดให้ต้นทุนค่าบริการในแต่ละ Area (CostA) เป็น 100 บาท จะสามารถแสดงตัวอย่างการ
คำนวณอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้ากรณีพิจารณากำลังไฟฟ้าแยกตามพื้นที่ได้ดังตารางที่ 5.3  
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ตารางที่ 5.3 ตวัอย่างการคำนวณอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้ากรณีพิจารณากำลังไฟฟ้าแยกตามพื้นที ่

Area 1 2 3 4 

Contracted Capacity (MW) 5 

PTL-out,A 5 2 3 0 

Load (MW) 0 0 0 5 

Wheeling Rate (Baht/MW) 20 50 33.33 20 

Wheeling Charge (Baht) 100 100 100 100 

 
จากสมการที่ 5.1 และสมการที่ 5.2 จะพบว่าในการคำนวณอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าและ

ค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าของคู่สัญญาที่ i นั้นจำเป็นต้องมีการพิจารณาถึงกำลังไฟฟ้าที่ไหลออกจากพื้นที่โดย
คู่สัญญาที่ i (PTL-out,A,i) ซึ่งจะทำให้สามารถสะท้อนการใช้งานระบบโครงข่ายในแต่ละพื้นที่ของคู่สัญญาที่ i ได้
อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น  

สำหรับกรณีที่มีการพิจารณาอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายแยกตามพื้นที่และระดับแรงดันจะพบว่า
นอกเหนือจากการพิจารณากำลังไฟฟ้าที ่ไหลออกจากพื ้นที ่ผ่าน Tie-Line แล้ว จำเป็นต้องมีการพิจารณา
กำลังไฟฟ้าที่ไหลข้ามระหว่างระดับแรงดันร่วมด้วย โดยตัวอย่างอย่างง่ายที่มีพื้นที่ทั้งหมด 4 พื้นที่ และในแต่ละ
พื้นที่มี 3 ระดับแรงดันสามารถแสดงได้ดังรูปที่ 5.7 โดยทั่วไปกำลังไฟฟ้าที่ไหลข้ามระหว่างระดับแรงดันนั้นจะเป็น
กำลังไฟฟ้าที่ไหลออกจากระดับแรงดันผ่านหม้อแปลงดังนั้นโดยสรุปอาจกล่าวได้ว่าการกำหนดอัตราค่าบริการ
ระบบโครงข่ายไฟฟ้าในแต่ละพื้นที่และแต่ละระดับแรงดันนั้นจำเป็นต้องมีการคำนึงถึง กำลังไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้า 
(Load) กำลังไฟฟ้าที่ไหลออกจากพื้นที่ผ่าน Tie-Line และ กำลังไฟฟ้าที่ไหลออกจากระดับแรงดันผ่านหม้อแปลง 
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รูปที่ 5.7 ตัวอย่างอย่างง่ายในการพิจารณาอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายแยกตามพื้นที่และระดับแรงดัน 

 
จากรูปที่ 5.7 สามารถยกตัวอย่างกำลังไฟฟ้าที่ต้องใช้ในการกำหนดอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าได้

ดังนี ้
Area 4 HV 
ในการกำหนดอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าต้องพิจารณากำลังไฟฟ้าต่าง ๆ ประกอบด้วย 

- กำลังไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้า (Load) ใน HV ของ Area 4 
- กำลังไฟฟ้าที่ไหลออกจาก Area 4 HV ไปยงั Area 1 HV 
- กำลังไฟฟ้าที่ไหลผ่านหม้อแปลง HV/MV ของ Area 4 

 
Area 2 MV 
ในการกำหนดอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าต้องพิจารณากำลังไฟฟ้าต่าง ๆ ประกอบด้วย 

- ก าลังไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้า (Load) ใน MV ของ Area 2 
- ก าลังไฟฟ้าที่ไหลออกจาก Area 2 ระดับแรงดัน MV ไปยัง Area 3 MV 
- ก าลังไฟฟ้าที่ไหลผ่านหม้อแปลง 230/115 kV ของ Area 2 
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จากหลักการในการพิจารณากำลังไฟฟ้าสำหรับการคำนวณอัตราค่าบริการในแต่ละพื้นที่และแต่ละระดับ
แรงดันดังที่กล่าวไปในเบื้องต้นนั้น สามารถสรุปได้ว่าการคำนวณอัตราค่าบริการในพื้นที่ A ระดับแรงดัน V จะ
สามารถกำหนดอัตราค่าบริการได้จาก กำลังไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้า กำลังไฟฟ้าที่ไหลออกจากพื้นที่ผ่าน Tie-Line 
และกำลังไฟฟ้าที่ไหลออกจากระดับแรงดันผ่านหม้อแปลง ซึ่งสามารถเขียนเป็นสมการอย่างง่ายได้ดังนี ้

 

,

,

, , , , , ,

A V

A V

L A V TL out A V TF out A V

Cost
WR

P P P− −

=
+ +  

 (5.3) 

 
เมื่อ WRA,V  คือ อัตราค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าในพื้นที่ A ระดับแรงดัน V [บาท/กิโลวัตต]์ 
 CostA,V  คือ ต้นทุนระบบโครงข่ายในพื้นที่ A ระดับแรงดัน [บาท] 
 PL,A,V  คือ กำลังไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าในพ้ืนที่ A ระดับแรงดัน V [กิโลวัตต]์ 
 PTL-out,A,V คือ กำล ั ง ไฟฟ ้ าท ี ่ ไหลออกจากพ ื ้นท ี ่  A ระด ับแรงด ัน V ผ ่ าน Tie Line  
    [กิโลวัตต]์ 

PTF-out,A,V คือ กำล ังไฟฟ ้าท ี ่ ไหลออกจากพ ื ้นท ี ่  A ระด ับแรงด ัน V ผ ่านหม ้อแปลง  
    [กิโลวัตต]์ 
 

อย่างไรก็ตามเนื่องจากระบบโครงข่ายของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายในปัจจุบันโดยปกติจะไม่มีการเชื่อมต่อ
กับพื้นที่อื่น ๆ ผ่าน Tie-Line ดังนั้นในการคำนวณอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้านั้นจะสามารถ
ละเลยกำลังไฟฟ้าที่ไหลผ่าน Tie-Line ได้ นอกจากนี้เนื่องจากระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่าย
จำหน่ายโดยทั่วไปจะมีลักษณะเป็นแบบเรเดียล ทำให้กำลังไฟฟ้าที่ไหลผ่านระดับแรงดันต่าง ๆ ผ่านหม้อแปลง
ไฟฟ้าจะสามารถประมาณการได้จากกำลังไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งหมดในระดับแรงดันที่ต่ำกว่า ซึ ่งหลักการ
ประมาณการกำลังไฟฟ้าที่ไหลผ่านหม้อแปลงจะสามารถแสดงได้ดังนี้ 
 

, , , , , ,TF out A HV L A MV L A LVP P P− = +  (5.4) 

, , , ,TF out A MV L A LVP P− =  (5.5) 

, , 0TF out A LVP − =   
 
เมื่อ PTF-out,A,HV คือ กำลังไฟฟ้าที่ไหลออกจากพื้นที่ A ระดับแรงดัน HV ผ่านหม้อแปลง [กิโลวัตต์] 
 PTF-out,A,MV คือ กำลังไฟฟ้าที่ไหลออกจากพื้นที่ A ระดับแรงดัน MV ผ่านหม้อแปลง [กิโลวัตต]์ 
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 PTF-out,A,LV คือ กำลังไฟฟ้าที่ไหลออกจากพื้นที่ A ระดับแรงดัน LV ผ่านหม้อแปลง [กิโลวัตต์] 
 PL,A,MV  คือ กำลังไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าในพ้ืนที่ A ระดับแรงดัน MV [กิโลวัตต]์ 
 PL,A,LV  คือ กำลังไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าในพ้ืนที่ A ระดับแรงดัน LV [กิโลวัตต]์ 
 

จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้นจะทำให้สามารถคำนวณอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายประจำแต่ละพื้นที่และ
แต่ละระดับแรงดันได้ ทั้งนี้อัตราค่าบริการประจำแต่ละพื้นที่และแต่ละระดับแรงดันนั้นจะเป็นอัตราค่าบริการ
พื้นฐานที่จะนำไปใช้สำหรับกำหนดอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้สอดคล้องกับการซื้อขายรูปแบบต่าง ๆ 
ต่อไป  
 

5.1.2 แนวคิดพื้นฐานในการกำหนดอัตราค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
แนวคิดพ้ืนฐานในการกำหนดอัตราค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจะประกอบด้วยแนวคิดในการกำหนดอัตรา

ค่าบริการต่าง ๆ ได้แก่ อัตราค่าบริการเสริม (Ancillary Service) อัตราค่าชดเชยพลังงานไฟฟ้าไม่สมดุล 
(Imbalance) อัตราค่าบริการ Backup อัตราค่าบริการการเชื ่อมต่อ (Connection Charge) อัตราค่าบริการ
กำลังไฟฟ้าสูญเสีย (Loss Charge) และอัตราค่าบริการส่วนค่าใช้จ่ายนโยบายภาครัฐ (Policy Expense Charge : 
PE) โดยสามารถแบ่งออกเป็นหัวข้อต่าง ๆ ได้ดังนี ้

1) แนวคิดพ้ืนฐานในการกำหนดอัตราค่าบริการเสริม (Ancillary Service) 
2) แนวคิดพ้ืนฐานในการกำหนดอัตราค่าชดเชยพลังงานไฟฟ้าไม่สมดุล (Imbalance) 
3) แนวคิดพ้ืนฐานในการกำหนดอัตราค่าบริการ Backup 
4) แนวคิดพ้ืนฐานในการกำหนดอัตราค่าบริการการเชื่อมต่อ (Connection Charge) 
5) แนวคิดพ้ืนฐานในการกำหนดอัตราค่าบริการกำลังไฟฟ้าสูญเสีย (Loss Charge) 
6) แนวคิดพื้นฐานในการกำหนดอัตราค่าบริการค่าใช้จ่ายนโยบายภาครัฐ (Policy Expense Charge : 

PE) 
 

5.1.2.1 แนวคิดพื้นฐานในการกำหนดอตัราค่าบริการเสริม (Ancillary Service) 
ในการให้บริการเสริม (Ancillary Services) โดยทั่วไปมีได้หลายรูปแบบ เช่น 1) Voltage control 2) 

Frequency Response 3) Reserve 4) Reactive Power และ 5) Black Start เป็นต้น ทั ้งน ี ้จะพบว่าการ
ให้บริการเสริมรูปแบบต่าง ๆ ที่ได้ยกตัวอย่างไปนั้นอาจเป็นการให้บริการเสริมที่เกี่ยวข้องกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย หรือทั้งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายก็ได้ 
ดังนั้น การกำหนดอัตราค่าบริการเสริมในเบื้องต้นนั้นจำเป็นต้องมีการกำหนดประเภทของการบริการเสริมที่
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เกี่ยวข้อง โดยอาจแบ่งประเภทของการบริการเสริมออกเป็น 2 ประเภทหลัก คือ การให้บริการเสริมที่การไฟฟ้า
ฝ่ายจำหน่ายได้รับจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ การให้บริการเสริมที่การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายบริการ
ให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายเอง 

 
1) การให้บริการเสริมที่การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายได้รับจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
สำหรับการให้บริการเสริมที่การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายได้รับจากการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทยนั้น จะ

พบว่าผู้ใช้ไฟฟ้าและ/หรือบุคคลที่สามที่เชื่อมต่อกับระบบจำหน่ายไฟฟ้าจะได้รับประโยชน์ในส่วนนี้ด้วย อย่างไรก็
ตาม ในปัจจุบันการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายจะเป็นผู้จ่ายค่าบริการเสริมดังกล่าวให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทยผ่านอัตราค่าไฟฟ้าขายส่ง ด้วยเหตุนี้บุคคลที่สามที่เชื่อมต่อกับระบบจำหน่ายไฟฟ้าซี่งได้รับประโยชน์จากการ
บริการเสริมเหล่านี้จึงควรมีส่วนต้องรับภาระในการจ่ายค่าบริการนี้ด้วย ดังนั้นคณะนักวิจัยมีแนวคิดว่าต้นทุนของ
การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายที่เกิดขึ้นจากการจ่ายค่าบริการเสริมให้แก่การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทยนี้ควรมีการ
จัดสรรให้กับบุคคลที่สามอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม หลักการคำนวณต้นทุนค่าบริการเสริมที่ได้รับจากการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยทำได้โดยการพิจารณาโครงสร้างต้นทุนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและ
จำแนกเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการเสริม อย่างไรก็ตาม ข้อมูลดังที่กล่าวมานั้นเป็นข้อมูลภายในองค์กร
ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตามเนื่องจากข้อจำกัดทางด้านข้อมูล ในการกำหนดอัตรา
ค่าบริการเสริมส่วนนี้จะจัดทำโดยการประมาณการต้นทุนจากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมต่างประเทศ โดยคณะ
นักวิจัยมีแนวคิดที่จะคำนวณอัตราค่าบริการเสริมที่การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายได้รับจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทยโดยคิดเป็นร้อยละของอัตราค่าไฟฟ้าขายส่งตามสัดส่วนของต้นทุนการให้บริการเสริมในระบบของ กฟผ. ต่อ
การลงทุนทั้งหมดในการขายส่งไฟฟ้ามายังระบบจำหน่าย ซึ่งตามที่ได้ศึกษาในหัวข้อที่ 4.1.3 เรื่องการทบทวน
วรรณกรรมต่างประเทศได้บทสรุปว่าร้อยละของต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการเสริมเทียบกับการลงทุนทั้งหมด
ในการขายส่งไฟฟ้ามายังระบบจำหน่าย มีค่าเท่ากับร้อยละ 6 ถึง 8 ดังนั้นหากทราบรายได้รวมที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทยได้รับจากการขายส่งไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายจะทำให้สามารถประมาณต้นทุนที่
เกี่ยวข้องกับการให้บริการเสริมที่การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายต้องชำระให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ
เนื่องจากบริการเสริมดังกล่าวเป็นบริการที่ผู้เชื่อมต่อทุนคนได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน อัตราค่า บริการจึงสามารถ
กำหนดเป็นอัตราเดียวกันทั้งประเทศได้ โดยอัตราค่าบริการจะมีค่าเท่ากับต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการเสริม
หารด้วยค่ากำลังไฟฟ้าสูงสุดในระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้า 

ในอนาคตหากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมีการกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าโดยมีการแยกอัตรา
ค่าบริการเสริมออกจากอัตราค่าไฟฟ้าขายส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอาจเรียกเก็บค่าบริการเสริมส่วน
นี้จากผู้ใช้บริการบุคคลที่สามในระบบจำหน่ายได้โดยตรง หรืออาจให้การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายเป็นผู้เรียกเก็บและ
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ชำระค่าใช้จ่ายส่วนนี้ให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งไม่ว่าจะเป็นวิธีการใดก็ตามการเก็บค่าบริการใน
ส่วนนี้จะต้องไม่ซ้ำซ้อน 
 

2) การให้บริการเสริมที่การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายบริการให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายเอง 
สำหรับการให้บริการเสริมที่การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายบริการให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายนั้น

จำเป็นต้องมีการวิเคราะห์ถึงต้นทุนและอัตราค่าบริการเสริมที่การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายกำหนดแก่บุคคลที่สามอย่าง
เหมาะสม ทั้งนี้จากการหารือร่วมกับ กฟภ. และ กฟน. จะพบว่าการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายทั้ง 2 แห่งนั้นจะมุ่งเน้น
พิจารณาการให้บริการเสริมด้านการควบคุมแรงดัน (Voltage control) เป็นหลัก ซึ่งการควบคุมแรงดันในระบบ
ไฟฟ้าสามารถทำได้โดยการปรับเปลี่ยนกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟในระบบไฟฟ้าผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เชื่อมต่ออยู่กับ
ระบบ เช่น ตัวเก็บประจุ อุปกรณ์ชดเชยกำลังไฟฟ้าแบบยืดหยุ่น (Flexible AC transmission system : FACTS) 
และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซิงโครนัส ซึ่งโดยทั่วไปจะทำงานในสถานการณ์ที่ความต้องการใช้ไฟฟ้ามีค่าสูง ระบบไฟฟ้า
ก็จะมีความต้องการกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟสูงขึ้นตามไปด้วยเพื่อรักษาแรงดันของระบบไฟฟ้าให้อยู่ในช่วงที่กำห นด 
และจากการทบทวนวรรณกรรมต่างประเทศ ซึ่งได้ศึกษาในหัวข้อที่ 4.1.3 นอกจากต้นทุนสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับ
การควบคุมแรงดันแล้ว สินทรัพย์ที่ เกี ่ยวข้องกับการให้บริการเสริมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่ม คุณภาพ ความ
ปลอดภัย และความเชื่อถือได้ของการให้บริการโครงข่ายไฟฟ้า เช่น อุปกรณ์ป้องกัน เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง 
ระบบกักเก็บพลังงาน อุปกรณ์ควบคุมตัวประกอบกำลัง อุปกรณ์ควบคุมฮาโมนิกส์ เป็นต้น สินทรัพย์เหล่านี้ถือเป็น
ต้นทุนที่เกี่ยวข้องและสามารถนำมาคิดรวมเป็นต้นทุนสำหรับการให้บริการเสริมได้เช่นกัน 

ในการกำหนดอัตราค่าบริการเสริมส่วนนี้ การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายต้องมีการจำแนกประเภทของสินทรัพย์ตาม
วัตถุประสงค์การให้บริการ โดยแบ่งเป็น 1) สินทรัพย์เพื่อการให้บริการเพื่อส่งผ่านกำลังไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าไปสู่
ผู ้ใช้ไฟฟ้า ตัวอย่างสินทรัพย์ประเภทนี้ได้แก่ สายไฟฟ้า เสาไฟฟ้า หม้อแปลงกำลังไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่งหากขาด
สินทรัพย์ประเภทนี้ไปจะทำให้ไม่สามารถส่งผ่านกำลังไฟฟ้าได้ และ 2) สินทรัพย์เพื่อการให้บริการเสริมด้านความ
มั่นคงและเชื่อถือได้ของโครงข่ายไฟฟ้า ตัวอย่างสินทรัพย์ประเภทนี้ได้แก่ อุปกรณ์ป้องกัน เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
สำรอง ระบบกักเก็บพลังงาน ควบคุมตัวประกอบกำลัง อุปกรณ์ควบคุมฮาโมนิกส์ ตัวเก็บประจุ อุปกรณ์ควบคุม
แรงดัน เป็นต้น สินทรัพย์ประเภทนี้ถึงแม้ขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปก็ตาม ระบบอาจจะยังคงดำเนินงานได้อยู่เพียงแต่
คุณภาพของการให้บริการหรือส่งผ่านกำลังไฟฟ้าอาจลดลง  เมื ่อสามารถแบ่งประเภทของสินทรัพย์ตาม
วัตถุประสงค์การให้บริการได้ ก็จะสามารถคำนวณหาต้นทุนที่จะนำมาคำนวณอัตราค่าบริการเสริมในระบบ
จำหน่ายได้ อย่างไรก็ตาม หากการไฟฟ้าไม่ได้มีการจัดจำแนกประเภทของต้นทุนตามวัตถุประสงค์การให้บริการ 
หรือ ไม่สามารถแยกต้นทุนดังกล่าวได้ อาจใช้การประมาณการจากข้อมูลต้นทุนโครงข่ายระบบจำหน่ายในการ
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ทบทวนวรรณกรรมต่างประเทศ ดังที่ได้ศึกษาในหัวข้อ 4.1.3 ซึ่งสัดส่วนของต้นทุนบริการเสริมมีค่าประมาณร้อย
ละ 8 เทียบกับต้นทุนทั้งหมด 

คณะนักวิจัยมีแนวคิดในการคำนวณอัตราค่าบริการ Ancillary Service โดยนำต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการ
ให้บริการเสริมเพื่อเพิ่ม คุณภาพ ความมั่นคง ปลอดภัย และ ความเชื่อถือได้ ในระบบจำหน่ายไฟฟ้าต่าง ๆ ดังที่
กล่าวไปแล้วในเบื้องต้นมาคำนวณตามหลักการเดียวกับการคำนวณค่าบริการระบบโครงข่ายด้วยวิธี Postage 
Stamp กล่าวคืออัตราค่าบริการ Ancillary Service จะสามารถคำนวณได้จากการนำต้นทุนที่เกี่ยวข้องมาหารด้วย
ความต้องการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งหมดในระบบโครงข่ายซึ่งครอบคลุมทั้งผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไปและผู้ขอใช้บริการ
ระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้า ทั้งนี้สามารถแสดงสมการในการคำนวณได้ดังนีแ้สดงดังน้ี 

 
,VR dist

peak

Cost
AS =

P
 (5.6) 

โดยที่  

AS คือ อัตราค่าบริการ Ancillary Service ในระบบจำหน่าย [บาท/กิโลวัตต]์  
CostAS,dist คือ ต้นทุนสำหรับการดำเนินการด้าน Ancillary Service ในระบบจำหน่าย

ไฟฟ้า [บาท] 
Ppeak คือ ความต้องการใช้ไฟฟ้าส ูงส ุดของระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้า 

[กิโลวัตต]์ 
 

จากหลักการดังกล่าวจะพบว่าอัตราค่าบริการเสริมทั้งในรูปแบบการให้บริการเสริมที่การไฟฟ้าฝ่ายจำหนา่ย
ได้รับจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และการให้บริการเสริมที่การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายบริการให้แก่ผู้ใช้
ไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายเอง จะสามารถคำนวณได้หาก กฟผ. กฟภ. และ กฟน. สามารถพิจารณาแยก
สินทรัพย์สำหรับให้บริการเสริมอย่างไรก็ตามในปัจจุบันการเก็บข้อมูลบัญชีทรัพย์สินของการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง นั้น
จะยังไม่สามารถแยกได้อย่างชัดเจนว่าอุปกรณ์ใดมีหน้าที่ในการให้บริการเสริม ทำให้กา รพิจารณาต้นทุนด้าน 
Ancillary services ของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายนั้นสามารถทำได้ยากในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามในการศึกษานี้จะมี
การนำเสนอตัวอย่างการคำนวณอัตราค่าบริการเสริมเพิ่มเติมในหัวข้อ 5.3 
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5.1.2.2 แนวคิดพื้นฐานในการกำหนดอตัราค่าชดเชยพลังงานไฟฟ้าไม่สมดุล (Imbalance) 
ค่าชดเชยพลังงานไฟฟ้าไม่สมดุลจะเป็นค่าบริการที่จำเป็นต้องมีการเรียกเก็บเมื่อบุคคลที่สามมีการจ่าย

พลังไฟฟ้าที่จุดส่งและรับพลังไฟฟ้าที่จุดรับไม่เท่ากัน หรือบุคคลที่สามมีการจ่ายและรับพลังงานไฟฟ้าไม่เป็นไปตาม
แผน ซึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวจะทำให้การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายต้องมีการรับไฟฟ้า หรือจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้แก่
บุคคลที่สามเพื่อรักษาสมดุลกำลังไฟฟ้าในระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้า  

 
สำหรับอัตราค่าชดเชยพลังงานไฟฟ้าไม่สมดุล (Imbalance) เป็นอัตราที่มีผลจูงใจต่อการเข้ามาใช้บริการ

ของบุคคลที่สามเป็นอย่างมาก จากที่ได้หารือกับผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน ผู้ร่วมประชุมได้แสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับค่าบริการความไม่สมดุลอย่างหลากหลาย ตัวอย่างเช่น 

 

ความคิดเห็นที่ 1 มีความเห็นว่า กรณีที่ผู้ผลิตท าสัญญาซื้อขายไฟฟ้าให้กับลูกค้า 5 เมกะวัตต์ และท า
สัญญาใช้บริการโครงข่ายจ าหน่ายที่ 5 เมกกะวัตต์ ต่อมาผู้ใช้ไฟฟ้าลดความต้องการใช้ไฟฟ้าลงเหลือ 2 เมกะวัตต์ 
กรณีเช่นนี้ ผู้ผลิตจ าเป็นต้องลดก าลังการผลิตลงมาเหลือ 2 เมกะวัตต์ หรือไม่  หากไม่ลดก าลังการผลิตลงจะเสีย
ค่าปรับอะไรหรือไม่ ในกรณีที่ลดก าลังการผลิตลงนั้น จะสามารถขอช าระค่าบริการโครงข่ายตามก าลังไฟฟ้าที่ใช้
ส่งผ่านได้หรือไม่ 

ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1 ดังนี้ หากผู้ผลิตไม่ลดกำลังการผลิตให้เท่ากับโหลดจะส่งผลให้เกิดความไม่
สมดุลขึ้นจะทำให้เสียค่าชดเชยพลังงานไฟฟ้าไม่สมดุล และในกรณีที่ใช้บริการโครงข่ายน้อยกว่าที่ตกลงไว้ในสัญญา
จะไม่สามารถขอส่วนลดได้ เพราะการขอใช้บริการโครงข่ายเป็นบริบทเดียวกับการเช่าทรัพย์ ดังนั้น ผู้ใช้บริการจะ
ใช้เต็มพิกัดของสัญญาหรือใช้เพียงบางส่วนค่าใช้บริการที่ต้องจ่ายจะมีค่าเท่ากันตามที่ตกลงขอใช้บริการ แต่หากใช้
เกินกว่าที่ตกลงจะต้องเสียค่าบริการเพิ่ม 

ความคิดเห็นที่ 2 มีความเห็นว่า ค่าชดเชยพลังงานไฟฟ้าไม่สมดุล ต้องมีการระบุหน่วยให้ชัดเจนว่าจะใช้
หน่วยอะไร แต่เห็นด้วยที่มีการก าหนดบทปรับเป็นช่วงๆ เช่น ช่วงที่เกิดความไม่สมดุล 5 เปอร์เซ็นต์ อาจจะใช้
ค่าปรับค่าหนึ่ง หากเกินกว่านี้อาจจะใช้ค่าปรับอีกค่าหนึ่ง 

ตอบกลับความคิดเห็นที่ 2 ดังนี้ ในส่วนของค่าชดเชยพลังงานไฟฟ้าไม่สมดุล นั้นจะใช้หน่วยพลังงานไฟฟ้า 
โดยจะมีการกำหนดคาบเวลาที่จะพิจารณาความไม่สมดุล ตัวอย่างเช่น หากกำหนดคาบเวลาเป็น 15 นาที คือการ
พิจารณากำลังไฟฟ้าของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและกำลังของโหลดในคาบเวลา 15 นาที ว่าแตกต่างกันเท่าไร และนำ
ผลต่างน้ันมาหาผลต่างของพลังงานไฟฟ้าเพื่อเรียกเก็บเป็นค่าชดเชยพลังงานไฟฟ้าไม่สมดุล 
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ทั้งนี้ในเบื้องต้นคณะนักวิจัยได้จำแนกรูปแบบของการเกิดเหตุการณ์พลังงานไฟฟ้าไม่สมดุลออกเป็น 4 
รูปแบบหลัก คือ  

1) กรณีเกิดเหตุการณ์พลังงานไฟฟ้าไม่สมดุลเนื่องจากบุคคลที่สามสามารถผลิตไฟฟ้าได้มากกว่าความ
ต้องการพลังไฟฟ้าเกินขอบเขตที่กำหนด (เช่น ผลิตได้เกิน 5% จากที่ได้แจ้งกับการไฟฟ้าฝ่าย
จำหน่าย) ในกรณีนี้การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายจะรับซื้อพลังงานไฟฟ้าส่วนเกิน 

2) กรณีเกิดเหตุการณ์พลังงานไฟฟ้าไม่สมดุลเนื่องจากบุคคลที่สามสามารถผลิตไฟฟ้าได้มากกว่าความ
ต้องการพลังไฟฟ้า แต่ไม่เกินขอบเขตที่กำหนด (เช่น ผลิตได้ไม่เกิน 5% จากที่ได้แจ้งกับการไฟฟ้าฝ่าย
จำหน่าย) ในกรณีนี้การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายจะรับซื้อพลังงานไฟฟ้าส่วนเกินโดยที่อัตราควรจะสู งกว่า
อัตราที่รับซื้อในกรณีที่ที่เกินขอบเขตที่กำหนด 

3) กรณีเกิดเหตุการณ์พลังงานไฟฟ้าไม่สมดุลเนื่องจากบุคคลที่สามสามารถผลิตไฟฟ้าได้ต่ำกว่าความ
ต้องการพลังไฟฟ้าเกินขอบเขตที่กำหนด (เช่น ผลิตได้ต่ำเกินกว่า 5% จากที่ได้แจ้งกับการไฟฟ้าฝ่าย
จำหน่าย) ในกรณีนี้การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายจะขายพลังงานไฟฟ้าส่วนขาด 

4) กรณีเกิดเหตุการณ์พลังงานไฟฟ้าไม่สมดุลเนื่องจากบุคคลที่สามสามารถผลิตไฟฟ้าได้ต่ำกว่าความ
ต้องการพลังไฟฟ้าเกินขอบเขตที่กำหนด (เช่น ผลิตได้ต่ำแต่ไม่เกิน 5% จากที่ได้แจ้งกับการไฟฟ้าฝ่าย
จำหน่าย) ในกรณีนี้การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายจะขายพลังงานไฟฟ้าส่วนขาดโดยที่อัตราควรจะต่ ำกว่า
อัตราที่รับซื้อในกรณีที่ที่เกินขอบเขตที่กำหนด 

 
รูปแบบการเกิดเหตุการณ์พลังงานไฟฟ้าไม่สมดุลจะทำให้สามารถกำหนดอัตราค่าบริการพลังงานไฟฟ้าไม่

สมดุลได้ โดยในเบื้องต้นจะมีแนวคิดในการกำหนดค่าชดเชยพลังงานไฟฟ้าไม่สมดุล  (Imbalance) บนพื้นฐาน
แนวคิด 4 ประการ คือ 

 
1) ผู้ที่ทำให้เกิดเหตุการณ์พลังงานไฟฟ้าไม่สมดุลจะต้องเป็นผู้ชำระค่าบริการที่เกิดขึ้น ซึ่งในที่นี้ผู้ที่มี

แนวโน้มจะทำให้เกิดเหตุการณ์พลังงานไฟฟ้าไม่สมดุลคือบคุคลที่สาม 
2) อัตราค่าบริการพลังงานไฟฟ้าไม่สมดุลควรคำนึงถึงต้นทุนของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายที่เกิดขึ้น

เนื่องจากเหตุการณ์พลังงานไฟฟ้าไม่สมดุล 
3) อัตราค่าบริการพลังงานไฟฟ้าไม่สมดุลเมื่อบุคคลที่สามต้องการรับไฟฟ้า (ซื้อไฟฟ้า) เพิ่มเติมจากการ

ไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย หรือการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายจำเป็นต้องมีการขายไฟฟ้าเพิ่มเติม ในกรณีนี้การไฟฟ้า
ฝ่ายจำหน่ายควรจะขายไฟฟ้าในราคาที่ไม่ต่ำกว่าอัตราค่าไฟฟ้าขายปลีก และเป็นธรรมกับผู้ที่มีส่วนได้
ส่วนเสีย 
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4) อัตราค่าบริการพลังงานไฟฟ้าไม่สมดุลเมื่อบุคคลที่สามจ่ายไฟฟ้าเกินกว่าความต้องการไฟฟ้าของ
ลูกค้าของบุคคลที่สาม หรือกรณีที่การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายจำเป็นต้องมีการรับซื้อไฟฟ้าเพิ่มเติม ในกรณี
นั้นการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายควรจะซื้อไฟฟ้าในราคาที่ไม่สูงกว่าอัตราค่าไฟฟ้าหรือราคารับซื้อไฟฟ้าอัตรา
ต่ำสุดที่การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายรับซื้ออยู่ในปัจจุบัน และเป็นธรรมกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 
ต้นทุนที่มีการเรียกเก็บผ่านอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าไม่สมดุลไม่ควรซ้ำซ้อนกับต้นทุนที่ได้มีการเรียกเก็บจาก

บุคคลที่สามผ่านค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น จากหลักคิดข้อที่ 3 ว่าการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายควรจะขายไฟฟ้าใน
กรณีที่เกิดพลังงานไฟฟ้าไม่สมดุลไม่ต่ำกว่าค่าไฟฟ้าขายปลีก แต่อย่างไรก็ตาม จะพบว่าค่าไฟฟ้าขายปลีกนั้นมีการ
พิจารณาถึงต้นทุนระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าไปแล้วบางส่วน ดังนั้น ในกรณีที่บุคคลที่สามต้องซื้อไฟฟ้าเพิ่มเติม
นั้น ต้นทุนระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในค่าไฟฟ้าขายปลีกนี้ ไม่ ควรทับซ้อนกับต้นทุนค่าบริการระบบ
โครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าที่บุคคลที่สามได้จ่ายไปแล้วผ่านค่าบริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้า ( Wheeling 
Charge) 

ค่าชดเชยพลังงานไฟฟ้าไม่สมดุลเป็น (Imbalance) เป็นอัตราค่าบริการที่ผู้ขอใช้บริการระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าค่อนข้างให้ความสนใจ เนื่องว่าค่าชดเชยพลังงานไฟฟ้าไม่สมดุลจะส่งผลต่อต้นทุนหรือรายรับที่เพิ่มขึ้น/ลดลง
ของผู้ขอใช้บริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้า โดยหากมีการเรียกเก็บค่าบริการชดเชยพลังงานไฟฟ้าไม่สมดุลใน
อัตราที่สูงเกินไปอาจจะส่งผลให้ไม่จูงใจให้บุคคลที่สามเข้ามาขอใช้และเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้า 
แต่หากอัตราค่าบริการพลังงานไฟฟ้าไม่สมดุลถูกกำหนดในอัตราที่ต่ำเกินไปนั้นอาจจะส่งผลให้ผู้ขอใช้บริการขาด
แรงจูงใจในการควบคุมสมดุลของการจ่ายไฟฟ้า ดังนั้นทางคณะนักวิจัยจึงเสนอแนวทางการเรียกเก็บค่าบริการ
ความไม่สมดุลในรูปแบบต่าง ๆ โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของทั้งฝั่งผู้ขอใช้บริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้า 
การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย และหน่วยงานส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
คณะนักวิจัยได้เสนอแนวทางการกำหนดอัตราค่าชดเชยพลังงานไฟฟ้าไม่สมดุลทั้งหมด 5 รูปแบบ ดังนี ้
 
1) การกำหนดอัตราชดเชยพลังงานไฟฟ้าไม่สมดุลตามอัตราค่าไฟฟ้าขายปลีกเฉลี่ยและขายส่งเฉลี่ย 
การกำหนดอัตราชดเชยพลังงานไฟฟ้าไม่สมดุลตามอัตราค่าไฟฟ้าขายปลีกเฉลี่ยและอัตราค่าไฟฟ้าขายส่ง

เฉลี่ยนั้น หากเกิดความไม่สมดุลของพลังงานไฟฟ้าระหว่างผู้ขอใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่ เป็นผู้ผลิตไฟฟ้า
และผู้ใช้ไฟฟ้าขึ้น การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายจะต้องรักษาสมดุลของพลังงานไฟฟ้าในระบบโครงข่ายไฟฟ้า และเพื่อให้
การกำหนดอัตรามีความเข้าใจง่าย ในรูปแบบที่ 1 จะใช้อัตราที่เป็นค่าเฉลี่ยแทนการใช้อัตราตามช่วงเวลา โดยการ
ไฟฟ้าจะทำการรับซื้อไฟฟ้าตามอัตราค่าไฟฟ้าขายส่งเฉลี่ย และขายไฟฟ้าตามอัตราค่าไฟฟ้าขายปลีกเฉลี่ย กล่าวคือ 
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กรณีที่กำลังไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้ามีค่ามากกว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าจะทำให้เกิดกำลังไฟฟ้าส่วนเกิน
ขึ้น การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายจะต้องเป็นผู้รักษาสมดุลโดยการรับกำลังไฟฟ้าส่วนเกินนี้เข้ามาสู่ระบบด้วยอัตราค่า
ไฟฟ้าขายส่งเฉลี่ย สำหรับกรณีที่กำลังไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้ามีค่าน้อยกว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าทำให้
กำลังไฟฟ้าไม่เพียงพอ การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายจำเป็นต้องเป็นรักษาสมดุลของพลังงานไฟฟ้าโดยการจ่ายกำลังไฟฟ้า
ที่ขาดนี้ให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้า ซึ่งพลังงานไฟฟ้าที่ขายให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าจะขายในอัตราค่าไฟฟ้าขายปลีกเฉลี่ย 

การกำหนดอัตราค่าบริการพลังงานไฟฟ้าไม่สมดุลรูปแบบนี้ มีแนวโน้มที่จะอนุญาตให้ผู้ขอใช้บริการระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าก่อให้เกิดความไม่สมดุลได้ค่อนข้างสูง เนื่องจากการรับซื้อ/ขายกำลังไฟฟ้าเพื่อรักษาสมดุลนั้นเป็น
อัตราเดียวกับอัตราค่าไฟฟ้าปกติและไม่มีบทปรับ การก่อให้เกิดความไม่สมดุลในระบบจำหน่ายไฟฟ้าจึงไม่ได้ส่งผล
เสียต่อผู ้ขอใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้ามากนัก ทำให้ผู ้ขอใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าไม่จำเป็นต้องมี
มาตรการควบคุมการเกิดความไม่สมดุลอย่างจริงจังและก่อให้เกิดภาระในการช่วยรักษาสมดุลของพลังงานไฟฟ้า
ต่อการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายเป็นหลัก อย่างไรก็ตามข้อดีของการกำหนดอัตราค่าบริการความไม่สมดุลรูปแบบนี้ คือ 
สามารถจูงใจให้บุคคลที่สามเข้ามาใช้บริการโครงข่ายได้ดีกว่ากำหนดกำหนดอัตราค่าชดเชยพลังงานไฟฟ้าไม่สมดุล
ด้วยรูปแบบอ่ืน 

 
2) การกำหนดอัตราชดเชยพลังงานไฟฟ้าไม่สมดุลตามอัตราส ูงส ุดของค่าไฟฟ้าขายปลีกและ 

ค่าไฟฟ้าขายส่ง 
ในรูปแบบที่ 1 นั้น การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายจะรักษาสมดุลของคู่สัญญาโดยการรับซื้อ/ขายกำลังไฟฟ้าตาม

อัตราค่าไฟฟ้าขายปลีกเฉลี่ยและอัตราค่าไฟฟ้าขายส่งเฉลี่ย สำหรับการกำหนดอัตราค่าบริการความไม่สมดุลใน
รูปแบบที่ 2 การกำหนดอัตราชดเชยพลังงานไฟฟ้าไม่สมดุลตามอัตราสูงสุดของค่าไฟฟ้าขายปลีกและค่าไฟฟ้าขาย
ส่ง น้ีจะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป โดยจะมีการพิจารณาบทปรับที่มากขึ้นเพื่อจูงใจให้ผู้ขอใช้บริการระบบ
โครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าหลีกเลี่ยงการทำให้เกิดความไม่สมดุลของการส่งกำลังไฟฟ้า การกำหนดอัตราค่าชดเชย
พลังงานไฟฟ้าไม่สมดุลในรูปแบบที่ 2 นี้ กรณีที่กำลังไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้ามีค่ามากกว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าของ
ผู้ใช้ไฟฟ้า (เกิดกำลังไฟฟ้าส่วนเกิน) การไฟฟ้าต้องเป็นผู้รักษาสมดุลโดยการรับกำลังไฟฟ้าส่วนเกินนี้เข้ามาสู่ระบบ 
โดยการรับซื้อนั้น ไม่ว่าความไม่สมดุลจะเกิดในช่วงใด (ไม่ว่าช่วงโหลดสูงหรือโหลดต่ำ) อัตราค่าบริการที่จะเรียก
เก็บจากคู่สัญญาคืออัตราค่าไฟฟ้าขายส่งในช่วงโหลดต่ำ (Off-Peak) ในส่วนของกรณีที่กำลังไฟฟ้าของผู้ผลิตน้อย
กว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้า (กำลังไฟฟ้าของผู้ผลิตไม่เพียงพอโหลด) การไฟฟ้าต้องเป็นผู้รักษาสมดุล
โดยการจ่ายกำลังไฟฟ้าที่ขาดนี้ให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้า โดยการขายพลังงานไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายนั้น ไม่ว่า
ความไม่สมดุลจะเกิดในช่วงใด (ไม่ว่าช่วงโหลดสูงหรือโหลดต่ำ) อัตราค่าบริการที่จะเรียกเก็บจากคู่สัญญาคืออัตรา
ค่าไฟฟ้าขายปลีกในช่วงโหลดสูง (Peak) 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาอัตราค่าบริการสายส่งไฟฟ้า (Wheeling Charge) สำหรับ Third Party Access 

 

5-28 
 

การเรียกเก็บอัตราค่าบริการที่มีการกำหนดให้การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายรับซื้อตามอัตราค่าไฟฟ้าขายส่ง
ในช่วงโหลดต่ำ (Off-Peak) (รับซื้อในราคาถูกที่สุด) และขายไฟฟ้าด้วยอัตราค่าไฟฟ้าขายปลีกในช่วงโหลดสูง 
(Peak) (ขายในราคาแพงที่สุด) จะช่วยทำให้ผู้ขอใช้บริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าตระหนักถึงภาระของการ
ไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายที่จะเพิ่มขึ้นเนื่องจากผลของพลังงานไฟฟ้าไม่สมดุล และผู้ขอใช้บริการระบบโครงข่ายเหล่านี้จะ
หลีกเลี่ยงการทำให้เกิดความไม่สมดุลเพื่อลดต้นทุนในการซื้อ/ขายไฟฟ้าที่เพ่ิมขึ้น 

 
3) การกำหนดอัตราชดเชยพลังงานไฟฟ้าไม่สมดุลตามตามสัดส่วนของความไม่สมดุล 
การกำหนดอัตราชดเชยพลังงานไฟฟ้าไม่สมดุลในรูปแบบนี้จะเป็นการปรับอัตราค่าชดเชยพลังงานไฟฟ้า

ไม่สมดุล ตามสัดส่วนความไม่สมดุลที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นแนวทางการควบคุมความไม่สมดุลที่ได้แนวคิดมาจากข้อบังคับ
การซื้อขายไฟฟ้า สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) ประเภท Firm ซึ่งขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย โดยมีแนวคิดว่า หากบุคคลที่สามผู้ใช้บริการโครงข่ายก่อให้เกิดความไม่สมดุ ลในสัดส่วนที่สูง อัตรา
ค่าบริการจะยิ่งส่งผลในเชิงลบต่อผู้ใช้บริการ (กำลังการผลิตส่วนเกินขายได้ในอัตราที่ต่ำ และ กำลังการผลิตส่วน
ขาดต้องขอซื้อในอัตราที่สูง) หากก่อให้เกิดความไม่สมดุลในสัดส่วนที่ไม่สูงนัก อัตราค่าบริการจะใกล้เคียงกับอัตรา
ค่าไฟฟ้าปกติ สาเหตุทีต่้องมีการปรับอัตราค่าบริการตามสัดส่วนของความไม่สมดุลก็เพื่อต้องการสร้างแรงจูงใจให้มี
การควบคุมสมดุลของการส่งผ่านกำลังไฟฟ้าให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นจะขอเสนอ
ตัวอย่างแนวทางการปรับอัตราค่าบริการตามสัดส่วนความไม่สมดุลดังต่อไปนี้ โดยข้อมูลต่าง ๆ ที่นำเสนอนั้นเป็น
เพียงแนวทางในการกำหนดอัตราค่าบริการเท่านั้น ต้องมีการปรึกษาหารือรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อ
หาความเหมาะสมของการกำหนดอัตราค่าชดเชยพลังงานไฟฟ้าไม่สมดุล 

ตัวอย่างการกำหนดอัตราค่าบริการซึ่งแปรผันตามสัดส่วนของความไม่สมดุล 
- สัดส่วนความไม่สมดุลอยู่ในช่วง 0 ถึง 2 สำหรับกรณีที่บุคคลที่สามต้องการซื้อไฟฟ้าส่วนที่ขาด

จากการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย ให้ซื้อในอัตรา 1.25 เท่า (เพิ่มขึ้น 25 เปอร์เซ็นต์) ของอัตราค่าไฟฟ้า
ปกติ กรณีที่บุคคลที่สามต้องการขายไฟฟ้าส่วนเกินให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย ให้ขายในอัตรา 
0.75 เท่า (ลดลง 25 เปอร์เซ็นต์) ของอัตราค่าไฟฟ้าปกติ 

- สัดส่วนความไม่สมดุลอยู่ในช่วง 2 ถึง 5 เปอร์เซ็นต์ สำหรับกรณีที่บุคคลที่สามต้องการซื้อไฟฟ้า
ส่วนที่ขาดจากการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย ให้ซื้อในอัตรา 1.50 เท่า (เพิ่มขึ้น 50 เปอร์เซ็นต์) ของ
อัตราค่าไฟฟ้าปกต ิกรณีที่บุคคลที่สามต้องการขายไฟฟ้าส่วนเกินให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย ให้
ขายในอัตรา 0.50 เท่า (ลดลง 50 เปอร์เซ็นต์) ของอัตราค่าไฟฟ้าปกติ 
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ข้อมูลที่นำเสนอนั้นเป็นการนำเสนอเพื่อให้เข้าใจถึงหลักการของรูปแบบการกำหนดอัตราค่าบริการความ
ไม่สมดุลรูปแบบหนึ่งเท่านั้น การกำหนดสัดส่วนและอัตราค่าบริการเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น ต้องมีการหารือ
ร่วมกันกับทุกฝ่ายเสียก่อนถึงจะได้บทสรุปของแนวทางการกำหนดอัตราค่าบริการความไม่สมดุล 

 
4) การกำหนดอัตราชดเชยพลังงานไฟฟ้าไม่สมดุล จากประมาณการต้นทุนของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายที่

เพิ่มขึ้น 
การกำหนดอัตราชดเชยพลังงานไฟฟ้าไม่สมดุล จากประมาณการต้นทุนของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายที่

เพิ่มขึ้นน้ี เป็นการเพิ่มบทปรับสำหรับผู้ที่ทำให้เกิดความไม่สมดุลในโครงข่ายไฟฟ้า โดยกำหนดให้ต้นทุนในการซื้อ
ไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายมีค่าเทียบเท่ากับค่าไฟฟ้าขายส่งเฉลี่ย และพิจารณาส่วนต่างของต้นทุนที่การไฟฟ้า
ต้องซื้อและขายไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นจากค่าไฟฟ้าเฉลี่ยเป็นบทปรับของผู้ขอใช้ระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้า 

ในกรณีที่ผู้ผลิตไฟฟ้าผลิตไฟฟ้าได้น้อยกว่าความต้องการใช้ไฟฟ้า ผู้ขอใช้บริการระบบโครงข่ายจำหน่าย
ไฟฟ้านี้จำเป็นต้องซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย โดยการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายจะขายไฟฟ้าในราคาเทียบเท่ากับ
อัตราค่าไฟฟ้าขายปลีก อย่างไรก็ตามการที่ผู้ผลิตไฟฟ้าผลิตไฟฟ้าได้น้อยกว่าความต้องการใช้ไฟฟ้านี้จะก่อให้เกิด
ความไม่สมดุลในระบบไฟฟ้าและการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายจำเป็นต้องซื้อไฟฟ้าเพิ่มเติม ดังนั้นผู้ขอใช้บริ การระบบ
โครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าจึงจำเป็นต้องจ่ายค่าปรับเพิ่มเติม ซึ่งบทปรับที่ผู้ขอใช้บริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้า
ต้องจ่ายนี้จะคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราค่าไฟฟ้าขายส่งในช่วง Peak ที่สูงที่สุด กับ อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ย 
(ประมาณการเป็นต้นทุนในการซื้อไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย) โดยขอเรียกอัตราค่านี้ว่า อัตรา
ค่าปรับกำลังไฟฟ้าส่วนขาด ดังนั้น ค่าชดเชยพลังงานไฟฟ้าไม่สมดุลส่วนนี้ เท่ากับ อัตราค่าไฟฟ้าขายปลีกบวก
ค่าปรับกำลังไฟฟ้าส่วนขาด 

ในกรณีที่ผู้ผลิตไฟฟ้าผลิตไฟฟ้าได้มากกว่าความต้องการใช้ไฟฟ้า ผู้ขอใช้บริการระบบโครงข่ายจำหน่าย
ไฟฟ้านี้จำเป็นต้องขายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย โดยการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายจะรับซื้อไฟฟ้าในราคาเทียบเท่า
กับอัตราค่าไฟฟ้าขายส่ง อย่างไรก็ตามการที่ผู้ผลิตไฟฟ้าได้สูงกว่าความต้องการใช้ไฟฟ้านี้จะก่อให้ เกิดความไม่
สมดุลในระบบไฟฟ้าและการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายจำเป็นต้องรับซื้อไฟฟ้าส่วนเกิน ดังนั้นผู้ขอใช้บริการระบบโครงข่าย
จำหน่ายไฟฟ้าจึงจำเป็นต้องจ่ายค่าปรับเพิ่มเติม ซึ่งบทปรับที่ผู้ขอใช้บริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าต้องจ่ายนี้
จะคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยนกับอัตราค่าไฟฟ้าขายส่งในช่วง Off-Peak (ประมาณการเป็นค่า
เสียโอกาสในการซื้อไฟฟ้าในราคาถูกของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย) โดยขอเรียกอัตราค่านี้ว่า อัตราค่าปรับกำลังไฟฟ้า
ส่วนเกิน ดังนั้น ค่าชดเชยพลังงานไฟฟ้าไม่สมดุลส่วนนี้ เท่ากับ อัตราค่าไฟฟ้าขายส่งลบค่าปรับกำลังไฟฟ้าส่วนเกิน 
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5) การกำหนดอัตราชดเชยพลังงานไฟฟ้าไม่สมดุล จากประมาณการต้นทุนของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายที่
เพิ่มขึ้น และกำหนดตามสัดส่วนของความไม่สมดุล 

จากการหารือร่วมกับการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับความเห็นว่า วิธีตามรูปแบบที่ 1 
และรูปแบบที่ 2 นั้นไม่ค่อยเหมาะสม เนื่องจากวิธีการกำหนดอัตราชดเชยพลังงานไฟฟ้าไม่สมดุลควรคำนึงถึงการ
กำหนดอัตราตามช่วงเวลา อย่างไรก็ตาม การกำหนดอัตราตามสัดส่วนความไม่สมดุลตามรูปแบบที่ 3 และการ
กำหนดอัตราด้วยวิธีเพิ่มบทปรับตามรูปแบบที่ 4 นั้นเป็นวิธีการที่มีความเหมาะสม ซึ่งหากสามารถนำแนวคิดของ
ทั้ง 2 รูปแบบนี้มาประยุกต์เข้าด้วยกันอาจทำให้ได้แนวทางการกำหนดอัตราชดเชยพลังงานไฟฟ้าไม่สมดุลที่
เหมาะสมมากยิ่งขึ้น 

ดังนั้น คณะนักวิจัยจึงได้เสนอแนวคิดการกำหนดอัตราชดเชยพลังงานไฟฟ้าไม่สมดุลรูปแบบที่ 5 ซึ่งเป็น
การนำแนวคิดของรูปแบบที่ 3 และรูปแบบที่ 4 มาประยุกต์ใช้ โดยจะมีการกำหนดค่าปรับกำลังไฟฟ้าส่วนขาด 
และค่าปรับกำลังไฟฟ้าส่วนเกิน ด้วยวิธีการเช่นเดียวกับที่ได้เสนอในรูปแบบที่ 4 แต่ในรูปแบบที่ 4 จะนำค่าบทปรับ
ไปบวกหรือลบกับอัตราค่าไฟฟ้าปกติ และนำอัตราที่คำนวณได้ไปเรียกเก็บจากผู้ที่ก่อให้เกิดความไม่สมดุล โดย
ไม่ได้คำนึงถึงสัดส่วนความไม่สมดุลว่ามากหรือน้อยเพียง จึงนำหลักกำหนดตามสัดส่วนของความไม่สมดุลตาม
รูปแบบที่ 3 มาปรับใช้กับการคิดบทปรับ โดยสมมติให้ช่วงความไม่สมดุลอยู่ในร้อยละ 0 ถึง 2 อาจลดบทปรับลง
ครึ่งหนึ่งจากค่าปกติ ขณะที่ช่วงความไม่สมดุลร้อยละ 2 ถึง 5 ใช้บทปรับค่าปกติ 

 

5.1.2.3 แนวคิดพื้นฐานในการกำหนดอตัราค่าบริการ Backup 
ค่าบริการ Backup จะเป็นค่าบริการที่พิจารณาในการคืนเงินการลงทุนของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายในส่วน

ที่จำเป็นต้องมีการลงทุนเพื่อสำรองและรองรับระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ผิดปกติ หรือ
เหตุการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งต้นทุนส่วนใหญ่ที่จะเรียกเก็บผ่านค่าบริการ Backup อาจพิจารณาจากต้นทุนในการลงทุน
สำหรับสายจำหน่าย หม้อแปลงไฟฟ้า หรือสถานีไฟฟ้า ที่จำเป็นต้องมีการลงทุนเกินกว่าการใช้งานจริง กล่าวคือ
การลงทุนส่วนเกินนี้จะเป็นการลงทุนที่ทำให้ค่าขีดความสามารถในการรองรับกระแสไฟฟ้าได้ หรือ Utilization 
Factor (UF) ของอุปกรณ์ในระบบจำหน่ายไฟฟ้า ได้แก่ หม้อแปลงไฟฟ้า และ สายส่ง/สายจำหน่าย มีค่าต่ำกว่ า 
100% ดังนั้น ในเบื้องต้นคณะนักวิจัยได้มีแนวคิดในการแบ่งความจุไฟฟ้าของอุปกรณ์ต่าง ๆ ในระบบโครงข่าย
จำหน่ายไฟฟ้าเป็นสองส่วน คือ ความจุสำหรับการรองรับการทำงานในสภาวะปกติ และ ความจุสำหรับสำรอง
ไฟฟ้ากรณีจ่ายไฟฟ้าฉุกเฉิน ซึ่งความจุทั้งสองส่วนนี้จะพิจารณาบนพื้นฐานของหลักเกณฑ์ด้านพิกัดการรับโหลด 
(Loading Criteria) ของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย โดยในเบื้องต้นคณะนักวิจัยได้รับข้อมูลเกณฑ์ด้านพิกัดการรับ
โหลดของ กฟภ. ซึ่งสามารถแสดงได้ดังตารางที่ 5.4 ทั้งนี้เมื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การวางแผนระบบไฟฟ้าด้านพิกัด
การรับโหลด (Load Criteria) จะพบว่าสำหรับอุปกรณ์ในระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าจะมีพิกัดการรับโหลดใน
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กรณีจ่ายไฟปกติอยู่ที่ร้อยละ 80 ของพิกัด โดยจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะทำให้สามารถแบ่งค วามจุ (Capacity) 
ของอุปกรณ์ในระบบโครงข่ายไฟฟ้าออกเป็นความจุสำหรับการรองรับการทำงานในสภาวะปกติ และ ความจุ
สำหรับสำรองไฟฟ้ากรณีจ่ายไฟฟ้าฉุกเฉินได้ดังแสดงในรูปที่ 5.8  
 
ตารางที่ 5.4 หลักเกณฑ์การวางแผนระบบไฟฟ้า เกณฑ์ด้านพิกัดการรับโหลด (Load Criteria) 

 
 

 
รูปที่ 5.8 แนวคิดเบื้องต้นในการแบ่งพิกัดกำลังของอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับคำนวณค่าบริการ Backup 
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อย่างไรก็ตามจากการหารือร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายจะพบว่าหลักเกณฑ์ด้านพิกัดโหลด ( Load 
Criteria) จะเป็นหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการวางแผนพัฒนาระบบจำหน่ายเท่านั้น ซึ่งการใช้งานระบบโครงข่ายจำหน่าย
ไฟฟ้าโดยปกตินั ้นจะมีการรักษาค่าตัวประกอบการใช้ไฟฟ้า (Utilization Factor: UF) ของอุปกรณ์ในระบบ
โครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าจะรักษาไว้ที่ระดับประมาณ 30 – 60% เท่านั้น ดังนั้นหากพิจารณาค่าบริการ Backup 
เป็นค่าบริการที่พิจารณาในการคืนเงินการลงทุนของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายในส่วนที่จำเป็นต้องมีการลงทุนเพื่อ
สำรองและรองรับระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ผิดปกติ หรือเหตุการณ์ฉุกเฉินแล้วอาจ
กล่าวได้ว่าความจุสำหรับสำรองไฟฟ้ากรณีจ่ายไฟฟ้าฉุกเฉินได้จะพิจารณาเป็นความจุส่วนที่เหลือจากการใช้งาน
ปกต ิหรือคิดเป็นประมาณ 40 – 70% ของความจุของอุปกรณ ์

เมื่อสามารถแบ่งความจุของอุปกรณ์ในระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าเป็นสองส่วนแล้วจะทำให้สามารถ
พิจารณาต้นทุนที่เกิดขึ้นสำหรับการคิดค่าบริการ Backup ตามสัดส่วนของความจุสำหรับสำรองไฟฟ้าในกรณี
จ่ายไฟฉุกเฉิน ซึ่งจากข้อมูลที่ได้รับจากการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย Utilization Factor (UF) ของอุปกรณ์ในระบบ
โครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าของ กฟภ. มีค่าเท่ากับ 56.41% และ Utilization Factor (UF) ของอุปกรณ์ในระบบ
โครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าของ กฟน. มีค่าเท่ากับ 60% กล่าวคือต้นทุนที่เกิดขึ้นสำหรับการคิดค่าบริการสำรองไฟฟ้า-
ของ กฟภ. และ กฟน. จะคิดเป็นต้นทุนส่วนที่เหลือ 43.59% และ 40% ของต้นทุนระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้า 
ตามลำดับ (56.41% ของต้นทุนระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้า กฟภ. และ 60% ของต้นทุนระบบโครงข่ายจำหน่าย
ไฟฟ้า กฟน. จะใช้สำหรับคำนวณอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้า)  (กรณีพิจารณาเฉพาะอัตรา
ค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าและค่าบริการสำรองไฟฟ้า โดยไม่พิจารณาต้นทุนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สำหรับกรณีที่มี
การพิจารณาควบคู่กับอัตราค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี ่ยวข้องจะนำเสนอต่อไปในหัวข้อที่  5.2.3) ทั้งนี้เมื ่อสามารถ
พิจารณาต้นทุนสำหรับการสำรองไฟฟ้าในการณีจ่ายไฟฟ้าฉุกเฉินได้แล้ว จะทำให้สามารถคำนวณอัตราค่าบริการ
สำรองไฟฟ้าได้ โดยการนำต้นทุนค่าสำรองไฟฟ้าในกรณีจ่ายไฟฉุกเฉินมาหารด้วยความต้องการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้
ไฟฟ้าทั้งหมดในระบบโครงข่าย ซึ่งสามารถแสดงสมการในการคำนวณได้ดังนี ้
 

BR

peak

Cost
BR =

P
 (5.7) 

โดยที่  

BR คือ อัตราค่าบริการ Backup [บาท/กิโลวัตต]์ 

CostBR,dist คือ ต้นทุนสำหรับ Backup Charge ในระบบจำหน่ายไฟฟ้า [บาท]  

Ppeak  
คือ ความต้องการใช้ไฟฟ้าส ูงส ุดของระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้า 

[กิโลวัตต]์ 
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5.1.2.4 แนวคิดพื้นฐานในการกำหนดอตัราค่าบริการการเชื่อมต่อ (Connection Charge) 
ในการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าของผู้ขอใช้บริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้านั ้นจะ

ก่อให้เกิดต้นทุนที่เพิ่มมากขึ้นต่อการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายทั้งนี้ต้นทุนที่เกิดขึ้นดังกล่าวนั้นอาจจะมีลักษณะที่แตกต่าง
ตามปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเชื่อมต่อ ระบบมิเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่เป็นไปตามความ
ต้องการของผู้ขอใช้บริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้า ซึ่งอัตราค่าบริการการเชื่อมต่อ (Connection Charge) 
นั้นคณะนักวิจัยมีความเห็นว่าควรมีการกำหนดอย่างเหมาะสมโดยการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
จริง 
 

5.1.2.5 แนวคิดพื้นฐานในการกำหนดอตัราค่าบริการกำลังไฟฟ้าสูญเสีย (Loss Charge) 
ในการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าของผู้ขอใช้บริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าเพื่อส่ง

พลังงานไฟฟ้าผ่านไปให้ลูกค้าของผู้ขอใช้บริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้านั้นจำเป็นต้องคำนึงถึงกำลังไฟฟ้า
สูญเสียที่เกิดขึ้นในระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าร่วมด้วย ทั้งนี้สำหรับการชดเชยต้นทุนกำลังไฟฟ้าสูญเสียที่เกิดขึ้น
ในระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้า คณะนักวิจัยมีแนวคิดให้ผู้ผลิตไฟฟ้ามีการผลิตไฟฟ้าสูงกว่าปริมาณความต้องการ
ใช้ไฟฟ้าโดยผู้ผลิตไฟฟ้าควรจ่ายกำลังไฟฟ้าสูงกว่าความต้องการไฟฟ้าคิดเป็นร้อยละเทียบเท่ากับค่าเฉลี่ยของ
กำลังไฟฟ้าสูญเสียในระบบโครงข่ายเพื่อชดเชยกำลังไฟฟ้าที่สูญเสียที่จะเกิดขึ้นจากการส่งจ่ายพลังไฟฟ้าเนื่องจากผู้
ขอใช้บริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้า เช่น หากระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้ามีกำลังไฟฟ้าสูญเสียเฉลี่ยอยู่ที่
ร้อยละ 2 และผู้ขอใช้บริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าไฟฟ้ามีการทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับลูกค้าของผู้ขอใช้
บริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าด้วยขนาด 10 MW ผู้ขอใช้บริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าซึ่งทำหน้าที่
เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าจำเป็นต้องจ่ายกำลังไฟฟ้ารวม 10.2 MW ในขณะที่ลูกค้าของผู้ขอใช้บริการระบบโครงข่าย
จำหน่ายไฟฟ้ายังคงใช้มาการใช้ไฟฟ้าเพียง 10 MW โดยส่วนต่างกำลังไฟฟ้า 0.2 MW จะเป็นกำลังไฟฟ้าสำหรับ
ชดเชยกำลังไฟฟ้าสูญเสียที่จะเกิดขึ้นในระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้า 

อ้างอิงจากของมูลกำลังไฟฟ้าสูญเสียในระบบจำหน่ายตามคณะทำงานพยากรณ์ฯ กำลังไฟฟ้าสูญเสียใน
ระบบจำหน่ายของ กฟภ. มีค่าอยู่ที่ร้อยละ 5.40 ในขณะทีก่ำลังไฟฟ้าสูญเสียในระบบจำหน่ายของ กฟน. มีค่าอยู่ที่ 
3.60 กล่าวคือ 

- ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าซื้อขายไฟฟ้าในพื้นที่ของ กฟภ. ผู้ ผู้ผลิตไฟฟ้าต้องจ่าย
กำลังไฟฟ้าเพิ่มเติมร้อยละ 5.40 เพื่อชดเชยกำลังไฟฟ้าสูญเสียในระบบจำหน่าย  

- ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าซื้อขายไฟฟ้าในพื้นที่ของ กฟน. ผู้ผู้ผลิตไฟฟ้าต้องจ่าย
กำลังไฟฟ้าเพิ่มเติมร้อยละ 3.60 เพื่อชดเชยกำลังไฟฟ้าสูญเสียในระบบจำหน่าย  
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- ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าซื้อขายไฟฟ้าข้ามพื้นที่ของ กฟภ. และ กฟน. ผู้ผู้ผลิต
ไฟฟ้าต้องจ่ายกำลังไฟฟ้าเพ่ิมเติมร้อยละ 5.05 (กำลังไฟฟ้าสูญเสียเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามความต้องการ
ไฟฟ้าในพื้นที่ กฟภ. และ กฟน.) เพื่อชดเชยกำลังไฟฟ้าสูญเสียในระบบจำหน่าย 

 

5.1.2.6 แนวคิดพื้นฐานในการกำหนดอัตราค่าบริการค่าใช้จ่ายนโยบายภาครัฐ (Policy Expense Charge: 
PE) 

จากการหารือร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายเมื่อผู้ขอใช้บริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าขอเชื่อมต่อกับ
ระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าเพื่อส่งผ่านพลังงานไฟฟ้าไปยังลูกค้าของผู้ขอใช้บริการนั้นควรมีการพิจารณา
องค์ประกอบของค่าใช้จ่ายนโยบายภาครัฐ (Policy Expense: PE) ร่วมด้วย ทั้งนี้เพื่อไม่ให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไปนั้นต้อง
แบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากนโยบายภาครัฐดังกล่าวนี้ ซึ่งในการกำหนดอัตราค่าบริการค่าใช้จ่ายนโยบาย
ภาครัฐนั้น คณะนักวิจัยเสนอให้กำหนดที่ 0.28 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง ตามมติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
กิจการพลังงาน ซึ่งเป็นองค์ประกอบของค่าใช้จ่ายนโยบายภาครัฐของอัตรา Wheeling Charge ในโครงการ 
Sandbox 
 

5.1.3 หลักการคำนวณทางการเงินของอัตราค่าบริการต่าง ๆ 
ในหัวข้อที่ 5.1.1 และ 5.1.2 ได้นำเสนอแนวคิดพื้นฐานในการกำหนดอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 

(Wheeling Charge) และอัตราค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยได้มีการนำเสนอสมการในการคำนวณอย่างง่าย 
อย่างไรก็ตามในการคำนวณอัตราค่าบริการต่างระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้า  (Wheeling Charge) และอัตรา
ค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกเหนือจากต้องคำนึงถึงต้นทุนค่าบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้วนั้นจำเป็นต้อง
คำนึงถึงปัจจัยอื่น ๆ ร่วมได้ เช่น ต้นทุนทางการเงินของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย รายได้ที่การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายพึง
ได้รับ และภาษีที่การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายต้องชำระ เป็นต้น ดังนั้นในหัวข้อนีจ้ึงจะกล่าวถึงหลักการการคำนวณอัตรา
ค่าบริการต่าง ๆ ได้แก่ อัตราค่าบริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้า (Wheeling Charge) อัตราค่าบริการสำรอง
ไฟฟ้า (Backup Charge) และอัตราค่าบริการเสริม (Ancillary Services) สำหรับผู้ขอใช้บริการระบบโครงข่าย
จำหน่ายไฟฟ้าโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ดังที่ได้กล่าวไปข้างต้น ในส่วนอัตราค่าชดเชนพลังงานไฟฟ้าไม่สมดุล 
(Imbalance Charge) อัตราค่าบริการการเชื่อมต่อ (Connection Charge) อัตราค่าบริการกำลังไฟฟ้าสูญเสีย 
(Loss Charge) และอัตราค่าบริการค่าใช้จ่ายนโยบายภาครัฐ (Policy Expense Charge) ในโครงการศึกษานี้จะ
ไม่คำนึงถึงปัจจัยดังกล่าวนี ้
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ทั้งนี้ในหัวข้อนี้จะแบ่งออกเป็น 2 หัวข้อ ตามขั้นตอนในการคำนวณอัตราค่าบริการต่าง ๆ ดังนี้ 
1) หลักการคำนวณรายได้ที่พึงได้รับจากการให้บริการ (Revenue Requirement) 
2) หลักการคำนวณอัตราค่าบริการ 

 

5.1.3.1 หลักการคำนวณรายได้ที่พึงได้รบัจากการให้บริการ (Revenue Requirement) 
ในการคำนวณอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าและอัตราค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องนั้น

จำเป็นต้องมีการคำนวณรายได้ที่พึงได้รับ (Revenue Requirement) จากการให้บริการจำหน่ายไฟฟ้าจากต้นทุน
การให้บริการต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ได้แก่ สินทรัพย์ที่ใช้ในการให้บริการ (ประกอบด้วยสินทรัพย์ที่มี
การให้บริการอยู่ในปัจจุบัน และสินทรัพย์ที่มีการลงทุนเพิ่มเติมตามแผนการลงทุนในอนาคต) และค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินงาน โดยในหัวข้อนี้จะแสดงตัวอย่างการคำนวณรายได้ที่พึงได้รับจากการให้บริการจากตัวอย่างการคำนวณ
อัตราค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้า (Wheeling Charge) ในกรณีที่การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายมีการลงทุนต่าง ๆ 
เป็นไปดังตารางที่ 5.5 
 
ตารางที่ 5.5 ขอ้มูลพื้นฐานสำหรับแสดงตัวอย่างการคำนวณอัตราค่าบริการ 

 
 

โดยการคำนวณรายได้ที่พึงได้รับจากการให้บริการสามารถคำนวณได้ตามขั้นตอนดังนี้ 
 
1) กำหนดข้อมูลการลงทุนระหว่างก่อสร้าง ค่าเสื่อมราคา ค่า WACC และ ค่าภาษี (TAX) 
ขั้นตอนแรกของการคำนวณรายได้ที่พึงได้รับจากการให้บริการนั้นเริ่มจากการกำหนดข้อมูลการลงทุน

ระหว่างก่อสร้างของโครงการต่าง ๆ โดยในการคำนวณจะกำหนดให้ต้นทุน (โครงการต่าง ๆ) มีการลงทุนที่เท่ากัน
ในแต่ละปี กล่าวคือ หากมีโครงการที่มีเงินลงทุน 100 ล้านบาท และจำเป็นต้องก่อสร้างทั้งหมด 5 ปี ในการ
คำนวณจะกำหนดให้ในแต่ละปีต้องมีเงินลงทุนทั้งหมด 100 ÷ 5 = 20 ล้านบาท หลังจากกำหนดข้อมูลการลงทุน
ระหว่างก่อสร้างแล้ว ขั้นต่อไปจำเป็นต้องมีการกำหนดค่าเสื่อมราคาของแต่ละโครงการ ค่า WACC และภาษีที่จะ
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ใช้ในการคำนวณ โดยจากการหารือร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายพบว่า WACC ของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายมีค่า
เท่ากับ 4.26% (ค่า WACC ในการกำหนดอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้า) และค่าภาษี เท่ากับ 30% (อย่างไร
ก็ตามสำหรับตัวอย่างการคำนวณในหัวข้อนี้ได้กำหนดภาษีไว้ที่ 20%) 
หมายเหตุ : ในการกำหนดอัตราค่าบริการ ค่าเสื่อมราคาจะเป็นข้อมูลที่ได้รับจาก การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย อย่างไรก็
ตามการคำนวณในหัวข้อน้ีจะเป็นเพียงตัวอย่างการคำนวณเท่านั้น โดยค่าเสื่อมราคาของตัวอย่างการคำนวณจะ
คำนวณจากค่าเสื่อมราคาจากเงินลงทุนของโครงการหารด้วยอายุโครงการ 
 

2) คำนวณสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง และสินทรัพย์ของโครงการหลัง COD 
หลังจากได้กำหนดข้อมูลการลงทุนระหว่างก่อสร้าง ค่าเสื่อมราคา ค่า WACC และค่าภาษี (TAX) แล้ว  

ขั้นต่อไปจะเป็นการคำนวณสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง และสินทรัพย์ของโครงการหลัง COD ทั้งนี้ก่อนที่จะเริ่ม
คำนวณสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและสินทรัพย์ของโครงการหลัง COD คณะนักวิจัยมีสมมติฐานในการคำนวณ 
ดังนี ้

- ก าหนดให้สินทรัพย์ปลายปีของสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างจะมีค่าเพิ่มขึ้นตามเงินลงทุนในแต่ละปี 
กล่าวคือหากโครงการที่มีเงินลงทุนในแต่ละปีเป็น 20 ล้านบาท และเริ่มลงทุนในปีที่ 1 สินทรัพย์
ระหว ่างก ่อสร ้างของโครงการด ังกล ่าวในปลายป ีท ี ่  1 และปลายป ีท ี ่  2 จะค ิดเป็น  
20 ล้านบาท และ 40 ล้านบาท ตามล าดับ  

- ก าหนดให้สินทรัพย์ปลายปีของสินทรัพย์ที่ COD แล้วมีค่าลดลงตามค่าเสื่อมราคาในแต่ละปี 
กล่าวคือหากโครงการมีสินทรัพย์ในปลายปีที่ 1 เป็น 100 ล้านบาท และโครงการดังกล่าวมีค่า
เสื่อมราคาปีละ 20 ล้านบาท สินทรัพย์หลัง COD ของโครงการดังกล่าวในปลายปีที่ 2 และ
ปลายปีที่ 3 จะคิดเป็น 80 ล้านบาท และ 60 ล้านบาท ตามล าดับ  

 
จากสมมติฐานข้างต้นจะทำให้สามารถคำนวณสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและสินทรัพย์ของโครงการหลัง 

COD ได้ โดยให้สินทรัพย์ในปีที่ y ของสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและสินทรัพย์ของโครงการหลัง COD จะคำนวณ
ได้จากค่าเฉลี่ยของสินทรัพย์ต้นปีและสินทรัพย์ปลายปี (ผลบวกของสินทรัพย์ต้นปีกับท้ายปีหารด้วย 2) ดังแสดงใน
สมการที่ 5.8 และสมการที่ 5.9 
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โดยที่ ,con yAsset   คือ  สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างในปีที่ y [บาท] 

 ,con BY yAsset −   คือ  สินทรัพยร์ะหว่างก่อสร้างต้นปีที่ y (Beginning of the Year) [บาท] 

 ,ycon EYAsset −   คือ  สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างปลายปีที่ y (End of the Year) [บาท] 

 ,cod yAsset   คือ  สินทรัพย์ของโครงการหลัง COD ในปีที่ y [บาท] 

 ,cod BY yAsset −  คือ  สินทรัพยข์องโครงการหลัง COD ต้นปีที่ y (Beginning of The Year) [บาท] 

 ,cod EY yAsset −  คือ  สินทรัพย์ของโครงการหลัง COD ปลายปีที่ y (End of The Year) [บาท] 
 

ทั้งนี้ตัวอย่างการคำนวณหลังจากที่ได้คำนวณสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง และสินทรัพย์ของโครงการหลัง 
COD สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 5.7  
 

3) กำหนดค่าใช้จ่ายในแต่ละปี 
หลังจากได้ค านวณสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง และสินทรัพย์ของโครงการหลัง COD ขั้นตอนต่อไป

จะเป็นการก าหนดค่าใช้จ่ายในแต่ละปี ทั้งนี้ในการค านวณอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายจ าหน่ายไฟฟ้า
และอัตราค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องข้อมูลค่าใช้จ่ายในแต่ละปีจะเป็นข้อมูลที่ได้รับจากการไฟฟ้าฝ่าย
จ าหน่าย. อย่างไรก็ตามส าหรับตัวอย่างการค านวณในหัวข้อนี้จะก าหนดค่าใช้จ่ายในแต่ละปีคิดเป็น 2% 
ของสินทรัพย์ของโครงการที่ได้ COD แล้วในปีนั้น ๆ โดยตัวอย่างข้อมูลหลังได้ก าหนดค่าใช้จ่ายในแต่ละปี
สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 5.8 

 
4) คำนวณสินทรัพย์เงินสดหมุนเวียน 
ในการด าเนินกิจการระบบโครงข่ายจ าหน่ายไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่ายจ าเป็นต้องมีเงินสดเพื่อส ารอง

จ่ายค่าใช้จ่ายด าเนินงานในเดือนถัดไปท าให้ในการค านวณรายได้ที่พึงได้รับของการไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่าย จ าเป็นต้อง
มีการพิจารณาถึงเงินสดเพื่อส ารองจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั้งนี้ในการค านวณอัตราค่าบริการระบบนั้นจะพิจารณา
เงินสดเพื่อส ารองจ่ายค่าใช้จ่ายด าเนินงานในเดือนถัดไปเป็น “สินทรัพย์เงินสดหมุนเวียน” โดยจะพิจารณา
สินทรัพย์ดังกล่าวในแต่ละปีมีมูลค่าเท่ากับประมาณการค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนของปีนั้น ๆ (ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานในปีนั้น ๆ หารด้วย 12) ซึ่งสามารถค านวณได้ดังสมการที่ 5.10 
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โดยที่ ,M yAsset  คือ  สินทรัพย์เงินสดหมุนเวียนในปีที่ y [บาท] 

 yO & M  คือ  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในปีที่ y [บาท] 
 

ทั้งนี ้ตัวอย่างการค านวณหลังจากที่ได้ค านวณสินทรัพย์เงินสดหมุนเวียนแล้ว สามารถแสดงได้ดัง  
ตารางที่ 5.9 
 

5) คำนวณสินทรัพย์ทั้งหมดในแต่ละปี 
หลังจากได้ค านวณสินทรัพย์เงินสดหมุนเวียนแล้วขั้นต่อไปจะเป็นการค านวณสินทรัพย์ทั้งหมดในแต่ละปี 

โดยสินทรัพย์ทั้งหมดในแต่ละปีนั้นจะประกอบด้วยสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง  สินทรัพย์ของโครงการหลัง COD 
และสินทรัพย์เงินสดหมุนเวียน ซึ่งสามารถค านวณได้ดังสมการที่ 5.11 

 

 

โดยที่ ,total yAsset  คือ  สินทรัพย์ทั้งหมดในปีที่ y [บาท] 
 

ทั้งนี้สินทรัพย์ทั้งหมดในแต่ละปีของตัวอย่างการคำนวณสามารถแสดงได้ดังตารางที่ 5.10  
 
6) คำนวณผลกำไรหลังหักภาษี 
หลังจากคำนวณสินทรัพย์ทั้งหมดในแต่ละปีแล้วขั้นต่อไปคือการคำนวณผลกำไรหลังจากที่ได้หักภาษีแล้ว 

(Net Operating Profit After Tax: NOPAT) ซึ ่งในการคำนวณอัตราค่าบริการนั้นจะกำหนดให้การไฟฟ้าฝ่าย
จำหน่ายได้ผลกำไรตามร้อยละของ ROIC (Return on Invested Capital) ซึ่งกำหนดให้มีค่าเท่ากับ WACC โดย 
NOPAT สามารถคำนวณได้จากสมการที่ 5.12 

 

 

โดยที่ yNOPAT  คือ  Net Operating Profit After Tax ในปีที่ y [บาท] 
 %ROIC  คือ  ค่า ROIC ที่ควรได้รับจากการดำเนินกิจการ (กำหนดให้มีค่าเท่ากับ WACC) 

 

, ,total,y con,y cod y M yAsset Asset Asset Asset= + +  (5.11) 

,y total yNOPAT %ROIC Asset=   (5.12) 
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ทั้งนี ้NOPAT ในแต่ละปีของตัวอย่างการคำนวณสามารถแสดงได้ดังตารางที่ 5.10 
 

7) คำนวณกำไรก่อนหักภาษี (Operating Profit) 
หลังจากค านวณ NOPAT แล้วขั้นต่อไปจะเป็นการค านวณก าไรก่อนหักภาษี หรือ Operating Profit ซึ่ง

สามารถค านวณได้จากสมการที่ 5.13 
 

 

โดยที่ yOperating Profit  คือ  กำไรก่อนหักภาษี (Operating Profit) ในปีที่ y [บาท] 
 %TAX    คือ  ร ้ อ ย ล ะ ข อ ง ภ า ษ ี ที่ ก า ร ไ ฟ ฟ ้ า ฝ ่ า ย จ ำ ห น ่ า ย ต ้ อ ง จ ่ า ย  

  (กำหนดให้มีค่าเท่ากับ 20%) 
ทั้งนี ้Operating Profit ในแต่ละปีของตัวอย่างการคำนวณสามารถแสดงได้ดังตารางที่ 5.10  
 
8) คำนวณค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Expense) 
หลังจากค านวณ Operating Income แล้วขั้นต่อไปจะเป็นการค านวณค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Expense) ใน

การให้บริการของการไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่าย ซึ่งค่าใช้จ่ายทั้งหมดนั้นจะประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน และ 
ค่าเสื่อมราคา โดยค่าใช้จ่ายทั้งหมดนั้นสามารถค านวณได้จากสมการที่ 5.14 

 

 

โดยที่ yExpense   คือ  ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในปีที่ y [บาท] 

 yO & M   คือ  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในปีที่ y [บาท] 

 yDepreciation  คือ  ค่าเสื่อมราคาทั้งหมดในปีที่ y [บาท] 
 

ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในแต่ละปีของตัวอย่างการคำนวณสามารถแสดงได้ดังตารางที่ 5.10  
  

1

NOPAT
Operating Profit

%TAX
=

−
 (5.13) 

&y y yExpense O M Depreciation= +  (5.14) 
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9) คำนวณรายได้ที่การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายพึงได้รับจาการให้บริการ (Revenue Requirement) 
หลังจากคำนวณค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วขั้นต่อไปจะเป็นการคำนวณรายได้ที่การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายพึงได้รับ

จากการให้บริการ (Revenue Requirement) ซึ่งสามารถคำนวณได้ดังสมการที ่5.15 
 

 

โดยที่ yRR  คือ  รายได้ที่การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายพึงได้รับ (Revenue Requirement) ในปีที่ y [บาท] 
 
ทั้งนี้ รายได้ที่การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายพึงได้รับจากการให้บริการ (Revenue Requirement) ในแต่ละปี

ของตัวอย่างการคำนวณสามารถแสดงได้ดังตารางที่ 5.10 

y y yRR OperatingProfit Expense= +  (5.15) 
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ตารางที่ 5.6 ตวัอย่างการกำหนดข้อมูลการลงทุนระหว่างก่อสร้าง 

 
 

ตารางที่ 5.7 ตวัอย่างการคำนวณหลังจากที่ได้คำนวณสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง และสินทรัพย์ของโครงการหลัง COD 
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ตารางที่ 5.8 ตวัอย่างการกำหนดข้อมูลค่าใช้จ่ายในแต่ละป ี

 
 

ตารางที่ 5.9 ตวัอย่างการคำนวณหลังจากที่ได้คำนวณสินทรัพย์เงินสดหมุนเวียนแล้ว 

 
 

ตารางที่ 5.10 ตัวอย่างการคำนวณต้นทุนในแต่ละปีที่เกี่ยวข้องในการกำหนดรายได้ที่การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายพึงได้รับจากการดำเนินกิจการ 
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5.1.3.2 หลักการคำนวณอตัราค่าบริการ 
หลังจากคำนวณรายได้ที่การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายพึงได้รับจากการให้บริการ (Revenue Requirement) ใน

แต่ละปีแล้ว ขั้นต่อไปจะเป็นการคำนวณอัตราค่าบริการต่าง ๆ จากรายได้ที่การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายพึงได้รับ โดยจะ
พบว่าในการให้บริการต่าง ๆ นั้นการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายจะได้รับเงินจากการให้บริการเป็นไปตามผลคูณของอัตรา
ค่าบริการกับกำลังไฟฟ้าสูงสุดในระบบของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย (Peak Power Demand) ซึ่งหากกำหนดเงินที่ 
การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายพึงได้รับจากการให้บริการมีค่าเท่ากับรายได้ที่การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายพึงได้รับจากการ
ให้บริการ (Revenue Requirement) ดังสมการที่ 5.16 จะพบว่าจะสามารถคำนวณค่าบริการในแต่ละปีได้ดัง
สมการที่ 5.17 

 

y y yRR P Rate=   (5.16) 

y

y

y

RR
Rate

P
=  (5.17) 

 

โดยที่ yRR  คือ  รายได้ที่การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายพึงได้รับในปีที่ y [บาท] 

 yRate  คือ  อัตราค่าบริการในปีที่ y [บาท/กิโลวัตต]์ 

 yP  คือ  กำลังไฟฟ้าสูงสุดในระบบของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายในปีที่ y [กิโลวัตต์] 
 

ทั้งนี้จะพบว่าสมการที่ 5.17 เป็นสมการที่ใช้สำหรับคำนวณอัตราค่าบริการในปีหนึ่ง ๆ อย่างไรก็ตาม
ในทางปฎิบัติการกำหนดอัตราค่าบริการในทุก ๆ ปีจะเป็นไปได้ยาก ดังนั้นในการกำหนดอัตราค่าบริการจึงควร
พิจารณาในช่วงกรอบระยะเวลาหนึ่ง ๆ (ดังที่ได้นำเสนอในหัวข้อที่ 5.1.1 จากการหารือร่วมกับการไฟฟ้าฝ่าย
จำหน่ายโครงการศึกษานี ้จะพิจารณาอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายที ่กรอบระยะเวลาในการคำนวณ 3 ปี 
ครอบคลุมปี พ.ศ. 2563 - 2565) โดยหากกำหนดเงินที่การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายเรียกเก็บจากการให้บริการมีค่า
เท่ากับรายได้ทีก่ารไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายพึงได้รับ ในช่วงกรอบระยะเวลาที่กำหนดและกำหนดให้อัตราค่าบริการในแต่
ละปีมีค่าเท่ากัน จะทำให้สามารถปรับปรุงสมการที่ 5.16 ได้ดังสมการที่ 5.18 และทำให้สามารถคำนวณอัตรา
ค่าบริการในช่วงกรอบระยะเวลาที่กำหนดได้ดังสมการที่ 5.19 

 

( )
1 1

N N

y y

y y

RR P Rate
= =

=    (5.18) 
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 (5.19) 

 
โดยที่ N  คือ  กรอบระยะเวลาในการคำนวณ [ปี] 
 Rate  คือ  อัตราค่าบริการตลอดระยะเวลาในการคำนวณ [บาท/กิโลวัตต]์ 

 
สมการที่ 5.18 และ 5.19 นั้นจะเป็นสมการการคำนวณอัตราค่าบริการที่ยังไม่ได้พิจารณาถึงผลตอบแทน

ทางการเงิน หรืออัตราคิดลด (Discount rate) ซึ่งมีความจำเป็นต่อการกำหนดอัตราค่าบริการ ดังนั้นเมื่อพิจารณา
ถึงอัตราคิดลดจะทำให้สามารถเขียนสมการการคำนวณค่าบริการในช่วงกรอบระยะเวลาการคำนวณได้ดังน้ี 

 

( )
1 1(1 ) (1 )

N N
yy

y y
y y

P RateRR

r r= =
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+ +
   (5.20) 
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 (5.21) 

 
โดยที่ r  คือ  อัตราคิดลด (กำหนดให้มีค่าเท่ากับ WACC) 

 
ทั้งนี้เมื ่อนำหลักดังกล่าวมาคำนวณอัตราค่าบริการสำหรับตัวอย่างการคำนวณจะทำให้ได้ผลลัพธ์ดัง  

ตารางที่ 5.11 
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ตารางที่ 5.11 อัตราค่าบริการจากตัวอย่างการคำนวณ 
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5.2 ผลการจัดทำโครงสร้างต้นทุนค่าบริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้า และอัตราค่าบริการ  
อื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 

จากการหารือร่วมกับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน ได้รับความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้างต้นทุน
ว่าต้องมีการแยกองค์ประกอบอย่างชัดเจน ไม่ซ้ำซ้อนกับอัตราค่าไฟฟ้าหรือบริการอื่น ๆ และเมื่อมีการนำอัตรา
ค่าบริการโครงข่ายจำหน่ายมาประกาศบังคับใช้ จะต้องเปิดเผยข้อมูลโครงสร้างต้นทุนให้ผู้ใช้บริการทราบโดยทั่ว
กัน ทางคณะนักวิจัยได้รับทราบถึงความคิดเห็นดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงสร้างต้นทุนโดยมีการแยกองค์ประกอบ
ของต้นทุนเพื่อวิเคราะห์วัตถุประสงค์และที่มาของรายการต้นทุนต่าง ๆ และต้นทุนที่นำมาคำนวณอัตราค่าบริการ
เป็นต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการโครงข่ายเท่านั้น โดยในหัวข้อนี้ ได้รวบรวมข้อมูลระบบโครงข่ายจำหน่าย
ไฟฟ้าที่ทางคณะนักวิจัยได้รับจากการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวง 
จากนั้นจะกล่าวถึงการจัดทำโครงสร้างต้นทุนค่าบริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้า  (Wheeling Charge) และ
อัตราค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ Ancillary Service , Backup และค่าชดเชยพลังงานไฟฟ้าไม่สมดุล 
(Imbalance) โดยในหัวข้อนี้สามารถแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อ ดังนี้ 

1) ข้อมูลระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
2) โครงสร้างต้นทุนค่าบริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้า (Wheeling Charge) 
3) โครงสร้างต้นทุนค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

5.2.1 ข้อมูลระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงข้อมูลระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าที่ใช้ในการวิเคราะห์และคำนวณอัตราค่าบริการ

ต่าง ๆ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้รับจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวง โดยหัวข้อน้ีสามารถแบ่งออกเป็น 2 
หัวข้อย่อย ได้แก่  

1) ข้อมูลจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
2) ข้อมูลจากการไฟฟ้านครหลวง 
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5.2.1.1 ข้อมูลจากการไฟฟา้ส่วนภูมิภาค 
ในหัวข้อนี ้จะกล่าวถึงข ้อมูลจากการไฟฟ้าส่วนภูม ิภาคที ่ใช ้ในการวิเคราะห์และคำนวณอัตรา  

ค่าบริการต่าง ๆ ที่เกี ่ยวข้อง โดยข้อมูลต้นทุนระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้า และข้อมูลหน่วยจำหน่ายไฟฟ้า 
ประจำปี 2562 สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 5.12 ทั้งนี้ในหัวข้อนี้จะนำเสนอข้อมูลที่ได้รับจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
โดยแบ่งออกเป็น 2 หัวข้อย่อย คือ  

1) ข้อมูลต้นทุนระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
2) ข้อมูลระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

 
ตารางที่ 5.12 สรุปภาพรวมข้อมูลต้นทุนระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้า และข้อมูลหน่วยจำหน่ายไฟฟ้า ประจำปี 
2562 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

รายการ รวม 
มูลค่าของทรพัย์สินที่เกี่ยวข้องกับระบบจำหน่ายไฟฟา้ (ล้านบาท) 323,554.11 
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ 
การดำเนินธุรกิจระบบจำหน่ายไฟฟ้า (ล้านบาท) 

51,728.13 

หน่วยจำหน่ายทุกแรงดัน (ล้านหน่วย) 135,308.78 
HV (แรงดัน > 69 kV) 26,301.23 
MV (แรงดัน 22-33 kV) 64,275.57 
LV (แรงดัน < 22 kV) 44,731.99 

 

5.2.1.1.1 ข้อมูลต้นทุนระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าสว่นภูมิภาค 
ข้อมูลต้นทุนระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นกลุ่มข้อมูลที่มีความจำเป็นอย่าง

มากในการกำหนดอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้า โดยสำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณ
ค่าบริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าในกลุ่มข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าจะประกอบด้วย
ข้อมูล 3 ส่วนหลัก คือ สินทรัพย์ระบบโครงข่ายไฟฟ้า แผนการลงทุนในอนาคต และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 
โดยข้อมูลที่ได้รับจาก กฟภ. จะมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
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1) สินทรัพย์ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
สำหรับต้นทุนสินทรัพย์ระบบโครงข่ายไฟฟ้าจะเป็นการรวบรวมรายการสินทรัพย์ต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้องในการดำเนินกิจการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าโดยรายการสินทรัพย์ของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจะสามารถแสดงได้ดังตารางที่ 5.13 ทั้งนี้ในเบื้องต้นคณะนักวิจัยได้พิจารณาเฉพาะรายการ
สินทรัพย์ที ่สามารถแยกแรงดันได้ดังแสดงในตารางที่ 5.14 โดยข้อมูลสินทรัพย์ระบบโครงข่าย
จำหน่ายไฟฟ้าแยกตามพื้นที่และแยกตามระดับแรงดันสามารถแสดงได้ดังตารางที่ 5.15 - ตารางที่ 
5.18 

 
ตารางที่ 5.13 รายการสินทรัพย์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

รายการทรัพย์สิน 
ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ 

15010009 ปรับปรุงที่ดิน และการปรับปรุงที่ดินรอจำหน่าย 
15010010 ที่ดินที่รอการใช้ประโยชน์ 
15010020 ที่ดินที่ใช้ประโยชน์แล้ว 
15010027 ปรับปรุงที่ดินที่ใช้ประโยชน์แล้ว 
15011010 ส่วนปรับปรุงที่ดิน 
15020009 ปรับปรุงอาคารส่ิงปลูกสร้างรอจำหน่าย 
15020010 อาคารดำเนินงาน 
15020020 อาคารสำนักงาน 
15020030 อาคารพักอาศัย 
15029990 สิ่งปลูกสร้างอื่น 
15030008 ปรับปรุงระบบผลิตกระแสไฟฟ้า 
15030009 ปรับปรุงสินทรัพย์ระบบผลิตกระแสไฟฟ้ารอจำหน่าย 
15030010 ระบบผลิตกระแสไฟฟ้า-เครื่องจักรดีเซล 
15030020 ระบบผลิตกระแสไฟฟ้า-พลังน้ำ 
15030030 ระบบผลิตกระแสไฟฟ้า-พลังแสงอาทิตย์ 
15030040 ระบบผลิตกระแสไฟฟ้า-พลังงานลม 
15031000 ระบบผลิตกระแสไฟฟ้า-สัญญาเช่าการเงิน 
15040009 ปรับปรุงสินทรัพย์ระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้ารอจำหน่าย 
15040010 ระบบสายส่งและจำหน่าย 
15040020 ระบบไฟสัญญาณและไฟถนน 
15040030 อุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้า 
15040040 หม้อแปลงไฟฟ้าผ่านการใช้งาน 
15040050 มิเตอร์และส่วนประกอบผ่านการใช้งาน 
15040990 ปรับปรุงสินทรัพย์ระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้า 
15050008 ปรับปรุงเครื่องตกแต่ง เครื่องมือ เครื่องใช้ 
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รายการทรัพย์สิน 
15050009 ปรับปรุงเครื่องตกแต่งเครื่องมือเครื่องใช้รอจำหน่าย 
15050010 เครื่องตกแต่งประจำสำนักงาน 
15050020 อุปกรณ์ประจำสำนักงาน 
15050030 เครื่องเมนเฟรม/มินิคอมพิวเตอร์รวมอุปกรณ์เชื่อมโยง 
15050040 เครื่องเพอร์ซันนัลคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
15053000 เครื่องตกแต่งเครื่องมือเครื่องใช้-สัญญาเช่าการเงิน 
15051010 เครื่องมือ เครื่องใช้ คลังพัสดุ 
15051020 เครื่องมือ เครื่องใช้โรงซ่อม โรงรถ 
15051030 เครื่องมือ เครื่องใช้ประจำโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีต 
15051040 เครื่องมือ เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด 
15052010 อุปกรณ์สำหรับการสื่อสาร 
15052020 ระบบสื่อสารสายใยแก้วนำแสงติดตั้งภายนอก 
15052030 ระบบสื่อสารสายใยแก้วนำแสงติดตั้งภายใน 
15060008 ปรับปรุงยานพาหนะ 
15060009 ปรับปรุงยานพาหนะรอจำหน่าย 
15060010 รถยนต์นั่ง 
15060020 รถยนต์โดยสารเกิน 10 ที่นั่ง 
15060030 รถยนต์บรรทุก 
15060040 ยานพาหนะอ่ืน 
15060050 ยานพาหนะ-สัญญาเช่าการเงิน 
16010009 ปป.เสื่อมสะสม-การปรับปรุงที่ดินรอจำหน่าย 
16011010 ค่าเสื่อมราคาสะสม-ส่วนปรับปรุงที่ดิน 
16020009 ปป.เสื่อมสะสม-อาคารสิ่งปลูกสร้างรอจำหน่าย 
16020010 ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารดำเนินงาน 
16020020 ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารสำนักงาน 
16020030 ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารพักอาศัย 
16029990 ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้างอื่น 
16030009 ปป.เสื่อมสะสม-สินทรัพย์ระบบผลิตกระแสไฟฟ้ารอจำหน่าย 
16030010 ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าเครื่องดีเซล 
16030020 ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำ 
16030030 ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ 
16030040 ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานลม 
16031000 ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบผลิตกระแสไฟฟ้า-เช่าการเงิน 
16040009 ปป.เสื่อมสะสม-สท.ระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้ารอจำหน่าย 
16040010 ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบสายส่งและจำหน่าย 
16040020 ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบไฟสัญญาณและไฟถนน 
16040030 ค่าเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้า 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาอัตราค่าบริการสายส่งไฟฟ้า (Wheeling Charge) สำหรับ Third Party Access 

 

  5-50 
 

รายการทรัพย์สิน 
16040040 ค่าเสื่อมราคาสะสม-หม้อแปลงไฟฟ้าผ่านการใช้งาน 
16040050 ค่าเสื่อมราคาสะสม-มิเตอร์/ส่วนประกอบผ่านการใช้งาน 
16050009 ปป.เสื่อมสะสม-เครื่องตกแต่งเครื่องมือฯ รอจำหน่าย 
16050010 ค่าเสื่อมราคาสะสม-เครื่องตกแต่งประจำสำนักงาน 
16050020 ค่าเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ์ประจำสำนักงาน 
16050030 ค่าเสื่อมราคาสะสม-เครื่องเมนเฟรม/มินิคอมฯ -อุปกรณ์ 
16050040 ค่าเสื่อมราคาสะสม-เครื่องเพอร์ซันนัลคอมฯ และอุปกรณ์ 
16053000 ค่าเสื่อมราคาสะสม-เครื่องตกแต่ง/มือ/ใช้-เช่าการเงิน 
16051010 ค่าเสื่อมราคาสะสม-เครื่องมือ เครื่องใช้ คลังพัสดุ 
16051020 ค่าเสื่อมราคาสะสม-เครื่องมือ/ใช้ โรงซ่อม โรงรถ 
16051030 ค่าเสื่อมราคาสะสม-เครื่องมือ-ใช้ โรงงานผลิตคอนกรีต 
16051040 ค่าเสื่อมราคาสะสม-เครื่องมือ เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด 
16052010 ค่าเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ์สำหรับการสื่อสาร 
16052020 ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบสื่อสารสายใยแก้วติดต้ังภายนอก 
16052030 ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบสื่อสารสายใยแก้วติดต้ังภายใน 
16060009 ปป.เสื่อมสะสม-ยานพาหนะรอจำหน่าย 
16060010 ค่าเสื่อมราคาสะสม-รถยนต์นั่ง 
16060020 ค่าเสื่อมราคาสะสม-รถยนต์โดยสารเกิน 10 ที่นั่ง 
16060030 ค่าเสื่อมราคาสะสม-รถยนต์บรรทุก 
16060040 ค่าเสื่อมราคาสะสม-ยานพาหนะอ่ืน 
16060050 ค่าเสื่อมราคาสะสม-ยานพาหนะ-สัญญาเช่าการเงิน 
16060058 ปป.ค่าเสื่อมราคาสะสม-ยานพาหนะสัญญาเช่าการเงิน 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
15070009 ปรับปรุงสินทรัพย์ไม่มีตัวตนรอจำหน่าย 
15070010 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
16070009 ปป.ตัดจำหน่ายสะสม-สินทรัพย์ไม่มีตัวตนรอจำหน่าย 
16070010 ค่าตัดจำหน่ายสะสม-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
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ตารางที่ 5.14 รายการสินทรัพย์ที่สามารถแยกแรงดันไดข้องการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
รหัสบัญชี คำอธิบาย คลาส คำอธิบาย แรงดัน 

15040010 
ระบบสายส่งและสาย

จำหน่าย 

Z4100 ระบบสายส่ง HV 
Z4110 อุปกรณ์ระบบสายส่ง HV 
Z4200 ระบบจำหน่าย : แรงสูง MV 
Z4210 อุปกรณ์ระบบจำหน่าย MV 
Z4300 ระบบจำหน่าย : แรงต่ำ LV 

15040020 
ระบบไฟสัญญาณและ

ไฟถนน 
Z4400 ระบบไฟสัญญาณและไฟถนน LV 

1540030 อุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้า 

Z4500 อุปกรณ์สถานีไฟฟ้า 
กระจายต้นทุนไปทุกแรงดันตาม

สัดส่วนหน่วย/กำลังไฟฟ้า 
Z4501 ระบบควบคุมและป้องกัน 
Z4510 อุปกรณ์สั่งการจ่ายไฟ 
Z4520 คอมฯ สั่งการจ่ายไฟ 

15040040 
หม้อแปลงไฟฟ้าผ่านการ

ใช้งาน 
Z4600 หม้อแปลงไฟฟ้า 

กระจายต้นทุนไปทุกแรงดันตาม
สัดส่วนหน่วย/กำลังไฟฟ้า 

15040050 
มิเตอร์และส่วนประกอบ

ผ่านการใช้งาน 
Z4700 มิเตอร์เมคคานิคอล แยกแรงดัน 

โดยใช้สัดส่วนจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า Z4710 มิเตอร์อิเล็กทรอนิก 
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ตารางที่ 5.15 ต้นทุนสินทรัพย์ระบบโครงข่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในภาคเหนือ (ล้านบาท) 

รายการ 
น.1 น.2 น.3 

HV MV LV รวม HV MV LV รวม HV MV LV รวม 
ระบบสายส่งและจำหน่าย 2,906.54 9,494.75 4,112.08 16,513.36 816.05 9,951.70 3,703.05 14,470.79 1,208.46 7,809.95 2,700.71 11,719.12 
ระบบไฟสัญญาณและไฟถนน 0.00 2.74 2.81 5.55 0.00 0.03 0.02 0.06 0.00 0.10 0.07 0.17 
อุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้า 1,303.19 1,323.11 0.00 2,626.29 728.36 861.71 0.00 1,590.07 684.64 517.55 0.00 1,202.19 
หม้อแปลงไฟฟ้าผ่านการใช้งาน 0.00 462.28 462.28 924.56 0.00 402.43 402.43 804.87 0.00 341.58 341.58 683.17 
มิเตอร์และส่วนประกอบผ่านการใช้งาน 0.02 88.42 743.02 831.47 0.05 54.20 506.75 561.00 0.10 52.29 420.31 472.69 
สินทรัพย์อื่นๆ  840.99 2,271.71 1,134.25 4,246.95 231.42 1,690.73 725.03 2,647.19 302.66 1,398.84 556.16 2,257.66 
งานระหว่างก่อสร้าง 803.50 2,170.43 1,015.45 3,989.39 228.76 1,669.02 683.07 2,580.85 328.48 1,513.06 600.76 2,442.30 

รวม 5,854.24 15,813.44 7,469.89 29,137.57 2,004.64 14,629.83 6,020.36 22,654.83 2,524.33 11,633.37 4,619.59 18,777.29 

 
ตารางที่ 5.16 ต้นทุนสินทรัพย์ระบบโครงข่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ล้านบาท) 

รายการ 
ฉ.1 ฉ.2 ฉ.3 

HV MV LV รวม HV MV LV รวม HV MV LV รวม 

ระบบสายส่งและจำหน่าย 1,034.25 8,261.29 4,959.11 14,254.66 713.28 7,446.64 5,485.59 13,645.51 1,613.44 8,511.71 4,061.57 14,186.72 

ระบบไฟสัญญาณและไฟถนน 0.00 0.01 0.01 0.02 0.00 0.13 0.03 0.16 0.00 0.41 0.41 0.82 

อุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้า 668.55 1,023.91 0.00 1,692.46 602.63 767.38 0.00 1,370.00 738.27 940.11 0.00 1,678.38 

หม้อแปลงไฟฟ้าผ่านการใช้งาน 0.00 448.31 448.31 896.62 0.00 503.80 503.80 1,007.61 0.00 417.97 417.97 835.94 

มิเตอร์และส่วนประกอบผ่านการใช้งาน 0.06 65.10 758.93 824.09 0.04 48.95 745.09 794.08 0.16 64.47 700.78 765.41 

สินทรัพย์อื่นๆ  230.72 1,327.50 837.25 2,395.47 151.16 1,134.96 861.23 2,147.35 373.66 1,582.95 835.17 2,791.78 

งานระหว่างก่อสร้าง 403.66 2,322.52 1,461.50 4,187.68 330.72 2,483.08 1,879.34 4,693.14 564.62 2,384.95 1,243.66 4,193.23 

รวม 2,337.25 13,448.66 8,465.11 24,251.01 1,797.84 12,384.93 9,475.09 23,657.86 3,290.16 13,902.56 7,259.56 24,452.28 

 
  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาอัตราค่าบริการสายส่งไฟฟ้า (Wheeling Charge) สำหรับ Third Party Access 

 

  5-53 
 

ตารางที่ 5.17 ต้นทุนสินทรัพย์ระบบโครงข่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในกลาง (ล้านบาท) 

รายการ 
ก.1 ก.2 ก.3 

HV MV LV รวม HV MV LV รวม HV MV LV รวม 
ระบบสายส่งและจำหน่าย 1,904.00 11,733.44 4,049.67 17,687.12 3,147.30 13,195.71 4,404.93 20,747.94 1,911.89 9,668.75 3,520.26 15,100.90 
ระบบไฟสัญญาณและไฟถนน 0.00 2.60 1.49 4.09 0.00 0.56 0.36 0.92 0.00 1.08 0.01 1.09 
อุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้า 3,312.38 2,991.55 0.00 6,303.93 3,492.28 3,289.36 0.00 6,781.64 2,819.79 2,727.39 0.00 5,547.19 
หม้อแปลงไฟฟ้าผ่านการใช้งาน 0.00 667.36 667.36 1,334.73 0.00 850.25 850.25 1,700.51 0.00 478.86 478.86 957.72 
มิเตอร์และส่วนประกอบผ่านการใช้งาน 0.65 162.40 692.39 855.43 0.18 143.32 889.87 1,033.37 0.31 130.39 521.19 651.88 
สินทรัพย์อื่นๆ  945.68 2,820.11 1,009.88 4,775.66 1,078.76 2,841.47 1,017.52 4,937.76 860.83 2,366.46 846.32 4,073.61 
งานระหว่างก่อสร้าง 809.02 2,412.57 839.08 4,060.66 1,242.31 3,270.80 1,150.07 5,663.18 628.91 1,728.82 600.86 2,958.59 

รวม 6,971.73 20,790.03 7,259.86 35,021.62 8,960.83 23,591.47 8,313.00 40,865.31 6,221.74 17,101.75 5,967.49 29,290.97 

 
ตารางที่ 5.18 ต้นทุนสินทรัพย์ระบบโครงข่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในภาคใต ้(ลา้นบาท) 

รายการ 
ต.1 ต.2 ต.3 

HV MV LV รวม HV MV LV รวม HV MV LV รวม 

ระบบสายส่งและจำหน่าย 944.06 7,211.61 3,299.68 11,455.35 5,363.00 13,824.61 3,876.08 23,063.69 628.52 8,269.95 2,810.96 11,709.44 

ระบบไฟสัญญาณและไฟถนน 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.06 0.06 0.11 0.00 0.14 0.09 0.22 

อุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้า 650.09 904.03 0.00 1,554.12 1,262.37 1,612.72 0.00 2,875.09 199.60 1,264.10 0.00 1,463.71 

หม้อแปลงไฟฟ้าผ่านการใช้งาน 0.00 341.76 341.76 683.53 0.00 543.51 543.51 1,087.01 0.00 240.89 240.89 481.79 

มิเตอร์และส่วนประกอบผ่านการใช้งาน 0.08 67.26 391.23 458.57 0.04 98.37 703.02 801.43 0.03 54.46 455.39 509.88 

สินทรัพย์อื่นๆ  280.24 1,498.27 746.31 2,524.82 337.13 1,816.44 859.37 3,012.93 164.34 2,010.08 838.82 3,013.24 

งานระหว่างก่อสร้าง 341.48 1,825.69 863.67 3,030.84 496.72 2,655.69 1,256.32 4,408.74 193.57 2,297.47 819.81 3,310.85 

รวม 2,215.95 11,848.61 5,642.66 19,707.23 7,459.26 20,551.39 7,238.36 35,249.01 1,186.07 14,137.09 5,165.96 20,489.12 
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2) แผนการลงทุนในอนาคต 
ทางคณะนักวิจัยได้รับข้อมูลแผนการลงทุนในอนาคตของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในธุรกิจระบบจำหน่ายประจำปี 2563 – 2565 โดยข้อมูล
แผนการลงทุนในอนาคตสามารถแสดงได้ดังตารางที่ 5.19 

 
ตารางที่ 5.19 ต้นทุนแผนการลงทุนในอนาคตของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

  
ปี 

2563 
ปี 

2564 
ปี 

2565 แยกภาค แยกแรงดัน 

ประเภทเงินลงทุน 

เงินลงทุนธุรกิจภายใตก้าร
กำกับดูแล  
(ล้านบาท) 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

ธุรกิจระบบจำหน่ายไฟฟ้า (D) ภาคเ
หนือ 

ภาค
ตะวันอ

อก 
เฉียง
เหนือ 

ภาค
กลาง 

ภาคใ
ต ้

ภาคเ
หนือ 

ภาค
ตะวันอ

อก 
เฉียง
เหนือ 

ภาค
กลาง 

ภาคใต ้ ภาคเห
นือ 

ภาค
ตะวันอ

อก 
เฉียง
เหนือ 

ภาค
กลาง 

ภาคใต ้

(1) เงินลงทุนปกต ิ                                 
1.1 โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า 
ระยะที่ 8 ส่วนที่ 1 

คพส.8.1 169.50 205.66 0.00     142.38 27.12     20.94 184.72         

    - มากกว่า 69 Kv (HV)   0.00 0.00 0.00                         
    - 22-33 Kv (MV)   169.50 205.66 0.00     142.38 27.12     20.94 184.72         
    - น้อยกว่า22 Kv (LV)   0.00 0.00 0.00                         
1.2 โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า 
ระยะที่ 9 ส่วนที่ 1 

คพส.9.1 231.65 565.00 777.94 
231.6

5 
0.00 0.00 0.00 

565.0
0 

0.00 0.00 0.00 777.94 0.00 0.00 0.00 

    - มากกว่า 69 Kv (HV)   1.13 3.39 56.50 1.13       3.39       56.50       

    - 22-33 Kv (MV)   230.52 561.61 721.44 
230.5

2 
      

561.6
1 

      721.44       

    - น้อยกว่า22 Kv (LV)   0.00 0.00 0.00                         
1.3 โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า 
ระยะที่ 9 ส่วนที่ 2 

คพส.9.2 452.00 339.00 615.85 0.00 452.00 0.00 0.00 0.00 339.00 0.00 0.00 0.00 615.85 0.00 0.00 

    - มากกว่า 69 Kv (HV)   0.00 0.00 159.28                   159.28     
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ปี 

2563 
ปี 

2564 
ปี 

2565 แยกภาค แยกแรงดัน 

ประเภทเงินลงทุน 

เงินลงทุนธุรกิจภายใตก้าร
กำกับดูแล  
(ล้านบาท) 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

ธุรกิจระบบจำหน่ายไฟฟ้า (D) ภาคเ
หนือ 

ภาค
ตะวันอ

อก 
เฉียง
เหนือ 

ภาค
กลาง 

ภาคใ
ต ้

ภาคเ
หนือ 

ภาค
ตะวันอ

อก 
เฉียง
เหนือ 

ภาค
กลาง 

ภาคใต ้ ภาคเห
นือ 

ภาค
ตะวันอ

อก 
เฉียง
เหนือ 

ภาค
กลาง 

ภาคใต ้

    - 22-33 Kv (MV)   452.00 339.00 456.57   452.00       339.00       456.57     
    - น้อยกว่า22 Kv (LV)   0.00 0.00 0.00                         
1.4 โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า 
ระยะที่ 9 ส่วนที่ 3 

คพส.9.3 
1,220.

40 
1,130.

00 
1,356.

00 
0.00 0.00 

1,220.
40 

0.00 0.00 0.00 
1,130.

00 
0.00 0.00 0.00 

1,356.
00 

0.00 

    - มากกว่า 69 Kv (HV)   47.46 47.46 216.96     47.46       47.46       216.96   

    - 22-33 Kv (MV)   
1,172.

94 
1,082.

54 
1,139.

04 
    

1,172.
94 

      
1,082.

54 
      

1,139.
04 

  

    - น้อยกว่า22 Kv (LV)   0.00 0.00 0.00                         
1.5 โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า 
ระยะที่ 9 ส่วนที่ 4 

คพส.9.4 420.33 477.66 593.48       
420.3

3 
0.00 0.00 0.00 477.66 0.00 0.00 0.00 593.47 

    - มากกว่า 69 Kv (HV)   35.82 49.54 31.92       35.82       49.54       31.92 

    - 22-33 Kv (MV)   384.51 428.12 561.55       
384.5

1 
      428.12       561.55 

    - น้อยกว่า22 Kv (LV)   0.00 0.00 0.00                         
1.6 โครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า 
ระยะที่ 3 

คชฟ.3 
1,473.

42 
575.00 0.00 

311.1
8 

326.39 245.79 
590.0

5 
107.6

3 
290.48 88.44 88.44 0.00 0.00 0.00 0.00 

    - มากกว่า 69 Kv (HV)   111.98 221.24 0.00 30.27 65.25 3.97 12.49 19.19 202.04 0.00 0.00         

    - 22-33 Kv (MV)   
1,361.

44 
353.76 0.00 

280.9
1 

261.14 241.82 
577.5

6 
88.44 88.44 88.44 88.44         

    - น้อยกว่า22 Kv (LV)   0.00 0.00 0.00                         
1.7 โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎร
รายใหม ่

คฟม. 2.75 0.00 0.00 0.89 1.42 0.09 0.35                 

    - มากกว่า 69 Kv (HV)   0.00 0.00 0.00                         
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ปี 

2563 
ปี 

2564 
ปี 

2565 แยกภาค แยกแรงดัน 

ประเภทเงินลงทุน 

เงินลงทุนธุรกิจภายใตก้าร
กำกับดูแล  
(ล้านบาท) 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

ธุรกิจระบบจำหน่ายไฟฟ้า (D) ภาคเ
หนือ 

ภาค
ตะวันอ

อก 
เฉียง
เหนือ 

ภาค
กลาง 

ภาคใ
ต ้

ภาคเ
หนือ 

ภาค
ตะวันอ

อก 
เฉียง
เหนือ 

ภาค
กลาง 

ภาคใต ้ ภาคเห
นือ 

ภาค
ตะวันอ

อก 
เฉียง
เหนือ 

ภาค
กลาง 

ภาคใต ้

    - 22-33 Kv (MV)   0.00 0.00 0.00                         
    - น้อยกว่า22 Kv (LV)   2.75 0.00 0.00 0.89 1.42 0.09 0.35                 
1.8 โครงการเพิ่มประสทิธิภาพระบบศูนย์สั่งการ
จ่ายไฟ  

คปศ. 479.54 464.66 623.00 90.74 81.29 219.08 88.43 88.30 73.04 207.09 96.23 128.15 137.29 216.21 141.34 

    - มากกว่า 69 Kv (HV)   0.00 0.00 0.00                         
    - 22-33 Kv (MV)   479.54 464.66 623.00 90.74 81.29 219.08 88.43 88.30 73.04 207.09 96.23 128.15 137.29 216.21 141.34 
    - น้อยกว่า22 Kv (LV)   0.00 0.00 0.00                         
1.9 โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่
ห่างไกล 

คฟก. 4.53 0.00 0.00       4.53                 

    - มากกว่า 69 Kv (HV)   0.00 0.00 0.00                         
    - 22-33 Kv (MV)   1.36 0.00 0.00       1.36                 
    - น้อยกว่า22 Kv (LV)   3.17 0.00 0.00       3.17                 
1.10 โครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กของ 
กฟภ.ที่ประตูระบายน้ำและอ่างเก็บน้ำของกรม
ชลประทาน 

คนล. 7.84 45.39 55.06 7.84 0.00 0.00 0.00 45.39 0.00 0.00 0.00 55.06 0.00 0.00 0.00 

    - มากกว่า 69 Kv (HV)   0.00 0.00 0.00                         
    - 22-33 Kv (MV)   7.84 45.39 55.06 7.84       45.39       55.06       
    - น้อยกว่า22 Kv (LV)   0.00 0.00 0.00                         
1.11 โครงการขยายพื้นที่ทำกินทางการเกษตร 
ระยะที่ 2  

คขก.2 356.50 340.47 0.00 88.78 231.52 13.58 22.63 84.79 221.11 12.97 21.61 0.00 0.00 0.00 0.00 

    - มากกว่า 69 Kv (HV)   0.00 0.00 0.00                         
    - 22-33 Kv (MV)   106.95 102.14 0.00 26.63 69.46 4.07 6.79 25.44 66.33 3.89 6.48         
    - น้อยกว่า22 Kv (LV)   249.55 238.33 0.00 62.14 162.06 9.50 15.84 59.35 154.77 9.08 15.13         
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ปี 

2563 
ปี 

2564 
ปี 

2565 แยกภาค แยกแรงดัน 

ประเภทเงินลงทุน 

เงินลงทุนธุรกิจภายใตก้าร
กำกับดูแล  
(ล้านบาท) 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

ธุรกิจระบบจำหน่ายไฟฟ้า (D) ภาคเ
หนือ 

ภาค
ตะวันอ

อก 
เฉียง
เหนือ 

ภาค
กลาง 

ภาคใ
ต ้

ภาคเ
หนือ 

ภาค
ตะวันอ

อก 
เฉียง
เหนือ 

ภาค
กลาง 

ภาคใต ้ ภาคเห
นือ 

ภาค
ตะวันอ

อก 
เฉียง
เหนือ 

ภาค
กลาง 

ภาคใต ้

1.12 โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการ
จัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรก (6 
พื้นที่) 

คพพ.1 195.50 66.70 146.05 63.14 13.88   
118.4

8 
  47.15   19.55   146.05     

    - มากกว่า 69 Kv (HV)   0.00 0.00 0.00                         

    - 22-33 Kv (MV)   195.50 66.70 146.05 63.14 13.88   
118.4

8 
  47.15   19.55   146.05     

    - น้อยกว่า22 Kv (LV)   0.00 0.00 0.00                         
1.13 โครงการพัฒนาระบบสายส่งและจำหน่าย 
ระยะที่ 1 

คพจ.1 
14,474

.08 
14,336

.74 
12,254

.53 
3,906.

69 
4,109.

75 
3,131.

81 
3,325

.83 
3,096.

05 
3,076.

16 
4,759.

79 
3,404.

75 
2,019.

80 
3,133.

24 
3,684.

85 
3,416.

64 

    - มากกว่า 69 Kv (HV)   454.88 802.34 935.38 
101.5

3 
  136.73 

216.6
2 

    643.43 158.91       935.38 

    - 22-33 Kv (MV)   
13,595

.33 
13,534

.40 
11,319

.14 
3,661.

04 
3,940.

20 
2,978.

13 
3,015

.96 
3,096.

05 
3,076.

16 
4,116.

35 
3,245.

84 
2,019.

80 
3,133.

24 
3,684.

85 
2,481.

26 

    - น้อยกว่า22 Kv (LV)   423.87 0.00 0.00 
144.1

2 
169.55 16.95 93.25                 

1.14 โครงการ พัฒนาระบบไฟฟ้าโครงข่าย
ขนาดเล็กมาก (Micro-grid)  ที ่อ.แมส่ะเรียง จ. 
แม่ฮ่องสอน 

คพล.       0.00                       

    - มากกว่า 69 Kv (HV)                                 
    - 22-33 Kv (MV)         0.00                       
    - น้อยกว่า22 Kv (LV)                                 
1.15 โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการ
จัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 

คพพ.2 287.50 402.50 827.50 
107.8

5 
39.29 109.10 31.26 

173.2
0 

51.18 73.48 104.64 194.36 267.56 0.00 365.59 
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ปี 

2563 
ปี 

2564 
ปี 

2565 แยกภาค แยกแรงดัน 

ประเภทเงินลงทุน 

เงินลงทุนธุรกิจภายใตก้าร
กำกับดูแล  
(ล้านบาท) 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

ธุรกิจระบบจำหน่ายไฟฟ้า (D) ภาคเ
หนือ 

ภาค
ตะวันอ

อก 
เฉียง
เหนือ 

ภาค
กลาง 

ภาคใ
ต ้

ภาคเ
หนือ 

ภาค
ตะวันอ

อก 
เฉียง
เหนือ 

ภาค
กลาง 

ภาคใต ้ ภาคเห
นือ 

ภาค
ตะวันอ

อก 
เฉียง
เหนือ 

ภาค
กลาง 

ภาคใต ้

    - มากกว่า 69 Kv (HV)   68.27 120.00 134.74 11.38 28.45 28.45   30.00 30.00 30.00 30.00       134.74 

    - 22-33 Kv (MV)   164.99 213.67 692.76 74.77   69.81 20.41 
116.7

3 
0.00 30.25 66.70 194.36 267.56   230.85 

    - น้อยกว่า22 Kv (LV)   54.24 68.83 0.00 21.70 10.85 10.85 10.85 26.47 21.18 13.24 7.94         
1.16 โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือน
ราษฎรรายใหม ่ระยะที ่2 

คฟม.2 
1,265.

00 
862.50 862.50 

284.6
8 

751.36 46.82 
182.1

4 
194.1

1 
512.29 31.92 124.18 194.11 512.29 31.92 124.18 

    - มากกว่า 69 Kv (HV)   0.00 0.00 0.00                         

    - 22-33 Kv (MV)   461.09 314.38 314.38 
149.1

0 
237.69 15.33 58.97 

101.6
6 

162.06 10.45 40.20 101.66 162.06 10.45 40.20 

    - น้อยกว่า22 Kv (LV)   803.91 548.12 548.12 
135.5

9 
513.67 31.49 

123.1
7 

92.45 350.23 21.47 83.97 92.45 350.23 21.47 83.97 

1.17 โครงการตดิตั้งระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (AMI) 
สำหรับผู้ใช้ไฟรายใหญ ่

คมญ. 181.00 124.11 279.00 31.98 37.80 78.24 32.99 22.75 24.82 49.64 26.89 47.66 55.80 122.57 52.96 

    - มากกว่า 69 Kv (HV)   0.00 0.00 1.74                     1.67 0.07 
    - 22-33 Kv (MV)   181.00 124.11 277.26 31.98 37.80 78.24 32.99 22.75 24.82 49.64 26.89 47.66 55.80 120.90 52.89 
    - น้อยกว่า22 Kv (LV)   0.00 0.00 0.00                         
1.18 โครงการพัฒนาระบบสายส่งและจำหน่าย 
ระยะที่ 2 

คพจ.2 0.00 
1,120.

00 
8,382.

85 
0.00 0.00 0.00 0.00 

261.7
6 

287.15 287.55 283.54 
1,704.

99 
2,000.

25 
2,669.

23 
2,008.

38 
    - มากกว่า 69 Kv (HV)   0.00 2.33 54.02           2.33       15.53 22.97 15.53 

    - 22-33 Kv (MV)   0.00 970.13 
7,195.

14 
        

227.2
4 

232.69 254.02 256.18 
1,421.

01 
1,603.

00 
2,380.

60 
1,790.

53 

    - น้อยกว่า22 Kv (LV)   0.00 147.54 
1,133.

68 
        34.52 52.13 33.53 27.36 283.97 381.73 265.65 202.32 
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ปี 

2563 
ปี 

2564 
ปี 

2565 แยกภาค แยกแรงดัน 

ประเภทเงินลงทุน 

เงินลงทุนธุรกิจภายใตก้าร
กำกับดูแล  
(ล้านบาท) 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

ธุรกิจระบบจำหน่ายไฟฟ้า (D) ภาคเ
หนือ 

ภาค
ตะวันอ

อก 
เฉียง
เหนือ 

ภาค
กลาง 

ภาคใ
ต ้

ภาคเ
หนือ 

ภาค
ตะวันอ

อก 
เฉียง
เหนือ 

ภาค
กลาง 

ภาคใต ้ ภาคเห
นือ 

ภาค
ตะวันอ

อก 
เฉียง
เหนือ 

ภาค
กลาง 

ภาคใต ้

1.19 โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่าย
ไฟฟ้าขนาดเล็กมาก(Micro grid)บนพื้นที่เกาะ
พะลวย จ.สุราษฎร์ธานี 

คลพ. 0.00 8.50 77.50               8.50 0.00 0.00 0.00 77.50 

    - มากกว่า 69 Kv (HV)   0.00 0.00 0.00                         
    - 22-33 Kv (MV)   0.00 8.50 72.50               8.50       72.50 
    - น้อยกว่า22 Kv (LV)   0.00 0.00 5.00                       5.00 
1.20 โครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ   0.00 0.00 20.00                     20.00   
    - มากกว่า 69 Kv (HV)   0.00 0.00 0.00                         
    - 22-33 Kv (MV)   0.00 0.00 0.00                         
    - น้อยกว่า22 Kv (LV)   0.00 0.00 20.00                     20.00   
1.21 โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับ
เกษตรยุคใหม ่(Digital farming) 

  0.00 0.00 150.00                 48.59 81.63 7.57 12.21 

    - มากกว่า 69 Kv (HV)   0.00 0.00 0.00                         
    - 22-33 Kv (MV)   0.00 0.00 45.00                 14.58 24.49 2.27 3.66 
    - น้อยกว่า22 Kv (LV)   0.00 0.00 105.00                 34.02 57.14 5.30 8.55 
อุปกรณ์และสิ่งก่อสร้างระบบไฟฟ้า                                 
1.22 งานตดิตั้ง ปรับปรุง มิเตอร ์หมอ้แปลง 
และอุปกรณ์ประกอบ 

  
2,194.

26 
4,701.

14 
5,185.

14 
329.7

7 
489.3

7 
889.1

8 
485.9

5 
741.9

9 
1,211.

48 
1,739.

35 
1,008.

32 
984.1

3 
1,698.

81 
1,441.

48 
1,060.

72 
    - มากกว่า 69 Kv (HV)   0.07 0.15 0.17 0.01 0.02 0.03 0.02 0.02 0.04 0.06 0.03 0.03 0.05 0.05 0.03 
    - 22-33 Kv (MV)   76.66 164.25 181.16 11.52 17.10 31.07 16.98 25.92 42.33 60.77 35.23 34.38 59.35 50.36 37.06 

    - น้อยกว่า22 Kv (LV)   
2,117.

53 
4,536.

75 
5,003.

82 
318.2

4 
472.26 858.08 

468.9
5 

716.0
5 

1,169.
11 

1,678.
52 

973.06 949.72 
1,639.

40 
1,391.

08 
1,023.

62 
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ปี 

2563 
ปี 

2564 
ปี 

2565 แยกภาค แยกแรงดัน 

ประเภทเงินลงทุน 

เงินลงทุนธุรกิจภายใตก้าร
กำกับดูแล  
(ล้านบาท) 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

ธุรกิจระบบจำหน่ายไฟฟ้า (D) ภาคเ
หนือ 

ภาค
ตะวันอ

อก 
เฉียง
เหนือ 

ภาค
กลาง 

ภาคใ
ต ้

ภาคเ
หนือ 

ภาค
ตะวันอ

อก 
เฉียง
เหนือ 

ภาค
กลาง 

ภาคใต ้ ภาคเห
นือ 

ภาค
ตะวันอ

อก 
เฉียง
เหนือ 

ภาค
กลาง 

ภาคใต ้

1.23 งานก่อสร้างสายส่งและระบบจำหน่าย   
682.1

4 
935.5

9 
723.2

3 
72.45 80.19 

286.8
8 

242.6
1 

86.89 96.43 
565.7

2 
186.5

6 
104.8

3 
116.3

5 
362.4

4 
139.6

1 
    - มากกว่า 69 Kv (HV)   121.22 166.26 128.53 12.88 14.25 50.98 43.12 15.44 17.14 100.54 33.15 18.63 20.68 64.41 24.81 

    - 22-33 Kv (MV)   315.27 432.42 334.27 33.49 37.06 132.59 
112.1

3 
40.16 44.57 261.46 86.23 48.45 53.77 167.52 64.53 

    - น้อยกว่า22 Kv (LV)   245.64 336.91 260.44 26.09 28.88 103.31 87.37 31.29 34.72 203.72 67.18 37.75 41.90 130.51 50.28 
1.24 งานปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพสถานี
ไฟฟ้า 

  
766.3

3 
1,514.

27 
1,016.

85 
75.97 

103.8
0 

494.1
1 

92.45 
152.2

5 
193.5

1 
1,046.

12 
122.3

8 
72.85 

123.7
9 

692.0
1 

128.2
1 

    - มากกว่า 69 Kv (HV)   136.19 269.10 180.71 13.50 18.45 87.81 16.43 27.06 34.39 185.91 21.75 12.95 22.00 122.98 22.78 
    - 22-33 Kv (MV)   354.19 699.87 469.97 35.11 47.97 228.37 42.73 70.37 89.44 483.50 56.56 33.67 57.21 319.84 59.26 
    - น้อยกว่า22 Kv (LV)   275.96 545.29 366.17 27.36 37.38 177.93 33.29 54.83 69.69 376.71 44.07 26.23 44.58 249.20 46.17 
1.25 งานย้ายแนวและปรับปรุงเปลี่ยนทดแทน
อุปกรณ์ในระบบจำหน่าย 

  
3,495.

62 
4,929.

94 
4,820.

19 
433.1

4 
443.8

0 
2,091.

74 
526.9

4 
650.0

8 
634.0

1 
2,757.

83 
888.0

2 
635.4

7 
696.0

8 
2,510.

78 
977.8

7 

    - มากกว่า 69 Kv (HV)   621.21 876.10 856.60 76.97 78.87 371.73 93.64 
115.5

3 
112.67 490.10 157.81 112.93 123.70 446.20 173.78 

    - 22-33 Kv (MV)   
1,615.

62 
2,278.

54 
2,227.

82 
200.1

9 
205.12 966.76 

243.5
4 

300.4
6 

293.03 
1,274.

62 
410.43 293.70 321.72 

1,160.
44 

451.96 

    - น้อยกว่า22 Kv (LV)   
1,258.

79 
1,775.

30 
1,735.

78 
155.9

8 
159.81 753.25 

189.7
5 

234.1
0 

228.31 993.11 319.78 228.84 250.66 904.14 352.14 

1.26  งานจัดหา ปรับปรุง ระบบสารสนเทศและ
สื่อสารในระบบไฟฟ้า 

  
1,470.

35 
931.4

5 
1,033.

94 
168.4

1 
190.7

7 
731.2

2 
379.9

4 
122.0

0 
133.8

3 
517.4

8 
158.1

3 
253.2

8 
399.8

5 
260.7

2 
120.0

8 
    - มากกว่า 69 Kv (HV)   261.30 165.53 183.74 29.93 33.90 129.95 67.52 21.68 23.78 91.96 28.10 45.01 71.06 46.33 21.34 
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ปี 

2563 
ปี 

2564 
ปี 

2565 แยกภาค แยกแรงดัน 

ประเภทเงินลงทุน 

เงินลงทุนธุรกิจภายใตก้าร
กำกับดูแล  
(ล้านบาท) 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

ธุรกิจระบบจำหน่ายไฟฟ้า (D) ภาคเ
หนือ 

ภาค
ตะวันอ

อก 
เฉียง
เหนือ 

ภาค
กลาง 

ภาคใ
ต ้

ภาคเ
หนือ 

ภาค
ตะวันอ

อก 
เฉียง
เหนือ 

ภาค
กลาง 

ภาคใต ้ ภาคเห
นือ 

ภาค
ตะวันอ

อก 
เฉียง
เหนือ 

ภาค
กลาง 

ภาคใต ้

    - 22-33 Kv (MV)   679.57 430.50 477.87 77.84 88.17 337.96 
175.6

0 
56.39 61.85 239.17 73.09 117.06 184.80 120.50 55.50 

    - น้อยกว่า22 Kv (LV)   529.48 335.42 372.33 60.64 68.70 263.32 
136.8

2 
43.93 48.19 186.35 56.94 91.21 143.99 93.89 43.24 

1.27 งานขยายเขตระบบจำหน่ายและระบบสาย
ส่งสำหรับผู้ใช้ไฟ 

  
4,095.

32 
3,553.

03 
4,303.

60 
609.3

3 
676.2

4 
2,106.

68 
703.0

7 
528.6

4 
586.6

9 
1,827.

72 
609.9

7 
640.3

2 
710.6

3 
2,213.

82 
738.8

2 

    - มากกว่า 69 Kv (HV)   727.78 631.41 764.79 
108.2

8 
120.18 374.38 

124.9
4 

93.95 104.26 324.80 108.40 113.79 126.29 393.42 131.30 

    - 22-33 Kv (MV)   
1,892.

79 
1,642.

15 
1,989.

05 
281.6

2 
312.55 973.67 

324.9
5 

244.3
3 

271.16 844.74 281.92 295.95 328.44 
1,023.

19 
341.47 

    - น้อยกว่า22 Kv (LV)   
1,474.

75 
1,279.

46 
1,549.

75 
219.4

2 
243.52 758.63 

253.1
8 

190.3
7 

211.27 658.17 219.65 230.58 255.90 797.21 266.05 

งานเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการผลิต 
จัดส่งและจำหน่ายไฟฟ้าโดยตรง  

                              

1.28 ที่ดิน, สิ่งก่อสร้าง และยานพาหนะ   
1,785.

19 
1,767.

28 
2,190.

04 
397.0

2 
340.8

0 
548.1

3 
499.2

4 
369.7

0 
439.9

6 
624.0

7 
333.5

5 
419.6

5 
434.4

9 
895.4

4 
440.4

6 
    - มากกว่า 69 Kv (HV)   317.25 314.06 389.19 70.55 60.56 97.41 88.72 65.70 78.19 110.90 59.27 74.58 77.21 159.13 78.27 

    - 22-33 Kv (MV)   825.09 816.81 
1,012.

20 
183.5

0 
157.51 253.34 

230.7
4 

170.8
7 

203.34 288.44 154.16 193.95 200.82 413.86 203.57 

    - น้อยกว่า22 Kv (LV)   642.86 636.41 788.64 
142.9

7 
122.72 197.38 

179.7
8 

133.1
3 

158.43 224.73 120.11 151.12 156.46 322.45 158.61 

1.29 แผนงานเทคโนโลยีสารสนเทศสื่อสารและ
เครือข่าย 

  
3,700.

97 
2,298.

07 
1,103.

32 
633.8

9 
725.3

6 
1,673.

10 
668.6

2 
439.3

9 
519.5

7 
924.6

4 
414.4

7 
164.9

9 
182.9

2 
565.6

4 
189.7

9 
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ปี 

2563 
ปี 

2564 
ปี 

2565 แยกภาค แยกแรงดัน 

ประเภทเงินลงทุน 

เงินลงทุนธุรกิจภายใตก้าร
กำกับดูแล  
(ล้านบาท) 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

ธุรกิจระบบจำหน่ายไฟฟ้า (D) ภาคเ
หนือ 

ภาค
ตะวันอ

อก 
เฉียง
เหนือ 

ภาค
กลาง 

ภาคใ
ต ้

ภาคเ
หนือ 

ภาค
ตะวันอ

อก 
เฉียง
เหนือ 

ภาค
กลาง 

ภาคใต ้ ภาคเห
นือ 

ภาค
ตะวันอ

อก 
เฉียง
เหนือ 

ภาค
กลาง 

ภาคใต ้

    - มากกว่า 69 Kv (HV)   657.70 408.39 196.07 
112.6

5 
128.90 297.33 

118.8
2 

78.08 92.33 164.32 73.66 29.32 32.51 100.52 33.73 

    - 22-33 Kv (MV)   
1,710.

53 
1,062.

13 
509.94 

292.9
7 

335.25 773.28 
309.0

2 
203.0

8 
240.14 427.36 191.56 76.25 84.54 261.43 87.72 

    - น้อยกว่า22 Kv (LV)   
1,332.

74 
827.55 397.31 

228.2
7 

261.21 602.49 
240.7

7 
158.2

3 
187.10 332.97 149.25 59.41 65.87 203.69 68.34 

1.30 แผนงานจัดหาเครื่องมือเครื่องใชส้ำหรับ
การปฏิบัติงาน  

  
1,324.

68 
967.4

4 
1,168.

79 
264.1

4 
214.0

6 
624.7

1 
221.7

7 
181.9

1 
165.0

6 
451.3

2 
169.1

4 
202.0

1 
213.5

9 
545.6

5 
207.5

4 
    - มากกว่า 69 Kv (HV)   235.41 171.92 207.71 46.94 38.04 111.02 39.41 32.33 29.33 80.20 30.06 35.90 37.96 96.97 36.88 

    - 22-33 Kv (MV)   612.25 447.13 540.20 
122.0

8 
98.94 288.73 

102.5
0 

84.08 76.29 208.59 78.18 93.37 98.72 252.19 95.92 

    - น้อยกว่า22 Kv (LV)   477.02 348.38 420.89 95.12 77.08 224.96 79.86 65.51 59.44 162.52 60.91 72.74 76.91 196.49 74.74 

1.31 งานจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง   
237.9

5 
141.7

9 
169.6

0 
33.52 37.21 

128.5
3 

38.68 13.83 15.35 96.66 15.95 0.00 0.00 
169.6

0 
0.00 

    - มากกว่า 69 Kv (HV)   42.29 25.20 30.14 5.96 6.61 22.84 6.87 2.46 2.73 17.18 2.84 0.00 0.00 30.14 0.00 
    - 22-33 Kv (MV)   109.97 65.53 78.39 15.49 17.20 59.41 17.88 6.39 7.09 44.67 7.37 0.00 0.00 78.39 0.00 
    - น้อยกว่า22 Kv (LV)   85.69 51.06 61.07 12.07 13.40 46.28 13.93 4.98 5.53 34.81 5.75 0.00 0.00 61.07 0.00 
ดอกเบี้ยระหว่างก่อสรา้ง (IDC)   237.69 226.40 257.27 47.24 54.22 85.75 50.49 41.92 47.17 91.04 46.27 45.65 60.85 93.78 56.99 

รวมเงินลงทุนปกต ิ
41,21
2.02 

43,03
0.28 

48,99
3.22 

8,190
.30 

9,400.
52 

14,86
7.31 

8,753
.90 

7,967
.58 

8,965.
44 

17,30
3.78 

8,793.
48 

8,693.
83 

11,58
7.29 

17,85
9.72 

10,85
2.37 

(2) เงินลงทุนโครงการที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ                                 
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ปี 

2563 
ปี 

2564 
ปี 

2565 แยกภาค แยกแรงดัน 

ประเภทเงินลงทุน 

เงินลงทุนธุรกิจภายใตก้าร
กำกับดูแล  
(ล้านบาท) 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

ธุรกิจระบบจำหน่ายไฟฟ้า (D) ภาคเ
หนือ 

ภาค
ตะวันอ

อก 
เฉียง
เหนือ 

ภาค
กลาง 

ภาคใ
ต ้

ภาคเ
หนือ 

ภาค
ตะวันอ

อก 
เฉียง
เหนือ 

ภาค
กลาง 

ภาคใต ้ ภาคเห
นือ 

ภาค
ตะวันอ

อก 
เฉียง
เหนือ 

ภาค
กลาง 

ภาคใต ้

2.1 โครงการก่อสร้างสายส่งด้วยสายเคเบิลใตน้้ำ 
115 เควี (วงจรที ่3) ไปยังเกาะสมุย จ.สุราษฎร์
ธาน ี

คกม. 96.47 0.00 0.00       96.47                 

    - มากกว่า 69 Kv (HV)   96.47 0.00 0.00       96.47                 
    - 22-33 Kv (MV)   0.00 0.00 0.00                         
    - น้อยกว่า22 Kv (LV)   0.00 0.00 0.00                         
2.2 โครงการก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะ
ต่างๆ (ก.มะพร้าว ก.นาคาใหญ ่ ก.พระทอง จ.
ภูเก็ต)  

คคก.1 10.66 0.00 0.00       10.66                 

    - มากกว่า 69 Kv (HV)   0.00 0.00 0.00                         
    - 22-33 Kv (MV)   10.66 0.00 0.00       10.66                 
    - น้อยกว่า22 Kv (LV)   0.00 0.00 0.00                         
2.3 โครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ 
(smart grid) ในพ้ืนที่เมืองพัทยา จ.ชลบุร ี

คอพ. 583.52 78.75 0.00     583.52       78.75           

    - มากกว่า 69 Kv (HV)   0.00 0.00 0.00                         
    - 22-33 Kv (MV)   0.00 0.00 0.00                         
    - น้อยกว่า22 Kv (LV)   583.52 78.75 0.00     583.52       78.75           
2.4 โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ 
ระยะที่ 1 

คพญ.1 
1,253.

07 
1,826.

50 
1,953.

00 
  738.88 434.76 79.44 

286.3
0 

905.54 211.49 423.17 
1,135.

72 
23.91 218.24 575.12 

    - มากกว่า 69 Kv (HV)   198.04 144.27 180.06   198.04       92.05   52.22 119.69     60.37 

    - 22-33 Kv (MV)   
1,055.

03 
1,682.

23 
1,772.

94 
  540.84 434.76 79.44 

286.3
0 

813.49 211.49 370.95 
1,016.

04 
23.91 218.24 514.75 

    - น้อยกว่า22 Kv (LV)   0.00 0.00 0.00                         
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ปี 

2563 
ปี 

2564 
ปี 

2565 แยกภาค แยกแรงดัน 

ประเภทเงินลงทุน 

เงินลงทุนธุรกิจภายใตก้าร
กำกับดูแล  
(ล้านบาท) 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

ธุรกิจระบบจำหน่ายไฟฟ้า (D) ภาคเ
หนือ 

ภาค
ตะวันอ

อก 
เฉียง
เหนือ 

ภาค
กลาง 

ภาคใ
ต ้

ภาคเ
หนือ 

ภาค
ตะวันอ

อก 
เฉียง
เหนือ 

ภาค
กลาง 

ภาคใต ้ ภาคเห
นือ 

ภาค
ตะวันอ

อก 
เฉียง
เหนือ 

ภาค
กลาง 

ภาคใต ้

2.5 โครงการก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำ 115 เคว ี
เพื่อทดแทนและเพิ่มความสามารถในการจ่ายไฟ
ไปยังเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธาน ี

คกท. 205.55 
1,319.

00 
0.00       

205.5
5 

      
1,319.

00 
        

    - มากกว่า 69 Kv (HV)   205.55 
1,319.

00 
0.00       

205.5
5 

      
1,319.

00 
        

    - 22-33 Kv (MV)   0.00 0.00 0.00                         
    - น้อยกว่า22 Kv (LV)   0.00 0.00 0.00                         
2.6 โครงการขยายเขตติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เกาะ
ต่างๆ (เกาะปันหยี จ.พังงา)  

คตป. 21.40 195.99 0.00       21.40       195.99         

    - มากกว่า 69 Kv (HV)   0.00 0.00 0.00                         
    - 22-33 Kv (MV)   21.40 195.99 0.00       21.40       195.99         
    - น้อยกว่า22 Kv (LV)   0.00 0.00 0.00                         
2.7 โครงการก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะ
เต่า จ.สุราษฎร์ธาน ี

คคต. 0.00 0.00 664.96                       664.96 

    - มากกว่า 69 Kv (HV)   0.00 0.00 0.00                         
    - 22-33 Kv (MV)   0.00 0.00 531.97                       531.97 
    - น้อยกว่า22 Kv (LV)   0.00 0.00 132.99                       132.99 
2.8 แผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้
ดิน 1 จังหวัด 1 ถนนเพื่อเฉลมิพระเกียรต ิ

  0.25 
1,065.

12 
2,536.

00 
0.07 0.07 0.05 0.06 

287.8
7 

287.87 230.30 259.08 685.41 685.41 548.32 616.87 

    - มากกว่า 69 Kv (HV)   0.04 189.28 450.67 0.01 0.01 0.01 0.01 51.16 51.16 40.93 46.04 121.80 121.80 97.44 109.62 

    - 22-33 Kv (MV)   0.11 492.28 
1,172.

10 
0.03 0.03 0.02 0.03 

133.0
5 

133.05 106.44 119.74 316.78 316.78 253.43 285.11 
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ปี 

2563 
ปี 

2564 
ปี 

2565 แยกภาค แยกแรงดัน 

ประเภทเงินลงทุน 

เงินลงทุนธุรกิจภายใตก้าร
กำกับดูแล  
(ล้านบาท) 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

ธุรกิจระบบจำหน่ายไฟฟ้า (D) ภาคเ
หนือ 

ภาค
ตะวันอ

อก 
เฉียง
เหนือ 

ภาค
กลาง 

ภาคใ
ต ้

ภาคเ
หนือ 

ภาค
ตะวันอ

อก 
เฉียง
เหนือ 

ภาค
กลาง 

ภาคใต ้ ภาคเห
นือ 

ภาค
ตะวันอ

อก 
เฉียง
เหนือ 

ภาค
กลาง 

ภาคใต ้

    - น้อยกว่า22 Kv (LV)   0.09 383.55 913.23 0.02 0.02 0.02 0.02 
103.6

6 
103.66 82.93 93.30 246.82 246.82 197.45 222.14 

ดอกเบี้ยระหว่างก่อสรา้ง (IDC)   2.44 16.72 0.00 0.00 0.83 1.14 0.46 2.14 4.45 1.94 8.19 0.00 0.00 0.00 0.00 

รวมเงินลงทุนโครงการที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ 
2,173.

37 
4,502.

08 
5,153.

96 
0.07 

739.7
8 

1,019.
48 

414.0
5 

576.3
1 

1,197.
86 

522.4
8 

2,205.
43 

1,821.
13 

709.3
2 

766.5
7 

1,856.
95 

3. เงินลงทุนทีม่ีลักษณะสนับสนุนการดำเนินกิจการ                               

3.1 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   
123.2

0 
539.8

3 
642.1

6 
3.22 3.25 

113.4
6 

3.27 5.73 5.73 
522.6

4 
5.73 18.60 19.56 

584.0
5 

19.95 

    - มากกว่า 69 Kv (HV)   21.89 95.93 114.12 0.57 0.58 20.16 0.58 1.02 1.02 92.88 1.02 3.31 3.48 103.79 3.54 
    - 22-33 Kv (MV)   56.94 249.50 296.80 1.49 1.50 52.44 1.51 2.65 2.65 241.56 2.65 8.60 9.04 269.94 9.22 
    - น้อยกว่า22 Kv (LV)   44.37 194.40 231.24 1.16 1.17 40.86 1.18 2.06 2.06 188.21 2.06 6.70 7.04 210.32 7.18 
3.2 ยานพาหนะ   21.86 4.59 7.98 5.43 5.43 5.55 5.44 1.15 1.15 1.15 1.15 1.99 1.99 2.01 1.99 
    - มากกว่า 69 Kv (HV)   3.88 0.82 1.42 0.96 0.97 0.99 0.97 0.20 0.20 0.20 0.20 0.35 0.35 0.36 0.35 
    - 22-33 Kv (MV)   10.10 2.12 3.69 2.51 2.51 2.57 2.51 0.53 0.53 0.53 0.53 0.92 0.92 0.93 0.92 
    - น้อยกว่า22 Kv (LV)   7.87 1.65 2.87 1.96 1.96 2.00 1.96 0.41 0.41 0.41 0.41 0.72 0.72 0.72 0.72 

3.3 เครื่องมือเครื่องใช้   
135.0

8 
237.7

7 
3.09 10.56 11.67 

100.7
3 

12.12 14.63 16.18 
190.1

5 
16.80 0.77 0.77 0.77 0.77 

    - มากกว่า 69 Kv (HV)   24.01 42.25 0.55 1.88 2.07 17.90 2.15 2.60 2.88 33.79 2.99 0.14 0.14 0.14 0.14 
    - 22-33 Kv (MV)   62.43 109.89 1.43 4.88 5.40 46.56 5.60 6.76 7.48 87.88 7.76 0.36 0.36 0.36 0.36 
    - น้อยกว่า22 Kv (LV)   48.64 85.62 1.11 3.80 4.20 36.27 4.36 5.27 5.83 68.47 6.05 0.28 0.28 0.28 0.28 
ดอกเบี้ยระหว่างก่อสรา้ง (IDC)                                 

รวมเงินลงทุนทีม่ีลักษณะสนับสนุนการดำเนินกิจการ 
280.1

4 
782.1

9 
653.2

2 
19.21 20.36 

219.7
5 

20.82 21.51 23.06 
713.9

4 
23.68 21.36 22.32 

586.8
3 

22.71 
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ปี 

2563 
ปี 

2564 
ปี 

2565 แยกภาค แยกแรงดัน 

ประเภทเงินลงทุน 

เงินลงทุนธุรกิจภายใตก้าร
กำกับดูแล  
(ล้านบาท) 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

ธุรกิจระบบจำหน่ายไฟฟ้า (D) ภาคเ
หนือ 

ภาค
ตะวันอ

อก 
เฉียง
เหนือ 

ภาค
กลาง 

ภาคใ
ต ้

ภาคเ
หนือ 

ภาค
ตะวันอ

อก 
เฉียง
เหนือ 

ภาค
กลาง 

ภาคใต ้ ภาคเห
นือ 

ภาค
ตะวันอ

อก 
เฉียง
เหนือ 

ภาค
กลาง 

ภาคใต ้

รวมทั้งสิ้น 
43,66
5.54 

48,31
4.55 

54,80
0.40 

8,209
.58 

10,16
0.66 

16,10
6.53 

9,188
.77 

8,565
.40 

10,18
6.36 

18,54
0.20 

11,02
2.59 

10,53
6.32 

12,31
8.93 

19,21
3.12 

12,73
2.03 

 
 

3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 
สำหรับต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในการศึกษานี้จะได้รับข้อมูลค่าใช้จ่ายดำเนินงานของระบบจำหน่ายของ กฟภ. ปี 2562 – 2565 ซึ่ง

ครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร ค่าป้องกัน ซ่อมแซม บำรุงรักษา ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น ๆ และค่าเสื่ อมราคา โดย
ข้อมูลค่าใช้จ่ายดำเนินงานสามารถแสดงได้ดังตารางที่ 5.20 - ตารางที่ 5.23 
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ตารางที่ 5.20 ข้อมูลค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปี พ.ศ. 2562 (ล้านบาท) 

  

2562 

น.1 น.2 น.3 ฉ.1 ฉ.2 ฉ.3 ก.1 ก.2 ก.3 ต.1 ต.2 ต.3 PEA 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร 1,935.29 1,690.02 1,578.62 2,097.50 2,155.89 1,903.25 2,483.36 1,889.68 1,749.44 1,454.01 1,788.14 1,619.46 22,344.66 
- มากกว่า 69 Kv (HV) 96.52 84.96 310.35 110.92 54.61 368.09 852.01 591.19 285.29 218.24 73.65 94.03 3,139.85 
- 22-33 Kv (MV) 934.62 656.24 623.04 818.39 811.94 782.26 1,086.49 936.61 1,058.89 697.45 962.79 780.45 10,149.16 
- น้อยกว่า22 Kv (LV) 904.15 948.82 645.23 1,168.20 1,289.34 752.91 544.86 361.87 405.26 538.32 751.70 744.98 9,055.65 

ค่าป้องกัน ซ่อมแซม บำรุงรักษา 220.04 175.10 193.18 395.49 240.09 204.90 340.38 325.29 238.94 235.07 385.32 217.66 3,171.47 
- มากกว่า 69 Kv (HV) 10.97 8.80 37.98 20.91 6.08 39.63 116.78 101.77 38.97 35.28 15.87 12.64 445.68 
- 22-33 Kv (MV) 106.27 67.99 76.24 154.31 90.42 84.22 148.92 161.23 144.62 112.76 207.47 104.90 1,459.34 
- น้อยกว่า22 Kv (LV) 102.80 98.31 78.96 220.27 143.59 81.06 74.68 62.29 55.35 87.03 161.98 100.13 1,266.44 

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น 402.78 336.95 376.49 441.41 574.00 425.21 522.08 540.22 402.04 314.46 520.55 416.76 5,272.95 
- มากกว่า 69 Kv (HV) 20.04 16.91 73.73 23.28 14.49 82.10 178.81 168.57 65.43 47.11 20.30 24.06 734.85 
- 22-33 Kv (MV) 194.10 130.65 148.02 171.80 215.48 174.48 228.02 267.07 242.85 150.54 265.38 199.74 2,388.14 
- น้อยกว่า22 Kv (LV) 188.63 189.38 154.74 246.33 344.03 168.62 115.26 104.57 93.75 116.82 234.87 192.96 2,149.96 

ค่าเสื่อมราคา 1,815.31 1,498.88 1,242.50 1,585.02 1,541.22 1,557.29 2,330.72 2,475.11 1,897.44 1,316.67 2,338.26 1,340.64 20,939.05 
- มากกว่า 69 Kv (HV) 364.73 132.63 167.04 152.76 117.12 209.54 463.98 542.73 403.04 148.05 494.81 77.61 3,274.03 
- 22-33 Kv (MV) 985.20 967.93 769.78 878.99 806.83 885.41 1,383.60 1,428.87 1,107.83 791.62 1,363.28 925.02 12,294.37 
- น้อยกว่า22 Kv (LV) 465.38 398.32 305.68 553.27 617.27 462.34 483.15 503.50 386.57 376.99 480.16 338.02 5,370.65 

Total 4,373.42 3,700.95 3,390.79 4,519.43 4,511.20 4,090.66 5,676.54 5,230.29 4,287.85 3,320.21 5,032.26 3,594.53 51,728.13 
- มากกว่า 69 Kv (HV) 492.26 243.31 589.09 307.87 192.31 699.35 1,611.57 1,404.27 792.73 448.68 604.63 208.34 7,594.41 
- 22-33 Kv (MV) 2,220.19 1,822.81 1,617.09 2,023.49 1,924.67 1,926.37 2,847.02 2,793.79 2,554.20 1,752.37 2,798.92 2,010.11 26,291.01 
- น้อยกว่า22 Kv (LV) 1,660.97 1,634.83 1,184.61 2,188.07 2,394.22 1,464.94 1,217.95 1,032.24 940.93 1,119.16 1,628.71 1,376.09 17,842.71 

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่นคือค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับบุคลากรและการบำรุงรักษา ได้แก ่ ค่าแรงคนงานรายวันงานบำรุงรักษา ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันทั่วไป เป็นต้น  
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ตารางที่ 5.21 ข้อมูลค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปี พ.ศ. 2563 (ล้านบาท) 

  

2563 

น.1 น.2 น.3 ฉ.1 ฉ.2 ฉ.3 ก.1 ก.2 ก.3 ต.1 ต.2 ต.3 PEA 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร 1,899.70 1,658.95 1,549.60 2,058.93 2,116.25 1,868.26 2,437.69 1,854.93 1,717.27 1,427.27 1,755.26 1,589.68 21,933.79 
- มากกว่า 69 Kv (HV) 92.10 77.34 287.22 102.84 51.52 346.37 817.71 565.64 271.27 197.20 76.71 91.99 2,977.91 
- 22-33 Kv (MV) 875.98 614.62 595.06 772.73 773.31 744.19 1,044.68 898.66 1,019.57 663.90 881.65 746.98 9,631.35 
- น้อยกว่า22 Kv (LV) 931.63 966.98 667.32 1,183.36 1,291.42 777.69 575.30 390.63 426.44 566.17 796.89 750.71 9,324.54 

ค่าป้องกัน ซ่อมแซม บำรุงรักษา 216.00 171.88 189.63 388.22 235.67 201.13 334.12 319.31 234.54 230.75 378.23 213.66 3,113.15 
- มากกว่า 69 Kv (HV) 10.47 8.01 35.15 19.39 5.74 37.29 112.08 97.37 37.05 31.88 16.53 12.36 423.32 
- 22-33 Kv (MV) 99.60 63.68 72.82 145.70 86.12 80.12 143.19 154.69 139.25 107.34 189.98 100.40 1,382.89 
- น้อยกว่า22 Kv (LV) 105.93 100.19 81.66 223.13 143.82 83.73 78.85 67.24 58.24 91.53 171.72 100.90 1,306.94 

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น 395.39 330.79 369.61 433.30 563.44 417.39 512.49 530.28 394.64 308.73 510.98 409.10 5,176.14 
- มากกว่า 69 Kv (HV) 19.13 15.40 68.23 21.59 13.67 77.25 171.60 161.28 62.21 42.56 21.21 23.54 697.67 
- 22-33 Kv (MV) 181.91 122.37 141.38 162.20 205.21 165.98 219.24 256.23 233.82 143.31 242.04 191.15 2,264.84 
- น้อยกว่า22 Kv (LV) 194.35 193.02 160.00 249.51 344.57 174.15 121.65 112.77 98.61 122.85 247.73 194.41 2,213.62 

ค่าเสื่อมราคา 1,781.93 1,471.32 1,219.65 1,555.88 1,512.88 1,528.66 2,287.87 2,429.59 1,862.55 1,292.46 2,295.26 1,315.99 20,554.04 
- มากกว่า 69 Kv (HV) 358.02 130.19 163.96 149.95 114.97 205.69 455.44 532.75 395.63 145.33 485.71 76.18 3,213.83 
- 22-33 Kv (MV) 967.08 950.13 755.63 862.83 792.00 869.13 1,358.16 1,402.60 1,087.46 777.07 1,338.22 908.01 12,068.31 
- น้อยกว่า22 Kv (LV) 456.83 390.99 300.06 543.10 605.92 453.84 474.27 494.24 379.46 370.06 471.33 331.80 5,271.89 

Total 4,293.02 3,632.93 3,328.48 4,436.33 4,428.25 4,015.44 5,572.17 5,134.12 4,209.01 3,259.21 4,939.73 3,528.43 50,777.12 
- มากกว่า 69 Kv (HV) 479.72 230.94 554.56 293.77 185.89 666.60 1,556.84 1,357.05 766.15 416.97 600.17 204.07 7,312.74 
- 22-33 Kv (MV) 2,124.57 1,750.81 1,564.88 1,943.46 1,856.64 1,859.43 2,765.26 2,712.19 2,480.11 1,691.62 2,651.89 1,946.54 25,347.39 
- น้อยกว่า22 Kv (LV) 1,688.73 1,651.18 1,209.04 2,199.09 2,385.72 1,489.41 1,250.07 1,064.88 962.75 1,150.62 1,687.68 1,377.82 18,116.99 

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่นคือค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับบุคลากรและการบำรุงรักษา ได้แก ่ ค่าแรงคนงานรายวันงานบำรุงรักษา ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันทั่วไป เป็นต้น  
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ตารางที่ 5.22 ข้อมูลค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปี พ.ศ. 2564 (ล้านบาท) 

  

2564 

น.1 น.2 น.3 ฉ.1 ฉ.2 ฉ.3 ก.1 ก.2 ก.3 ต.1 ต.2 ต.3 PEA 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร 1,951.32 1,704.02 1,591.70 2,114.87 2,173.75 1,919.02 2,503.93 1,905.33 1,763.93 1,466.05 1,802.95 1,632.87 22,529.74 
- มากกว่า 69 Kv (HV) 91.84 78.32 291.00 104.24 51.95 352.04 850.35 580.69 275.29 202.97 73.22 92.24 3,044.14 
- 22-33 Kv (MV) 912.60 638.58 615.05 803.97 803.83 769.04 1,064.47 933.46 1,048.44 687.28 941.49 770.91 9,989.12 
- น้อยกว่า22 Kv (LV) 946.88 987.12 685.65 1,206.67 1,317.97 797.94 589.12 391.19 440.20 575.80 788.23 769.72 9,496.49 

ค่าป้องกัน ซ่อมแซม บำรุงรักษา 221.87 176.55 194.78 398.77 242.08 206.60 343.20 327.98 240.91 237.02 388.51 219.47 3,197.74 
- มากกว่า 69 Kv (HV) 10.44 8.11 35.61 19.65 5.79 37.90 116.55 99.96 37.60 32.81 15.78 12.40 432.61 
- 22-33 Kv (MV) 103.76 66.16 75.27 151.59 89.52 82.79 145.90 160.68 143.19 111.11 202.88 103.62 1,436.48 
- น้อยกว่า22 Kv (LV) 107.66 102.27 83.90 227.52 146.77 85.91 80.75 67.34 60.12 93.09 169.85 103.46 1,328.65 

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น 406.13 339.77 379.65 445.07 578.75 428.73 526.41 544.69 405.37 317.12 524.86 420.22 5,316.77 
- มากกว่า 69 Kv (HV) 19.07 15.59 69.12 21.88 13.78 78.51 178.46 165.57 63.13 43.81 20.17 23.60 712.70 
- 22-33 Kv (MV) 189.52 127.14 146.13 168.76 213.32 171.53 223.38 266.16 240.45 148.36 259.06 197.28 2,351.09 
- น้อยกว่า22 Kv (LV) 197.54 197.04 164.40 254.43 351.65 178.69 124.57 112.96 101.79 124.95 245.64 199.33 2,252.99 

ค่าเสื่อมราคา 1,830.34 1,511.29 1,252.79 1,598.15 1,553.99 1,570.19 2,350.03 2,495.61 1,913.15 1,327.57 2,357.62 1,351.74 21,112.50 
- มากกว่า 69 Kv (HV) 367.75 133.73 168.42 154.03 118.09 211.28 467.82 547.23 406.38 149.28 498.91 78.25 3,301.15 
- 22-33 Kv (MV) 993.36 975.95 776.16 886.27 813.52 892.75 1,395.06 1,440.71 1,117.01 798.18 1,374.58 932.68 12,396.21 
- น้อยกว่า22 Kv (LV) 469.24 401.62 308.21 557.85 622.38 466.17 487.15 507.67 389.77 380.12 484.14 340.82 5,415.13 

Total 4,409.66 3,731.64 3,418.92 4,556.87 4,548.57 4,124.54 5,723.57 5,273.61 4,323.37 3,347.76 5,073.95 3,624.30 52,156.75 
- มากกว่า 69 Kv (HV) 489.11 235.76 564.15 299.79 189.61 679.73 1,613.17 1,393.44 782.40 428.87 608.08 206.49 7,490.60 
- 22-33 Kv (MV) 2,199.24 1,807.84 1,612.60 2,010.59 1,920.18 1,916.11 2,828.81 2,801.01 2,549.09 1,744.94 2,778.01 2,004.49 26,172.90 
- น้อยกว่า22 Kv (LV) 1,721.31 1,688.05 1,242.16 2,246.48 2,438.77 1,528.70 1,281.59 1,079.16 991.88 1,173.96 1,687.86 1,413.33 18,493.25 

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่นคือค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับบุคลากรและการบำรุงรักษา ได้แก ่ ค่าแรงคนงานรายวันงานบำรุงรักษา ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันทั่วไป เป็นต้น  
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ตารางที่ 5.23 ข้อมูลค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปี พ.ศ. 2565 (ล้านบาท) 

  

2565 

น.1 น.2 น.3 ฉ.1 ฉ.2 ฉ.3 ก.1 ก.2 ก.3 ต.1 ต.2 ต.3 PEA 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร 1,993.15 1,740.55 1,625.82 2,160.21 2,220.35 1,960.16 2,557.60 1,946.18 1,801.75 1,497.48 1,841.60 1,667.88 23,012.71 
- มากกว่า 69 Kv (HV) 95.56 82.02 302.45 109.06 54.38 366.05 868.25 596.45 284.20 211.59 75.57 95.95 3,141.53 
- 22-33 Kv (MV) 944.82 662.40 635.03 834.78 834.67 793.73 1,088.72 954.53 1,074.48 703.53 966.40 794.74 10,287.83 
- น้อยกว่า22 Kv (LV) 952.77 996.13 688.34 1,216.37 1,331.30 800.38 600.63 395.20 443.07 582.36 799.62 777.19 9,583.35 

ค่าป้องกัน ซ่อมแซม บำรุงรักษา 226.62 180.33 198.96 407.32 247.26 211.03 350.56 335.01 246.08 242.10 396.84 224.17 3,266.29 
- มากกว่า 69 Kv (HV) 10.87 8.50 37.01 20.56 6.06 39.41 119.01 102.67 38.82 34.21 16.28 12.90 446.29 
- 22-33 Kv (MV) 107.43 68.63 77.71 157.40 92.95 85.45 149.23 164.31 146.75 113.74 208.25 106.82 1,478.67 
- น้อยกว่า22 Kv (LV) 108.33 103.21 84.23 229.35 148.26 86.17 82.33 68.03 60.51 94.15 172.31 104.46 1,341.34 

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น 414.83 347.06 387.79 454.61 591.16 437.92 537.70 556.37 414.06 323.92 536.12 429.22 5,430.75 
- มากกว่า 69 Kv (HV) 19.85 16.33 71.85 22.89 14.43 81.64 182.21 170.06 65.17 45.67 20.83 24.56 735.49 
- 22-33 Kv (MV) 196.22 131.89 150.88 175.24 221.51 177.04 228.48 272.17 246.42 151.87 265.99 203.39 2,421.08 
- น้อยกว่า22 Kv (LV) 198.77 198.84 165.06 256.48 355.22 179.24 127.01 114.14 102.46 126.37 249.30 201.28 2,274.17 

ค่าเสื่อมราคา 1,869.58 1,543.69 1,279.64 1,632.41 1,587.30 1,603.85 2,400.41 2,549.11 1,954.17 1,356.03 2,408.16 1,380.72 21,565.08 
- มากกว่า 69 Kv (HV) 375.63 136.60 172.03 157.33 120.62 215.81 477.85 558.96 415.09 152.48 509.61 79.93 3,387.45 
- 22-33 Kv (MV) 1,014.65 996.87 792.80 905.27 830.96 911.88 1,424.96 1,471.59 1,140.95 815.29 1,404.04 952.67 12,652.50 
- น้อยกว่า22 Kv (LV) 479.30 410.22 314.82 569.81 635.72 476.16 497.60 518.55 398.12 388.27 494.51 348.12 5,525.13 

Total 4,504.19 3,811.64 3,492.21 4,654.55 4,646.07 4,212.96 5,846.26 5,386.66 4,416.05 3,419.53 5,182.72 3,702.00 53,274.83 
- มากกว่า 69 Kv (HV) 501.90 243.45 583.34 309.84 195.49 702.90 1,647.32 1,428.14 803.28 443.94 622.29 213.33 7,710.77 
- 22-33 Kv (MV) 2,263.11 1,859.79 1,656.41 2,072.69 1,980.08 1,968.11 2,891.39 2,862.60 2,608.60 1,784.43 2,844.69 2,057.62 26,840.07 
- น้อยกว่า22 Kv (LV) 1,739.17 1,708.40 1,252.46 2,272.01 2,470.50 1,541.95 1,307.56 1,095.92 1,004.17 1,191.16 1,715.74 1,431.05 18,723.99 

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่นคือค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับบุคลากรและการบำรุงรักษา ได้แก ่ ค่าแรงคนงานรายวันงานบำรุงรักษา ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันทั่วไป เป็นต้น  
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5.2.1.1.2 ข้อมูลระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
สำหรับข้อมูลระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคณะนักวิจัยได้รับข้อมูลหน่วยจำหน่ายปี 2562 – 2565 ดังแสดงในตารางที่ 

5.24 -  
ตารางที่ 5.27 และข้อมูลกำลังไฟฟ้าปี 2562 – 2565 ดังแสดงในตารางที่ 5.28 - ตารางที่ 5.31 ทั้งนี้สำหรับข้อมูลหน่วยจำหน่ายปี 2562 – 2565 นั้น 

จะอ้างอิงตาม Load Forecast ที่การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายจัดทำในวันที่ 13 สิงหาคม. 2563 และไม่รวมหน่วยจำหน่ายไฟไม่คิดมูลค่า สำหรับข้อมูลกำลังไฟฟ้าปี 
2562 – 2565 นั้นจะเป็นข้อมูลกำลังไฟฟ้ารวม 12 เดือน ซึ่งค่ากำลังไฟฟ้าปี 2562 ในระดับแรงดัน HV และ MV จะเป็นค่ากำลังไฟฟ้าตาม Billing ในส่วนค่า
กำลังไฟฟ้าปี 2563 - 2565 ในระดับแรงดัน HV และ MV นั้นจะคำนวณจากประมาณการหน่วยจำหน่ายปี 2563 - 2565 และ Load Factor ปี 2562 และ
สำหรับค่ากำลังไฟฟ้าปี 2562 - 2565 ในระดับแรงดัน LV จะคำนวณจากหน่วยจำหน่ายปี 2562 ประมาณการหน่วยจำหน่ายปี 2563 - 2565 และ Load 
Factor จาก Load Research 
 
ตารางที่ 5.24 ข้อมูลหน่วยจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2562 (ล้านหน่วย) 

แรงดัน  กฟน.1   กฟน.2   กฟน.3   กฟฉ.1   กฟฉ.2   กฟฉ.3   กฟก.1   กฟก.2   กฟก.3   กฟต.1   กฟต.2   กฟต.3   รวม  
HV 385.36 278.11 1,270.82 363.41 150.92 1,776.92 7,936.25 9,591.38 2,767.61 1,026.31 422.32 331.82 26,301.23 
MV 3,731.62 2,148.08 2,551.26 2,681.38 2,243.91 3,776.32 10,120.36 15,195.47 10,272.16 3,279.89 5,520.93 2,754.18 64,275.57 
LV 3,609.99 3,105.81 2,642.12 3,827.51 3,563.31 3,634.67 5,075.20 5,870.99 3,931.34 2,531.55 4,310.50 2,629.01 44,731.99 
รวม 7,726.97 5,532.01 6,464.20 6,872.30 5,958.14 9,187.90 23,131.81 30,657.83 16,971.10 6,837.75 10,253.76 5,715.01 135,308.78 

 
ตารางที่ 5.25 ข้อมูลหน่วยจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2563 (ล้านหน่วย) 

แรงดัน กฟน.1 กฟน.2 กฟน.3 กฟฉ.1 กฟฉ.2 กฟฉ.3 กฟก.1 กฟก.2 กฟก.3 กฟต.1 กฟต.2 กฟต.3 รวม 
HV 373.00 266.93 1,212.53 346.76 149.72 1,688.23 7,691.75 8,748.07 2,661.06 915.73 418.64 330.89 24,803.30 
MV 3,547.71 2,121.26 2,512.14 2,605.39 2,247.38 3,627.22 9,826.69 13,898.47 10,001.73 3,083.00 4,811.39 2,687.01 60,969.39 
LV 3,773.11 3,337.35 2,817.19 3,989.87 3,753.07 3,790.51 5,411.51 6,041.31 4,183.25 2,629.15 4,348.86 2,700.42 46,775.60 
รวม 7,693.82 5,725.54 6,541.87 6,942.01 6,150.17 9,105.96 22,929.96 28,687.85 16,846.04 6,627.88 9,578.90 5,718.32 132,548.30 
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ตารางที่ 5.26 ข้อมูลหน่วยจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2564 (ล้านหน่วย) 
แรงดัน กฟน.1 กฟน.2 กฟน.3 กฟฉ.1 กฟฉ.2 กฟฉ.3 กฟก.1 กฟก.2 กฟก.3 กฟต.1 กฟต.2 กฟต.3 รวม 

HV 371.19 266.93 1,211.07 348.37 149.08 1,693.55 7,953.65 9,167.91 2,655.79 949.43 415.56 329.09 25,511.61 
MV 3,688.28 2,176.35 2,559.70 2,686.99 2,306.93 3,699.61 9,956.40 14,737.48 10,114.48 3,214.95 5,343.22 2,750.47 63,234.86 
LV 3,826.83 3,364.17 2,853.51 4,032.90 3,782.45 3,838.63 5,510.25 6,176.08 4,246.70 2,693.47 4,473.44 2,746.23 47,544.67 
รวม 7,886.30 5,807.45 6,624.28 7,068.26 6,238.47 9,231.79 23,420.30 30,081.48 17,016.96 6,857.85 10,232.22 5,825.79 136,291.14 

 
ตารางที่ 5.27 ข้อมูลหน่วยจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2565 (ล้านหน่วย) 

แรงดัน กฟน.1 กฟน.2 กฟน.3 กฟฉ.1 กฟฉ.2 กฟฉ.3 กฟก.1 กฟก.2 กฟก.3 กฟต.1 กฟต.2 กฟต.3 รวม 
HV 386.08 278.56 1,260.65 363.05 155.44 1,764.78 8,110.55 9,488.96 2,777.00 1,003.22 433.39 343.65 26,365.33 
MV 3,817.20 2,249.53 2,646.87 2,778.94 2,385.60 3,826.71 10,170.03 15,185.67 10,499.12 3,335.70 5,542.20 2,846.45 65,284.04 
LV 3,849.35 3,382.87 2,869.10 4,049.21 3,805.05 3,858.73 5,610.63 6,287.34 4,329.37 2,761.22 4,585.73 2,783.58 48,172.17 
รวม 8,052.64 5,910.96 6,776.61 7,191.20 6,346.09 9,450.22 23,891.22 30,961.97 17,605.49 7,100.14 10,561.32 5,973.68 139,821.53 

 
ตารางที่ 5.28 ข้อมูลกำลังไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2562 (MW) 

แรงดัน  กฟน.1   กฟน.2   กฟน.3   กฟฉ.1   กฟฉ.2   กฟฉ.3   กฟก.1   กฟก.2   กฟก.3   กฟต.1   กฟต.2   กฟต.3   รวม  
HV 788.32 605.41 2,250.58 1,109.08 438.35 3,404.16 16,100.65 19,485.06 5,413.18 1,790.96 910.28 740.81 53,036.85 
MV 11,771.42 7,662.52 7,883.94 9,390.06 7,769.08 11,890.33 30,751.92 45,907.92 30,132.87 10,214.07 16,238.64 8,314.16 197,926.94 
LV 10,346.01 9,330.77 7,058.98 12,408.25 10,435.28 12,580.01 14,483.05 14,377.08 10,272.73 6,428.80 10,759.11 6,027.89 124,507.97 
รวม 22,905.75 17,598.70 17,193.50 22,907.40 18,642.71 27,874.49 61,335.63 79,770.06 45,818.78 18,433.83 27,908.03 15,082.86 375,471.75 
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ตารางที่ 5.29 ข้อมูลกำลังไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2563 (MW) 
แรงดัน กฟน.1 กฟน.2 กฟน.3 กฟฉ.1 กฟฉ.2 กฟฉ.3 กฟก.1 กฟก.2 กฟก.3 กฟต.1 กฟต.2 กฟต.3 รวม 

HV 763.04 581.08 2,147.36 1,058.27 434.85 3,234.24 15,604.62 17,771.86 5,204.78 1,597.98 902.34 738.75 50,039.17 
MV 11,191.27 7,566.83 7,763.06 9,123.92 7,781.09 11,420.88 29,859.59 41,989.49 29,339.59 9,600.92 14,151.68 8,111.38 187,899.69 
LV 10,813.50 10,026.38 7,526.71 12,934.62 10,991.02 13,119.41 15,442.78 14,794.17 10,930.98 6,676.67 10,854.87 6,191.61 130,302.70 
รวม 22,767.82 18,174.29 17,437.13 23,116.81 19,206.95 27,774.52 60,906.99 74,555.52 45,475.35 17,875.57 25,908.89 15,041.73 368,241.56 

 
ตารางที่ 5.30 ข้อมูลกำลังไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2564 (MW) 

แรงดัน กฟน.1 กฟน.2 กฟน.3 กฟฉ.1 กฟฉ.2 กฟฉ.3 กฟก.1 กฟก.2 กฟก.3 กฟต.1 กฟต.2 กฟต.3 รวม 
HV 759.33 581.07 2,144.77 1,063.20 433.01 3,244.43 16,135.96 18,624.77 5,194.48 1,656.80 895.70 734.71 51,468.23 
MV 11,634.69 7,763.35 7,910.02 9,409.69 7,987.28 11,648.80 30,253.72 44,524.27 29,670.31 10,011.83 15,715.92 8,302.98 194,832.87 
LV 10,967.48 10,106.96 7,623.74 13,074.11 11,077.06 13,285.97 15,724.53 15,124.22 11,096.79 6,839.99 11,165.81 6,296.64 132,383.30 
รวม 23,361.51 18,451.38 17,678.53 23,546.99 19,497.36 28,179.20 62,114.21 78,273.26 45,961.58 18,508.62 27,777.44 15,334.33 378,684.40 

 
ตารางที่ 5.31 ข้อมูลกำลังไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2565 (MW) 

แรงดัน กฟน.1 กฟน.2 กฟน.3 กฟฉ.1 กฟฉ.2 กฟฉ.3 กฟก.1 กฟก.2 กฟก.3 กฟต.1 กฟต.2 กฟต.3 รวม 
HV 789.80 606.39 2,232.57 1,108.00 451.46 3,380.89 16,454.27 19,277.00 5,431.55 1,750.66 934.14 767.23 53,183.95 
MV 12,041.39 8,024.41 8,179.38 9,731.71 8,259.65 12,048.99 30,902.87 45,878.31 30,798.66 10,387.89 16,301.19 8,592.71 201,147.16 
LV 11,032.01 10,163.12 7,665.38 13,126.98 11,143.24 13,355.53 16,011.00 15,396.66 11,312.79 7,012.05 11,446.08 6,382.28 134,047.13 
รวม 23,863.20 18,793.92 18,077.33 23,966.69 19,854.35 28,785.41 63,368.14 80,551.97 47,543.01 19,150.59 28,681.41 15,742.22 388,378.24 
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นอกจากนี้คณะนักวิจัยได้รับข้อมูลกำลังไฟฟ้าที่ไหลผ่านในแต่ละพื้นที่และแต่ละระดับแรงดันของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในปี พ.ศ. 2562 – 2565 ดังแสดงในตารางที่ 5.32 - ตารางที่ 5.35 ซึ่งข้อมูลกำลังไฟฟ้าที่ไหล
ผ่านแต่ละพื้นที่และแต่ละระดับแรงดันนี้เป็นข้อมูลกำลังไฟฟ้ารวม 12 เดือน 
 
ตารางที่ 5.32 กำลังไฟฟ้าที่ไหลผ่านแต่ละระดับแรงดันของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปี พ.ศ. 2562 (MW) 

แรงดัน ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ รวม 
HV 20,997.20 24,898.83 123,771.01 27,992.85 198,456.69 
MV 57,479.09 65,312.82 152,805.58 63,592.08 338,149.82 
LV 26,735.74 35,423.56 39,132.86 23,215.81 124,507.97 
รวม 105,212.03 125,635.21 315,709.45 114,800.75 661,357.44 

 
ตารางที่ 5.33 กำลังไฟฟ้าที่ไหลผ่านแต่ละระดับแรงดันของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปี พ.ศ. 2563 (MW) 

แรงดัน ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ รวม 
HV 20,116.66 23,771.26 116,472.47 26,342.08 187,239.80 
MV 55,802.73 63,685.95 144,786.97 58,282.39 321,018.68 
LV 28,366.58 37,045.06 41,167.91 23,723.15 130,302.70 
รวม 104,285.96 124,502.27 302,427.36 108,347.63 639,563.22 

 
ตารางที่ 5.34 กำลังไฟฟ้าที่ไหลผ่านแต่ละระดับแรงดันของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปี พ.ศ. 2564 (MW) 

แรงดัน ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ รวม 
HV 20,080.31 23,838.08 120,620.23 26,733.58 192,587.13 
MV 57,458.41 65,304.49 149,451.07 62,245.61 332,863.72 
LV 28,698.17 37,437.15 41,945.53 24,302.45 132,383.31 
รวม 106,236.89 126,579.72 312,016.83 113,281.65 658,115.09 

 
ตารางที่ 5.35 กำลังไฟฟ้าที่ไหลผ่านแต่ละระดับแรงดันของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปี พ.ศ. 2565 (MW) 

แรงดัน ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ รวม 
HV 20,907.58 24,842.31 124,265.89 28,073.97 199,007.14 
MV 59,430.19 67,540.64 153,931.86 64,533.91 343,651.42 
LV 28,860.51 37,625.77 42,720.44 24,840.42 134,047.14 
รวม 109,198.27 130,008.72 320,918.19 117,448.31 677,573.49 
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5.2.1.2 ข้อมูลจากการไฟฟา้นครหลวง 
ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงข้อมูลจากการไฟฟ้านครหลวงที่ใช้ในการวิเคราะห์และคำนวณอัตราค่าบริการต่าง ๆ 

ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ในหัวข้อนี้จะนำเสนอข้อมูลที่ได้รับจากการไฟฟ้านครหลวงโดยแบ่งออกเป็น 2 หัวข้อย่อย คือ  
1) ข้อมูลต้นทุนระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง 
2) ข้อมูลระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง 

 

5.2.1.2.1 ข้อมูลต้นทนุระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟา้นครหลวง 
ข้อมูลต้นทุนระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงเป็นกลุ่มข้อมูลที่มีความจำเป็นอย่าง

มากในการกำหนดอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้า โดยสำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณ
ค่าบริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าในกลุ่มข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าจะประกอบด้วย
ข้อมูล 3 ส่วนหลัก คือ สินทรัพย์ระบบโครงข่ายไฟฟ้า แผนการลงทุนในอนาคต และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 
โดยข้อมูลที่ได้รับจาก กฟน. จะมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

 
1) สินทรัพย์ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 

คณะนักวิจัยได้รับข้อมูลสินทรัพย์ระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง ณ 31 ธันวาคม  
พ.ศ. 2562 ซึ่งสามารถแสดงรายละเอียดของข้อมูลได้ดังตารางที่ 5.36 

 
ตารางที่ 5.36 ข้อมูลสินทรัพย์ระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง (ล้านบาท) 

แรงดัน 
 ราคาทุน   ค่าเสื่อมราคาสะสม  ราคาตามบัญชี ค่าเสื่อมราคาฯ 

ณ  31 ธ.ค.2562 ณ  31 ธ.ค.2562 ณ  31 ธ.ค.2562 ปี 2562 

69/115/230 kV 19,691.64  (11,308.77) 8,382.87  (922.72) 
12/24 kV 113,318.60  (57,873.00) 55,445.60  (4,312.84) 
   - สถานีย่อย 23,738.40  (12,895.97) 10,842.42  (1,069.95) 
   - อื่นๆ  89,580.20  (44,977.02) 44,603.18  (3,242.89) 
230/400 V 57,364.99  (32,061.61) 25,303.38  (2,073.25) 
   - หม้อแปลงไฟฟ้า 31,192.73  (17,623.23) 13,569.49  (1,154.71) 
   - อื่นๆ  26,172.26  (14,438.38) 11,733.89  (918.54) 
รวมสินทรัพย์ทางด้านไฟฟ้า 190,375.23  (101,243.37) 89,131.85  (7,308.80) 
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2) แผนการลงทุนในอนาคต 
คณะนักวิจัยได้รับข้อมูลแผนการลงทุนในอนาคตของการไฟฟ้านครหลวงตั้งแต่ปี 2563 – 2565 

โดยรายละเอียดของข้อมูลสามารถแสดงได้ดังตารางที่ 5.37 
 
ตารางที่ 5.37 ข้อมูลแผนการลงทุนในอนาคตปี 2563 – 2565 ของการไฟฟ้านครหลวง (ล้านบาท) 

แรงดัน 
 ปี 2563   ปี 2564   ปี 2565  

เงินลงทุน ค่าเสื่อมราคา เงินลงทุน ค่าเสื่อมราคา เงินลงทุน ค่าเสื่อมราคา 

69/115/230 kV 4,788.00  759.69  6,932.70  909.11  7,679.32  1,049.11  
12/24 kV 11,078.55  4,375.25  9,230.45  4,704.80  11,211.17  5,067.87  
   - สถานีย่อย 2,658.05    4,988.48    4,926.08    
   - อื่นๆ  8,420.49    4,241.97    6,285.09    
230/400 V 4,863.06  1,844.49  3,084.76  1,942.33  5,341.48  2,083.72  
   - หม้อแปลงไฟฟ้า 1,386.13    899.47    1,374.64    
   - อื่นๆ  3,476.93    2,185.30    3,966.84    
IDC 158.05    230.77    286.23    

รวม 20,887.65  6,979.44  19,478.68  7,556.24  24,518.21  8,200.70  

 
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 

คณะนักวิจัยได้รับข้อมูลค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของการไฟฟ้านครหลวงตั้งแต่ปี 2563 – 
2565 โดยรายละเอียดของข้อมูลสามารถแสดงได้ดังตารางที่ 5.38  

 
ตารางที่ 5.38 ข้อมูลค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานปี 2563 – 2565 ของการไฟฟ้านครหลวง (ล้านบาท) 

แรงดัน ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

69/115/230 kV 2,572.25 4,172.08 3,634.70 
12/24 kV 5,951.71 5,554.86 5,306.36 
230/400 V 2,598.07 1,856.40 2,528.17 

รวม 11,206.94  11,722.21  11,604.70  
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5.2.1.2.2 ข้อมูลระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง 
สำหรับข้อมูลระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงคณะนักวิจัยได้รับข้อมูลหน่วยจำหน่าย

ปี 2562 – 2565 และข้อมูลกำลังไฟฟ้าปี 2562 – 2565 แยกตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าดังแสดงในตารางที่ 5.39 โดย
ค่าความต้องการไฟฟ้าเป็นค่าความต้องการไฟฟ้าเฉลี่ยต่อเดือน และค่าพลังงานไฟฟ้าเป็นค่าพลังงานไฟฟ้ารวม 12 
เดือน 
 
ตารางที่ 5.39 ข้อมูลหน่วยจำหน่ายและกำลงัไฟฟ้าปี 2562 – 2565 ของการไฟฟ้านครหลวง 

     
Demand (MW)* Energy (GWh)** 

     
2563 2564 2565 2563 2564 2565 

1. บ้านอยู่อาศยั                 

 1.1 อัตราปกติปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าไม่เกนิ 150 หน่วย/เดือน 87.18 80.17 78.50 370.47 338.75 331.81 

 1.2 อัตราปกติปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าเกินกว่า 150 หน่วยต่อเดือน 3,028.84 2,958.05 3,080.24 14,658.28 14,246.28 14,831.03 

 1.3 อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (Time of Use Tariff : TOU Tariff)             

  
1.3.1  แรงดัน 12 - 24 kV  0.12 0.11 0.12 1.54 1.46 1.47 

  
1.3.2 แรงดันต่ำกว่า 12 kV  13.91 13.18 13.29 218.94 205.99 207.64 

2. กิจการขนาดเล็ก                 

 2.1 อัตราปกต ิ                 

  
2.1.1  แรงดัน 12 - 24 kV  0.00 0.00 0.00 441.42 447.65 457.72 

  
2.1.2  แรงดันต่ำกว่า 12 kV  0.00 0.00 0.00 5,968.62 6,071.46 6,206.99 

 2.2 อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (Time of Use Tariff : TOU Tariff)             

  
2.2.1  แรงดัน 12 - 24 kV  0.46 0.48 0.51 8.13 8.44 8.86 

  
2.2.2  แรงดันต่ำกว่า 12 kV  65.62 69.00 72.51 977.66 1,021.85 1,073.68 

3. กิจการขนาดกลาง                 

 3.1 อัตราปกต ิ                 

  
3.1.1  แรงดัน 69 kV ขึ้นไป  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  
3.1.2  แรงดัน 12 - 24 kV  700.25 636.77 608.84 1,878.24 1,845.60 1,764.70 

  
3.1.3  แรงดันต่ำกว่า 12 kV  311.34 285.19 272.71 917.49 902.32 862.74 

 3.2 อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (Time of Use Tariff : TOU Tariff)             

  
3.2.1 แรงดัน 69 kV ขึ้นไป  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  
3.2.2  แรงดัน 12 - 24 kV  1,114.24 1,197.30 1,245.15 3,702.15 3,966.23 4,124.55 

  
3.2.3  แรงดันต่ำกว่า 12 kV  603.87 649.12 675.10 1,889.42 2,024.84 2,105.72 

4. กิจการขนาดใหญ่                 

 4.1 อัตราตามช่วงเวลาของวัน ( Time of Day Tariff : TOD Tariff)             

  
4.1.1  แรงดัน 69 kV ขึ้นไป  139.71 137.53 138.63 560.80 582.71 587.31 

  
4.1.2  แรงดัน 12 - 24 kV  650.53 642.88 647.94 2,770.86 2,875.21 2,898.04 

  
4.1.3   แรงดันต่ำกว่า 12 kV  1.14 1.14 1.15 6.24 6.50 6.55 

 4.2 อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (Time of Use Tariff : TOU Tariff)             

  
4.2.1 แรงดัน 69 kV ขึ้นไป  512.30 549.25 569.71 2,916.28 3,112.29 3,228.22 

  
4.2.2   แรงดัน 12 - 24 kV  2,159.19 2,314.20 2,400.33 10,754.55 11,479.82 11,907.36 

  
4.2.3  แรงดันต่ำกว่า 12 kV  5.73 6.16 6.39 16.99 18.17 18.84 

5. กิจการเฉพาะอยา่ง                 

 5.1 อัตราปกต ิ                 
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Demand (MW)* Energy (GWh)** 

     
2563 2564 2565 2563 2564 2565 

  
5.1.1 แรงดัน 69 kV ขึ้นไป  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  
5.1.2  แรงดัน 12 - 24 kV  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  
5.1.3  แรงดันต่ำกว่า 12 kV  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 5.2 อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (Time of Use Tariff : TOU Tariff)             

  
5.2.1 แรงดัน 69 kV ขึ้นไป  20.13 24.12 24.83 104.31 124.42 128.08 

  
5.2.2  แรงดัน 12 - 24 kV  256.77 308.33 317.37 1,381.81 1,655.90 1,704.39 

  
5.2.3  แรงดันต่ำกว่า 12 kV  50.63 61.33 63.13 224.87 271.18 279.10 

6. องค์กรที่ไม่แสวงหากำไร                 

 6.1 อัตราปกต ิ                 

  
6.1.1   แรงดัน 69 kV ขึ้นไป  0.00 0.00 0.00 90.40 91.28 94.91 

  
6.1.2  แรงดัน 12 - 24 kV  0.00 0.00 0.00 25.17 25.43 26.44 

  
6.1.3   แรงดันต่ำกว่า 12 kV  0.00 0.00 0.00 14.65 14.79 15.38 

 6.2  อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (Time of Use Tariff : TOU Tariff)             

  
6.2.1  แรงดัน 69 kV ขึ้นไป  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  
6.2.2  แรงดัน 12 - 24 kV  0.15 0.16 0.17 0.58 0.61 0.67 

  
6.2.3  แรงดันต่ำกว่า 12 kV  0.15 0.16 0.17 0.24 0.26 0.28 

8. ผู้ใช้ไฟฟ้าชั่วคราว     0.00 0.00 0.00 435.60 434.11 442.73 

        
      

    
รวม    

50,335.73 51,773.53 53,315.22 

 
นอกจากนี้คณะนักวิจัยได้รับข้อมูลกำลังไฟฟ้าที่ไหลผ่านแต่ละระดับแรงดันในปี 2563 – 2565 ดังแสดง

ในตารางที่ 5.40 ซึ่งข้อมูลดังกล่าวนี้จะนำมาพิจารณาเป็นกำลังไฟฟ้าสำหรับคำนวณ Wheeling Charge ต่อไป 
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ตารางที่ 5.40 ข้อมูลกำลังไฟฟ้าที่ไหลผ่านแต่ละระดับแรงดันของ กฟน. ในปี 2563 – 2565 (MW) 

 2563 2564 2565 
Demand leaving LV (230V) 3,285 3,509 3,565 

  
LV losses (EGAT & VSPP=0) 217 241 244 
LV From VSPP (4) (5) (7) 
MV Customer (12 - 24kV) 4,347 4,643 4,718 
Demand leaving MV 7,845 8,388 8,521 

  
MV losses (EGAT+VSPP) 104 115 117 
MV From VSPP (44) (54) (73) 
MV from EGAT 0 0 0 
69 - 115kV Customers 737 787 799 
Demand leaving 69 - 115kV 8,641 9,236 9,364 

  
115kV losses (EGAT+VSPP) 76 85 86 
69 - 115kV from VSPP (15) (18) (25) 
69 - 115kV from EGAT (Less 230kV Demand) (7,604) (7,830) (7,933) 
230kV Customers 0 0 0 
Demand leaving 230kV 1,099 1,472 1,492 

  
230kV losses 4 4 4 
230kV from EGAT (1,102) (1,476) (1,496) 

  
Total MEA demand from EGAT (8,706) (9,306) (9,429) 
Total MEA demand from VSPP (63) (77) (105) 
MEA MW Demand forecast of EGAT 8,706 9,306 9,429 
MEA MW Demand forecast of VSPP 63 77 105 
Total MEA MW Demand forecast all 8,769 9,383 9,533 
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5.2.2 โครงสร้างต้นทุนค่าบริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้า (Wheeling Charge) 
ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงโครงสร้างต้นทุนค่าบริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้า (Wheeling Charge) ที่ได้

จากการพิจารณาตามแนวคิดพื้นฐานในหัวข้อ 5.1 และข้อมูลที่ได้รับจากการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายในหัวข้อที่ 5.2.1 
โดยจากแนวคิดในหัวข้อที่ 5.1.1 จะพบว่าโครงสร้างอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้านั้นจะสามารถ
แบ่งแยกตามพื้นที่การให้บริการของ กฟภ. และ กฟน เป็น 5 พื้นที่ คือ 

1) พื้นที่ภาคเหนือ (ครอบคลุมเขต น.1 น.2 และ น.3 ของ กฟภ.) 
2) พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ครอบคลุมเขต ฉ.1 ฉ.2 และ ฉ.3 ของ กฟภ.) 
3) พื้นที่ภาคกลาง (ครอบคลุมเขต ก.1 ก.2 และ ก.3 ของ กฟภ.) 
4) พื้นที่ภาคใต้ (ครอบคลุมเขต ต.1 ต.2 และ ต.3 ของ กฟภ.) 
5) เขตนครหลวง (ครอบคลุมพื้นที่ของ กฟน.) 
 
โดยในแต่ละพื้นที่การให้บริการจะประกอบด้วยระดับแรงดันต่าง ๆ ทั้งหมด 3 ระดับแรงดัน ได้แก่ 
1) ระดับแรงดัน High Voltage (HV) ครอบคลุมระดับแรงดัน ≥ 69 kV 
2) ระดับแรงดัน Medium Voltage (MV) ครอบคลุมระดับแรงดัน 12 – 33  kV 
3) ระดับแรงดัน Low Voltage (LV) ครอบคลุมระดับแรงดัน 230/400 V 
 

ทำให้สามารถพิจารณาต้นทุนระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าของประเทศไทยออกเป็น 15 ส่วน ได้แก ่
1) โครงสร้างต้นทุน HV ของภาคเหนือ 
2) โครงสร้างต้นทุน MV ของภาคเหนือ 
3) โครงสร้างต้นทุน LV ของภาคเหนือ 
4) โครงสร้างต้นทุน HV ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
5) โครงสร้างต้นทุน MV ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
6) โครงสร้างต้นทุน LV ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
7) โครงสร้างต้นทุน HV ของภาคกลาง 
8) โครงสร้างต้นทุน MV ของภาคกลาง 
9) โครงสร้างต้นทุน LV ของภาคกลาง 
10) โครงสร้างต้นทุน HV ของภาคใต ้
11) โครงสร้างต้นทุน MV ของภาคใต ้
12) โครงสร้างต้นทุน LV ของภาคใต ้
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13) โครงสร้างต้นทุน HV ของเขตนครหลวง 
14) โครงสร้างต้นทุน MV ของเขตนครหลวง 
15) โครงสร้างต้นทุน LV ของเขตนครหลวง 
 
สำหรับโครงสร้างต้นทุนระบบโครงข่ายไฟฟ้าในส่วนหม้อแปลงไฟฟ้านั้นจำเป็นต้องมีการพิจารณาเพิ่มเติม

เนื่องจากหม้อแปลงไฟฟ้านั้นเป็นสินทรัพย์ที่มีการให้บริการในระดับแรงดันต่าง ๆ ครอบคลุมทั้งทางด้านฝั่งปฐมภูมิ 
และฝั่งทุติยภูมิ กล่าวคือต้นทุนของหม้อแปลงนั้นจำเป็นต้องมีการจัดสรรไปเป็นต้นทุนไปยังระดับแรงดันต่าง ๆ 
อย่างเหมาะสม โดยคณะนักวิจัยมีความเห็นว่าต้นทุนดังกล่าวควรจัดสรรตามปริมาณกำลังไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขาย
ที่ระดับแรงดันต่าง ๆ อย่างไรก็ตามเนื่องจากข้อจำกัดทางด้านข้อมูลในโครงการศึกษานี้จึงเสนอให้แบ่งต้นทุนข้อ
หม้อแปลงระหว่างฝั่งปฐมภูมิและฝั่งทุตยภูมิเป็นด้านละร้อยละ 50 ทั้งนี้สำหรับข้อมูลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่
ได้รับในหัวข้อ 5.2.1.1 นั้นได้มีการพิจารณาหลักการดังกล่าวแล้ว แต่สำหรับข้อมูลของการไฟฟ้านครหลวงที่ได้รับ
ในหัวข้อ 5.2.1.2 นั้นต้นทุนของหม้อแปลงจะถูกจัดสรรไปยังระดับแรงดันทางด้านทุติยภูมิเป็นหลักทำให้ต้องมีการ
ปรับปรุงข้อมูลเพิ่มเติมโดยทำการปรับปรุงให้สินทรัพย์หม้อแปลงจัดสรรเป็นต้นทุนระหว่างแรงดันฝั่งปฐมภูมิและ
ฝั่งทุตยภูมิเป็นด้านละร้อยละ 50 โดยข้อมูลสินทรัพย์ระบบโครงข่ายไฟฟ้าในปี 2562 และแผนการลงทุนในอนาคต
ในปี 2563 – 2565 หลังจากที่ได้มีการปรับปรุงสินทรัพย์หม้อแปลงแล้วของการไฟฟ้านครหลวงสามารถแสดงได้ดัง
ตารางที่ 5.43 และตารางที่ 5.44 นอกจากนี้สำหรับข้อมูลของการไฟฟ้านครหลวงนั้นจำเป็นต้องมีการปรับปรุง
ข้อมูลค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของหม้อแปลงเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามเนื่องจากข้อจำกัดทางด้านข้อมูลใน
โครงการศึกษานี้จะประมาณการว่าข้อมูลค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของการไฟฟ้านครหลวงนั้นสะท้อนค่าใช้จ่าย
จริงของหม้อแปลงทั้งทางด้านปฐมภูมิและทุติยภูมิ 
 
ตารางที่ 5.41 สินทรัพย์ระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง (ปรับปรุงสินทรัพย์หม้อแปลง) (ล้านบาท) 

แรงดัน 
 ราคาทุน   ค่าเสื่อมราคาสะสม  ราคาตามบัญชี ค่าเสื่อมราคาฯ 

ณ  31 ธ.ค.2562 ณ  31 ธ.ค.2562 ณ  31 ธ.ค.2562 ปี 2562 

69/115/230 kV 31,560.84  (17,756.75) 13,804.08  (1,457.69) 
12/24 kV 117,045.76  (60,236.62) 56,809.14  (4,355.22) 
230/400 V 41,768.62  (23,249.99) 18,518.63  (1,495.89) 
รวมสินทรัพย์ทางด้านไฟฟ้า 190,375.23  (101,243.37) 89,131.85  (7,308.80) 
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ตารางที่ 5.42 แผนการลงทุนในอนาคตปี 2563 – 2565 ของการไฟฟ้านครหลวง (ปรับปรุงสินทรัพย์หม้อแปลง) 
(ล้านบาท) 

แรงดัน 
 ปี 2563   ปี 2564   ปี 2565  

เงินลงทุน ค่าเสื่อมราคา เงินลงทุน ค่าเสื่อมราคา เงินลงทุน ค่าเสื่อมราคา 

69/115/230 kV 6,117.02  1,183.00  9,426.94  1,734.41  10,142.36  1,822.62  
12/24 kV 10,442.59  4,156.51  7,185.94  4,098.74  9,435.45  4,507.60  
230/400 V 4,169.99  1,639.93  2,635.03  1,723.08  4,654.16  1,870.48  
IDC 158.05    230.77    286.23    

รวม 20,887.65  6,979.44  19,478.68  7,556.24  24,518.21  8,200.70  

 
หากพิจารณาข้อมูลที่ได้รับจาก กฟภ. และ กฟน. แล้วจะทำให้สามารถสรุปโครงสร้างต้นทุนค่าบริการใน

แต่ละพื้นที่และแต่ละระดับแรงดันได้ โดยสินทรัพย์ระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าในแต่ละพื้นที่และแต่ละระดับ
แรงดันสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 5.43 แผนการลงทุนในอนาคตในแต่ละพื้นที่และแต่ละระดับแรงดันสามารถสรุป
ได้ดังตารางที่ 5.44 และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในแต่ละพื้นที่และแต่ละระดับแรงดันสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 
5.45 
 
ตารางที่ 5.43 สรุปข้อมูลสินทรัพย์ระบบโครงข่ายปี พ.ศ. 2562 ในแต่ละพื้นที่และแต่ละระดับแรงดัน (ล้านบาท) 

ระดับแรงดัน ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ เขตนครหลวง รวม 
HV 10,383.22 7,425.24 22,154.30 10,861.29 13,804.08 64,628.13 
MV 42,076.63 39,736.15 61,483.25 46,537.10 56,809.14 246,642.27 
LV 18,109.84 25,199.76 21,540.36 18,046.98 18,518.63 101,415.57 
รวม 70,569.69 72,361.15 105,177.91 75,445.37 89,131.85 412,685.97 
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ตารางที่ 5.44 สรุปข้อมูลแผนการลงทุนในอนาคตปี พ.ศ. 2563 - 2565 ในแต่ละพื้นที่และแต่ละระดับแรงดัน 
(ล้านบาท) 

ระดับแรงดัน/ปี 2563 2564 2565 รวม 
ภาคเหนือ 

HV 627.29 562.41 745.06 1,934.75 
MV 5,884.28 6,011.70 7,233.56 19,129.54 
LV 1,661.33 1,961.87 2,512.82 6,136.03 
รวม 8,172.90 8,535.98 10,491.44 27,200.32 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
HV 797.23 879.42 812.17 2,488.82 
MV 6,965.99 6,403.60 7,726.78 21,096.38 
LV 2,354.07 2,867.90 3,719.90 8,941.87 
รวม 10,117.29 10,150.92 12,258.86 32,527.07 

ภาคกลาง 
HV 1,817.03 2,488.45 1,903.61 6,209.09 
MV 9,549.87 10,732.73 12,145.29 32,427.89 
LV 4,753.47 5,416.18 5,071.20 15,240.85 
รวม 16,120.37 18,637.37 19,120.10 53,877.84 

ภาคใต้ 
HV 1,172.31 2,177.97 1,814.73 5,165.01 
MV 6,035.42 6,547.97 8,114.45 20,697.84 
LV 1,942.22 2,258.99 2,746.62 6,947.82 
รวม 9,149.94 10,984.93 12,675.81 32,810.68 

เขตนครหลวง 
HV 6,117.02 9,426.94 10,142.36 25,686.33 
MV 10,442.59 7,185.94 9,435.45 27,063.98 
LV 4,169.99 2,635.03 4,654.16 11,459.18 
รวม 20,729.60 19,247.91 24,231.98 64,209.49 
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ตารางที่ 5.45 สรุปข้อมูลค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานปี พ.ศ. 2563 - 2565 ในแต่ละพื้นที่และแต่ละระดับแรงดัน 
(ล้านบาท) 

ระดับแรงดัน/ปี 2562 2563 2564 2565 รวม 
ภาคเหนือ 

HV 1,324.67 1,265.22 1,289.02 1,328.69 5,207.60 
MV 5,660.09 5,440.26 5,619.68 5,779.32 22,499.34 
LV 4,480.41 4,548.95 4,651.52 4,700.03 18,380.91 
รวม 11,465.17 11,254.43 11,560.22 11,808.03 46,087.85 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
HV 1,199.53 1,146.27 1,169.13 1,208.24 4,723.18 
MV 5,874.52 5,659.53 5,846.88 6,020.88 23,401.82 
LV 6,047.23 6,074.22 6,213.96 6,284.46 24,619.87 
รวม 13,121.29 12,880.02 13,229.97 13,513.58 52,744.86 

ภาคกลาง 
HV 3,808.57 3,680.04 3,789.01 3,878.74 15,156.36 
MV 8,195.00 7,957.56 8,178.91 8,362.59 32,694.06 
LV 3,191.11 3,277.70 3,352.63 3,407.64 13,229.08 
รวม 15,194.68 14,915.29 15,320.55 15,648.97 61,079.50 

ภาคใต้ 
HV 1,261.65 1,221.21 1,243.43 1,279.56 5,005.85 
MV 6,561.40 6,290.04 6,527.43 6,686.73 26,065.61 
LV 4,123.96 4,216.12 4,275.15 4,337.95 16,953.17 
รวม 11,947.00 11,727.38 12,046.01 12,304.24 48,024.63 

เขตนครหลวง 

HV - 3,755.25 5,906.49 5,457.31 15,119.06 

MV - 10,108.22 9,653.60 9,813.96 29,575.77 

LV - 4,238.00 3,579.48 4,398.65 12,216.13 

รวม   18,101.47 19,139.57 19,669.92 56,910.96 

หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานปี พ.ศ. 2563 – 2565 ของเขตนครหลวงได้มีการปรับปรุงจากตารางที่ 5.38 
ให้ครอบคลุมคา่เสื่อมราคา 
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เนื่องจากในปัจจุบันต้นทุนระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
แผนการลงทุนในอนาคต และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานยังไม่สามารถแยกส่วนตามโครงสร้างอัตราค่าบริการ  
ต่าง ๆ ได้แก่ ค่าบริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้า (Wheeling Charge) ค่าบริการสำรองไฟฟ้า (Backup) และ
ค่าบริการเสริม (Ancillary Service) ไว้อย่างชัดเจน ดังนั้นในการพิจารณาต้นทุนค่าบริการระบบโครงข่ายจำหน่าย
ไฟฟ้าทำให้ต้องมีการคำนึงถึงต้นทุนของค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่รวมอยู่ในต้นทุนค่าบริการระบบโครงข่ายร่วม
ด้วย โดยจากหัวข้อที่ 5.1.2.3 Utilization Factor (UF) ของอุปกรณ์ในระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าของ กฟภ. มี
ค่าเท่ากับ 56.41% และ Utilization Factor (UF) ของอุปกรณ์ในระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าของ กฟน. มีค่า
เท่ากับ 60% กล่าวคือ กฟภ. และ กฟน. มีการใช้งานระบบโครงข่ายอยู่ที่ 56.41 % และ 60% ของค่าความจุ
ไฟฟ้าทั้งหมดตามลำดับ ซึ่งจากหลักการดังกล่าวจะทำให้สามารถประมาณการต้นทุนค่าบริการระบบโครงข่าย
จำหน่ายไฟฟ้า (Wheeling Charge) ของ กฟภ. และ กฟน โดยคิดเป็น 56.41% และ 60% ของต้นทุนทั้งหมด  

โดยจากหลักการดังกล่าวจะทำให้สามารถประมาณการต้นทุนค่าบริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้า 
(Wheeling Charge) ในแต่ละพื้นที่และแต่ละระดับแรงดันได้ โดยต้นทุนในส่วนสินทรัพย์ระบบโครงข่ายจำหน่าย
ไฟฟ้าสำหรับคำนวณอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าในแต่ละพื้นที่และแต่ละระดับแรงดันสามารถ
สรุปได้ดังตารางที่ 5.46 แผนการลงทุนในอนาคตสำหรับคำนวณอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าในแต่
ละพื้นที่และแต่ละระดับแรงดันสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 5.47 และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสำหรับคำนวณ
อัตราค่าบริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าในแต่ละพื้นที่และแต่ละระดับแรงดันสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 5.48 

 
ตารางที่ 5.46 สรุปข้อมูลสินทรัพย์ระบบโครงข่ายปี พ.ศ. 2562 สำหรับคำนวณอัตราค่าบริการระบบโครงข่าย
จำหน่ายไฟฟ้า (Wheeling Charge) ในแต่ละพื้นที่และแต่ละระดับแรงดัน (ล้านบาท) 

ระดับ
แรงดัน 

ภาคเหนือ 
ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคกลาง ภาคใต้ เขตนครหลวง รวม 

HV 5,857.17 4,188.58 12,497.24 6,126.85 8,282.45 36,952.29 
MV 23,735.43 22,415.16 34,682.70 26,251.58 34,085.48 141,170.35 
LV 10,215.76 14,215.19 12,150.92 10,180.30 11,111.18 57,873.34 
รวม 39,808.36 40,818.93 59,330.86 42,558.73 53,479.11 235,995.99 
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ตารางที่ 5.47 สรุปข้อมูลแผนการลงทุนในอนาคตปี พ.ศ. 2563 - 2565 สำหรับคำนวณอัตราค่าบริการระบบ
โครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้า (Wheeling Charge) ในแต่ละพื้นที่และแต่ละระดับแรงดัน (ล้านบาท) 

ระดับแรงดัน/ปี 2563 2564 2565 รวม 
ภาคเหนือ 

HV 353.85 317.25 420.29 1,091.39 
MV 3,319.32 3,391.20 4,080.45 10,790.97 
LV 937.16 1,106.69 1,417.48 3,461.33 
รวม 4,610.33 4,815.14 5,918.22 15,343.70 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
HV 449.72 496.08 458.15 1,403.94 
MV 3,929.52 3,612.27 4,358.68 11,900.47 
LV 1,327.93 1,617.78 2,098.40 5,044.11 
รวม 5,707.16 5,726.13 6,915.22 18,348.52 

ภาคกลาง 
HV 1,024.99 1,403.74 1,073.82 3,502.55 
MV 5,387.08 6,054.33 6,851.16 18,292.57 
LV 2,681.43 3,055.27 2,860.66 8,597.37 
รวม 9,093.50 10,513.34 10,785.65 30,392.49 

ภาคใต้ 
HV 661.30 1,228.60 1,023.69 2,913.58 
MV 3,404.58 3,693.71 4,577.36 11,675.65 
LV 1,095.60 1,274.29 1,549.37 3,919.27 
รวม 5,161.48 6,196.60 7,150.42 18,508.50 

เขตนครหลวง 
HV 3,670.21 5,656.17 6,085.42 15,411.80 
MV 6,265.55 4,311.56 5,661.27 16,238.39 
LV 2,502.00 1,581.02 2,792.50 6,875.51 
รวม 12,437.76 11,548.75 14,539.19 38,525.70 
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ตารางที่ 5.48 สรุปข้อมูลค่าใช้จ่ายดำเนินงานปี พ.ศ. 2563 - 2565 สำหรับคำนวณอัตราค่าบริการระบบโครงข่าย
จำหน่ายไฟฟ้า (Wheeling Charge) ในแต่ละพื้นที่และแต่ละระดับแรงดัน (ล้านบาท) 

ระดับแรงดัน/ปี 2562 2563 2564 2565 รวม 
ภาคเหนือ 

HV 747.24 713.71 727.13 749.52 2,937.60 
MV 3,192.86 3,068.85 3,170.06 3,260.11 12,691.88 
LV 2,527.40 2,566.06 2,623.92 2,651.29 10,368.67 
รวม 6,467.50 6,348.63 6,521.12 6,660.91 25,998.16 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
HV 676.66 646.61 659.51 681.57 2,664.34 
MV 3,313.82 3,192.54 3,298.23 3,396.38 13,200.96 
LV 3,411.24 3,426.47 3,505.29 3,545.06 13,888.07 
รวม 7,401.72 7,265.62 7,463.03 7,623.01 29,753.37 

ภาคกลาง 
HV 2,148.41 2,075.91 2,137.38 2,188.00 8,549.70 
MV 4,622.80 4,488.86 4,613.72 4,717.34 18,442.72 
LV 1,800.11 1,848.95 1,891.22 1,922.25 7,462.52 
รวม 8,571.32 8,413.72 8,642.32 8,827.59 34,454.94 

ภาคใต้ 
HV 711.70 688.89 701.42 721.80 2,823.80 
MV 3,701.28 3,548.21 3,682.12 3,771.99 14,703.61 
LV 2,326.32 2,378.31 2,411.61 2,447.04 9,563.28 
รวม 6,739.30 6,615.41 6,795.16 6,940.82 27,090.69 

เขตนครหลวง 
HV   1,999.16 6,662.87 2,726.28 11,388.32 
MV   6,194.38 8,871.18 6,006.69 21,072.25 
LV   2,665.54 2,964.70 2,682.30 8,312.54 
รวม   10,859.08 18,498.75 11,415.28 40,773.10 
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5.2.3 โครงสร้างต้นทุนค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงโครงสร้างต้นทุนค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการให้บริการระบบโครงข่ายจำหน่าย

ไฟฟ้าแก่บุคคลที่สาม โดยสามารถแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อย่อย ได้แก ่
1) โครงสร้างต้นทุนค่าบริการเสริม (Ancillary Service) 
2) โครงสร้างต้นทุนค่าบริการสำรองไฟฟ้า (Backup) 
3) โครงสร้างต้นทุนค่าบริการชดเชยพลังงานไฟฟ้าไม่สมดุล (Imbalance) 

 

5.2.3.1 โครงสร้างต้นทนุค่าบริการเสริม (Ancillary Service) 
ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงโครงสร้างต้นทุนค่าบริการเสริม (Ancillary Service) ที่ได้จากการพิจารณาตาม

แนวคิดพื้นฐานในหัวข้อ 5.1.2.1 และข้อมูลที่ได้รับจากการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายในหัวข้อที่ 5.2.1 โดยจากแนวคิดใน
หัวข้อที่ 5.1.2.1 จะพบว่าโครงสร้างอัตราค่าบริการเสริมนั้นจะสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน คือ การให้บริการ
เสริมที่การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายได้รับจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และการให้บริการเสริมที่การไฟฟ้าฝา่ย
จำหน่ายบริการให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายเอง  

การให้บริการเสริมที่การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายได้รับจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนั้น  เนื่องจาก
ข้อจำกัดทางด้านข้อมูลทำให้ไม่สามารถคำนวณหาต้นทุนที่ชัดเจนได้ ดังนั้นคณะนักวิจัยจึงได้เสนอให้มีการเรียก
เก็บค่าบริการเสริมในส่วนที่การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายได้รับจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในอัตราค่าบริการ
คิดเป็นร้อยละของต้นทุนการขายส่งไฟฟ้าสู่การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย โดยจากการศึกษาทบทวนวรรณต่างประเทศ ได้
ข้อสรุปว่า ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการเสริมจากระบบผลิตและระบบส่งมีค่าในช่วงร้อยละ 6 ถึงร้อยละ 8 
ของรายได้รวมที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้รับจากการขายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย ดังนั้น ในการ
คำนวนต้นทุนส่วนนี้จำเป็นต้องทราบข้อมูลการประมาณรายได้ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้รับจากการ
ไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายในช่วงปี 2563 ถึงปี 2565 คณะนักวิจัยได้ประมาณการต้นทุนค่าบริการเสริมโดยการอ้างอิงจาก
ข้อมูลรายได้ในอดีตของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งข้อมูลที่ใกล้เคียงมากที่สุดคือข้อมูลรายได้ประจำปี 
2562 โดยรายงานประจำปี 2562 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้แสดงข้อมูลรายได้จากการขายไฟฟ้า
ตลอดปีของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยดังตารางที่ 5.49 ซึ่งมีมูลค่าเท่ากัน 557,098.75 ล้านบาท หากนำ
มูลค่าดังกล่าวคูณด้วย 0.06 และ 0.08 จะทำให้สามารถประมาณการต้นทุนการให้บริการเสริมที่การไฟฟ้าฝ่าย
จำหน่ายต้องชำระให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งมีมูลค่าอยู่ในช่วง 33,425.925 – 44,567.900 ล้าน
บาท 
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ตารางที่ 5.49 ผลการดำเนินงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2560 -2562 
ผลการดำเนนิงาน ปี 2562 (ล้านบาท) ปี 2561 (ลา้นบาท) ปี 2560 (ล้านบาท) 

รายได้จากการขายไฟฟ้า 557,098.75 521,554.48 490,640.74 
รายได้จากการขายสินค้าและบริการอ่ืน 3,347.37 3,213.40 3,293.46 
รายได้รวม 560,446.12 524,767.88 493,934.20 

 
ทั้งนี้สำหรับการให้บริการเสริมที่การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายบริการให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าด้วยการลงทุนของการไฟฟ้า

ฝ่ายจำหน่ายเอง พบว่าในปัจจุบันการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายไม่ได้มีการบันทึกข้อมูลของการลงทุนการให้บริการเสริม
อย่างชัดเจน ซึ่งจะส่งผลให้การพิจารณาแยกต้นทุนค่าบริการเสริมของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายเป็นไปได้ยาก ใน
โครงการศึกษานีจ้ึงประมาณการต้นทุนดังกล่าวจากข้อมูลการลงทุนในโครงข่ายระบบจำหน่ายของต่างประเทศผ่าน
การทบทวนวรรณกรรมที่ได้ศึกษาในหัวข้อ 4.1.3 โดยต้นทุนค่าบริการเสริมมีค่าประมาณร้อยละ 8 ของต้นทุน
ระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าทั้งหมด ซึ่งจากหลักการดังกล่าวจะทำให้สามารถประมาณการสินทรัพย์ระบบ
โครงข่าย แผนการลงทุนในอนาคต และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน สำหรับการคำนวณค่าบริการเสริม (Ancillary 
Service) ที่การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายบริการให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายจากตารางที่ 5.43 - ตารางที่ 
5.45 ได้ดังตารางที่ 5.50 - ตารางที่ 5.52 
 
ตารางที่ 5.50 สรุปข้อมูลสินทรัพย์ระบบโครงข่ายปี พ.ศ. 2562 สำหรับคำนวณค่าบริการเสริม (Ancillary 
Service) ในแต่ละพื้นที่และแต่ละระดับแรงดัน (ล้านบาท) 

ระดับ
แรงดัน 

ภาคเหนือ 
ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคกลาง ภาคใต้ เขตนครหลวง รวม 

HV 830.66 594.02 1,772.34 868.90 1,104.33 5,170.25 
MV 3,366.13 3,178.89 4,918.66 3,722.97 4,544.73 19,731.38 
LV 1,448.79 2,015.98 1,723.23 1,443.76 1,481.49 8,113.25 
รวม 5,645.57 5,788.89 8,414.23 6,035.63 7,130.55 33,014.88 
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ตารางที่ 5.51 สรุปข้อมูลแผนการลงทุนในอนาคตปี พ.ศ. 2563 - 2565 สำหรับคำนวณค่าบริการเสริม (Ancillary 

Service) ในแต่ละพื้นที่และแต่ละระดับแรงดัน (ล้านบาท) 
ระดับแรงดัน/ปี 2563 2564 2565 รวม 

ภาคเหนือ 
HV 50.18 44.99 59.60 154.78 
MV 470.74 480.94 578.68 1,530.36 
LV 132.91 156.95 201.03 490.88 
รวม 653.83 682.88 839.32 2,176.03 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
HV 63.78 70.35 64.97 199.11 
MV 557.28 512.29 618.14 1,687.71 
LV 188.33 229.43 297.59 715.35 
รวม 809.38 812.07 980.71 2,602.17 

ภาคกลาง 
HV 145.36 199.08 152.29 496.73 
MV 763.99 858.62 971.62 2,594.23 
LV 380.28 433.29 405.70 1,219.27 
รวม 1,289.63 1,490.99 1,529.61 4,310.23 

ภาคใต้ 
HV 93.78 174.24 145.18 413.20 
MV 482.83 523.84 649.16 1,655.83 
LV 155.38 180.72 219.73 555.83 
รวม 732.00 878.79 1,014.06 2,624.85 

เขตนครหลวง 
HV 489.36 754.16 811.39 2,054.91 
MV 835.41 574.88 754.84 2,165.12 
LV 333.60 210.80 372.33 916.73 
รวม 1,658.37 1,539.83 1,938.56 5,136.76 
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ตารางที่ 5.52 สรุปข้อมูลค่าใช้จ่ายดำเนินงานปี พ.ศ. 2563 - 2565 สำหรับคำนวณค่าบริการเสริม (Ancillary 
Service) ในแต่ละพื้นที่และแต่ละระดับแรงดัน (ล้านบาท) 

ระดับแรงดัน/ปี 2562 2563 2564 2565 รวม 
ภาคเหนือ 

HV 105.97 101.22 103.12 106.30 416.61 
MV 452.81 435.22 449.57 462.35 1,799.95 
LV 358.43 363.92 372.12 376.00 1,470.47 
รวม 917.21 900.35 924.82 944.64 3,687.03 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
HV 95.96 91.70 93.53 96.66 377.85 
MV 469.96 452.76 467.75 481.67 1,872.15 
LV 483.78 485.94 497.12 502.76 1,969.59 
รวม 1,049.70 1,030.40 1,058.40 1,081.09 4,219.59 

ภาคกลาง 
HV 304.69 294.40 303.12 310.30 1,212.51 
MV 655.60 636.60 654.31 669.01 2,615.53 
LV 255.29 262.22 268.21 272.61 1,058.33 
รวม 1,215.57 1,193.22 1,225.64 1,251.92 4,886.36 

ภาคใต้ 
HV 100.93 97.70 99.47 102.36 400.47 
MV 524.91 503.20 522.19 534.94 2,085.25 
LV 329.92 337.29 342.01 347.04 1,356.25 
รวม 955.76 938.19 963.68 984.34 3,841.97 

เขตนครหลวง 
HV   266.56 888.38 363.50 1,518.44 
MV   825.92 1,182.82 800.89 2,809.63 
LV   355.40 395.29 357.64 1,108.34 
รวม   1,447.88 2,466.50 1,522.04 5,436.41 
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5.2.3.2 โครงสร้างตน้ทุนค่าบริการสำรองไฟฟ้า (Backup) 
ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงโครงสร้างต้นทุนค่าบริการสำรองไฟฟ้า (Backup) ที่ได้จากการพิจารณาตามแนวคิด

พื้นฐานในหัวข้อ 5.1.2.3 และข้อมูลที่ได้รับจากการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายในหัวข้อที่ 5.2.1 โดยจากแนวคิดในหัวข้อที่ 
5.1.2.3 ต้นทุนที่เกิดขึ้นสำหรับการคิดค่าบริการสำรองไฟฟ้าของ กฟภ. และ กฟน. จะคิดเป็นต้นทุนส่วนที่เหลือ 
43.59% และ 40% ของต้นทุนระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้า ตามลำดับ ด้วยเหตุนี้ทำให้สามารถประมาณการ
ต้นทุนค่าบริการสำรองไฟฟ้า (Backup) ตามหลักการดังกล่าวจากตารางที่ 5.43 - ตารางที่ 5.45 ได้ดังตารางที่ 
5.53 - ตารางที่ 5.55  
 
ตารางที่ 5.53 สรุปข้อมูลสินทรัพย์ระบบโครงข่ายปี พ.ศ. 2562 สำหรับคำนวณค่าบริการสำรองไฟฟ้า (Backup) 
ในแต่ละพื้นที่และแต่ละระดับแรงดัน (ล้านบาท) 

ระดับ
แรงดัน 

ภาคเหนือ 
ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคกลาง ภาคใต้ เขตนครหลวง รวม 

HV 3,695.39 2,642.64 7,884.71 3,865.53 4,417.31 22,505.58 
MV 14,975.07 14,142.09 21,881.89 16,562.55 18,178.92 85,740.54 
LV 6,445.29 8,968.60 7,666.21 6,422.92 5,925.96 35,428.98 
รวม 25,115.75 25,753.33 37,432.82 26,851.01 28,522.19 143,675.10 
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ตารางที่ 5.54 สรุปข้อมูลแผนการลงทุนในอนาคตปี พ.ศ. 2563 - 2565 สำหรับคำนวณค่าบริการสำรองไฟฟ้า 
(Backup) ในแต่ละพื้นที่และแต่ละระดับแรงดัน (ล้านบาท) 

ระดับแรงดัน/ปี 2563 2564 2565 รวม 
ภาคเหนือ 

HV 223.25 200.16 265.17 688.58 
MV 2,094.22 2,139.56 2,574.42 6,808.20 
LV 591.27 698.23 894.31 2,183.81 
รวม 2,908.74 3,037.95 3,733.90 9,680.59 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
HV 283.73 312.98 289.05 885.77 
MV 2,479.20 2,279.04 2,749.96 7,508.20 
LV 837.81 1,020.69 1,323.91 3,182.41 
รวม 3,600.74 3,612.71 4,362.93 11,576.38 

ภาคกลาง 
HV 646.68 885.64 677.49 2,209.82 
MV 3,398.80 3,819.78 4,322.51 11,541.09 
LV 1,691.76 1,927.62 1,804.84 5,424.22 
รวม 5,737.24 6,633.04 6,804.84 19,175.12 

ภาคใต้ 
HV 417.22 775.14 645.86 1,838.23 
MV 2,148.00 2,330.42 2,887.93 7,366.36 
LV 691.24 803.97 977.52 2,472.73 
รวม 3,256.46 3,909.54 4,511.32 11,677.32 

เขตนครหลวง 
HV 1,957.45 3,016.62 3,245.56 8,219.63 
MV 3,341.63 2,299.50 3,019.34 8,660.47 
LV 1,334.40 843.21 1,489.33 3,666.94 
รวม 6,633.47 6,159.33 7,754.23 20,547.04 
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ตารางที่ 5.55 สรุปข้อมูลค่าใช้จ่ายดำเนินงานปี พ.ศ. 2563 - 2565 สำหรับคำนวณค่าบริการสำรองไฟฟ้า 
(Backup) ในแต่ละพื้นที่และแต่ละระดับแรงดัน (ล้านบาท) 

ระดับแรงดัน/ปี 2562 2563 2564 2565 รวม 
ภาคเหนือ 

HV 471.45 450.29 458.76 472.88 1,853.38 
MV 2,014.43 1,936.19 2,000.04 2,056.86 8,007.52 
LV 1,594.58 1,618.97 1,655.48 1,672.74 6,541.77 
รวม 4,080.45 4,005.45 4,114.28 4,202.48 16,402.67 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
HV 426.91 407.96 416.09 430.01 1,680.98 
MV 2,090.74 2,014.23 2,080.91 2,142.83 8,328.71 
LV 2,152.21 2,161.82 2,211.55 2,236.64 8,762.21 
รวม 4,669.87 4,584.00 4,708.55 4,809.48 18,771.89 

ภาคกลาง 
HV 1,355.47 1,309.73 1,348.51 1,380.44 5,394.15 
MV 2,916.60 2,832.10 2,910.87 2,976.25 11,635.82 
LV 1,135.72 1,166.53 1,193.20 1,212.78 4,708.23 
รวม 5,407.79 5,308.35 5,452.58 5,569.47 21,738.19 

ภาคใต้ 
HV 449.02 434.63 442.54 455.40 1,781.58 
MV 2,335.20 2,238.63 2,323.11 2,379.81 9,276.75 
LV 1,467.72 1,500.52 1,521.52 1,543.88 6,033.63 
รวม 4,251.94 4,173.77 4,287.18 4,379.08 17,091.97 

เขตนครหลวง 
HV   1,066.22 3,553.53 1,454.02 6,073.77 
MV   3,303.67 4,731.30 3,203.57 11,238.53 
LV   1,421.62 1,581.17 1,430.56 4,433.35 
รวม   5,791.51 9,866.00 6,088.15 21,745.66 
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5.2.3.3 โครงสร้างต้นทนุค่าบริการชดเชยพลังงานไฟฟ้าไมส่มดุล (Imbalance) 
สำหรับการกำหนดอัตราค่าบริการชดเชยพลังงานไฟฟ้าไม่สมดุล (Imbalance) ตามแนวคิดในหัวข้อ 

5.1.2.2 จะมีการนำอัตราค่าไฟฟ้าขายส่งและอัตราค่าไฟฟ้าขายปลีกมาใช้สำหรับพิจารณา ดังนั ้นในหัวข้อ
โครงสร้างต้นทุนค่าบริการชดเชยพลังงานไฟฟ้าไม่สมดุลได้จึงได้นำเสนออัตราค่าไฟฟ้าขายส่งและอัตราค่าไฟฟ้า
ขายปลีก ซึ่งมีรายละเอียดดังตารางที่ 5.56 และ ตารางที่ 5.58  
 
ตารางที่ 5.56 อัตราค่าไฟฟ้าขายส่งตามช่วงเวลาของการใช้ (Time of Use: TOU Rate) ในหน่วย บาท/หน่วย97 

ระดับแรงดัน ค่าผลิตไฟฟ้า ค่าบริการระบบส่ง อัตราขายส่งรวม 
 Peak Off-Peak Peak Off-Peak Peak Off-Peak 

230 กิโลโวลต์ 3.1192 2.3316 0.2730 - 3.3922 2.3316 
69-115 กิโลโวลต์ 3.1286 2.3341 0.4913 - 3.6199 2.3341 

ณ ปลายสายส่ง 69, 115 กิโลโวลต์ 3.1948 2.3555 0.8528 - 4.0476 2.3555 
11-33 กิโลโวลต์ 3.2017 2.3567 1.0226 - 4.2243 2.3567 

 
ตารางที่ 5.57 หน่วยขายส่งไฟฟ้าที่ระดับแรงดันต่าง ๆ ในปี 2562 98 

ระดับแรงดัน 
หน่วยขายส่งช่วง Peak  

(ล้านหน่วย) 
หน่วยขายส่งช่วง Off-Peak  

(ล้านหน่วย) 
230 กิโลโวลต์ 3,626 4,036 

69-115 กิโลโวลต์ 52,024 76,819 
ณ ปลายสายส่ง 69, 115 กิโลโวลต์ 7,002 10,967 

11-33 กิโลโวลต์ 14,311 20,903 
รวม 76,963 112,725 

 
  

 
97 อัตราค่าไฟฟ้าขายส่งปัจจุบัน ตามหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าปี 2558 
98 ค่าระบบส่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ปี 2562, อนุกรรมาธิการศึกษาด้านไฟฟ้า 
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ตารางที่ 5.58 อัตราค่าไฟฟ้าขายปลีกตามช่วงเวลาของการใช้ (Time of Use: TOU Rate) ในหน่วยบาท/หน่วย99 

ระดับแรงดัน 
ค่าพลังงานไฟฟ้า Peak  

(บาท/หน่วย) 
ค่าพลังงานไฟฟ้าช่วง Off-Peak 

(บาท/หน่วย) 
ผู้ใช้ประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัย 
แรงดัน 22 – 33 กิโลโวลต์ 5.1135 2.6037 
แรงดันต่ำกว่า 22 กิโลโวลต์ 5.7982 2.6369 
ผู้ใช้ประเภทที่ 2 กจิการขนาดเล็ก 
แรงดัน 22 – 33 กิโลโวลต์ 5.1135 2.6037 
แรงดันต่ำกว่า 22 กิโลโวลต์ 5.7982 2.6369 
ผู้ใช้ประเภทที่ 3 กจิการขนาดกลาง 
แรงดันตั้งแต่ 69 กิโลโวลต์ขึ้นไป 4.1025 2.5849 
แรงดัน 22 – 33 กิโลโวลต์ 4.1839 2.6037 
แรงดันต่ำกว่า 22 กิโลโวลต์ 4.3297 2.6369 
ผู้ใช้ประเภทที่ 4 กจิการขนาดใหญ่ 
แรงดันตั้งแต่ 69 กิโลโวลต์ขึ้นไป 4.1025 2.5849 
แรงดัน 22 – 33 กิโลโวลต์ 4.1839 2.6037 
แรงดันต่ำกว่า 22 กิโลโวลต์ 4.3298 2.6369 
ผู้ใช้ประเภทที่ 5 กจิการเฉพาะอย่าง 
แรงดันตั้งแต่ 69 กิโลโวลต์ขึ้นไป 4.1025 2.5849 
แรงดัน 22 – 33 กิโลโวลต์ 4.1839 2.6037 
แรงดันต่ำกว่า 22 กิโลโวลต์ 4.3298 2.6369 
ผู้ใช้ประเภทที่ 6 กจิการไม่แสวงหากำไร 
แรงดันตั้งแต่ 69 กิโลโวลต์ขึ้นไป 4.1025 2.5849 
แรงดัน 22 – 33 กิโลโวลต์ 4.1839 2.6037 
แรงดันต่ำกว่า 22 กิโลโวลต์ 4.3298 2.6369 
ผู้ใช้ประเภทที่ 7 สูบน้ำเพือ่การเกษตร 
แรงดัน 22 – 33 กิโลโวลต์ 4.1839 2.6037 
แรงดันต่ำกว่า 22 กิโลโวลต์ 4.3297 2.6369 

 
99 อัตราค่าไฟฟ้าขายปลีกปัจจุบัน ตามหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าปี 2558 
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5.3 ผลการกำหนดอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้า และอัตราค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ในหัวข้อนี้จะนำเสนอผลการคำนวณอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้า และอัตราค่าบริการอื่น 

ๆ ที่เกี่ยวข้องจากแนวคิดพื้นฐานที่นำเสนอในหัวข้อที่ 5.1 ประกอบโครงสร้างต้นทุนค่าบริการ ระบบโครงข่าย
จำหน่ายไฟฟ้าและค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในหัวข้อที่ 5.2.2 และ 5.2.3 โดยสามารถแบ่งออกเป็น 2 หัวข้อ ดังนี้ 

1) กำลังไฟฟ้าที่ใช้ในการคำนวณอัตราค่าบริการต่าง ๆ 
2) อัตราค่าบริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้า (Wheeling Charge) และอัตราค่าบริการอื่น ๆ ที่

เกี่ยวข้อง 
 

5.3.1 กำลังไฟฟ้าที่ใช้ในการคำนวณอัตราค่าบริการต่าง ๆ 
ในหัวข้อนี้จะกล่าวการพิจารณากำลังไฟฟ้าที่ใช้สำหรับคำนวณอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายจำหน่าย

ไฟฟ้า (Wheeling Charge) ค่าบริการเสริม (Ancillary Service) และค่าบริการสำรองไฟฟ้า (Backup) จากข้อมูล
ที่ได้รับจากการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย โดยกำลังไฟฟ้าที่ใช้สำหรับคำนวณอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้า 
(Wheeling Charge) ค่าบริการเสริม (Ancillary Service) และค่าบริการสำรองไฟฟ้า (Backup) นั้นจะคำนวณ
โดยอ้างอิงจากข้อมูลกำลังไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายจะทำให้สามารถสรุปกำลังไฟฟ้าในแต่ละพื้นที่และแต่
ละระดับแรงดันได้ดังตารางที่ 5.59 อย่างไรก็ตามจากแนวคิดพื้นฐานว่าการคำนวณอัตราค่าบริการในแต่ละพื้นที่ 
และแต่ละระดับแรงดันจะสามารถกำหนดอัตราค่าบริการได้จาก กำลังไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้า กำลังไฟฟ้าที่ไหลออก
จากพื้นที่ผ่าน Tie-Line และกำลังไฟฟ้าที่ไหลออกจากระดับแรงดันผ่านหม้อแปลง ซึ่งสำหรับระบบโครงข่ายของ
การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายในปัจจุบันโดยปกติจะไม่มีการเชื่อมต่อกับพื้นที่อื่น ๆ ผ่าน Tie-Line ดังนั้นในการคำนวณ
อัตราค่าบริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้านั้นจะสามารถละเลยกำลังไฟฟ้าที่ไหลผ่าน Tie-Line ได้ โดยหาก
พิจารณาจุดจ่ายไฟ และผู้ผลิตไฟฟ้าในระดับแรงดันต่าง ๆ จะทำให้สามารถประมาณการกำลังไฟฟ้าที่ไหลผ่านใน
แต่ละระดับแรงดันและแต่ละพื้นที่ได้ โดยจากหลักการดังกล่าวจะพบว่าประมาณการกำลังไฟฟ้าสำหรับคำนวณ
อัตราค่าบริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้า (Wheeling Charge) และอัตราค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในแต่ละ
พื้นที่และแต่ละระดับแรงดันจะสอดคล้องกับข้อมูลกำลังไฟฟ้าที่ไหลผ่านแต่ละพื้นที่และแต่ละระดับแรงดันในแสดง
ในตารางที่ 5.32 - ตารางที่ 5.35 และตารางที่ 5.40 ซึ่งกำลังไฟฟ้าสำหรับคำนวณอัตราค่าบริการระบบโครงข่าย
จำหน่ายไฟฟ้า (Wheeling Charge) และอัตราค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในแต่ละพื้นที่และแต่ละระดับแรงดัน
นั้นสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 5.59 
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ตารางที่ 5.59 กำลังไฟฟ้าในแต่ละพื้นที่และแต่ละระดับแรงดัน (MW) 
ระดับแรงดัน/ปี 2562 2563 2564 2565 รวม 

ภาคเหนือ 
HV 1,749.77 1,676.39 1,673.36 1,742.30 6,841.81 
MV 4,789.92 4,650.23 4,788.20 4,952.52 19,180.87 
LV 2,227.98 2,363.88 2,391.51 2,405.04 9,388.42 
รวม 8,767.67 8,690.50 8,853.07 9,099.86 35,411.10 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
HV 2,074.90 1,980.94 1,986.51 2,070.19 8,112.54 
MV 5,442.74 5,307.16 5,442.04 5,628.39 21,820.33 
LV 2,951.96 3,087.09 3,119.76 3,135.48 12,294.29 
รวม 10,469.60 10,375.19 10,548.31 10,834.06 42,227.16 

ภาคกลาง 
HV 10,314.25 9,706.04 10,051.69 10,355.49 40,427.47 
MV 12,733.80 12,065.58 12,454.26 12,827.66 50,081.29 
LV 3,261.07 3,430.66 3,495.46 3,560.04 13,747.23 
รวม 26,309.12 25,202.28 26,001.40 26,743.18 104,255.99 

ภาคใต้ 
HV 2,332.74 2,195.17 2,227.80 2,339.50 9,095.21 
MV 5,299.34 4,856.87 5,187.13 5,377.83 20,721.17 
LV 1,934.65 1,976.93 2,025.20 2,070.04 8,006.82 
รวม 9,566.73 9,028.97 9,440.14 9,787.36 37,823.19 

เขตนครหลวง 
HV - 9,740.33 10,708.35 10,855.35 31,304.03 
MV - 7,845.08 8,387.72 8,520.62 24,753.42 
LV - 3,285.11 3,508.59 3,565.12 10,358.81 
รวม   20,870.52 22,604.65 22,941.09 66,416.27 

 
สำหรับการคำนวณอัตราค่าบริการเสริมในส่วนที่การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายจัดหามาจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทยนั้น จะไม่มีการพิจารณาแยกพื้นที่และระดับแรงดัน รวมถึงกำลังไฟฟ้าที่ใช้ในการคำนวณจะไม่
พิจารณาถึงกำลังไฟฟ้าที่ไหลผ่าน Tie-Line และกำลังไฟฟ้าที่ไหลผ่านหม้อแปลงไฟฟ้า ซึ่งกำลังไฟฟ้าจะพิจารณา
จากกำลังไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นหลัก ทั้งนี้จากหลักการดังกล่าวจะทำให้สามารถคำนวณกำลังไฟฟ้าสำหรับการ
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คำนวณอัตราค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งครอบคลุมกำลังไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าในพ้ืนที่ของ กฟภ. และกฟน. ได้ดัง
ตารางที่ 5.60  
 
ตารางที่ 5.60 กำลังไฟฟ้าสำหรับคำนวณอัตราค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ปี 2563 2564 2565 รวม 
กำลังไฟฟ้า (MW) 40,409.06 41,491.66 42,581.65 124,482.36 

 

5.3.2 อัตราค่าบริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้า (Wheeling Charge) และอัตราค่าบริการ 
อื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 

สำหรับการคำนวณอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้า (Wheeling Charge) หลังจากได้ต้นทุน
ค่าบริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าแยกตามพื้นที่และระดับแรงดัน จะทำให้สามารถคำนวณอัตราค่าบริการ
ระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าประจำแต่ละพื้นที่และแต่ละระดับแรงดันซึ่งประกอบด้วย 15 ส่วน โดยแบ่งออกเป็น 
5 พื้นที่ ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และเขตนครหลวง ซึ่งแต่ละพื้นที่จะแบ่ง
ออกเป็น 3 ระดับแรงดัน ได้แก่ ระดับแรงดัน High Voltage (ครอบคลุมระดับแรงดัน ≥ 69 kV) ระดับแรงดัน 
Medium Voltage (ครอบคลุมระดับแรงดัน 12 – 33 kV) และระดับแรงดัน Low Voltage (ครอบคลุมระดับ
แรงดัน 230/400 V)  

เมื่อนำต้นทุนต่าง ๆ มาคำนวณอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าแยกตามพื้นที่และตามระดับแรงดัน
ตามหลักการที่นำเสนอในหัวข้อที่ 5.1 โดยใช้สมมติฐานต่าง ๆ ดังแสดงในตารางที่ 5.61 จะทำให้คำนวณอัตรา
ค่าบริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าประจำแต่ละพื้นที่และแต่ละระดับแรงดัน รวมถึงอัตราค่าบริการอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องได้แก่ อัตราค่าบริการเสริม (Ancillary Service) และอัตราค่าบริการสำรองไฟฟ้า (Backup) ได้ดังตาราง
ที่ 5.62 และตารางที่ 5.63 โดยตารางที่ 5.62 จะแสดงอัตราค่าบริการในหน่วยบาทต่อกิโลวัตต์ต่อปี และตารางที่ 
5.63 จะแสดงอัตราค่าบริการในหนว่ยบาทต่อกิโลวัตต์ต่อเดือน 
  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาอัตราค่าบริการสายส่งไฟฟ้า (Wheeling Charge) สำหรับ Third Party Access 

 

  5-100 
 

ตารางที่ 5.61 สมมติฐานต่าง ๆ ที่ใช้ในการคำนวณอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าฐาน 
ตัวแปร ปริมาณ ที่มา 

WACC และ ROIC 4.26% 
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นเรื่อง
การปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าปี 

2558 โดยสำนกังาน กกพ. 
กรอบระยะเวลาในการคำนวณ 3 ปี ตั้งแต่ปี 2563 – 2565 หัวข้อ 5.1.1 

ภาษี 30% 
การหารือร่วมกับการไฟฟ้าฝ่าย

จำหน่าย 
 

ตารางที่ 5.62 สรุปอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้า อัตราค่าบริการเสริม และอัตราค่าบริการสำรอง
ไฟฟ้า ประจำแต่ละพื้นที่และแต่ละระดับแรงดัน (บาท/กิโลวัตต์/ปี) 

สรุปอัตราค่าบริการ ในแต่ละพื้นที่ และ แต่ละระดับแรงดัน (บาท/กิโลวัตต์/ปี) 

อัตรา ระดับแรงดัน/พื้นที่  าค หนือ  าคตะวันออก ฉียง หนือ  าคกลาง  าคใต้  ขตนครหลวง 

Wheeling 
Charge 

≥ 69 kV (HV) 635.53 462.70 292.75 495.04 375.38 

12 - 33 kV (MV) 997.89 894.05 566.75 1,065.34 1,013.60 

< 12 kV (LV) 1,375.48 1,421.47 805.81 1,526.90 945.55 

รวม 3,008.91 2,778.22 1,665.31 3,087.28 2,334.53 

Ancillary 
Service 
Charge 

≥ 69 kV (HV) 90.13 65.62 41.52 70.21 50.05 

12 - 33 kV (MV) 141.52 126.79 80.38 151.09 135.15 

< 12 kV (LV) 195.07 201.59 114.28 216.54 126.07 

รวม 426.72 394.00 236.17 437.83 311.27 

Backup 
Charge 

≥ 69 kV (HV) 400.97 291.93 184.70 312.33 200.20 

12 - 33 kV (MV) 629.59 564.07 357.57 672.14 540.59 

< 12 kV (LV) 867.82 896.83 508.40 963.35 504.29 

รวม 1,898.37 1,752.82 1,050.67 1,947.82 1,245.08 

รวม 3 อัตรา 

≥ 69 kV (HV) 1,126.63 820.25 518.97 877.57 625.64 

12 - 33 kV (MV) 1,769.00 1,584.91 1,004.70 1,888.57 1,689.34 

< 12 kV (LV) 2,438.37 2,519.89 1,428.49 2,706.80 1,575.91 

รวม 5,334.00 4,925.05 2,952.16 5,472.93 3,890.89 
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ตารางที่ 5.63 สรุปอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าฐาน อัตราค่าบริการเสริม และอัตราค่าบริการ
สำรองไฟฟ้าในแต่ละพื้นที่และแต่ละระดับแรงดัน (บาท/กิโลวัตต์/เดือน) 

อัตราค่าบริการ ในแต่ละพื้นที่ และ แต่ละระดับแรงดัน (บาท/กิโลวัตต์/ ดือน) 

อัตรา ระดับแรงดัน/พื้นที่  าค หนือ  าคตะวันออก ฉียง หนือ  าคกลาง  าคใต้  ขตนครหลวง 

Wheeling 
Charge 

≥ 69 kV (HV) 52.96 38.56 24.40 41.25 31.28 
12 - 33 kV (MV) 83.16 74.50 47.23 88.78 84.47 

< 12 kV (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 

≥ 69 kV (HV) 7.51 5.47 3.46 5.85 4.17 

12 - 33 kV (MV) 11.79 10.57 6.70 12.59 11.26 

< 12 kV (LV) 16.26 16.80 9.52 18.05 10.51 

รวม 35.56 32.83 19.68 36.49 25.94 

Backup 
Charge 

≥ 69 kV (HV) 33.41 24.33 15.39 26.03 16.68 

12 - 33 kV (MV) 52.47 47.01 29.80 56.01 45.05 

< 12 kV (LV) 72.32 74.74 42.37 80.28 42.02 
รวม 158.20 146.07 87.56 162.32 103.76 

รวม 3 อัตรา 

≥ 69 kV (HV) 93.89 68.35 43.25 73.13 52.14 

12 - 33 kV (MV) 147.42 132.08 83.73 157.38 140.78 

< 12 kV (LV) 203.20 209.99 119.04 225.57 131.33 

รวม 444.50 410.42 246.01 456.08 324.24 

 
จากผลการคำนวณอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าและอัตราค่าค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

จะพบว่าอัตราค่าบริการในพื้นที่ภาคเหนือและภาคใต้จะมีค่าค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับพื้นที่อื่น ๆ ทั้งนี้เนื่องจาก
ต้นทุนค่าบริการในระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าในเขตดังกล่าวนี้มีค่าที่ค่อนข้างสูงในขณะที่ค่าความต้องการพลัง
ไฟฟ้ามีค่าค่อนข้างต่ำ อย่างไรก็ตามจะพบอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าในพื้นที่ภาคกลางและเขตนครหลวง
จะมีค่าที่ต่ำ เนื ่องจากสัดส่วนของต้นทุนต่อกำลังไฟฟ้าในพื้นที่ดังกล่าวนั้นมีค่าค่อนข้างต่ำ  นอกจากนี้หาก
เปรียบเทียบอัตราค่าบริการระหว่างพื้นที่ภาคกลางและเขตนครหลวง จะพบว่าอัตราค่าบริการในเขตนครหลวงนั้น
มีค่าสูงกว่าในพื้นที่ภาคกลางในทุกระดับแรงดัน ทั้งนี้เนื่องจากกำลังไฟฟ้าที่ไหลผ่านแต่ละพื้นที่และแต่ละระดับ
แรงดันในเขตนครหลวงมีค่าต่ำกว่าในพื้นที่ภาคกลาง โดยเฉพาะในระดับแรงดันกลาง (MV) รวมถึงแผนการลงทุน
ในอนาคตของเขตนครหลวงมีค่าค่อนข้างสูงกว่าแผนการลงทุนในอนาคตของพื้นทีภ่าคกลาง 
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เมื่อมีผู้ขอใช้บริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้า ผู้ขอใช้บริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้านี้จะถูกเรียก
เก็บอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้า อัตราค่าบริการเสริม และอัตราค่าบริการสำรองไฟฟ้าที่ตาม
แนวคิดที่นำเสนอในหัวข้อที่ 5.1.1 กล่าวคือผู้ขอใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าจะถูกเรียกเก็บค่าบริการตามผลรวม
ของอัตราค่าบริการในพื้นที่ที่ส่งจ่ายพลังงานโดยจ่ายอัตราค่าบริการตามระดับแรงดันต่ำสุดที่เชื่อมต่อ โดยสำหรับ
ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการและลูกค้าของผู้ขอใช้บริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้ามีการซื้อขายในพื้นที่เดียวกันนั้น
จะมีอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายดังนี ้
 
ตารางที่ 5.64 สรุปอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้า อัตราค่าบริการเสริม และอัตราค่าบริการสำรอง
ไฟฟ้าในกรณีที่มีการซื้อขายในพื้นที่เดียวกัน (บาท/กิโลวัตต์/เดือน) 

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

Wheeling 
Charge 

≥ 69 kV (HV) 52.96 38.56 24.40 41.25 31.28 
12 - 33 kV (MV) 136.12 113.06 71.63 130.03 115.75 

< 12 kV (LV) 250.74 231.52 138.78 257.27 194.54 

Ancillary 
Service 
Charge 

≥ 69 kV (HV) 7.51 5.47 3.46 5.85 4.17 
12 - 33 kV (MV) 19.30 16.03 10.16 18.44 15.43 

< 12 kV (LV) 35.56 32.83 19.68 36.49 25.94 

Backup 
Charge 

≥ 69 kV (HV) 33.41 24.33 15.39 26.03 16.68 
12 - 33 kV (MV) 85.88 71.33 45.19 82.04 61.73 

< 12 kV (LV) 158.20 146.07 87.56 162.32 103.76 

รวม 3 อัตรา 
≥ 69 kV (HV) 93.89 68.35 43.25 73.13 52.14 

12 - 33 kV (MV) 241.30 200.43 126.97 230.51 192.91 
< 12 kV (LV) 444.50 410.42 246.01 456.08 324.24 

หมายเหตุ: อัตราค่าบริการจะเรียกเก็บโดยอ้างอิงระดับแรงดันต่ำที่สุดที่ผู้ขอใช้บริการหรือลูกค้าของผู้ขอใช้บริการ
เชื่อมต่อ 
 

อัตราค่าบริการเสริม (Ancillary Service) ที่การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายรับซื้อมาจาก กฟผ. ไม่สามารถคำนวณ
เพื่อหาอัตราค่าบริการเพื่อใช้เป็นอัตราเดียวตั้งแต่ปี 2563 ถึง 2565 ได้ เนื่องจากข้อจำกัดทางด้านข้อมูลในส่วน
รายได้ของ กฟผ. ในช่วงปี 2563 ถึง 2565 ที่จะนำมากำหนดต้นทุนค่าบริการเสริม ในโครงการศึกษานี้จึงไ ด้
นำเสนอแนวทางการคำนวณอัตราค่าบริการเสริม (Ancillary Service) ที่การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายรับซื้อจาก กฟผ. 
ในเบื้องต้น โดยการนำรายได้ในอดีตของ กฟผ. มาประมาณต้นทุนค่าบริการเสริมในปี 2563 ซึ่งมีค่าอยู่ในช่วง 
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33,425.925 – 44,567.900 ล้านบาท ดังที่กล่าวในหัวข้อ 5.2.3 หากนำมาหารด้วยกำลังไฟฟ้าในปี 2563 ดัง
ตารางที ่ 5.60 ซึ ่งมีค่า 40,409.6 MW จะได้อัตราค่าบริการเสริมที ่การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายต้องเรียกเก็บกับ
ผู้ใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้า ซึ่งอัตราค่าบริการมีค่าอยู่ในช่วง 827.178 – 1,102.904  บาท/กิโลวัตต์/ปี และ
หากนำต้นทุนในส่วนนี้หารด้วยหน่วยขายไฟฟ้าปี 2563 ของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายซึ่งมีค่า 132,548.30 ล้านหน่วย 
สำหรับ กฟภ. ดังตารางที่ 5.25 และ 50,335.73 ล้านหน่วยสำหรับ กฟน. ดังตารางที่ 5.39 จะได้ค่าบริการเสริม
จาก กฟผ. อยู่ในช่วง 0.183 – 0.244 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง โดยสรุปแล้วอัตราค่าบริการเสริมจาก กฟผ. แสดงดัง
ตารางที่ 5.65 

อัตราค่าบริการที่นำเสนอเป็นเพียงการคำนวณเบื้องต้นจากการประมาณต้นทุนจากรายได้ในอดีตของ 
กฟผ. ซึ่งหากนำไปใช้ประมาณต้นทุนของปี 2564 ถึง 2565 ผลลัพธ์ที่ได้มีโอกาสที่จะคลาดเคลื่อนจากความเป็น
จริงสูง หากต้องการกำหนดอัตราค่าบริการที่ครอบคลุมต้นทุนในปี 2564 – 2565 นั้นจำเป็นต้องศึกษารายได้จาก
การขายไฟฟ้าของ กฟผ. ในรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไป 
 
ตารางที่ 5.65 สรุปอัตราค่าบริการเสริม (Ancillary Service) ที่การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายรับซื้อจาก กฟผ. 

ประ  ทของอตัราค่าบริการ 
อัตราค่าบริการ  

(บาท/กิโลวัตต์/ปี) 
อัตราค่าบริการ  

(บาท/กิโลวัตตช์ั่วโมง) 
Ancillary Service Charge 

(EGAT) 
827.178 – 1,102.904 0.183 – 0.244 

 
อัตราค่าชดเชยพลังงานไฟฟ้าไม่สมดุล (Imbalance) เป็นอัตราค่าบริการที่มีการนำอัตราค่าไฟฟ้าขายส่ง

และอัตราค่าไฟฟ้าขายปลีกมาพิจารณา ซึ่งได้นำเสนอแนวทางการกำหนดอัตราค่าบริการในหัวข้อ 5.1.2.2 โดย
ผลลัพธก์ารกำหนดอัตราค่าชดเชยพลังงานไฟฟ้าไม่สมดุลทั้ง 5 รูปแบบ มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

 
1) การกำหนดอัตราชดเชยพลังงานไฟฟ้าไม่สมดุลตามอัตราค่าไฟฟ้าขายปลีกเฉลี่ยและขายส่งเฉลี่ย 
กรณีที่กำลังไฟฟ้าที่ผลิตมากกว่าความต้องการใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายต้องรับซื้อพลังงานไฟฟ้า

ส่วนเกินในอัตราค่าไฟฟ้าขายส่งเฉลี่ย หากนำอัตราค่าไฟฟ้าขายส่งดังตารางที่ 5.56. มาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามหน่วย
ขายแสดงดังตารางที่ 5.57 จะทำให้ได้อัตราค่าไฟฟ้าขายส่งเฉลี่ยเท่ากับ 3.5 บาทต่อหน่วย สำหรับกรณีที่
กำลังไฟฟ้าที่ผลิตน้อยกว่าความต้องการใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายต้องขายพลังงานไฟฟ้าส่วนที่ขาดในอัตรา
เท่ากับค่าไฟฟ้าขายปลีกเฉลี่ย ซึ่งจากการขอรับข้อมูลจากการไฟฟ้านครหลวง อัตราค่าไฟฟ้าขายปลีกเฉลี่ยมีค่า
เท่ากับ 3.83 บาทต่อหน่วย ในขณะที่ข้อมูลอัตราค่าไฟฟ้าขายปลีกเฉลี่ยของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีค่า 3.62 บาท
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ต่อหน่วย อ้างอิงจากรายงานประจำปี 2562 ดังนั้น อัตราชดเชยพลังงานไฟฟ้าไม่สมดุลรูปแบบที่ 1 แสดงดังตาราง
ที่ 5.66 
 

ตารางที่ 5.66 อัตราค่าบริการชดเชยพลังงานไฟฟ้าไม่สมดุลรูปแบบที่ 1 

กฟน./กฟภ. รับซื้อในอัตรา (บาท/หน่วย) กฟน./กฟภ. ขายให้ในอัตรา (บาท/หน่วย) 

อัตราขายส่งเฉลี่ย 3.5 อัตราขายปลีกเฉลี่ย 3.62 หรือ 3.83 

 
2) การกำหนดอัตราชดเชยพลังงานไฟฟ้าไม่สมดุลตามอัตราส ูงส ุดของค่าไฟฟ้าขายปลีกและ 

ค่าไฟฟ้าขายส่ง 
กรณีที่กำลังไฟฟ้าที่ผลิตมากกว่าความต้องการใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายต้องรับซื้อพลังงานไฟฟ้า

ส่วนเกินตามอัตราค่าไฟฟ้าขายส่งต่ำที ่สุดซึ ่งตามตารางที่ 5.56 มีค่าเท่ากับ 2.3316 บาทต่อหน่วย กรณีที่
กำลังไฟฟ้าที่ผลิตน้อยกว่าความต้องการใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายต้องขายพลังงานไฟฟ้าส่วนที่ขาดตามอัตรา
ค่าไฟฟ้าขายปลีกที่สูงที่สุดซึ่งตามตารางที่ 5.58 มีค่าเท่ากับ 5.7982 บาทต่อหน่วย ดังนั้น อัตราชดเชยพลังงาน
ไฟฟ้าไม่สมดุลรูปแบบที่ 2 แสดงดังตารางที่ 5.67 

 
ตารางที่ 5.67 อัตราค่าบริการชดเชยพลังงานไฟฟ้าไม่สมดุลรูปแบบที่ 2 

กฟน./กฟภ. รับซื้อในอัตรา (บาท/หน่วย) กฟน./กฟภ. ขายให้ในอัตรา (บาท/หน่วย) 

อัตราขายส่งต่ำสุด 2.3316 อัตราขายปลีกสูงสุด 5.7982 

 
3) การกำหนดอัตราชดเชยพลังงานไฟฟ้าไม่สมดุลตามตามสัดส่วนของความไม่สมดุล 
อัตราค่าบริการเมื่อสัดส่วนความไม่สมดุลอยู่ในช่วง ร้อยละ 0 ถึง ร้อยละ 2  กรณีที่กำลังไฟฟ้าที่ผลิต

มากกว่าความต้องการใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายต้องรับซื้อพลังงานไฟฟ้าส่วนเกินในอัตรา 0.75 เท่า ของค่า
ไฟฟ้าขายส่ง ดังตารางที่ 5.68 กรณีที่กำลังไฟฟ้าที่ผลิตน้อยกว่าความต้องการใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายต้อง
ขายพลังงานไฟฟ้าส่วนที่ขาดในอัตรา 1.25 เท่าของค่าไฟฟ้าขายปลีก ดังตารางที่ 5.69 โดยทั้งสองกรณีพิจารณาถึง
ช่วงเวลาการใช้งาน (Time of Use)  
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ตารางที่ 5.68 อัตรารับซื้อพลังงานไฟฟ้าไม่สมดุลของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย รูปแบบที่ 3 สัดส่วนความไม่สมดุล
ร้อยละ 0 ถึง 2 

ระดับแรงดนั 
อัตรารับซื้อพลังงานไฟฟ้าไม่สมดุลของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย 

ช่วงเวลา Peak (บาท/หน่วย) ช่วงเวลา Off-Peak (บาท/หน่วย) 
230 กิโลโวลต์ 2.5441 1.7487 

69-115 กิโลโวลต์ 2.7149 1.7506 
ณ ปลายสายส่ง 69, 115 กิโลโวลต์ 3.0357 1.7666 

11-33 กิโลโวลต์ 3.1682 1.7675 

 
ตารางที่ 5.69 อัตราขายพลังงานไฟฟ้าไม่สมดุลของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย รูปแบบที่ 3 สัดส่วนความไม่สมดุลร้อย
ละ 0 ถึง 2 

ระดับแรงดนั 
อัตราขายพลังงานไฟฟ้าไมส่มดุลของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย 

ช่วงเวลา Peak (บาท/หน่วย) ช่วงเวลา Off-Peak (บาท/หน่วย) 
ผู้ใช้ประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัย 
แรงดัน 22 – 33 กิโลโวลต์ 6.3919 3.2546 
แรงดันต่ำกว่า 22 กิโลโวลต์ 7.2478 3.2961 
ผู้ใชป้ระเภทที ่2 กิจการขนาดเล็ก 
แรงดัน 22 – 33 กิโลโวลต์ 6.3919 3.2546 
แรงดันต่ำกว่า 22 กิโลโวลต์ 7.2478 3.2961 
ผู้ใชป้ระเภทที ่3 กิจการขนาดกลาง 
แรงดันต้ังแต่ 69 กิโลโวลต์ขึ้นไป 5.1281 3.2311 
แรงดัน 22 – 33 กิโลโวลต์ 5.2299 3.2546 
แรงดันต่ำกว่า 22 กิโลโวลต์ 5.4121 3.2961 
ผู้ใชป้ระเภทที ่4 กิจการขนาดใหญ ่
แรงดันต้ังแต่ 69 กิโลโวลต์ขึ้นไป 5.1281 3.2311 
แรงดัน 22 – 33 กิโลโวลต์ 5.2299 3.2546 
แรงดันต่ำกว่า 22 กิโลโวลต์ 5.4121 3.2961 
ผู้ใชป้ระเภทที ่5 กิจการเฉพาะอย่าง 
แรงดันต้ังแต่ 69 กิโลโวลต์ขึ้นไป 5.1281 3.2311 
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ระดับแรงดนั 
อัตราขายพลังงานไฟฟ้าไมส่มดุลของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย 

ช่วงเวลา Peak (บาท/หน่วย) ช่วงเวลา Off-Peak (บาท/หน่วย) 
แรงดัน 22 – 33 กิโลโวลต์ 5.2299 3.2546 
แรงดันต่ำกว่า 22 กิโลโวลต์ 5.4121 3.2961 
ผู้ใชป้ระเภทที ่6 กิจการไม่แสวงหากำไร 
แรงดันต้ังแต่ 69 กิโลโวลต์ขึ้นไป 5.1281 3.2311 
แรงดัน 22 – 33 กิโลโวลต์ 5.2299 3.2546 
แรงดันต่ำกว่า 22 กิโลโวลต์ 5.4121 3.2961 
ผู้ใชป้ระเภทที ่7 สูบน้ำเพื่อการเกษตร 
แรงดัน 22 – 33 กิโลโวลต์ 5.2299 3.2546 
แรงดันต่ำกว่า 22 กิโลโวลต์ 5.4121 3.2961 

 
อัตราค่าบริการเมื่อสัดส่วนความไม่สมดุลอยู่ในช่วง ร้อยละ 2 ถึง ร้อยละ 5  กรณีที่กำลังไฟฟ้าที่ผลิต

มากกว่าความต้องการใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายต้องรับซื้อพลังงานไฟฟ้าส่วนเกินในอัตรา 0.50 เท่าของค่า
ไฟฟ้าขายส่ง ดังตารางที่ 5.70. กรณีที่กำลังไฟฟ้าที่ผลิตน้อยกว่าความต้องการใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายต้อง
ขายพลังงานไฟฟ้าส่วนที่ขาดในอัตรา 1.50 เท่าของค่าไฟฟ้าขายปลีก ดังตารางที่ 5.71 โดยทั้งสองกรณีพิจารณาถึง
ช่วงเวลาการใช้งาน (Time of Use)  
 
ตารางที่ 5.70 อัตรารับซื้อพลังงานไฟฟ้าไม่สมดุลของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย รูปแบบที่ 3 สัดส่วนความไม่สมดุล
ร้อยละ 2 ถึง 5 

ระดับแรงดนั 
อัตรารับซื้อพลังงานไฟฟ้าไม่สมดุลของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย 

ช่วงเวลา Peak (บาท/หน่วย) ช่วงเวลา Off-Peak (บาท/หน่วย) 
230 กิโลโวลต์ 1.6961 1.1658 

69-115 กิโลโวลต์ 1.8099 1.1670 
ณ ปลายสายส่ง 69, 115 กิโลโวลต์ 2.0238 1.1678 

11-33 กิโลโวลต์ 2.1122 1.1784 
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ตารางที่ 5.71 อัตราขายพลังงานไฟฟ้าไม่สมดุลของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย รูปแบบที่ 3 สัดส่วนความไม่สมดุลร้อย
ละ 2 ถึง 5 

ระดับแรงดนั 
อัตราขายพลังงานไฟฟ้าไมส่มดุลของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย 

ช่วงเวลา Peak (บาท/หน่วย) ช่วงเวลา Off-Peak (บาท/หน่วย) 
ผู้ใช้ประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัย 
แรงดัน 22 – 33 กิโลโวลต์ 7.6702 3.9056 
แรงดันต่ำกว่า 22 กิโลโวลต์ 8.6973 3.9554 
ผู้ใชป้ระเภทที ่2 กิจการขนาดเล็ก 
แรงดัน 22 – 33 กิโลโวลต์ 7.6702 3.9056 
แรงดันต่ำกว่า 22 กิโลโวลต์ 8.6973 3.9554 
ผู้ใชป้ระเภทที ่3 กิจการขนาดกลาง 
แรงดันต้ังแต่ 69 กิโลโวลต์ขึ้นไป 6.1538 3.8774 
แรงดัน 22 – 33 กิโลโวลต์ 6.2758 3.9056 
แรงดันต่ำกว่า 22 กิโลโวลต์ 6.4946 3.9554 
ผู้ใชป้ระเภทที ่4 กิจการขนาดใหญ ่
แรงดันต้ังแต่ 69 กิโลโวลต์ขึ้นไป 6.1538 3.8774 
แรงดัน 22 – 33 กิโลโวลต์ 6.2758 3.9056 
แรงดันต่ำกว่า 22 กิโลโวลต์ 6.4946 3.9554 
ผู้ใชป้ระเภทที ่5 กิจการเฉพาะอย่าง 
แรงดันต้ังแต่ 69 กิโลโวลต์ขึ้นไป 6.1538 3.8774 
แรงดัน 22 – 33 กิโลโวลต์ 6.2758 3.9056 
แรงดันต่ำกว่า 22 กิโลโวลต์ 6.4946 3.9554 
ผู้ใชป้ระเภทที ่6 กิจการไม่แสวงหากำไร 
แรงดันต้ังแต่ 69 กิโลโวลต์ขึ้นไป 6.1538 3.8774 
แรงดัน 22 – 33 กิโลโวลต์ 6.2758 3.9056 
แรงดันต่ำกว่า 22 กิโลโวลต์ 6.4946 3.9554 
ผู้ใชป้ระเภทที ่7 สูบน้ำเพื่อการเกษตร 
แรงดัน 22 – 33 กิโลโวลต์ 6.2758 3.9006 
แรงดันต่ำกว่า 22 กิโลโวลต์ 6.4946 3.9554 
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ในกรณีที่ความไม่สมดุลของพลังงานไฟฟ้ามีค่าเกินกว่าร้อยละ 5 ผู้ให้บริการโครงข่ายอาจต้องพิจารณาสั่ง
ลดกำลังผลิตหรือปลดการเชื่อมต่อเพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อโครงข่ายไฟฟ้ามากเกินไป 

 
4) การกำหนดอัตราชดเชยพลังงานไฟฟ้าไม่สมดุล จากประมาณการต้นทุนของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายที่

เพิ่มขึ้น 
จากข้อมูลโครงสร้างต้นทุนในหัวข้อ 5.2.3.3 สามารถคำนวณอัตราค่าไฟฟ้าขายส่งเฉลี่ยได้เท่ากับ 3.50 

บาท/หน่วย ผลต่างระหว่างอัตราค่าไฟฟ้าขายส่งสูงสุดและอัตราค่าไฟฟ้าขายส่งเฉลี่ยคือ 0.7243 บาท/หน่วย 
ในขณะที่ผลต่างระหว่างอัตราค่าไฟฟ้าขายส่งเฉลี่ยและอัตราค่าไฟฟ้าขายส่งต่ำสุดคือ 1.1684 บาท/หน่วย ดังนั้น  
กรณีที่กำลังไฟฟ้าที่ผลิตมากกว่าความต้องการใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายต้องรับซื้อพลังงานไฟฟ้าส่วนเกินใน
อัตราค่าไฟฟ้าขายส่งปกติลบด้วย1.1684 บาท/หน่วย ดังตารางที่ 5.72 กรณีที่กำลังไฟฟ้าที่ผลิตน้อยกว่าความ
ต้องการใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายต้องขายพลังงานไฟฟ้าส่วนที่ขาดในอัตราค่าไฟฟ้าขายปลีกปกติบวกด้วย 
0.7243 บาท/หน่วย ดังตารางที่ 5.73 โดยทั้งสองกรณีพิจารณาถึงช่วงเวลาการใช้งาน (Time of Use)  

 
ตารางที่ 5.72 อัตรารับซื้อพลังงานไฟฟ้าไม่สมดุลของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย รูปแบบที่ 4 

ระดับแรงดนั 
อัตรารับซื้อพลังงานไฟฟ้าไม่สมดุลของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย 

ช่วงเวลา Peak (บาท/หน่วย) ช่วงเวลา Off-Peak (บาท/หน่วย) 
230 กิโลโวลต์ 2.2238 1.1632 

69-115 กิโลโวลต์ 2.4515 1.1657 
ณ ปลายสายส่ง 69, 115 กิโลโวลต์ 2.8792 1.1871 

11-33 กิโลโวลต์ 3.0056 1.1883 
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ตารางที่ 5.73 อัตราขายพลังงานไฟฟ้าไม่สมดุลของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย รูปแบบที่ 4 

ระดับแรงดนั 
อัตราขายพลังงานไฟฟ้าไมส่มดุลของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย 

ช่วงเวลา Peak (บาท/หน่วย) ช่วงเวลา Off-Peak (บาท/หน่วย) 
ผู้ใช้ประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัย 
แรงดัน 22 – 33 กิโลโวลต์ 5.8378 3.3280 
แรงดันต่ำกว่า 22 กิโลโวลต์ 6.5225 3.3612 
ผู้ใชป้ระเภทที ่2 กิจการขนาดเล็ก 
แรงดัน 22 – 33 กิโลโวลต์ 5.8378 3.3280 
แรงดันต่ำกว่า 22 กิโลโวลต์ 6.5225 3.3612 
ผู้ใชป้ระเภทที ่3 กิจการขนาดกลาง 
แรงดันต้ังแต่ 69 กิโลโวลต์ขึ้นไป 4.8268 3.3092 
แรงดัน 22 – 33 กิโลโวลต์ 4.9082 3.3280 
แรงดันต่ำกว่า 22 กิโลโวลต์ 5.0540 3.3612 
ผู้ใชป้ระเภทที ่4 กิจการขนาดใหญ ่
แรงดันต้ังแต่ 69 กิโลโวลต์ขึ้นไป 4.8268 3.3092 
แรงดัน 22 – 33 กิโลโวลต์ 4.9082 3.3280 
แรงดันต่ำกว่า 22 กิโลโวลต์ 5.0540 3.3612 
ผู้ใชป้ระเภทที ่5 กิจการเฉพาะอย่าง 
แรงดันต้ังแต่ 69 กิโลโวลต์ขึ้นไป 4.8268 3.3092 
แรงดัน 22 – 33 กิโลโวลต์ 4.9082 3.3280 
แรงดันต่ำกว่า 22 กิโลโวลต์ 5.0540 3.3612 
ผู้ใชป้ระเภทที ่6 กิจการไม่แสวงหากำไร 
แรงดันต้ังแต่ 69 กิโลโวลต์ขึ้นไป 4.8268 3.3092 
แรงดัน 22 – 33 กิโลโวลต์ 4.9082 3.3280 
แรงดันต่ำกว่า 22 กิโลโวลต์ 5.0540 3.3612 
ผู้ใชป้ระเภทที ่7 สูบน้ำเพื่อการเกษตร 
แรงดัน 22 – 33 กิโลโวลต์ 4.9082 3.3280 
แรงดันต่ำกว่า 22 กิโลโวลต์ 5.0540 3.3612 
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ในกรณีที่ความไม่สมดุลของพลังงานไฟฟ้ามีค่าเกินกว่าร้อยละ 5 ผู้ให้บริการโครงข่ายอาจต้องพิจารณาสั่ง
ลดกำลังผลิตหรือปลดการเชื่อมต่อเพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อโครงข่ายไฟฟ้ามากเกินไป 

 
5) การกำหนดอัตราชดเชยพลังงานไฟฟ้าไม่สมดุล จากประมาณการต้นทุนของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายที่

เพิ่มขึ้น และกำหนดตามสัดส่วนของความไม่สมดุล 
กรณีการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายต้องรับซื้อพลังงานไฟฟ้าส่วนเกินมีบทปรับ 1.1684 บาท/หน่วย  กรณีการ

ไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายต้องขายพลังงานไฟฟ้าส่วนที่ขาดมีบทปรับ 0.7243 บาท/หน่วย โดยความไม่สมดุลในช่วงร้อย
ละ 0 ถึง 2 อัตราบทปรับทั้ง 2 ประเภทจะลดลงครึ่งหนึ่ง 

อัตราค่าบริการเมื่อสัดส่วนความไม่สมดุลอยู่ในช่วง ร้อยละ 0 ถึง ร้อยละ 2  กรณีที่กำลังไฟฟ้าที่ผลิต
มากกว่าความต้องการใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายต้องรับซื้อพลังงานไฟฟ้าส่วนเกินในอัตราของค่าไฟฟ้าขายส่ง
ปกติลบ 0.5842 บาท/หน่วย ดังตารางที่ 5.74 กรณีที่กำลังไฟฟ้าที่ผลิตน้อยกว่าความต้องการใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้า
ฝ่ายจำหน่ายต้องขายพลังงานไฟฟ้าส่วนที่ขาดในอัตราค่าไฟฟ้าขายปลีกบวก 0.36215 บาท/หน่วย ดังตารางที่ 
5.75 โดยทั้งสองกรณีพิจารณาถึงช่วงเวลาการใช้งาน (Time of Use)  

 
ตารางที่ 5.74 อัตรารับซื้อพลังงานไฟฟ้าไม่สมดุลของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย รูปแบบที่ 5 สัดส่วนความไม่สมดุล
ร้อยละ 0 ถึง 2 

ระดับแรงดนั 
อัตรารับซื้อพลังงานไฟฟ้าไม่สมดุลของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย 

ช่วงเวลา Peak (บาท/หน่วย) ช่วงเวลา Off-Peak (บาท/หน่วย) 
230 กิโลโวลต์ 2.8080 1.7474 

69-115 กิโลโวลต์ 3.0357 1.7499 
ณ ปลายสายส่ง 69, 115 กิโลโวลต์ 3.4634 1.7713 

11-33 กิโลโวลต์ 3.6401 1.7725 
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ตารางที่ 5.75 อัตราขายพลังงานไฟฟ้าไม่สมดุลของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย รูปแบบที่ 5 สัดส่วนความไม่สมดุลร้อย
ละ 0 ถึง 2 

ระดับแรงดนั 
อัตราขายพลังงานไฟฟ้าไมส่มดุลของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย 

ช่วงเวลา Peak (บาท/หน่วย) ช่วงเวลา Off-Peak (บาท/หน่วย) 
ผู้ใช้ประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัย 
แรงดัน 22 – 33 กิโลโวลต์ 5.47565 2.96585 
แรงดันต่ำกว่า 22 กิโลโวลต์ 5.7982 2.99905 
ผู้ใชป้ระเภทที ่2 กิจการขนาดเล็ก 
แรงดัน 22 – 33 กิโลโวลต์ 5.47565 2.96585 
แรงดันต่ำกว่า 22 กิโลโวลต์ 5.7982 2.99905 
ผู้ใชป้ระเภทที ่3 กิจการขนาดกลาง 
แรงดันต้ังแต่ 69 กิโลโวลต์ขึ้นไป 4.46465 2.94705 
แรงดัน 22 – 33 กิโลโวลต์ 4.54605 2.96585 
แรงดันต่ำกว่า 22 กิโลโวลต์ 4.69185 2.99905 
ผู้ใชป้ระเภทที ่4 กิจการขนาดใหญ ่
แรงดันต้ังแต่ 69 กิโลโวลต์ขึ้นไป 4.46465 2.94705 
แรงดัน 22 – 33 กิโลโวลต์ 4.54605 2.96585 
แรงดันต่ำกว่า 22 กิโลโวลต์ 4.69185 2.99905 
ผู้ใชป้ระเภทที ่5 กิจการเฉพาะอย่าง 
แรงดันต้ังแต่ 69 กิโลโวลต์ขึ้นไป 4.46465 2.94705 
แรงดัน 22 – 33 กิโลโวลต์ 4.54605 2.96585 
แรงดันต่ำกว่า 22 กิโลโวลต์ 4.69185 2.99905 
ผู้ใชป้ระเภทที ่6 กิจการไม่แสวงหากำไร 
แรงดันต้ังแต่ 69 กิโลโวลต์ขึ้นไป 4.46465 2.94705 
แรงดัน 22 – 33 กิโลโวลต์ 4.54605 2.96585 
แรงดันต่ำกว่า 22 กิโลโวลต์ 4.69185 2.99905 
ผู้ใชป้ระเภทที ่7 สูบน้ำเพื่อการเกษตร 
แรงดัน 22 – 33 กิโลโวลต์ 4.54605 2.96585 
แรงดันต่ำกว่า 22 กิโลโวลต์ 4.69185 2.99905 
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อัตราค่าบริการเมื่อสัดส่วนความไม่สมดุลอยู่ในช่วง ร้อยละ 2 ถึง ร้อยละ 5  กรณีที่กำลังไฟฟ้าที่ผลิต
มากกว่าความต้องการใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายต้องรับซื้อพลังงานไฟฟ้าส่วนเกินในอัตราของค่าไฟฟ้าขายส่ง
ลบ 1.1684 บาท/หนว่ย ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับที่แสดงในรูปแบบที่ 4 ดังตารางที่ 5.72 กรณีที่กำลังไฟฟ้าที่ผลิตน้อย
กว่าความต้องการใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายต้องขายพลังงานไฟฟ้าส่วนที่ขาดในอัตราค่าไฟฟ้าขายปลีกบวก 
0.7243 บาท/หน่วย ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับที่แสดงในรูปแบบที่ 4 ดังตารางที่ 5.73 โดยทั้งสองกรณีพิจารณาถึง
ช่วงเวลาการใช้งาน (Time of Use)  

 
ในกรณีที่ความไม่สมดุลของพลังงานไฟฟ้ามีค่าเกินกว่าร้อยละ 5 ผู้ให้บริการโครงข่ายอาจต้องพิจารณาสั่ง

ลดกำลังผลิตหรือปลดการเชื่อมต่อเพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อโครงข่ายไฟฟ้ามากเกินไป 
 

5.4 การวิเคราะห์ทางเลือกการกำหนดอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าและอัตราค่าบริการ  
อื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 เพื่อให้การกำหนดอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าและอัตราค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถ
นำไปใช้งานได้ในสถานการณ์จริง รวมถึงสามารถจูงใจให้มีผู้ขอใช้บริการเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายของการไฟฟ้า
ฝ่ายจำหน่าย ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงการวิเคราะห์ทางเลือกการกำหนดอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าและ
อัตราค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถแบ่งออกเป็น 2 หัวข้อ ดังนี้ 

1) อัตราค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าและอัตราค่าบริการอื่น ๆ ในรูปแบบอื่น ๆ 
2) การวิเคราะห์ทางเลือกการกำหนดอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าและอัตราค่าบริการอื่น ๆ ที่

เกี่ยวข้อง 
 

5.4.1 อัตราค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าและอัตราค่าบริการอื่น ๆ ในรูปแบบอื่น ๆ 
ในหัวข้อที่ 5.3 ได้นำเสนออัตราค่าบริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้า และอัตราค่าบริการอื่น ๆ ที่

เกี่ยวข้องในหน่วยบาทต่อกิโลวัตต์ต่อเดือน แยกตามพื้นที่และแยกตามระดับแรงดันแล้ว เพื่อให้สามารถนำอัตรา
ค่าบริการไปเรียกเก็บ หรือนำไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลายมากขึ้นในหัวข้อนี้จะนำเสนอผลการกำหนดอัตรา
ค่าบริการในกรณีต่าง ๆ ได้แก่ อัตราค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้า อัตราค่าบริการเสริม และอัตราค่าสำรองไฟฟ้า 
ในกรณีที่แยกตามระดับแรงดัน และกรณีที่รวมทุกพื้นที่ รวมถึงอัตราค่าบริการกรณีต่าง ๆ ในหน่วยบาทต่อกิโลวัตต์
ชั่วโมง โดยในการแปลงอัตราค่าบริการจากบาทต่อกิโลวัตต์ต่อเดือน เป็นบาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงนั้นจะใช้ค่าตัว
ประกอบโหลดเป็นองค์ประกอบในการคำนวณโดยค่าตัวประกอบโหลดในแต่ละพื้นที่และแต่ละแรงดันจะคำนวณ
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จากข้อมูลกำลังไฟฟ้าในแต่ละพื้นที่และแต่ละระดับแรงดันของ กฟภ. และ กฟน. และสามารถแสดงค่าตัวประกอบ
โหลดได้ดังตารางที่ 5.76 

 
ตารางที่ 5.76 ค่าตัวประกอบโหลดในแต่ละพื้นที่และแต่ละระดับแรงดัน 

ตัวประกอบโหลด (Load Factor: LF) (%) 

พื้นที ่ HV MV LV 

 ขตนครหลวง 62.69% 49.68% 69.40% 

 าคกลาง 67.81% 45.66% 52.03% 

 าคตะวันออก ฉียง หนือ 63.31% 41.00% 42.65% 

 าคใต ้ 70.56% 45.51% 55.88% 

 าค หนือ 72.68% 42.26% 47.94% 

 ฉลี่ยทั้งประ ท  67.17% 45.70% 54.76% 

 ฉลี่ยทั้งประ ท ทุกระดับแรงดัน 51.61% 

 
สำหรับการกำหนดอัตราค่าบริการในกรณีซื้อขายพื้นที่เดียวกันนั้นสามารถกำหนดได้ด้วย 2 วิธีคือ วิธีการ

กำหนดอัตราค่าบริการจากอัตราค่าบริการในหน่วยบาทต่อกิโลวัตต์โดยตรงซึ่งเป็นการกำหนดอัตราค่าบริการโดยมี
แนวคิดว่าในการกำหนดอัตราค่าบริการควรกำหนดโดยอ้างอิงพลังงานไฟฟ้า ณ จุดเชื่อมต่อ (เพื่อให้ พลังงานใน
ระดับแรงดันที่ต่างกันมีค่าที่เท่ากัน) และอีกหนึ่งวิธีคือการกำหนดอัตราค่าบริการจากผลรวมอัตราค่าบริการใน
หน่วยบาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงในระดับแรงดันที่สูงกว่า (ดังเช่นวิธีเดียวกับการหนดอัตราค่าบริการในหน่วยบาทต่อ
กิโลวัตต)์ 

ทั้งนีผ้ลการกำหนดอัตราค่าบริการกรณีต่าง ๆ นั้นสามารถแสดงได้ดังนี้ 
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อัตราค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าไฟฟ้า อัตราค่าบริการเสริม และอัตราค่าบริการสำรองไฟฟ้า ในกรณีที่มี
การพิจารณาแยกตามพื้นที่และแยกตามระดับแรงดัน 

อัตราค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าไฟฟ้า อัตราค่าบริการเสริม และอัตราค่าบริการสำรองไฟฟ้า ในกรณี
ที่มีการพิจารณาแยกตามพื้นที่และแยกตามระดับแรงดันในหน่วยบาทต่อกิโลวัตต์ได้นำเสนอแล้วในหัวข้อที่ 5.3.2 
โดยในหัวข้อนี้จะพิจารณาอัตราดังกล่าวในหน่วยบาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง โดยอัตราค่าบริการโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้า 
อัตราค่าบริการเสริม และอัตราค่าบริการสำรองไฟฟ้า ประจำพื้นที่และระดับแรงดันสามารถแสดงได้ดังตารางที่ 
5.77 และอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้า อัตราค่าบริการเสริม และอัตราค่าบริการสำรองไฟฟ้า ใน
กรณีซื้อขายพื้นที่เดียวกัน สำหรับวิธีการกำหนดอัตราค่าบริการจากอัตราค่าบริการในหน่วยบาทต่อกิโลวัตต์
โดยตรง และวิธีการกำหนดอัตราค่าบริการจากผลรวมอัตราค่าบริการในหน่วยบาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงในระดับ
แรงดันที่สูงกว่า สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 5.78 และตารางที่ 5.79  
 

ตารางที่ 5.77 อัตราค่าบริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้า อัตราค่าบริการเสริม และอัตราค่าบริการสำรองไฟฟ้า 
ประจำพื้นที่และระดับแรงดัน (บาท/กิโลวัตตช์ั่วโมง) 

สรุปอัตราค่าบริการ ในแต่ละพื้นที่ และ แต่ละระดับแรงดัน (บาท/กิโลวัตต์ชั่วโมง) 

อัตรา ระดับแรงดัน/พื้นที่  าค หนือ  าคตะวันออก ฉียง หนือ  าคกลาง  าคใต้  ขตนครหลวง 

Wheeling 
Charge 

≥ 69 kV (HV) 0.0998 0.0834 0.0493 0.0801 0.0684 

12 - 33 kV (MV) 0.2696 0.2489 0.1417 0.2672 0.2329 

< 12 kV (LV) 0.3275 0.3805 0.1768 0.3119 0.1555 

รวม 0.6969 0.7128 0.3678 0.6592 0.4568 

Ancillary 
Service 
Charge 

≥ 69 kV (HV) 0.0142 0.0118 0.0070 0.0114 0.0091 
12 - 33 kV (MV) 0.0382 0.0353 0.0201 0.0379 0.0311 

< 12 kV (LV) 0.0465 0.0540 0.0251 0.0442 0.0207 

รวม 0.0988 0.1011 0.0522 0.0935 0.0609 

Backup 
Charge 

≥ 69 kV (HV) 0.0630 0.0526 0.0311 0.0505 0.0365 

12 - 33 kV (MV) 0.1701 0.1571 0.0894 0.1686 0.1242 

< 12 kV (LV) 0.2066 0.2400 0.1115 0.1968 0.0830 

รวม 0.4397 0.4497 0.2320 0.4159 0.2436 

รวม 3 อัตรา 

≥ 69 kV (HV) 0.1770 0.1479 0.0874 0.1420 0.1139 

12 - 33 kV (MV) 0.4779 0.4413 0.2512 0.4737 0.3882 

< 12 kV (LV) 0.5806 0.6745 0.3134 0.5530 0.2592 
รวม 1.2354 1.2636 0.6520 1.1687 0.7613 
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ตารางที่ 5.78 อัตราค่าบริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้า อัตราค่าบริการเสริม และอัตราค่าบริการสำรองไฟฟ้า 
ในกรณีซื้อขายพื้นที่เดียวกัน (บาท/กิโลวัตตช์ั่วโมง) โดยการแปลงจากอัตราค่าบริการในหน่วยบาทต่อกิโลวัตต์ 

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

Wheeling 
Charge 

≥ 69 kV (HV) 0.0998 0.0834 0.0493 0.0801 0.0684 
12 - 33 kV (MV) 0.4412 0.3778 0.2149 0.3914 0.3192 

< 12 kV (LV) 0.7165 0.7436 0.3654 0.6307 0.3840 

Ancillary 
Service 
Charge 

≥ 69 kV (HV) 0.0142 0.0118 0.0070 0.0114 0.0091 
12 - 33 kV (MV) 0.0626 0.0536 0.0305 0.0555 0.0426 

< 12 kV (LV) 0.1016 0.1055 0.0518 0.0894 0.0512 

Backup 
Charge 

≥ 69 kV (HV) 0.0630 0.0526 0.0311 0.0505 0.0365 
12 - 33 kV (MV) 0.2784 0.2383 0.1356 0.2469 0.1702 

< 12 kV (LV) 0.4520 0.4692 0.2305 0.3979 0.2048 

รวม 3 อัตรา 
≥ 69 kV (HV) 0.1770 0.1479 0.0874 0.1420 0.1139 

12 - 33 kV (MV) 0.7822 0.6697 0.3809 0.6938 0.5319 
< 12 kV (LV) 1.2701 1.3182 0.6477 1.1180 0.6400 
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ตารางที่ 5.79  อัตราค่าบริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้า อัตราค่าบริการเสริม และอัตราค่าบริการสำรองไฟฟ้า 
ในกรณีซื้อขายพื้นที่เดียวกัน (บาท/กิโลวัตตช์ั่วโมง) โดยคำนวณจากผลรวมอัตราในระดับแรงดันที่สูงกว่า 

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

Wheeling 
Charge 

≥ 69 kV (HV) 0.0998 0.0834 0.0493 0.0801 0.0684 
12 - 33 kV (MV) 0.3694 0.3324 0.1910 0.3473 0.3013 

< 12 kV (LV) 0.6969 0.7128 0.3678 0.6592 0.4568 

Ancillary 
Service 
Charge 

≥ 69 kV (HV) 0.0142 0.0118 0.0070 0.0114 0.0091 
12 - 33 kV (MV) 0.0524 0.0471 0.0271 0.0493 0.0402 

< 12 kV (LV) 0.0988 0.1011 0.0522 0.0935 0.0609 

Backup 
Charge 

≥ 69 kV (HV) 0.0630 0.0526 0.0311 0.0505 0.0365 
12 - 33 kV (MV) 0.2330 0.2097 0.1205 0.2191 0.1607 

< 12 kV (LV) 0.4397 0.4497 0.2320 0.4159 0.2436 

รวม 3 อัตรา 
≥ 69 kV (HV) 0.1770 0.1479 0.0874 0.1420 0.1139 

12 - 33 kV (MV) 0.6548 0.5892 0.3386 0.6157 0.5021 
< 12 kV (LV) 1.2354 1.2636 0.6520 1.1687 0.7613 

 
อัตราค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าไฟฟ้า อัตราค่าบริการเสริม และอัตราค่าบริการสำรองไฟฟ้า ในกรณีที่มี
การพิจารณาแยกตามระดับแรงดันเท่านั้น 

อัตราค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าไฟฟ้า อัตราค่าบริการเสริม และอัตราค่าบริการสำรองไฟฟ้า ในกรณี
ที่มีการพิจารณาแยกตามระดับแรงดันเท่านั้น จะเป็นอัตราค่าบริการที่คำนวณในภาพรวมของประเทศแยกตาม
ระดับแรงดันโดยโดยอัตราค่าบริการโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้า อัตราค่าบริการเสริม และอัตราค่าบริการสำรองไฟฟ้า 
ประจำระดับแรงดันสามารถแสดงได้ดังตารางที่ 5.80 และตารางที่ 5.82 และอัตราค่าบริการระบบโครงข่าย
จำหน่ายไฟฟ้า อัตราค่าบริการเสริม และอัตราค่าบริการสำรองไฟฟ้า สำหรับเรียกเก็บผู้ขอใช้บริการระบบโครงข่าย
ที่เชื่อมต่อแรงดันต่าง ๆ นั้นสามารถแสดงได้ดังตารางที่ 5.81 ตารางที่ 5.83 และตารางที่ 5.84 
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ตารางที่ 5.80 อัตราค่าบริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้า อัตราค่าบริการเสริม และอัตราค่าบริการสำรองไฟฟ้า 
กรณีพิจารณาแยกตามระดับแรงดัน (บาท/กิโลวัตต/์เดือน) 

สรุปอัตราค่าบริการ ในแต่ละพื้นที่ และ แต่ละระดับแรงดัน (บาท/กิโลวัตต์/ ดือน) 

อัตรา ระดับแรงดัน/พื้นที่ อัตรา ดียว 

Wheeling Charge 

≥ 69 kV (HV) 31.88 
12 - 33 kV (MV) 71.69 

< 12 kV (LV) 99.95 

รวม 203.52 

Ancillary Service Charge 

≥ 69 kV (HV) 4.39 

12 - 33 kV (MV) 9.86 

< 12 kV (LV) 13.73 

รวม 27.98 

Backup Charge 

≥ 69 kV (HV) 18.62 

12 - 33 kV (MV) 41.66 

< 12 kV (LV) 57.91 
รวม 118.20 

รวม 3 อัตรา 

≥ 69 kV (HV) 54.89 

12 - 33 kV (MV) 123.21 

< 12 kV (LV) 171.58 

รวม 349.69 
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ตารางที่ 5.81 อัตราค่าบริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้า อัตราค่าบริการเสริม และอัตราค่าบริการสำรองไฟฟ้า
สำหรับเรียกเก็บกับผู้ขอใช้บริการ กรณีพิจารณาแยกตามระดับแรงดัน (บาท/กิโลวัตต/์เดือน) 

สรุปอัตราค่าบริการ ในแต่ละพื้นที่ และ แต่ละระดับแรงดัน (บาท/กิโลวัตต์/ ดือน) 

อัตรา ระดับแรงดัน/พื้นที่ อัตรา ดียว 

Wheeling Charge 
≥ 69 kV (HV) 31.88 

12 - 33 kV (MV) 103.57 

< 12 kV (LV) 203.52 

Ancillary Service Charge 

≥ 69 kV (HV) 4.39 

12 - 33 kV (MV) 14.25 

< 12 kV (LV) 27.98 

Backup Charge 

≥ 69 kV (HV) 18.62 

12 - 33 kV (MV) 60.28 

< 12 kV (LV) 118.20 

รวม 3 อัตรา 

≥ 69 kV (HV) 54.89 

12 - 33 kV (MV) 178.11 
< 12 kV (LV) 349.69 
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ตารางที่ 5.82 อัตราค่าบริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้า อัตราค่าบริการเสริม และอัตราค่าบริการสำรองไฟฟ้า 
กรณีพิจารณาแยกตามระดับแรงดัน (บาท/กิโลวัตตช์ั่วโมง) 

สรุปอัตราค่าบริการ ในแต่ละพื้นที่ และ แต่ละระดับแรงดัน (บาท/กิโลวัตต์ชั่วโมง) 

อัตรา ระดับแรงดัน/พื้นที่ อัตรา ดียว 

Wheeling Charge 

≥ 69 kV (HV) 0.0650 
12 - 33 kV (MV) 0.2149 

< 12 kV (LV) 0.2500 

รวม 0.5299 

Ancillary Service Charge 

≥ 69 kV (HV) 0.0090 

12 - 33 kV (MV) 0.0295 

< 12 kV (LV) 0.0343 

รวม 0.0728 

Backup Charge 

≥ 69 kV (HV) 0.0380 

12 - 33 kV (MV) 0.1249 

< 12 kV (LV) 0.1449 
รวม 0.3077 

รวม 3 อัตรา 

≥ 69 kV (HV) 0.1120 

12 - 33 kV (MV) 0.3693 

< 12 kV (LV) 0.4292 

รวม 0.9105 
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ตารางที่ 5.83 สรุปอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้า อัตราค่าบริการเสริม และอัตราค่าบริการสำรอง
ไฟฟ้าสำหรับเรียกเก็บกับผู้ขอใช้บริการ กรณีพิจารณาแยกตามระดับแรงดัน (บาท/กิโลวัตต์ชั่วโมง) โดยการแปลง
จากอัตราค่าบริการในหน่วยบาทต่อกิโลวัตต ์

สรุปอัตราค่าบริการ ในแต่ละพื้นที่ และ แต่ละระดับแรงดัน (บาท/กิโลวัตต์ชั่วโมง) 

อัตรา ระดับแรงดัน/พื้นที่ อัตรา ดียว 

Wheeling Charge 

≥ 69 kV (HV) 0.0650 

12 - 33 kV (MV) 0.3105 

< 12 kV (LV) 0.5091 

Ancillary Service Charge 
≥ 69 kV (HV) 0.0090 

12 - 33 kV (MV) 0.0427 

< 12 kV (LV) 0.0700 

Backup Charge 

≥ 69 kV (HV) 0.0380 

12 - 33 kV (MV) 0.1807 

< 12 kV (LV) 0.2957 

รวม 3 อัตรา 

≥ 69 kV (HV) 0.1120 

12 - 33 kV (MV) 0.5339 

< 12 kV (LV) 0.8748 
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ตารางที่ 5.84 สรุปอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้า อัตราค่าบริการเสริม และอัตราค่าบริการสำรอง
ไฟฟ้าสำหรับเรียกเก็บกับผู้ขอใช้บริการ กรณีพิจารณาแยกตามระดับแรงดัน (บาท/กิโลวัตต์ชั่วโมง) โดยคำนวณ
จากผลรวมอัตราในระดับแรงดันที่สูงกว่า 

สรุปอัตราค่าบริการ ในแต่ละพื้นที่ และ แต่ละระดับแรงดัน (บาท/กิโลวัตต์ชั่วโมง) 

อัตรา ระดับแรงดัน/พื้นที่ อัตรา ดียว 

Wheeling Charge 

≥ 69 kV (HV) 0.0650 

12 - 33 kV (MV) 0.2799 

< 12 kV (LV) 0.5299 

Ancillary Service Charge 
≥ 69 kV (HV) 0.0090 

12 - 33 kV (MV) 0.0385 

< 12 kV (LV) 0.0728 

Backup Charge 

≥ 69 kV (HV) 0.0380 

12 - 33 kV (MV) 0.1629 

< 12 kV (LV) 0.3077 

รวม 3 อัตรา 

≥ 69 kV (HV) 0.1120 

12 - 33 kV (MV) 0.4813 

< 12 kV (LV) 0.9105 
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อัตราค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าไฟฟ้า อัตราค่าบริการเสริม และอัตราค่าบริการสำรองไฟฟ้ารวมทุกพื้นที่
และทุกระดับแรงดัน 

อัตราค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าไฟฟ้า อัตราค่าบริการเสริม และอัตราค่าบริการสำรองไฟฟ้ารวมทุก
พื้นที่และทุกระดับแรงดันเป็นอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายที่คำนวณในกรณีที่ไม่มีพิจารณาอัตราค่าบริการแยก
พื้นที่และแยกตามระดับแรงดัน กล่าวคืออัตราค่าบริการที่คำนวณได้จะเป็นอัตราค่าบริการในภาพรวมของประเทศ 
โดยอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้า อัตราค่าบริการเสริม และอัตราค่าบริการสำรองไฟฟ้า  ใน
ภาพรวมประเทศ หรืออัตราเดียวทั้งประเทศนั้นจะสามารถแสดงได้ดังตารางที่ 5.85 และตารางที่ 5.86 
 
ตารางที่ 5.85 อัตราค่าบริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้า อัตราค่าบริการเสริม และอัตราค่าบริการสำรองไฟฟ้า
สำหรับเรียกเก็บกับผู้ขอใช้บริการ กรณีอัตราเดียวทั้งประเทศ (บาท/กิโลวัตต/์เดือน) 

อัตรา อัตรา ดียวทั้งประ ท  (บาท/กิโลวัตต์/ ดือน) 

Wheeling Charge 116.02 

Ancillary Service Charge 15.95 

Backup Charge 67.40 

รวม 199.37 

 
ตารางที่ 5.86 อัตราค่าบริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้า อัตราค่าบริการเสริม และอัตราค่าบริการสำรองไฟฟ้า
สำหรับเรียกเก็บกับผู้ขอใช้บริการ กรณีอัตราเดียวทั้งประเทศ (บาท/กิโลวัตตช์ั่วโมง) 

อัตรา อัตรา ดียวทั้งประ ท  (บาท/กิโลวัตต์ชั่วโมง) 

Wheeling Charge 0.3079 

Ancillary Service Charge 0.0423 

Backup Charge 0.1789 

รวม 0.5292 
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5.4.2 การวิเคราะห์ทางเลือกการกำหนดอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าและอัตราค่าบริการ
อื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 

ในหัวข้อที่ 5.3 ได้นำเสนออัตราค่าบริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้า และอัตราค่าบริการอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องแล้ว เพื่อให้การกำหนดอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าและอัตราค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถ
นำไปใช้งานได้ในสถานการณ์จริงรวมถึงสามารถจูงใจให้มีผู้ขอใช้บริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าเชื่อมต่อกับ
ระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้า ในหัวข้อนี้จะนำเสนอรูปแบบการกำหนดอัตราค่าบริการรวมถึงแนวทางการใช้งาน
ค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้า โดยสามารถแบ่งรูปแบบการคำนวณอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าและอัตรา
อัตราค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และรูปแบบการนำไปใช้ได้ 8 รูปแบบดังตารางที่ 5.87  
 
ตารางที่ 5.87 รูปแบบการคำนวณอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าและอัตราอัตราค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
และรูปแบบการนำไปใช้ได ้

รูปแบบที่ รูปแบบการคิดค่าบริการ ต้นทุนที่ไม่พิจารณา 
1.1 คิดค่าบริการโดยรวมระดับแรงที่สูงกว่าแรงดันเชื่อมต่อ ทุกกรณี พิจารณาต้นทุนทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง 
1.2 คิดค่าบริการโดยรวมระดับแรงที่สูงกว่าแรงดันเชื่อมต่อ ทุกกรณี ไม่พิจารณาแผนการลงทุนในอนาคต 

1.3 คิดค่าบริการโดยรวมระดับแรงทีสู่งกว่าแรงดันเชื่อมต่อ ทุกกรณี 
ไม่พิจารณาต้นทุนอื่น ๆ  

(สินทรัพย์ และค่าใช้จ่ายดำเนินงาน) 

1.4 คิดค่าบริการโดยรวมระดับแรงที่สูงกว่าแรงดันเชื่อมต่อ ทุกกรณี 
ไม่พิจารณาแผนการลงทุนในอนาคต  

และต้นทุนอื่น ๆ 
2.1 คิดค่าบริการโดยรวมระดับแรงที่สูงกว่าแรงดันเชื่อมต่อ บางกรณี พิจารณาต้นทุนทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง 
2.2 คิดค่าบริการโดยรวมระดับแรงที่สูงกว่าแรงดันเชื่อมต่อ บางกรณี ไม่พิจารณาแผนการลงทุนในอนาคต 

2.3 คิดค่าบริการโดยรวมระดับแรงที่สูงกว่าแรงดันเชื่อมต่อ บางกรณี 
ไม่พิจารณาต้นทุนอื่น ๆ  

(สินทรัพย์ และค่าใช้จ่ายดำเนินงาน) 

2.4 คิดค่าบริการโดยรวมระดับแรงที่สูงกว่าแรงดันเชื่อมต่อ บางกรณี 
ไม่พิจารณาแผนการลงทุนในอนาคต  

และต้นทุนอื่น ๆ 

 

5.4.1.1 กรณีคิดค่าบริการโดยรวมระดับแรงดังที่สูงกว่าแรงดันเชื่อมต่อ ทุกกรณี 
 จากหัวข้อที่ 5.3.2 จะพบว่าอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าและอัตราค่าบริการอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องน้ันจะสามารถแบ่งได้เป็น 15 ส่วนแยกตามพื้นที่ และแยกตามระดับแรงดัน โดยอัตราค่าบริการที่นำเสนอ
ในหัว 5.3.2 นั้นจะเป็นอัตราค่าบริการเดียวกับอัตราค่าบริการรูปแบบที่ 1.1 กรณีคิดค่าบริการโดยรวมระดับ
แรงดันที่สูงกว่าแรงดันเชื่อมต่อ ทุกกรณี และมีการพิจาณาต้นทุนทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งอัตราค่าบริการในกรณีที่
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ผู้ใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้ามีการซื้อขายอยู่ในพื้นที่เดียวกันจะเกิดจากผลรวมของอัตราค่าบริการในระดับ
แรงดันต่ำที่สุดที่ผู้ผลิตหรือผู้ใช้ไฟฟ้าเชื่อมต่อรวมกับอัตราค่าบริการในระดับแรงดันที่สูงกว่า อย่างไรก็ตามจะพบว่า
อัตราค่าบริการที่คำนวณได้อาจมีค่าที่สูงและอาจไม่จูงใจให้มีผู้ขอใช้บริการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้า  
ดังนั้นในหัวข้อนี้จึงได้นำเสนอการคำนวณกรณีคิดค่าบริการโดยรวมระดับแรงดังที่สูงกว่าแรงดันเชื่อมต่อ ทุกกรณี 
ซึ่งมีแนวคิดหลักเช่นเดียวกันผลการคำนวณในหัวข้อที่ 5.3.2 (อัตราค่าบริการรูปแบบที่ 1.1) แต่มีการตัดต้นทุน
บางส่วนออกจากการคำนวณอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้า และค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย
แบ่งออกเป็นกรณีดังนี้  
 กรณีที่ 1.2 กรณีพิจารณาต้นทุนระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าทั้งหมด ยกเว้นแผนการลงทุนในอนาคต 
 กรณีที ่ 1.3 กรณีพิจารณาต้นทุนระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าทั้งหมด ยกเว้นต้นทุนอื่น ๆ ในส่วน
สินทรัพย์ และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (ต้นทุนอื่น ๆ ครอบคลุมต้นทุนที่การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายจำแนกไว้ใน
หมวด อื่น ๆ ซึ่งครอบคลุมต้นทุนต่าง ๆ เช่น ที่ดิน อาคารสำนักงาน สิ่งปลูกสร้างอื่น ระบบสื่อสารใยแก้ว รถยนต์
บรรทุก เป็นต้น) 
 กรณีที่ 1.4 กรณีพิจารณาต้นทุนระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าทั้งหมด ยกเว้นแผนการลงทุนในอนาคต 
ต้นทุนอ่ืน ๆ ในส่วนสินทรัพย์ และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 
 ทั้งนี้ผลการคำนวณอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าและอัตราค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องใน
กรณีที่ 1.1 – 1.4 จะสามารถแสดงได้ดังตารางที่ 5.88 - ตารางที่ 5.95  
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โครงการศึกษาอัตราค่าบริการสายส่งไฟฟ้า (Wheeling Charge) สำหรับ Third Party Access 
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ตารางที่ 5.88 อัตราค่าบริการประจำพื้นที่และประจำระดับแรงดัน สำหรับกรณีที่ 1.1 
สรุปอัตราค่าบริการ ในแต่ละพื้นที่ และ แต่ละระดับแรงดัน (บาท/กิโลวัตต์/ ดือน) 

อัตรา ระดับแรงดัน/พื้นที่  าค หนือ  าคตะวันออก ฉียง หนือ  าคกลาง  าคใต้  ขตนครหลวง 

Wheeling Charge 

≥ 69 kV (HV) 52.96 38.56 24.40 41.25 31.28 

12 - 33 kV (MV) 83.16 74.50 47.23 88.78 84.47 

< 12 kV (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 

≥ 69 kV (HV) 7.51 5.47 3.46 5.85 4.17 

12 - 33 kV (MV) 11.79 10.57 6.70 12.59 11.26 

< 12 kV (LV) 16.26 16.80 9.52 18.05 10.51 

รวม 35.56 32.83 19.68 36.49 25.94 

Backup Charge 

≥ 69 kV (HV) 33.41 24.33 15.39 26.03 16.68 

12 - 33 kV (MV) 52.47 47.01 29.80 56.01 45.05 

< 12 kV (LV) 72.32 74.74 42.37 80.28 42.02 

รวม 158.20 146.07 87.56 162.32 103.76 

รวม 3 อัตรา 

≥ 69 kV (HV) 93.89 68.35 43.25 73.13 52.14 

12 - 33 kV (MV) 147.42 132.08 83.73 157.38 140.78 

< 12 kV (LV) 203.20 209.99 119.04 225.57 131.33 

รวม 444.50 410.42 246.01 456.08 324.24 

 
  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาอัตราค่าบริการสายส่งไฟฟ้า (Wheeling Charge) สำหรับ Third Party Access 
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ตารางที่ 5.89 อัตราค่าบริการในกรณีที่ซื้อขายในพื้นที่เดียวกัน สำหรับกรณีที่ 1.1 
สรุปอัตราค่าบริการ ในแต่ละพื้นที่ และ แต่ละระดับแรงดัน ในกรณีซื้อขายพื้นที่ ดียวกัน (บาท/กิโลวัตต์/ ดือน) 

อัตรา ระดับแรงดัน/พื้นที่  าค หนือ  าคตะวันออก ฉียง หนือ  าคกลาง  าคใต้  ขตนครหลวง 

Wheeling Charge 

≥ 69 kV (HV) 52.96 38.56 24.40 41.25 31.28 

12 - 33 kV (MV) 136.12 113.06 71.63 130.03 115.75 

< 12 kV (LV) 250.74 231.52 138.78 257.27 194.54 

Ancillary Service 
Charge 

≥ 69 kV (HV) 7.51 5.47 3.46 5.85 4.17 

12 - 33 kV (MV) 19.30 16.03 10.16 18.44 15.43 

< 12 kV (LV) 35.56 32.83 19.68 36.49 25.94 

Backup Charge 

≥ 69 kV (HV) 33.41 24.33 15.39 26.03 16.68 

12 - 33 kV (MV) 85.88 71.33 45.19 82.04 61.73 
< 12 kV (LV) 158.20 146.07 87.56 162.32 103.76 

รวม 3 อัตรา 

≥ 69 kV (HV) 93.89 68.35 43.25 73.13 52.14 

12 - 33 kV (MV) 241.30 200.43 126.97 230.51 192.91 

< 12 kV (LV) 444.50 410.42 246.01 456.08 324.24 

 
  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาอัตราค่าบริการสายส่งไฟฟ้า (Wheeling Charge) สำหรับ Third Party Access 
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ตารางที่ 5.90 อัตราค่าบริการประจำพื้นที่และประจำระดับแรงดัน สำหรับกรณีที่ 1.2 
สรุปอัตราค่าบริการ ในแต่ละพื้นที่ และ แต่ละระดับแรงดัน (บาท/กิโลวัตต์/ ดือน) 

อัตรา ระดับแรงดัน/พื้นที่  าค หนือ  าคตะวันออก ฉียง หนือ  าคกลาง  าคใต้  ขตนครหลวง 

Wheeling Charge 

≥ 69 kV (HV) 48.37 34.12 22.03 35.48 24.44 

12 - 33 kV (MV) 71.87 62.72 39.98 76.91 72.12 

< 12 kV (LV) 106.87 108.71 56.23 116.31 67.44 

รวม 227.10 205.56 118.24 228.71 163.99 

Ancillary Service 
Charge 

≥ 69 kV (HV) 6.86 4.84 3.12 5.03 3.26 

12 - 33 kV (MV) 10.19 8.90 5.67 10.91 9.62 

< 12 kV (LV) 15.16 15.42 7.97 16.49 8.99 

รวม 32.21 29.15 16.77 32.44 21.87 

Backup Charge 

≥ 69 kV (HV) 30.52 21.53 13.90 22.39 13.03 

12 - 33 kV (MV) 45.34 39.57 25.23 48.53 38.47 

< 12 kV (LV) 67.42 68.59 35.48 73.38 35.97 

รวม 143.28 129.69 74.60 144.30 87.46 

รวม 3 อัตรา 

≥ 69 kV (HV) 85.74 60.49 39.05 62.90 40.73 

12 - 33 kV (MV) 127.40 111.19 70.88 136.35 120.20 

< 12 kV (LV) 189.45 192.72 99.68 206.19 112.39 

รวม 402.59 364.40 209.61 405.44 273.32 

 
  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาอัตราค่าบริการสายส่งไฟฟ้า (Wheeling Charge) สำหรับ Third Party Access 
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ตารางที่ 5.91 อัตราค่าบริการในกรณีที่ซื้อขายในพื้นที่เดียวกัน สำหรับกรณีที่ 1.2 
สรุปอัตราค่าบริการ ในแต่ละพื้นที่ และ แต่ละระดับแรงดัน ในกรณีซื้อขายพื้นที่ ดียวกัน (บาท/กิโลวัตต์/ ดือน) 

อัตรา ระดับแรงดัน/พื้นที่  าค หนือ  าคตะวันออก ฉียง หนือ  าคกลาง  าคใต้  ขตนครหลวง 

Wheeling Charge 

≥ 69 kV (HV) 48.37 34.12 22.03 35.48 24.44 

12 - 33 kV (MV) 120.24 96.85 62.01 112.40 96.56 

< 12 kV (LV) 227.10 205.56 118.24 228.71 163.99 

Ancillary Service 
Charge 

≥ 69 kV (HV) 6.86 4.84 3.12 5.03 3.26 

12 - 33 kV (MV) 17.05 13.73 8.79 15.94 12.87 

< 12 kV (LV) 32.21 29.15 16.77 32.44 21.87 

Backup Charge 

≥ 69 kV (HV) 30.52 21.53 13.90 22.39 13.03 

12 - 33 kV (MV) 75.86 61.10 39.12 70.91 51.50 
< 12 kV (LV) 143.28 129.69 74.60 144.30 87.46 

รวม 3 อัตรา 

≥ 69 kV (HV) 85.74 60.49 39.05 62.90 40.73 

12 - 33 kV (MV) 213.15 171.68 109.93 199.25 160.93 

< 12 kV (LV) 402.59 364.40 209.61 405.44 273.32 

 
 
  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาอัตราค่าบริการสายส่งไฟฟ้า (Wheeling Charge) สำหรับ Third Party Access 
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ตารางที่ 5.92 อัตราค่าบริการประจำพื้นที่และประจำระดับแรงดัน สำหรับกรณีที่ 1.3 
สรุปอัตราค่าบริการ ในแต่ละพื้นที่ และ แต่ละระดับแรงดัน (บาท/กิโลวัตต์/ ดือน) 

อัตรา ระดับแรงดัน/พื้นที่  าค หนือ  าคตะวันออก ฉียง หนือ  าคกลาง  าคใต้  ขตนครหลวง 

Wheeling Charge 

≥ 69 kV (HV) 45.84 33.68 20.72 36.96 27.96 

12 - 33 kV (MV) 72.80 65.50 40.95 77.46 59.79 

< 12 kV (LV) 98.37 101.78 58.86 107.68 68.70 

รวม 217.02 200.96 120.53 222.09 156.45 

Ancillary Service 
Charge 

≥ 69 kV (HV) 6.50 4.78 2.94 5.24 3.73 

12 - 33 kV (MV) 10.33 9.29 5.81 10.99 7.97 

< 12 kV (LV) 13.95 14.43 8.35 15.27 9.16 

รวม 30.78 28.50 17.09 31.50 20.86 

Backup Charge 

≥ 69 kV (HV) 28.92 21.25 13.07 23.32 14.91 

12 - 33 kV (MV) 45.93 41.32 25.84 48.87 31.89 

< 12 kV (LV) 62.07 64.21 37.13 67.94 36.64 

รวม 136.92 126.79 76.04 140.12 83.44 

รวม 3 อัตรา 

≥ 69 kV (HV) 81.27 59.71 36.72 65.52 46.60 

12 - 33 kV (MV) 129.06 116.11 72.60 137.31 99.65 

< 12 kV (LV) 174.39 180.42 104.34 190.88 114.50 

รวม 384.72 356.24 213.66 393.71 260.75 

 
 
  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาอัตราค่าบริการสายส่งไฟฟ้า (Wheeling Charge) สำหรับ Third Party Access 
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ตารางที่ 5.93 อัตราค่าบริการในกรณีที่ซื้อขายในพื้นที่เดียวกัน สำหรับกรณีที่ 1.3 
สรุปอัตราค่าบริการ ในแต่ละพื้นที่ และ แต่ละระดับแรงดัน ในกรณีซื้อขายพื้นที่ ดียวกัน (บาท/กิโลวัตต์/ ดือน) 

อัตรา ระดับแรงดัน/พื้นที่  าค หนือ  าคตะวันออก ฉียง หนือ  าคกลาง  าคใต้  ขตนครหลวง 

Wheeling Charge 

≥ 69 kV (HV) 45.84 33.68 20.72 36.96 27.96 

12 - 33 kV (MV) 118.65 99.18 61.67 114.42 87.75 

< 12 kV (LV) 217.02 200.96 120.53 222.09 156.45 

Ancillary Service 
Charge 

≥ 69 kV (HV) 6.50 4.78 2.94 5.24 3.73 

12 - 33 kV (MV) 16.83 14.07 8.75 16.23 11.70 

< 12 kV (LV) 30.78 28.50 17.09 31.50 20.86 

Backup Charge 

≥ 69 kV (HV) 28.92 21.25 13.07 23.32 14.91 

12 - 33 kV (MV) 74.86 62.57 38.91 72.19 46.80 
< 12 kV (LV) 136.92 126.79 76.04 140.12 83.44 

รวม 3 อัตรา 

≥ 69 kV (HV) 81.27 59.71 36.72 65.52 46.60 

12 - 33 kV (MV) 210.33 175.82 109.33 202.83 146.25 

< 12 kV (LV) 384.72 356.24 213.66 393.71 260.75 

 
 
  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาอัตราค่าบริการสายส่งไฟฟ้า (Wheeling Charge) สำหรับ Third Party Access 
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ตารางที่ 5.94 อัตราค่าบริการประจำพื้นที่และประจำระดับแรงดัน สำหรับกรณีที่ 1.4 
สรุปอัตราค่าบริการ ในแต่ละพื้นที่ และ แต่ละระดับแรงดัน  (บาท/กิโลวัตต์/ ดือน) 

อัตรา ระดับแรงดัน/พื้นที่  าค หนือ  าคตะวันออก ฉียง หนือ  าคกลาง  าคใต้  ขตนครหลวง 

Wheeling Charge 

≥ 69 kV (HV) 41.25 29.25 18.65 31.19 20.57 

12 - 33 kV (MV) 61.51 53.71 33.99 65.59 61.34 

< 12 kV (LV) 90.62 92.03 47.60 96.74 57.31 

รวม 193.38 175.00 100.23 193.53 139.22 

Ancillary Service 
Charge 

≥ 69 kV (HV) 5.85 4.15 2.64 4.42 2.74 

12 - 33 kV (MV) 8.72 7.62 4.82 9.30 8.18 

< 12 kV (LV) 12.85 13.05 6.75 13.72 7.64 

รวม 27.43 24.82 14.21 27.45 18.56 

Backup Charge 

≥ 69 kV (HV) 26.03 18.45 11.77 19.68 10.97 

12 - 33 kV (MV) 38.81 33.89 21.44 41.38 32.72 

< 12 kV (LV) 57.17 58.07 30.03 61.04 30.57 

รวม 122.01 110.41 63.24 122.10 74.25 

รวม 3 อัตรา 

≥ 69 kV (HV) 73.13 51.85 33.06 55.29 34.29 

12 - 33 kV (MV) 109.05 95.22 60.25 116.28 102.23 

< 12 kV (LV) 160.64 163.15 84.38 171.50 95.52 

รวม 342.82 310.22 177.69 343.07 232.04 

 
 
  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาอัตราค่าบริการสายส่งไฟฟ้า (Wheeling Charge) สำหรับ Third Party Access 
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ตารางที่ 5.95 อัตราค่าบริการในกรณีที่ซื้อขายในพื้นที่เดียวกัน สำหรับกรณีที่ 1.4 
สรุปอัตราค่าบริการ ในแต่ละพื้นที่ และ แต่ละระดับแรงดัน ในกรณีซื้อขายพื้นที่ ดียวกัน (บาท/กิโลวัตต์/ ดือน) 

อัตรา ระดับแรงดัน/พื้นที่  าค หนือ  าคตะวันออก ฉียง หนือ  าคกลาง  าคใต้  ขตนครหลวง 

Wheeling Charge 

≥ 69 kV (HV) 41.25 29.25 18.65 31.19 20.57 

12 - 33 kV (MV) 102.77 82.96 52.64 96.78 81.91 

< 12 kV (LV) 193.38 175.00 100.23 193.53 139.22 

Ancillary Service 
Charge 

≥ 69 kV (HV) 5.85 4.15 2.64 4.42 2.74 

12 - 33 kV (MV) 14.57 11.77 7.46 13.73 10.92 

< 12 kV (LV) 27.43 24.82 14.21 27.45 18.56 

Backup Charge 

≥ 69 kV (HV) 26.03 18.45 11.77 19.68 10.97 

12 - 33 kV (MV) 64.84 52.34 33.21 61.06 43.69 
< 12 kV (LV) 122.01 110.41 63.24 122.10 74.25 

รวม 3 อัตรา 

≥ 69 kV (HV) 73.13 51.85 33.06 55.29 34.29 

12 - 33 kV (MV) 182.18 147.07 93.31 171.57 136.52 

< 12 kV (LV) 342.82 310.22 177.69 343.07 232.04 

 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาอัตราค่าบริการสายส่งไฟฟ้า (Wheeling Charge) สำหรับ Third Party Access 
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5.4.1.2 กรณีคิดค่าบริการโดยรวมระดับแรงที่สูงกว่าแรงดันเชื่อมต่อ บางกรณี 
อัตราค่าบริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าและอัตราค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่คำนวณที่คำนวณได้

จากหัวข้อที่ 5.4.1.1 กรณีคิดค่าบริการโดยรวมระดับแรงดังที่สูงกว่าแรงดันเชื่อมต่อ ทุกกรณี นั้นอาจมีค่าสูงและไม่
จูงใจให้ผู้ขอใช้บริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้ามาเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย การ
คิดค่าบริการตามวิธีนี้ถือเป็นทางเลือกหนึ่งที่อาจทำให้อัตราค่าบริการมีความจูงใจให้ผู้ขอใช้บริการระบบโครงข่าย
จำหน่ายไฟฟ้ามาใช้บริการมากยิ่งขึ้น ซึ่งในการคำนวณอัตราค่าบริการในกรณีจะมีการพิจารณาแบ่งเป็น 4 กรณี
ย่อย ได้แก่ 

กรณีที่ 2.1 กรณีพิจารณาต้นทุนระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าทั้งหมด 
กรณีที่ 2.2 กรณีพิจารณาต้นทุนระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าทั้งหมด ยกเว้นแผนการลงทุนในอนาคต 
กรณีที ่ 2.3 กรณีพิจารณาต้นทุนระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าทั้งหมด ยกเว้นต้นทุนอื่น ๆ ในส่วน

สินทรัพย์ และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 
กรณีที่ 2.4 กรณีพิจารณาต้นทุนระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าทั้งหมด ยกเว้นแผนการลงทุนในอนาคต 

ต้นทุนอ่ืน ๆ ในส่วนสินทรัพย์ และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 
 
ทั้งนี้การคิดค่าบริการด้วยวิธีนี้จะมีการคำนึงถึงตำแหน่งการเชื่อมของผู้ผลิตไฟฟ้าและผู้ใช้ไฟฟ้า และ

กำหนดอัตราค่าบริการสำหรับกรณีที่ผู้ขอใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าซื้อขายในพื้นที่เดียวกันโดยยึดหลักแนวคิด
สำคัญคือ “ผู้ขอใช้บริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าจำเป็นต้องจ่ายค่าบริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าและ
อัตราค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในระดับแรงดันที่เชื่อมต่อและระดับแรงดันที่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีการใช้งานได้
อย่างชัดเจน” เช่น  

- กรณีผู้ผลิตไฟฟ้าขายให้ผู้ใช้ไฟฟ้าที่อยู่ในสายป้อนเดียวกัน กรณีนี้ผู ้ขอใช้บริการระบบโครงข่าย
จำหน่ายไฟฟ้าจะต้องจ่ายค่าบริการเฉพาะระดับแรงดันที่เชื่อมต่อเท่านั้น (เช่น ผู้ผลิตไฟฟ้าในระดับ
แรงดัน MV ขายไฟฟ้าให้ผู้ใช้ไฟฟ้าในระดับแรงดัน MV ที่อยู่ในสายป้อนเดียวกัน จะถือว่าผู้ขอใช้
บริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้านี้จะต้องจ่ายค่าบริการตามพื้นที่ และระดับแรงดันที่เชื่อมต่อ
เท่านั้น ซึ่งจะแตกต่างกับกรณ ี1.1 – 1.4 ที่มีการคิดค่าบริการรวมอัตราค่าบริการในระดับแรงดันที่สูง
กว่าร่วมด้วย 

- กรณีผู้ผลิตไฟฟ้าที่เชื่อมต่อระดับ MV ขายไฟฟ้าให้ผู้ใช้ไฟฟ้าที่อยู่ต่างหม้อแปลงไฟฟ้าที่ระดับ MV 
กรณีนี้ผู้ขอใช้บริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าจะต้องจ่ายค่าบริการทั้งในส่วนระดับแรงดัน MV 
และระดับแรงดัน HV 
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สำหรับกรณีที่มีการซื้อขายต่างพื้นที่กันจะกำหนดอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายเช่นเดียวกับแนวคิดที่ได้
ในเสนอไปในหัวข้อที่ 5.1.1 

 

5.5 สรุปภาพรวมอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้า (Wheeling Charge) และอัตรา
ค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ในการขอใช้และเชื่อมต่อระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้า ในภาพรวมผู้ขอใช้บริการต้องจ่ายอัตราค่าบริการ
ต่าง ๆ ที่เกี ่ยวข้องเพื่อคืนต้นทุนการให้บริการของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย ซึ ่งอัตราค่าบริการที่เกี ่ยวข้องจะ
ประกอบด้วยอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้า (Wheeling Charge) อัตราค่าบริการเสริมที่ให้บริการ
โดยการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายและให้บริการโดย กฟผ. (Ancillary Service Charge) อัตราค่าบริการสำรองไฟฟ้า 
(Backup Charge) อัตราค่าบริการพลังงานไฟฟ้าไม่สมดุล ( Imbalance Charge) ค ่าบริการการเชื ่อมต่อ 
(Connection Charge) ค่าบริการกำลังไฟฟ้าสูญเสีย (Loss Charge) และอัตราค่าบริการค่าใช้จ่ายนโยบายภาครัฐ 
(Policy Expense Charge) โดยภาพรวมอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้า (Wheeling Charge) และ
อัตราค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องนั้นสามารถแสดงได้ดังตารางที่ 5.96 

สำหรับอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้า (Wheeling Charge) อัตราค่าบริการเสริมที่
ให้บริการโดยการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายและให้บริการโดย กฟผ. (Ancillary Service Charge) อัตราค่าบริการสำรอง
ไฟฟ้า (Backup Charge) ถึงแม้ว่าในหัวข้อที่ 5.4.2 นั้น คณะนักวิจัยได้นำเสนอทางเลือกในการกำหนดอัตรา
ค่าบริการให้มีความจูงใจมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามคณะนักวิจัยเห็นควรว่าการกำหนดอัตราค่าบริการระบบในกรณีที่ 
1.1 (คิดค่าบริการโดยรวมระดับแรงที่สูงกว่าแรงดันเชื่อมต่อ ทุกกรณี และคิดต้นทุนทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง) ซึ่งจะเป็น
อัตราค่าบริการที่สามารถสะท้อนต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง รวมถึงสามารถคืนเงินลงทุนของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายได ้

สำหรับอัตราค่าบริการพลังงานไฟฟ้าไม่สมดุล รูปแบบการกำหนดอัตราค่าบริการที่ได้นำเสนอทั้ง 5 วิธีมี
ข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม คณะนักวิจัยมีความเห็นว่ารูปแบบการกำหนดอัตรารูปแบบที่ 5 ซึ่งเป็น
การคำนวณโดยคำนึงถึงต้นทุนที่เพิ่มขึ้นของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายที่เกิดขึ้นเพื่อการชดเชยพลังงานไม่สมดุลนั้น 
และพิจารณาปริมาณบทปรับตามสัดส่วนของความไม่สมดุลเป็นวิธีการที่มีความเหมาะสมที่สุด 
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ตารางที่ 5.96 สรุปภาพรวมอัตราค่าบริการที่เกี่ยวข้องในการให้บริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้า 

อัตรา 
ระดับแรงดัน/

พื้นที่ 
ภาคเหนอื 

ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ภาคกลาง ภาคใต้ เขตนครหลวง 

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  
(เป็นค่าประมาณจากการทบทวนวรรณกรรม ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ หาก กฟผ. มีการประกาศบังคับใช้อัตราค่าอื่น ๆ) 

0.183 – 0.244 บาท/kWh 
(เป็นค่าประมาณจากการทบทวนวรรณกรรม ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ หาก กฟผ. มีการประกาศบังคับใช้อัตราค่าอื่น ๆ) 

Imbalance Charge 

กรณี การไฟฟ้าจำหน่ายรับซื้อ ช่วงรอ้ยละ 0-2 อัตราค่าไฟฟ้าขายส่งหักลบด้วย 0.5842 บาท/หน่วย 

กรณี การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายขายเพิ่ม ช่วงร้อยละ 0-2 อัตราค่าไฟฟ้าขายปลีกบวกด้วย 0.36215 บาท/หน่วย 

กรณี การไฟฟ้าจำหน่ายรับซื้อ ช่วงรอ้ยละ 2-5 อัตราค่าไฟฟ้าขายส่งหักลบด้วย 1.1684 บาท/หน่วย 

กรณี การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายขายเพิ่ม ช่วงร้อยละ 2-5 อัตราค่าไฟฟ้าขายปลีกบวกด้วย 0.7243 บาท/หน่วย 

Connection Charge เรียกเก็บตามต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง 

Loss Charge 

กรณีซื้อขายในพื้นที่ กฟภ.  
ผู้ผลิตไฟฟ้าจ่ายกำลังไฟฟ้าเพิ่มเติม 5.40% เพื่อชดเชย

กำลังไฟฟ้าสูญเสียในระบบจำหน่าย 

กรณีซื้อขายในพื้นที่ กฟน. 
ผู้ผลิตไฟฟ้าจ่ายกำลังไฟฟ้าเพิ่มเติม 3.60% เพื่อชดเชย

กำลังไฟฟ้าสูญเสียในระบบจำหน่าย 

กรณีซื้อขายข้ามพื้นที่ กฟภ. และ กฟน 
ผู้ผลิตไฟฟ้าจ่ายกำลังไฟฟ้าเพิ่มเติม 5.05% เพื่อชดเชย

กำลังไฟฟ้าสูญเสียในระบบจำหน่าย 

Policy Expense (PE) 0.28 บาท/หน่วย 

 



 

 
 

 
ต้นแบบสัญญาสำหรับการเชื่อมต่อการให้บริการระบบโครงข่าย

จำหน่ายไฟฟ้าสำหรับเชื่อมต่อโครงข่ายแก่บุคคลที่สาม 
 

 
เพื่อให้ผู้ขอใช้บริการระบบโครงข่ายจ าหน่ายไฟฟ้าและการไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่ายสามารถท าสัญญาการ

เชื่อมต่อการให้บริการระบบโครงข่ายจ าหน่ายไฟฟ้าได้อย่างเหมาะสม ในบทนี้จะกล่าวถึงต้นแบบสัญญาส าหรับ
ผู้ใช้บริการระบบจ าหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่าย (กฟน. และ กฟภ.) โดยสามารถแบ่งออกเป็นหัวข้อดังนี้  

1) หลักการและเหตุผลของต้นแบบสัญญาส าหรับผู้ใช้บริการระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 
2) ต้นแบบสัญญาส าหรับผู้ใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 

 

6.1 หลักการและเหตุผลของต้นแบบสัญญาสำหรบัผู้ใชบ้ริการระบบจำหน่ายไฟฟ้า 
 

1 คู่สัญญาและวัตถุประสงค์ของสัญญา 
จากการศึกษาแนวทางการให้บริการระบบจ าหน่ายไฟฟ้าในต่างประเทศผู้ให้บริการระบบจ าหน่ายไฟฟ้า

นั้นไม่ได้เป็นผู้รับซื้อไฟฟ้าจากการใช้บริการระบบจ าหน่ายไฟฟ้า หากแต่เป็นผู้ให้บริการระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแก่
ผู้ใช้บริการเพื่อให้ผู้ใช้บริการส่งผ่านไฟฟ้า สัญญาใช้บริการระบบจ าหน่ายจึงมีวัตถุประสงค์แตกต่างไปจากสัญญา
ซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement หรือ “PPA”) 

ในอังกฤษ สัญญาเชื่อมต่อและใช้ระบบจ าหน่ายไฟฟ้า (DCUSA) เป็นสัญญาที่มีคู่สัญญาหลายฝ่ายระหว่าง 
บริษัท DCUSA จ ากัด กับคู่สัญญาอื่น ๆ ซึ่งได้แก่ ผู้ประกอบกิจการระบบจ าหน่ายไฟฟ้า (ทุกรายมีหน้าที่ต้องเข้า
เป็นคู่สัญญาฉบับนี้และจะต้องปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้) ผู้จัดหาไฟฟ้า (ทุกรายมีหน้าที่ต้องเข้าเป็นคู่สัญญาฉบับนี้
และจะต้องปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้) ผู้ผลิตไฟฟ้า และผู้ประกอบกิจการระบบส่งไฟฟ้า (National Electricity 
Transmission System Operator) (ประสงค์ที่จะเชื่อมต่อและใช้ระบบจ าหน่ายไฟฟ้าของผู้ประกอบกิจการระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้า) 

ในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย (เมืองซาคราเมนโต) ประเทศสหรัฐอเมริกานั้น การให้บริการระบบจ าหน่ายของ 
Sacramento Municipal Utility District (“SMUD”) เป็นไปตามนโยบายและข้อตกลงการให้บริการระบบ
จ าหน่าย โดย SMUD ซึ่งเป็นเจ้าของระบบจ าหน่ายไฟฟ้าจะเป็นผูใ้ห้บริการระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแก่ผู้ที่ขอรับบริการ
ระบบจ าหน่ายไฟฟ้า ในส่วนของมลรัฐอินเดียน่านั้น ผู้ประกอบกิจการระบบโครงข่ายไฟฟ้าในพื้นที่ของมลรัฐ
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อินเดียนน่าซึ่งมีทั้งที่เป็นเจ้าของโดยเอกชน (investor-owned electric utilities) และที่เป็นเจ้าของโดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (municipal electric utilities) เป็นผู้ให้บริการระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแก่ผู้ใช้บริการระบบ
จ าหน่าย 

ในฟิลิปปินส์นั้น ผู้ประกอบกิจการระบบโครงข่ายจ าหน่ายไฟฟ้า (Distribution utility หรือ “DU”) จะ
ให้บริการระบบจ าหน่ายไฟฟ้ากับผู้จ าหน่ายไฟฟ้ารายย่อยผ่านสัญญาบริการระบบจ าหน่ายไฟฟ้า (Distribution 
Wheeling Service) ส่วนในประเทศปากีสถานนั้น สัญญาบริการระบบจ าหน่ายไฟฟ้า (Wheeling of Electric 
Power) นั้นเป็นสัญญาระหว่าง Distribution Company (DISCO) กับบริษัทที่ต้องการรับบริการจ าหน่ายไฟฟ้า
จาก DISCO 

  คุณสมบัติของผู้ใช้บริการ 
แม้ว่าสิทธิในการใช้บริการระบบจ าหน่ายจะเป็นสิทธิที่ได้รับการรับรองและคุ้มครองตามกฎหมาย อย่างไร

ก็ตาม บุคคลที่ประสงค์จะใช้ระบบจ าหน่ายไฟฟ้าจะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติอีกด้วย สัญญาบริการระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้า (และกฎระเบียบที่เกี ่ยวข้อง) จึงมักจะก าหนด คุณสมบัติ ขั้นตอน และวิธีการในการเข้าเป็น
ผู้ใช้บริการระบบจ าหน่ายเอาไว้ด้วย 

ในอังกฤษ การเข้าเป็นสมาชิกของ DCUSA จะต้องมีการยื่นค าขอตามแบบฟอร์มที่ก าหนด การปฏิเสธค า
ขออาจเกิดขึ้นโดยสาเหตุ เช่น มีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้ยื่นค าขอจะไม่สามารถด าเนินการตามเงื่อนไขบังคับก่อนในการ
เข้าเป็นคู่สัญญาได้ เช่น ในกรณีที่ผู้ใช้บริการเป็นผู้จัดหาไฟฟ้า จะต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตจัดหาไฟฟ้าในกรณีเป็น
ผู้ให้บริการระบบจ าหน่ายไฟฟ้า จะต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า หากค าขอถูกปฏิเสธ ผู้ยื่นค าขอ
มีสิทธิยื่นเรื่องให้กับ Ofgem เพื่อท าการพิจารณา 

บุคคลที่ประสงค์จะใช้บริการระบบจ าหน่ายของ SMUD นั้นจะต้องส่งใบขอรับบริการตามที่ SMUD 
ก าหนดผู้ขอรับบริการจะต้องยื่นขอการเชื่อมต่อโครงข่ายตามที่อธิบายไว้ในนโยบายอัตราของ SMUD (SMUD’s 
Rate Policy) และ ระเบ ียบการ11-01 ว ่าด ้วย “แนวทางการเช ื ่อมต ่อโครงข ่าย” (“Interconnection 
Guidelines”) 

บุคคลที่ประสงค์จะใช้บริการระบบจ าหน่ายไฟฟ้าตาม Distribution Wheeling Service ของประเทศ
ฟิลิปปินส์จะต้องมีคุณสมบัติตามข้อก าหนดทั้งหมดภายใต้บริการการจัดจ าหน่ายและกฎการเปิดการเข้าถึง
(DSOAR)  ไม่มีหนี้ค้างช าระกับ บริษัท ผู้ให้บริการระบบส่ง (Transmission Service Provider -TSP) หรือตลาด
ค้าส่งไฟฟ้า (Wholesale Electricity Spot Market - WESM) ส่วนประเทศปากีสถานนั้น บุคคลที่ประสงค์จะใช้
บริการระบบจ าหน่ายไฟฟ้าจะต้องส่งใบสมัครไปยัง DISCO ที่เกี่ยวข้องพร้อมกับค่าธรรมเนียมการสมัครที่ไม่
สามารถขอคืนได้ 
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  การใช้บริการระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 
สัญญาบริการระบบจ าหน่ายไฟฟ้ามีลักษณะเป็นสัญญาต่างตอบแทนที่ผู้ให้บริการจะท าหน้าที่ให้บริการ

ระบบจ าหน่ายไฟฟ้าและบริการอื่น ๆ แก่ผู้ใช้บริการเพื่อแลกกับค่าบริการระบบจ าหน่ายไฟฟ้า (ซึ่งเป็นค่าบริการที่
ตกอยู่ในการก ากับดูแลขององค์กรก ากับดูแลกิจการไฟฟ้าของประเทศ) 

ในอังกฤษ สัญญาเชื่อมต่อและใช้ระบบจ าหน่ายไฟฟ้า (DCUSA) ผู้ให้บริการมีหน้าที่ส่ง (convey) ไฟฟ้า
ให้กับผู้ใช้บริการ (user) โดยผ่านระบบจำหน่ายไฟฟ้าของตน โดยเป็นการส่งไฟฟ้าไปยังจุดที่จะมีการปล่อยไฟฟ้า
ออก (จากระบบ) (exit point) เป็นการส่งไฟฟ้าจากจุดที ่ม ีการรับไฟฟ้าเข้า (สู ่ระบบ) (entry point) โดย
ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ต้องชำระค่าบริการให้กับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพื่อตอบแทนการ
ให้บริการที่ได้รับตามสัญญาฉบับนี้  โดยผู้ให้บริการระบบจำหน่ายมีหน้าที่ต้องประกาศวิธีการคำนวณการคิด
ค่าบริการให้สาธารณชนรับทราบ (เช่น ผ่านเว็บไซต์) โดยวิธีการคำนวณค่าบริการโดยทั ่วไป ( common 
distribution charging methodology หรือ CDCM) นั้น ได้ถกูผนวกไว้เป็นเอกสารแนบท้ายสัญญา DCUSA 

ในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย (เมืองซาคราเมนโต) ประเทศสหรัฐอเมริการนั้น SMUD จะทำการส่งไฟฟ้าจากจุดที่
ผ ู ้ ใช ้บร ิการกำหนด (เช ่นจุดผลิตไฟฟ้า) ผ ่านระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ SMUD จากจุดที ่ม ีการเชื ่อมต่อ 
(Interconnection Point) ไปยัง bulk power system ของ SMUD โดย SMUD จะคิดค่าบริการระบบจำหน่าย
ไฟฟ้าแตกต่างกันตามประเภทของบริการ โดยราคาบริการจำหน่ายไฟฟ้าเป็นไปตามส่วนประกอบต้นทุนดังต่อไปนี ้

- ค่าจอง (Reservation Charge) ค่าธรรมเนียมการจองจะคูณด้วยความจุ (Reservation Charge) เพื่อ
กำหนดค่าบริการการจองทั้งหมดค่าธรรมเนียมการจองตามระดับแรงดันไฟฟ้า 

- การสูญเสีย (Losses) อุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าจะถูกประเมินราคาความสูญเสีย (Line Losses) Line losses 
จะถูกนำไปใช้เป็นกระแสไฟฟ้า การเปลี่ยนจากระดับแรงดันไฟฟ้าหนึ่งไปยังอีกระดับหนึ่ง 
ในส่วนของมลรัฐอินเดียน่านั้น ผู้ประกอบกิจการระบบโครงข่ายไฟฟ้าจะประมาณการณ์จากต้นทุนของ

ระบบส่งและระบบจ าหน่ายที ่ม ีอยู ่ (existing transmission and distribution facilities) ที ่ใช ้ส  าหรับการ
ให้บริการผู้ใช้บริการเพื่อก าหนดค่าบริการระบบส่งและระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 

ในฟิลิปปินส์นั้น DU จะเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมการจัดจ าหน่าย ค่าธรรมเนียมการเชื่อมต่อมาตรฐาน 
(SCC) หรือความต้องการการเรียกเก็บเงินขั ้นต ่าที ่รับประกัน (GMBD) ค่าจัดหา ค่าวัดปริมาณการใช้ไฟฟ้า
(Metering Charge) ค่าความสูญเสียของระบบ ค่าส่ง ภาษีแฟรนไชส์ท้องถิ่น ส่วนลดส าหรับผู้สูงอายุ (ถ้ามี) เงิน
อุดหนุน Lifeline Universal Charge และค่าใช้จ่ายและการปรับเปลี่ยนอื่น ๆ ส่วนในประเทศปากีสถานนั้น ผู้ยื่น
ค าขอที่ต้องการรับบริการจ าหน่ายจะต้องก าหนดจุดเข้า (Entry Point(s)) และจุดออกของพลังงาน (Exit Point(s)) 

Distribution Company (DISCO) มีหน้าที่ตามสัญญาที่จะเสนอการเข้าถึงแบบเปิดกว้างโดยไม่เลือก
ปฏิบัติในการบริการจ าหน่ายและการเชื่อมต่อระหว่างกันให้กับผู้ขอใช้บริการที่เชื่อมต่อหรือประสงค์จะเชื่อมต่อกับ
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ระบบการจัดจ าหน่ายของ DISCO โดย DISCO จะเรียกเก็บเงินจากผู้ส่งผ่านไฟฟ้าเฉพาะค่าใช้จ่าย ตามที่ก าหนดไว้
ในภาคผนวก III 

 
4 การ รียก ก็บค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
นอกเหนือจากการเรียกเก็บค่าบริการระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแล้ว ผู้ให้บริการระบบจ าหน่ายยังอาจเรียกเก็บ

ค่าบริการอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาใช้บริการระบบจ าหน่ายไฟฟ้า เช่น ค่าบริการเสริมสร้างความ
มั่นคงของระบบไฟฟ้า 

ในอังกฤษ สัญญาเช่ือมต่อและใช้ระบบจ าหน่ายไฟฟ้า (DCUSA) ก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
ระบบจ าหน่ายไฟฟ้ายังสามารถเรียกเก็บค่าบริการอื่นได้ตามที่ก าหนดใน DCUSA เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ให้บริการมิเตอร์และข้อมูล และการบริการใด ๆ ซึ่งสนับสนุน (ancillary) การให้บริการระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 

ในส่วนของมลรัฐอินเดียน่านั้น ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการระบบจ าหน่ายไฟฟ้านั้นเห็นว่าระบบส่งและ
จ าหน่ายไฟฟ้าของตนนั้นไม่สามารถที่จะรับรองการใช้บริการตามค าขอของผู้ใช้บริการได้อีกต่อไป หรือไม่สามารถ
รับรองการให้บริการระยะยาวได้ (ในกรณีของสัญญาระยะยาวที่มีการเลิกสัญญาได้) โดยปราศจากการรบกวนการ
ให้บริการลูกค้าของตัวผู้ประกอบกิจการระบบจ าหน่ายเองหรือตัวระบบโครงข่ายไฟฟ้า ผู้ประกอบกิจการระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้ามีหน้าที่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบถึงการลงทุนและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่จะต้องเกิดขึ้นเพื่อรองรับ
การให้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าเป็นไปอย่างต่อเนื่อง การค านวณค่าใช้จ่ายดังกล่าวนั้นจะต้องหลัการออกแบบ
ทางวิศวกรรมและหลักการทางเศรษฐศาสตร์ที่ดี ในกรณีที่ผู้ใช้บริการเห็นด้วยกับการจ่ายเงินตามค าเสนอของผู้
ให้บริการ ผู้ประกอบกิจการระบบโครงข่ายไฟฟ้าจะต้องลงทุนเพิ่มเติมเพื่อให้การบริการแก่ผู้ใช้บริการตามค าขอ
น้ันเป็นไปอย่างต่อเน่ือง 

ในประเทศปากีสถานนั้น ในกรณีที่เกิดความล้มเหลวของผู้ส่งผ่านไฟฟ้า ยกเว้น เกิดจากเหตุสุดวิสัยในการ
ส่งพลังงาน (deliver the Input Energy ) ตามที่ระบุไว้ในค าแนะน าในการบริการการจ าหน่ายที่ได้แจ้งไปยัง 
DISCO ในเดือนนั้นแล้ว DISCO มีสิทธิจะได้รับการช าระเพื่อชดเชยความเสียหายดังกล่าวจากผู้ส่งผ่านไฟฟ้า  ใน
กรณีที่ผู้ส่งผ่านไฟฟ้าไม่สามารถส่งไฟฟ้าให้ได้ถึงจ านวนที่ได้ตกลงไว้กับ DISCO และเมื่อได้รับค าขอจากผู้ส่งผ่าน
ไฟฟ้า DISCO อาจเลือกที่จะส่งไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าได้ โดย DISCO มีสิทธิที่จะคิดค่าบริการตามอัตราที่องค์กร
ก าหนด 
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5 การผิดสัญญา 
ทั้งผู้ใช้บริการและผู้บริการอาจฝ่าฝืนการปฏิบัติหน้าที่ที่ก าหนดในสัญญาบริการระบบจ าหน่ายได้ ในส่วน

ของผู้ใช้บริการอาจเป็นกรณีของการช าระค่าบริการล่าช้าซึ่งจะส่งผลให้ผู้ใช้บริการกลายเป็นลูกหนี้ผิดนัดและมี
หน้าที่ต้องช าระดอกเบี้ยผิดนัด ส่วนผู้ให้บริการก็อาจไม่สามารถให้บริการระบบจ าหน่ายไฟฟ้าอันเป็นเหตุให้
ผู้ใช้บริการได้รับความเสียหายได้ ด้วยเหตุนี้ สัญญาบริการระบบจ าหน่ายไฟฟ้าจึงจ าเป็นที่จะต้องก าหนดสิทธิและ
หน้าที่ในเรื่องดังกล่าวเอาไว ้

ในอังกฤษ สัญญาเชื่อมต่อและใช้ระบบจ าหน่ายไฟฟ้า (DCUSA) นั้นก าหนดว่าในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่
ช าระค่าบริการภายในเวลาที่ก าหนด จะถือว่าเป็นกรณีที่ผู้ใช้บริการตกเป็นผู้ผิดนัดช าระหนี้  ผู้ให้บริการระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้าจะส่งหนังสือแจ้งการช าระหนี้ล่าช้า (late payment notice) ให้กับผู้ใช้บริการดอกเบี้ยผิดนัดจะ
ค านวณเป็นรายวันตามอัตราดอกเบี้ยผิดนัด (ซึ่งเป็นรายปี) โดยนับจากวันถัดจากวันครบก าหนดช าระหนี้การที่
ผู้ใช้บริการไม่ช าระหนี้ภายใน 4 วันท าการหลังจากได้รับหนังสือแจ้งการช าระหนี้ล่าช้าจะถือว่าเป็นการผิดสัญญา
ในข้อที่เป็นสาระส าคัญ (material breach) ในกรณีนี้ ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการระบบจ าหน่ายไฟฟา้มีสิทธิที่
จะหยุดการให้บริการและมีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ใช้บริการและคณะกรรมการของ DCUSA 

ในส่วนของความรับผิดของผู ้ให้บริการนั ้น ข้อก าหนดเงื ่อนไขการใช้บริการระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 
(Wheeling of Electric Power) ของประเทศปากีสถาน ก าหนดว่าจ านวนค่าความเสียหายส าหรับความล้มเหลว
ของ DISCO ในการส่งพลังงานภายใต้ข้อบังคับเหล่านี้จะต้องเป็นการสูญเสียที่เกิดขึ้นจริงโดยผู้ส่งผ่านไฟฟ้า จ านวน
ค่าความเสียหายส าหรับความล้มเหลวของผู้ส่งผ่านไฟฟ้าในการส่งพลังงานภายใต้ข้อบังคับเหล่านี้จะต้องเป็นกา ร
สูญเสียที่เกิดขึ้นจริงโดย DISCO นอกจากนี้ ยังก าหนดว่าหากฝ่ายใด ไม่สามารถปฏิบัติหรือปฏิเสธที่จะปฏิบัติตาม
หรือฝ่าฝืนบทบัญญัติใด ๆ ของข้อบังคับเหล่านี้หรือค าสั่ง หรือค าสั่งใด ๆ โดยหน่วยงานภายใต้ข้อบังคับเหล่านี้หรือ
ได้รู้ถึงหรือจงใจอนุญาตหรือจงใจให้เกิดความล้มเหลวการปฏิเสธหรือการฝ่าฝืนดังกล่าวจะต้องมีโทษเป็นค่าปรับซึ่ง
อาจขยายไปถึง 100 ล้านรูป ี

 
6 หลักประกันสัญญา 
ในอังกฤษ ผู้ใช้บริการระบบจ าหน่ายไฟฟ้าตามสัญญาเชื่อมต่อและใช้ระบบจ าหน่ายไฟฟ้า (DCUSA) มี

หน้าที่ต้องส่งมอบหลักประกันอย่างน้อยหนึ่งหลักประกันให้กับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการระบบจำหน่ายไฟฟ้า 
เพื่อให้มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าจำนวนที่ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการระบบจำหน่ายไฟฟ้าแจ้ง 

- เลตเตอร์ออฟเครดิต Letter of Credit หรือหนังสือรับรองจากธนาคาร 
- บัญชีเอสโครว ์
- เงินสด หรือ 
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- หลักประกันใด ๆ เป็นความตกลงของผู ้ร ับใบอนุญาตประกอบกิจการระบบจำหน่ายไฟฟ้ากับ
ผู้ใช้บริการ เช่น หนังสือค้ำประกัน (performance bond) 

ตามสัญญาใช้บริการระบบจ าหน่ายของ SMUD ผู ้ขอรับบริการจะต้องส่งเงินมัดจ าการจองบริการ 
Distribution Wheeling พร้อมกับใบขอรับบริการ  ผู้รับบริการจะต้องส่งเงินมัดจ าเท่ากับหนึ่งเดือนของบริการ 
Distribution Wheeling ที่ร้องขอ  ผู้รับบริการสามารถขอรับคืนเงินมัดจ าคืนจนกว่า SMUD จะตกลงจะให้บริการ
ตามสัญญาบริการระบบจ าหน่ายไฟฟ้า ภายหลังที่สัญญาสมบูรณ์และมีผลบังคับใช้ เงินมั ดจ าจะถูกคิดเป็น
ค่าธรรมเนียมของเดือนแรกทันที 

ในฟิลิปปินส์นั้น ก่อนที่จะเริ่มให้บริการแก่ลูกค้า ผู้ให้บริการระบบจ าหน่ายจะต้องช าระเงินมัดจ าเพื่อ
ประกันการช าระค่าใช้จ่ายปกติที่ค้างช าระให้แก่ บริษัท เทียบเท่ากับการเรียกเก็บเงินโดยประมาณหนึ่ง (1) เดือน
ส าหรับการเรียกเก็บเงินค่าใช้บริการระบบจ าหน่ายไฟฟ้าทั้งหมดของลูกค้า โดยพิจารณาจากการเรียกเก็บเงินโดย
เฉลี่ยของหลังในช่วงสิบสอง (12) เดือนก่อนหน้านี้  นอกจากนี้ ผู้ให้บริการอาจน าเงินมัดจ าดังกล่าวไปใช้กับการ
เรียกเก็บเงินคงค้างการปรับการเรียกเก็บเงินหรือการเรียกเก็บเงินส่วนต่างเมื่อสิ้นสุดสัญญา 

7 การ ลิกสัญญา 
ในมลรัฐอินเดียนน่าน้ัน ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการระบบโครงข่ายไฟฟ้านั้นมีหนังสือแจ้งขอเลิกสัญญาการ

ให้บริการ (ในกรณีเป็นสัญญาระยะยาวที่มีการบอกเลิกสัญญาได้) และเป็นกรณีที่ผู้ใช้บริการได้ช าระค่าใช้จ่าย
เพิ่มเติมไป (เพื่อให้สามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่อง) ผู้ประกอบกิจการระบบโครงข่ายไฟฟ้ามีหน้าที่ต้องให้บริการ
ส่งผ่านไฟฟ้าตามระยะเวลาของสัญญาเดิมและบวกได้ระยะเวลาเพิ่มเติมที่ผู้ใช้บริการร้องขอ (โดยพิจารณา จาก
จ านวนเงินเพิ่มเติมที่ผู้ใช้บริการได้ช าระเพื่อความต่อเนื่องของการให้บริการ) 

ในประเทศฟิลิปปินส์นั้น สัญญาใช้บริการระบบจ าหน่ายไฟฟ้าอาจถูกยกเลิกได้โดยการที่ คู่สัญญาฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่งจะยุติโดยส่งหนังสือแจ้งไปยังอีกฝ่ายอย่างน้อยสามสิบ (30) วันตามปฏิทินก่อนวันที่การยุติมีผลบังคับเมื่อ
ข้อตกลงนี้สิ้นสุดลงและภาระผูกพันทั้งหมดของคู่สัญญาในที่นี้จะสิ้นสุดลงยกเว้น (ก) สิทธิและภาระผูกพันดังกล่าว
ที่อาจเกิดขึ้น ณ วันที่สิ้นสุดหรือหมดอายุเช่น แต่ไม่จ ากัด เฉพาะการช าระเงินที่ค้างอยู่ ตั๋วเงิน  และ (ข) สิทธิหรือ
ภาระผูกพันใด ๆ ที่ยังคงอยูต่่อไปเมื่อข้อตกลงน้ีสิ้นสุดลง 
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6.2 ต้นแบบสัญญาใชบ้ริการระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟา้ฝ่ายจำหน่าย 
กฟน. และ กฟภ. ซึ่งเป็นผู้รับใบอนุญาตที่มีระบบโครงข่ายพลังงานมีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการ

ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ที่จะต้องประกอบกิจการพลังงานอย่างเป็นธรรมและจะเลือกปฏิบัติอย่างไม่
เป็นธรรมมิได้100 และจะต้องยินยอมให้ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ประกอบกิจการพลังงานรายอื่นใช้หรือเชื่อมต่อระบบ
โครงข่ายพลังงานของตน ทั้งนี้ ตามข้อก าหนดที่ผู้รับใบอนุญาตที่มีระบบโครงข่ายพลังงานประกาศก าหนด101 ด้วย
เหตุนี้ กฟน. และ กฟภ. ย่อมมีหน้าที่จะต้องจัดท าข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องเช่น ข้อก าหนดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อระบบ
โครงข่ายไฟฟ้า (Connection Code) ข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้า (Service Code)
ข้อก าหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้า (Operation Code)  

นอกจากข้อก าหนดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อและใช้บริการระบบโครงข่ายข้างต้นแล้ว กรณีมีความจ าเป็นที่ 
กฟน. และ กฟภ. จะจัดท าสัญญาที่ก าหนดสิทธิและหน้าที่อันเกี่ยวข้องกับการให้และใช้บริการระบบโครงข่ายของ
ผู้ใช้บริการแต่ละรายซึ่งจะมีต้องละเอียดเฉพาะ เช่น ปริมาณพลังไฟฟ้าที่ผู้ใช้บริการตกลงกับ กฟน. หรือ กฟภ. ว่า
จะมีการส่งพลังงานไฟฟ้าผ่านระบบจ าหน่ายไฟฟ้าของ กฟน. หรือ กฟภ. และจุดที่ กฟน. หรือ กฟภ. จะรับพลัง
ไฟฟ้าและจุดที่ผู้ใช้บริการประสงค์จะมีการส่งไฟฟ้า ตลอดจนสิทธิและหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเช่น การให้บริการ
เกี่ยวกับการรักษาความสมดุลของระบบโครงข่ายและการเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้า 

นอกจากนี้ สัญญาใช้บริการระบบจ าหน่ายไฟฟ้ายังจะต้องก าหนดสิทธิของ กฟน. หรือ กฟภ. ในการเรียก
เก็บค่าบริการที่เกี่ยวข้องจากผู้ใช้บริการ เช่น ค่าเชื่อมต่อ ค่าบริการระบบจ าหน่ายไฟฟ้า ค่ารักษาความสมดุล 
ค่าบริการเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้า และค่าบริการอื่น ๆ อย่างไรก็ดี อัตราค่าบริการนั้นเป็นสิ่งที่ถูก กกพ. 
ก ากับดูแลตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 โดย กฟน. หรือ กฟภ. ในฐานะผู้ให้บริการ
ระบบโครงข่ายมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องเสนออัตราค่าบริการให้ กกพ. พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนที่จะมี
การคิดค่าบริการ102 

 

 
100 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550, มาตรา 80. 
101 เพิ่งอ้าง, มาตรา 81 วรรคหนึ่ง. 
102 เพิ่งอ้าง, มาตรา 67. 
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สัญญาใช้บริการระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 

 ลขที่                                                        

ระหว่าง 

บริษัท                                             จ ากัด กับ กฟน /กฟ   

 

สัญญาฉบับนี้ท าขึ้นระหว่างการไฟฟ้านครหลวง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย ………………… ส านักงานตั้งอยู่
อาคารวัฒนวิภาส เลขที่ 1192 ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 / 200 
ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพ 10900 (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “กฟน./กฟภ.”) และผู้ประสงค์จะ
เช ื ่อมต่อและใช้ระบบจ  าหน ่ายไฟฟ ้าของ กฟน./กฟภ. โดย ……………………..  ส  าน ักงานต ั ้ งอย ู ่ เลขที่  
………………………………………………………………………………. (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า“ผู้ใช้บริการ”)  

อารัม บท 

โดยที่ กฟน./กฟภ. เป็นเจ้าของระบบจ าหน่ายและเป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการระบบจ าหน่ายไฟฟ้า
ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 103 

โดยที่ กฟน./กฟภ. จะเป็นผู้จัดท า (1) ข้อก าหนดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า (Connection 
Code) (2) ข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้า (Service Code) (3) ข้อก าหนดเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้า (Operation Code) (4) อัตราค่าบริการระบบส่งไฟฟ้า (5) อัตราค่าบริการรักษา
ความสมดุลของระบบโครงข่ายไฟฟ้า และ (6) รายการทรัพย์สินเชื่อมต่อ (Connection Assets) ซึ่งถือเป็นส่วน
หนึ่งของสัญญาฉบับนี้ 

 
103 ต้นแบบสัญญาฉบับนี้ถูกพัฒนาขึ้นจากสัญญาการให้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าของผู้ให้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าในต่างประเทศซึ่งเป็น
บริษัทเอกชน ด้วยเหตุนี้ หากบริษัทเอกชนซึ่งเป็นเจ้าของและประกอบการระบบจำโครงข่ายไฟฟ้าในประเทศไทยประสงค์จะใช้ให้บริการระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าแก่ผู้ใช้บริการซึ่งเป็นบริษัทเอกชนรายอื่นก็ย่อมสามารถนำเอาต้นแบบสัญญาฉบับนี้ไปเป็นแนวทางในการพัฒนาสัญญาการให้บริการระบบ
โครงข่ายของตนเองได้ 
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โดยที่ ผูใชบ้ริการ104 ประสงค์ที่จะใชป้ระโยชนจากระบบจ าหน่ายไฟฟ้าของ กฟน./กฟภ. เพื่อประโยชน์ใน
เชิงพาณิชย์ของตน105 

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงได้ตกลงกัน โดยมีข้อความดังต่อไปน้ี 

 

ส่วนทั่วไป (General Part) 

1. ค านิยาม 

กกพ. หมายถึง คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550106 

กฎหมาย หมายถึง การออกข้อบังคับต่าง ๆ โดยหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นรูปของ
พระราชบัญญัติ พระราชก าหนด พระราชกฤษฎีกา ประมวลกฎหมาย เทศบัญญัติ 
ข้อก าหนดส่วนท้องถิ่น และสนธิสัญญาต่าง ๆ หรือในรูปอื่น ซึ่งมีลักษณะคล้ายกัน 
รวมถึงกฎหมายรองต่าง ๆ เช่น กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง กฎประกาศ 
ระเบียบ ค าสั่ง ข้อก าหนดของส่วนราชการต่าง ๆ107 และหมายรวมถึงข้อก าหนด
เกี ่ยวกับการเชื ่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า  (Connection Code) ข้อก าหนด
เกี ่ยวกับการใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้า (Service Code) และข้อก าหนด
เกี ่ยวกับการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้า (Operation Code) ที ่ออกโดย 
กฟน./กฟภ. 

การรวมกิจการ หมายถึง การรวมกิจการตามนิยามที่คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานประกาศ

ก าหนด (ตามประกาศคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และ

 
104 การจัดสรรสิทธิและการแบ่งประเภทของผู้ใช้บริการนั้นจะต้องเป็นโดยสอดคล้องกับหลักการห้ามเลือกปฏิบัติตามมาตรา 80 ของพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ดังนั้น ประเด็นเกี่ยวกับการจัดสรรสิทธิและการแบ่งประเภทของผู้ใช้บริการ เช่น ผู้ใช้บริการรายเดิมกั บรายใหมน่ั้น
จะเป็นประเด็นที่ต้องคำนึงถึงในกฎระเบียบเกี่ยวกับการจัดสรรสิทธิ มิได้เป็นรายละเอียดที่อยู่ในสัญญาการใช้บริการระบบจำหน่าย 
105 หากผู้ผลิตไฟฟ้าเป็นคู่สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟน. หรือ กฟผ. ในฐานะผู้ขายไฟฟ้า ผู้ผลิตไฟฟ้าจะไม่เข้าเป็นคู่สัญญาในฐานะผู้ใช้บริการระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าเพื่อการส่งผ่านไฟฟ้า นอกจากนี้ สิทธิของผู้ใช้ไฟฟ้าในการซื้อไฟฟ้าจากผู้ใช้บริการและ กฟน./กฟภ. ในเวลาเดียวกันนั้นเป็นเรื่องที่
จะต้องเป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎระเบียบการของ กฟน./กฟภ. มิได้เป็นสิ่งท่ีจะต้องระบุในต้นแบบสัญญาฉบับนี้ 
106 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550, มาตรา 10 วรรคหนึ่ง. 
107 ต้นแบบสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ประเภท Firm พลังงานหมุนเวียน พ.ศ. 2550 (มีเชื้อเพลิงเสริม). 
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วิธีการรวมกิจการและการถือหุ้นไขว้ในกิจการพลังงาน พ.ศ. .... 108) ซึ ่งหมาย

รวมถึงกรณีดังต่อไปน้ี 

(1) การที่ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานหรือผู้มีอ านาจควบคุมของ

ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานรวมกับผู้รับใบอนุญาตรายอื่นอัน

ส่งผลให้สถานะของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานรายหนึ่งคงอยู่

และผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานอีกรายหนึ่งสิ้นสุดลงหรือเกิด

เป็นนิติบุคคลใหม่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือตามสัญญา

ร่วมค้า หรือ 

(2) การที่ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานหรือผู้มีอ านาจควบคุมของ

ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานเข้าซื ้อสินทรัพย์ทั ้งหมดหรือ

บางส่วนของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานรายอ่ืน  หรือ 

(3) การที่ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานหรือผู้มีอ านาจควบคุมของ

ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานเข้าซื้อหุ้น ทั้งหมดหรือบางส่วน

ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานรายอื่นเพื่อควบคุมนโยบาย 

การบริหารกิจการ การอ านวยการ หรือการจัดการ โดยผลของการเข้าซื้อ

หุ้นหรือวิธีอ่ืนใดอันจ าท าให้ได้มาซ่ึงอ านาจในการควบคุม 

การเปลี่ยนแปลงทาง
กฎหมาย (change-in-
law) 

หมายถึง เหตุการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากวันที่สัญญาฉบบั
นี้มีผลใช้บังคับโดยสมบูรณ์ และเป็นผล (1)  จากการกระท าของหน่วยงานของ
รัฐบาล หรือ (2) การออกฎหมายหมายใหม่ หรือ (3) การตีความมาตรฐานเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงลักษณะการบังคับใช้หรือการตีความ
กฎหมายด้วย 

การให้บริการเสริมความ
มั่นคงของระบบไฟฟ้า 

หมายถึง การให้บริการอันจ าเป็นต่อการสนับสนุนการส่งไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้า
จากจุดรับไฟฟ้าไปยังจุดส่งไฟฟ้าเพื่อรักษาความมั่นคงของระบบจ าหน่ายไฟฟ้า
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไฟฟ้าที่ดี (Good Utility Practice)109 

 
108 ในขณะนี้ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานก าลังด าเนินการพัฒนาร่างประกาศดังกล่าวอยู่โดยมีคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เป็นที่ปรึกษา 
109 สอดคล้องกับแนวทางของ Distribution Connection and Use of System Agreement (UK), Clause 19.1 และ 19.2 และสอดคล้องกับนิยาม
ของการให้บริการเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าของ DSOAR ของประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งได้ก าหนดนิยามของ Ancillary Services เอาไว้ว่า “Those 
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ความไม่สมดุล 
(imbalance) 

หมายถึง ความแตกต่างระหว่างปริมาณพลังไฟฟ้าที่ก าหนดในข้อ 3.1  กับปริมาณ
พลังไฟฟ้าที ่ถ ูกส่งผ่านจริง110 ซึ ่งหมายรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง กรณีที่  (1)
ผู้ใช้บริการประมาณการความต้องการใช้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟน./กฟภ. 
ผิดพลาด และ )2 (ผู้ใช้บริการเลือกที่จะใ ห้การใช้ระบบสงไฟฟาของกฟน./กฟภ.  .
มากกว่าหรือน้อยกว่าปริมาณพลังไฟฟ้าที่ก าหนด111  

ค่าบริการระบบโครงข่าย
ไฟฟ้า (wheeling 
charge) 

หมายถึง อัตราค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟน./กฟภ. ที่ได้รับความ
เห็นชอบจาก กกพ. แล้ว112 ซึ่งก าหนดขึ้นตามข้อ 7.1 โดยมีรายละเอียดปรากฏ
ตามตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 4 

จุดรับ (Entry Point) หมายถึง จุดที่ผู ้ใช้บริการส่งพลังงานไฟฟ้าเข้าไปในระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ 
กฟน./กฟภ.113 

จุดส่ง (Exit Point) หมายถึง จุดที ่พลังงานไฟฟ้าถูกส่งให้กับลูกค้าของผู้ใช้บริการ โดยผ่านระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้า114 

ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการ
เชื่อมต่อกับระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าของ กฟน./กฟภ.  

หมายถึง ทรัพย์สินที่จ าเป็นกับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ ของผู้ใช้บริการระบบ
โครงจ าหน่ายไฟฟ้าเข้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟน./กฟภ. โดยให้มี
รายละเอียดตามสัญญาฉบับนี ้

แ น ว ป ฏ ิ บ ั ต ิ เ ก ี ่ ย ว กั บ
อ ุตสาหกรรมไฟฟ้าท ี ่ดี  
(Good Utility Practice) 

หมายถึง แนวการปฏิบัติ วิธีการ หรือ การกระท าใด ๆ ซึ่ง )ก(  กกพ. กฟน./กฟภ. 
หรือหน่วยงานของรัฐอื่นก าหนดให้ปฏิบัติตาม )ข ( กฎหมายหรือระเบียบก าหนดให้
ปฏิบัติตาม หรือ  )ค(  ควรได้รู้ว่าจะต้องปฏิบัติเพื่อความมั่นคง ปลอดภัย และความ
รวดเร็วในการประกอบธุรกิจ อย่างไรก็ตาม แนวปฏิบัติเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไฟฟ้า

 
services that are necessary to support the transmission of capacity and energy from resources to loads while maintaining the 
reliable operation of the Grid or a Distribution System or a Sub-transmission System in accordance with good utility practice, the 
Grid Code and the Distribution Code” (Article 1 para 1.1). 
110 Commission Regulation (EU) 2017/2195 of 23 November 2017 establishing a guideline on electricity balancing, มาตรา 2(8). 
111 สอดคล้องก ับแนวทางของ National Audit Office, ‘Electricity Balancing Services” (NAO, May 2014) <https://www.nao.org.uk/wp-

content/uploads/ 2014/05/Electricity-Balancing-Services.pdf> accessed 24 August 2019, 11 และ DSOAR ของประเทศฟิลิปปินส์. 
112 สอดคล้องกับแนวทางของ DSOAR ของประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งก าหนดว่าการวิธีการคิดค่าบริการนั้นจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการก ากับ
กิจการของประเทศฟิลิปปินส์ก่อน 
113 สอดคล้องกับแนวทางของ Distribution Connection and Use of System Agreement (UK), Clause 18.1. 
114 สอดคล้องกับแนวทางของ Distribution Connection and Use of System Agreement (UK), Clause 18.1. 

https://www.nao.org.uk/wp-content/uploads/%202014/05/Electricity-Balancing-Services.pdf
https://www.nao.org.uk/wp-content/uploads/%202014/05/Electricity-Balancing-Services.pdf
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ที่ดีนั้นไม่ได้จ ากัดเฉพาะแนวการปฏิบัติ วิธีการ หรือการกระท าที่ให้ผลลัพธ์ดีที่สุด 
(optimum practice) เท่านั้น หากแต่ยังหมายรวมถึงแนวการปฏิบัติ วิธีการ และ
การกระท าที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปอีกด้วย115 

บร ิการระบบจ  าหน ่าย
ไฟฟ้าไฟฟ้า 

หมายถึง กิจการที่ กฟน./กฟภ. ใหสิทธิแกบุคคลอื่น เช่น ผูประกอบกิจการผลิต
ไฟฟ้าอิสระ ผูใชไฟฟ้าทั่วไป ให้สามารถเข้ามาใชประโยชนจากระบบสงไฟฟาและ
ระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟน./กฟภ. ในเชิงพาณิชย116 

ปริมาณพลังไฟฟ้าตาม
สัญญา 

หมายถึง พลังไฟฟ้าที่ กฟน./กฟภ.  ตกลงจะส่งให้กับผู้ใช้บริการไปยังลูกค้าของ
ผู้ใช้บริการ ณ จุดรับ และ จุดส่งซึ่งระบุในสัญญา (Contracted Capacity)117 

ปริมาณไฟฟ้าที่ถูกส่งผ่าน
จริง 

หมายถึง  ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ถูกส่งผ่านระบบส่งและระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่ 
กฟน./กฟภ. ได้ส่งค ายืนยัน และ ผู้ใช้บริการยอมรับตาม ข้อ 9. 

ปริมาณไฟฟ้าที่แจ้งตาม
แผน 

หมายถึง พลังงานไฟฟ้าสูงสุดที่ กฟน./กฟภ. ตกลงจะส่งให้กับผู้ใช้บริการไปยัง
ลูกค้าของผู้ใช้บริการ ณ จุดรับ และจุดส่ง 

ผู้ใช้บริการ หมายถึง ผู้ใช้บริการระบบจ าหน่ายไฟฟ้าของ กฟน./กฟภ. 

แผนการผลิตและการใช้
ไฟฟ้า 

หมายถึง แผนการผลิตไฟฟ้าของผู้ใช้บริการ และแผนการใช้ไฟฟ้าของลูกค้าของ
ผู้ใช้บริการ 

ระบบจ าหน่ายไฟฟ้า หมายถึง ระบบส่งไฟฟ้าหรือระบบจ าหน่ายไฟฟ้าของ กฟน./กฟภ. อุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้องที่ กฟน./กฟภ. ใช้เพื่อจ าหน่ายพลังงานไฟฟ้าไปยังลูกค้าของผู้ใช้บริการ 
ณ จุดส่งพลังงานไฟฟ้า118 

ระบบไฟฟ้าของผู้ใช้บริการ หมายถึง ระบบผลิตไฟฟ้า หรือระบบโครงข่ายไฟฟ้าของผู้ใช้บริการและรวมถึง
ระบบไฟฟ้าของลูกค้าของผู้ใช้บริการ 

 
115 Federal Energy Regulatory Commission (FERC) Order No. 888 (1996). 
116 วัชรกฤษณ์ จงไพบูลย์พัฒนะ, ‘Third Party Access (TPA)’ (กฟผ) <http://www.appp.or.th/imgadmins/document/24151037.pdf> 
accessed 10 สิงหาคม 2562. 
117 ตาม Rate Policy and Procedures Manual: Distribution Wheeling Service (SMUD) ศักยภาพของระบบจ าหน่ายไฟฟ้า ที ่จ าเป็นในการ
ให้บริการจ าหน่ายไฟฟ้าส าหรับผู้ขอรับบริการจะถูกก าหนดโดยดุลพินิจของ SMUD 
118 สอดคล้องกับแนวทางของ Rate Policy and Procedures Manual: Distribution Wheeling Service (SMUD). 
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ระบบจ าหน่ายไฟฟ้า หมายถึง ระบบการน าไฟฟ้าจากระบบส่งไฟฟ้า หรือระบบผลิตไฟฟ้าไปยังผู้ใช้
ไฟฟ้าซึ่งมิใช่ผู้รับใบอนุญาต และให้หมายความรวมถึงศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าที่ใช้
ในการควบคุมระบบจ าหน่ายไฟฟ้าน้ันด้วย119 

หน่วยงานรัฐบาล หมายถึง รัฐบาลไทย กระทรวง ทบวง กรม หน่วยงานที่มีกฎหมายจัดตั ้งขึ้น
โดยเฉพาะ และองค์การต่าง ๆ ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมโดยตรงหรือโดยอ้อมของ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้ว หรือหน่วยงานอื่นในท านองเดียวกัน120 

หลักประกันการปฏิบัติการ
ตามสัญญา 

หมายถึง หลักประกันในจ านวนและรูปแบบที่ กฟน./กฟภ. ก าหนดให้ผู้ใช้บริการ
จัดหาเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามหน้าที่ที่ก าหนดในสัญญาฉบับนี้และ
เอกสารแนบท้าย เช่น เลตเตอร์ออฟเครดิต Letter of Credit หรือหนังสือรับรอง
จากธนาคาร บัญชีเอสโครว์ เงินสด หรือ หลักประกันใด ๆ เป็นความตกลงของ
ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการระบบจ าหน่ายไฟฟ้ากับผู้ใช้บริการ เช่น หนังสือค ้า
ประกัน (performance bond)121 

เหตุสุดวิสัย หมายถึง เหตุการณ์หรือสถานการณ์อันจะเกิดขึ้นก็ดี จะให้ผลภัยพิบัติก็ดีอันเป็น
เหตุที่ไม่อาจป้องกันหรือควบคุมได้ และมิใช่เกิดจากความผิดหรือความประมาท
ของบุคคลผู้ต้องประสบเหตุหรือใกล้จะต้องประสบเหตุนั้น แม้ทั้งบุคคลนั้นจะได้
จัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได้จากบุคคลนั้นในฐานะและภาวะ
เช่นนั้น122 
 

 

  

 
119 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550, มาตรา 5. 
120 ต้นแบบสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ประเภท Firm พลังงานหมุนเวียน พ.ศ. 2550 (มีเชื้อเพลิงเสริม). 
121 สอดคล้องกับแนวทางของ DCUSA ของสหราชอาณาจักรซึ่งก าหนดให้ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ต้องส่งมอบหลักประกันอย่างน้อยหนึ่งหลักประกันให้กับ
ผู้ให้บริการระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 
122 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์, มาตรา 8. 
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   อายุสัญญาและ อกสารแนบท้ายสัญญา 

2.1 สัญญาฉบับนี้มีผลผูกพันคู่สัญญานับตั้งแต่วันที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายลงนามในสัญญา  โดยมีระยะเวลา 
.... เดือน/ปี123 นับแต่ ............... ถึง ............. ซึ่งระยะเวลาที่ครอบคลุมระยะเวลาของสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่าง
ผู้ใช้บริการและลูกค้าของตน124 

2.2 ก่อนวันลงนามในสัญญาฉบับนี้ ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ส่งมอบหลักประกันให้กับ กฟน./กฟภ. เพื่อเป็น
หลักประกันการปฏิบัติการตามสัญญาฉบับนี้125 โดย กฟน./กฟภ. จะคืนหลักประกันดังกล่าวเมื่อสัญญาฉบับนี้ครบ
อายุสัญญา และมีสิทธิริบหรือบังคับประกันดังกล่าวในกรณีที่ผู้ใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าปฏิบัติผิดสัญญาตาม
เงื่อนไขที่ก าหนดในข้อ 12.2 

2.3 ให้เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาให้บริการระบบจ าหน่ายไฟฟ้าฉบับนี้
และมีผลบังคับผูกพันคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย 

2.3.1 ข ้อก  าหนดเก ี ่ยวก ับการเช ื ่อมต ่อระบบโครงข ่ายไฟฟ ้า ( Connection Code) 
(เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1) 

2.3.2 ข ้ อก  าหนดเก ี ่ ย วก ับการ ใช ้บร ิ ก ารระบบโครงข ่ าย ไฟฟ ้ า  ( Service Code) 
(เอกสารแนบท้ายหมายเลข 2) 

2.3.3 ข ้อก  าหนดเก ี ่ยวก ับการปฏ ิบ ัต ิการระบบโครงข ่ายไฟฟ ้า ( Operation Code) 
(เอกสารแนบท้ายหมายเลข 3) 

 
123 ตามข้อก าหนดที่ต้องมีในสัญญาให้บริการระบบส่งและระบบจ าหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่ของมลรัฐอินเดียน่าผู้ประกอบกิจการระบบโครงข่ายไฟฟ้าจะต้อง

ให้สัญญการใช้บริการระบบโครงข่ายเพื่อส่งผ่านไฟฟ้าโดยมีระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี หรือนานกว่านั้นส าหรับการส่งผ่าน capacity และ energy หรือ 5 

ปี หรือนานกว่านั้นส าหรับการส่งผ่าน capacity และ energy ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าผู้ประกอบกิจการระบบโครงข่ายนั้นอาจบอกเลิกสัญญาได้โดยแจ้ง

ผู้ใช้บริการล่วงหน้าเป็นเวลา 2 ปี 
124 ผลจากการรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชนแสดงให้เห็นว่าภาคเอกชน (ในฐานะผู้ที่จะใช้บริการระบบจ าหน่าย) นั้นมีความกังวลว่าหากระยะเวลา
การใช้บริการระบบจ าหน่ายนั้นสั้นกว่าสัญญาซื้อขายไฟฟ้า การขายไฟฟ้าให้กับลูกค้าซึ่งมีความจ าเป็นที่จะต้องส่งผ่านพลังงานไฟฟ้าโดยผ่ านระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้าก็หยุดชะงักได้ อย่างไรก็ตาม หาก กฟน./กฟภ. ไม่ประสงค์จะให้สัญญาใช้บริการระบบจ าหน่ายไฟฟ้ามีระยะเวลานานเกินกว่าที่ตนจะ
สามารถประมาณการณ์หรือการคาดการณ์ศักยภาพของระบบจ าน่าย (available transfer capacity) กฟน./กฟภ. จะต้องมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนว่าการ
ปฏิเสธมีเหตุผลอย่างไร เป็นเหตุผลที่สามารถอธิบายในทางเทคนิคได้ และไม่เป็นการเลือกปฏิบัติกับผู้ใช้บริการรายใดรายหนึ่ง การปฏิเสธผู้ประสงค์จะใช้
ระบบจ าหน่ายโดยปราศจากเหตุอันสมควรอาจท าให้ กฟน./กฟภ. ฝ่าฝืนมาตรา 80 ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ซึ่ง
บัญญัติให้ผู้รับใบอนุญาตที่มีระบบโครงข่ายพลังงานต้องประกอบกิจการพลังงานอย่างเป็นธรรมและจะเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมมิได้ 
125 ตาม DSOAR ของประเทศฟิลิปปินส์ ก่อนที่จะเริ่มใช้บริการระบบจ าหน่ายไฟฟ้าได้ ผู้ใช้บริการจะต้องช าระเงินมัดจ าเพื่อประกันการช าระค่าใช้จ่าย
ปกติที่ค้างช าระให้แก่ บริษัท เทียบเท่ากับการเรียกเก็บเงินโดยประมาณหนึ่ง (1) เดือน 
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2.3.4 อัตราค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟน./กฟภ. (เอกสารแนบท้ายหมายเลข 4) 
2.3.5 อัตราค่าปรับกรณีที่เกิดความไม่สมดุล (เอกสารแนบท้ายหมายเลข 5) 
2.3.6 อัตราค่าบริการส าหรับการเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้า (Backup และ Ancillary 

services) (เอกสารแนบท้ายหมายเลข 6) 
2.3.7 อัตราค่าบริการระบบจ าหน่ายของ กฟน./กฟภ. ที่เกิดค่าใช้จ่ายจากนโยบายภาครัฐ 

(เอกสารแนบท้ายหมายเลข 7) 
2.3.8 รายการทรัพย์สินเชื่อมต่อ (Connection Assets) (เอกสารแนบท้ายหมายเลข 8) 

ให้สิทธิและหน้าที่ของ กฟน./กฟภ. และ ผู้ใช้บริการในเรื่องการเชื่อมต่อ ใช้บริการ และปฏิบัติการระบบเป็น
ตามข้อก าหนดในข้อ 2.3.1 ข้อ 2.3.2 และ 2.3.3 ในกรณีที่ข้อความในเอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ขัดหรือแย้ง
กับข้อความในสัญญานี้ ให้บังคับข้อก าหนดในข้อ 2.3.1 หรือ 2.3.2 หรือ 2.3.3 แล้วแต่กรณี  

2.4 สัญญาการใช้บริการฉบับนี้ มีผลบังคับใช้จนถึงวันสิ้นสุดอายุสัญญา หรือจนกว่าคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่าย
หนึ่งขอยกเลิกสัญญาตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญาฉบับนี้ 
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ส่วน ทคนิค (Technical Part) 
 . การ ชื่อมโยงระบบโครงข่ายไฟฟ้า 

3.1 ปริมาณพลังไฟฟ้าที่ผู้ใช้บริการตกลงกับ กฟน./กฟภ. ว่าจะมีการส่งพลังงานไฟฟ้าผ่านระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้าของ กฟน./กฟภ. คือ ……. เมกะวัตต์ (contracted capacity) โดยพลังไฟฟ้าที่จ่ายจริงต้องเป็นปริมาณรวม
ก าลังไฟฟ้าสูญเสียของสายส่งไฟฟ้าแล้ว126 

ปริมาณรวมก าลังไฟฟ้าสูญเสียของสายส่งไฟฟ้าตามวรรคหนึ่งคือร้อยละ 5.40 ของปริมาณพลังไฟฟ้าจ่าย
จริง ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าซื้อขายไฟฟ้าในพื้นที่ของ กฟภ. หรือร้อยละ 3.60  ของปริมาณ
พลังไฟฟ้าจ่ายจริง ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าซื้อขายไฟฟ้าในพื้นที่ของ กฟภ. หรือร้อยละ 5.05  
ของปริมาณพลังไฟฟ้าจ่ายจริงในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าซื้อขายไฟฟ้าข้ามพื้นที่ของ กฟภ. และ 
กฟน.127 

3.2 ผู้ใช้บริการจะส่งพลังงานไฟฟ้าเข้าไปในระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟน./กฟภ. ณ ............ (จุดรับ) 
เพื่อส่งผ่านพลังงานไฟฟ้าไปยังลูกค้าของผู้ใช้บริการ ณ .............. (จุดส่ง)128 

4. การประสานงานด้านปฏิบัติการวางแผนการใช้บริการระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 

4.1 กฟน./กฟภ. จะประกาศศักยภาพของระบบจ าหน่ายไฟฟ้าที่มีอยูให้ผู้ใช้บริการทราบ โดยจะพิจารณา
จากความสามารถของระบบจ าหน่าย เพื่อให้ระบบจ าหน่ายไฟฟ้ามีความมั่นคงเชื่อถือได้และมีคุณภาพไฟฟ้าได้
มาตรฐานตามข้อ 5.2 ของข้อก าหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้า (Operation Code)129 

4.2 ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ส่งแผนการใช้บริการระบบจ าหน่ายไฟฟ้ารายปี แผนการใช้บริการระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้ารายเดือนตามแบบที่ กฟน./กฟภ. ก าหนด130 ตามที่ก าหนดในตามข้อ 5.2 ของข้อก าหนดเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้า (Operation Code) 

 
126 ตาม Rate Policy and Procedures Manual: Distribution Wheeling Service (SMUD) “ศักยภาพ (Capacity)” หมายถึงความสามารถในการ
ส่งพลังงานไฟฟ้าส าหรับระบบหรือส่วนประกอบของระบบที่ได้รับประมวลค่า (Rate) โดยค านวณเป็นกิโลวัตต์หรือเมกะวัตต์ (AC) 
127 ในส่วนของเรื่อง Loss นั้น ภาคเอชกนอยากให้ก าหนดตัวเลขที่ชัดเจนในสัญญาให้ ซึ่งมีการแสดงความเห็นว่าไม่ควรเกิน 5 เปอร์เซ็น 
128 ตาม DSOAR “การส่งผ่าน (Wheeling)” หรือ “การให้บริการส่งผ่าน (Wheeling Services)” หมายถึงการใช้ระบบจ าหน่ายของ DISCO ส าหรับการ
ส่งพลังงานไฟฟ้า 
129 ตาม Rate Policy and Procedures Manual: Distribution Wheeling Service (SMUD) SMUD จะประเมินค าขอบริการ Distribution Wheeling 
เป็นกรณี ๆ ไปและการบริการนั้นๆอาจถูก จ ากัด โดยความสามารถของตัวระบบจ าหน่ายของ SMUD 
130 ภาคเอกชนได้แสดงกังวลเกี่ยวกับการจัดท าแผนการใช้บริการและได้เสนอให้มีการจัดท าแบบของแผนดังกล่าวเพื่อให้เกิดความชัดเจนและช่วยให้
ผู้ใช้บริการสามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาอัตราค่าบริการสายส่งไฟฟ้า (Wheeling Charge) สำหรับ Third Party Access 

 

  6-17 
 

ส่วนพาณิชย์ (Commercial Part) 

5. หน้าที่ของผู้ใชบ้ริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าระบบส่งไฟฟ้า 

5.1 ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ช าระค่าบริการระบบจ าหน่ายไฟฟ้าโดยมีหน้าที่ช าระอัตราค่าบริการในการ
เชื่อมต่อ (connection charge) และค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้า (wheeling charge) ตามอัตราที่ กฟน./
กฟภ. ประกาศและได้รับความเห็นชอบจาก กกพ. แล้ว131 โดยจะต้องมีลักษณะที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์132 
ดังต่อไปนี้  

5.1.1 ผู้ใช้บริการต้องจ่ายค่าเชื่อมต่อ (Connection Charge)133 ซึ่งค านวณจากทุนในการสร้าง
และบ ารุงรักษาสินทรัพย์ที่ใช้เพื่อการเชื่อมต่อตามข้อก าหนดเกี่ยวกับอัตราค่าบริการระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าของ กฟน./กฟภ. ซึ่งปรากฏตามเอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 4 

5.1.2 ผู ้ใช้บริการต้องจ่ายค่าบริการระบบจ าหน่ายไฟฟ้า (Wheeling Charge) ตามอัตราที่
สอดคล้องกับการส่งจ่ายพลังงานผ่านพื้นที่การให้บริการและระดับแรงดันต่าง ๆ 134 ซึ่งเป็น
ความเห็นชอบร่วมกันระหว่างผู้ใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้า และ กฟน./กฟภ. โดยอัตรา
ค่าบริการในเขตพื้นที่บริการและระดับแรงดันต่าง ๆ จะเป็นตามข้อก าหนดเกี่ยวกับอัตรา

 
131 ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 64 ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
ก าหนดนโยบายและแนวทางการก าหนดอัตราค่าบริการในการประกอบกิจการพลังงาน และตามมาตรา 65 ให้คณะกรรมการก ากับดูแลอัตราค่าบริการที่
ผู้รับใบอนุญาตก าหนดให้เป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่ได้รับความเห็นชอบตามมาตรา 64 อย่างไรก็ตาม กรณีมีข้อสังเกตว่า ในปัจจุบัน กกพ. ยัง
ไม่ได้ออกประกาศก าหนดหลักเกณฑ์การก าหนดอัตราค่าบริการของผู้รับใบอนุญาตระบบส่งและใบอนุญาตจ าหน่ายไฟฟ้าซึ่งสามารถเป็นผู้ให้บริการ
ส่งผ่านไฟฟ้า (wheeling service) จากผู้ผลิตไฟฟ้าที่ไม่มีระบบโครงข่ายไฟฟ้าไปยังผู ้ใช้ไฟฟ้า แตกต่างจากองค์กรก ากับดูแล กิจการพลังงานใน
ต่างประเทศที่ได้ใช้อ านาจในการออกหลักเกณฑ์ในการก าหนดค่าบริการระบบโครงข่ายและใช้อ านาจในการอนุมัติอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายเพื่ อ
ส่งผ่านไฟฟ้าที่ผู ้ประกอบการระบบโครงข่ายจะเรียกเก็บจากผู ้ใช้บริการ  เช่น Rules for Setting Transmission Wheeling Rates for 2003 to 
around 2027 (Energy Regulatory Commission of Philippines) และ National Electric Power Regulatory Authority (Wheeling of Electric 
Power) Regulations 2015 (Pakistan) 
132 ตาม DCUSA ของสหราชอาณาจักร วิธีการค านวณค่าบริการโดยทั่วไป (common distribution charging methodology หรือ CDCM) นั้น ได้ถูก
ผนวกไว้เป็นเอกสารแนบท้ายสัญญา DCUSA 
133 ตามแนวทางของสหภาพยุโรป ค่าเชื่อมต่อ (connection charge) เป็นการคิดครั้งเดียวส าหรับการเชื่อมต่อครั้งแรกหรือเป็นเชื่อมต่อโครงข่ายเดิมที่
ถูกขยาย 
134 ตาม Rate Policy and Procedures Manual: Distribution Wheeling Service (SMUD) นั้นค่าบริการจะแตกต่างกันตามประเภทของบริการที่
ต้องการ โดยจะตั้งอยู่บนพื้นฐานการได้รับชดเชยทุนที่ SMUD ใช้ไป และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่เกิดขึ้นในการให้บริการแก่ผู้ขอรับบริการ 
นอกจากนี้ ภาคเอกชนยังได้ให้ความเห็นว่าการก าหนดค่าบริการระบบจ าหน่ายนั้นยังควรพิจารณาเปรียบเทียบกับกรณีที่ผู้ผลิตไฟฟ้าลงทุนสร้า งสายส่ง
เอง เนื่องจากหากบริษัทลงทุนสร้างสายส่งเอง จะสามารถใช้งานได้ตลอดอายุสัญญาการซื้อขายไฟฟ้าแน่นอน เนื่องจากเป็นทรัพย์สินของบริษัทเอง หาก
พิจารณาเงินลงทุน (Investment) และผลตอบแทน (Return) เปรียบเทียบกับอัตราค่าบริการที่การไฟฟ้าจะเรียกเก็บจากค่าบริการโครงข่ายจ าหน่าย 
การลงทุนสร้างระบบเองจะคุ้มกว่าหรือไม่ 
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ค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟน./กฟภ. ซึ่งปรากฏตามเอกสารแนบท้ายสัญญา
หมายเลข 4 

5.2 ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ช าระค่าบริการในการเชื่อมต่อ หรือค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่ กฟน./กฟภ. 
ประกาศก าหนด โดยเป็นการคิดค่าบริการโดยสอดคล้องกับวิธีการคิดค่าบริการที่ได้รับความเห็นชอบจาก กกพ. 
หลังจากวันที่สัญญามีผลใช้บังคับ 

5.3 ผู้ใช้บริการที่เชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าจะต้องไม่ใช้อุปกรณ์ของตนในลักษณะที่เกินกว่าปริมาณ
พลังไฟฟ้าที่ก าหนด 

5.4 ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามค าสั่งการเกี่ยวกับการใช้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟน./กฟภ. 
ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด และห้ามด าเนินการใด ๆ กับทรัพย์สินที่ใช้ใน
การเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าโดยไม่แจ้งให้ กฟน./กฟภ. ทราบเป็นหนังสือล่วงหน้า ยกเว้นกรณีที่อาจจะท า
ให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตหรือทรัพย์สินของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด  

 

6. หน้าที่ของ กฟน /กฟ   ในการใหบ้ริการระบบโครงขา่ยไฟฟ้า 

6.1 กฟน./กฟภ. มีหน้าที่ให้บริการระบบจ าหน่ายไฟฟ้าและระบบโครงข่ายไฟฟ้าตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมไฟฟ้าที่ดี ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญาฉบับนี้135 และสอดคล้องกับข้อก าหนดเกี่ยวกับ
การเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า ข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้า และข้อก าหนดเกี่ยวกับ
การปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 

6.2 กฟน./กฟภ. สงวนสิทธิ์สั่งลดการส่งผ่านของปริมาณพลังไฟฟ้าของผู้ใช้บริการหรือตัดการเชื่อมต่อที่มี
การส่งผ่านไฟฟ้ามากกว่า 105% ของปริมาณที่ก าหนดในข้อ 3.1 ของสัญญาฉบับนี้136 ในกรณีที่ผู้ใช้บริการมิได้
ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ก าหนดในสัญญาฉบับนี้และ/หรือไม่สอดคล้องกับข้อก าหนดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อระบบโครงข่าย

 
135 ภาคเอกชนได้แสดงความเห็นว่า กฟน./กฟภ. ควรกำหนดระดับของความน่าเชื่อถือของการให้บริการระบบจำหน่าย เนื่องจากหากเอกชนจะต้องซื้อ
ขายไฟกันโดยใช้โครงข่ายของการไฟฟ้า จึงเกิดคำถามว่า โครงข่ายของการไฟฟ้าสามารถให้ความมั่นคงและความน่าเชื่อถือในระดับที่ลูกค้าต้อ งการได้
หรือไม่ ด้วยเหตุนี้ จึงมีการเติมถ้อยคำให้ กฟน./กฟภ. ปฏิบัติตาม “แนวเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไฟฟ้าที่ดี” โดยมีข้อสังเกตว่าคุณภาพการให้บริการจะตอ้ง
สอดคล้องกับ Grid Code ที่ออกโดย กฟน./กฟภ. ตามความเห็นชอบของ กกพ. อีกด้วย 
136 ภาคเอกชนแสดงข้อกังวลว่าการให้สิทธิแก่ กฟน. และ กฟภ. เพียงฝ่ายเดียวในการลดการผ่านพลังไฟฟ้าหรือถูกตัดการเชื่อมต่ออาจก่อให้เกิดความไม่
เป็นธรรมกับผู้ใช้บริการได้ (เช่น อาจทำให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่ได้ทำกับลูกค้าของตนได้) ด้วยเหตุนี้  คณะผู้วิจัยจึงขอ
เสนอให้ตัดส่วนของการ “สงวนสิทธิ์ในการบริหารปริมาณไฟฟ้าให้เป็นของ กฟน./กฟภ. แต่เพียงผู้เดียว” ทั้งนี้ เนื่องจากการให้บริการระบบโครงข่าย
จะต้องเป็นตามข้อกำหนดการให้บริการระบบโครงข่ายที่ กกพ. อนุมัติ ดังนั้น การที่ กฟน. หรือ กฟภ. จะสั่งให้ลดการผ่านพลังไฟฟ้าหรือถู กตัดการ
เชื่อมต่อนั้นย่อมเป็นตามข้อกำหนดดังกล่าว ซึ่งได้เติมข้อความดังกล่าวในตอนท้ายของข้อ 6.1 
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ไฟฟ้า ข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้า และข้อก าหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติการระบบโครงข่าย
ไฟฟ้า137 

 

7. หน้าที่ของผู้ใช้บริการระบบจ าหน่ายไฟฟ้าในการช าระค่าบริการที่ กี่ยวข้องกับการรักษาและก ากับ
ดูแลระบบไฟฟ้า 

7.1 อัตราค่าบริการส าหรับการรักษาความสมดุลของระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 

7.1.1 ภายใต้บังคับของการยืนยันปริมาณพลังงานไฟฟ้าตามข้อ 8138 กฟน./กฟภ. จะพิจารณาความไม่
สมดุล (imbalance) จากผลต่างของปริมาณพลังงานไฟฟ้าตามที่ก าหนดในข้อ 3.1 กับด้านภาระไฟฟ้าจากมาตรวัด
พลังงานไฟฟ้าของผู้ใช้บริการ และความคลาดเคลื่อนของปริมาณพลังไฟฟ้าจากแผนการส่งผ่านพลังงานไฟฟ้า
รายวัน โดยหักก าลังไฟฟ้าสูญเสียของสายส่งไฟฟ้า ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อก าหนดเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้า (Operation Code)  

7.1.2 ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ต้องช าระค่าบริการในกรณีที่เกิดความไม่สมดุล (imbalance rate) ในกรณีมีการ
ใช้บริการรักษาความสมดุลของระบบจ าหน่ายไฟฟ้าซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก กกพ. แล้ว โดยจะต้องมีลักษณะที่
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี 

7.1.2.1 เมื่อเกิดความไม่สมดุลในกรณีที่ผู้ใช้บริการโครงข่ายไฟฟ้าผลิตไฟฟ้าได้มากกว่าก าลัง ไฟฟ้าที่
ลูกค้าของผู้ใช้บริการโครงข่ายไฟฟ้าต้องการ กฟน./กฟภ. มีหน้าที่รับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินใน
อัตรา 50 % ของอัตราค่าไฟฟ้าขายปลีก 

7.1.2.2 เมื่อเกิดความไม่สมดุลในกรณีที่ผู ้ใช้บริการผลิตไฟฟ้าได้น้อยกว่า ก าลังไฟฟ้าที่ลูกค้าของ
ผู้ใช้บริการโครงข่ายไฟฟ้าต้องการ กฟน./กฟภ. มีหน้าที่ในการจัดหาไฟฟ้าส่วนขาดให้กับ
ลูกค้าของผู้ใช้บริการโครงข่ายไฟฟ้า โดยจ าหน่ายไฟฟ้าส่วนขาดในอัตรา 110% ของอัตราค่า
ไฟฟ้าขายปลีก 

 
137 การเพิ่มเหตุในการสั่งลดการส่งผ่านหรือตัดการเชื่อมต่อในข้อ 6.2 ส่วนท้าย เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความกังวลของภาคเอกชนที่ต้องการให้เกิดความ
ชัดเจนว่ามีกรณีใดที่ กฟน./กฟภ. จะมีสิทธิสั่งลดการส่งผ่ายหรือการตัดการเชื่อมต่อได้ 
138 ต้องพิจารณาจากปริมาณที่ได้รับการยืนยันตามกระบวนการที่ก าหนดในข้อ 9. 
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7.1.2.3 เมื่อเกิดกรณีที่ผู้ใช้บริการผลิตไฟฟ้าได้เท่ากับก าลังไฟฟ้าที่ลูกค้าของผู้ใช้บริการโครงข่าย
ไฟฟ้า แต่มีการผลิตไฟฟ้าได้ไม่ตรงกับก าลังผลิตที่ได้แจ้งกับทาง กฟน./กฟภ. ไว้ ผู้ใช้บริการมี
หน้าที่ในการช าระค่าปรับในอัตรา 10% ของอัตราค่าไฟฟ้าขายปลีก 

7.1.3 ในกรณีที่เกิดความไม่สมดุลไม่เกินกว่า ... กฟน./กฟภ. ไม่มีสิทธิคิดค่าปรับตามข้อ 12.2139 

7   อัตราค่าบริการส าหรับการ สริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้า (Backup และ Ancillary services) 

7.2.1 กฟน./กฟภ. มีหน้าที่ให้บริการเสริมความมั่นคงของระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้กับผู้ใช้บริการระบบ
โครงข่ายไฟฟ้า ตามข้อก าหนดและเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญาเสริมความมั่นคงระหว่าง กฟน./กฟภ. และข้อก าหนด
การใช้บริการ ซึ่งมีการก าหนดว่าผู้ใช้บริการจะช าระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามอัตราที่ก าหนดในข้อ 7.2.2 

7.2.2 ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ต้องช าระค่าบริการเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้า โดยค านวณจากจ านวน
กิโลวัตต์ตามหลักเกณฑ์ที่ กฟน./กฟภ. ประกาศและได้รับความเห็นชอบจาก กกพ. แล้ว140 โดยจะต้องมีลักษณะที่
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์คือ กฟน./กฟภ. มีสิทธิเรียกเก็บค่าบริการเพื่อการเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าที่ได้
จ่ายไปเพื่อรักษาความมั่นคงของระบบไฟฟ้า ตามข้อก าหนดเกี่ยวกับอัตราค่าบริการซึ่งปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
สัญญาหมายเลข 6 

7   อัตราค่าบริการที่ กิดค่าใช้จ่ายจากนโยบาย าครัฐ 

ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ต้องช าระค่าบริการที่เกิดค่าใช้จ่ายจากนโยบายภาครัฐตามหลักเกณฑ์ที่ กฟน./กฟภ. 
ประกาศและได้รับความเห็นชอบจาก กกพ. ตามข้อก าหนดเกี่ยวกับอัตราค่าบริการซึ่งปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
สัญญาหมายเลข 7 

 

8. การยืนยัน (statement) 

8.1 กฟน./กฟภ. จะส่งค ายืนยันปริมาณพลังงานไฟฟ้าให้ผู้ใช้บริการภายในเวลา [..] นับแต่วันที่ กฟน./
กฟภ. ให้บริการระบบส่งไฟฟ้าและระบบโครงข่าย 

 
139 ภาคเอกชนได้เสนอให้เฉพาะกรณีที่เกินกว่าจ านวนที่ก าหนดจึงจะต้องเสียค่าปรับ (หากไม่เกิดก็จะเสียเฉพาะค่า Imbalance Charge) 
140 ในปัจจุบันยังไม่มีระเบียบ กกพ. ซึ ่งกำหนดหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าบริ การเสริมสร้างความมั่นคงของระบบไฟฟ้าตามมาตรา 65 ของ
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550. จึงควรมีการพัฒนากฎระเบียบดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลอัตราค่าบริการในการใช้
บริการระบบจำหน่ายไฟฟ้า 
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8.2 ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ต้องพิจารณาและให้การรับรองค ายืนยันที่ กฟน./กฟภ. ส่งให้ ตาม ข้อ 8.1 ภายใน 
[..] วันนับแต่วันที่ กฟน./กฟภ. ส่งค ายืนยันตามข้อ 8.1 ในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่พิจารณาและส่งค ารับรองให้ กฟน./
กฟภ. ในเวลาดังกล่าวให้ถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับค ายืนยันที่ กฟน./กฟภ. ส่งตามข้อ 8.1 

8.3 ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ถูกส่งผ่านระบบจ าหน่ายและระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่ได้รับการยอมรับโดย
ผู้ใช้บริการ จะถือเป็นปริมาณพลังงานไฟฟ้าจริง (Actual Capacity) และจะถูกใช้ในการค านวณการเรียกเก็บเงิน
และการช าระเงินตามข้อ 9. ต่อไป 

8.4 หากปรากฏว่าค ายืนยันของ กฟน./กฟภ. ตามข้อ 8.1 และ/หรือ ค ารับรองของผู้ใช้บริการ ตามข้อ 
8.2 มีความคลาดเคลื่อน ให้ทั้งสองฝ่ายตกลงกันแก้ไขความคลาดเคลื่อนดังกล่าวได้โดยไม่ชักช้า 

 

9. การ รียก ก็บ งินและการช าระ งิน (Billing and Payment) 

9.1 ในการเรียกเก็บค่าบริการในการเชื่อมต่อ (connection charge) และค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
(wheeling charge) ตามที่ก าหนดในข้อ 5. ค่าบริการในกรณีที ่เกิดความไม่สมดุล ( imbalance rate) ตามที่
ก าหนดในข้อ 7.1 และค่าบริการเสริมความมั่นคงของระบบโครงข่ายไฟฟ้าตามที่ก าหนดในข้อ 7.2 กฟน./กฟภ. มี
หน้าที่ต้องเรียกเก็บเงิน โดยค านวณจากปริมาณไฟฟ้าจริงตามข้อ 8. โดยด าเนินการตามวิธีการและขั้นตอนที่
ก าหนดในข้อ 9. นี ้

9.2 กฟน./กฟภ. จะออกใบแจ้งหนี้ไปยังผู้ใช้บริการภายในวันที่ ... ของเดือน ซึ่งใบแจ้งหนี้ดังกล่าวจะระบุ
ถึงค่าบริการส าหรับการบริการใด ๆ ตามสัญญานี้ 

9.3 ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ช าระค่าบริการตามที่ กฟน./กฟภ. ได้ออกใบแจ้งหนี้ตามข้อ 9.2 โดยผู้ใช้บริการมี
หน้าที่ช าระอัตราค่าบริการภายใน ... วันนับแต่ที่ได้รับใบแจ้งหนี้ 

9.4 ในกรณีที่ผู้ใช้บริการผิดนัดช าระหนี้ กฟน./กฟภ. มีสิทธิเรียกดอกเบี้ยผิดนัด ตามอัตราดอกเบี้ยขั้นต ่า
ของเงินกู้เบิกเกินบัญชี ซึ่งประกาศโดยธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) บวกด้วยสอง [Minimum Overdraft 
Rate (MOR) +2] นับตั้งแต่วันที่ผิดนัดจนกว่าจะช าระเงินแล้วเสร็จอีกส่วนหนึ่ง 

9.5 ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ต้องช าระดอกเบ้ียของค่าบริการค้างช าระในอัตราร้อยละ …141 

 
141 ตาม DSOAR ของประเทศฟิลิปปินส์ ผู้ให้บริการระบบจ าหน่ายไฟฟ้าที่ยังไม่ได้ค่าบริการสามารถคิดดอกเบี้ยในอัตราไม่เกิน 12% ต่อปีนับจากวันที่
ครบก าหนดช าระหนี ้การจ่ายดอกเบี้ยนั้น โดยไม่เป็นการตัดสิทธิที่จะได้รับการการเยียวยาอื่น ๆ ตามกฎหมาย 
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10  การ ปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย (Change-in-law) 

10.1 ในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายส่งผลกระทบต่อการให้บริการระบบโครงข่ายซึ่งส่งผลให้ต้อง
มีการปรับขึ้นค่าบริการระบบจ าหน่ายไฟฟ้า ค่าบริการส าหรับการรักษาความสมดุลของระบบจ าหน่ายไฟฟ้า อัตรา
ค่าบริการส าหรับการเสริมความมั่นคงของระบบจ าหน่ายไฟฟ้า หรือ ค่าบริการที่เกิดค่าใช้จ่ายจากนโยบายภาครัฐ
ให้สูงขึ้น กฟน./กฟภ. มีสิทธิเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เพิ ่มสูงขึ ้นจากเหตุของการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายจาก
ผู้ใช้บริการเกินกว่าค่าบริการที่เรียกเก็บตามปกติไดต้ามหลักเกณฑ์การเรียกเก็บค่าบริการที่ กกพ. เห็นชอบแล้ว142 

10.2 ในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายส่งผลกระทบต่อการให้บริการระบบโครงข่ายซึ่งส่งผลให้มี
การปรับลดค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้า ค่าบริการส าหรับการรักษาความสมดุลของระบบไฟฟ้า อัตราค่าบริการ
ส าหรับการเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้า หรือ ค่าบริการที่เกิดค่าใช้จ่ายจากนโยบายภาครัฐให้สูงขึ้น กฟน./
กฟภ. มีสิทธิปรับลดค่าบริการลงไดต้ามหลักเกณฑ์การเรียกเก็บค่าบริการที่ กกพ. เห็นชอบแล้ว 

10.3 ในการขอรับการอนุมัติการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมจาก กกพ. ตาม 10.1  หรือ 10.2 นั้น กฟน./
กฟภ. จะต้องยื่นค าขอโดยไม่ชักช้า โดยระบุถึงรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการเปลี่ยนทางกฎหมาย และเหตุของการ
ต้องเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมอันผลจากการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายนั้น และจะต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบโดย
ไม่ชักช้า143 

10.4 ในกรณีที ่ กฟน./กฟภ. มีสิทธิเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมอันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงทาง
กฎหมายตามข้อ 10. นี้ ซึ่งส่งผลผู้ใช้บริการไม่ประสงค์จะใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าต่อไปให้ผู้ใช้บริการมีสิทธิ
ขอเลิกสัญญาได้โดยไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายตามข้อ 13.2144 

  

 
142 อาจมีการวางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการปรับอัตราค่าบริการล่วงหน้าซึ่ง กกพ. กำหนดหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าบริการของผู้รับใบอนุญาตแต่ละ
ประเภทและกำกับดูแลอัตราค่าบริการที่ผู้รับใบอนุญาตกำหนดให้เป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่ได้รับความเห็นชอบตามมาตรา 65 และมาตรา 66 
ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 นอกจากนี้  กฟน./กฟภ. มีหน้าที่เสนออัตราค่าบริการเพื่อให้ กกพ. ให้ความเห็นชอบตาม
มาตรา 67 ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 
143 ภาคเอกชนให้ความเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้านั้นอาจไม่เกิดขึ้น เนื่องจากเป็นการลงทุนระยะยาวและต้นทุนอา จ
ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแม้ว่าจะเป็นกรณีการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย อย่างไรก็ตาม คณะผู้วิจัยเห็นว่าต้นแบบสัญญาควรเปิดช่องให้มีการปรั บเปลี่ยน
อัตราได้หากมีความจำเป็น โดยอาศัย กกพ. เป็นผู้ทำหน้าที่กำกับดูแลการปรับเปลี่ยนอัตราค่าบริการ 
144 ข้อเสนอของภาคเอกชน 
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11  การผิดสัญญา 

11.1 เหตุการณ์ใด ๆ ดังต่อไปน้ีให้ถือว่าเป็นเหตุผิดสัญญา 
11.1.1 คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ก าหนดในสัญญานี้  
11.1.2 ผู้ใช้บริการไม่สามารถปฏิบัติตามข้อก าหนดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า 

(Connection Code) หรือข้อก าหนดเกี ่ยวกับการใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
(Service Code) หร ือข ้อก  าหนดเก ี ่ยวก ับการปฏิบ ัติ การระบบโครงข ่ายไฟฟ้า 
(Operation Code) หรือ  

11.1.3 ผู้ใช้บริการโอนสิทธิในการใช้ระบบจ าหน่ายไฟฟ้าโดยฝ่าฝืนต่อหน้าที่และวิธีการที่
ก าหนดในข้อ 16 

11.2 ในกรณีเกิดเหตุผิดสัญญาตาม ข้อ 11.1 คู่สัญญาฝ่ายที่ผิดสัญญาจะต้องแก้ไขการผิดสัญญาภายใน 
30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง  เว้นแต่กรณีที่คู่สัญญาจะได้ตกลงกันเป็นอย่างอื่น145 
หากคู่สัญญาฝ่ายที่ผิดสัญญาไม่สามารถแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาดังกล่าว คู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ได้ผิดสัญญา
มีสิทธิเรียกร้องให้ฝ่ายที่ผิดสัญญาปฏิบัติการตามหน้าที่ที ่ก าหนด หรือ พักการช าระค่าบริการ หรือ พักการ
ปฏิบัติการตามหน้าที่ของตน146 หรือใช้สิทธิตามกฎหมายในการชดใช้ค่าเสียหาย147 ที่เกิดขึ้น 

11.3 หากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญานี้เนื่องจากเหตุสุดวิสัย สัญญาฉบับนี้ยังมีผลใช้
บังคับต่อไปแต่คู่สัญญาฝ่ายนั้นพักการปฏิบัติการตามสัญญาในช่วงเวลาที่เกิดสุดวิสัยนั้นและให้ผลดังต่อไปน้ี 

11.3.1 คู่สัญญาที่ประสบเหตุสุดวิสัยจะต้องส่งหนังสือไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายเพื่ออธิบายถึงเหตุสุดวิสัย 
ระยะเวลาที่คาดว่าเหตุสุดวิสัยจะกินเวลา และผลกระทบ 

11.3.2 การพักการช าระหน้ีนั้นจะต้องไม่มีระยะเวลานานกว่าระยะเวลาของเหตุสุดวิสัย148 

 
145 เพื่อเปิดช่องให้เกิดความยืดหยุ่นและเหมาะสมแก่กรณีอันเป็นความเห็นที่ภาคเอกชนได้แสดงความเห็น 
146 ตาม DCUSA ของสหราชอาณาจักร การที่ผู้ใช้บริการไม่ช าระหนี้ภายใน 4 วันท าการหลังจากได้รับหนังสือแจ้งการช าระหนี้ล่าช้าจะถือว่าเป็นการผิด
สัญญาในข้อที่เป็นสาระส าคัญ (material breach) ในกรณีนี้ ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการระบบจ าหน่ายไฟฟ้ามีสิทธิที่จะหยุดการให้บริการและมี
หนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ใช้บริการและคณะกรรมการของ DCUSA 
147 ขอบเขตของค่าเสียหายนั้นสามารถอธิบายได้ตามที่กำหนดในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 222 ซึ่งกำหนดว่า การเรียกเอาค่าเสียหายนั้น 
ได้แก่เรียกค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายเช่นที่ตามปกติย่อมเกิดขึ้นแต่การไม่ชำระหนี้นั้น เจ้าหนี้จะเรียกค่าสินไหมทดแทนได้ แม้ กระทั่งเพื่อความ
เสียหายอันเกิดแต่พฤติการณ์พิเศษ หากว่าคู่กรณีที่เกี่ยวข้องได้คาดเห็นหรือควรจะได้คาดเห็นพฤติการณ์เช่นนั้นล่วงหน้าก่อนแล้ว 
148 ตาม DSOAR ของประเทศฟิลิปปินส์ ผู้ให้บริการระบบจ าหน่ายไฟฟ้าจะไม่รับผิดต่อผู้ใช้บริการในกรณีที่การไม่ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใด ๆ  ของผู้
ให้บริการ ภายใต้ข้อตกลงนี้ในกรณีที่การไม่ด าเนินการดังกล่าวเป็นผลโดยตรงหรือมีสาเหตุโดยตรงจากเหตุสุดวิสัย และเหตุการณ์โดยบังเอิ ญรวมถึง
เหตุการณ์อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ให้บริการ 
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11.3.3 เหตุสุดวิสัยไม่เป็นเหตุให้ความรับผิดที่มีอยู่ก่อนเกิดเหตุสุดวิสัยยุติลง 
11.3.4 คู่สัญญาฝ่ายที่ประสบเหตุจะต้องใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการะเยียวยาการไม่สามารถ

ปฏิบัติการตามสัญญา 
11.3.5 ให้คู่สัญญาปรึกษากันว่าจะด าเนินการตามสัญญาอย่างไรต่อไป โดยเร็วที่สุดภายหลังจากที่

เกิดเหตุสุดวิสัย 
11.3.6 ในกรณีที่คู่สัญญาไม่สามารถก าหนดมาตรการเยียวยาได้ภายในระยะเวลา ….. วัน คู่สัญญา

สามารถตกลงกันเลิกสัญญาได้ 

 

12  บทปรับ149 

12.1 ในกรณีที ่คู ่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ปฏิบัติการตามสัญญา เว้นแต่เป็นกรณีที ่การไม่สามารถ
ปฏิบัติการตามสัญญาได้นั้นเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยและได้มีการด าเนินการตามข้อ 11.3 แล้ว คู่สัญญาฝ่าย
ดังกล่าวมีหน้าที่ต้องช าระคา่ปรับให้กับอีกฝ่ายในอัตรา ...150  

12.2 ในกรณีที่เกิดความไม่สมดุลตามข้อ 7.1.4 ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ต้องช าระเงินค่าปรับตามอัตรา151 ซึ่ง
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 5.152 

12.3 ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายที่มีหน้าที่ต้องช าระค่าปรับตามข้อ 12.1 ค้างค่าปรับ คู่สัญญาอีกฝ่ายมีสิทธิคิด
ดอกเบี้ยส าหรับเบี้ยปรับคงค้างตามอัตราดอกเบี้ยขั้นต ่าของเงินกู้เบิกเกินบัญชี ซึ่งประก าศโดยธนาคารกรุงไทย 

 
149 ภาคเอกชนได้แสดงความคิดเห็นว่าในกรณีที่ฝ่ายผู้ให้บริการ เช่น กฟน. หรือ กฟภ. นั้นไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ เช่น โครงข่ายไฟฟ้า เกิดความ
บกพร่องส่งผลให้ผู้ผลิตไม่สามารถส่งไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าได้แล้วผู้ใช้ไฟฟ้าปรับเงินผู้ผลิต  กรณีนี้ กฟน. และ กฟภ. ก็ควรจะชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าว
ให้กับผู้ใช้บริการ ด้วยเหตุนี้ คณะผู้วิจัยจึงได้เติมส่วนของบทปรับซึ่งให้สิทธิเรียกร้องแก่ผู้ใช้บริการซึ่งได้รับความเสียหายจาก การไม่สามารถปฏิบัติตาม
สัญญาของ กฟน. หรือ กฟผ. ได้ โดยการก าหนดบทปรับซึ่งใช้บังคับการทางฝั่งผู้ให้บริการด้วย สอดคล้ องกับการแนวทางของข้อก าหนดเงื่อนไขการใช้
บริการระบบจ าหน่ายไฟฟ้า (Wheeling of Electric Power) ของประเทศปากีสถาน (ซึ่งใช้บังคับการคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่ใช่เฉพาะกับผู้ใช้บริการ) ซึ่ง
คณะผู้วิจัยขอเสนอปรับสัญญาข้อ 12.1 ให้สามารถก าหนดค่าปรับให้กับคู่สัญญาฝ่ายที่ผิดสัญญาซึ่งรวมถึง กฟน. หรือ กฟภ. ได้ 
150 ภาคเอกชนให้ความเห็นว่าการคิดค่าปรับ 2 เท่าของค่าบริการเป็นอัตราที่สูงเกินไป และควรมีการอธิบายฐานการคิดเพื่อกำหนดอัตราค่าเบี้ยปรับ 
151 ตามข้อก าหนดเงื่อนไขการใช้บริการระบบจ าหน่ายไฟฟ้า (Wheeling of Electric Power) ของประเทศปากีสถาน หากคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติ
หรือปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนบทบัญญัติใดๆ ของข้อบังคับเหล่านี้หรือค าสั่ง หรือค าสั่งใด ๆ โดยหน่วยงานภายใต้ข้อบังคับเหล่านี้หรือได้รู้ถึงหรือ
จงใจอนุญาตหรือจงใจให้เกิดความล้มเหลวการปฏิเสธหรือการฝ่าฝืนดังกล่าวจะต้องมีโทษเป็นค่าปรับซึ่งอาจขยายไปถึง 100 ล้านรูปี 
152 ภาคเอกชนได้เสนอให้เฉพาะกรณีที่เกินกว่าจ านวนที่ก าหนดจึงจะต้องเสียค่าปรับ (หากไม่เกิดก็จะเสียเฉพาะค่า Imbalance Charge) 
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จ ากัด (มหาชน) บวกด้วยสอง [Minimum Overdraft Rate (MOR) +2] นับตั้งแต่วันที่ผิดนัดจนกว่าจะช าระเงิน
แล้วเสร็จอีกส่วนหนึ่ง153 

12.4 ในกรณีที่ผู้ใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้ามีหน้าที่ต้องช าระค่าปรับให้กับ กฟน./กฟภ. ตามข้อ 12.1 
กฟน./กฟภ. มีสิทธิหักหลักประกัน/เรียกร้องให้ผู้รับประกันตามหนังสือค ้าประกันช าระค่าปรับให้กับ กฟน./กฟภ. 
ตามจ านวนที่เกิดความเสียหายขึ้น 

12.5 การใช้สิทธิหักหรือริบหลักประกัน โดย กฟน./กฟภ. ตามข้อ 12. นี้ไม่เป็นการตัดสิทธิของ กฟน./
กฟภ. ในการเรียกร้องค่าเสียหายในส่วนที่เกินกว่าหลักประกันที่ผู้ใช้บริการได้ส่งมอบให้กับ กฟน./กฟภ. 

12.6 ในกรณีที่มีการหักหรือริบหลักประกัน ผู้ใช้บริการมีหน้าที่วางหลักประกันเพ่ิมเติมเพื่อให้หลักประกัน
นั้นมีจ านวนครบถ้วน154 

 

13. การ ลิกสัญญา 

13.1 ให้สัญญาฉบับนี้ยกเลิกได้หากว่าคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษร 

13.2 คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งมีสิทธิบอกลิกสัญญา โดยต้องแจ้งคู่สัญญาอีกฝ่ายล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ...... เป็นลาย
ลักษณ์อักษร 

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามความในวรรคหนึ่ง และก่อให้เกิดความเสียหายเกิดขึ้นกับ
คู่สัญญาอีกฝ่าย ให้ฝ่ายที่ได้รับความเสียหายมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายได้ตามที่เกิดขึ้นจริง155 

เว้นแต่กรณีตามข้อ 10.4156 ในกรณีที่ ผู้ใช้บริการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามความในวรรคหนึ่ง และ
ก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นกับ กฟน./กฟภ. ซึ่งรวมถึงการสูญเสียรายได้อันพึงได้รับจากการให้บริการระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าจนครบอายุสัญญา กฟน./กฟภ. สามารถหักและ/หรือริบเงินหลักประกันตามส่วนของความ

 
153 ใช้กับคู่สัญญาฝ่ายที่ผิดสัญญาและมีหน้าที่ต้องช าระค่าปรับตามข้อ 12.1 ที่ได้เสนอใหม่  ทั้งนี้ หากไม่ได้ก าหนดอัตราดอกเบี้ยเอาไว้ดอกเบี้ยผิดผิดนัด
ในอัตราร้อยละ 3 ต่อปีตามและห้ามมิให้คิดดอกเบี้ยซ้อนดอกเบี้ยในระหว่างผิดนัดตามมาตรา 224 ประกอบมาตรา 7 ของประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ซึ่งถูกแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. 2564 
154 ตาม DSOAR ของประเทศฟิลิปปินส์ หากมีการหักหรือรับหลักประกันเพื่อช าระค่าบริการคงค้างผู้ใช้บริการมีหน้าที่เติมหลักประกันให้เต็มจ านวน 
155 ภาคเอกชนได้แสดงความเห็นว่าในเรื่องของการยกเลิกสัญญา หากผู้ให้บริการสามารถยกเลิกสัญญาได้จะท าให้เกิดความเสี่ยงกับผู้ใช้บริการมา กๆ 
อาจจะต้องมีการก าเนิดเงื่อนไขการยกเลิกสัญญารวมไปถึงการชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากการยกเลิกสัญญาให้ชัดเจน ด้วยเหตุนี้จึงควรก าหนดให้ฝ่าย
ผู้ใช้บริการสามารถเรียก่าเสียหายจากการที่ กฟน. หรือ กฟภ. เลิกสัญญาก่อนก าหนดได้ 
156 ข้อเสนอของภาคเอกชน 
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เสียหาย157ได้ ทั้งนี้ การใช้สิทธิหักและริบหลักประกันดังกล่าวไม่เป็นการตัดสิทธิของ กฟน./กฟภ. ในการเรียก
ค่าเสียหายที่เกินไปกว่าจ านวนหลักประกันที่ผู้ใช้บริการได้วางเอาไว้ 

13.3 คู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ได้ผิดสัญญา มีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี้หากเกิดเหตุที่ผิดสัญญาขึ้นโดยไม่ได้รับ
การแก้ไขตามที่ก าหนดในข้อ 11.2 โดยการท าค าบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร 

 

ส่วนของกฎหมาย (Legal Part) 

14. การติดต่อสื่อสาร 

14.1 การสื่อสารสั่งงานปกติให้ใช้ระบบ Party Line หรือ โทรศัพท์ หรือ วิทยุสื่อสาร ส่วนการประสานงาน
ทางด้านปฏิบัติการที่จะมีผลต่อการคิดค่าไฟฟ้าจะต้องส่งทางสื่ออินเตอร์เน็ต โทรสาร หรือวิธีอื่นที่ กฟน./กฟภ. 
ก าหนด 

14.2 ในกรณีส่งทางโทรสาร ผู้ส่งจะลงลายมือชื่อในด้านของผู้ส่งและผู้รับจะต้องลงลายมือชื่อในด้านของ
ผู้รับ และส่งโทรสารกลับมาให้ผู้ส่งเก็บส าเนาไว้ 1 ชุด ในกรณีที่มีปัญหาในการส่งโทรสาร คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จะ
ใช้ เครื่องบันทึกข้อความสนทนา เพื่อบันทึกข้อความสนทนาโดยระบุชื่อทั้งสองฝ่าย เวลา และเหตุการณ์ต่าง ๆ ไว้  
เป็นหลักฐาน หรือจะใช้ระบบอื่นที่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน ส่วนพลังไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจะใช้ บันทึก
จากมาตรวัดพลังงานไฟฟ้าซึ่งทั้งสองฝ่ายสามารถเรียกข้อมูลมาดูได้โดยทางระบบ Telemetering หรือระบบ 
Automatic Meter Reading 

 

15. การแก้ไขสัญญา 

การแก้ไขสัญญาฉบับจะมีผลบังคับผูกพันคู่สญัญาเมื่อทั้งสองฝ่ายตกลงการแก้ไขเป็นลายลักษณอ์ักษรเท่าน้ัน 

 

 
157 ภาคเอกชนเสนอให้การระบุให้ชัดเจนว่าการหักหรือริบหลักประกันนั้นควรจะสะท้อนถึงความเสียหายและระยะเวลาที่เหลือของสัญญาด้วย เช่น หาก
สัญญาเหลือระยะเวลาเพียงหนึ่งปี การหักหลักประกันก็ควรจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จะเหมาะกว่าการริบหลักประกันทั้งหมด 
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16  การโอนสิทธิและหน้าทีต่ามสัญญาของผู้ใชบ้ริการ158 

16.1 ผู้ใช้บริการสามารถโอนสิทธิการใช้ระบบจ าหน่ายไฟฟ้าของตนตามสัญญานี้ให้กับบุคคลอื่นในกรณีการ
รวมกิจการและได้รับความยินยอมจาก กฟน./กฟภ. เป็นลายลักษณ์อักษร159  

16.2 ผู้รับโอนจะต้องเป็นบุคคลที่มีสิทธิตามกฎหมายในการใช้ระบบส่งไฟฟ้าและระบบโครงข่ายไฟฟ้าและ
จะต้องมีคุณสมบัติตามที่ กฟน./กฟภ. ประกาศก าหนด160 

16.3 ผู้รับโอนจะต้องเข้าท าสัญญาใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้า กับ กฟน./กฟภ. เพื่อก าหนดสิทธิและ
หน้าที่เกี่ยวกับการใช้ระบบโครงขา่ยไฟฟ้า ภายใต้เง่ือนไขดังต่อไปน้ี 

16.3.1 ในกรณีที่ผู้รับโอนไม่ได้ท าค าร้องขอเปลี่ยนแปลงจุดรับและส่งหรือข้อก าหนดอื่นในสัญญา
ฉบับนี้ ผู้รับโอนจะตกอยู่ในบังคับของข้อก าหนดตามสัญญาฉบับนี้ รวมถึงอัตราค่าบริการต่าง 
ๆ ตามที่ปรากฏในเอกสารแนบท้ายสัญญา  

16.3.2 ในกรณีที่ผู้รับโอนประสงค์จะเปลี่ยนจุดรับและส่งหรือข้อก าหนดใดในสัญญาฉบับนี้ กฟน./
กฟภ. มีดุลพินิจที่ให้ความยินยอมกับการเปลี่ยนดังกล่าว กฟน./กฟภ. มีสิทธิที่จะปฏิเสธการ
เปลี่ยนแปลงหากว่าการเปลี่ยนแปลงอาจก่อให้เกิดความไม่มั่นคงในระบบสายส่งไฟฟ้าได้ 
ทั ้งนี ้ ผู ้ร ับโอนมีหน้าที ่ร ับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที ่เกิดขึ ้นจากการที ่ กฟน./กฟภ. ต้อง
ท าการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบต่อระบบ (System Impact Study) อันเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงตามค าขอของผู้รับโอน 

16.4 ในกรณีที่มีการโอนสิทธิตามสัญญาฉบับนี้ ผู้โอนยังคงต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติการตามสัญญา
ฉบับนี้ทุกประการ เว้นแต่ กรณีที่ กฟน./กฟภ. และ ผู้โอนได้ตกลงกันเป็นลายลักษณ์ไว้เป็นอย่างอื่น 

 
158 ตาม DSOAR ของประเทศฟิลิปปินส์ ผู้ใช้บริการจะไม่โอนสิทธิการใช้บริการตามสัญญาฉบับนี้ให้กับบุคคลอื่น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ

ผู้ใช้บริการหรือสถานะใด ๆ ที่เกิดจากการควบรวมกิจการการรวมการแก้ไขข้อบังคับการรวมกิจการการขายธุรกิจหรือการโอนความเป็นเจ้าของ

ผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายในสามสิบ (30) วันตามปฏิทินนับจากวันที่มีผลบังคับใช้ การละเมิดข้อก าหนด

นี้จะท าให้ ผู้ให้บริการมีสิทธยิกเลิกข้อตกลงนี้ 
159 ภาคเอกชนได้ให้ความเห็นว่าการโอนสิทธิในการใช้ระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้นไม่ควรจะต้องขอความยินยอมจาก กฟน./กฟภ. ก่อน โดยมองว่าเป็นสิทธิ
ของผู้ใช้บริการ (เช่น อาจจะโอนให้กับสถาบันการเงินเพื่อประโยชน์ในการเป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงิน) อย่างไรก็ตาม คณะผู้วิจัยเห็ นว่าการใช้ระบบ
โครงข่ายอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของระบบโครงข่ายไฟฟ้าได้ ดังนั้น จึงเสนอให้คงข้อกำหนดในการขอความยินยอมจาก กฟน./กฟภ. เอาไว้ โดย
มีข้อสังเกตว่า กฟน./กฟภ. ควรจะพัฒนาแนวทางในการให้ความเห็นชอบกรณีการโอนสิทธิที่จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบเพื่อประโยชน์ของผู้ใช้บริการ 
160 คุณสมบัติของผู้ใช้บริการระบบจ าหน่ายเป็นคุณสมบัติอันเป็นสาระส าคัญของการเป็นคู่สัญญา การเข้าเป็นสมาชิกของ DCUSA จะต้องมีการยื่นค าขอ
ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด การปฏิเสธค าขออาจเกิดขึ้นโดยสาเหตุ บุคคลที่ประสงค์จะใช้บริการระบบจ าหน่ายของ SMUD นั้นจะต้องส่งใบขอรับบริการ
ตามที่ SMUD ก าหนด บุคคลที่ประสงค์จะใช้บริการระบบจ าหน่ายไฟฟ้าตาม Distribution Wheeling Service ของประเทศฟิลิปปินส์จะต้องมี
คุณสมบัติตามข้อก าหนดทั้งหมดภายใต้บริการการจัดจ าหน่ายและกฎการเปิดการเข้าถึง (DSOAR) ไม่มีหนี้ค้างช าระ 
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17  การระงับข้อพิพาท 

17.1 ผู้ใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่ประสบปัญหาจากการปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ หรือในกรณีที่มีความ
ประสงค์จะยื่นค าร้องหรืออุทธรณ์ใด ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ ให้ยื่นต่อ กกพ. เพื่อพิจารณาช้ีขาด 

17.2 ค าชี้ขาดของ กกพ. ให้ถือเป็นเด็ดขาดและถึงที่สุดผูกพันคู่สัญญา หาก กกพ. ไม่สามารถวินิจฉัยหาข้อ
ยุติได้ให้ศาลไทยเป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาด 

 

18  กฎหมายที่ใช้บังคับ 

สัญญานี้อยู่ภายใต้บังคับตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย 

สัญญานี้ได้ท าขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันทุกประการ คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความใน
สัญญานี้ดีแล้ว จึงลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือสัญญา
ฝ่ายละหนึ่งฉบับเก็บไว้เป็นหลักฐาน 

 

 

บริษัท..................................................... 
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ลงชื่อ........................................................พยาน 

(..............................................................................) 
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ลงชื่อ…………………………………………..ผู้ให้บริการ 

(..............................................................................) 

ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
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(..............................................................................) 

ต าแหน่ง............................................................. 



 

 
 

 
ข้อเสนอแนะและบทวิเคราะห์ 

ในการให้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าแก่บุคคลที่สาม 
 

 
เพื่อให้การกำหนดอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าและอัตราค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถ

นำไปใช้งานได้ในสถานการณ์จริง รวมถึงสามารถจูงใจให้มีผู้ขอใช้บริการเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายของการไฟฟ้า
ฝ่ายจำหน่าย ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงข้อเสนอแนะและบทวิเคราะห์ในการให้บริการระบบโครงโครงข่ายไฟฟ้าแก่
บุคคลที่สามโดยสามารถแบ่งเป็นหัวข้อต่าง ๆ ได้ดังนี้ 

1) การเร ียกเก็บอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าและอัตราค่าบริการอื ่น ๆ ตามปริมาณ 
(Volumetric) และตามความต้องการ (Demand) 

2) การกำหนดอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าและอัตราค่าบริการอื่ น ๆ ที่เกี ่ยวข้องควรมีการ
พิจารณาควบคู่กับค่าไฟฟ้าฐาน 

3) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้า อัตราค่าบริการระบบโครงข่าย
จำหน่ายไฟฟ้า และอัตราค่าบริการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

4) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับต้นแบบสัญญาสำหรับการเชื่อมต่อการให้บริการระบบโครงข่ ายจำหน่ายไฟฟ้า
สำหรับเช่ือมต่อโครงข่ายแก่บุคคลที่สาม 

 

7.1 การเรียกเก็บอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าและอัตราค่าบริการอื่น ๆ ตามปริมาณ 
(Volumetric) และตามความต้องการ (Demand) 

ในการคำนวณอัตราค่าบริการต่าง ๆ ได้แก่ อัตราค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้า (Wheeling Charge) 
อัตราค่าบริการการผลิตไฟฟ้าสำรอง (Backup Charge) และอัตราค่าบริการเสริม (Ancillary Services Charge) 
สำหรับผู้ขอใช้บริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้า คณะนักวิจัยได้นำเสนออัตราค่าบริการตามความต้องการใช้
ไฟฟ้า (Demand) หรืออัตราค่าบริการในหน่วย บาทต่อกิโลวัตต์ ทั้งนี้จะพบว่าการเรียกเก็บอัตราค่าบริการต่าง ๆ 
ในหน่วยบาทต่อกิโลวัตต์แล้วยังสามารถเรียกเก็บอัตราค่าบริการในหน่วย บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง ตามปริมาณการ
ใช้งาน (Volumetric) ทั้งนี้จะพบว่าอัตราค่าบริการในหน่วยบาทต่อกโิลวัตต์และในหน่วยบาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงนั้น
จะมีลักษณะเด่นที ่แตกต่างกันไป โดยตัวอย่าง ข้อดี/ข้อเสียในการเรียกเก็บค่าบริการตามปริมาณการใช้ 
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(Volumetric) ในหน่วยบาทต่อกิโลวัตต์ และตามความต้องการใช้ไฟฟ้า (Demand) ในหน่วยบาทต่อกิโลวัตต์
ชั่วโมงนั้นสามารถแสดงได้ดงั ตารางที่ 7.1 
 
ตารางที่ 7.1 การเปรียบเทียบข้อดี/ข้อเสีย ในการเรียกเก็บอัตราค่าปริมาณการใช้ (Volumetric) และตามความ
ต้องการใช้ไฟฟ้า (Demand)161 

 
 

จากตารางที่ 7.1 จะพบว่าในประเทศต่าง ๆ จะมีการเรียกเก็บค่าบริการตามปริมาณการใช้ (Volumetric) 
และตามความต้องการใช้ไฟฟ้า (Demand) โดย California Independent System Operator (CAISO), New 
York Independent System Operator (NYISO), Midcontinent Independent System Operator (MISO) 
และ Multi Value Projects (MVPs) จะมีการเรียกเก็บค่าบริการตามปริมาณการใช้ (Volumetric) ในขณะที่ 
Southwest Power Pool (SPP), ISO New England (ISO-NE), Midcontinent System Operator (MISO), 

 
161 Review Transmission Access Charge Structure, California ISO, June 30, 2017 
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Electric Reliability Council of Texas (ERCOT), และ PJM มีการเรียกเก็บค่าบริการตามความต้องการไฟฟ้า 
(Demand)  

การเรียกเก็บค่าบริการตามปริมาณการใช้งาน (Volumetric) จะมีจุดเด่นอยู่ที่ผู ้ใช้บริการนั้นสามารถ
เข้าใจถึงการเรียกเก็บรูปแบบนี้ได้ง่าย เนื่องจากอัตราค่าบริการจะมีลักษณะที่สอดคล้องกับการเรียกเก็บค่าไฟฟ้า
จากผู้ใช้ไฟฟ้า รวมถึงการเรียกเก็บในลักษณะนี้จะสามารถสะท้อนถึงระยะเวลาที่ผู้ใช้บริการโครงข่ายได้ใช้บริการ
ระบบโครงข่ายด้วย อย่างไรก็ตามการเรียกเก็บค่าบริการในลักษณะนี้จะมีข้อเสียที่ไม่สามารถสะท้อนปริมาณการ
ใช้ไฟฟ้าสูงสุดหรือปริมาณระบบโครงข่ายที่การไฟฟ้าที่ต้องลงทุนได้อย่างชัดเจน 

การเรียกเก็บค่าบริการตามความต้องการใช้ไฟฟ้า (Demand) จะมีจุดเด่นที่การเรียกเก็บค่าบริการใน
ลักษณะนี้จะทำให้สามารถสะท้อนปริมาณการลงทุนของการไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้นตามค่าความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด
ได้ อย่างไรก็ตามผู้ใช้ไฟฟ้าอาจเข้าใจการเรียกเก็บค่าบริการในลักษณะนี้ได้ยาก และอาจไม่สามารถคำนึงถึง
ผลประโยชน์/ผลเสีย อื่น ๆ ที่จะสะท้อนตามเวลาการใช้งานได้ รวมถึงอาจไม่จูงใจให้ผู้ขอใช้บริการระบบโครงข่าย
บางรายที่มีการผลิตพลังงานไฟฟ้าต่ำหรือที่มีการใช้พลังงานไฟฟ้าต่ำ แต่มกีำลังไฟฟ้าสูงสุดมีค่าสูง (เช่นผู้ผลิตไฟฟ้า
จากระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์) ให้มาใช้บริการระบบโครงข่ายได ้

ดังนั้นแล้วคณะนักวิจัยมีความเห็นว่าในกรณีที่ต้องการสนับสนุนและจูงใจให้ผู้ผลิตไฟฟ้าจากระบบผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมีการขอใช้ระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าและขายไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าของตนนั้น
จำเป็นต้องมีการพิจารณาให้มีการกำหนดอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนแต่ละประเภทตามปริมาณการใช้งาน (Volumetric)  
 

7.2 การกำหนดอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าและอัตราค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องควรมี
การพิจารณาควบคู่กับค่าไฟฟ้าฐาน 

ในภาพรวมโครงสร้างต้นทุนของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายอย่างง่ายเป็นต้นทุนซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก 
ได้แก ่

- ต้นทุนการซื้อไฟฟ้าจากระบบส่ง ซึ่งเป็นต้นทุนที่การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายจำเป็นต้องซื้อไฟฟ้าจาก กฟผ. 
ในราคาขายส่ง ซึ่งอาจประกอบด้วยต้นทุนค่าเชื้อเพลิง (Energy) และต้นทุนค่าระบบผลิตไฟฟ้า 
(Generation) และต้นทุนค่าระบบส่งไฟฟ้า (Transmission Investment) 

- ต้นทุนค่าบริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้า คิดเป็นต้นทุนระบบจำหน่ายไฟฟ้า (Distribution 
Investment) 

- ต้นทุนจากค่าสนับสนุนนโยบายภาครัฐ 
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ซึ่งเดิมต้นทุนค่าบริการเหล่านี้การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายจะเรียกเก็บจากลูกค้าผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไป ผ่านค่าไฟฟ้าขาย
ปลีก อย่างไรก็ตาม เมื่อมีบุคคลที่สามมาเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายจะทำ
ให้การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายจำเป็นต้องมีการเรียกเก็บค่าบริการต่าง ๆ เพิ่มเติม โดยค่าบริการต่าง ๆ ที่เก็บเพิ่มเติม
เหล่านี้จะทำให้โครงสร้างค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงไป โดยต้นทุนของการ
ไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายดังกล่าวนั้นจะเรียกเก็บผ่านอัตราค่าบริการต่าง ๆ ดังแสดงในตารางที่ 7.2 

 
ตารางที่ 7.2 ภาพรวมอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าและอัตราค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

อัตราค่าบริการ แนวคิด หน่วย แหล่งที่มาของตน้ทุน 

Wheeling 
Charge 

- พิจารณาแยกตามพื้นที่ และแยกตามระดับ
แรงดัน 

- ค่าบริการขึ้นกับรูปแบบการซื้อขาย 

- พิจารณาก าลังไฟฟ้าที่ไหลผ่านแต่ละพื้นที่/
แรงดัน 

Baht/kW/ป ี
สินทรัพย์ แผนการลงทุน และค่าใช้จ่าย ระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้าในส่วนที่มีการใช้งานปกติ 

Ancillary 
Services 

- แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ AS จาก กฟผ. และ AS 
จากการไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่าย 

- AS จากการไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่ายจะพิจารณา 
Voltage Regulation เป็นหลัก 

Baht/kW/ป ี
สินทรัพย์ แผนการลงทุน และค่าใช้จ่าย ระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้าในส่วนที ่ม ีการใช้งานปกติ ที่
เกี่ยวข้องกับ AS 

Imbalance 

- เรียกเก็บเมื่อผู้ผลิตและผู้ใช้ไฟฟ้าไม่สมดุล
กัน 

- การไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่ายรับซื้อในราคาต ่า และ
ขายในราคาสูง 

- ไม่ซ ้าซ้อนกับอัตราค่าบริการอ่ืน ๆ (เช่น 
Wheeling Charge เป็นต้น) 

Baht/kWh 
ต้นทุนการซื ้อ/ขายไฟฟ้า ของการไฟฟ้าฝ่าย
จ าหน่ายที่เพิ่มมากขึ้น 

Backup 
- เรียกเก็บส าหรับ Capacity ที่ไม่ได้ถูกใช้งาน

ในภาวะปกติ 
Baht/kW/ป ี

สินทรัพย์ แผนการลงทุน และค่าใช้จ่าย ระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้าในส่วนที่ได้ส ารองไว้ 

Connection - เรียกเก็บตามต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง บาท 
ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงจากการเชื่อมต่อกับระบบ
โครงข่ายของผู้ขอใช้บริการ 

Loss 
- ผู้ผลิตไฟฟ้าจ่ายเกินก าลังไฟฟ้าของผู้ใช้

ไฟฟ้าเพื่อชดเชยก าลังไฟฟ้าสูญเสียในระบบ 
kW 

ก าล ังไฟฟ้าส ูญเสียเฉลี ่ยที ่ เก ิดข ึ ้นในระบบ 
จ าหน่ายไฟฟ้า 

Policy Expense 
- ผู้ขอใช้บริการโครงข่ายร่วมรับภาระเพื่อ

ไม่ให้ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ยังอยู่ในระบบรับภาระ
ค่าใช้จ่ายส่วนนี้มากขึ้น 

Baht/kWh 
ปัจจุบัน กกพ. มีมติให้ค่า PE ที่ 0.28 บาท/
หน่วย 
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จากองค์ประกอบอัตราค่าบริการเหล่านี้จะพบว่าหากไม่มีการเปลี่ยนโครงสร้างค่าไฟฟ้าเดิมซึ่งเรียกคืน
ต้นทุนค่าบริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าและต้นทุนการซื้อไฟฟ้าจากระบบส่งจากผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไป จะทำให้
การเรียกเก็บค่าบริการจากบุคคลที่สามมีความซ้ำซ้อนกับผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไป ดังนั้น ต้นทุนที่เรียกเก็บจากบุคคลที่สาม
จะต้องช่วยแบ่งภาระต้นทุนค่าบริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายจากผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไป 
โดยเมื่อมีการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าจากบุคคลที่สามแล้วอัตราค่าไฟฟ้าขายปลีกอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ใน 
2 ลักษณะ ดังนี ้

- กรณีที่ระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้ามีบุคคลที่สามมาใช้โครงข่ายของการไฟฟ้าเพิ่มขึ้นแทนการสร้าง
โครงข่ายของตนเอง ในกรณีนี้อัตราค่าไฟฟ้าขายปลีกจะมีแนวโน้มที่ลดลง 

- กรณีที่ระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้ามีบุคคลที่สามที่เกิดจากผู้ใช้ไฟฟ้าเปลี่ยนจากซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้า
ฝา่ยจำหน่ายเป็นซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าบุคคลที่สาม ในกรณีนี้ผู้รับภาระต้นทุนในส่วนผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไปจะ
ลดน้อยลงมีแนวโน้มส่งผลให้อัตราค่าไฟฟ้าขายปลีกมีค่าเพิ่มขึ้น 
 
รูปที่ 7.1 แสดงภาพรวมโครงสร้างค่าไฟฟ้าในกรณีที่ไม่มีบุคคลที่สามเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายจำหน่าย

ไฟฟ้า และกรณีที่มีบุคคลที่สามเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้า 
 

 
รูปที่ 7.1 สรุปภาพรวมโครงสร้างค่าไฟฟ้าเมื่อมีบุคคลที่สามเช่ือมต่อกับระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้า 
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7.3 ข้อเสนอแนะเกี ่ยวกับการให้บริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้า อัตราค่าบริการระบบ
โครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้า และอัตราค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

1) ในปัจจุบันจะพบว่ามีผู้ขอรับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าภาคเอกชนบางรายได้มีการลงทุนเพื่อก่อสร้างระบบ
โครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าของตนเองสำหรับขายไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าโดย ผู้ขอรับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า
ภาคเอกชนดังกล่าวจะมีการโอนกรรมสิทธิ์ของระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย 
(กฟภ. และ กฟน.) โดยจะพบว่าสินทรัพย์เหล่านี้จะเป็นสินทรัพย์ที่เกิดเป็นต้นทุนที่ไม่ใช้ต้นทุนของ
การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย ดังนั้นเพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนระหว่างการเรียกเก็บค่าบริการระบบโครงข่าย
ไฟฟ้ากับการลงทุนของภาคเอกชน รวมถึงเพื่อให้เกิดความจูงใจในการใช้งานระบบโครงข่ายของการ
ไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย ในการกำหนดอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้า รวมถึงค่าบริการอ่ืน ๆ 
ที่เกี่ยวข้องไม่ควรที่จะพิจารณา สินทรัพย์/ต้นทุน ที่เกิดจากทางภาคเอกชนนี ้

2) ในการอนุญาตให้ผู้ขอใช้บริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายจำหน่าย
ไฟฟ้านั้นควรพิจารณาเพิ่มเติมว่าผู้ขอใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าและผู้ใช้ไฟฟ้า
นั้นสามารถทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าอื่น ๆ เพิ่มเติมหรือไม่ โดยหากมีการอนุญาตให้ซื้อขายไฟฟ้าจาก
แหล่งอื่น ๆ เพิ่มเติมแล้วควรมีการพิจารณาถึงการวัดปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ มีการซื้อขายในกรณีที่
ผู้ผลิตไฟฟ้า/ผู้ใช้ไฟฟ้ามีการทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับคู่สัญญามากกว่า 1 แหล่ง  เช่น กรณีที่ผู้ผลิต
ไฟฟ้ามีการผลิตไฟฟ้าขายให้ลูกค้าของตนเองในขณะเดียวกันก็มีการขายไฟฟ้าให้ กฟผ. และกรณีที่
ผู้ใช้ไฟฟ้ามีการซื้อไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้า SPP และซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย เป็นต้น 

3) เพื่อให้อัตราค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าและอัตราค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องมีความจูงใจให้ผู้ผลิต
ไฟฟ้ามาขอใช้และเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้านั้นอาจจำเป็นต้องปรับปรุงราคาต่าง ๆ 
ให้มีความจูงใจมากยิ่งขึ้น เช่น ลดอัตราค่าบริการต่าง ๆ ในระดับที่ผู้ขอใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้า
ยอมรับได้ ทั้งนี้ถึงแม้ว่าการลดราคาของอัตราค่าบริการต่าง ๆ อาจไม่สะท้อนปริมาณการใช้งานได้
อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตามหากอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าและอัตราค่าบริการอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องมีความจูงใจจะสามารถหลีกเลี่ยงปัญหาที่ผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไปที่เชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายของ
การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายต้องรับภาระต้นทุนระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าเพียงผู ้เดียว เนื่องจาก
ภาคเอกชนมีการสร้างระบบโครงข่ายของตนเอง นอกจากนี้เนื่องจากปัจจุบันต้นทุนของการไฟฟ้าฝ่าย
จำหน่ายมีการเรียกคืนตามหลักการของ ROIC (Return on Invested Capital) ทำให้การลดอัตรา
ค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าและอัตราค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องนั้นจะไม่ทำให้การไฟฟ้าฝ่าย
จำหน่ายขาดทุน แต่จะยังคงทำให้การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายสามารถเรียกคืนต้นทุนได้ และเพียงพอที่จะ
ทำให้สามารถพัฒนาระบบโครงจำหน่ายไฟฟ้าต่อไปได ้(การลดอัตราค่าบริการต่าง ๆ ให้จูงใจจะส่งผล
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ให้อัตราค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไปอาจมีค่าสูงขึ้นได้ อย่างไรก็ตามอัตราค่าบริการจะต่ำกว่ากรณี
ที่ภาคเอกชนมีการสร้างสายจำหน่ายเอง) 

4) ระบบโครงข่ายของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายนั้นอาจไม่มีความจูงใจให้ผู้ผลิตไฟฟ้าและผู้ใช้ไฟฟ้ามาขอใช้
และเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าด้วยเหตุปัจจัยต่าง ๆ ได้ เช่น 

- เนื่องจากปัจจุบันการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายมีการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่คำนึงถึงความ
เชื่อถือได้ของระบบโครงข่ายจำหน่ายรวมถึงมีการคำนึงถึงการเจริญเติบโตของโหลด (Load 
Growth) ทำให้ในปัจจุบันค่าตัวประกอบการใช้ไฟฟ้า (Utilization Factor: UF) ของอุปกรณ์
ต่าง ๆ ในระบบจำหน่ายไฟฟ้ามีค่าอยู่ที่ประมาณ 30 – 60 % ในขณะที่หากภาคเอกชนมีการ
ลงทุนสายจำหน่ายเองจะมีการลงทุนให้ค่าตัวประกอบการใช้ไฟฟ้า (Utilization Factor: UF) 
ที่มีค่าสูงกว่า 60% ดังนั้นอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าที่เกิดจากต้นทุนของการ
ไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายอาจไม่จูงใจให้ภาคเอกชนมาขอเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าได้ 
กล่าวคือ ต้นทุนของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายต่อเมกกะวัตต์การใช้งานระบบโครงข่ายจำหน่าย
ไฟฟ้าอาจมีค่าสูงกว่าต้นทุนต่อเมกกะวัตต์ของการใช้งานระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าของ
ภาคเอกชน 

- ในกรณีที่ผู้ใช้ไฟฟ้าภาคเอกชนอยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม ผู้ใช้ไฟฟ้าเหล่านี้จะต้องการระบบ
จำหน่ายที่มีความเชื่อถือได้สูง เช่น ระบบโครงข่ายมีสายจำหน่ายที่เป็นสายใต้ดิน ในขณะที่
ระบบโครงข่ายของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายในปัจจุบันอาจจะไม่เป็นระบบสายใต้ดิน 

- สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้าในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมที่ขายไฟฟ้าให้ผู ้ใช้ไฟฟ้าที ่อยู ่ในพื ้นที่นิคม
อุตสาหกรรมเดียวกัน จะพบว่าระยะห่างระหว่างผู้ผลิตไฟฟ้าและผู้ใช้ไฟฟ้าจะค่อนข้างใกล้ทำ
ให้การก่อสร้างสายจำหน่ายด้วยตนเองนั้นอาจมีราคาที่จูงใจกว่าใช้สายจำหน่ายของการไฟฟ้า 

ถึงแม้ว่าปัจจัยดังกล่าวอาจจะส่งผลให้ในบางกรณีผู้ขอใช้บริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าไม่ขอใช้
และเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย อย่างไรก็ตามการอนุญาตให้บุคคลที่สาม
ขอใช้และเชื่อมต่อกับบระบบโครงข่ายไฟฟ้าจะเกิดขึ้นได้ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้า
ต้องซื้อขายไฟฟ้าในระยะทางไกล เช่น ผู้ขอใช้บริการระบบโครงขายไฟฟ้าต้องการซื้อขายไฟฟ้า
ระหว่างพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม เป็นต้น หรือกรณีที่ผู้ผลิตไฟฟ้ามีการผลิตไฟฟ้าขายแล้วแต่ยังคงมี
กำลังผลิตไฟฟ้าเหลือเพียงพอให้ขายไฟฟ้าเพิ่มเติม กรณีนี้ผู้ผลิตไฟฟ้าก็จะสามารถขอใช้และเชื่อมต่อ
กับระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าเพื่อขายไฟฟ้าและสร้างรายได้เพิ่มเติมได้ 

5) ในการเปิดให้บริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าสำหรับบุคคลที่สามนั้นอัตราค่าบริการต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องรวมถึงข้อกำหนดต่าง ๆ เช่น Grid Code นั้น ควรมีการระบุให้ชัดเจนและไม่ซ้ำซ้อนโดยควร
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ระบุอย่างชัดเจนว่าอัตราค่าบริการ หรือข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องนั้นครอบคลุมผู้ใช้บริการระบบ
โครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้ารูปแบบใดบ้าง 

6) ในโครงการศึกษานี้ ได้ศึกษาอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้า และอัตราค่าบริการอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้องซึ่งครอบคลุมเฉพาะระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายเท่านั้น อย่างไรก็ตาม
ในการเปิดให้บุคคลที่สามขอใช้หรือเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้านั้นในความเป็นจริงจะเกี่ยวข้ อง
กับระบบส่งไฟฟ้าด้วย ดังนั้นเพื่อให้เห็นภาพรวมในของอัตราค่าบริการที่อาจเกิดขึ้นสำหรับบุคคลที่
สาม การศึกษาอัตราค่าบริการที่ครอบคลุมการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่งจึงมีความจำเป็น 

7) ในกรณีที่ต้องการสนับสนุนและจูงใจให้ผู้ผลิตไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมีการ
ขอใช้ระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าและขายไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าของตนนั้นจำเป็นต้องมีการพิจารณาให้มี
การกำหนดอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนใน
หน่วย บาท/kWh และนอกจากอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าแล้ว ควรมีการพิจารณาอัตราค่า
ความไม่สมดุลที่บังคับใช้เฉพาะสำหรับผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน หรือควรมีการแยกประเภท
ของผู้ใช้บริการและกำหนดอัตราเฉพาะสำหรับผู้ใช้ประเภทต่าง ๆ เพิ่มเติม ซึ่งจะจูงใจให้ระบบผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมใช้บริการมากกว่าการกำหนดอัตราค่าบริการ
รูปแบบเดียวแล้วครอบคลุมผู้ขอใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าทุกประเภท ซึ่งในการพิจารณาอัตรา
ค่าพลังงานไฟฟ้าไม่สมดุลนั้นอาจจำเป็นต้องพิจารณาต้นทุนการผลิตไฟฟ้าของผู้เชื่อมต่อขอใช้บริการ 
และการกำหนดอัตรารับซื้อค่าชดเชยพลังงานไฟฟ้าไม่สมดุลกรณีที่ผู้ผลิตไฟฟ้ามีกำลังผลิตมากกว่า
ความต้องการใช้ ไม่ควรสูงกว่าต้นทุนการผลิตไฟฟ้าของผู้ผลิต 

8) อัตราค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่นำเสนอในโครงการศึกษานี้กำหนดบนพื้นฐานวิธี Postage 
Stamp โดยมีการพิจารณาแยกตามพื้นที่และตามระดับแรงดัน เพื่อให้สามารถสะท้อนต้นทุนการ
ให้บริการในแต่ละพื้นที่ได้ ซึ่งวิธีดังกล่าวนี้มีความเหมาะสมในการกำหนดอัตราค่าบริการสำหรับ
บุคคลที่สามในช่วงระยะเริ่มต้น เนื่องจากสามารถสร้างความเข้าใจในการกำหนดอัตราค่าบริการแกผู่้
ขอใช้บริการแต่ละรายได้ง่าย อย่างไรก็ตามในอนาคตหากบุคคลที่สามมีการขอใช้บริการระบบ
โครงข่ายที่มากขึ้นนั้นการกำหนดอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายและอัตราค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
นั้นอาจต้องมีการปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถสะท้อนตำแหน่งของผู้ขอใช้บริการแต่ละรายได้มาก
ยิ่งขึ้น 

9) การกำหนดอัตราค่าบริการสำรองไฟฟ้า (Backup Charge) อาจมีการปรับปรุงเพิ่มเติมโดยคำนึงถึง
ความน่าจะเป็นขอผู้ขอใช้บริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าแต่ละรายที่จำเป็นต้องใช้บริการสำรอง
ไฟฟ้า (Backup Charge) หรือมีการปรับปรุงโดยเรียกเก็บเป็นบทปรับเพื่อให้ผู้ขอใช้บริการระบบ
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โครงข่ายไฟฟ้าวางแผนการดำเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงบทปรับนั้น ซึ่งจะทำให้ในภาพรวมสามารถช่วย
ลดผลกระทบที่มีต่อความมั่นคงของระบบโครงข่ายได ้

10) ในการกำหนดอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าและอัตราค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในปัจจุบันนั้น
อ้างอิงจากความต้องการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าในระบบโครงข่ายเป็นหลัก อย่างไรก็ตามเมื่อมีการเปิด
ให้บริการบุคคลที่สามแล้วระยะเวลาหนึ่ง อัตราค่าบริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าและอัตรา
ค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องควรมีการปรับปรุงโดยคำนึงถึงปริมาณกำลังไฟฟ้าของผู้ขอใช้บริการระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าประกอบด้วย ทั้งนี้เพื่อให้อัตราค่าบริการต่าง ๆ สะท้อนพฤติกรรมการใช้งานระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าของผู้ใช้บริการแต่ละรายได้มากยิ่งขึ้น 

11) ในปัจจุบันการกำหนดต้นทุนของสินทรัพย์หม้อแปลงและสถานีไฟฟ้านั้นได้มีการแบ่งสินทรัพย์ของ
อุปกรณ์แยกตามแรงดันฝั่งปฐมภูมิและทุติยภูมิที่เท่ากัน (คิดเป็นด้านละ 50%) อย่างไรก็ตาม กฟน. 
ได้ให้ความเห็นว่าในอนาคตหลังจากที่ประเทศไทยมีประสบการณ์การเปิดให้บุคคลที่สามใช้และ
เชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้ามากขึ้น เพื่อให้สามารถสะท้อนต้นทุนการให้บริการในแต่ละระดับ
แรงดันมากยิ่งขึ้นนั้น การจัดสรรต้นทุนของอุปกรณ์ดังกล่าวควรพิจารณาสัดส่วนการแบ่งต้นทุน
สัดส่วนการส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าจากทางด้านแรงดันสูงไปยังแรงดันต่ำ และการส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า
จากทางด้านแรงดันต่ำไปทางด้านแรงดันสูง 

12) เนื่องจากอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าและอัตราค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นเรื่อง
ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและจะมีผลต่อผู้ใช้ไฟฟ้าที่ยังอยู่ในระบบ กฟภ. ได้ให้ความเห็นว่าในระยะ
เริ่มต้นที่มีการประกาศใช้อัตราค่าบริการ อาจเริ่มต้นจากการใช้อัตราเป็นค่าเฉลี่ยทั่วประเทศเพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบายอัตราค่าไฟฟ้าราคาเดียว (Uniform Tariff) เพื่อไม่ให้เกิดการเลือกปฏิบัติ และ
ไม่ให้เกิดภาระต่อผู้ใช้ไฟฟ้าที่ยังอยู่ในระบบ ยกตัวอย่างโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลาง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อาจมี
ปริมาณการขอใช้บริการโครงข่ายมากที่สุด และมีผลการคำนวณอัตราค่าบริการระบบโครงข่าย
จำหน่ายไฟฟ้าและอัตราค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่ำ หากมีการขอใช้บริการจำนวนมากและชำระ
อัตราค่าบริการในราคาที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยทั่วประเทศ ภาระส่วนต่างดังกล่าวจะถูกส่งผ่านโครงสร้าง
อัตราค่าไฟฟ้า ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไปจะต้องรับภาระค่าไฟฟ้าสูงขึ้น 

13) อัตราค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้กิจการไฟฟ้ามีความเสรีมากยิ่งขึ้นใน
อนาคต โดยในการกำหนดอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายนั้นอาจจำเป็นต้องคำนึงถึงความเป็นธรรม
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ไม่เพียงเพื่อสนับสนุนเพียงผู้ประกอบการให้มีต้นทุนต่ำสุด แต่ต้อง
คำนึงถึงกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคมร่วมด้วย ดังนั้นในการกำหนดอัตราค่าบริการระบบโครงข่าย
จำหน่ายไฟฟ้านั้นอาจมีการพิจารณาถึงการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าในระดับแรงดันต่ำด้วยมาตรการต่าง ๆ 
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เช่น การอุดหนุนของผู้ใช้ไฟฟ้าในระดับแรงดันสูงเพื่อช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าในระดับแรงดันต่ำผ่านการ
กำหนดอัตราค่าบริการอัตราค่าไฟฟ้าราคาเดียว (Uniform Tariff) การจัดสรรต้นทุนระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าในระดับแรงดันต่ำเพื่อเรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าในระดับแรงดันที่สูงกว่า  หรืออาจมีการอุดหนุน
จากภาครัฐเพิ่มเติม 

14) ผลการศึกษาอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าในโครงการศึกษานี้คำนวณบนสมมุติฐาน
และชุดข้อมูลที่กำหนดดังที่ได้นำเสนอไป อย่างไรก็ตามในการนำผลการศึกษานี้ไปประยุกต์ใช้นั้นควร
มีการพิจารณาปรับปรุงชุดข้อมูล และสมมติฐานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงของการ
ไฟฟ้าแต่ละแห่งในขณะนั้น ๆ 

 

7.4 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับต้นแบบสัญญาสำหรับการเชื่อมต่อการให้บริการระบบโครงข่ายจำหน่าย
ไฟฟ้าสำหรับเชื่อมต่อโครงข่ายแก่บุคคลที่สาม 

1) การจัดสรรสิทธิในการใช้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าและการแบ่งประเภทของผู้ใช้บริการนั้นจะต้องเป็นโดย
สอดคล้องกับหลักการห้ามเลือกปฏิบัติตามมาตรา 80 ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
พลังงาน พ.ศ. 2550 ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวกับการจัดสรรสิทธิในการใช้ระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าของ กฟน./กฟภ. ควรจะครอบคลุมถึงประเด็นดังนี ้

- การประกาศศักยภาพโครงข่าย (available transfer capacity) 
- คุณสมบัติของผู้ใช้บริการ 
- อายุสัญญา (เช่น สัญญาระยะสั้น สัญญาระยะยาว หรือเปิดโอกาสให้มีสัญญาที่มีอายุตาม

สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างผู้ใช้บริการระบบโครงข่ายและผู้ใช้ไฟฟ้า) 
- ประเภทของผู้ใช้บริการ (เช่น ผู้ใช้บริการรายเดิมซึ่งได้ใช้และเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า

อยู่แล้ว และผู้ใช้บริการรายใหม่ที่ไม่เคยเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า) 
2) กฟน./กฟภ. และคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานควรพัฒนาแนวทางในการคิดค่าบริการที่

เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
- อัตราค่าบริการระบบจ าหน่ายไฟฟ้า (Wheeling Charge) 
- อัตราค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับการรักษาและก ากับดูแลระบบไฟฟ้า (Imbalance Charge) 
- อัตราค่าบริการส าหรับการเสริมความมั ่นคงของระบบไฟฟ้า (Backup และ Ancillary 

services) 
- อัตราค่าบริการที่เกิดค่าใช้จ่ายจากนโยบายภาครัฐ 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาอัตราค่าบริการสายส่งไฟฟ้า (Wheeling Charge) สำหรับ Third Party Access 

 

  7-11 
 

- หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการปรับอัตราค่าบริการล่วงหน้าและการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (เช่น 
กรณีเกิดการเปล่ียนแปลงทางกฎหมาย) 

3) กฟน./กฟภ. ควรพิจารณาถึงความเสี ่ยงที่ตนจะต้องรับผิดในกรณีที ่ไม่สามารถให้บริการระบบ
โครงข่ายได้ตามที ่กำหนดสัญญา และการไม่ปฏิบัติหน้าที ่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่
ผู้ใช้บริการ และควรหาทางบริหารจัดการความเสี่ยงต่อความรับผิดดังกล่าว 



 

 

 
บทสรุป 

 

 
ในบทนี้จะประกอบด้วยบทสรุปของเนื้อหาและประเด็นสำคัญในแต่ละบทของรายงานฉบับนี้ ซึ่ง

ประกอบด้วย 8 บท ประเด็นสำคัญในแต่ละบทสามารถสรุปได้ดังนี้  
 

บทที่ 1 บทนำ 

ในบทนี้จะกล่าวถึงที่มา หลักการและเหตุผลของโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายและประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ ขอบเขตการดำเนินงาน ขั้นตอนการดำเนินโครงการ แผนการทำงาน ผลงานที่จะนำส่ง รายละเอียด
การส่งมอบรายงานฉบับสมบูรณ์ และโครงสร้างของรายงานฉบับสมบูรณ์ 
 
บทที่ 2 การศึกษารูปแบบของธุรกิจระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าสำหรับบุคคลที่สาม 

เพื่อให้สามารถวิเคราะห์แนวโน้มรูปแบบของธุรกิจระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าสำหรับบุคลที่สามที่
สามารถเกิดขึ้นได้ในประเทศไทย ในหัวข้อนี้จึงได้มีการศึกษาถึงรูปแบบธุรกิจระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าใน
ต่างประเทศ รวมถึงรูปแบบธุรกิจโครงขา่ยไฟฟ้าในประเทศไทย โดยสามารถสรุปรายละเอียดต่าง ๆ ได้ดังนี้ 

การศึกษาทบทวนวรรณกรรมจะศึกษาประเทศที่มีรูปแบบธุรกิจโครงข่ายไฟฟ้าเกิดขึ้นจำนวนมาก 
และ เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจโครงข่ายไฟฟ้าอย่างทั่วถึง จึงเลือกตัวอย่างจากหลาย ๆ ทวีป 
ทั้งยุโรป อเมริกา และ เอเชีย ตัวอย่างรูปแบบธุรกิจโครงข่ายไฟฟ้าในต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศเนเธอร์แลนด์ 
ประเทศอังกฤษ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศสิงคโปร์ ประเทศเกาหลี และประเทศ
แคนาดา รัฐแอลเบอร์ตา โดยจากการศึกษารูปแบบธุรกิจระบบโครงข่ายไฟฟ้าในแต่ละประเทศที่ได้ยกตัวอย่าง
มาข้างต้นจะพบว่า รูปแบบธุรกิจที่ได้รับการกล่าวถึงมากที่สุดคือรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างผู้ใช้ไฟฟ้า
ด้วยกันเอง หรือ Peer-to-Peer (P2P) 

ในการที่จะกำหนดอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าสำหรับการเชื่อมต่อโครงข่ายแก่บุคคล
ที่สามจำเป็นต้องมีการวิเคราะห์เกี่ยวกับธุรกิจระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าสำหรับบุคคลที่สามที่จะเกิดขึ้นได้
ในอนาคต เพื่อที่อัตราค่าบริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าที่กำหนดมานั้นจะสามารถรองรับรูปแบบธุรกจิที่
จะเกิดขึ้นได้ โดยคณะนักวิจัยได้วิเคราะห์แนมโน้มการเกิดรูปแบบธุรกิจระบบโครงข่ายไฟฟ้าจากปัจจัยต่าง ๆ 
ได้แก่ จุดเชื่อมต่อของคู่สัญญา ระยะทางที่ใช้ในการส่งผ่านกำลังไฟฟ้าที่ซื้อขาย จำนวนโครงข่ายไฟฟ้าที่ใช้เพื่อ
ส่งผ่านกำลังไฟฟ้าจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อ จำนวนผู้ใช้บริการที่สามารถเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้า พื้นที่ที่ทำการ
ซื้อขาย ระดับแรงดันที่ทำการซื้อขาย ความเช่ือถือได้ของโครงข่าย และอัตราค่าบริการโครงข่ายไฟฟ้า 
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บทที่ 3 การรับฟังความเห็นเกี่ยวกับการเปิดให้บุคคลที่สามเชื่อมต่อระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้า 
ในการกำหนดอัตราค่าบริการ ตลอดจนสัญญาหรือกฎระเบียบในการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า

สำหรับบุคคลที่สามอย่างเหมาะสมนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายในอนาคต ในบทนี้ คณะนักวิจัยจะ
นำเสนอผลการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปิดให้บุคคลที่สามเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า โดยแบ่งเป็น
หัวข้อหลัก 2 หัวข้อ ได้แก่ ผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับต้นทุนค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ
การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย และค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับต้นแบบ
สัญญาการเชื่อมต่อการให้บริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้า 

การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับต้นทุนค่าบริการระบบโครงข่ายและค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี่ ยวข้อง จาก
การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายนั้น ได้มีการหารือร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายได้มีการหารือเกี่ยวกับการกำหนด
วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลต้นทุนระบบโครงข่ายของการไฟฟ้าฝ่าย รวมถึงหารือร่วมกับการไฟฟ้าฝ่าย
จำหน่ายในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ การกำหนดสมมติฐานในการแยกแรงดันต้นทุนสินทรัพย์ การกำหนด
สมมติฐานในการแยกแรงดันค่าใช้จ่ายดำเนินงาน การจัดทำข้อมูลต้นทุนเกี่ยวกับ Ancillary Service และ
ลักษณะของข้อมูลกำลังไฟฟ้าแยกรายเขต แยกแรงดัน สำหรับการรับฟังความคิดเห็นจากบริษัทเอกชนนั้น 
จากการรับฟังความเห็น จะพบว่า รูปแบบการกำหนดค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่ทางบริษัทที่ให้สัมภาษณ์
เห็นว่ามีความเหมาะสมมากที่สุด คือ รูปแบบที่พิจารณาตามตามระยะทางที่มีการใช้งานจริง หมายความว่า 
คิดค่าบริการเพิ่มขึ้นตามระยะทางระหว่างจุดจ่ายไฟฟ้าและลูกค้าที่เป็นผู้ใช้ไฟฟ้า เนื่องจากสอดคล้องกับ
รูปแบบการเก็บค่าบริการของบริษัทจากลูกค้าที่ขอเชื่อมต่อเข้ากับโครงข่ายของทางบริษัท และนอกจากการ
กำหนดอัตราในหน่วย Baht/kW ควรพิจารณาอัตราในหน่วย Baht/kWh เพื่อสนับสนุนระบบผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียน 

จากผลการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับต้นแบบสัญญาเบื้องต้น พบว่า บริษัทส่วนใหญ่เห็นว่าลักษณะ
สัญญาการเชื่อมต่อการให้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าควรมีความสอดคล้องกับสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่ทำกับ
ลูกค้า ซึ่งโดยมากจะเป็นสัญญารายปีหรือเป็นสัญญาระยะยาว นอกจากนี้ บริษัทบางแห่งยังให้ความเห็น
เพิ่มเติมว่า ในสัญญาการเชื่อมต่อการให้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้า ควรมีการกำหนดข้อบังคับต่าง ๆ  เพื่อ
รองรับการให้บริการสำหรับบุคคลที่สาม และประเด็นสำคัญของต้นแบบสัญญาคือต้องมีความเหมาะสมและ
เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย 
 
บทที่ 4 การศึกษาและทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับแนวทางการกำหนดค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าใน
ต่างประเทศ 

ในธุรกิจโครงข่ายไฟฟ้า ผู้ใช้บริการ รวมทั้งบุคคลที่สามที่เข้ามาใช้บริการ (Third party access) ต้อง
ร่วมกันรับผิดชอบในค่าบริการโครงข่ายไฟฟ้า รวมไปถึงค่าบริการ อื่น ๆ เพื่อให้สามารถกำหนดอัตราค่าบริการ
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ระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าได้อย่างเหมาะสมจึงจำเป็นต้องมีการศึกษาถึงการกำหนดอัตราค่าบริการระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าในต่างประเทศ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 

ในบทนี้ได้ทำการทบทวนการกำหนดโครงสร้างต้นทุนและแนวทางการกำหนดอัตราค่าบริการ 
Wheeling Charge ในต่างประเทศ ซึ่งครอบคลุมการออกแบบอัตราค่าบริการโครงข่ายระบบจำหน่ายใน
ภูมิภาคยุโรปรวม โดยนำเสนอการวิเคราะห์และการคำนวณกลไกการกำหนดรายได้ของผู้ให้บริการระบบ
จำหน่ายด้วยหลักการกำกับดูแลสินทรัพย์ และโครงสร้างต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการเสริม จากนั้นจึง
นำเสนอแนวทางการกำหนดอัตราค่าบริการโครงข่ายไฟฟ้าในต่างประเทศ ครอบคลุม ประเทศอังกฤษ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศแคนาดา รัฐแอลเบอร์ตา และประเทศอาร์เจนตินา รวมทั้งการ
กำหนดอัตราแยกตามพื้นที่ และแยกตามเวลา 

นอกเหนือจากการทบทวนการกำหนดอัตราค่าบริการ Wheeling Charge ในต่างประเทศในบทนี้ได้
กล่าวถึงรายละเอียดการกำหนดอัตราค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี ่ยวข้อง ได้แก่ การกำหนดอัตราค่าบริการการ
ให้บริการเสริม (Ancillary services) ในต่างประเทศ การกำหนดอัตราค่าบริการกรณีเกิดความไม่สมดุล 
(Imbalance) ในต่างประเทศ และการกำหนดอัตราค่าบริการ Backup ในต่างประเทศ หลังจากการทบทวน
วรรณกรรมต่าง ๆ ได้มีการจัดทำบทวิเคราะห์การนำผลการศึกษาจากต่างประเทศมาประยุกต์ใช้กับการ
ให้บริการระบบโครงข่ายจำหน่ายของประเทศไทย 
 
บทที่ 5 การจัดทำโครงสร้างต้นทุน อัตราค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้า และอัตราค่าบริการอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

ในบทนี้จะกล่าวถึงการจัดทำโครงสร้างต้นทุน อัตราค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้า และค่าบริการ  
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเริ่มจากการกล่าวถึงแนวคิดพื้นฐานในการกำหนดอัตราค่าบริการต่าง ๆ จากนั้นจึง
นำเสนอผลการจัดทำโครงสร้างต้นทุนค่าบริการ และผลการกำหนดอัตราค่าบริการต่าง ๆ ซึ่งสามารถแบ่ง
ออกเป็น 5 หัวข้อ ได้แก่ แนวคิดพื้นฐานในการกำหนดอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าและอัตรา
ค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผลการจัดทำโครงสร้างต้นทุนค่าบริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าและอัตรา
ค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผลการกำหนดอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าและอัตราค่าบริการอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ทางเลือกการกำหนดอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าและอัตราค่าบริการอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง และสรุปภาพรวมอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าและอัตราค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
โดยในการจัดทำโครงสร้างต้นทุนค่าบริการจะมีการกำหนดต้นทุนค่าบริการครอบคลุมสินทรัพย์ระบบโครงข่าย
จำหน่ายไฟฟ้า แผนการลงทุนในอนาคต และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ทั้งนี้ต้นทุนดังกล่าวจะถูกนำมา
คำนวณควบคู่กับกำลังไฟฟ้าในระบบจำหน่ายไฟฟ้า เพื่อใช้ในการคำนวณอัตราค่าบริการระบบโครงข่าย
จำหน่ายไฟฟ้า (Wheeling Charge) ค่าบริการเสริม (Ancillary Services) และค่าบริการสำรองไฟฟ้า 
(Backup) ต่อไป 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาอัตราค่าบริการสายส่งไฟฟ้า (Wheeling Charge) สำหรับ Third Party Access 

 

8-4 
 

บทที่ 6 ต้นแบบสัญญาสำหรับการเชื่อมต่อการให้บริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าสำหรับเชื่อมต่อ
โครงข่ายแก่บุคคลที่สาม 

ในบทนี้จะกล่าวถึงต้นแบบสัญญาส าหรับผู้ใช้บริการระบบจ าหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่าย 
(กฟน. และ กฟภ.) ซึ่งประกอบด้วย 2 หัวข้อ ได้แก่ หลักการและเหตุผลของต้นแบบสัญญาส าหรับผู้ใช้บริการ
ระบบจ าหน่ายไฟฟ้า และต้นแบบสัญญาส าหรับผู้ใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 

สำหรับหลักการและเหตุผลของต้นแบบสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการระบบจำหน่ายไฟฟ้าจะมีการกล่าวถึง
ประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คู่สัญญาและวัตถุประสงค์ของสัญญา คุณสมบัติของผู้ใช้บริการ การใช้บริการ
ระบบจำหน่ายไฟฟ้า การเรียกเก็บค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ การผิดสัญญา หลักประกันสัญญา การเลิก
สัญญา ทั้งนี้สำหรับต้นแบบสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าจะกล่าวถึงองค์ประกออบในสัญญา
ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ อารัมภบท คำนิยาม อายุสัญญาและเอกสารแนบท้ายสัญญา การเชื่อมโยง
ระบบโครงข่ายไฟฟ้า การประสานงานด้านปฏิบัติการวางแผนการใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้า  หน้าที่ของ
ผู้ใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้า หน้าที่ของ กฟน./กฟภ. ในการให้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้า หน้าที่ของ
ผู้ใช้บริการระบบจำหน่ายไฟฟ้าในการชำระค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับการรักษาและกำกับดูแลระบบไฟฟ้า การ
ยืนยัน (statement) การเรียกเก็บเงินและการชำระเงิน (Billing and Payment) การเปลี ่ยนแปลงทาง
กฎหมาย (Change-in-law) การผิดสัญญา บทปรับ การเลิกสัญญา การติดต่อสื่อสาร การแก้ไขสัญญา การ
โอนสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาของผู้ใช้บริการ การระงับขอ้พิพาท และกฎหมายที่ใช้บังคับ 
 
บทที่ 7 ข้อเสนอแนะและบทวิเคราะห์ในการให้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าแก่บุคคลที่สาม 

เพื่อให้การกำหนดอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าและอัตราค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถ
นำไปใช้งานได้ในสถานการณ์จริง รวมถึงสามารถจูงใจให้มีผู้ขอใช้บริการเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายของการ
ไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงข้อเสนอแนะและบทวิเคราะห์ในการให้บริการระบบโครงโครงข่าย
ไฟฟ้าแก่บุคคลที่สามโดยสามารถแบ่งเป็นหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ การเรียกเก็บอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้า
และอัตราค่าบริการอื่น ๆ ตามปริมาณ (Volumetric) และตามความต้องการ (Demand) การกำหนดอัตรา
ค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าและอัตราค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องควรมีการพิจารณาควบคู่กับค่าไฟฟ้าฐาน 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้า อัตราค่าบริการระบบโครงข่าย
จำหน่ายไฟฟ้า และอัตราค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับต้นแบบสัญญาสำหรับ
การเชื่อมต่อการให้บริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าสำหรับเชื่อมต่อโครงข่ายแก่บุคคลที่สาม  ซึ่งการเรียก
เก็บค่าบริการจากบุคคลที่สามนั้นต้องไมซ่้ำซ้อนกับอัตราที่เรียกเก็บกับผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไป รวมถึงในกรณีที่ต้องการ
สนับสนุนและจูงใจให้ผู้ผลิตไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์มีการขอใช้ระบบโครงข่าย
จำหน่ายไฟฟ้าและขายไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าของตนนั้นจำเป็นต้องมีการพิจารณาให้มีการกำหนดอัตราค่าบริการ
ระบบโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ตามปริมาณการใช้งาน (Volumetric) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก  
การประชุมรับฟังความเห็นจาก 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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ภาคผนวก ก เป็นส่วนที ่รวมข้อมูลและเอกสารที ่เกี่ ยวข้องในการติดต่อประสานงานจากผู ้รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน เพื่อขอรับความคิดเห็นประกอบในโครงการศึกษาอัตราค่าบริการสายส่ง
ไฟฟ้า (Wheeling Charge) สำหรับ Third Party Access โดยข้อมูลและเอกสารในภาคผนวกจะแบ่งออกได้
ทั้งหมด 6 ส่วน ได้แก่ 

1) ข้อมูลผู้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน 
2) ข้อมูลการติดต่อผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน 
3) เอกสารประกอบการประชุม 
4) ชุดคำถาม และ คำถามต่าง ๆ 
5) สรุปการประชุมร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ 
6) สรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

 

1. ข้อมูลผู้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน 
การเชื่อมต่อเพื่อขอใช้บริการโครงข่ายระบบจำหน่ายนั้น ผู้ที่มีแนวโน้มสนใจที่จะใช้บริการหรือผู้ที่มี

โอกาสจะขอเข้าใช้บริการในอนาคต คือ ผู้ที่ได้รับอนุญาตในการดำเนินการผลิตไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นการผลิต
ไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิลหรือผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน รวมทั้ งผู้ที่ได้รับอนุญาตในการจำหน่าย
ไฟฟ้าและระบบจำหน่ายไฟฟ้า ดังนั้น ในการขอรับความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่มีโอกาสในการเข้ามา
เชื่อมต่อขอใช้บริการโครงข่ายระบบจำหน่ายนั้น คณะนักวิจัยพิจารณาคัดเลือกหน่วยงานที่มีศักยภาพในการ
เข้าเชื่อมต่อขอใช้บริการ โดยการพิจารณาจากฐานข้อมูลผู้รับใบอนุญาตบนเว็บไซต์ของคณะกรรมการกำกับ
กิจการพลังงาน ซึ่งได้แบ่งประเภทใบอนุญาตออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 1) ทะเบียนผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการพลังงาน 2) ทะเบียนกิจการที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน  3) 
ทะเบียนผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 4) ทะเบียนผู้ได้รับใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม และ 
5) ทะเบียนรับแจ้งความประสงค์จะเริ่มประกอบกิจการไฟฟ้า ดังแสดงดังรูปที่ ก.1 โดยประเภทของผู้ได้รับ
ใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการโครงข่ายระบบจำหน่าย คือ ทะเบียนผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
พลังงาน ในการขอรับฟังความเห็นจึงพิจารณาจากกลุ่มผู้ถือใบอนุญาตประเภทนี้เป็นหลัก 
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รูปที่ ก.1 ประเภทใบอนุญาตจากข้อมูลคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 

 
ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานจะแบ่งเป็น 2 กิจการ คือ 1) กิจการไฟฟ้า และ 2) กิจการ

ก๊าซธรรมชาติ ในโครงการศึกษานี้เป็นการศึกษาระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าจึงพิจารณาเฉพาะผู้ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า โดยข้อมูลใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้าประกอบด้วย 5 ประเภท ได้แก่ 1) 
ใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า 2) ใบอนุญาตระบบส่งไฟฟ้า 3) ใบอนุญาตระบบจำหน่ายไฟฟ้า 4) ใบอนุญาตจำหน่าย
ไฟฟ้า และ 5) ใบอนุญาตควบคุมระบบไฟฟ้า ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

 
1) ใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า 

ออกให้แก่ผู ้ผลิตไฟฟ้า รายละเอียดการขอรับใบอนุญาตนั้น ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องแจ้ง
รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ผลิตไฟฟ้า กระบวนการผลิตไฟฟ้า แผนผังวงจรไฟฟ้าเส้นเดียวแสดงวงจร
ระบบผลิต ระบบป้องกัน และระบบควบคุม ขนาดกำลังการผลิต ปริมาณการใช้พลังงานต่อปี ชนิด
และแหล่งที่มาของพลังงาน ซึ่งประเภทของแหล่งเชื้อเพลิงต้นกำลังสามารถจำแนกชนิดได้ดังต่อไปนี้ 
1) ก๊าซธรรมชาติ 2) ถ่านหิน 3) ถ่านหินลิกไนต์ 4) น้ำมันเตา 5) น้ำมันดีเซล 6) ชีวมวล 7) ก๊าซ
ชีวภาพ 8) ขยะชุมชน 9) ขยะอุตสาหกรรม 10) พลังแสงอาทิตย์ 11) พลังลม 12) พลังความร้อนใต้
พิภพ และ 13) พลังน้ำ เป็นต้น สำหรับขนาดกำลังการผลิตจะมีตั้งแต่ขนาด 1 MW ไปจนถึง 4,000 
MW จำนวนผู้ถือใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าในปัจจุบันมีทั ้งหมด 1,347 ราย ในการค้นหาข้อมูลผู ้ถือ
ใบอนุญาตผลิตไฟฟ้ามีเง่ือนไขในการค้นหาแสดงดังรูปที่ ก.2 
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รูปที่ ก.2 เงื่อนไขการค้นหาข้อมูลผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า 

 
2) ใบอนุญาตระบบส่งไฟฟ้า 

ออกให้แก่ผู้ประกอบกิจการระบบส่งไฟฟ้าผู้ซึ่งดำเนินงานเกี่ยวกับการส่งไฟฟ้าจากระบบผลิต
ไฟฟ้าไปยังระบบจำหน่ายไฟฟ้า รายละเอียดการขอรับใบอนุญาตนั้น ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องแจ้ง
รายละเอียดเกี่ยวกับต้นทุนการดำเนินการ สายส่งไฟฟ้า การเชื่อมต่อระบบส่งไฟฟ้า และมาตรฐาน
ด้านเทตนิคและความปลอดภัย โดยผู้ประกอบกิจการระบบส่งไฟฟ้าในปัจจุบันมีพียง 1 ราย คือ การ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในการค้นหาข้อมูลผู้ถือใบอนุญาตระบบส่งไฟฟ้ามีเงื ่อนไขในการ
ค้นหาแสดงดังรูปที่ ก.3 

 

 
รูปที่ ก.3 เงื่อนไขการค้นหาข้อมูลผู้ได้รับใบอนุญาตระบบส่งไฟฟ้า 

 
3) ใบอนุญาตระบบจำหน่ายไฟฟ้า 

ออกให้แก่ผู้กระกอบกิจการระบบจำหน่ายไฟฟ้าผู้ซึ ่งดำเนินงานเกี่ยวกับการนำไฟฟ้าจาก
ระบบส่งไฟฟ้าหรือระบบผลิตไฟฟ้าไปยังผู้ใช้ไฟฟ้า รายละเอียดการขอรับใบอนุญาตนั้น ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตต้องแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับต้นทุนดำเนินการ การเชื่อมต่อระบบจำหน่ายไฟฟ้า มาตรฐาน
ด้านเทคนิคและความปลอดภัย ท้องที่ที ่จะจำหน่ายไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าที่จะจำหน่าย มาตราส่วน
บริเวณที่จะจำหน่ายไฟฟ้า แนว จำนวน และขนาด ของสายเมน พร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จะก่อสร้าง
ระบบจำหน่ายไฟฟ้า การจำแนกประเภทของระบบจำหน่ายสามารถจำแนกได้ต่างระดับแรงดันพิกัด 
เช่น 11 kV, 22 kV, 33 kV และ 115 kV เป็นต้น จำนวนผู ้ถือใบอนุญาตระบบจำหน่ายไฟฟ้าใน
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ปัจจุบันมีทั้งหมด 224 ราย ในการค้นหาข้อมูลผู้ถือใบอนุญาตระบบจำหน่ายไฟฟ้ามีเงื่อนไขในการ
ค้นหาแสดงดังรูปที่ ก.4 
 

 
รูปที่ ก.4 เงื่อนไขการค้นหาข้อมูลผู้ได้รับใบอนุญาตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 

 
4) ใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า 

ออกให้แก่ผู้ประกอบกิจการจำหน่ายไฟฟ้า รายละเอียดการขอรับใบอนุญาตนั้น ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตต้องแจ้งรายละเอียด สำเนาสัญญาเกี่ยวกับการประกอบกิจการจำหน่าย สำเนาสัญญาซื้อ
ขายไฟฟ้ากับลูกค้าที่จำหน่ายไฟฟ้าทุกราย จำนวนลูกค้าแต่ละประเภท แผนงานเกี่ยวกับการจำหน่าย
หรือการจัดให้ได้มาซึ่งไฟฟ้า จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า จำนวนหน่วยไฟฟ้าที่ผู้ใช้ไฟฟ้าแต่ละรายต้องการในแต่
ละเดือน ประมาณการใช้พลังไฟฟ้าและพลังไฟฟ้าสูงสุดในแต่ละเดือน และจำนวนหน่วยไฟฟ้าที่จะ
จำหน่าย จำนวนผู้ถือใบอนุญาตระบบจำหน่ายไฟฟ้าในปัจจุบันมีทั้งหมด 280 ราย ในการค้นหาข้อมูล
ผู้ถือใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้ามีเง่ือนไขในการค้นหาแสดงดังรูปที่ ก.5 

 
รูปที่ ก.5 เงื่อนไขการค้นหาข้อมูลผู้ได้รับใบอนุญาตจ าหน่ายไฟฟ้า 

 
5) ใบอนุญาตควบคุมระบบไฟฟ้า 

ออกให้แก่ผู้ประกอบกิจการศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า ซึ่งเป็นผู้ควบคุมการสั่งเดินเครื่อง เพื่อให้
เป็นไปตามข้อกำหนดในการควบคุมและใช้ระบบส่ง (Grid Code) วางแผนรองรับเหตุฉุกเฉินด้าน
เชื้อเพลิงและไฟฟ้า รวมทั้งกำหนดแผนการนำระบบกลับเข้าใช้งานหลังเกิดไฟดับ โดยผู้ประกอบ
กิจการศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าในปัจจุบันมีพียง 1 ราย คือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ใน
การค้นหาข้อมูลผู้ถือใบอนุญาตควบคุมระบบไฟฟ้ามีเง่ือนไขในการค้นหาแสดงดังรูปที่ ก.6 
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รูปที่ ก.6 เงื่อนไขการค้นหาข้อมูลผู้ได้รับใบอนุญาตควบคุมระบบไฟฟ้า 

 
จากข้อมูลผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า 5 ประเภท ที่ได้สืบค้นจากฐานข้อมูลบนเว็บไซต์ของ

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานพบว่าผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้าแต่ละประเภทมีจำนวนผู้
ได้รับใบอนุญาตแสดงดังตารางที่ ก.1 

 
ตารางที่ ก.1 จ านวนผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า 

ประเภทใบอนุญาต จำนวนผู้รับใบอนุญาต 
1) ใบอนุญาตผลติไฟฟ้า 1,347 
2) ใบอนุญาตระบบส่งไฟฟ้า 1 
3) ใบอนุญาตระบบจำหน่ายไฟฟ้า 224 
4) ใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า 280 
5) ใบอนุญาตควบคุมระบบไฟฟ้า 1 

 
จากข้อมูลผู้ถือใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้าข้างต้น ประเภทของผู้ถือใบอนุญาตที่มีแนวโน้มสนใจที่

จะใช้บริการหรือผู้ที่มีโอกาสจะขอเข้าใช้บริการระบบโครงข่ายจำหน่ายสำหรับบุคลที่สาม ได้แก่ 1) ผู้ถือ
ใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า โดยผู้ผลิตไฟฟ้าไม่ว่าผู้ผลิตรายเล็กหรือรายใหญ่จะได้รับประโยชน์จากการที่การไฟฟ้า
ฝ่ายจำหน่ายอนุญาตให้ใช้โครงข่าย เนื่องจากผู้ผลิตไฟฟ้าสามารถส่งกำลังไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าของตนโดยไม่ต้อง
ลงทุนสร้างโครงข่ายเอง หรือในกรณีผู้ผลิตไฟฟ้าสำหรับใช้เองก็สามารถได้รับประโยชน์จากการขายไฟฟ้า
ส่วนเกินให้แก่ลูกค้ารายอื่นได้เช่นกัน 2) ผู้ถือใบอนุญาตระบบจำหน่ายไฟฟ้า เป็นผู้ที่มีป ระสบการณ์ในการ
ดำเนินธุรกิจโครงข่ายระบบจำหน่ายไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดด้านการลงทุน มาตรฐานทางด้านเทคนิค 
การขอรับความคิดเห็นจากผู้ประกอบกิจการระบบจำหน่ายไฟฟ้าจึงมีส่วนสำคัญในการปรับปรุงผลลัพธ์ของ
การศึกษาให้มีความเหมาะสม และ 3) ผู้ถือใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า เป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการเชื่อมต่อ
ขอใช้บริการโครงข่าย เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าโดยที่ไม่ต้องลงทุนสร้างโครงข่าย ดังนั้น ในการพิจารณา
หน่วยงานเพื่อขอรับความคิดเห็นประกอบการศึกษาโครงการอัตราค่าบริการสายส่งไฟฟ้าสำหรับบุคคลที่สาม 
จะพิจารณาจากผู้ที่ถือใบอนุญาตเหล่านี้เป็นหลัก 
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2. ข้อมูลการติดต่อผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน 
จากการศึกษาข้อมูลประเภทของใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้าที่ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการ

กำกับกิจการพลังงาน การพิจารณาคัดเลือกหน่วยงานเพื่อขอรับความคิดเห็นและคำแนะนำประกอบการ
ศึกษาวิจัยโครงการศึกษาอัตราค่าบริการสายส่งไฟฟ้า (Wheeling Charge) สำหรับ Third Party Access 
จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับ ใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า และ/หรือ ใบอนุญาตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และ/หรือ ใบอนุญาต
จำหน่ายไฟฟ้า โดยข้อมูลการติดต่อผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานที่ คณะนักวิจัยได้ติดต่อเพื่อขอรับ
ความคิดเห็น แสดงดังตารางที่ ก.2 

 
ตารางที่ ก.2 ขอ้มูลการติดต่อผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน 

ลำดับที ่ ชื่อหน่วยงาน ชื่อ-สกุล ผู้ติดต่อ เบอร์โทรศัพท ์ ที่อยูอ่ีเมล 
1 สมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน คุณรังสิมา พักเกาะ 02-710-3089 Rangsima.p@Bgrimm

power.com 
2 บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอ

เรชั่น จำกัด 
คุณศิวพงศ์ สุขแย้ม 02-998-5803 Sivapong.suk@egco.c

om 
3 บริษัท ผลิตไฟฟ้า (EGCO) 

จำกัด 
คุณวิบูลย์ เหลืองเลิศไพบูลย ์ 02 -998-5000 Viboon.Lue@egco.co

m 
4 บริษัท ผลิตไฟฟ้า (EGCO) 

จำกัด 
คุณโชติกา ทับคง 091-749-5279 Chotika.Tub@egco.c

om 
5 บริษัท ผลิตไฟฟ้า (EGCO) 

จำกัด 
คุณแสงเพชร เทศพันธุ์ 087-587-8286 Sangpetch.Tes@egco

.com 
6 บริษัท เอ็นเอส-โอจี เอน

เนอร์จี โซลูชั่นส์ (ไทย
แลนด์) จำกัด 

คุณณรงค์ พงศ์กิตติพิรุฬห์ 02-744-1880 narong.p@nset.co.th 

7 บริษัท เอ็นเอส-โอจี เอน
เนอร์จี โซลูชั่นส์ (ไทย
แลนด์) จำกัด 

คุณอภิชาติ สอนสวัสดิ์ 02-744-1880 apichart.s@nset.co.t
h 

8 บริษัท เอ็นเอส-โอจี เอน
เนอร์จี โซลูชั่นส์ (ไทย
แลนด์) จำกัด 

คุณพจนีย์ หูทิพย์ 084-694-8961 potjanee.h@nset.co.
th 

9 บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร 
เอเชีย จำกัด 

คุณอัมพร แสงสุกดี 085-480-4052 ampon_s@ace-
energy.co.th 

10 บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร 
เอเชีย จำกัด 

คุณธรรมรัต ดวงสุพรรณ 090-197-3850 thammarat_d@ace-
energy.co.th 
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ลำดับที ่ ชื่อหน่วยงาน ชื่อ-สกุล ผู้ติดต่อ เบอร์โทรศัพท ์ ที่อยูอ่ีเมล 
11 บริษัท บางกอก โคเจน

เนอเรชั่น จำกัด 
คุณมารุต ยิบกาญจนา 081-820-2266 maruty@bkkcogen.c

om 
12 บริษัท โกลว์ พลังงาน 

จำกัด 
คุณณรงค์ชัย วิสูตรชัย 02-670-1500-33 Narongchai.v@gpscgr

oup.com 
13 บริษัท โกลว์ พลังงาน 

จำกัด 
คุณนิตยา เนตรชลายุทธ 02-670-1500-33 Nitaya.n@gpscgroup.

com 
14 บริษัท โกลว์ พลังงาน 

จำกัด 
คุณภัณฑิรา อิงคะสุวรรณ์ 061-385-6738 phantira.i@gpscgrou

p.com 
15 บริษัท มิตรพล ไบโอ-

เพาเวอร์ จำกัด 
คุณธีรภัทร เมืองพิล 087-6524123 theerapatm@mitrph

ol.com 
16 บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำ

เย็น จำกัด 
คุณพิจักษณ์ สุขสม 02-327-4242 pichak.f@dcap.co.th 

17 บริษัท ฝาจีบ จำกัด 
(มหาชน) 

คุณมนตรี พุ่มศิริ 086-790-0399 montri@crownseal.c
o.th 

18 บริษัท ร่วมกำลาภพาว
เวอร์ จำกัด 

คุณวรวุฒิ สุรินทร์ 089-1155-180 worrawut@trrsugar.c
om 

19 บริษัท สุขสมบูรณ์กรีน
เพาเวอร์ จำกัด 

คุณฉัตรดาว ทองสุข 087-320-2736 chatdaow.tsk@gmail.
com 

20 บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) 
จำกัด (มหาชน) 

คุณนันทนา เสริมสร้างสุข 090-983-9874 nantana.se@sahacog
en.com 

21 บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) 
จำกัด (มหาชน) 

คุณธนวัฒน์ ศิวะโสภณพงศ์ 089-771-3366 thanawat.si@sahacog
en.com 

22 บริษัท กัลฟ์ เจพี ทีแอลซี 
จำกัด 

คุณสมศักดิ์ สิริปัญจวรณ์ 090-975-1067 SOMSAK.SI@GULF.C
O.TH 

23 บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี
เวลลอปเมนท์ จำกัด 
(มหาชน) 

คุณฉัตรชัย เสนสาย 086-036-0101 CHATCHAI.SA@GULF.
CO.TH 

24 บริษัท กัลฟ์ เอ็นซี จำกัด คุณนรินทร์ นันทะแสน 081-263-8373 NARIN.NA@GULF.CO.
TH 

25 บริษัท กัลฟ์ เอ็นพีเอ็ม 
จำกัด 

คุณก้องเกียรติ อินทเจียด 087-793-1238 KONGKIAT.IN@GULF.
CO.TH 

26 บริษัท กัลฟ์ เอ็นอาร์วี1 
จำกัด 

คุณสสิรัก คุ้มกัน 081-925-6417 SASIRAK@GULF.CO.T
H 

27 บริษัท อมตะ บี.กริม 
เพาเวอร์ 4 จำกัด 

คุณไพรัตน์ พึ่งทอง 081-925-6417 Pairat.P@Bgrimmpow
er.com 
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ลำดับที ่ ชื่อหน่วยงาน ชื่อ-สกุล ผู้ติดต่อ เบอร์โทรศัพท ์ ที่อยูอ่ีเมล 
28 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ 

(เอไออี-เอ็มทีพี) จำกัด 
คุณรักศักดิ์ วิวัฒน์สินอุดม 096-916-6554 Raksak.W@Bgrimmpo

wer.com 
29 บริษัท แอ๊ดวานซ์ คลีน 

เพาเวอร์ จำกัด 
คุณศิวิมล โฮงยากุล 065-924-1804 siwimol_h@ace-

energy.co.th 
30 บริษัท แอ๊ดวานซ์ คลีน 

เพาเวอร์ จำกัด 
คุณพรอุมา ทองสุข 081-372-7206 pornuma_t@ace-

energy.co.th 
31 บริษัท แอ๊ดวานซ์ คลีน 

เพาเวอร์ จำกัด 
คุณปฐมาวดี หนูดำ 065-985-7310 patamawadee_n@ac

e-energy.co.th 
32 บริษัท อีสเทิร์น เพาเวอร์ 

แอนด์ อิเล็คทริค จำกัด 
คุณชุมพล จันทร์เรณู 062-535-6449 chumpolc@gmspow

er.com 
33 บริษัท สยามเพลเล็ทพาว

เวอร์ จำกัด 
คุณอิทธิชัย ภารดี 098-286-6572 - 

34 บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์
ยี คอร์เปอเรชั่น จ ากัด 
(มหาชน) 

คุณชนันท์ ถิระนันท์ 02-361-5599 - 

35 บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์
ยี คอร์เปอเรชั่น จ ากัด 
(มหาชน) 

คุณพิษณุ เหลืองประเสริฐ 02-361-5599 - 

36 บริษัท เอสพีซีจี จำกัด 
(มหาชน) 

คุณนรินพร มาลาศรี 081-964-6482 Narinporn_m@spcg.c
o.th 

37 บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ 
จำกัด 

คุณยุทธนา เจริญวงศ์ 03-892-5100 webmaster@blcp.co.
th 

38 บริษัท พีพีทีซี จำกัด คุณนพพร ช่วยบำรุง 098-248-6420 nopporn.c@pptc.co.t
h 

39 บริษัท พีพีทีซี จำกัด คุณกนิษฐ์ แท่งเพ็ชร  062-604-4654 kanit.t@pptc.co.th 
40 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิ

คอล จำกัด (มหาชน)  

คุณนวพงษ์ เอื้อจิตถาวร  089-124-7127 Nawaphong.A@pttgc
group.com 

41 บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุ
ก่อสร้าง จำกัด 

คุณชาญวุฒิ ลิ้มพิชัย 02-555-5555 - 

42 บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ 
จำกัด 

คุณเกรียงไกร สุขแสนไกรศร  kriengks@scg.com 

43 บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ 
จำกัด 

คุณนริศา วงษ์จันทร์เพ็ญ 089-165-5450 narisawo@scg.com 

44 บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ 
จำกัด (มหาชน)  

คุณอภิเชษฐ นุ้ยตูม 081-587-7306 apichetn@scg.com 
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ลำดับที ่ ชื่อหน่วยงาน ชื่อ-สกุล ผู้ติดต่อ เบอร์โทรศัพท ์ ที่อยูอ่ีเมล 
45 บริษัท บีซีพีจี จำกัด 

(มหาชน) 
คุณชนิตว์สรณ์ ตรีวิทยาภูมิ 02-335 8999 Chanitsorn@bcpggro

up.com 
46 บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ 

จำกัด 
คุณวิมลมาศ วงศ์มกรพันธ์ 02-002-3667-9 wimolmas.w@energy

absolute.co.th 
47 บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง 

จำกัด (มหาชน) 
คุณไพโรจน์ ภานุกาญจน์ 02-242-5800 phairot.pha@gunkul.

com 
48 บริษัท อาร์ ไอ แอล 1996 

จำกัด 
คุณสุวิทย์  วิศิษฎ์วรณัฐ 03-869-1185 suwitu@scg.com 

49 บริษัท ดับบลิวเอชเอ 
ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ 
จำกัด (มหาชน) 

คุณพันธ์รพี นพรัมภา 02-719-9559 punrapeen@wha-
up.com 

50 บริษัท เอท โซลาร์ คุณรุ่งโรจน์ สุวรรณนพคุณ 02-541-4642 rungroj@eightsolar.c
om 

51 บริษัท นอร์ติส เอ็นเนอร์ยี่ คุณอรอุมา สีแสงทอง 02-286-3091 onuma@nortisgroup.
com 

 
3. เอกสารประกอบการประชุม 

เอกสารที่จัดทำขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบการนำเสนอผลการศึกษาวิจัยของโครงการให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 1) คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน 2) การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายทั้ง 2 แห่ง ได้แก่ การไฟฟ้า
นครหลวง และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ 3) ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน เพื่อให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้ทราบถึงแนวคิดและผลการศึกษาโครงการศึกษาอัตราค่าบริการสายส่งไฟฟ้า (Wheeling Charge) 
สำหรับ Third Party Access โดยเอกสารประกอบการประชุมนั้นจะมีการปรับปรุงและแก้ไขคู่ขนานไปกับการ
ปรับปรุงผลการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับความคิดเห็นที่ได้รับจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น เอกสารประกอบการ
ประชุมในการรับฟังความคิดเห็นแต่ละครั้งอาจมีรายละเอียดบางส่วนที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม หัวข้อในการ
นำเสนอจะยังคงเดิมซึ่งจะประกอบด้วย 
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1) ที่มา วัตถุประสงค์ของโครงการ และ แผนการดำเนินงาน 
แสดงรายละเอียดที่มาและวัตถุประสงค์ของโครงการศึกษาอัตราค่าบริการสายส่งไฟฟ้า 

(Wheeling Charge) สำหรับ Third Party Access รวมทั้งรายละเอียดแผนการดำเนินงานตั้งแต่เริ่ม
โครงการในช่วงเดือนเมษายน ปี 2563 จนถึงช่วงเดือนกันยายน 2564 
 
2) การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับบุคคลที่สาม 

แสดงรายละเอียดกำหนดการร่วมประชุมร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการนำ
ความคิดเห็นที ่ได้รับไม่ว่าจะเป็นด้านอัตราค่าบริการหรือในด้านสัญญามาวิเคราะห์เพื ่อจัดทำ
ข้อเสนอแนะและนำไปปรับปรุงแก้ไขผลการศึกษาให้มีความเหมาะสม 
 
3) การกำหนดอัตราค่าบริการ Wheeling Charge และ ค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

แสดงแนวทางการกำหนดอัตราค่าบริการสายส่งไฟฟ้า (Wheeling Charge) สำหรับ Third 
Party Access เช่น ค่าบริการส่งผ่านกำลังไฟฟ้า ค่าบริการส่วนเสริมความมั่นคง ค่าบริการชดเชย
พลังงานไฟฟ้าไม่สมดุล และ ค่าบริการเช่ือมต่อ เป็นต้น 

 
4) ภาพรวมข้อมูลของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย 

แสดงข้อมูลของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายที่นำมาใช้ประกอบการคำนวณอัตราค่าบริการ เช่น 
ข้อมูลโครงสร้างต้นทุน ข้อมูลแผนการลงทุน ข้อมูลค่ากำลังใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้แต่ละพื้นที่ และข้อมูลอื่น 
ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 
 
5) ผลการกำหนดอัตราค่าบริการ Wheeling Charge และ ค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

แสดงผลลัพธ์อ ัตราค่าบริการสายส่งไฟฟ้า (Wheeling Charge) สำหรับ Third Party 
Access เช่น ค่าบริการส่งผ่านกำลังไฟฟ้า ค่าบริการส่วนเสริมความมั่นคง  ค่าบริการชดเชยพลังงาน
ไฟฟ้าไม่สมดุล และ ค่าบริการเชื่อมต่อ เป็นต้น 
 
6) ภาพรวมโครงสร้างอัตราค่าบริการต่าง ๆ และ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

แสดงภาพรวมโครงสร้างอัตราค่าบริการ และรายละเอียดข้อเสนอแนะสำหรับผู้ศึกษาหรือผู้ที่
ต้องการจะนำผลลัพธ์ของการศึกษาไปปรับปรุงหรือพัฒนาต่อไป 

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาอัตราค่าบริการสายส่งไฟฟ้า (Wheeling Charge) สำหรับ Third Party Access 

 

ก-12 
 

7) ต้นแบบสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
แสดงรายละเอียดต้นแบบสัญญาสำหรับบุคคลที่สามผู้ใช้บริการระบบโครงข่ายจำหน่าย ซึ่ง

องค์ประกอบหลักของต้นแบบสัญญาประกอบด้วย สาระสำคัญ การให้บริการ การรับบริการ และการ
บริหารความเสี่ยง 
 
เอกสารประกอบการประชุมดังภาคผนวก ค เป็นตัวอย่างเอกสารประกอบการนำเสนอผลการ

ดำเนินงาน ที่ได้จัดทำขึ้นเพื่อรายงานความก้าวหน้าและผลการศึกษาให้กับคณะกรรมการกำกับกิจการพลังาน 
และเป็นเอกสารที่ใช้สำหรับนำเสนอการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายเพื่อขอรับความคิดเห็นและขอรับข้อมูลต่าง ๆ 
รวมทั้งการนำเสนอเพื่อขอรับความคิดเห็นจากผู้ประกอบกิจการพลังงานภาคเอกชน 
 

4. ชุดคำถาม และ คำถามต่าง ๆ  
ในการขอรับความเห็นจากผู้ประกอบกิจการพลังงาน ทางคณะนักวิจัยมีความประสงค์ที่จะขอรับ

ข้อมูลการดำเนินธุรกิจพลังงานทั้งในด้านการผลิตไฟฟ้า การจำหน่ายไฟฟ้า และระบบจำหน่ายไฟฟ้า ข้อมูล
ด้านศักยภาพและความสนใจในการเชื ่อมต่อขอใช้บริการโครงข่ายระบบจำหน่าย รวมถึงความคิดเห็น ที่
เกี่ยวข้องกับแนวทางการกำหนดอัตราค่าบริการโครงข่ายระบบจำหน่ายและแนวทางการร่างต้นแบบสัญญา จึง
ได้จัดทำชุดคำถามสำหรับการขอรับข้อมูลและความคิดเห็น ประกอบด้วยคำถามต่าง ๆ แสดงดังตารางที่ ก.3 

 
ตารางที่ ก.3 ชุดค าถามส าหรับการขอรับข้อมูลและความคดิเห็น  

ลำดับที ่ รายการคำถาม 
1 ขนาดของหน่วยงาน: (เช่น ปริมาณก าลังการผลิตไฟฟ้า xx MW, ความยาวสายส่ง/สายจ าหน่าย 

xx km, ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของลูกค้า xx MW, อื่น ๆ) 
2 การด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง: (เช่น ประเภทเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า, ขายไฟฟ้าให้บริษัทต่าง ๆ, 

ผลิตเพื่อใช้เองเท่านั้น, อื่น ๆ) 
3 พื้นที่ของการให้บริการ: (เช่น พื้นที่ของตนเอง, พื้นที่นิคมอุตาหกรรม, อื่น ๆ) 
4 ประเภทและรายช่ือคู่ค้าที่ส าคัญ: 
5 หน่วยงานของท่านมีโครงข่ายของตนเองหรือไม่ พอจะให้รายละเอียดได้หรือไม่ และเพราะเหตุ

ใดจึงสร้างระบบโครงข่ายของตนเอง (ไม่เชื่อมต่อผ่านระบบโครงข่ายของการไฟฟ้า) 
6 “ในกรณีที่ไม่มีโครงข่ายของตนเอง” ท่านขายไฟฟ้าให้ลูกค้าอย่างไร เช่น ใช้สายของการไฟฟ้า, 

ใช้สายของเอกชนรายอ่ืน, และ เสียค่าใช้สายเท่าไร 
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ลำดับที ่ รายการคำถาม 
7 “ในกรณีที ่มีระบบโครงข่ายของตนเอง หรือ มีแผนจะก่อสร้างในอนาคตอันใกล้” ระบบ

โครงข่ายของท่านประกอบด้วยองค์ประกอบใดบ้าง มีต้นทุนประมาณเท่าใด (ทั้ง Investment 
Costs และ O&M Costs) 

8 รายละเอียดการจัดหาเงินทุนของท่านเป็นอย่างไร เช่น แหล่งที่มาของเงินทุน, ต้นทุนการเงิน, 
ผลประกอบการที่คาดหวัง, เป็นต้น 

9 หากการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่งมีการเปิดให้บุคคลที่สามเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า ท่านมีความเห็น
ว่าจะเข้าร่วมหรือไม่ อัตราค่าบริการระบบโครงข่ายในช่วงประมาณเท่าใดที่ท่านสามารถยอมรับ
ได้, และมีรายละเอียดการเรียกเก็บอย่างไร เช่น ต่อ MW, ต่อ MWh, ลักษณะของสัญญาเป็น
อย่างไร, เป็นต้น 

10 ต้นทุนค่าบริการระบบโครงข่ายจ าหน่ายไฟฟ้าที่ท่านเห็นว่า ควร/ไม่ควร น ามาพิจารณาคิด
ค่าบริการระบบโครงข่ายมีอะไรบ้าง (เช่น การไฟฟ้าอาจจะมีค่าบริการอื่น ๆ ได้แก่ Backup 
Charge, Ancillary Service Charge, ค่าสนับสนุนนโยบายภาครัฐ, เป็นต้น) 

11 ท่านคิดว่าในการก าหนดอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายควรพิจารณาอย่างไรถึงจะเหมาะสม เช่น  
- พิจารณารวมเป็นอัตราเดียวกันทั้งประเทศ 
- พิจารณาแยกตามพื้นที่/แยกตามระดับแรงดัน 
- พิจารณาแยกตามช่วงเวลา (Peak/Off Peak) 
- พิจารณาในหน่วย Baht/kW Baht/kWh หรืออื่น ๆ 
- พิจารณาตามระยะทางที่มีการใช้งานจริง 
- พิจารณาตาม Flow ที่เกิดขึ้นจริง (ค านวณ Load Flow) 
- พิจารณาให้อธิบายง่าย และง่ายต่อการใช้งาน  
- อื่น ๆ 

12 หากท่านมีการขายไฟฟ้าผ่านระบบโครงข่ายของการไฟฟ้าแล้วท่านมีความเห็นว่าจะซื้อขาย
ไฟฟ้าในรูปแบบใด (เช่น พื้นที่/แรงดันใด หรือ ซื้อขายไฟฟ้าจากใคร เป็นต้น) 

13 ระยะเวลาของสัญญาที่เหมาะสม (เช่น รายปี และ กี่ปี, รายเดือน, รายสัปดาห์, รายวัน, อื่น ๆ) 
14 ปัญหาในทางปฏิบัติของการเชื่อมต่อโครงข่ายจ าหน่ายส าหรับบุคคลที่สามอาจจะเกิดขึ้นได้

หรือไม่ อย่างไร 
15 ในการเปิดให้บุคคลที่สามเชื่อมต่อระบบโครงข่ายจ าหน่ายไฟฟ้า ท่านมีความต้องการความ

ช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐหรือการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง หรือไม่ อย่างไร 
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ลำดับที ่ รายการคำถาม 
16 คุณภาพการให้บริการใดที่เจ้าของระบบโครงข่ายไฟฟ้าควรให้บริการได้ (เช่น สายส่ง/สาย

จ าหน่ายขัดข้องไม่เกิน xx ครั้ง/ปี หรือไม่เกิน xx ชั่วโมง/ปี, จ าเป็นต้องมี Tie-line ส าหรับการ 
Switching ย้ายโหลดหรือไม่, อื่น ๆ) 

17 การแบ่งอัตราค่าบริการเป็นประเภทต่าง ๆ เช่น ค่าบริการการใช้สาย (Wheeling Charge) , 
ค ่าบร ิการส ่วนเสร ิม (Ancillary Services) , ค ่าบร ิการชดเชยพล ังงานไฟฟ้าไม ่สมดุล 
(Imbalance) เป็นต้น มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 

18 หลังจากทราบแนวทางและผลการศึกษาเบื้องต้นของโครงการวิจัย ท่านมีความเห็นอย่างไรต่อ
หลักการในการค านวณ และอัตราค่าบริการต่าง ๆ มีความเหมาะสมหรือไม่ (เช่น สมมติฐานใน
การค านวณเหมาะสมหรือไม่ ผลลัพธ์อัตราค่าบริการเบื้องต้นจูงใจในการเข้าใช้บริการหรือไม่) 

19 หลังจากทราบผลการร่างต้นแบบสัญญาในเบื้องต้น ท่านคิดว่าภาพรวมของต้นแบบสัญญานั้น มี
ความเหมาะสมและเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายหรือไม่ และต้องการให้ปรับปรุงในส่วนใดหรือไม่ (เช่น 
อายุสัญญา ค่าปรับ หลักการยกเลิกสัญญา เป็นต้น) 

 
5. สรุปการประชุมร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ 

การประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อขอรับความเห็นจะมีการดำเนินงานคู่ขนานไปพร้อมกับ
การศึกษาและจัดทำอัตราค่าบริการซึ่งเริ่มมีการประชุมหารือตั้งแต่เริ่มโครงการไปจนถึงช่วงใกล้เสร็จสิ้น 
โครงการ ดังนั้นรูปแบบการประชุม ลักษณะข้อมูลและความคิดเห็นที่ขอรับจากการประชุมอาจมีความแตกต่าง
กัน โดยคณะนักวิจัยได้แบ่งช่วงเวลาในการประชุมร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ออกเป็น 2 ช่วง คือ  

1) ช่วงเริ่มพัฒนาโครงการ ในช่วงนี้เป็นช่วงครึ่งแรกของโครงการศึกษาวิจัย การดำเนินงานหลักคือ
การแนะนำโครงการศึกษาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบถึงภาพรวมและแผนการดำเนินงาน 
และขอรับความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวคิดของการกำหนดอัตราค่าบริการเบื้องต้นและโครงร่าง
ต้นแบบสัญญาเบื้องต้น 

2) ช่วงรับความเห็นเพื่อปรับปรุงผลการศึกษา ในช่วงนี้เป็นช่วงครึ่งหลังของโครงการศึกษาวิจัย ซึ่ง
แนวทางการคำนวณอัตราค่าบริการมีความชัดเจนขึ้นอยู่ในระดับใกล้สมบูรณ์ และมีการแสดงค่า
ผลลัพธ์การคำนวณเบื้องต้นของค่าบริการต่าง ๆ รวมทั้งในส่วนของต้นแบบสัญญาก็ได้มีการจัดทำ
จนใกล้สมบูรณ์เช่นกัน ดังนั้น การรับฟังความคิดเห็นในช่วงนี้จึงเป็นการรับฟังความคิดเห็นเพื่อนำ
ความเห็นที่ได้รับมาวิเคราะห์และนำไปปรับปรุงแก้ไขผลการศึกษาให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 
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ดังนั้น สรุปการประชุมร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ จึงสามารถแบ่งเป็น 2 หัวข้อย่อย ได้แก่ 
1) การประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในช่วงเริ่มพัฒนาโครงการ 
2) การประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในช่วงปรับปรุงผลการศึกษา 

 
5.1 การประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในช่วงเริ่มพัฒนาโครงการ 

รูปแบบการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในช่วงเริ่มพัฒนาโครงการ คณะนักวิจัยได้ติดต่อ
ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน และได้มีการนำเสนอภาพรวมและแนวคิดเบื้องต้นของการศึกษาอัตรา
ค่าบริการสายส่งไฟฟ้า (Wheeling Charge) สำหรับ Third Party Access ผ่านการประชุม และขอรับความ
คิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านการตอบแบบสอบถาม หลังจากที่ได้นำเสนอภาพรวมให้หลายหน่วยงาน
ได้ทราบถึงภาพรวมของการให้บริการสายส่งไฟฟ้า (Wheeling Charge) สำหรับ Third Party Access คณะ
นักวิจัยจึงได้จัดงานสัมมนา “แนวทางการก าหนดอัตราค่าบริการสายส่งไฟฟ้า (Wheeling Charge) สำหรับ 
Third Party Access และการรับฟังความคิดเห็น” ในวันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
การประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในช่วงเริ่มพัฒนาโครงการ สามารถแยกหัวข้อย่อยได้เป็น 2 

หัวข้อ คือ 
1) การนำเสนอภาพรวมและขอรับความคิดเห็นผ่านการทำแบบสอบถาม 

2) งานสัมมนาแนวทางการก าหนดอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าของบุคคลที่สาม 

 
5.1.1 การนำเสนอภาพรวมและขอรับความคิดเห็นผ่านการทำแบบสอบถาม 

รูปแบบการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในช่วงเริ่มพัฒนาโครงการ คณะนักวิจัยได้ติดต่อ
ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน และได้มีการนำเสนอภาพรวมและแนวคิดเบื้องต้นของการกำหนด
อัตราค่าบริการสายส่งไฟฟ้าสำหรับบุคคลที่สามผ่านการประชุม และขอรับความคิดเห็นจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องผ่านการตอบแบบสอบถาม ซึ่งกำหนดการประชุมร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ แสดงดังตารางที่ ก.4  
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ตารางที่ ก.4 ก าหนดการประชุมรอบที่ 1 ในช่วงเริ่มพัฒนาโครงการ 

รายชื่อบริษัท วันที่เข้าร่วมประชุม 

1) บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด 27 สิงหาคม 2563  

2) บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด 28 สิงหาคม 2563 

3) บริษัท ผลิตไฟฟ้าครบุรี จำกัด 2 กันยายน 2563 

4) บริษัท พลพาวเวอร์ซัพพลาย จำกัด 2 กันยายน 2563 

5) บริษัท ไฟฟ้าสุรินทร์ จำกัด 4 กันยายน 2563  

6) บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จำกัด 7 กันยายน 2563 

7) บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร เอเชีย จำกัด 7 กันยายน 2563  

8) บริษัท เอ็นเอส-โอจี เอนเนอร์จี โซลูชั่นส์ (ไทย
แลนด์) จำกัด 

8 กันยายน 2563 

9) บริษัท บางกอก โคเจนเนอเรชั่น จำกัด 8 กันยายน 2563 

10) บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด 9 กันยายน 2563 

11) บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด 14 กันยายน 2563 

12) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด 
(มหาชน) 

14 กันยายน 2563 

 
ในการรับฟังความคิดเห็นในช่วงนี้เป็นการขอรับข้อมูลการลงทุนในระบบโครงข่ายของผู้ประกอบ

กิจการพลังงาน รวมทั้งความสนใจในการเชื่อมต่อขอใช้บริการโครงข่ายของการไฟฟ้าเมื่อมีการเปิดให้บริการ
โครงข่ายสำหรับบุคคลที่สาม จากผลการรับฟังความคิดเห็น พบว่า ต้นทุนสายส่งโดยประมาณสำหรับบริษัทที่มี
โครงข่ายเป็นของตนเอง คือ 5 ล้านบาท/กิโลเมตร สำหรับสายส่งบนดิน และ 20-40 ล้านบาท/กิโลเมตร 
สำหรับสายส่งใต้ดิน ส่วนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรวมถึงบำรุงรักษา (O&M Cost) จะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 
10-15 ของต้นทุนสายส่ง นอกจากนี้ บริษัทส่วนใหญ่ยังให้ความเห็นเบื้องต้นว่า ค่าบริการอื่น ๆ เช่น Backup 
Charge, Ancillary Service Charge อาจนำมาพิจารณาในค่าบริการโครงข่ายของการไฟฟ้าฯ ด้วย หาก
ค่าบริการดังกล่าวสะท้อนต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงจากการให้บริการโครงข่าย และมี การกำหนดอัตราที่เหมาะสม 
อย่างไรก็ตาม โดยส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการนำค่าสนับสนุนนโยบายภาครัฐมารวมในค่าบริการโครงข่าย  
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ในส่วนของรูปแบบการกำหนดค่าบริการโครงข่ายไฟฟ้า พบว่า บริษัททั้ง 12 แห่งมีความเห็นที่
หลากหลาย ซึ่งสามารถแสดงโดยสรุป ได้ดังตารางที่ ก.5 

 
ตารางที่ ก.5 ผลการรับฟังความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการก าหนดอัตราค่าบริการ 

รูปแบบการการกำหนดคา่บริการ จำนวนบริษัทที่เห็นด้วย 

พิจารณารวมเป็นอัตราเดียวกันทั้งประเทศ 1 

พิจารณาแยกตามพื้นที่/แยกตามระดับแรงดัน 6 

พิจารณาแยกตามช่วงเวลา (Peak/Off Peak) 9 

พิจารณาในหน่วย Baht/kW 3 

พิจารณาในหน่วย Baht/kWh 10 

พิจารณาตามระยะทางที่มีการใช้งานจริง 10 

พิจารณาตาม Flow ที่เกิดขึ้นจริง (คำนวณ 
Load Flow) 

4 

พิจารณาให้อธิบายง่าย และง่ายต่อการใช้งาน 2 

อื่นๆ 

2 
(ควรพิจารณาเป็นลักษณะของ Avoided cost เสมือน
ที่บริษัทฯ ลงทนุก่อสร้างระบบสายส่งนั้นๆ ทั้งนี้จะต้อง
คำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ได้แก่ คณุภาพการให้บริการ เช่น 
โครงข่ายที่มี Stability หรือ Reliability สูง (ไฟไม่ 

Trip) และลักษณะสายส่ง เช่น บนดิน/ใต้ดิน) 

 
จากตารางที่ ก.5 จะพบว่า รูปแบบการกำหนดค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่ทางบริษัทที่ให้

สัมภาษณ์เห็นว่ามีความเหมาะสมมากที่สุด คือ รูปแบบที่พิจารณาตามตามระยะทางที่มีการใช้งานจริง 
หมายความว่า คิดค่าบริการเพิ่มขึ้นตามระยะทางระหว่างจุดจ่ายไฟฟ้าและลูกค้าที่เป็นผู้ใช้ไฟฟ้า เนื่องจาก
สอดคล้องกับรูปแบบการเก็บค่าบริการของบริษัทจากลูกค้าที่ขอเชื่อมต่อเข้ากับโครงข่ายของทางบริษัท และ
ควรพิจารณาในหน่วย Baht/kWh เนื่องจากเห็นว่า ค่าบริการควรสอดคล้องกับปริมาณพลังงานทั้งหมดที่ใช้
ส่งผ่านโครงข่ายไฟฟ้า รูปแบบที่ทางบริษัทเห็นว่า เหมาะสมรองลงมาได้แก่ รูปแบบที่พิจารณาแยกตาม
ช่วงเวลา (Peak/Off Peak) หมายความว่า ราคาค่าบริการจะสูงขึ้นเป็นพิเศษในช่วง Peak และอาจต่ำเป็น
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พิเศษในช่วง Off Peak เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทที่เข้าร่วมประชุมกึ่งหนึ่ง (6 บริษัท) มีความเห็นว่า รูปแบบ
การให้บริการควรพิจารณาแยกตามพื้นที่หรือระดับแรงดันด้วย เช่น ควรกำหนดอัตราการให้บริการในพื้นที่
นิคมอุตสาหกรรมต่างจากพื้นที่อื่นๆ หรือควรกำหนดอัตราการให้บริการแยกตามระดับแรงดัน 115 kV หรือ 
22 kV เป็นต้น ในส่วนของรูปแบบการให้บริการตาม Flow ที่เกิดขึ้นจริง (คำนวณ Load Flow) นั้น บาง
บริษัทมีความเห็นว่า สมควรใช้รูปแบบนี้เนื่องจากเป็นรูปแบบที่สะท้อนต้นทุนการให้บริการที่เกิดขึ้นจริงมาก
ที่สุด อย่างไรก็ตาม บางบริษัทมองว่า รูปแบบนี้จะทำให้การไฟฟ้าฯ ต้องรับภาระมากเกินไปในการคำนวณ
ค่าบริการ และอาจส่งผลให้อัตราค่าบริการสูงขึ้นได้ 

 
หลังจากที่คณะนักวิจัยได้มีการจัดจำแนกโครงสร้างอัตราค่าบริการโดยแบ่งเป็น ค่าบริการ Backup 

(Backup Charge) ค่าบริการเสริม (Ancillary Service) และค่าชดเชยพลังงานไฟฟ้าไม่สมดุล (Imbalance) 
คณะนักวิจัยจึงได้นัดหมายเพื่อขอรับตวามคิดเห็นเพิ่มเติมจากผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน ซึ่ง
กำหนดการการประชุมสามารถแสดงดังตารางที่ ก.6 

 
ตารางที่ ก.6 ก าหนดการประชุมรอบที่ 2 ในช่วงเริ่มพัฒนาโครงการ 

รายชื่อบริษัท วันที่เข้าร่วมประชุม 

1) บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร เอเชีย จำกัด 8 ธันวาคม 2563 

2) บริษัท บางกอก โคเจนเนอเรชั่น จำกัด 10 ธันวาคม 2563 

3) บริษัท เอ็นเอส-โอจี เอนเนอร์จี โซลูชั่นส์ (ไทย
แลนด์) จำกัด 

10 ธันวาคม 2563 

4) บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จำกัด 15 ธันวาคม 2563 

5) บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) 18 ธันวาคม 2563 

6) บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด  21 ธันวาคม 2563  

 
คณะนักวิจัยได้สรุปความเห็นสำคัญเกี่ยวกับค่าบริการ Backup (Backup Charge) ค่าบริการเสริม 

(Ancillary Service) และค่าชดเชยพลังงานไฟฟ้าไม่สมดุล (Imbalance) แยกเป็นประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี ้
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ประเด็นเรื่องค่าบริการ Backup: 

• ในส่วนของค่าบริการอื่น ๆ มีบางส่วนที่ต้องพิจารณาแยกออกจากการคำนวณ Wheeling Charge 
เช่น ค่าบริการ Backup (Backup Charge) เป็นต้น ทั้งนี้เนื่องจาก Backup Charge นั้นใช้ในกรณีที่ 
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขัดข้อง แล้วต้องดึงไฟฟ้าจากระบบมาใช้แทน ดังนั้น Backup Charge ควรมีไว้
สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และไม่ควรถูกนำมาคำนวณ Wheeling Charge การที่โรงไฟฟ้าเอกชนเข้า
มาเชื่อมต่อกับโครงข่ายของการไฟฟ้า ส่งผลให้การไฟฟ้าสูญเสียลูกค้าไป เลยจะมาบังคับเก็ บเป็น 
Backup Charge นั้นไม่ถูกต้อง  

• บริษัทบางแห่งเห็นด้วยกับเรื่องของค่าบริการ Backup เพราะ ผู้ขายไฟฟ้าต้องให้ความมั่นใจแก่ผู้ซื้อ
ไฟฟ้าว่า จะมีไฟฟ้าใช้อยู่ตลอดแม้ว่าผู้ขายจะถูกปลดออกจากโครงข่าย ผู้ขายไฟฟ้าจึงต้องจ่ายค่า 
Backup ให้กับผู้ให้บริการโครงข่าย โดยผู้ให้บริการโครงข่ายจะจ่ายไฟให้กับผู้ซื้อแทนผู้ขายในกรณีที่
ผู้ขายไม่สามารถจ่ายไฟได้ อย่างไรก็ตาม ยังมีประเด็นต้องพิจารณาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บค่าบริการ 
Backup เช่น อัตราค่าบริการควรจะใช้เหมือนกันทั่วประเทศหรือไม่ หรือควรคิดต่างกันตามพื้นที่หรือ
ระดับแรงดัน โดยพื้นที ่ที ่มีความเสี ่ยงในการสูญเสียความมั่นคงของระบบไฟฟ้าได้ง่าย อาจคิด
ค่าบริการ Backup ที่สูงกว่าพื้นที่อื่น ๆ ได้ 
 

ประเด็นเรื่องค่าชดเชยพลังงานไฟฟ้าไม่สมดุล (Imbalance): 

• กรณีเกิด Imbalance กล่าวคือ กำลังผลิตไม่เท่ากับความต้องการใช้ แล้วการไฟฟ้าเป็นผู้ควบคุม
เหตุการณ์ Imbalance นั้นให้ได้ ในกรณีเช่นนี้ ควรมีความชัดเจนว่า ใครควรเป็นผู้จ่ายค่าใช้จ่ายใน
ส่วนนี้ และในต่างประเทศมีการคิดค่า Imbalance อย่างไร 

• หากต้องการความชัดเจนเกี่ยวกับการคิดค่าชดเชยพลังงานไฟฟ้าไม่สมดุล (Imbalance)  การไฟฟ้า
ฝ่ายจำหน่ายทั้งสองแห่ง ได้แก่ กฟภ. และ กฟน. จะต้องประสานงานกับ กฟผ. เพราะว่า กฟผ. เป็น
ผู้รับผิดชอบในเรื่องของการรักษาความถี่ของระบบ โดยการรักษาสมดุลระหว่างกำลังการผลิตและ
ความต้องการใช้ไฟฟ้า ดังนั้น หากจะนำค่าบริการ Imbalance มาคิดรวมกับค่า Wheeling charge 
จึงจำเป็นจะต้องเพิ่มขอบเขตการศึกษาให้เป็นโครงข่ายของทั้งประเทศ ไม่ใช่ศึกษาเพียงระบบ
จำหน่ายแต่เพียงอย่างเดียว 
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ประเด็นเรื่องค่าบริการเสริม (Ancillary Service): 

• โดยค่าบริการ Ancillary Service ที่ควรนำมาคิดควรเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในภายหลัง ซึ่งมีเหตุมาจากการ
เข้ามาเชื่อมต่อของ TPA แต่ถ้ามีการคิดคำนวณ Ancillary Service รวมไปกับค่าไฟฟ้าปัจจุบันอยู่
แล้วน้ันไม่ควรนำมาคิดซ้ำซ้อน 

• รูปแบบของการซื้อขายอาจจะมีหลายรูปแบบ แต่ในการคำนวณค่าผ่านสาย (Wheeling Charge) 

ควรที่จะแยกค่าบริการเสริม (Ancillary Service) ออกไป ควรจะเหลือเพียงต้นทุนธรรมดาเท่านั้น ใน

การลงทุนโครงข่ายไฟฟ้า จะต้องมีการคาดการณ์งบประมาณที่จะก่อสร้างและอายุการใช้งานให้

เหมาะสม เพื่อที่จะกำหนดต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) ให้ชัดเจน เมื่อใดก็ตามที่ใช้โครงข่ายไปถึงจุดนึงที่

ต้นทุนคงที่ถูกเก็บจนหมดแล้ว ก็ควรใช้รูปแบบการคิดแบบต้นทุนจุดหน่วย (Marginal Cost) และก็

พิจารณาเฉพาะค่าดำเนินการและซ้อมบำรุง รวมไปถึงงบประมาณในส่วนของการให้บริการโครงข่าย 

แต่หากมีการปรับงบประมาณ หรือใส่เงินลงทุนเข้าไปในโครงข่ายไฟฟ้า ก็ควรทำให้โปร่งใสและ

ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ การคิดค่าบริการรูปแบบนี้ก็อาจจะทำให้ผู้คนสนใจที่จะใช้โครงข่าย

ของการไฟฟ้ามากขึ้น ค่าใช้จ่ายโดยรวมก็จะถูกลง ค่าไฟฟ้าโดยรวมของประเทศก็จะถูกลงเช่นกัน 

 
5.1.2 งานสัมมนาแนวทางการกําหนดอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าของบุคคลที่สาม 

หลังจากที่ได้นำเสนอให้หลายหน่วยงานได้ทราบถึงภาพรวมของการให้บริการระบบจำหน่าย คณะ
นักวิจัยจึงจัดงานสัมมนา “แนวทางการก าหนดอัตราค่าบริการสายส่งไฟฟ้า (Wheeling Charge) สำหรับ 
Third Party Access และการรับฟังความคิดเห็น” ในวันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 13:00 – 15:30 
น. ณ ห้อง 201A ชั้น 2 ตึก 100 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งในงานสัมมนามี
รายละเอียดกำหนดการ แสดงดังตารางที่ ก.7  
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ตารางที่ ก.7 ก าหนดการงานสัมมนา 
เวลา รายการ 

12:45 - 13:00 ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 

13:00 - 13:45 
ภาพรวมของโครงการ และ แนวทางการกำหนดอัตราค่าบริการสายส่ง
ไฟฟ้า (Wheeling Charge) สำหรับ Third Party Access 

13:45 - 14:00 พัก และ รับประทานอาหารว่าง 

14:00 – 14:45 
ผลสรปุเบื้องต้นจากการประชุมสัมภาษณผ์ู้รับใบอนญุาตผลิตไฟฟ้า ผู้รับ
ใบอนญุาตระบบจำหน่ายไฟฟา้ และ ผู้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า 

14:45 – 15:30 คำถาม-คำตอบ และ การรับฟงัความคดิเห็นเพิ่มเติม 
15:30 ปิดการประชุม 

 
จากการจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นร่วมกับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานเอกชน สามารถ

สรุปความคิดเห็นในด้านอัตราค่าบริการและด้านสัญญาได้ดังต่อไปนี ้
1) ควรช้ีแจงและอธิบายรูปแบบการคำนวณ Wheeling Charge ในต่างประเทศ 

2) เมื่อเกิดรูปแบบธุรกิจรูปแบบใหม่ เช่น การคำนวณ Wheeling Charge นั้น การกำหนด Grid Code 

ไม่ควรซ้ำซ้อน เพื่อลดความสับสนในการบังคบัใช ้

3) รูปแบบ Third Party Access อาจจะไม่ได้แบ่งแยกเฉพาะเชื้อเพลิงตามที่นำเสนอ Prosumer ก็ควร

ที่จะเชื่อมต่อกับระบบได้เช่นกัน 

4) ในส่วนโครงสร้างอัตราค่าบริการนั้น เห็นด้วยว่าไม่ควรซ้ำซ้อน จึงควรมีการแบ่งแยกทรัพย์สินให้

ชัดเจน ว่าอันไหนเป็นระบบสายอันเก่า อันไหนเป็นระบบใหม่ที่จะสร้างเพิ่มเติม สายเก่าที่การไฟฟ้า

ลงทุนไปแล้วไม่ควรนำมารวม และควรใช้รูปแบบการคำนวณที่คำนึงถึงระยะทางด้วย 

5) ในส่วนของค่าบริการอื่น ๆ ตัวที่ต้องหักออกจากการคำนวณค่าผ่านสาย (Wheeling Charge) คือ 

Backup Charge เนื่องจากที่มาของ Backup Charge นั้นใช้กรณีที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขัดข้อง แล้ว

ต้องดึงไฟฟ้าจากระบบมาใช้แทน ดังนั้น Backup charge มีไว้สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และไม่ควร

ถูกนำมาคำนวณค่าผ่านสาย การที่โรงไฟฟ้าเอกชนเข้ามาเชื่อมต่อกับโครงข่ายของการไฟฟ้า ส่งผลให้

การไฟฟ้าสูญเสียลูกค้าไป เลยจะมาบังคับเก็บเป็น Backup Charge นั้นไม่ถูกต้อง ค่าบริการส่วน

เสริม (Ancillary Service) ที่ควรนำมาคิดควรเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในภายหลัง อันมีเหตุมาจากการเข้ามา

เชื่อมต่อของ TPA แต่ถ้ามีการคิดคำนวณค่าบริการส่วนเสริมรวมไปกับค่าไฟฟ้าปัจจุบันอยู่แล้ว ก็ไม่

ควรนำมาคิดซ้ำซ้อน ส่วนค่าชดเชยพลังงานไฟฟ้าไม่สมดุลควรระบใุนสัญญาการเช่ือมต่อให้ชัดเจน 
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6) ในกรณีที่การไฟฟ้ามาใช้ระบบโครงข่ายของเอกชน ก็ควรจะคิดค่าบริการในรูปแบบเดียวกันกับที่

เอกชนถูกเก็บโดยการไฟฟ้า 

7) ให้ความคิดเห็นในประเด็นเรื่องที่เอกชนสร้างโครงข่ายไฟฟ้าให้กับ กฟภ. น่าจะเป็นการขายไฟฟ้า

ให้กับ กฟภ. เท่านั้น ไม่ได้ขายให้กับเอกชนรายอื่น 

8) ในส่วนขอบเขตการศึกษา อยากให้รวมทุกระบบ ทั้ง 3 การไฟฟ้า และครอบคุมทั้งประเทศ ไม่ใช่แค่

เพียงระบบจำหน่ายเท่านั้น และถ้าศึกษาแล้วควรนำไปใช้จริงด้วย 

9) ในส่วนของการคำนวณค่าผ่านสาย ถ้าต้องศึกษาโครงข่ายของเอกชนด้วย (กรณีที่การไฟฟ้ามาใช้

โครงข่ายของเอกชน) อาจจะมีอุปสรรคและความยุ่งยากในการให้บริการมาก จึงแนะนำให้ศึกษา

เฉพาะโครงข่ายของ 3 การไฟฟ้าก่อน 

10) ข้อกำหนดของ TPA มีการกำหนดข้อบังคับต่าง ๆ เช่น ห้ามจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบเกินค่าที่กำหนด หาก

เกินอาจจะมีค่าปรับหรือไม่ได้เงิน แนะนำให้ไปศึกษาข้อบังคับในส่วนนี้ด้วย และอาจจะมีการแก้ไข

บางจุด เพื่อเป็นการเปิดโอกาสและจูงใจให้เอกชนเข้ามาใช้โครงข่ายของการไฟฟ้า 

11) โครงข่ายของการไฟฟ้าอาจส่งผลกระทบด้านการตลาดต่อการขายไฟฟ้าของผู้ผลิตเอกชน เนื่องจากใน

บางกรณี ลูกค้าให้ความสำคัญกับความมั่นคงและน่าเชื่อถือของโครงข่ายอย่างมาก ถ้าหากเกิดระบบ

ขัดข้องทำให้เกิดไฟฟ้าดับ ลูกค้าอาจจะเข้าใจได้ว่าเป็นความผิดพลาดของผู้ขายไฟ และถ้าระบบ

ขัดข้องนั้นสร้างความเสียหายให้กันลูกค้า ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นควรเก็บกับใคร ผู้ขายหรือเจ้าของ

โครงข่าย อาจจะต้องมีการพิจารณาในส่วนนี้ด้วย 

12) กรณีเกิดความไม่สมดุลด้านพลังงาน คือ ถ้ากำลังผลิตไม่เท่ากับความต้องการใช้ แล้วการไฟฟ้าเป็นผู้

ควบคุมเหตุการณ์ความไม่สมดุลนั้น ในกรณีเช่นนี้ใครควรเป็นผู้จ่ายค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ และใน

ต่างประเทศมีการคิดค่าชดเชยความไม่สมดุลอย่างไร 

13) ถ้าหากโรงไฟฟ้าเอกชนมีปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้เหลือ ก็ควรที่จะสามารถขายส่วนที่เหลือนั้นไปให้กับ

ระบบจำหน่ายให้หมด จากนั้นระบบจำหน่ายจะนำไฟฟ้าไปขายให้ใครก็แล้วแต่ เพื่อให้การผลิตไฟฟ้า

เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด เพราะส่วนที่เหลือนั้นเป็นภาระของประเทศที่ได้ลงทุนไปแล้ว สิ่งเหล่านี้

ล้วนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาระบบไฟฟ้าทั้งสิ้น 

14) รูปแบบของการซื้อขายอาจจะมีหลายรูปแบบ แต่ในการคำนวณค่าผ่านสาย (Wheeling Charge) 

ควรที่จะแยกค่าบริการเสริม (Ancillary Service) ออกไป ควรจะเหลือเพียงต้นทุนธรรมดาเท่านั้น ใน

การลงทุนโครงข่ายไฟฟ้า จะต้องมีการคาดการณ์งบประมาณที่จะก่อสร้างและอายุการใช้งานให้

เหมาะสม เพื่อที่จะกำหนดต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) ให้ชัดเจน เมื่อใดก็ตามที่ใช้โครงข่ายไปถึงจุดนึงที่

ต้นทุนคงที่ถูกเก็บจนหมดแล้ว ก็ควรใช้รูปแบบการคิดแบบต้นทุนจุดหน่วย (Marginal Cost) และก็

พิจารณาเฉพาะค่าดำเนินการและซ้อมบำรุง รวมไปถึงงบประมาณในส่วนของการให้บริการโครงข่าย 
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แต่หากมีการปรับงบประมาณ หรือใส่เงินลงทุนเข้าไปในโครงข่ายไฟฟ้า ก็ควรทำให้โปร่งใสและ

ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ การคิดค่าบริการรูปแบบนี้ก็อาจจะทำให้ผู้คนสนใจที่จะใช้โครงข่าย

ของการไฟฟ้ามากขึ้น ค่าใช้จ่ายโดยรวมก็จะถูกลง ค่าไฟฟ้าโดยรวมของประเทศก็จะถูกลงเช่นกัน 

15) อาจจะต้องมีการศึกษาเทคโนโลยี Blockchain ที่จะถูกนำมาใช้เข้ารหัสข้อมูลในการซื้อขายไฟฟ้า 

เพื่อให้เกิดความมั่นใจในความปลอดภัยของข้อมูล 

16) ขอบเขตของงานควรคิดทั้งระบบ เนื่องจากกรณีศึกษาบางกรณีไม่เอื้ออำนวยต่อการคิดค่าบริการ เช่น 

เอกชนมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากับโครงข่ายที่เป็นของตัวเอง เพื่อผลิตไฟฟ้าและขายให้กับลูกค้าที่อยู่

ภายในโครงข่ายของตัวเอา และ เชื่อมต่อกับ กฟผ. เพื่อขายให้กับ กฟผ. อีกด้วย แต่โครงข่ายของ 

เอกชนและ กฟภ. ไม่สามารถเชื่อมต่อกันได้เพราะติดปัญหาเรื่องการควบคุมการไหลของกำลังไฟฟ้า 

ดังนั้นการที่จะขายให้กับลูกค้าในนิคมอื่น ๆ ซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียงกัน แต่ลูกค้านั้นอยู่ภายใต้โครงข่าย

ของ กฟภ.จะต้องส่งกำลังไฟฟ้าผ่านระบบของ กฟผ. ซึ่งมีระยะทางค่อนข้างไกล และการส่งกำลังผ่าน

โครงข่าย กฟภ. เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าให้กับลูกค้า กรณีเช่นนี้จึงเป็นปัญหาอย่างมาก ในการขายไฟฟ้า

ให้กับลูกค้าที่อยู ่ใกล้เคียงบนโครงข่ายที่แตกต่างกัน จึงสรุปว่าโครงข่ายไฟฟ้าในปัจจุบันนั ้นไม่

เอื้ออำนวยกับการคิดค่าบริการ TPA ถ้าหากอยากจะให้เกิด ก็ต้องเปลี่ยนระบบโครงข่ายไฟฟ้าใหม่ 

จากเดิมที่เชื่อมต่อกับ กฟผ. ในด้านบนก็ต้องเปลี่ยนเป็นเชื่อมต่อโครงข่ายกันภายในนิคม  ระหว่าง

เอกชน กับ กฟภ. 

17) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งที่จะนำค่าเสียโอกาสมาคำนวณค่าบริการโครงข่ายจำหน่าย 

18) กรณีเกิดความไม่สมดุลของพลังงานไฟฟ้า พลังงานส่วนเกินก็รับซื้อถูก พลังงานที่ขาดก็ขายให้แพง 

สุดท้ายพอคิดรวมๆ พลังงานที่ขายให้การไฟฟ้ารวมกับที่ขายให้คู่สัญญาก็อาจจะไม่คุ้ม พอราคาขายไม่

จูงใจก็ไม่มีคนซื้อจึงยอมลงทุนที่จะสร้างระบบตัวเองมากกว่าใช้โครงข่ายการไฟฟ้า ส่งผลให้ค่าไฟแพง 

จึงขอเสนอรูปแบบการซื้อขายแบบหนึ่ง คือขายไฟฟ้าทั้งหมดที่ผลิตได้ให้กับคนกลาง เพื่อให้โรงไฟฟ้า 

ทำงานที่ประสิทธิภาพสูงสุด แต่ราคาที่เสนอให้คนกลางก็อาจจะถูกกว่าราคาที่ขายอยู่ตอนนี้เล็กน้อย 

เพื่อจูงใจให้เขามาซื้อ แต่ข้อดีก็คือขายไฟได้หมดไม่มีไฟเหลือ จากนั้นคนกลางก็เอาไปขายต่อ โดยรวม

ก็อาจทำให้ค่าไฟฟ้าถูกลง เพราะไม่มีส่วนที่ผลิตเหลือแล้วไม่ได้ใช้งาน 
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5.2 การประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในช่วงปรับปรุงผลการศึกษา 
การประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในช่วงรับความเห็นเพื่อปรับปรุงผลการศึกษา ในช่วงนี้เป็น

ช่วงครึ่งหลังของโครงการศึกษาวิจัย ซึ่งแนวทางการคำนวณอัตราค่าบริการมีความชัดเจนขึ้นอยู่ในระดับใกล้
สมบูรณ์ และมีการแสดงค่าผลลัพธ์การคำนวณเบื้องต้นของค่าบริการต่าง ๆ รวมทั้งในส่วนของต้นแบบสัญญา
ก็ได้มีการจัดทำจนใกล้สมบูรณ์เช่นกัน ดังนั้น การรับฟังความคิดเห็นในช่วงนี้จึงเป็นการรับฟังความคิดเห็นเพื่อ
นำความเห็นที่ได้รับมาวิเคราะห์และนำไปปรับปรุงแก้ไขผลการศึกษาให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น เนื้อหาใน
หัวข้อนี้แสดงเอกสารบันทึกความเห็นจากการประชุมหารือร่วมกับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานที่
เกี่ยวข้อง โดยกำหนดการนัดประชุมแสดงดังตารางที่ ก.8 

 
ตารางที่ ก.8 ก าหนดการประชุมช่วงปรับปรุงผลการศึกษา 

รายชื่อบริษัท วันที่เข้าร่วมประชุม 

1) บริษัท บางกอก โคเจนเนอเรชั่น จำกัด 3 มีนาคม 2564 

2) บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด 5 มีนาคม 2564 

3) บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) 9 มีนาคม 2564 

4) บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร เอเชีย จำกัด 9 มีนาคม 2564 

5) บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จำกัด 11 มีนาคม 2564 

6) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 11 มีนาคม 2564 

7) บริษัท เอ็นเอส-โอจี เอนเนอร์จี โซลูชั่นส์ (ไทย
แลนด์) จำกัด 

12 มีนาคม 2564 

8) บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด 18 มีนาคม 2564 

9) บริษัท พีทีทีซี จำกัด (มหาชน) 25 มีนาคม 2564 

10) สมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน  21 กรกฎาคม 2564 

11) บริษัท เอสซีจี เซรามิกส ์จำกดั (มหาชน) 10 สิงหาคม 2564 

12) บริษัท บีซีพีจ ีจำกัด (มหาชน) 13 สิงหาคม 2564 

13) บริษัท เอสพีซจีี จำกัด (มหาชน) 3 กันยายน 2564 
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5.2.1 การประชุมร่วมกับบริษัท บางกอก โคเจนเนอเรชั่น จำกัด 
ในวันพุธที่ 3 มนีาคม 2564 
ผู้แทนจากบริษัท บางกอก โคเจนเนอเรชั่น จำกัด ได้แก ่

1) คุณ มารุต ยิบกาญจนา 
 
ความเห็นด้านอัตราค่าบริการ 

1) บริษัท บางกอก โคเจนเนอเรชั่น จำกัด อยู่ในนิคมมาบตาพุด อุตสาหกรรมส่วนมากเป็นปิโตรเคมี ซี่ง
ต้องการคุณภาพไฟฟ้าที่มีความน่าเชื่อถือค่อนข้างสูงถึงสูงมาก การเกิดเหตุการณ์ไฟดับ ไฟตก ไฟ
กระพริบ (ระดับ ms) 1 ครั้งจะส่งผลให้ความเกิดความสูญเสียหลัก 10 – 100 ล้านบาท ดังนั้น ใน
พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมโครงข่ายไฟฟ้าส่วนใหญ่จะเป็นแบบใต้ดิน ซึ่งมีความน่าเชื่อถือได้ที่ค่อนข้างสูง
กว่าโครงข่ายไฟฟ้าบนดิน เนื่องจากโครงข่ายไฟฟ้าบนดินมีโอกาสเกิดความบกพร่องได้มากกว่า ไม่ว่า
จะเป็นสาเหตุจากฟ้าผ่า หรือ งูมาพาดสาย ดังนั้น ผู้รับใบอนุญาตฯ เอกชนส่วนใหญ่จะลงทุนใน
โครงข่ายใต้ดิน ถึงแม้ค่าใช้จ่ายน่าจะสูงกว่าแต่ก็ยอม เพื่อแลกกับความน่าเชื่อถือได้ที่มากกว่า  ดังนั้น 
ระดับความน่าเชื่อถือได้ที่การไฟฟ้าจะให้บริการนั้นจะต้องมีการกำหนดมาตรฐานที่เหมาะสม รวมถึง
อาจจะมีการเปรียบเทียบกับความน่าเชื่อที่ของโครงข่ายผู้ประกอบกจิการฯ เอกชน 

2) ดังนั้นในการศึกษาค่าบริการโครงข่ายจำหน่ายอาจจะต้องศึกษาด้วยว่าลูกค้าแต่ละประเภทมีความ
ต้องการความมั่นคงและน่าเชื่อถือได้ของโครงข่ายในระดับใด ถ้าเป็นลูกค้าประเภทบ้านอยู่อาศัย
อาจจะยอมรับในการเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้องได้ระดับหนึ่ง แต่หากเป็นลูกค้า ที่ดำเนินธุรกิจ
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีอาจจะต้องศึกษาเพิ่มเติมอีกพอสมควรว่าลูกค้าต้องการความน่าเชื่อถือได้ใน
ระดับใด และถ้าหากการไฟฟ้าจะลงทุนโครงข่ายไฟฟ้าใต้ดิน ราคาก็ควรสมเหตุสมผล และจูงใจให้ผู้รบั
ใบอนุญาตฯ เอกชนมาใช้บริการด้วย 

3) ถ้าผู้ผลิตไฟฟ้าอยู่ในพื้นที่นิคมมาบตาพุดต้องการจำหน่ายไฟฟ้าให้ลูกค้าในพื้นที่นิคมเอเชีย จะมีการ
เก็บค่าบริการอย่างไร และหากเทียบกับการจำหน่ายให้ลูกค้าภายในพื้นที่นิคมมาบตาพุด จะเป็นเช่น
ไร  

4) ในเรื่องที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าต้องเชื่อมต่อกับแรงดัน 2 ระดับ ทำให้เกิดปัญหากำลังไฟฟ้าไหลผ่าน
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เนื่องจาก บริษัท บางกอก โคเจนเนอเรชั่น จำกัด ขายไฟให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
(EGAT) ผ่านโครงข่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) จึงไม่เคยประสบปัญหาดังกล่าว และ ลูกค้า
ของ บริษัท บางกอก โคเจนเนอเรชั่น จำกัด ส่วนใหญ่จะซื้อพลังงานจากผู้ขายไฟฟ้ารายเดียว คือ ไม่
ซื้อจากผู้รับใบอนุญาตฯ เอกชน ก็ซื้อจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดังนั้น จึงไม่น่าพบปัญหาเช่นที่กล่าว
มา 

5) ในมุมมองของผู้รับใบอนุญาตฯ เอกชน เหตุจูงใจที่จะเข้าในใช้บริการโครงข่ายจำหน่าย คือการที่ไม่
ต้องลงทุนสร้างระบบโครงข่ายเอง ดังนั้น หากผู้รับใบอนุญาตฯ เอกชนต้องการจะเปรียบเทียบความ



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาอัตราค่าบริการสายส่งไฟฟ้า (Wheeling Charge) สำหรับ Third Party Access 

 

ก-28 
 

คุ้มค่าระหว่างการลงทุนสร้างโครงข่ายกับการใช้บริการโครงข่ายของการไฟฟ้า เงินต้นทุนที่ผู ้รับ
ใบอนุญาตฯ เอกชนจะพิจารณาจะมีเพียงสินทรัพย์ระบบโครงข่าย และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน จะ
ไม่รวมแผนลงทุนในอนาคต จึงเกิดคำถามว่าทำไมถึงนำแผนการลงในอนาคตมารวมเป็นต้นทุนที่นำมา
คิดอัตราค่าบริการโครงข่าย ดังนั้น ถ้าตัดต้นทุนส่วนน้ีออกอาจจะช่วยลดอัตราค่าบริการลงได้หรือไม่ 

6) ตัวอย่างการกำหนดอัตราค่าบริการในพื้นที่เดียวกัน ผู้ผลิตไฟฟ้าผู้ในระดับแรงดันต่ำขายไฟฟ้าให้ลูกค้า
ในระดับแรงดันต่ำ ทำไมต้องจ่ายค่าบริการในส่วนของแรงดันกลางและแรงดันสูงด้วย ซึ่งถ้าหากผู้ผลิต
ลงทุนสร้างสายเพื่อส่งพลังงานให้ลูกค้าโดยตรงในระดับแรงดันต่ำเลย ต้นทุนอาจจะถูกกว่าหรือไม่ คุณ
มารุตเสนอเพิ่มเติมว่า อัตราค่าบริการส่วนของแรงดันกลางและแรงดันสูงที่นำมาเรียกเก็บนั้น หาก
ปรับอัตราส่วนลดลงมา เป็นสัดส่วนที่สะท้อนถึงการช่วยรักษาเสถียรภาพของระบบที่เกิดจากระดับ
แรงดันสูงและแรงดันกลางจะได้หรือไม ่

7) เรื่องปรับราคาในช่วง 3-5 ปี ระบบที่ลงทุนไปแล้วหากไม่มีการลงทุนอะไรเพิ่มเติมราคาควรจะคงที่
หรือไม่ เช่น ผู้ผลิตลงทุนสร้างสายใต้ดินเพื่อส่งพลังงานให้กับลูกค้า ราคาต้นทุนสายส่งก็จะคงที่
นับตั้งแต่วันแรกที่ลงทุน ในทำนองเดียวกันการไฟฟ้าเองก็ลงทุนในระบบเรียบร้อยแล้ว หากต้นทุนไม่
เพิ่มราคาก็ไม่ควรมีการปรับเปลี่ยนอัตราค่าบริการหรือไม่ 

8) การศึกษาเปรียบเทียบความคุ้มค่าระหว่างลงทุนสร้างโครงข่ายเองกับใช้บริการโครงข่ายของการไฟฟ้า 
สิ่งที่ผู้รับใบอนุญาตฯ เอกชนจะพิจารณาก็คือ หากสร้างเองต้องลงทุนเท่าไร หากใช้บริการโครงข่าย
การไฟฟ้าต้นทุนเป็นเท่าไร และถ้าหากค่าบริการโครงข่ายของการไฟฟ้ามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอด เช่นนี้แล้ว การปรับเปลี่ยนราคานั้นจะสะท้อนต้นทุนที่บุคคลที่สามเข้ามาใช้บริการจริงหรือไม่ 
โดยผู้รับใบอนุญาตฯ เอกชนมีมุมมองว่าอะไรที่เป็นต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการโดยตรงจะยินดี
จ่าย แต่บางอย่างที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงจะเกิดคำถามว่าจะจ่ายไปเพ่ืออะไร 

9) ตัวอย่างเช่น ผู้ผลิตทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับลูกค้ามีอายุสัญญา 15 ปี ค่ากำลังไฟฟ้า 10 MW การ
ลงทุนสร้างระบบโครงข่ายก็ควรที่จะออกแบบให้ใช้งานได้ 15 ปี และส่งกำลังไฟฟ้า 10 MW จะได้
อัตราค่าบริการทึ่คงที่สำหรับการซื้อขายนี้ หากมีการลงทุนสร้างโครงข่ายอื่นๆเพิ่มเติม ก็น่าจะไม่ส่งผล
ต่อสายส่งเส้นเดิมที่ได้เคยสร้างไว้ แบบนี้ก็อาจจะไม่จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ 

10) หากค่าบริการแยกเป็นค่าบริการสายไฟและค่าบริการเสริม โดยค่าบริการสายนั้นใช้ตัวเลขต้นทุนจาก
ภาคเอกชนมาคิด แทนที่ตัวเลขต้นทุนของการไฟฟ้า แต่ค่าบริการเสริมเป็นตัวเลขจากการไฟฟ้า ถ้า
เช่นนี้มีความเห็นอย่างไร คุณมารุตตอบว่าตัวเลขค่าบริการสายอาจจะต้องขอผ่านสมาคม และเห็น
ด้วยกับแนวคิดนี้ และอัตราค่าบริการอาจจะทำเป็นตัวเลือกว่าจะขอชำระส่วนใดบ้าง อาจจะขอชำระ
แค่ค่าสายส่งอย่างเดียวและไม่ขอใช้บริการเสริมเลยได้หรือไม่ หรืออาจจะเป็นสายส่งบวก Backup แต่
หากค่าบริการเสริมไม่สามารถแยกได้ขนาดนั้น อาจจะรวมไปกับค่าบริการสายส่งเลยก็ได้ และแยก
เฉพาะตัวที่แยกได้ออกมา 
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11) ต้องการให้มีการจำลองเปรียบเทียบให้ดูว่า ถ้าผู้ผลิตเอกชนลงทุนสร้างโครงข่ายเอง แต่ยังคงชำระ
ค่าบริการเสริม (Ancillary Services) และ Backup ให้แก่การไฟฟ้าอยู่ จะมีผลลัพธ์เช่นไร (เอกชน
อาจจะไม่อยากสร้างโครงข่ายเลยก็ได้) 

12) โดยปกติบริษัท บางกอก โคเจนเนอเรชั่น จำกัด ใช้ 1 สายส่งต่อ ลูกค้า 1 ราย ก่อนสร้างจะสอบถาม
ความจุไฟฟ้าที่จะใช้และคาดการณ์ในอนาคต เช่น ทำสัญญาซื้อขาย 5 MW แต่คาดการณ์ว่าในอนาคต
จะใช้ 7 MW ในการออกแบบจะออกแบบให้เหมาะสมกับ 7 MW และเผื่อเล็กน้อย เช่นอาจจะเผื่อไว้
เป็น 10 MW จะไม่ออกแบบเกินกำลังที่ทำสัญญามากเกินไป 
 

ความเห็นด้านสัญญา 
1) ในการจ่ายไฟฟ้าให้กับลูกค้าของบริษัท บางกอก โคเจนเนอเรชั่น จำกัด ปกติแล้วอายุสัญญาจะมี

ระยะเวลาประมาณ 7 – 15 ปี (ซึ่งเป็นสัญญา Bilateral ระหว่างบริษัทและลูกค้า) ถ้าอายุสัญญาการ
ใช้บริการโครงข่ายระบบจำหน่ายของ TPA สั้นเกินไป หรือไม่สอดคล้องกับสัญญาซื้อขายไฟที่บริษัท
ตกลงกับลูกค้า (PPA) จะทำให้เกิดความเสี่ยง เช่น สัญญาการใช้บริการโครงข่ายไฟฟ้ามีระยะเวลา 3 
ปี แต่สัญญาซื้อขายไฟฟ้ามีระยะเวลา 7 ปี ส่วนต่าง 4 ปีนั้นทำให้บริษัทมีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถ
จ่ายไฟให้ลูกค้าได้ หากเกิดปัญหาทำให้ผู้ผลิตไฟฟ้าไม่สามารถส่งไฟฟ้าให้กับผู้ใช้แบบนี้การไฟฟ้าควร
จ่ายค่าเสียหายให้ผู้ผลิตหรือไม่ ดังนั้น อายุสัญญาการใช้บริการโครงข่ายควรสอดคล้องกับอายุสัญญา
ซื้อขายไฟฟ้า 

2) ในเรื่องอัตราค่าบริการ ถ้าหากบริษัทลงทุนสร้างสายส่งเอง จะสามารถใช้งานได้ตลอดอายุสัญญาการ
ซื้อขายไฟฟ้าแน่นอน เนื่องจากเป็นทรัพย์สินของบริษัทเอง หากพิจารณาเงินลงทุน (Investment) 
และผลตอบแทน (Return) เปรียบเทียบกับอัตราค่าบริการที่การไฟฟ้าจะเรียกเก็บจากค่าบริการ
โครงข่ายจำหน่าย การลงทุนสร้างระบบเองจะคุ้มกว่าหรือไม่ เรื่องอัตราค่าบริการและอายุสัญญาการ
ใช้โครงข่ายจึงเป็นเรื่องสำคัญที่บริษัทผลิตไฟฟ้าจะพิจารณาในการเข้ามาใช้บริการระบบโครงข่ายของ
การไฟฟ้า 

 

5.2.2 การประชุมร่วมกับบริษัท อมตะ บ.ีกริม เพาเวอร์ 4 จำกัด 
ในวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 
ผู้แทนจากบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 4 จำกัด ได้แก ่

1) คุณไพรัตน์ พึ่งทอง 
2) คุณอรทัย สุวรรณวิไลกุล 
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ความเห็นด้านอัตราค่าบริการ 
1) เรื่องการรักษาสมดุลของระบบไฟฟ้า ค่าปรับที่เกิดจากการรักษาสมดุลไฟฟ้า จะซ้ำซ้อนกับค่าปรับที่

เรียกเก็บจากการส่งกำลังไฟฟ้าไม่เป็นไปตามสัญญาการใช้บริการโครงข่ายหรือไม่ 
2) ควรพิจารณาถึงเครื่องมือที่จะใช้คำนวณการเกิดความไม่สมดุล (Imbalance) ให้ถูกต้องและแม่นยำ 
3) ตัวอย่างกรณีที่ไม่สามารถเชื่อมต่อโครงข่าย กฟภ. เพื่อขายไฟให้ลูกค้า แต่ต้องข่ายผ่านโครงข่ายของ 

กฟผ. ที่ว่า “ไม่สามารถเชื่อมแรงดันด้านล่างกับโครงข่ายของ กฟภ. เพื่อขายไฟได้ เพราะการเชื่อมต่อ
เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากับจุด 2 จุดที่มีแรงดันต่างกัน จะทำให้กำลังไฟฟ้าไหลผ่านเครื่องกำเนิดไฟฟ้า” 
ข้อความนี้ไม่ถูกต้อง โดยปกติการเชื่อมต่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ระดับแรงดันต่างกันนั้นไม่สามารถทำ
ได้อยู ่แล้ว แต่กรณีที ่เชื ่อมเครื ่องกำเนิดไฟฟ้าที ่ระดับแรงดันเดียวกันต้องคำนึงถึงการไหลของ
กำลังไฟฟ้า เช่น หากผู้ผลิตไฟฟ้า SPP ซึ่งเชื่อมต่อและขายไฟฟ้าให้กับโครงข่ายของ กฟผ.อยู่  มา
เชื่อมต่อกับโครงข่ายของระบบจำหน่าย จะส่งผลให้กำลังไฟฟ้าไหลสู่โครงข่ายของ กฟภ. แทนที่จะ
ไหลสู่ กฟผ. ซึ่งผิดเงื่อนไขของ SPP ที่ต้องขายไฟฟ้าให้กับ กฟผ. ซึ่งหากผู้ผลิต SPP ต้องการขาย
ไฟฟ้าให้กับลูกค้าที่อยู่ในโครงข่ายของ กฟภ. จำเป็นต้องส่งผ่านโครงข่ายของ กฟผ. เพื่อให้ กฟผ. ส่ง
ไฟมายังลูกค้าที่อยู่ในโครงข่ายของ กฟภ. ทั้งนี้หากอัตราค่าบริการโครงข่ายไฟฟ้าอ้างอิงตามพื้นที่  
กล่าวคือ ไม่ว่า SPP จะขายไฟฟ้าให้ลูกค้าในโครงข่าย กฟภ. โดยผ่าน กฟผ. หรือไม่ผ่าน กฟผ. กรณี
เช่นนี้ถือว่า ผู้ผลิต SPP ไม่เสียโอกาส 

4) หากต้องการจะเชื่อมทั้ง กฟผ. และ กฟภ. จริงๆ โดยที่ไม่ควบคุมการไหลของกำลังไฟฟ้า ปล่อยให้
เป็นไปตามธรรมชาติและคำนวณค่าบริการของทั้ง กฟผ. และ กฟภ. ตามกำลังที่ไหลนั้นก็สามารถทำ
ได้ แต่จะยุ่งยากในเรื่องของเครื่องมือวัดที่ต้องวัดกำลังไหลเข้าและกำลังไหลออก และต้องคำนึงถึง
ความจุของสายส่งด้วยว่าจะพอกับกำลังที่ไหลผ่านหรือไม่ เพราะ หากเราไม่คุมการไหลของกำลังไฟฟ้า
ก็จะมีโอกาสที่กำลังจะไหลเกินพิกัดของสายได้ ในกรณีของ ผู้ผลิตไฟฟ้า SPP ที่ขายไฟฟ้าให้ กฟผ. 
ผ่านโครงข่ายของ กฟภ. แบบนี้จึงจะมีโอกาสใช้บริการโครงข่ายจำหน่ายที่ศึกษา และขอสอบถาม
เพิ่มเติมว่าต้นทุนที่การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายนำไปคิดอัตราค่าบริการนั้นรวมต้นทุนที่ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน
สร้างโครงข่ายให้กับการไฟฟ้าหรือไม่ ถ้าไม่รวมถือว่าเหมาะสม 

5) ในเรื่องการคำนวณค่าปรับที่เกิดจากความไม่สมดุลหากใช้เพียงเครื่องมือวัดจุดรับไฟและจุดส่งไฟแบบ
นี้จะละเอียดเพียงพอหรือไม่ อาจจะต้องตรวจวัดรวมทั้งระบบเลยหรือไม่ อยากจะขอความชัดเจนใน
เรื่องการไหลกำลังไฟฟ้าที่นำมาคิดบทปรับค่าความไม่สมดุล ว่ามีความโปร่งใสและถูกต้องเพียงพอ
หรือไม ่

6) การกำหนดอัตราเป็นแบบเหมาจ่ายในหน่วยบาทต่อกิโลวัตต์ ถ้าเช่นนั้นในกรณีที่ผู้ผลิตไฟฟ้าเป็น
ผู้ผลิตจากแผงพลังงานแสงอาทิตย์ซึ ่งผลิตได้เพียง 5-6 ชั ่วโมงต่อวันแบบนี้จะจูงใจให้ใช้บริการ
โครงข่ายหรือไม่ ควรมีอัตราที่เป็นหน่วยบาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงด้วยหรือไม่ รวมถึงกำลังการผลิตของ
แผงพลังงานแสงอาทิตย์นั้นไม่คงที่แบบนี้จะทำให้โดนปรับในค่าความไม่สมดุลด้วยหรือไม่  ซึ่งหากคิด
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รวมๆแล้วค่าปรับที่โดนอาจจะไม่คุ้มกับกำไรที่ขายได้หรือไม่ เพราะแผงพลังงานแสงอาทิตย์จะต่างจาก
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าปกติที่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ทั้งวัน 

7) ค่าบริการโครงข่ายจำหน่ายสูงใกล้เคียงกับค่าความต้องการใช้ไฟฟ้า (Demand Charge) เลยหรือไม่ 
แบบนี้ถูกต้องหรือไม ่จึงมีข้อสงสัยเล็กน้อยว่าค่าบริการโครงข่ายจำหน่ายนั้นสูงไปหรือไม่ 

8) ค่าบริการโครงข่ายนั้นจะถูกหรือแพงไม่สำคัญ แต่ควรที่จะยุติธรรม เพราะ หากเอกชนลงทุนสร้าง
โครงข่ายเองก็อาจจะพอใจที่ค่าบริการโครงข่ายนั้นสูงเช่นกัน เพราะฉะนั้น ถึงค่าบริการโครงข่ายจะสูง
แต่สมเหตุสมผลตามต้นทุนจริงๆ แบบนี้ถือว่ายอมรับได้ 

9) มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า หากเป็นไปได้ อยากให้ กฟผ. มีส่วนร่วมด้วยในโครงงานวิจัยนี้ เพราะ ใน
ส่วนของผู้ผลิตไฟฟ้า SPP หากไม่ได้รับความร่วมมือจาก กฟผ. อาจจะไม่สามารถมาขายไฟให้กับ
ลูกค้าที่อยู่ในระบบจำหน่ายได้เลย เพราะในสัญญา PPA ระหว่าง SPP กับ กฟผ. หาก กฟผ. ไม่ยอม
ผ่อนผันเรื่องการขาดส่งไฟฟ้า ผู้ผลิตไฟฟ้า SPP ก็หมดโอกาสที่จะใช้บริการโครงข่ายจำหน่าย ดังนั้น 
ในอนาคตอยากจะให้จัดการประชุมที่มี กฟผ. ร่วมเข้าประชุมด้วย 

10) กรณีที่ขายข้ามพื้นที่ แต่อยู่บริเวณชายแดนซึ่งระยะห่างระหว่างผู้ซื้อขายประมาณ 5 กิโลเมตร เช่นนี้ 
จำเป็นต้องเรียกเก็บในอัตราของทั้ง 2 พื้นที่หรือไม่ แบบนั้นจะไม่สูงเกินไปหรือไม่ จะมีการลดหย่อน
ให้เหมาะสมด้วยวิธีใดๆ ได้บ้างหรือไม ่

11) การเชื่อมระหว่างพื้นที่นั้นเป็นของ กฟผ. แน่นอน เพราะ ในทางปฏิบัติ ระดับแรงดัน 115 กิ โลโวลต์ 
ของกฟภ. เชื่อมไม่ได้อยู่แล้ว และการคิดค่าบริการโครงข่ายในส่วนของ กฟผ. อยากให้ใช้เส้นทางที่สั้น
ที่สุด 

12) ช่วงของอัตราค่าบริการโครงข่ายที่เหมาะสมที่คิดว่าจะจูงใจให้บริษัทเอกชนมาใช้โครงจ่ายจำหน่าย ให้
พิจารณาต้นทุนของการผลิตระบบไฮบริดประมาณ 2.5 บาทต่อหน่วย ราคาค่าเฉลี่ยไฟฟ้าตามพื้นที่
อุตสาหกรรมประมาณ 3.6 – 3.8 บาทต่อหน่วย 

13) อยากให้อัตราค่าบริการโครงข่ายสอดคล้องและรองรับรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าต่างๆ ทั้งในปัจจุบัน
และที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

 
ความเห็นด้านสัญญา 

1) ในภาพรวมของสัญญา ในส่วนของผู้ให้บริการโครงข่ายไม่ได้มีการกล่าวถึง กฟผ. เนื่องจากในมุมมอง
ของบริษัท บี.กริม ซึ่งเป็นบริษัทผลิตไฟฟ้าแบบ SPP ที่ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. หากต้องการ
จะใช้บริการโครงข่ายไฟฟ้าจำหน่าย จึงจำเป็นต้องมี กฟผ. มาเกี่ยวข้องด้วย และขอถามว่าถ้าเป็น
ผู้ผลิตไฟฟ้าแบบ SPP จะใช้ต้นแบบสัญญาที่นำเสนอในโครงการนี้ได้หรือไม่ 

2) ถ้าอนาคตบริษัทเอกชน มีโครงข่ายไฟฟ้าเป็นของตนเอง จะนำกฎหรือต้นแบบสัญญาต่างๆ เหล่านี้ ไป
บังคับใช้กับลูกค้าภายในโครงข่ายของตนได้หรือไม ่
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3) ในกรณีที่ผู้ผลิตไฟฟ้ารายอื่นที่ไม่ใช่ เจ้าของโครงข่าย มาขอใช้บริการโครงข่ายไฟฟ้าเพื่อขายไฟฟ้า
ให้กับลูกค้าที่อยู่ภายในโครงข่ายของบริษัท บี.กริม ในส่วนของสัญญาการใช้บริการโครงข่ายอาจจะ
ต้องถือสัญญาอย่างน้อย 3 ฉบับ คือ สัญญากับ กฟผ. กฟภ. และ ของบริษัท บี.กริม ใช่หรือไม่ และใน
ส่วนอัตราของโครงข่ายของบริษัท บี.กริม นั้น กกพ. บังคับหรือไม่ให้ต้องเป็นไปตามอัตราของ กฟภ. 

4) วัตถุประสงค์ของสัญญา ประเด็นที่ว่า บุคคลที่สามผู้ใช้บริการโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟน./กฟภ. (ไม่ว่า
ระยะสั้นหรือระยะยาว) จะถูกสั่งลดการผ่านพลังไฟฟ้าหรือถูกตัดการเชื่อมต่อ ก่อนผู้ใช้บริการ
ประเภทอื่นๆ เช่นนี้เป็นธรรมหรือ 

5) ในเรื่องการรักษาสมดุลหรือเรื่องอื่นๆ ดูเหมือนว่าสัญญานี้มีแต่รับผลประโยชน์จากผู้ใช้บริการเพียง
อย่างเดียว ไม่มีการคืนกำไรให้กับผู้ใช้เลยหรือ เช่น ถ้าไม่สมดุลจะปรับจากผู้ใช้บริการ แล้วในเรื่อง
คุณภาพของการบริการไม่ได้ระบุเลยหรือ อย่างกรณีที่โครงข่ายไฟฟ้าเกิดความบกพร่องส่งผลให้ผู้ผลิต
ไม่สามารถส่งไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าได้ แล้วผู้ใช้ไฟฟ้าปรับเงินผู้ผลิต เช่นนี้แล้ว ผู้ผลิตควรที่จะสามารถ
ขอค่าทดแทนอะไรจากผู้ให้บริการโครงข่ายได้หรือไม่ ถ้าผู้ให้บริการเรียกชำระเงินในการรักษาสมดุล 
รวมถึงการเรียกชำระในกรณีที่ไม่ใช้สายอีก ก็ต้องคืนผลประโยชน์ในแง่ของคุณภาพการบริการให้แก่
ผู้ใช้บริการบ้าง ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพของสายส่ง รวมไปถึงการบำรุงรักษา มิเช่นนั้นจะเหมือนกับว่า
สัญญารูปแบบนี้ให้ประโยชน์แก่ผู้ให้บริการด้านเดียว 

6) อายุสัญญา ค่อนข้างเห็นด้วย แต่มีคำถามเพ่ิมเติมว่า จะเป็นลักษณะแบบรอบ เช่น เข้ามาปี 2021 จบ 
ปี 2024 แล้วคนเข้ามาระหว่างรอบ เช่นในปี 2022 สัญญาจะจบลงในปี 2024 หรือ นับใหม่ทุกรอบที่
เริ่มเซ็นสัญญา 

7) ถ้าจบสัญญาระยะเวลา 3 ปีแล้ว แต่อีก 3 ปีหน้า ถูกผู้ผลิตรายอื่นจองการใช้บริการสายไปแล้ว จึงเซ็น
ต่อไม่ได้แต่มีความต้องการขายต่อ จะมีผลอะไรต่อเนื่องตามมาหรือไม่ 

8) ในเรื่องของการแจ้งแผนการใช้บริการรายวัน/เดือน/ปี รูปแบบการซื้อขายไฟที่จะทำสัญญาใช้บริการ
โครงข่าย นี้เป็นแบบใด ผู้ผลิตจะต้องขายไฟทั้ง 100% ของความต้องการใช้ไฟฟ้าของลูกค้า หรือแค่
บางส่วน เช่น 10 – 20% ซึ่งถ้าเป็นการขายบางส่วนเช่นนี้ อาจจะตอบไม่ได้ว่าลูกค้าจะมีการใช้ไฟ
เท่าใด จึงอาจจะแจ้งแผนการใช้บริการไม่ได้ แต่ถ้าสัญญาบอกไว้ชัดเจนว่าผู้ใช้ไฟฟ้าจะซื้อจากการ
ไฟฟ้าเท่าไร และซื้อจากผู้ผลิตเอกชนเท่าไร ถ้าเป็นเช่นนี้ อาจจะพอบอกได้ว่าแผนการใช้บริการเป็น
อย่างไร ซึ่งแผนเหล่านี้อาจจะต้องขอจากผู้ใช้ไฟฟ้าด้วย ซึ่งไม่มั่นใจว่าผู้ใช้ไฟฟ้ามีความสามารถในการ
รายงานแผนการใช้ไฟฟ้ามากน้อยเพียงใด ดังนั้นแผนการใช้บริการต้องมีรายละเอียดชัดเจนและต้อง
สามารถส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการสามารถปฏิบัติตามได ้
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5.2.3 การประชุมร่วมกับบริษัท ผลิตไฟฟ้า (EGCO) จำกัด 
ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 
ผู้แทนจากบริษัท ผลิตไฟฟ้า (EGCO) จำกัด ได้แก ่

1) คุณแสงเพชร เทศพันธุ์  
2) คุณพีรวิชญ์ ตฤษณานนท์  
3) คุณโชติกา ทับคง  

 
ความเห็นด้านอัตราค่าบริการ 

1) บริษัท ผลิตไฟฟ้า (EGCO) ได้ลองสร้างแบบจำลองคำนวณค่าใช้บริการโครงข่ายไฟฟ้า โดยส่งผ่าน
กำลังไฟฟ้าจากภาคเหนือในระดับแรงดันกลาง (MV) มาสู่พื้นที่ภาคกลางในระดับแรงดันกลาง (MV) 
โดยอ้างอิงอัตราค่าบริการตามเอกสารที่ทีมงานวิจัยนำเสนอ  จะได้อัตราค่าผ่านสาย (Wheeling 
Charge) เท่ากับ 157.27 บาท/kW อัตราค่าบริการเสริม (Ancillary Service) เท่ากับ 14.3 บาท/kW
และอัตราค่าบริการ Backup เท่ากับ 114.37 บาท/kW โดยสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเป็น 30 MWh และ 
ค่าเชื้อเพลิงจากสถิติ 5 ปีหลังประมาณ 260 บาท/Btu และค่าอัตราการใช้เชื้อเพลิง (heat rate) 
เท่ากับ 9000 Btu/kWh จะได้ผลลัพธ์การจำลองดังนี้ 1) รายได้รวมประมาณ 560 ล้านบาท/ปี 2) 
ค่าบริการโครงข่ายรวมประมาณ 100 ล้านบาท/ปี 3) กำไรประมาณ 50 ล้านบาท (ยังไม่หักค่า O&M) 
ซึ่งคิดว่าค่าบริการโครงข่ายไฟฟ้านั้นสูงเกินไป และหากเป็นเช่นนี้คิดว่า TPA น่าจะเกิดยาก หากลอง
ปรับส่วนที่เป็นส่วนเสริม (Ancillary service) เฉพาะจุดรับและจุดส่ง (MV ภาคเหนือ ภาคกลาง) และ
ค่า Backup เฉพาะจุดโหลด จะเสียค่าบริการโครงข่ายประมาณ 70 ล้านบาท และ กำไรประมาณ 80 
ล้านบาท 

2) ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า อัตรา Backup ควรคิดเฉพาะจุดเชื่อมต่อโหลดหรือไม่ และ ค่าบริการเสริม 
(Ancillary Service) ควรที่จะคิดเฉพาะจุดที่เชื่อมต่อของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและโหลดหรือไม ่

3) พอจะมีวิธีการใด้หรือไม่ที่จะทำให้กำลังผลิตไฟฟ้าของ TPA และโหลด TPA ในแต่ละคู่สัญญาใกล้เคียง
กันมากที่สุด เพื่อป้องกันการเกิด Imbalance เพราะคิดว่า กฟผ. ไม่น่าจะอนุญาตให้เกิดความไม่
สมดุล ได้มากกว่า 2 เปอร์เซ็นต ์

4) ในเรื่องสัญญาที่เกี่ยวกับกำลังไฟฟ้าสูญเสีย ต้องกำหนดให้ชัดเจนด้วยว่าต้องการให้ผู้ผลิตส่งเท่าไร เช่น 
กำหนดไปเลยว่าจ่ายเท่ากับ กำลังตามสัญญา บวกกับ Loss ก่ี MW 
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ความเห็นด้านสัญญา 
1) ในเรื่องอายุสัญญาระยะยาว ควรต้องอิงจากสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่ทำกับลูกค้า และปรึกษาหารือกับ

การไฟฟ้าเพื่อให้สัญญาการใช้บริการโครงข่ายมีระยะเวลาของอายุสัญญาที่สอดคล้องกัน 
2) กรณีผู้ผลิตไฟฟ้า SPP ขายไฟฟ้าให้กับ กฟผ. จะมีข้อกำหนดอยู่ว่า ถ้าจ่ายไฟฟ้าไม่ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ 

ตามสัญญา จะมีค่าปรับ โดยถ้าหากจ่ายไฟฟ้าเกินกว่า 102 เปอร์เซ็นต์จะไม่รับซื้อส่วนที่เกินมา ดังนั้น 
การที่ผู้ผลิตเอกชนจะขายไฟฟ้าสู่โครงข่าย กฟภ. โดยผ่านระบบของ กฟผ. นั้นจะต้องศึกษาส่วนนี้ด้วย
ว่า กฟผ. จะยอมให้จ่ายเกินหรือไม่ แล้วเราจะวัดอย่างไรว่าจ่ายครบตามสัญญา PPA 100 เปอร์เซ็นต์ 
หรือไม่ หรืออาจจะให้ กฟภ. ไปหารือกับ กฟผ. ในเรื่องที่จะยอมให้ผู้ผลิตเอกชนจ่ายเกินกว่าสัญญา 
PPA เพื่อส่งผ่านไฟฟ้าให้กับลูกค้าในโครงข่าย กฟภ. ได้หรือไม่  เพราะกรณีเช่นนี้ จะต่างจากการที่
ผู้ผลิตเชื่อมอยู่กับโครงข่ายของ กฟภ. เพื่อขายไฟฟ้าให้กับ กฟผ. ซึ่งเป็นกรณีที่ง่ายกว่า เพราะ ผู้ผลิต
สามารถคุยกับ กฟภ. รายเดียวได้เลย แล้ว กฟภ. จึงนำเรื่องทั้งหมดไปคุยกับ กฟผ. 

 

5.2.4 การประชุมร่วมกับบริษัท พีททีี โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 
ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 
ผู้แทนจากบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล ได้แก่  

1) คุณศักย์ศรณ์ กิตติสาร์นันท์  
2) คุณสมกิจ บุญจิตมงคล  
3) คุณนวพงษ์ เอื้อจิตถาวร 

 
ความเห็นด้านอัตราค่าบริการ 

1) ปัญหาการเชื่อมต่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากับ กฟผ. และ กฟภ. นั้น บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล ไม่มี
ปัญหาเนื่องจาก เป็นผู้ผลิต SPP ที่ขายไฟฟ้าให้กับ กฟผ. โดยผ่านระบบของ กฟภ. 

2) แนวทางการกำหนดอัตราค่าบริการมีความเหมาะสมและเข้าใจง่าย 
3) เวลาประกาศบังคับใช้ อยากให้มีการชี้แจงองค์ประกอบของต้นทุนว่ามีอะไรบ้าง เพราะ กังวลว่า

อาจจะมีการกำหนดต้นทุนซ้ำซ้อน เช่น โรงไฟฟ้าเก่าที่ใกล้ปลดประจำการอาจจะไม่ควรนำมาคำนวณ
เป็นต้นทุน 

4) อัตราค่าบรกิารที่นำเสนอนั้น บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล คิดว่าอยู่ในระดับปานกลาง ไม่ได้สูงหรือ
ว่าต่ำจนเกินไป และอาจจะเป็นอัตราที่จูงใจให้บุคคลที่สามเข้ามาใช้บริการโครงข่ายจำหน่าย 

5) มีคำถามเพิ่มเติมว่า ถ้าหากมีโครงการนำร่อง TPA เกิดขึ้น จะเริ่มในพื้นที่ EEC ที่เป็นการซื้อขายไฟฟ้า
ในนิคมเดียวกันก่อนหรือไม่ 
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ความเห็นด้านสัญญา 
1) ในเรื่องอายุสัญญามีความเหมาะสมทั้งในส่วนของสัญญาระยะสั้นและสัญญาระยะยาว 
2) ในส่วนของเรื่องกำลังไฟฟ้าสูญเสีย นั้น อยากให้กำหนดตัวเลข ในสัญญาให้ชัดเจน โดยทางบริษัทให้

ความเห็นว่า ค่ากำลังสูญเสียไม่ควรถึง 5%  
 

5.2.5 การประชุมร่วมกับบริษัท เอ็นเอส-โอจี เอนเนอร์จี โซลูชั่นส์ (ไทยแลนด์) จำกัด 
ในวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 
ผู้แทนจากบริษัท เอ็นเอส-โอจี เอนเนอร์จี โซลูชั่นส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้แก ่

1) คุณณรงค์ พงศ์กิตติพิรุฬห ์
2) คุณพจนีย์ หูทิพย์  

 
ความเห็นด้านอัตราค่าบริการ 

1) วิธีการคิดค่าบริการโครงข่ายเป็นรูปแบบ Postage Stamp ซึ่งมีการแบ่งต้นทุนตามพื้นที่และตาม
ระดับแรง แล้วถ้าหากผู้ผลิตและผู้ใช้ไฟฟ้าอยู่บริเวณเขตแดนของการแบ่งพื้นที่ซึ่งส่งผ่านกำลังไฟฟ้า
ข้ามพื้นที่แต่ระยะทางที่ส่งนั้นไม่ไกลกัน กรณีนี้หากจะเรียกเก็บตามอัตราที่นำเสนออาจจะแพงเกินไป
และไม่ค่อยเหมาะสมหรือไม ่

2) ในเรื่องของกำลังไฟฟ้าสูญเสีย 2 เปอร์เซ็นต์ สมมติว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าเท่ากับ 100 MW ต้องให้
ผู้ผลิตจ่ายไฟฟ้า 102 MW ในสัญญาที่ตกลงซื้อขายไฟฟ้าต้องระบุเป็น 100 MW หรือ 102 MW แล้ว
ค่าปรับที่เรียกเก็บจากค่าชดเชยพลังงานไฟฟ้าไม่สมดุล นั้น จะคิดเทียบจาก 102 MW ใช่หรือไม ่

3) ค่าความต้องการใช้ไฟฟ้าในอนาคตที่จะนำมาคำนวณอัตราค่าบริการโครงข่ายนั้น คือค่าความต้องการ
ใช้ไฟฟ้าอะไร และทางทีมงานวิจัยได้ค่ามาอย่างไร 

4) หากตัวเลขอัตราค่าบริการต่างๆ ใกล้จะเป็นอัตราค่าบริการที่จะบังคับใช้จริง อยากให้มีการจัด
ประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากทางภาคเอกชนอีกครั้ง 

5) สัดส่วนอัตราค่าบริการที่ระบุว่า ค่าบริการสาย 55 เปอร์เซ็นต์ ค่าบริการเสริม 5 เปอร์เซ็นต์ และ 
backup 40 เปอร์เซ็นต์ ในแต่ละพื้นที่ควรจะมีสัดส่วนที่ต่างกันหรือไม่ หรือใช้สัดส่วนเดียวกันในทุกๆ 
พื้นที ่ 

6) อัตราชดเชยพลังงานไฟฟ้าไม่สมดุลเป็นอัตราที่ขึ้นกับประเภทของเช้ือเพลิงด้วยหรือไม่ ในกรณีที่ผู้ผลิต
เป็นผู้ผลิตจากแผงพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งควบคุมกำลังไฟฟ้าให้คงที่ไม่ได้ เช่นนี้จะ โดนค่าปรับหรือไม่ 
และ ควรคิดที่คาบเวลาเท่าไร หากใช้คาบเวลา 15 นาทีจะเหมาะสมหรือไม่ 
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ความเห็นด้านสัญญา 
1) ในเรื่องอายุสัญญาไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไร เนื่องจากผู้ผลิตเอกชนจะเข้ามาใช้บริการก็ต่อเมื่อการใช้

บริการนั้นสามารถให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับการลงทุน แต่อายุสัญญาเพียง 3 ปี นั้นอาจจะสั้นกว่า
ระยะเวลาคืนทุน ทำให้ผู้ใช้บริการเกิดความเสี่ยงที่จะขาดทุนได้ จึงคิดว่าอายุสัญญาระยะยาว 3 ปี ไม่
จูงใจให้บุคคลที่สามเข้ามาใช้บริการเท่าไร 

2) ในเรื่องของการยกเลิกสัญญา หากผู้ให้บริการสามารถยกเลิกสัญญาได้จะทำให้เกิดความเสี่ยงกับ
ผู้ใช้บริการมากๆ อาจจะต้องมีการกำเนิดเง่ือนไขการยกเลิกสัญญารวมไปถึงการชดใช้ค่าเสียหายที่เกิด
จากการยกเลิกสัญญาให้ชัดเจน 

3) ถ้าเกิดเหตุการณ์พลังงานไฟฟ้าไม่สมดุล โดยที่ผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นสาเหตุของการเกิด ใครจะเป็นผู้ชำระ
ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ ผู้ผลิตต้องเป็นผู้จ่ายไปก่อน แล้วเรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้า หรือว่าการไฟฟ้าสามารถ
เรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าได้โดยตรง 

4) อัตราพลังงานไฟฟ้าไม่สมดุล ต้องมีการระบุหน่วยในสัญญาให้ชัดเจนว่าจะใช้หน่วยอะไร แต่เห็นด้วยที่
มีการกำหนดบทปรับเป็นช่วงๆ เช่น ช่วงที่เกิดพลังงานไฟฟ้าไม่สมดุล 5 เปอร์เซ็นต์ อาจจะใช้ค่าปรับ
ค่าหนึ่ง หากเกินกว่านี้อาจจะใช้ค่าปรับอีกค่าหนึ่ง 

5) ในสัญญาเรื่องพลังงานไฟฟ้าไม่สมดุล ที่กำหนดว่าหากจ่ายเกินจะรับซื้อในอัตราเพียง 50 เปอร์เซ็นต์ 
และยังมีกำหนดอีกว่าหากจ่ายกำลังไฟฟ้าเกินกว่าข้อตกลงตามสัญญาจะถูกปรับในอัตรา 2 เท่าของ
อัตราปกติ การกำหนดเช่นนี้ดูซ้ำซ้อน ทำให้สับสน และไม่ค่อยชัดเจน ดังนั้นในเรื่องของการจ่าย
กำลังไฟฟ้าเกินอาจต้องระบุหน่วยให้ชัดเจนด้วยหรือไม่  

 

5.2.6 การประชุมร่วมกับบริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด 
ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 
ผู้แทนจากบริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด ได้แก ่

1) คุณ อิทธิพร จิรากร 
 
ความเห็นในด้านอัตราค่าบริการ 

1) ยังมีความไม่ชัดเจนว่า กรณีเป็นการขายในระดับแรงดันเดียวกันในพื้นที่เดียวกัน เช่น ระบบผลิตและ
โหลดอยู่ระดับแรงดันกลาง ทำไมถึงต้องนำอัตราระดับแรงดันสูงมาคำนวณ 

2) มีการเปรียบเทียบอัตราค่าบริการโครงข่ายจำหน่ายสำหรับบุคคลที่สามกับเงินที่ผู้ผลิตเอกชนต้อง
ลงทุนเพื่อสร้างโครงข่ายส่งผ่านไฟฟ้าเองหรือไม่ ว่าแบบไหนคุ้มค่ากว่ากัน ในส่วนของเงินลงทุนสร้าง
สายของเอกชน อาจจะต้องพิจารณาจากระยะทางว่า 1 กิโลเมตร จะมีการลงทุนเท่าไหร่ ดังนั้น ใน
การกำหนดอัตราค่าบริการโครงข่ายสำหรับบุคคลที่สามนั้นต้องพิจารณาระยะทางด้วยหรือไม่ 
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3) เคยทราบมาว่าการลงทุนในส่วนต่างๆ ของการไฟฟ้าจะถูกเรียกเก็บในค่าไฟฟ้าผันแปร (ft) และค่าไฟ
ฐาน เช่นนั้นแล้ว ต้นทุนที่นำมาคำนวณค่าบริการโครงข่ายสำหรับบุคคที่สามจะมีส่วนที่ซ้ำซ้อนกับค่า
ไฟดังกล่าวหรือไม่ มีความคิดเห็นว่าต้นทุนบางส่วนในในค่าไฟและค่าบริการบุคคลที่สามจะมีโอกาส
ซ้ำซ้อนกัน หรือหากสามารถเพิ่มความชัดเจนได้ว่าค่าบริการโครงข่ายต่างๆ และค่าไฟ จะไม่ซ้ำซ้อน
กัน ก็ควรที่จะช้ีแจงเหตุผลเหล่านั้นในรายงานการศึกษาครั้งนี้ด้วย  

4) หากมีการนำผลการคำนวณอัตราค่าบริการโครงข่ายสำหรับบุคคลที่สามมาใช้จริงอาจจะต้องมีการ
ปรับโครงสร้างค่าไฟใหม่ด้วยหรือไม่ เช่น ในปัจจุบันบริษัทซื้อ Backup กับ กฟน. อยู่ ซึ่งยังไม่มีการนำ
สัญญาบุคคลที่สามมาใช้ ต่อมามีการนำสัญญาบุคคลที่สามมาใช้ แล้วทางบริษัทก็ยังต้องซื้อ Backup 
ตัวใหม่ที่ระบุในสัญญาบุคคลที่สามด้วยอีก หาก Backup ส่วนเก่าไม่ลดลง ก็จะดูเหมือนว่าเรียกเก็บ
ซ้ำซ้อนหรือไม ่

 
ความเห็นในด้านสัญญา 

1) ถ้าหากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนทำสัญญาขายไฟฟ้าให้กับ กฟผ. ผ่านโครงข่ายของ กฟน. จากนั้ น กฟผ. 
ขายให้กับ กฟน. กรณีนี้ต้องทำสัญญาบุคคลที่สามหรือไม่ เนื่องจากตามสัญญาที่ระบุนั้นผู้ใช้ไฟฟ้า
อาจจะหมายถึงเอกชนรายอ่ืนที่ไม่ใช่ กฟผ. อย่างเดียวหรือไม่ หรือหมายความรวมเป็นถึงกรณีที่ กฟผ. 
เป็นลูกค้าด้วย ดังนั้น ขอสอบถามว่าหากลูกค้าเป็น กฟผ. และส่งผ่านโครงข่าย กฟน. จะถือเป็น
สัญญาบุคคลที่สามหรือไม่ เพราะ ทุกวันนี้รูปแบบการซื้อขายไฟให้ กฟผ. ก็เป็นดังเช่นที่กล่าว ซึ่งใช้
เพียง Grid Code และสัญญา PPA ไม่เห็นจำเป็นต้องพูดถึง TPA ก็สามารถซื้อขายได้ 

2) ลูกค้าของบริษัทผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น คือ สนามบินสุวรรณภูมิ มีอายุสัญญายาว 25 ปี ซึ่งต้องการ
ความเชื่อถือได้ของระบบสูง จึงมีแหล่งจ่ายพลังงาน 2 แหล่ง คือ จากบริษัทผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น 
และ กฟน. สัญญาที่บริษัททำกับ กฟผ. เป็นแบบ Non-firm มีอายุสัญญา 5 ปี ส่วนที่ขายให้กับ กฟผ. 
คือส่วนที่เหลือจากการขายให้กับสนามบิน 

 
5.2.7 การประชุมร่วมกับบริษัท พีพีทีซี จำกัด 
ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 
ผู้แทนจากบริษัท พีพีทีซี จำกัด ได้แก ่

1) คุณนพพร ช่วยบำรุง 
 
ความเห็นในด้านอัตราค่าบริการ 

1) มีความคิดเห็นว่าอัตราค่าบริการต่างๆ ที่แสดงในตารางไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไร ยกตัวอย่างเช่น 
ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนเช่ือมต่อกับโครงข่ายของ กฟน. ในระดับแรงดัน 115 kV เพื่อขายไฟฟ้าให้กับลูกค้า
ของตน จะมีค่าบริการที่พิจารณาเป็นหน่วยบาทเพื่อให้เข้าใจง่าย ดังต่อไปนี้ ค่าบริการ ผ่านสาย 
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(Wheeling Charge) = 26.41 บาท ค่าบริการเสริม (Ancillary Services) = 2.4 บาท ค่าบริการ 
Backup = 19.21 บาท รวมเป็น 48.02 บาท เทียบกับอัตราค่าบริการความต้องการใช้ไฟฟ้าที่ กฟน. 
เรียกเก็บกับลูกค้าซึ่งมีค่าเท่ากับ 74.14 บาท ดังนั้น หากลูกค้าเลือกที่จะมาซื้อไฟฟ้ากับผู้ผลิตเอกชน
แทนที่จะซื้อกับ กฟน. ผู้ผลิตจะต้องขายให้กับลูกค้าในอัตราที่น้อยกว่า 74.14 บาท คือ ประมาณ 70 
บาท ซึ่งรายได้ 70 บาทนี้ ผู้ผลิตเอกชนต้องเสียให้กับการไฟฟ้าถึง 48.02 บาท คิดเป็นประมาณ 70 
เปอร์เซ็นต์ของรายได้ และยังไม่ได้หักลบกับต้นทุนดำเนินการอื่นๆ จึงมองว่าอัตราค่าบริการโครงข่าย
นี้มีราคาสูงเกินไป ซึ่งอาจจะมีสาเหตุมาจากค่าบริการในส่วนของ Backup สูงเกินไป 

2) ขอให้ทบทวนในส่วนของ Backup ของการใช้บริการโครงข่ายนี้ ซ้ำซ้อนกับ Backup ในสัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้า SPP หรือไม ่หรือหากมีการเรียกเก็บควรเรียกเก็บตัวใดตัวหนึ่งเท่านั้น ไม่ใช่เรียกเก็บทั้งสองตัว 

3) มีความคิดเห็นว่าโอกาสที่จะใช้บริการโครงข่ายเพื่อส่งผ่านกำลังไฟฟ้าในต่างพื้นที่นั้นมีน้อย เพราะว่า 
อัตราค่าบริการจะสูง 

4) อีกความคิดเห็นคือการแบ่งพื้นที่ที่กว้างเกินไป และหากมีการพิจารณาต้นทุนที่ซ้ำซ้อน อาจจะทำให้
อัตราค่าบริการแพงเกินไป 

 
ความเห็นในด้านสัญญา 

1) ในเรื่องสัญญาทั้งระยะสั้นและระยะยาว มีการระบุถึงช่วงเวลาการพักเดินเครื่องเพื่อบำรุงรักษาหรือไม่ 
เพราะไม่มีโรงที่สามารถเดินเครื่องได้ตลอดเวลาอยู่แล้ว แล้วเรื่องการบำรุงรักษาจำเป็นต้องระบุเป็น
แผนเพื่อแจ้งให้การไฟฟ้าทราบหรือไม่ หากวันที่เป็นวันพักการเดินเครื่องไม่ควรที่จะถูกเรียกเก็บ
ค่าปรับจากการที่ไม่สามารถส่งผ่านกำลังไฟฟ้าได้ตามสัญญา 

2) ในกรณีที่บอกเลิกสัญญา เช่น สัญญา 3 ปี เอกชนมีเหตุให้บอกเลิกในปีที่ 2 แล้วมีการระบุไว้ว่าจะยึด
เงินประกัน ถ้าหากยึดเงินประกันตามอัตราค่าบริการเลยจะเหมาะสมหรือไม่ เพราะเหลือสัญญาแค่ปี
เดียว หากจะเทียบปรับเป็นเปอร์เซ็นต์จะเหมาะกว่าหรือไม่ เช่นอาจจะเรียกเก็บเพียง 10 เปอร์เซ็นต์
ของค่าบริการในส่วนของสัญญาที่เหลือจะเหมาะสมกว่าหรือไม่ 

3) มีความคิดเห็นว่าสัญญาระยะยาวอายุ 3 ปี กับสัญญาระยะสั้นอายุ 1 ปี นั้นมีระยะเวลาของสัญญา
ใกล้เคียงกันเกินไป และสัญญาระยะยาวควรที่จะมีระยะเวลานานกว่านี้เพื่อจูงใจการเข้ามาใช้บริการ 
ยกตัวอย่างเช่น สัญญาซื้อขายไฟมีระยะเวลา 25 ปี หากสัญญาใช้บริการโครงข่ายอายุ 3 ปีนั้น ให้
ความเชื่อมั่นในการใช้บริการไม่ต่างจากสัญญา 1 ปี ทางบริษัทมีความเห็นว่าหากต้องทำสัญญา 3 ปี 
แล้วมีความเสียงที่จะโดยค่าปรับในการยกเลิกสัญญา อาจจะเลือกทำสัญญาระยะสั้น 1 ปีแทนเสีย
ดีกว่า 

4) ในกรณีที่ผู ้ผลิตทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าให้กับลูกค้า 5 เมกะวัตต์ และทำสัญญาใช้บริการโครงข่าย
จำหน่ายที่ 5 เมกกะวัตต์ ต่อมาผู้ใช้ไฟฟ้าลดความต้องการใช้ไฟฟ้าลงเหลือ 2 เมกะวัตต์ กรณีเช่นนี้ 
หากผู้ผลิตต้องลดสัญญาลงมาเหลือ 2 เมกะวัตต์ แบบน้ีจำเป็นจะต้องเสียค่าปรับอะไรหรือไม่ 
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5) ในสัญญา SPP ที่บริษัทเอกชนขายให้กับ กฟผ. จะขายผ่านโครงข่ายของ กฟภ./กฟน. ซึ่งเป็นหลักการ
ที่คล้ายกับ Wheeling Charge จึงไม่ติดปัญหาดังที่ทางทีมวิจัยได้ยกขึ้นเป็นประเด็นที่ว่าหากเชื่อมกับ 
กฟผ. อยู่ จะไม่สามารถเชื่อมกับ กฟน./กฟภ. ได้ 

 

5.2.8 การประชุมร่วมกับสมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน  
ในวันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก ่

1) คุณณรงค์ชัย วิสูตรชัย 
2) คุณไพรัตน์ พึ่งทอง 
3) คุณมารุต ยิบกาญจนา 
4) คุณอรทัย สุวรรณวิไลกุล 
5) คุณศรีประภา สำรวจรวมผล 

 
ความเห็นในดา้นอัตราค่าบริการ 

1) สมาคมสอบถามว่าค่าบริการเชื่อมต่อเรียกเก็บครั้งเดียวหรือไม่ และค่ากำลังไฟฟ้าสูญเสียมีการ
คำนึงถึงระยะทางด้วยหรือไม ่

2) สมาคมสอบถามว่า Backup กับค่าชดเชยพลังงานไฟฟ้าต่างกันอย่างไร ถ้าจ่ายค่าบริการ Backup ไป
แล้วก็ไม่ควรเสียค่าชดเชยพลังงานไฟฟ้าอีกหรือไม่ 

3) สมาคมสอบถามว่า กรณีที่ 1 ผู้ผลิตและโหลดอยู่ LV ภาคเหนือ ต้องจ่ายอัตราทุกระดับแรงดันเลย
หรือไม่ กรณีที่ 2 ผู้ผลิตอยู่ภาคเหนือจ่ายให้โหลดภาคใต้ จำเป็นต้องนำอัตราของภาคกลางที่เป็น
ทางผ่านมาคิดหรือไม ่

4) จากตัวเลขผลการคำนวณเห็นว่าค่าผ่านสาย (Wheeling Charge) นั้นสูงกว่าค่าความต้องการใช้ไฟฟ้า 
(Demand Charge) ในต่างประเทศเป็นเช่นนี้หรือไม ่

5) สัดส่วนค่าผ่านสาย (Wheeling Charge) และ Backup แบ่งจากอะไร 
6) สมาคมสอบถามว่า มีตัวอย่างการนำไปใช้งานจริงหรือไม่ เช่น โซล่าฟาร์ม 5 MW ขายไฟฟ้าให้แก่

โรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากโซล่าเป็นแหล่งพลังงานที่ไม่แน่นอนทำให้มีโอกาสโดนค่า ชดเชย
พลังงานไฟฟ้าไม่สมดุลอยู่ตลอด เช่นนี้จะมีแนวทางในการจัดการอย่างไร 

7) สมาคมสอบถามว่า ในสัญญาการซื้อขายไฟฟ้าของผู้ผลิตและผู้ใช้จะตกลงทำสัญญาโดยดูจากค่าสูงสุด 
เช่น โหลดสูงสุดช่วงกลางวันขนาด 10 MW โหลดฐานช่วงเช้า 5 MW หากสัญญา TPA ระบุตกลงไว้
ว่าจะส่งผ่านกำลังไฟฟ้า 10 MW เช่นนี้แล้ว กำลังผลิตของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าควรยึดตามสัญญา TPA 
หรือยึดตามค่าโหลดที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
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8) สมาคมสอบถามว่า หากตกลงสัญญาใช้บริการโครงข่าย TPA ไว้ที่ 1 MW แต่พอส่งผ่านกำลังไฟฟ้า
จริง ส่งที่ 2 MW แบบนี้จะมีค่าบริการเพิ่มหรือไม่ และต้องทำสัญญาเพ่ิมเติมหรือไม่ 

9) ในการคิดค่าพลังงานไม่สมดุล กรณีที่ผู้ผลิต 1 ราย จ่ายโหลดหลายราย ตอนคิดต้องรวมกำลังของ
โหลดทั้งหมด ใช่หรือไม ่

10) กรณีที่โหลดทำสัญญาซื้อไฟฟ้าจากทั้งการไฟฟ้าและเอกชนมีโอกาสเป็นไปได้หรือไม่ เช่น โหลด 10 
MW ทำสัญญาซื้อจาก เอกชน 2 MW และจากการไฟฟ้า 8 MW 

11) สมาคมให้ความเห็นว่า ในอดีตประมาณ 20 ปีก่อน มีการเปิดให้ใช้บริการโครงข่ายในอัตราเดียวกับ 
Demand Charge ผู้เข้ามาใช้บริการแทบจะไม่มี ดังนั้นถ้าหากอัตราในโครงการนี้แพงกว่าหลายเท่า
โอกาสที่ TPA จะเข้ามาใช้บริการก็น้อย 

12) หากปรับแนวทางการคำนวณต้นทุนใหม่ จากเดิมที่ใช้สินทรัพย์ของการไฟฟ้าทั้งหมดมาคำนวณอัตรา
เปลี่ยนมาเป็นการประมาณการเงินลงทุนของการก่อสร้างโครงข่ายในแต่ละโครงข่ายและแต่ละระดับ
แรงดัน คิดต่อหน่วยความยาว แบบนี้น่าจะได้อัตราค่าบริการที่ถูกลง เนื่องจากการที่นำต้นทุนของการ
ไฟฟ้ามาคิดเลยนั้นอาจจะไม่ได้ต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ มากนัก ควรจะใช้ต้นทุนที่เป็นค่ามาตรฐานเพื่อ
นำมาคิดอัตราค่าบริการ 

13) ในปัจจุบันผู้ผลิตไฟฟ้าจำเป็นต้องจ่าย Backup Charge ให้กับการไฟฟ้าอยู่แล้ว ไม่แน่ใจว่าจะซ้ำซ้อน
กับ Backup ในโครงการศึกษานี้หรือไม่ 

14) เปอร์เซ็นตก์ำลังฟ้าสูญเสียในระบบมีที่มาอย่างไร 
15) กรณีสมมติต่างๆ ที่กำหนดมานั้นสรุปว่าใช้รูปแบบไหน อยากให้มีการหารือ ในกรณีต่างๆ ให้มากกว่า

นี้ก่อนที่จะสรุปว่าจะใช้รูปแบบใด 
 
ความเห็นในสญัญา 

1) สมาคมสอบถามว่า ในส่วนของการรับรองจากสถาบันการเงิน (Bank Guarantee) มีกำหนดไว้หรือไม่
ว่าควรเป็นเท่าไร ควรกำหนดให้ชัดเจนเลยว่าเป็นรายเดือนหรืออย่างไร และมีค่าใช้จ่ายเท่าไร  และ
ควรกำหนดให้เหมาะสมไม่มากหรือน้อยเกินไป 

2) สมาคมให้ความเห็นว่า สิทธิในการสั่งปลดนั้นหากกำหนดเป็นไปตาม Grid Code แต่ผู้ให้บริการ
โครงข่ายเป็นผู้ที่สามารถเปลี่ยนแปลง Grid Code ได้ เช่นนี้จะมีประเด็นหรือไม่ จึงควรที่จะมีการ
แนบสำเนา Grid Code ร่วมด้วยในขณะที่เซ็นสัญญา หากในภายหลัง Grid Code มีการเปลี่ยนแปลง
อันส่งผลเสียต่อผู้ใช้บริการ อาจจะต้องกำหนดให้ใช้ Code ตามที่ตกลงขณะเซ็นสัญญา 

3) สมาคมให้ความเห็นว่า ในส่วนของการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย (Change in Law) เมื ่อเกิดข้อ
เปลี่ยนแปลงควรมีขั้นตอนที่เปิดโอกาสให้ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการได้เจรจาตกลงกัน และควรมีค่า
เริ่มต้น (Threshold) ของผลกระทบว่าควรเป็นเท่าไรถึงจะมีการเรียกร้องกันได ้
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4) สมาคมสอบถามว่า ในเรื่องของการบอกเลิกสัญญาล่วงหน้ากรณีที่ยังไม่ครบสัญญานั้น  สิทธิเรียกร้อง
ค่าเสียหายจะเรียกเป็นค่าเช่าสายตลอดอายุสัญญาตามที่ตกลงกันไว้ก่อนแรกเลยใช่หรือไม่ 

5) สมาคมสอบถามว่า กรณีเกิดความผิดพลาดของโครงข่ายทำให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการจะ
สามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้ใช่หรือไม ่

6) สมาคมสอบถามว่า สามารถระบุความเชื่อถือได้ของโครงข่าย ลงไปในต้นแบบสัญญาได้หรือไม่ เพื่อ
ระบุว่าคุณภาพของการให้บริการอยู่ในระดับใด 

7) ประเด็นเรื ่องสัญญาซื ้อขายไฟฟ้าที ่เอกชนทำกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตในปัจจุบันอาจมีข้อกำหนด
บางอย่างที่ทำให้ไม่สามารถใช้บริการโครงข่ายระบบจำหน่ายได้ ขอให้ทีมจุฬาคำนึงถึงประเด็นต่ างๆ 
เหล่านั้น และอาจจะเสนอเรื่องให้ปรับปรุงข้อกำหนดดังกล่าวนั้นด้วย 

 

5.2.9 การประชุมร่วมกับบริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) 
วันอังคารที่ 10 สิงหาคม. 2564 
ผู้แทนจากบรษิัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) ได้แก่ 

1) คุณอภิเชษฐ์ นุ้ยตูม 
 
ความเห็นในดา้นอัตราค่าบริการ 

1) ต้นทุนในส่วนของเงินเดือนพนักงานที่นำมาคำนวณอัตราค่าบริการผ่านสาย (Wheeling Charge) 
เป็นเงินเดือนที่มีอยู่เดิมหรือเป็นส่วนที่เพิ่มขึ้นมาเพื่อให้บริการ TPA โดยตรง ทาง บริษัท เอสซีจี เซรา
มิกส์ จำกัด (มหาชน) ให้ความเห็นว่าต้นทุนที่นำมาคิดควรเป็นต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรง 

2) แนวคิดของการซื้อขายในพื้นที่เดียวกันตามที่คณะวิจัยได้นำเสนอ ระบุว่า ถ้าผู้ซื้อและผู้ขายเชื่อมต่อ
ในระดับแรงดันต่ำ อัตราที่นำมาคิด คือ อัตราของแรงดันสูง แรงดันกลาง และแรงดันต่ำ ในขณะที่ ถ้า
ผู้ซื้อและผู้ขายเชื่อมต่อในระดับแรงดันกลาง อัตราที่นำมาคิด คือ อัตราของระดับแรงดันสูง และ
แรงดันกลาง ซึ่งทำให้การซื้อขายระหว่างแรงดันต่ำมีราคาแพงกว่าการซื้อขายในระดับแรงดันกลาง 
เช่นนี้แล้วถ้ากรณีที่ผู้ซื้อและผู้ขายในระดับแรงดันต่ำอยู่ติดกันภายใน Feeder เดียวกัน แต่ต้องจ่าย
ค่าบริการในระดับแรงดันสูงด้วย แบบนี้จะไม่ขัดต่อความรู้สึกหรือไม ่

3) มีกำหนดบังคับหรือไม่ว่าผู้ใช้ไฟฟ้าต้องซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิต TPA ไม่ก็จากการไฟฟ้า อย่างใดอย่างหนึ่ง 
หรือผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถซื้อไฟฟ้าจาก 2 แหล่งได้พร้อมกัน ควรระบุให้ชัดเจนเลยว่าได้หรือไม่ได้ อย่างไร 

4) ประเด็นด้านการชดเชยพลังงานไฟฟ้าไม่สมดุล อัตราที่การไฟฟ้าขายไฟฟ้าเพื่อชดเชยกรณีที่โหลดของ
คู่สัญญามากกว่ากำลังผลิต ทำไมถึงต้องมีอัตราค่าบริการนี้ ถ้าหากผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถทำสัญญาซื้อ
ไฟฟ้าได้ทั้งจากผู้ผลิต TPA และ การไฟฟ้า ผู้ใช้ไฟฟ้าก็ควรที่จะซื้อไฟฟ้าส่วนขาดได้ในอัตราค่าไฟฟ้า
ขายปลีกเลยหรือไม ่
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5) อัตราที่นำเสนอมานี้ใช้กับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนไม่ได้เลย เนื่องจากอัตราค่าบริการ
กำหนดเป็น บาทต่อกิโลวัตต ์แต่การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมีค่ากำลังการผลิตไม่คงที่ ดังนั้น
ในการคิดค่าบริการ เพื่อสนับสนุนการใช้พลังงานหมุนเวียนควรที่จะมีอัตราเฉพาะในหน่วย บาทต่อ
กิโลวัตต์ช่ัวโมง 

6) แพล์ตฟอร์มที่จะใช้งานสำหรับการซื้อขายไฟฟ้า ทั้งการบันทึกค่ากำลังไฟฟ้าจากเครื่องมือวัดอัจฉริยะ 
การออกบิลค่าใช้จ่าย จะมีการระบุเงื่อนไขหรือไม่ว่าต้องใช้แพล์ตฟอร์มที่ ของการไฟฟ้าเท่านั้น หาก
ทำแพล์ตฟอร์มที่ ที่ได้รับการยอมรับจาก ERC จะสามารถใช้บริการได้หรือไม่ ในโครงการนี้ได้ศึกษา
ประเด็นดังกล่าวหรือไม ่

7) แนวคิดทางธุรกิจในการลงทุนพลังงานสะอาดมีการประมาณว่าเงินต้นทุนในการลงทุนน้อยกว่าค่า
ไฟฟ้าปกติประมาณ 30% ใน 30% นี้แบ่งเป็น 3 ส่วนๆ ละ 10% ส่วนที่ 1 ลดราคาให้ผู้ซื้อเพื่อให้ผู้ซื้อ
ซื้อไฟฟ้าในราคาถูกกว่าปกติ ส่วนที่ 2 ถือเป็นกำไรสำหรับผู้ลงทุน และส่วนที่ 3 ใช้ ชำระค่าบริการ
โครงข่ายไฟฟ้า ดังนั้น อัตราค่าบริการ Wheeling Charge ที่พอจะรับได้ควรมีอัตราอยู่ที่ประมาณ 
10% ของค่าไฟฟ้า 

 
ความเห็นในดา้นสัญญา 

1) ผู้แทนจากบริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) ให้ความเห็นว่า เงื่อนไขของต้นแบบสัญญายังไม่
ชัดเจนว่า ผู้ที่จะมีสิทธเิชื่อมต่อเพ่ือใช้บริการ TPA นั้น จะเป็นลูกค้าประเภทใดได้บ้าง ตัวอย่างเช่น จะ
กำหนดให้เฉพาะลูกค้าที่เป็นผู้เชื่อมต่อในโครงข่ายอยู่แล้ว หรือ ลูกค้ารายใหม่ที่จะมาขอเช่ือมต่อ และ
ควรมีการจัดประเภทผู้ใช้บริการ รวมไปถึงจัดสรรสัดส่วนของจำนวนอยู่ขอเชื่อมต่อให้ชัดเจน 

2) เมื่อมีการจัดประเภทของผู้ใช้บริการเป็นผู้ใช้บริการรายเก่าและรายใหม่แล้ว เงื่อนไขของต้นแบบ
สัญญาที่บังคับใช้กับผู้ใช้บริการแต่ละประเภทอาจจะต้องมีความแตกต่างกัน  เนื่องจากหากเป็น
ผู้ใช้บริการรายใหม่ ในการเข้ามาเชื่อมต่อใช้บริการ TPA ต้องมีระยะเวลาในการก่อสร้าง ซึ่งในระยะ
ก่อสร้างนั้นผู้ใช้บริการจะยังไม่ได้ใช้บริการโครงข่ายระบบจำหน่าย เช่นนี้แล้ว ผู้ใช้บริการจะต้องขอ
จองระบบจำหน่ายไว้ก่อนหรือไม่ เพราะหากไม่ได้จองไว้ก่อน เมื่อก่อสร้างเสร็จ แต่ความจุของสายเต็ม 
ไม่สามารถส่งไฟให้แก่ผู ้ใช้ไฟฟ้าได้ จะทำให้ผิดสัญญาต่อผู้ ใช้ไฟฟ้า ดังนั้น ในต้นแบบสัญญาควร
คำนึงถึงประเด็นน้ีและระบุรายละเอียดให้ชัดเจน นอกจากนี้ หากไม่มีการจัดสรรความจุสายส่งสำหรับ
ผู้ใช้บริการรายเก่าและรายใหม่ แล้วใช้หลักการใครมาก่อนได้ก่อน อาจจะทำให้ผู้ใช้รายใหม่ไม่ได้รับ
บริการเลยก็เป็นได้ เมื่อไม่มีผู้ใช้รายใหม่ ๆ โอกาสเติบโตของธุรกิจก็จะน้อย 

3) ในประเด็นเรื่องข้อกำหนดที่ไม่สามารถปลดวงจรได้แต่ให้ลดการส่งผ่านกำลังไฟฟ้าในกรณีที่ส่งผ่าน
กำลังไฟฟ้าเกิน 105% ควรระบุคำจำกัดความให้ชัดเจน เช่นหากเกิด Fault มาจากผู้ผลิตแล้วไม่
สามารถปลดวงจรออกได้แบบนี้อาจจะมีปัญหา 
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4) ข้อกำหนดเรื่องการรักษาสมดุล ในกรณีที่ผู้ผลิตจ่ายเกินแล้วการไฟฟ้าเป็นผู้รับซื้อส่วนเกินนั้น หาก
ผู้ผลิตคำนวณแล้วว่าการจ่ายเกินและขายให้ไฟฟ้านั้นคุ้มกับเงินที่ลงทุน อาจจะทำให้ไม่เกิดการจูงใจ
ให้ผู้ผลิตช่วยควบคุมความสมดุลของระบบ ดังนั้น การกำหนดอัตราค่าบริการในด้านการรักษาสมดุล
ควรมีการกำหนดที่เหมาะสม 

5) ในประเด็นเรื่องการยกเลิกสัญญา TPA ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ไม่ควรส่งผลให้ผู้ซื้อและผู้ขายมีความผิดต่อ
กันในสัญญา PPA กล่าวคือ หากสัญญา TPA ถูกยกเลิกส่งผลให้ผู้ผลิตไม่สามารถส่งผ่านกำลังไฟฟ้า
ให้แก่ผู้ซื้อได้ ทำให้ผู้ผลิตผิดต่อสัญญาซื้อขาย PPA ในกรณีนี้ ควรมีข้อกำหนดละเว้นความรับผิดต่อ
สัญญา PPA หากการยกเลิกสัญญาดังกล่าวไม่ได้มีสาเหตุมาจากผู้ใช้บริการ ดังนั้น ทั้งสัญญา TPA 
และ PPA ต้องมีความสอดคล้องและสัมพันธ์กัน 

6) ในเรื่องอายุสัญญานั้น ถ้าสามารถแบ่งกลุ่มผู้ใช้บริการรายเก่าและรายใหม่ได้ การกำหนดอายุสัญญา
เป็น 1-3 ปี จะไม่เป็นปัญหาสำหรับลูกค้ารายเก่า เพราะว่าลงทุนก่อสร้างไปเรียบร้อยแล้ว แต่ในกรณี
ของลูกค้ารายใหม่นั้นเป็นไปได้ยาก เพราะการลงทุนต้องใช้ระยะเวลานานกว่า 7-8 ปี เพื่อที่จะคืนทุน 
หากอายุสัญญา TPA มีระยะเวลาเพียง 3 ปี อาจไม่จูงใจให้ผู้ใช้บริการรายใหม่เข้าใช้บริการ 

7) การใช้บริการ TPA ของผู้ซื้อผู้ขายที่เป็นบริษัทในเครือเดียวกัน ซึ่งมีการบริการจัดการรักษาสมดุลการ
ซื้อขายไฟฟ้าภายในองค์การได้เป็นอย่างดี ควรที่จะมีเง่ือนไขการเข้าใช้บริการที่ง่ายกว่าบริษัทที่ไม่ได้มี
การรักษาสมดุลของระบบไฟฟ้า 

 

5.2.10 การประชุมร่วมกับบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) 
ในวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 
ผู้ร่วมประชุมจากบริษัท บีซีพจีี จำกัด (มหาชน) ได้แก ่

1) คุณชนิตว์สรณ์ ตรีวิทยาภูม ิ
2) คุณรุจิโรจน์ ลลีารุจ ิ

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาอัตราค่าบริการสายส่งไฟฟ้า (Wheeling Charge) สำหรับ Third Party Access 

 

ก-44 
 

ความเห็นในดา้นอัตราค่าบริการ 
1) แนวทางการคิดบริการค่า Loss ที่นำเสนอมี 2 วิธี คือ 1) รูปแบบที่ให้ผู้ผลิตจ่ายเผื่อเพื่อชดเชย Loss 

2) คำนวณค่าใช้จ่ายจ่ายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจาก Loss แล้วเรียกเก็บเป็น Loss Charge โดยบริษัท 
BCPG ให้ความเห็นว่าทั้ง 2 รูปแบบสามารถนำมาปรับใช้กับบริการ TPA ได้ แต่รูปแบบที่ 2 อาจจะ
ทำให้ค่าบริการมีความเหมาะสมมากกว่า เพราะหากใช้เพียงค่าเฉลี่ย Loss ค่าที่นำมาเรียกเก็บอาจจะ
ไม่สะท้อนต้นทุนจริง จึงควรมีการแยกรายละเอียดว่าหากเป็นการซื้อขายข้ามพื้นที่/แรงดัน ค่า Loss 
ที่เกิดควรจะเป็นเท่าไร นอกจากนี้ การไฟฟ้าควรมีการบริหารจัดการที่ดีเพื่อให้ค่า Loss ต่ำที่สุด 

2) เรื่อง ค่าบริการเสริม มีการกำหนดเป็นข้อบังคับของผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนอยู่บ้างแล้ว จึง
เกิดข้อสงสัยว่าควรเป็นต้นทุนของผู้ผลิตหรือการไฟฟ้ากันแน ่

3) ค่าการใช้ประโยชน์ของโครงข่าย (Utilization Factor: UF) ที่กำหนดประมาณ 60% และเหลือเป็น 
Backup 40% นั้นจะส่งผลให้ค่าบริการ Backup สูงจนเกินไป การสำรองความจุของสายควรสำรอง
ไว้ประมาณ 20-25% ก็น่าจะเพียงพอแล้ว ในการคำนวณค่า Backup สำหรับ TPA ควรที่จะคำนวณ
จากมาตรฐานที่กำหนด ไม่ควรนำค่าจากการใช้งาน UF มาใช้คำนวณ เช่น มาตรฐานระบุว่าโครงข่าย
ไฟฟ้าควรมี Backup 20% สัดส่วนที่นำมาคำนวณก็ควรที่จะเป็น 20% ไม่เช่นนั้นแล้ว หากการลงทุน
ระบบโครงข่ายให้มีความจุเกินความเป็นจริงมาก ๆ แล้วเรียกเก็บอัตราค่าบริการสะท้อนต้นทุน
ทั้งหมด จะส่งผลให้ผู้ให้บริการขาดแรงจูงใจในการควบคุมแผนการลงทุนที่เหมาะสม เพราะว่า ไม่ว่า
จะลงทุนเท่าไรก็สามารถเรียกเก็บอัตราค่าบริการสะท้อนต้นทุนได้ทั้งหมด  และอยากขอให้ศึกษา
วิธีการติดค่า UF อย่างละเอียดว่ามีการคิดแบบใด ใช้ค่าเฉลี่ย หรือค่า Peak แบ่งตามพื้นที่หรือไม่
อย่างไร และอยากให้มีการศึกษาเปรียบเทียบด้วยว่าหากปรับค่า UF เป็นค่าต่าง ๆ จะส่งผลต่ออัตรา
ค่าบริการ Backup อย่างไร 

4) อยากให้มีการพิจารณาว่าการลงทุนต่าง ๆ ที่นำมาคิดนั้น เป็นการลงทุนที่มีประสิทธิภาพหรือมีความ
เหมาะสมมากเพียงใด รวมถึงแผนการลงทุนในอนาคตนั้นหากจะนำมารวมต้องเป็นแผนที่เกี่ยวข้องกับ 
TPA โดยตรง หากสามารถลดต้นทุนบางส่วนที่ไม่จำเป็นลงได้ จะทำให้อัตราค่าบริการจูงใจแก่
ผู้ใช้บริการมากกว่าที่เป็นอยู ่

5) ค่าภาษีรบกวนตรวจสอบอีกครั้ง เพราะ ทางบริษัททั่วไปจ่ายภาษีอยู่ที่ 20 % หากหน่วยงานภาครัฐ
แจ้งว่าจ่ายภาษี 30 % อาจจะมีอะไรผิดพลาดหรือไม่ 

6) หากมีสมมติฐานด้านการนำต้นทุนต่าง ๆ มาคำนวณอัตราค่าบริการที่เหมาะสมกว่านี้ อาจจะส่งผลให้
ค่าบริการลดต่ำลงได้ เช่น ประสิทธิภาพของการใช้โครงข่ายที่ควรมีมากขึ้น แผนการลงทุนบางอย่างที่
ไม่เกี่ยวข้องโดยตรง หรือสัดส่วน Backup ที่สูงเกินไป เป็นต้น 

7) แนวทางการคิดค่าบริการที่เสนอมา 4 วิธี ทำไมถึงเลือกใช้วิธี Postage Stamp 
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ความเห็นในดา้นสัญญา 
1) ผู้แทนจากบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ให้ความเห็นว่าอายุสัญญา TPA ควรสอดคล้องไปกับสัญญา 

PPA หากสัญญา TPA มีอายุสัญญาน้อยกว่า PPA อาจจะมีการระบุเรื่องรายละเอียดการขยายสัญญา
ไว้ด้วย เพื่อให้อายุสัญญานั้นสอดคล้องกัน การตกลงสัญญาที่มีอายุยาวนานนั้นน่าจจะส่งผลให้
โครงข่ายมีความมั่นคงมากกว่า และให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าเรื่องสัญญา TPA นั้นควรที่จะแบ่งเป็น 2 
ส่วน คือ 1) สัญญาที่ใช้กับ PPA ซึ่งควรมีระยะเวลาที่สอดคล้องกับตัว PPA และมีค่ากำลังไฟฟ้าที่ตก
ลงขอใช้บริการที่สม่ำเสมอตลอดอายุสัญญา และ 2) สัญญาที่ใช้กับผู้ใช้ P2P ซึ่งเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าที่มี
ความสม่ำเสมอด้านการใช้งานน้อยกว่า ดังนั้น ค่ากำลังไฟฟ้าตามสัญญา ควรมีความยืดหยุ่น อาจจะ
ปรับทุก 1 เดือน หรือ 3 เดือน เป็นต้น 

2) ในเรื่องการปรับเปลี่ยนค่าบริการ เนื่องจากการวางแผนการลงทุนเป็นการวางแผนล่วงหน้าในกรอบ
เวลาที่กำหนด เงินต้นทุนที่จะนำมาคิดค่าบริการจึงเป็นสิ่งที่มีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้น้อย จะมีก็แต่ค่า
บริหารจัดการที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ แต่ก็คงไม่มากพอที่จะส่งผลให้อัตราค่าบริการเปลี่ยน ดังนั้น 
การปรับเปลี่ยนอัตราค่าบริการไม่ควรจะเกิดขึ้น เพราะว่าในการทำสัญญานั้นหากตกลงกันว่าใช้อัตรา
ค่าบริการค่าหนึ ่ง ในการใช้บริการตลอดอายุสัญญาก็ควรที ่จะใช้อัตรานี ้ไปตลอด ไม่ควรมีการ
ปรับเปลี่ยนอัตราให้เพิ่มขึ้นหรือลดลง 

3) การกำหนดรูปแบบของสัญญาให้เหมาะสมจะมีส่วนช่วยในการควบคุมความสมดุลของระบบได้ 
ตัวอย่างเช่น ต้นแบบสัญญากำหนดว่าจะไม่รับซื้อไฟฟ้าส่วนเกิน หรือรับซื้อในราคาถูก จะช่วยจูงใจให้
ผู้ใช้บริการช่วยควบคุมค่ากำลงัไฟฟ้าให้เป็นไปตามที่ตกลงในสัญญา 

4) การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายนั้นสามารถทำได้ แต่จะต้องไม่ไปกระทบต่อผู้ที่ทำสัญญาก่อนหน้านั้น 
กล่าวคือ การปรับเปลี่ยนทางกฎหมายไม่ควรมีผลย้อนหลัง เพราะการส่งผลย้อนหลังจะทำให้คู่สัญญา
ของผู้ใช้บริการมีความเสี่ยงและอาจจะส่งผลให้เกิดปญัญาต่าง ๆ ได้ 

5) เรื่องบทปรับต้องดูที่อัตราบทปรับว่ามีความยุติธรรมหรือไม ่
6) เรื่องค่าเสียหายไม่ใช่แค่เพียงเงินลงทุนเท่านั้น ควรคำนึงถึงค่าเสียโอกาส ความเสียหายจากการทำ

สัญญาในทางตลาด ความเสียหายตามสัญญาที่ทำกับสถาบันการเงิน เป็นต้น 
7) ในเรื่องการโอนสิทธิ์ ไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ต้องได้รับการยินยอมจากการไฟฟ้าก็ได้ เพราะหาก คู่สัญญา 

TPA โอนสิทธิ์เรียบร้อยแล้วถูกการไฟฟ้าห้ามการโอนสิทธิ์น้ัน อาจจะไม่เหมาะสมเท่าไรนัก 
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5.2.11 การประชุมร่วมกับบริษัท เอสพีซจีี จำกัด (มหาชน)  
ในวันศุกร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564 
ผู้ร่วมประชุมจากบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) ได้แก ่

1) คุณนรินพร มาลาศร ี
 
ความเห็นในเรื่องอัตราค่าบริการ 

1) ผู้ผลิตไฟฟ้า VSPP ที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนส่วนใหญ่มีสัญญาขายไฟฟ้าให้กับภาครัฐอยู่แล้ว 
จึงเกิดคำถามว่า กลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้ากลุ่มนี้จะมีความสนใจที่จะขอใช้บริการ TPA หรือไม ่อย่างไร 

2) ในอนาคต อาจเกิดธุรกิจการซื้อขายไฟฟ้ารูปแบบใหม่ เช่น P2P ซึ่งอนุญาตให้ผู้ผลิตไฟฟ้าสามารถขาย
ไฟฟ้าให้กับผู้ใช้รอบข้างได้ การศึกษาสัญญาการใช้บริการโครงข่าย TPA จึงมีความสำคัญและอาจ
เกี่ยวข้องกับผู้ผลิตไฟฟ้า VSPP ได้ในอนาคต 

3) ข้อมูลในส่วนต้นทุนนั้นยังไม่ชัดเจน ในการจัดทำข้อมูลโครงสร้างต้นทุนที่ได้รับจากการไฟฟ้าควรให้
หน่วยงานตรวจสอบบัญชีภายนอกเข้ามาตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และผู้ใช้บริการสามารถ
มั่นใจได้ว่าต้นทุนที่นำมาคิดนั้นเป็นต้นทุนที่มีความเหมาะสมแล้วในการนำมากำหนดอัตราค่าบริ การ
โครงข่าย 

4) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าต่างประเภทกัน เช่น พลังงานหมุนเวียน กับ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบดั้งเดิม และมี
ขนาดกำลังผลิตที่แตกต่างกัน จะมีหลักการพื้นฐานในการคำนวณอัตราค่าบริการโครงข่ายสำหรับ 
TPA เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร 

5) ค่าบริการต่างๆ ควรมีเงื ่อนไขการบังคับใช้ที ่ชัดเจนว่าจะเรียกเก็บเมื ่อไรอย่างไร ตัวอย่างเช่น 
ค่าบริการชดเชยพลังงานไฟฟ้าไม่สมดุลควรถูกเรียกเก็บเฉพาะตอนที่ผู้ใช้บริการส่งผลให้เกิดความไม่
สมดุลนั้น ไม่ใช่เรียกเก็บไว้ก่อนทั้งที่ยังพิสูจน์ไม่ได้ว่าผู้ใช้บริการเป็นสาเหตุของความไม่สมดุลนั้น 

6) การกำหนดอัตราค่าบริการชดเชยความไม่สมดุลเป็นบทปรับนั้นค่อนข้างเป็นหลักการที่เหมาะสม แต่
ในส่วนของค่าบริการส่วนเสริม และ Backup หากต้องจ่ายทุก ๆ เดือนนั้นไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไรนัก 
หากสามารถเปลี่ยนหลักในการเรียกเก็บจากเดิมที่เรียกเก็บทุกเดือนมาเป็นรูปแบบของบทปรั บ
เช่นเดียวกับ ค่าชดเชยพลังงานไฟฟ้าไม่สมดุลน่าจะเหมาะสมมากกว่า เพราะหากเป็นรูปแบบของบท
ปรับผู้ลงทุนเองก็จะหาทางวางแผนการดำเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงบทปรับนั้น ทำให้ช่วยลดผลกระทบที่
มีต่อความมั่นคงของโครงข่ายได้เช่นกัน 

7) ในการปรับปรุงแก้ไขอัตราค่าบริการ ควรใช้ปริมาณการใช้โครงข่ายเป็นตัวกำหนดแทนการใช้
ระยะเวลา เช่น กำหนดว่าในโครงข่ายหนึ่งมีผู้เข้ามาใช้บริการจนความจุของสายใกล้เกินค่ามาตรฐาน
ความปลอดภัย จึงต้องมีการขยายโครงข่าย แล้วจึงมีการปรับปรุงอัตราค่าบริการ เพราะว่าลักษณะ
การใช้บริการโครงข่ายแต่ละพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อัตราค่าบริการจึงควรปรับให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงนั้น ไม่ใช่ปรับตามเวลา 
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8) อัตราการรับซื้อชดเชยพลังงานไฟฟ้าไม่สมดุล น่าจะเป็นที่พึงพอใจสำหรับผู้ผลิตไฟฟ้าจากเครื่อง
กำเนิดไฟฟ้าแบบดั้งเดิมซึ่งสามารถผลิตไฟฟ้าได้กำลังไฟฟ้าคงที่ อย่างไรก็ตามการกำหนดอัตราเช่นนี้
จะไม่จูงใจสำหรับผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเนื่องจากการอัตรารับซื้อนั้นค่อนข้างต่ำกว่า
ต้นทุนของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนพอสมควร 

9) การกำหนดอัตราค่าบริการต่าง ๆ ในลักษณะนี้จะเหมาะกับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเดิมที่ได้มีการลงทุนเพื่อ
ผลิตไฟฟ้าอยู่แล้ว มากกว่าการที่จะจูงใจให้ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนรายใหม่ ๆ เข้ามาลงทุน
เพื่อใช้บริการ เฉพาะฉะนั้น ควรมีการแยกประเภทของผู้ใช้บริการอาจจะแยกตามประเภทของแหล่ง
เชื้อเพลิง และกำหนดแนวทางการคิดอัตราที่แตกต่างกันตามประเภทของผู้ใช้บริการ ดีกว่าการ
กำหนดอัตรารูปแบบเดียวแล้วใช้กับผู้ใช้บริการทุกประเภท 

 
6. สรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

จากการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบกิจการพลังงานภาคเอกชน คณะนักวิจัยได้สรุปความ
คิดเห็นต่าง ๆ ที่ได้รับ และนำมาจัดทำข้อเสนอแนะประกอบการทำโครงงานศึกษาวิจัย เพื่อให้ผลการศึกษามี
ความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น โดยแยกประเด็นสรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะออกเป็น 3 ด้าน คือ 1) ด้าน
อัตราค่าบริการ 2) ด้านสัญญา และ 3) ด้านอ่ืน ๆ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 
สรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในด้านอัตราค่าบริการ 

1. ผู้ผลิตไฟฟ้า VSPP ที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนส่วนใหญ่มีสัญญาขายไฟฟ้าให้กับภาครัฐอยู่แล้ว 
จึงเกิดคำถามว่า กลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้ากลุ่มนี้จะมีความสนใจที่จะขอใช้บริการ TPA หรือไม่ อย่างไร ดังนั้น
ในการให้บริการ TPA จะต้องพิจารณาถึงกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าที่มีสัญญาขายไฟฟ้าให้กับภาครัฐอยู่แล้ว
ด้วย เพื่อจะได้ทราบขนาดของการให้บริการ TPA 

2. ในกรณีที่ต้องการสนับสนุนและจูงใจให้ผู้ผลิตไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมีการ
ขอใช้ระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าและขายไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าของตนนั้นจำเป็นต้องมีการพิจารณาใหม้ี
การกำหนดอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนใน
หน่วย บาท/kWh และนอกจากอัตราค่าใช้สายส่งแล้ว ควรมีอัตราค่าความไม่สมดุลที่บังคับใช้เฉพาะ
สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน หรือควรมีการแยกประเภทของผู้ใช้บริการและกำหนด
อัตราเฉพาะสำหรับผู้ใช้ประเภทต่าง ๆ จะเหมาะสมกว่าใช้อัตรารูปแบบเดียวครอบคลุมผู้ใช้ทุก
ประเภท 

3. ในการกำหนดอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าและอัตราค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต้องไม่ซ้ำซ้อน 
และควรมีการชี้แจงให้ชัดเจนด้วยว่าอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายที่เรียกเก็บนั้นไม่มีส่วนใดที่ซ้ำซ้อน
กับอัตราค่าไฟฟ้าปกต ิ
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4. ในการปรับปรุงแก้ไขอัตราค่าบริการ ควรใช้ปริมาณการใช้โครงข่ายเป็นตัวกำหนดแทนการใช้
ระยะเวลา เช่น กำหนดว่าในโครงข่ายหนึ่งมีผู้เข้ามาใช้บริการจนความจุของสายใกล้เกินค่ามาตรฐาน
ความปลอดภัย จึงต้องมีการขยายโครงข่าย แล้วจึงมีการปรับปรุงอัตราค่าบริการ เพราะว่าลักษณะ
การใช้บริการโครงข่ายแต่ละพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อัตราค่าบริการจึงควรปรับให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงนั้น ไม่ใช่ปรับตามเวลา 

5. กรณีซื้อขายในพื้นที่ผู้ซื้อผู้ขายเชื่อมต่อในระดับแรงดันต่ำ ไม่ควรเรียกเก็บค่าบริการสายส่งในระดับ
แรงดันกลางและแรงดันสูง ในประเด็นดังกล่าวนี้ ถึงแม้ตามข้อเท็จจริงผู้ซื้อขายที่เชื่อมต่อในระดับ
แรงดันต่ำอาจจะไม่ได้อาศัยโครงข่ายระดับแรงดันสูงในการส่งผ่านกำลังไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม ผู้ซื้อและ
ผู้ขายยังได้รับความมั่นคงและความเชื่อถือได้ที่โครงข่ายระดับแรงดันสูงมอบให้กับโครงข่ายไฟฟ้าโดย
ภาพรวม ดังนั้น จึงควรพิจารณาเก็บค่าบริการของโครงข่ายไฟฟ้าระดับแรงดันสูงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การให้ความมั่นคงของโครงข่ายไฟฟ้า 

6. กรณีการซื้อขายข้ามพื้นที่แต่เป็นการซื้อขายในระยะทางสั้น ๆ เช่น ผู้ผลิตและผู้ใช้อยู่บริเวณเขตแบ่ง
พื้นที่ซึ่งอยู่คนละพื้นที่แต่ระยะทางใกล้กัน หากเรียกเก็บค่าบริการทั้ง 2 พื้นที่อัตราจะสูงเกินไปหรือไม่ 
ในการแก้ปัญหาดังกล่าวนี้ แนวทางการกำหนดอัตราค่าบริการควรพิจารณาระยะห่างระหว่างผู้ซื้อ
และผู้ขาย อย่างไรก็ตาม แนวทางการกำหนดอัตราค่าบริการโดยพิจารณาระยะห่างระหว่างผู้ซื้อและ
ผู้ขายจะมีความซับซ้อนในการนำไปประยุกต์ใช้อย่างมาก ในช่วงเริ่มต้นให้บริการโครงข่ายสำหรับ
บุคคลที่สามจึงควรใช้แนวคิดแบบ Postage Stamp และในอนาคตหากโครงข่ายสำหรับบุคคลที่สาม
ได้รับความนิยมมากขึ้นอาจใช้แนวทางการกำหนดอัตราค่าบริการที่มีการพิจารณาระยะทางมา
ประยุกต์ใช้ได ้

7. สาเหตุหนึ่งที่ส่งผลให้ค่าบริการสูงเกินกว่าจะจูงใจผู้ใช้บริการ คือ อัตราค่าบริการ Backup สูงเกินไป 
โดยสัดส่วนของ Backup ไม่ควรถูกกำหนดด้วยค่า UF จริงของระบบ มิเช่นนั้นแล้วผู้ใช้บริการจะ
สามารถลงทุนระบบโครงข่ายเท่าไรก็ได้และยังสามารถเรียกเก็บค่าบริการสะท้อนต้นทุนได้ทั้งหมด 
สัดส่วนค่าบริการ Backup ควรกำหนดตามค่ามาตรฐานที่กำหนด เช่น หากกำหนดว่าค่าความจุไฟฟ้า
สำรองควรอยู่ที่ 20% สัดส่วนต้นทุนที่จะนำมาคิด Backup ก็ควรนำมาคิดเพียง 20% เท่านั้น 

8. การกำหนดอัตราค่าบริการชดเชยความไม่สมดุลควรมีความเหมาะสม เพราะหากอัตรารับซื้อไฟฟ้า
ส่วนเกินสูงเกินไปอาจไม่จูงใจให้ผู้ผลิตควบคุมสมดุลของระบบไฟฟ้า  ดังนั้น จึงควรมีการพิจารณา
ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าของผู้เชื่อมต่อขอใช้บริการ และการกำหนดอัตรารับซื้อค่าชดเชยพลังงานไฟฟ้า
ไม่สมดุลกรณีที่ผู้ผลิตไฟฟ้ามีกำลังผลิตมากกว่าความต้องการใช้ ไม่ควรสูงกว่าต้นทุนการผลิตไฟฟ้า
ของผู้ผลิต 

9. การกำหนดอัตราค่าบริการชดเชยความไม่สมดุลเป็นบทปรับนั้นค่อนข้างเป็นหลักการที่เหมาะสม แต่
ในส่วนของค่าบริการส่วนเสริม และ Backup หากต้องจ่ายทุก ๆ เดือนนั้นไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไรนัก 
หากสามารถเปลี่ยนหลักในการเรียกเก็บจากเดิมที่เรียกเก็บทุกเดือนมาเป็นรูปแบบของบทปรับ
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เช่นเดียวกับ ค่าชดเชยพลังงานไฟฟ้าไม่สมดุลน่าจะเหมาะสมมากกว่า เพราะหากเป็นรูปแบบของบท
ปรับผู้ลงทุนเองก็จะหาทางวางแผนการดำเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงบทปรับนั้น ทำให้ช่วยลดผลกระทบที่
มีต่อความมั่นคงของโครงข่ายได้เช่นกัน 

10. หากใช้ค่าเงินลงทุนที่เป็นมาตรฐานในการกำหนดอัตราค่าบริการแทนการนำสินทรัพย์ของการไฟฟ้า
มาคำนวณ ผลลัพธ์อัตราอาจมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงควรมีการศึกษาเปรียบเทียบอัตรา
ค่าบริการที่คิดจากต้นทุนจริงและต้นทุนมาตรฐาน 

11. ผลคำนวณอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายควรมีการนำไปเปรียบเทียบกับอัตราค่าบริการความต้องการ
ใช้ไฟฟ้า (Demand Charge) และ อัตราค่าบริการโครงข่ายระบบจำหน่ายไม่ควรแตกต่างจาก
ค่าบริการความต้องการใช้ไฟฟ้ามากนัก 

12. การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายควรมีการแยกประเภทสินทรัพย์และต้นทุนต่าง ๆ ตามอัตราค่าบริการที่
เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน เช่น มีการแยกต้นทุนสำหรับให้บริการระบบโครงข่าย การให้บริการเสริม การ
ให้บริการสำรองไฟฟ้า เป็นต้น โดยต้นทุนที่จะนำมาคำนวณค่าบริการโครงข่ายควรเป็นต้นทุนที่เกิด
เพิ่มขึ้นมาจากการให้บริการโดยตรง ไม่ใช่ต้นทุนที่มีอยู่เดิม และควรแจกแจงรายละเอียดให้ชัดเจนว่า
ต้นทุนที่นำมาคิดค่าบริการประกอบด้วยอะไรบ้าง 

13. ในมุมมองของผู้รับใบอนุญาตฯ เอกชน เหตุจูงใจที่จะเข้าใช้บริการโครงข่ายจำหน่าย คือการที่ไม่ต้อง
ลงทุนสร้างระบบโครงข่ายเอง ดังนั้น หากผู้รับใบอนุญาตฯ เอกชนต้องการจะเปรียบเทียบความคุ้มค่า
ระหว่างการลงทุนสร้างโครงข่ายกับการใช้บริการโครงข่ายของการไฟฟ้า เงินต้นทุนที่ผู้รับใบอนุญาตฯ 
เอกชนจะพิจารณาจะมีเพียงสินทรัพย์ระบบโครงข่าย และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน จะไม่รวมแผน
ลงทุนในอนาคต จึงเกิดคำถามว่าทำไมถึงนำแผนการลงในอนาคตมารวมเป็นต้นทุนที่นำมาคิดอัตรา
ค่าบริการโครงข่าย ดังนั้น ถ้าตัดต้นทุนส่วนนี้ออกอาจจะช่วยลดอัตราค่าบริการลงได้หรือไม่  ในการ
จัดทำผลการศึกษาจึงควรมีการแยกกรณีเพื่อเปรียบเทียบระหว่างการกำหนดอัตราค่าบริการแบบมี
การคำนวณต้นทุนแผนการลงทุนในอนาคตและแบบที่ไม่คิดต้นทุนของแผนการลงทุนในอนาคต 

14. การกำหนดรูปแบบผลการคำนวณที่มีการพิจารณาไม่คิดต้นทุนบางอย่างทั้ง 8 รูปแบบ ควรมีการ
วิเคราะห์ข้อดี-ข้อเสีย และผ่านการประชุมร่วมกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายก่อนที่จะได้ข้อสรุปว่าควรใช้
รูปแบบใด 

15. ควรแสดงตัวอย่างการคิดอัตราค่าบริการที่ประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริง เพื่อให้ผู้ศึกษามีความเข้าใจ
ในหลักการคำนวณอัตราค่าบริการมากขึ้น 

16. อัตราค่าบริการโครงข่ายจำหน่ายจะถูกหรือแพงไม่สำคัญเท่าความเหมาะสมของโครงสร้างต้นทุนและ
แนวคิดการกำหนดอัตราค่าบริการ ถ้าหากแสดงให้เห็นว่าต้นทุนที่นำมาพิจารณานั้นเป็นต้นทุนที่
เกี่ยวข้องกับการให้บริการโครงข่ายจริง ผู้ใช้บริการก็น่าจะยอมรับในอัตราค่าบริการที่บังคับใช้ได ้

17. เพื่อให้อัตราค่าบริการมีความจูงใจการไฟฟ้าอาจจำเป็นต้องมีการลดอัตราค่ าบริการต่าง ๆ ไปอยู่ใน
ระดับที่จูงใจให้มีผู้มาขอใช้บริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้า โดยเนื่องจากปัจจุบันต้นทุนของการ
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ไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายมีการเรียกคืนตามหลักการของ ROIC (Return on Invested Capital) ทำให้การ
ลดอัตราค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าและอัตราค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี ่ยวข้องนั้น การไฟฟ้าฝ่าย
จำหน่ายอาจสามารถได้รับรายได้ชดเชยจากการขายไฟฟ้าปกติได้ (แค่ค่าไฟฟ้าปกติอาจจะสูงขึ้น) โดย
อัตราค่าบริการระบบโครงข่ายควรมีค่าประมาณ 10% ของค่าไฟฟ้าปกติ 

 
สรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในด้านสัญญา 

1) การกำหนดอายุสัญญาระยะยาว 3 ปีนั้นสั้นเกินไปทำให้ผู้ใช้บริการมีความเสี่ยงในการใช้บริการ อายุ
สัญญาของการใช้บริการโครงข่ายไฟฟ้าควรมีความสอดคล้องกับอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 

2) ในการร่างต้นแบบสัญญาควรมีการแบ่งประเภทของผู้ใช้บริการ เช่น แบ่งเป็นผู้ใช้บริการรายใหม่และ
ผู้ใช้บริการรายเก่า เพื่อที่จะสามารถจัดสรรสิทธิ์การใช้บริการและกำหนดอายุสัญญาของผู้ใช้บริการ
แต่ละกลุ่มได้สมเหตุสมผลมากยิ่งขึ้น การแบ่งประเภทของผู้ใช้บริการอีกวิธีหนึ่งคือแบ่งตามประเภท
ของเชื้อเพลิงโดยกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิลสามารถกำหนดกำลังไฟฟ้าตามสัญญาให้คงที่
ได้ แต่ผู้ผลิตไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนควรมีความยืดหยุ่นในการกำหนดค่ากำลังไฟฟ้าตามสัญญา 

3) ในต้นแบบสัญญาควรมีการระบุมาตรฐานความน่าเชื่อถือได้ของโครงข่ายไฟฟ้า เพื่อที่ผู้ใช้บริการจะได้
มั่นใจว่าความมั่นคงที่จะได้รับจากการใช้บริการน้ันอยู่ในช่วงที่ยอมรับได้ 

4) เมื่อเซ็นสัญญาใช้บริการแล้ว ไม่ควรมีการเปลี่ยนอัตราค่าบริการตลอดอายุสัญญาการใช้บริการ 
5) การเปลี ่ยนแปลงทางด้านกฎหมายหรือการเปลี่ยนแปลงบทบังคับควบคุมโครงข่ายไม่ควรมีผล

ย้อนหลัง กล่าวคือ Grid Code ที่จะมีผลบังคับใช้ต่อคู่สัญญาคือ Grid Code ฉบับ ณ ขณะที่มีการ
เซ็นสัญญา และควรมีการแนบ Grid Code ไว้ท้ายสัญญาด้วย 

6) หากผู้ใช้บริการใช้บริการโครงข่ายตามข้อกำหนดของสัญญา ผู้ให้บริการไม่ควรมีสิทธิ์สั ่งปลด ลด
กำลังไฟฟ้า หรือยกเลิกสัญญาการใช้บริการ มิเช่นนั้นแล้ว ผู้ใช้บริการต้องรับความเสี่ยงอย่างมากหาก
สิทธิ์การยกเลิกสัญญาขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการฝ่ายเดียว อีกทั้ง ผู้ใช้บริการเองก็ไม่ถือหลักค้ำประกันใด ๆ 
ของผู้ให้บริการ ต่างจากผู้ให้บริการที่มีหลักค้ำของผู้ใช้บริการถืออยู่ 

7) ข้อกำหนดเรื่องบทปรับอันมีเหตุมาจากการยกเลิกสัญญาก่อนกำหนดควรมีการคำนึงถึงอายุสัญญาที่
เหลืออยู่ เช่น หากอายุสัญญาเหลือไม่มากค่าปรับควรที่จะน้อยกว่าการเลิกสัญญาที่เหลืออายุสัญญา
มาก 

8) ในต้นแบบสัญญาควรมีความยืดหยุ่นเพ่ือรองรับการพักการเดินเครื่องของเครื่องกำหนดไฟฟ้า 
9) อัตราค่าบริการกำลังไฟฟ้าสูญเสีย หากกำหนดให้ผู้ผลิตจ่ายกำลังไฟฟ้าชดเชยกำลังสูญเสีย ควรระบุ

รายละเอียดการนำไปคิดค่ากำลังไฟฟ้าที่เกินกว่าสัญญาให้ชัดเจน มิเช่นนั้นแล้วค่ากำลังไฟฟ้าที่จ่าย
เกินเพื่อชดเชย อาจถูกนำไปเรียกเก็บค่าปรับอันเนื่องมาจากการใช้ความจุสายเกินกว่าที่ตกลงใน
สญัญา 
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10) ควรระบุความแตกต่างระหว่างค่าชดเชยความไม่สมดุลและค่าปรับใช้กำลังไฟฟ้าเกินกว่าสัญญาให้
ชัดเจน 

11) ประเด็นเรื่องสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่เอกชนทำกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในปัจจุบันอาจมี
ข้อกำหนดบางอย่างทำให้ไม่สามารถใช้บริการโครงข่ายระบบจำหน่ายได้ จึงควรศึกษาสัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้าในปัจจุบัน และอาจจะเสนอให้มีการปรับปรุงเพ่ือรองรับการใช้บริการโครงข่ายระบบจำหน่ายใน
อนาคต 

 
สรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในด้านอื่น ๆ 

1) ขอบเขตการศึกษาควรครอบคลุมทั้ง 3 การไฟฟ้า ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้า
นครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

2) ในกรณีที่ผู้ผลิตเชื่อมต่อเพื่อขายไฟฟ้าให้กับโครงข่ายของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะไม่
สามารถเชื่อมต่อเพื่อขายไฟฟ้าให้กับโครงข่ายจำหน่ายได้ เนื่องจากปัญหาด้านการควบคุมการไหล
ของกำลังไฟฟ้า จึงควรมีการศึกษาปัญหาในเชิงเทคนิคอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ เมื่อมีการให้บริการ
โครงข่ายสำหรับบุคคลที่สาม 

3) ในการเชื่อมต่อของผู้ขอใช้บริการระบบโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าควรมีการพิจารณาว่าผู้ผลิตไฟฟ้าและ
ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเพิ่มเติมมากกว่า 1 แหล่งได้หรือไม่ หากอนุญาตให้ผู้ใช้ไฟฟ้า
สามารถซื้อไฟฟ้าได้ทั้งจากผู้ผลิตเอกชนและการไฟฟ้า จะส่งผลต่อการเรียกเก็บอัตราค่าบริการความ
ไม่สมดุลหรือไม่ นอกจากนี้ หากผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถทำสัญญากับผู้ผลิตได้หลายรายอาจจะทำให้การ
รายงานแผนการใช้บริการทำได้ค่อนข้างยาก จึงควรระบุให้ชัดเจนว่าข้อกำหนดในการใช้บริการนั้น 
ผู้ใช้บริการสามารถซื้อกำลังไฟฟ้าจากผู้ผลิตเพียงรายเดียวหรือสามารถซื้อได้จากหลายราย 

4) หากมีการบังคับใช้อัตราค่าบริการสำหรับ TPA แล้ว ควรปรับแนวคิดการคำนวณอัตราค่าไฟฟ้าปกติ
ให้มีความสอดคล้องกัน 

5) หากหน่วยงานเอกชนต้องการที่จะดำเนินธุรกิจโครงข่ายระบบจำหน่าย เอกชนควรที่จะสามารถนำ
แนวคิดการให้บริการทั้งในส่วนของสัญญาและแนวทางการกำหนดอัตราค่าบริการที่การไฟฟ้าฝ่าย
จำหน่ายบังคับใช้มาปรับใช้กับผู้ใช้บริการของตนได้เช่นเดียวกัน 

6) โครงการนำร่องเกี่ยวกับการให้บริการโครงข่ายจำหน่ายนั้น ควรเริ่มต้นใช้ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม
ก่อนที่จะบังคับใช้รวมทั้งประเทศ เพื่อดูการตอบรับและศึกษาข้อดีข้อเสียให้ดีเสียก่อน 

7) ควรมีการจัดสัมมนาหารือรวมกันทุกฝ่าย ทั้งการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย ผู ้ประกอบกิจการพลังงาน
ภาคเอกชน และคณะนักวิจัยจุฬาฯ เพื่อให้ผลการศึกษาได้ข้อสรุปที่สอดคล้องกับความเห็นจากฝ่ายที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
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8) ในการจัดทำข้อมูลโครงสร้างต้นทุนที่ได้รับจากการไฟฟ้าควรให้หน่วยงานตรวจสอบบัญชีภายนอกเข้า
มาตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และผู้ใช้บริการสามารถมั่นใจได้ว่าต้นทุนที่นำมาคิดนั้นเป็น
ต้นทุนที่มีความเหมาะสมแล้วในการนำมากำหนดอัตราค่าบริการโครงข่าย 

 
จากการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบกิจการพลังงานภาคเอกชน ความเห็นบางความเห็น

ถูกยกขึ้นเป็นประเด็นหารือจากผู้ให้ความเห็นหลายหน่วยงานและหลายท่าน ประเด็นเหล่านี้ถือเป็นประเด็น
สำคัญที่ผู้ประกอบกิจการพลังงานภาคเอกชนให้ความสนใจ คณะนักวิจัยจึงได้จัดทำแผนภูมิ วงกลมแสดงให้
เห็นถึงจำนวนครั้งที่ประเด็นหารือต่าง ๆ ได้ถูกกล่าวถึงในการประชุมร่วมกับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
พลังงานภาคเอกชน แสดงดังรูปที่ ก.7  

 
ประเด็นที่ 1 : แนวคิดการแบ่งอัตราค่าบริการออกเป็นค่าบริการผ่านสาย (Wheeling Charge) 

ค่าบริการเสริม (Ancillary Service) และค่าบริการ Backup รวมทั้งแนวคิดการแบ่งอัตราค่าบริการตามพื้นที่/
แรงดัน ได้รับความเห็นชอบจากผู้ให้ความเห็นส่วนใหญ่ ผู้ให้ความเห็นจาก 10 หน่วยงาน ให้ความเห็นว่าเป็น
วิธีการที่เหมาะสม โดย 4 หน่วยงาน ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าอาจจะพิจารณาระยะทางร่วมด้วย 

ประเด็นที ่ 2 : ความเหมาะสมของอัตราค่าบริการเบื ้องต้น ผู ้ให้ความเห็นจาก 7 หน่วยงานให้
ความเห็นว่าอัตราค่าบริการมีค่าสูงเกินไป 

ประเด็นที่ 3 : โครงสร้างต้นทุนและการกำหนดอัตราต้องมีประสิทธิภาพ เหมาะสม และไม่ซ้ำซ้อน ซึ่ง
ผู้ให้ความเห็นจาก 13 หน่วยงานได้ให้ความเห็นในเรื่องนี้ไปในแนวทางเดียวกันว่าต้นทุนที่นำมากำหนดอัตรา
ค่าบริการต่าง ๆ ควรพิจารณาเฉพาะสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ และต้องไม่ซ้ำซ้ อนกับต้นทุนค่า
ไฟฟ้าปกติ 

ประเด็นที่ 4 : ไม่ควรเรียกเก็บอัตราค่าบริการในระดับแรงดันที่สูงกว่ากรณีที่ผู้ซื้อขายอยู่ในพื้นที่/
ระดับแรงดันเดียวกัน ผู้ให้ความเห็นจาก 5 หน่วยงาน ให้ความเห็นว่า หากผู้ซื้อขายไฟฟ้าเชื่อมต่ออยู่ที่ระดับ
แรงดันเดียวกันในพื้นที่เดียวกนั การเรียกเก็บอัตราในระดับแรงดันที่สูงกว่าไม่สมเหตุสมผล 

ประเด็นที่ 5 : ควรมีอัตราค่าบริการเฉพาะสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ผู้ให้ความเห็น
จาก 6 หน่วยงานให้ความเห็นว่าการกำหนดอัตราค่าบริการระบบจำหน่ายควรกำหนดอัตราค่าบริการตาม
ประเภทของผู ้ใช้บริการ การกำหนดอัตราในหน่วยบาทต่อกิโลวัตต์ไม่จูงใจให้ผู ้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนเข้ามาใช้บริการ จึงควรมีการคิดอัตราในหน่วยบาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง เป็นอัตราเฉพาะที่ใช้สำหรับ
ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 

ประเด็นที่ 6 : อายุสัญญาการใช้บริการโครงข่ายสำหรับบุคคลที่สามควรสอดคล้องกับอายุสัญญาซื้อ
ขายไฟฟ้า ผู้ให้ความเห็นจาก 7 หน่วยงาน ให้ความเห็นว่าอายุสัญญาระยะยาว 3 ปี ไม่จูงใจและไม่ได้ให้ความ
มั่นใจในการใช้บริการต่อผู้มาเชื่อมต่อ ควรปรับระยะเวลาให้สอดคล้องกับสัญญาซื้อขายไฟฟ้าซึ่งโดยปกติแล้วมี
ระยะเวลาประมาณ 10 – 20 ปี 
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ประเด็นที่ 7 : สิทธิ์สั่งปลดการใช้บริการ หรือ การยกเลิกสัญญาควรมีความชอบธรรม ผู้ให้ความเห็น
จาก 5 หน่วยงาน ให้ความเห็นว่าหากสิทธิ์ในการสั่งปลดหรือเลิกสัญญาเป็นสิทธิ์เด็ดขาดของผู้ให้บริการเพียง
ฝ่ายเดียว จะทำให้ผู้ใช้บริการมีความเสี่ยงสูงมากในการถูกยกเลิกสัญญาและทำให้เกิดความเสียหาย 

ประเด็นที่ 8 : ข้อบังคับอื่น ๆ ที่บังคับใช้กับผู้ประกอบกิจการพลังงานควรปรับปรุงเพื่อรองรับการ
ให้บริการสำหรับบุคคลที่สาม ผู ้ให้ความเห็นจาก 5 หน่วยงานให้ความเห็นว่าในปัจจุบันอาจมีข้อบังคับ
บางอย่างที่ทำให้ผู้ประกอบธุรกิจพลังงานบางรายไม่สามารถใช้บริการระบบจำหน่ายสำหรับบุคคลที่สามได้ จึง
ควรมีการศึกษาข้อบังคับต่าง ๆ เหล่านั้น และปรับปรุงแก้ไขเพ่ือรองรับการให้บริการสำหรับบุคคลที่สาม 

 

 
รูปที่ ก.7 แผนภูมิวงกลมแสดงสัดส่วนความคิดเห็น 

 

แบ่งอัตรา WC/AS/BU, 
10

ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ, 7

โครงสร้างต้นทุนต้องไม่
ซ ้าซ้อน, 12ไม่ควรคิดอัตราในระดับ

แรงดันสูงกว่า, 5

มีอัตราที่เหมาะสมกับ RE, 
6

อายุสัญญาควรสอดคล้อง
กับ PPA, 7

สิทธิสั่งปลด/ยกเลิก ควร
ชอบธรรม, 5

ข้อบังคับอื่น ๆ ต้อง
รองรับ TPA, 5



 

 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข  
ใบลงนามเข้าร่วม งานสัมมนา “แนวทางการกําหนดอัตราค่าบริการสาย
ส่งไฟฟ้า (Wheeling Charge) สำหรับ Third Party Access และการ

รับฟังความคิดเห็น” 
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ข-9 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาอัตราค่าบริการสายส่งไฟฟ้า (Wheeling Charge) สำหรับ Third Party Access 

 

ข-10 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาอัตราค่าบริการสายส่งไฟฟ้า (Wheeling Charge) สำหรับ Third Party Access 

 

ข-11 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาอัตราค่าบริการสายส่งไฟฟ้า (Wheeling Charge) สำหรับ Third Party Access 

 

ข-12 
 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาอัตราค่าบริการสายส่งไฟฟ้า (Wheeling Charge) สำหรับ Third Party Access 

 

ข-13 
 



 

 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค  
เอกสารประกอบการประชุม “โครงการศึกษาอัตราค่าบริการสายส่งไฟฟ้า 

(Wheeling Charge) สำหรับ Third Party Access” 
 
 
 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาอัตราค่าบริการสายส่งไฟฟ้า (Wheeling Charge) สำหรับ Third Party Access 

 

ค-2 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาอัตราค่าบริการสายส่งไฟฟ้า (Wheeling Charge) สำหรับ Third Party Access 

 

ค-3 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาอัตราค่าบริการสายส่งไฟฟ้า (Wheeling Charge) สำหรับ Third Party Access 

 

ค-4 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาอัตราค่าบริการสายส่งไฟฟ้า (Wheeling Charge) สำหรับ Third Party Access 

 

ค-5 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาอัตราค่าบริการสายส่งไฟฟ้า (Wheeling Charge) สำหรับ Third Party Access 

 

ค-6 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาอัตราค่าบริการสายส่งไฟฟ้า (Wheeling Charge) สำหรับ Third Party Access 

 

ค-7 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาอัตราค่าบริการสายส่งไฟฟ้า (Wheeling Charge) สำหรับ Third Party Access 

 

ค-8 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาอัตราค่าบริการสายส่งไฟฟ้า (Wheeling Charge) สำหรับ Third Party Access 

 

ค-9 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาอัตราค่าบริการสายส่งไฟฟ้า (Wheeling Charge) สำหรับ Third Party Access 

 

ค-10 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาอัตราค่าบริการสายส่งไฟฟ้า (Wheeling Charge) สำหรับ Third Party Access 

 

ค-11 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาอัตราค่าบริการสายส่งไฟฟ้า (Wheeling Charge) สำหรับ Third Party Access 

 

ค-12 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาอัตราค่าบริการสายส่งไฟฟ้า (Wheeling Charge) สำหรับ Third Party Access 

 

ค-13 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาอัตราค่าบริการสายส่งไฟฟ้า (Wheeling Charge) สำหรับ Third Party Access 

 

ค-14 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาอัตราค่าบริการสายส่งไฟฟ้า (Wheeling Charge) สำหรับ Third Party Access 

 

ค-15 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาอัตราค่าบริการสายส่งไฟฟ้า (Wheeling Charge) สำหรับ Third Party Access 

 

ค-16 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาอัตราค่าบริการสายส่งไฟฟ้า (Wheeling Charge) สำหรับ Third Party Access 

 

ค-17 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาอัตราค่าบริการสายส่งไฟฟ้า (Wheeling Charge) สำหรับ Third Party Access 

 

ค-18 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาอัตราค่าบริการสายส่งไฟฟ้า (Wheeling Charge) สำหรับ Third Party Access 

 

ค-19 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาอัตราค่าบริการสายส่งไฟฟ้า (Wheeling Charge) สำหรับ Third Party Access 

 

ค-20 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาอัตราค่าบริการสายส่งไฟฟ้า (Wheeling Charge) สำหรับ Third Party Access 

 

ค-21 
 

 


