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6.3.3 ข้อกำหนดเชิงพาณิชย์ที่เปิดโอกาสให้ผู้บริหารโครงการกำหนดได้ 6-38 
6.3.4 ข้อเสนอทางเลือกรูปแบบธุรกิจของการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P 6-42 
6.3.4.1 รูปแบบธุรกิจสำหรับชุมชนขนาดเล็ก 6-43 
6.3.4.2 รูปแบบธุรกิจสำหรับชุมชนขนาดกลาง 6-48 
6.3.4.3 รูปแบบธุรกิจสำหรับชุมชนขนาดใหญ่ 6-56 
6.4 การออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความเป็นไปได้ของรูปแบบธุรกิจ 6-64 
6.5 ผลการประเมินความเป็นไปได้ของรูปแบบธุรกิจ  จากงานประชุมกลุ ่มย่อยเชิง

ปฏิบัติการ 
6-66 

6.6 หลักการและแนวคิดที่เกี ่ยวข้องกับรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ 
P2P ที่นำเสนอ 

6-75 

6.6.1 การวิเคราะห์รูปแบบธุรกิจที่มีความเป็นไปได้ภายใต้กรอบเวลาดำเนินโครงการใน
ระยะเวลาต่างๆ 

6-75 

6.6.2 สรุปข้อเสนอรูปแบบธุรกิจการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ที ่มีความ
เป็นไปได้ภายใต้กรอบเวลาดำเนินโครงการในระยะเวลาต่างๆ 

6-77 

6.6.3 การเปรียบเทียบจุดเด่นและจุดด้อยของรูปแบบธุรกิจที ่มีความเป็นไปได้สำหรับ
ประเทศไทย 

6-77 

6.6.4 รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานในภาพรวม 6-79 
6.6.5 หลักเกณฑ์การกำหนดราคาซื ้อขายไฟฟ้าที ่ เป็นไปได้ในการซื ้อขายไฟฟ้าของ 

Prosumer แบบ P2P 
6-85 

6.6.5.1 การประมูลแบบ k-Double auction 6-85 
6.6.5.2 การประมูลแบบ Vickrey Clarke Groves (VCG) 6-86 
6.6.5.3 การประมูลแบบ Trade Reduction and McAfee 6-87 
6.6.5.4 ข้อดีและข้อเสียของการประมูลแต่ละรูปแบบ 6-87 
6.7 บรรณานุกรม 6-89     

บทที่ 7 ศึกษาและทบทวน ขั้นตอนการซื้อขายไฟฟ้า ระเบียบและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันที่มีความเกี่ยวข้องหากมีการซื้อขายไฟฟ้าสำหรับ 
Prosumer ที่สอดคล้องกับรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ที่
นำเสนอ 

7-1 

7.1 กฎหมาย กฎหมายลำดับรองและระเบียบของประเทศไทยที่ใช้อยู่ในปัจจุบันที่มีความ
เกี่ยวข้องกับการซื้อขายไฟฟ้า 

7-1 

7.1.1 กฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการรับซื้อไฟฟ้า 7-3 
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7.1.2 กฎหมายเกี่ยวการตรวจสอบที่ต้ังโรงไฟฟ้า 7-25 
7.1.3 กฎหมายเกี่ยวกับจัดทำรายงานด้านสิ่งแวดล้อมและจัดรับฟังความคิดเห็น 7-27 
7.1.4 กฎหมายเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า 7-33 
7.1.5 กฎหมายเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 7-36 
7.1.6 กฎหมายเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร 7-37 
7.1.7 กฎหมายเกี่ยวกับการจัดส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าในระหว่างการก่อสร้าง 7-38 
7.1.8 กฎหมายเกี่ยวกับการขอใบรับรองการก่อสร้างอาคาร (อ.6) 7-38 
7.1.9 กฎหมายเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม (พค.2) 7-39 
7.1.10 กฎหมายเกี่ยวกับการทดลองเดินเครื่องจักรอุปกรณ์โดยเชื่อมต่อกับระบบโครงข่าย

ไฟฟ้า 
7-41 

7.1.11 กฎหมายเกี่ยวกับการแจ้งเริ่มประกอบกิจการไฟฟ้า 7-42 
7.1.12 กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันการผูกขาดในกิจการไฟฟ้า 7-42 
7.1.13 กฎหมายเกี่ยวกับการกำกับดูแลค่าบริการกิจการไฟฟ้า 7-43 
7.1.14 กฎหมายเกี่ยวกับมาตรฐานทางวิศวกรรมและความปลอดภัย 7-43 
7.1.15 กฎหมายเกี่ยวกับระบบโครงข่ายพลังงานและศูนย์ควบคุมระบบโครงข่ายพลังงาน 7-44 
7.1.16 กฎหมายเกี่ยวกับมาตรฐานการให้บริการของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า 7-48 
7.1.17 กฎหมายเกี่ยวกับมาตรฐานของสัญญาให้บริการไฟฟ้า 7-49 
7.1.18 กฎหมายเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 7-51 
7.1.19 กฎหมายเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทในกิจการไฟฟ้า 7-52 
7.2 การทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายแบบ P2P ในธุรกิจอื่นๆ ของประเทศ

ไทย 
7-54 

7.2.1 กฎหมายการบริการเป็นตลาดกลางในการซื ้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (E-Marketplace) 

7-54 

7.2.2 กฎหมายการประกอบธุรกิจระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สําหรับธุรกรรมสินเชื่อ
ระหว่างบุคคลกับบุคคล (Peer to Peer Lending Platform) 

7-63 

7.2.3 กฎหมายการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟันดิง (Crowdfunding) 7-68 
7.2.4 กฎหมายการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) 7-73 
7.3 การศึกษาและวิเคราะห์กฎหมาย กฎหมายลำดับรองและระเบียบที่ใช้อยู่ในปัจจุบันที่

มีความเกี่ยวข้องกับการซื้อขายไฟฟ้าสำหรับ Prosumer แบบ P2P ในต่างประเทศ 
7-80 

7.3.1 ประเทศเกาหลีใต้ 7-80 
7.3.2 ประเทศเยอรมน ี 7-87 
7.3.3 ประเทศเนเธอร์แลนด์ 7-95 
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7.4 การศึกษาและวิเคราะห์กฎหมาย กฎหมายลำดับรองและระเบียบของประเทศไทยที่
ใช้อยู่ในปัจจุบัน และมีความเกี่ยวข้องหากมีการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ 
P2P ที่นำเสนอ 

7-101 

7.4.1 ผู้เล่นใหม่ในการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ที่นำเสนอ 7-101 
7.4.1.1 Prosumer 7-101 
7.4.2 ข้อกำหนดที่ใช้บังคับสำหรับทุกรูปแบบธุรกิจที่นำเสนอ 7-111 
7.4.2.1 การประเมินทางเทคนิค (Technical Evaluation) 7-111 
7.4.3 ข้อกำหนดที่ใช้บังคับเฉพาะแต่ละรูปแบบธุรกิจที่นำเสนอ 7-120 
7.4.3.1 ขอบเขตพื้นที ่ 7-120 
7.4.3.2 ประเภทตัวกลางและทางเลือกในการซื้อไฟฟ้า 7-120 
7.4.3.3 ระบบกักเก็บพลังงาน 7-121 
7.4.3.4 ข้อกำหนดในการเป็น Microgrid 7-122 
7.4.4 ข้อกำหนดเชิงพาณิชย์ที่เปิดโอกาสให้ผู้บริหารโครงการกำหนดได้ 7-123 
7.4.4.1 รูปแบบการบริหารโครงการ 7-123 
7.4.4.2 รูปแบบการเสนอขายไฟฟ้าและบริการ 7-123 
7.4.4.3 ระบบปฏิบัติการ 7-124 
7.4.4.4 วิธีการกำหนดราคาซื้อขาย 7-124 
7.4.5 การเข้าร่วมโครงการและนิติกรรม 7-126 
7.4.5.1 ช่องทางการเข้าร่วมธุรกรรม 7-126 
7.4.5.2 การคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ 7-126 
7.4.5.3 นิติกรรม 7-127 
7.4.6 การส่งคำสั่งซื้อขายและประมวลผล 7-129 
7.4.6.1 การส่งคำสั่งซื้อขายไฟฟ้า 7-129 
7.4.6.2 การกำหนดอัตราค่าบริการ 7-129 
7.4.6.3 อุปกรณ์ประมวลผล 7-129 
7.4.7 การส่งข้อมูลให้ DSO 7-131 
7.4.7.1 ข้อมูลกำลังการผลิตและประมาณการซื้อขาย 7-131 
7.4.7.2 ข้อมูลการซื้อขาย 7-132 
7.4.8 การบริหารพลังงานไฟฟ้าในระบบ 7-134 
7.4.8.1 การจัดสรร (Allocate) ไฟฟ้า 7-134 
7.4.8.2 ศักยภาพในการจัดหาพลังงานเพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าของลูกค้า 7-134 
7.4.8.3 การจัดหาไฟฟ้าเพื่อรักษาสมดุลของระบบ 7-135 
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7.4.9 ธุรกรรมการชำระเงิน 7-136 
7.4.9.1 การเก็บข้อมูลจากมิเตอร์ 7-136 
7.4.9.2 การออกบิลและเรียกเก็บค่าไฟฟ้า 7-136 
7.4.10 สรุปผลการศึกษากฎหมายที ่มีความเกี ่ยวข้องกับรูปแบบการซื ้อขายไฟฟ้าของ 

Prosumer แบบ P2P ที่นำเสนอ 
7-138 

7.5 บรรณานุกรม 7-145     
บทที่ 8 ปัญหาอุปสรรคในการกำกับดูแลในแต่ละขั้นตอนการซื้อขายไฟฟ้าสำหรับ 
Prosumer ที่สอดคล้องกับรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ที่
นำเสนอ ภายใต้ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน 

8-1 

8.1 ปัญหาอุปสรรคในการกำกับดูแล Prosumer ในแต่ละขั้นตอนการซื้อขายไฟฟ้าสำหรับ 
Prosumer ภายใต้ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน สำหรับรูปแบบการซื้อ
ขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ที่นำเสนอ 

8-2 

8.1.1 ปัญหาการกำกับดูแลผู้เล่นใหม่และปัญหาการกำหนดรูปแบบความสัมพันธ์ หน้าที่และ
ความรับผิดระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องในรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ 
P2P ที่นำเสนอ 

8-4 

8.1.2 ปัญหาการกำกับดูแลธุรกรรมต่างๆ ที ่เกิดขึ ้นในแต่ละขั ้นตอนการปฏิบัติงานใน
ภาพรวมของรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ที่นำเสนอ 

8-27 

8.1.3 ปัญหาการกำกับดูแลมาตรฐานการให้บริการของรูปแบบการซื ้อขายไฟฟ้าของ 
Prosumer แบบ P2P ที่นำเสนอ 

8-42 

8.1.4 ปัญหาเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคของรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าของ  Prosumer 
แบบ P2P ที่นำเสนอ 

8-46 

8.1.5 ปัญหาเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้รัฐจากการซื้อขายไฟฟ้าสำหรับรูปแบบการซื้อขาย
ไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ที่นำเสนอ 

8-50 

8.2 สรุปปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไขหรือยกร่างกฎหมายสำหรับรูปแบบการ
ซื้อขายไฟฟ้าสำหรับ Prosumer แบบ P2P ที่นำเสนอ 

8-53 

8.3 บรรณานุกรม 8-62     
บทที่ 9 ข้อเสนอการปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องรองรับการซื้อ
ขายไฟฟ้าสำหรับ Prosumer ที ่สอดคล้องกับรูปแบบการซื ้อขายไฟฟ้าของ 
Prosumer แบบ P2P ที่นำเสนอ 

9-1 

9.1 ข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในทางเลือกต่างๆ 9-1 
9.1.1 ข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในทางเลือกที่ 1 9-2 
9.1.2 ข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในทางเลือกที่ 2 9-4 
9.1.3 ข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในทางเลือกที่ 3 9-8 
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9.2 การพิจารณาทางเลือกที่เหมาะสมในการดำเนินงานในระยะแรก รายละเอียดการ
ปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี ่ยวข้อง และข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
กฎหมายที่อาจได้รับผลกระทบหรือเกี่ยวข้องกับทางเลือกรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้า
สำหรับ Prosumer แบบ P2P ที่นำเสนอ 

9-13 

9.2.1 ทางเลือกที่เหมาะสมในการดำเนินงานในระยะแรก 9-13 
9.2.2 การปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี ่ยวข้องกับทางเลือกที่เหมาะสมในการ

ดำเนินงานในระยะแรก 
9-15 

9.2.3 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกฏหมายที่อาจได้รับผลกระทบหรือเกี่ยวข้องกับแต่ละ
ทางเลือกรูปแบบ การซื้อขายไฟฟ้าสำหรับ Prosumer แบบ P2P ที่นำเสนอ 

9-18 

9.3 สรุปข้อเสนอการปรับปรุงขั้นตอน ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องรองรับการซื้อขาย
ไฟฟ้าสำหรับ Prosumer แบบ P2P ที่นำเสนอ 

9-24 

    
บทที่ 10 วิเคราะห์ผลกระทบของการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer ต่อรูปแบบการ
ซื้อขายไฟฟ้าแบบ ESB สำหรับทางเลือกรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer 
ตามรูปแบบที่นำเสนอ 

10-1 

10.1 ประเภทของรูปแบบกิจการไฟฟ้าตามลักษณะการแข่งขันและวิวัฒนาการโครงสร้าง
กิจการที่สำคัญของประเทศไทย 

10-1 

10.1.1 ประเภทของรูปแบบกิจการไฟฟ้าตามลักษณะการแข่งขัน 10-1 
10.1.2 วิวัฒนาการโครงสร้างกิจการไฟฟ้าที่สำคัญของไทย 10-3 
10.2 การทบทวนและวิเคราะห์มติ กพช. เกี่ยวกับการกำหนดโครงการกิจการไฟฟ้าใน

ปัจจุบันแบบ Enhanced Single Buyer 
10-10 

10.3 ทบทวนและวิเคราะห์อำนาจของ กกพ. ในการกำกับดูแลกิจการไฟฟ้า 10-13 
10.3.1 หลักการกำกับดูแลตามกฎหมาย 10-13 
10.3.2 แนวความคิดในการกำกับดูแลกิจการไฟฟ้าของโครงสร้างตลาดอุตสาหกรรมไฟฟ้าใน

ประเทศไทย 
10-18 

10.3.3 อำนาจของ กกพ. ในการกำกับดูแลกิจการไฟฟ้า 10-19 
10.3.4 การกำกับดูแลกิจการไฟฟ้าของ กกพ. 10-24 
10.4 การทบทวนและวิเคราะห์มติ กพช. และมติ กกพ. ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายไฟฟ้าและ

มีผลกระทบต่อโครงสร้างกิจการไฟฟ้าแบบ ESB 
10-40 

10.4.1 การผ่อนคลายการซื้อขายไฟฟ้าจากการผูกขาดสู่รูปแบบผู้ซื้อรายเดียว (ESB) 10-40 
10.4.2 การเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมด้านกำลังการผลิตไฟฟ้า โดยการกำหนด

นโยบายการรับซื้อไฟฟ้าจากภาคเอกชน 
10-41 

10.5 ความเป็นไปได้ในการประกอบกิจการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ภายใต้
โครงสร้างกิจการไฟฟ้าแบบ Enhanced Single Buyer 

10-52 
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10.6 ทบทวนและวิเคราะห์ทางเลือกรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer ตามรูปแบบ
ที่นำเสนอ 

10-53 

10.7 สรุปการวิเคราะห์และนำเสนอความสัมพันธ์ของการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer ต่อ
โครงสร้างกิจการไฟฟ้าแบบ ESB 

10-54 

10.8 บรรณานุกรม 10-67     
บทที่ 11 ข้อเสนอแนะสำหรับทางเลือกรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer 
ตามรูปแบบที่นำเสนอ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อทั้งผู้ใช้ไฟฟ้าและผู้ผลิตไฟฟ้า
โดยรวมของประเทศ 

11-1 

11.1 ข้อเสนอแนะต่างๆ สำหรับทางเลือกรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer ตาม
รูปแบบที่นำเสนอ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อทั้งผู้ใช้ไฟฟ้าและผู้ผลิตไฟฟ้าโดยรวม
ของประเทศ 

11-1 

11.1.1 ประเด็นต้นทุนในการจัดหาไฟฟ้าเฉลี่ยของประเทศที่สูงขึ้น 11-1 
11.1.2 ประเด็นความไม่เป็นธรรมในการรับผิดชอบต้นทุนของระบบไฟฟ้า 11-2 
11.2 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสำหรับการปรับ Energy Mix Portfolio ของประเทศเพื่อรองรับ

การขับเคลื่อน Energy Transformation และ Carbon Neutrality Target 
11-10 

11.3 บรรณานุกรม 11-15     
บทที่ 12 การจัดสัมมนาและการจัดประชุม 12-1 

12.1 การสัมภาษณ์/ประชุมหารือกับเจ้าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายไฟฟ้าของ  
Prosumer ที ่ยื ่นข้อเสนอโครงการ Sandbox ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
กิจการพลังงาน 

12-1 

12.1.1 โครงการบริหารจัดการพลังงาน T77 12-2 
12.1.2 โครงการการสร้างต้นแบบระบบการซื้อขายไฟฟ้าลักษณะ P2P ภายใต้ความร่วมมือ

ระหว่างหน่วยงานเอกชน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวง 
12-6 

12.1.3 โครงการการซื้อขายไฟฟ้าผ่านคนกลางบน ESS Platform 12-10 
12.1.4 โครงการ RIL Smart Industrial Estate (RIL Microgrid) 12-14 
12.1.5 โครงการ MEA Energy Trading Platform (METP) 12-17 
12.2 การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะทางเลือกรูปแบบการซื้อ

ขายไฟฟ้าของ Prosumer พร้อมทั้งหลักการและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง 
12-20 

12.2.1 ภาพรวม 12-20 
12.2.2 ภาพถ่าย 12-22 
12.3 การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย

และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ Peer-to-Peer 
12-25 

12.3.1 ภาพรวม 12-25 
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บทสรุปผู้บริหาร 
บทที ่1 บทนำ 

ที่มา หลักการ และเหตุผลของโครงการ 

ปัจจุบัน ระบบไฟฟ้ามีการเปลี่ยนแปลงจากระบบแบบดั้งเดิมที่มีโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ทำหน้าที่ผลิตไฟฟ้า
แล้วส่งผ่านระบบสายส่งและจำหน่ายมายังผู้ใช้ไฟฟ้านั้น เป็นระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจายศูนย์ (Distributed 
Energy Resources หรือ DER) ที่แหล่งผลิตไฟฟ้ามีขนาดเล็กลงและอยู่ใกล้กับตำแหน่งที่ใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 
ประกอบกับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับกิจการไฟฟ้ามีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว  เช่น เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ ระบบกักเก็บพลังงาน และอุปกรณ์สื่อสารและตรวจวัดต่างๆ เป็นต้น การพัฒนาของ
เทคโนโลยีเหล่านี้ประกอบกับราคาต้นทุนของเทคโนโลยีที่ลดลงเป็นปัจจัยที่สำคัญในการเปลี่ยนโฉมรูปแบบ
กิจการไฟฟ้าในหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย ไปสู่การที่ผู้ใช้ไฟฟ้าเปลี่ยนจากเป็นผู้บริโภคเพียงอย่าง
เดียวกลายเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้ใช้ไฟฟ้าในเวลาเดียวกัน (Prosumer) นอกจากนี้ เทคโนโลยีดิจิทัลได้มีการ
พัฒนาและถูกนำมาใช้ในการจัดการซื้อขายไฟฟ้าได้ ซึ่งนำไปสู่รูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าแบบใหม่ที่ประชาชน
สามารถเป็นทั้งผู้ซื้อและผู้ผลิตไฟฟ้าและสามารถซื้อเองระหว่างประชาชนและประชาชนได้ โดยไม่ต้องซื้อผ่าน
ผู้ดูแลระบบจำหน่ายที่เรียกว่า Peer-to-peer (P2P) 

การนำรูปแบบซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P มาใช้ในกลุ่ม Prosumer สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปด้าน
พลังงานของประเทศ โดยรัฐบาลจะต้องพิจารณากฎระเบียบที่เหมาะสมและเป็นธรรมสำหรับการซื้อขายไฟฟ้า
แบบ P2P และวางแผนที่จะเปิดตลาดพลังงานเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดการซื้อขายไฟฟ้าในกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าและ 
Prosumer ส่งผลให้มีปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้าจากแบบดั้งเดิมที่เป็นการรวมศูนย์การผลิตไฟฟ้า 
(Centralized Generation) ของโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่มาเป็นการกระจายศูนย์การผลิตไฟฟ้า  (Distributed 
Generation หรือ DG) มากขึ ้น โดยประชาชนสามารถเลือกซื ้อไฟฟ้าที ่มีราคาต่ำกว่าการซื ้อไฟฟ้าจาก
หน่วยงานภาครัฐได้ นอกจากนี้ ยังเป็นการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มการกระจายสัดส่วน
เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าไปยังพลังงานทดแทนมากขึ้น ประกอบกับยุทธศาสตร์แผนขับเคลื่อนพลังงาน
ทดแทนที่ต้องการสนับสนุนครัวเรือนและชุมชนให้มีส่วนร่วมในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานจากทดแทน จึงได้มี
การเพ่ิมเป้าหมายการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ใหม่ตามแผน PDP2018 รวมเป็นมากกว่า 10,000 เม
กะวัตต์ 

สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้านั้นเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  อันเป็นผลมาจากการลดลง
ของต้นทุนการผลิตและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จนต้นทุนเริ่มต่ำกว่าการผลิตไฟฟ้าจาก
เชื้อเพลิงชนิดอื่นๆ และยังลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ใน
อนาคต อย่างไรก็ดี แม้ว่ารูปแบบอุตสาหกรรมจะมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ผู้บริโภคมีทางเลือกในการลด
ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้ก็ตาม การพัฒนาด้านเทคโนโลยีแต่เพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ เนื่องจากการผลิต
ไฟฟ้าในอดีตนั้นมีการดำเนินการโดยผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ มีปริมาณการซื้อขายไฟฟ้าและมูลค่าการซื้อขายที่สูง 
ภาครัฐจึงควรคาดการณ์แนวโน้มของรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ Peer to Peer (P2P) ของ
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ประเทศไทยในอนาคตเพ่ือนำมาวางแผนพลังงานของประเทศให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต และควรศึกษาเพื่อปรับปรุงกฎและระเบียบ ขั้นตอนการดำเนินงาน งานด้านสัญญาซื้อขายไฟฟ้า และ
อ่ืนๆ เพ่ือให้มีความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพื่อศึกษาและทบทวนข้อดีและข้อเสียของการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ที่มีต่อ
อุตสาหกรรมไฟฟ้าของประเทศไทย 

2. เพ่ือรวบรวมและวิเคราะห์รูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ในต่างประเทศ 

3. เพื่อวิเคราะห์และเสนอรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ที่มีความเป็นไปได้ใน
บริบทของประเทศไทย  

4. เพื่อนำเสนอหลักการและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P 
และการปรับปรุงขั้นตอน ระเบียบและกฎหมายที่เกี ่ยวข้องเพื่อรองรับการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer ที่
สอดคล้องกับรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ที่นำเสนอ 

5. เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็นและแนวคิดต่างๆ โดยการสัมภาษณ์หรือจัดสัมมนาระดมความเห็น (Focus 
Group) ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P 

6. เพื่อวิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อบรรเทาผลกระทบของการซื้อขายไฟฟ้าของ  Prosumer 
แบบ P2P ที่มีต่ออุตสาหกรรมไฟฟ้าของประเทศไทยเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ใช้ไฟฟ้าโดยรวม 

ขอบเขตการดำเนินโครงการ 

1. ศึกษาผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบของการซื ้อขายไฟฟ้าของ  Prosumer แบบ P2P ที ่มีต่อ
อุตสาหกรรมไฟฟ้าของประเทศไทย ภายใต้สถานการณ์ (Scenario) รูปแบบต่างๆ ที่อ้างอิงจากผลการศึกษา
แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของ Prosumer ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ครอบคลุมมิติเชิงปริมาณและคุณภาพ  

2. ศึกษาและรวบรวมรูปแบบการซื้อขายแบบ P2P รวมถึงรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer 
แบบ P2P ทั้งในและต่างประเทศ (ถ้ามี) และทำการเปรียบเทียบรูปแบบการซื้อขายแต่ละประเภทในมิติต่างๆ  

3. วิเคราะห์รูปแบบการซื้อขายแบบ P2P ที่มีความเป็นไปได้ต่อการซื้อขายไฟฟ้าและบริบทของการ
ดำเนินกิจการไฟฟ้าของประเทศไทย และนำเสนอรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ที่มี
ความเป็นไปได้ในบริบทของประเทศไทย 

4. ศึกษาและนำเสนอหลักการและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ 
P2P ตามรูปแบบที่นำเสนอ  

5. ศึกษา ทบทวน และนำเสนอการปรับปรุงขั้นตอน ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการ
ซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer ที่สอดคล้องกับรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ที่นำเสนอ 

6. จัดสัมมนาระดมความเห็น (Focus Group) เพ่ือรับฟังความคิดเห็นทั้งรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้า การ
ปรับปรุงขั้นตอน ระเบียบและกฎหมายต่างๆ จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ 
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P2P  

7. การวิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอแนะ เพื่อบรรเทาผลกระทบของการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer 
แบบ P2P ที่มีต่ออุตสาหกรรมไฟฟ้าของประเทศไทยเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ใช้ไฟฟ้าโดยรวม ครอบคลุม
ผลกระทบต่อการดำเนินงานและด้านกฎหมายตามโครงสร้างกิจการไฟฟ้าในปัจจุบัน 

8. จัดประชุม/สัมมนารับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและนำเสนอเผยแพร่ผลงาน 

แผนการดำเนินโครงการและการจัดส่งรายงานความก้าวหน้า 

โครงการนี้มีกรอบระยะเวลาดำเนินโครงการทั้งสิ้น 18 เดือน และมีการส่งมอบรายงานความก้าวหน้า
ทั้งสิ้น 4 ฉบับ โดยมีแผนการดำเนินงานดังตารางที่ 1 

ตารางที ่1 แผนการดำเนินงานโครงการ 

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

งานที่ 1 ศึกษาผลกระทบเชงิบวกและเชิงลบต่อ
อุตสาหกรรมไฟฟ้าในมติิต่างๆ  

                                    

(1) ศึกษาทบทวน วิเคราะห์และกำหนดสถานการณ์ 
(Scenario) รูปแบบต่างๆ ที่มีความเป็นได้ของ 
Prosumer ในอนาคต  

                                    

(2) ศึกษา วิเคราะห์ผลกระทบจากการซ้ือขายไฟฟ้า
ของ Prosumer แบบ P2P ต่อระบบไฟฟ้าของไทย 
ครอบคลุมมิติต่างๆ ที่มีผลต่อระบบไฟฟา้ของประเทศ 

                                    

งานที่ 2 ศึกษาทางเลือกและเสนอรูปแบบการซื้อขาย
ไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ที่มีความเป็นไปได้ 

                                    

(3) ศึกษาและรวบรวมรูปแบบการซ้ือขายแบบ P2P 
รวมถึงรูปแบบการซ้ือขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ 
P2P ทั้งในและต่างประเทศ (ถ้ามี) และทำการ
เปรียบเทียบรูปแบบการซ้ือขายแต่ละประเภทในมิติต่างๆ  

                                    

(4) วิเคราะห์รูปแบบการซ้ือขายแบบ P2P ที่มีความ
เป็นไปได้ต่อการซ้ือขายไฟฟา้และบริบทของการ
ดำเนินกิจการไฟฟา้ของประเทศไทย และนำเสนอ
รูปแบบการซ้ือขายไฟฟา้ของ Prosumer แบบ P2P ที่
มีความเป็นไปได้ในบริบทของประเทศไทย 

                                    

(5) ศึกษาและนำเสนอหลักการและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง
กับรูปแบบการซ้ือขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ 
P2P ตามรูปแบบที่นำเสนอ  

                                    

งานที่ 3 ศึกษาแนวทางการปรบัปรุง ขั้นตอน 
ระเบียบและกฎหมายที่เกีย่วข้อง 

                                    

(6) ศึกษาและทบทวน ขั้นตอนการซ้ือขายไฟฟ้า 
ระเบียบและกฎหมายที่เกีย่วข้อง ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันที่มี
ความเกี่ยวข้องหากมีการซ้ือขายไฟฟ้าสำหรับ 
Prosumer ที่สอดคล้องกับรูปแบบการซ้ือขายไฟฟา้
ของ Prosumer แบบ P2P ที่นำเสนอ 
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แผนการดำเนินงาน เดือนที่ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

(7) วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการกำกบัดูแลในแต่ละ
ขั้นตอนการซ้ือขายไฟฟา้สำหรับ Prosumer ที่
สอดคล้องกับรูปแบบการซ้ือขายไฟฟ้าของ Prosumer 
แบบ P2P ที่นำเสนอ ภายใต้ระเบียบและกฎหมายที่
เกี่ยวขอ้งในปัจจุบัน 

                                    

(8) จัดทำข้อเสนอการปรับปรุงขั้นตอน ระเบียบ และ
กฎหมายที่เกีย่วขอ้งรองรับการซ้ือขายไฟฟ้าสำหรับ 
Prosumer ที่สอดคล้องกับรูปแบบการซ้ือขายไฟฟา้
ของ Prosumer แบบ P2P ที่นำเสนอ 

                                    

งานที่ 4 ศึกษาและเสนอแนะเพื่อบรรเทาผลกระทบ
ต่อโครงสร้างกิจการไฟฟ้าในปัจจบุัน 

                                    

(9) วิเคราะห์ผลกระทบของการซ้ือขายไฟฟ้าของ 
Prosumer ต่อรูปแบบการซ้ือขายไฟฟา้แบบ ESB 
สำหรับทางเลือกรูปแบบการซ้ือขายไฟฟ้าของ 
Prosumer ตามรูปแบบที่นำเสนอ  

                                    

(10) สรุปและจัดทำข้อเสนอแนะต่างๆ สำหรับ
ทางเลือกรูปแบบการซ้ือขายไฟฟ้าของ Prosumer 
ตามรูปแบบที่นำเสนอ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อ
ทั้งผู้ใช้ไฟฟ้าและผู้ผลิตไฟฟ้าโดยรวมของประเทศ 

                                    

งานที่ 5 งานสนับสนุน                                     

(11) การจัดสัมมนาระดมความเห็น (Focus Group) 
เพื่อรับฟังความคิดเห็นทั้งรูปแบบการซ้ือขายไฟฟ้าของ 
Prosumer รวมถึงข้อเสนอการปรับปรุงขั้นตอน 
ระเบียบและกฎหมายตา่งๆ จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวขอ้งใน
การซ้ือขายไฟฟ้าของ Prosumer  

                                    

(12) จัดประชุม/สัมมนารับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจและนำเสนอเผยแพรผ่ลงาน  

                                    

การส่งมอบรายงาน                                     

งวดที่ 1 รายงานผลการดำเนินงาน ฉบับที ่1 
(ภายใน 6 เดือน) 

                                    

งวดที่ 2 รายงานผลการดำเนินงาน ฉบับที ่2 
(ภายใน 9 เดือน) 

                  

งวดที่ 3 รายงานผลการดำเนินงาน ฉบับที ่3 
(ภายใน 12 เดือน) 

                                    

งวดที่ 4 รายงานฉบบัสมบูรณ์ (ภายใน 18 เดือน)                                     

 

บทที ่2 รูปแบบการซื้อขาย Peer-to-Peer และบทบาทในอุตสาหกรรมไฟฟ้า 

ปัจจุบัน อุตสาหกรรมไฟฟ้าในประเทศทั่วโลกกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน เนื่องจากแนวโน้มการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 3 ด้านหลัก ได้แก่ แนวโน้มการใช้พลังงานในรูปแบบของพลังงานไฟฟ้า 
(Electrification) แนวโน้มการกระจายตัวออกของแหล่งพลังงาน (Decentralization) และแนวโน้มการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digitization) สามารถส่งผลต่ออุตสาหกรรมไฟฟ้าได้อย่างฉับพลัน กล่าวคือ การใช้พลังงาน
ในรูปพลังงานไฟฟ้ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมากในภาคขนส่งและการทำความร้อน รวมถึงแนวโน้มการการใช้
พลังงานหมุนเวียนและระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัว (Distributed energy resource หรือ DER) ที่เพ่ิมขึ้น
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เนื่องจากต้นทุนระบบการผลิตไฟฟ้า ที่ลดลงอย่างรวดเร็ว เช่น ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบ
กักเก็บพลังงาน ระบบที่ช่วยให้ผู้บริโภคมีความยืดหยุ่นในการใช้ไฟฟ้าและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ไฟฟ้าให้
สูงขึ้น เป็นต้น เทคโนโลยีเหล่านี้ต้องอาศัยการทำงานร่วมกับเทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งสารสนเทศและสื่อสารทำให้
ฝั่งระบบไฟฟ้าและผู้บริโภคมีส่วนร่วมในระบบและตลาดไฟฟ้าได้มาก  

 ด้วยแนวโน้มเทคโนโลยีข้างต้น การผลิตไฟฟ้าจะไม่ได้มาจากแหล่งผลิตขนาดใหญ่เพียงอย่างเดียวอีก
ต่อไป แต่ผู้บริโภคสามารถเปลี่ยนเป็น “Prosumer” ที่เป็นทั้งผู้ใช้ไฟฟ้าและผู้ผลิตไฟฟ้าในเวลาเดียวกันด้วย
การติดตั ้งแหล่งพลังงานแบบกระจายศูนย์  ทั ้งนี้ Prosumer มิได้เพิ ่งเกิดขึ ้น โดยสามารถพบเห็นได้ใน
ภาคอุตสาหกรรมที่โรงงานอาจมีระบบผลิตไฟฟ้าของตัวเอง และระบบผลิตไฟฟ้ามักมีขนาดใหญ่และใช้
เชื้อเพลิงฟอสซิส อย่าไรก็ตาม เมื่อเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าพัฒนาให้มีขนาดเล็กลงและราคาต่ำลง เช่น ระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์บนหลังคาท่ีมีราคาต่ำลงอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ Prosumer มีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นใน
ภาคครัวเรือน ธุรกิจขนาดเล็กและกลาง  

 การผลิตไฟฟ้าของ Prosumer มักมีจุดประสงค์ผลิตเพื่อใช้เองก่อน อย่างไรก็ดี Prosumer มักมีไฟฟ้า
ส่วนเกินจำนวนหนึ่งหลังจากการใช้เอง ซึ่งในทางกายภาพไฟฟ้าส่วนเกินนี้จะไหลเข้าโครงข่ายไฟฟ้าไปยังโหลด
ไฟฟ้าในบริเวณใกล้เคียง อย่างไรก็ตาม หากไฟฟ้าส่วนเกินดังกล่าวมีปริมาณมากเกินโหลดไฟฟ้าในบริเวณ
ใกล้เคียงสามารถรับได้ก็อาจไหลย้อนผ่านหม้อแปลงและเข้าสถานที่ไฟฟ้าไป จึงต้องมีการบริหารจัดการอย่าง
เหมาะสม 

แนวคิดหนึ่งที่ได้รับการกล่าวถึงและสามารถนำมาใช้บริหารจัดการไฟฟ้าส่วนเกินนี้ได้ คือ แนวคิด
เศรษฐกิจแบ่งปันในรูปแบบ P2P โดยแนวคิดเศรษฐกิจแบ่งปันมีความหมายที่หลากหลาย แต่สรุปได้ว่าเป็นการ
แลกเปลี ่ยนสินทรัพย์ที ่มีการใช้งานน้อยหรือไม่ได้ใช้งาน (Idle capacity) เพื ่อให้การใช้สินทรัพย์นั ้นมี
ประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องในกิจกรรมนั้น  ทั้งนี้ ปัจจัยสำคัญหนึ่งที่ทำให้
เศรษฐกิจแบ่งปันเป็นที่กล่าวถึงในยุคนี้ คือ ผู้บริโภคเองเป็นเจ้าของสินทรัพย์ที่ต้องการแบ่งปันอยู่ก่อนแล้วโดย
ไม่ต้องลงทุนใหม่ในปริมาณที่มากเพื่อจัดหามาเพิ่ม และการดำเนินธุรกรรมผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลมีต้นทุนต่ำ
กว่าการดำเนินธุรกรรมตามรูปแบบดั้งเดิม โดยแนวคิดเศรษฐกิจ P2P เป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจแบ่งปันที่เน้น
การซื้อขายระหว่างผู้บริโภคด้วยกันเอง 

การเกิดขึ้นของระบบเศรษฐกิจ P2P นี้จึงเป็นการ เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคมีทางเลือกในการซื้อสินค้าและ
บริการมากขึ้น สินค้าและบริการไม่จำเป็นต้องมาจากผู้ประกอบการรายใหญ่ตามแบบระบบเศรษฐกิจทุนนิยม
ดั้งเดิม อย่างไรก็ดี ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมดั้งเดิมยังมีข้อได้เปรียบระบบเศรษฐกิจ P2P ในแง่ของผลิตผลที่สูง
กว่า และประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต เนื ่องจากปัจจัยด้านประสิทธิภาพในการผลิตเชิงปริมาณ 
(Economy of scale) การจัดการต้นทุนธุรกรรม (Management of transaction cost) ความเชี่ยวชาญของ
แรงงานและการแบ่งแยกแรงงานให้เหมาะกับกิจกรรมในการผลิต (Specialization and division of labor) 
และการโอนย้ายความเสี่ยงและความไม่แน่นอน (Transfer of risk and uncertainty) ดังนั้น ระบบเศรษฐกิจ 
P2P จึงเข้ามาแข่งขันและเป็นส่วนหนึ่งระบบเศรษฐกิจทุนนิยมดั้งเดิม 

ธุรกิจที่นำแนวคิดเศรษฐกิจ P2P มาประยุกต์ใช้ในปัจจุบัยมีอยู ่มากมาย เช่น ธุรกิจซื้อขายสินค้า
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ออนไลน์ ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจเช่าที่พัก ธุรกิจงานสนับสนุน ธุรกิจการเงิน และธุรกิจไฟฟ้า เป็นต้น สำหรับรูปแบบ
ธุรกิจแบบแบ่งปัน มีการพัฒนาออกไปอย่างกว้างขวางครอบคลุมสินค้าและบริการที่หลากหลาย ซึ่งรูปแบบ
การทำธุรกิจจริงมีความหลากหลายไม่จำเพาะต้องเป็นไปตามนิยามของเศรษฐกิจ P2P ที่เป็นซื้อขายระหว่าง
ผู้บริโภคเท่านั้น แพลตฟอร์มการซื้อขายแบบ P2P อาจรวมเป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มการซื้อขายแบบปกติ
ก็เป็นได้ เช่น ebay ที่เปิดให้ผู ้ประกอบการรายเล็กเข้ามาเปิดหน้าร้านบนแพลตฟอร์มได้  หรือ Grab ที่มี
ช่องทางให้แท็กซี่ปกติรวมอยู่บนแพลตฟอร์ม เป็นต้น 

สำหรับธุรกิจไฟฟ้านั้น การเพิ่มขึ้นของ Prosumer จากการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์บน
หลังคาร่วมกับแนวคิดเศรษฐกิจ P2P มีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดแพลตฟอร์มการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P มากขึ้น
และช่วยเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคนอกเหนือจากการซื้อไฟฟ้าจากระบบไฟฟ้าส่วนกลาง อย่างไรก็ดี รูปแบบ 
P2P ในธุรกิจไฟฟ้ามีความซับซ้อนสูงกว่ารูปแบบ P2P ในธุรกิจอื่นๆ ทั้งในแง่ของโครงสร้างกิจการ และการ
ดำเนินการทั้งทางเทคนิคและพาณิชย์ที่เฉพาะตัวเพ่ือรองรับการซื้อขายไฟฟ้า  

ธุรกิจการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P เป็นเพียงการทำธุรกรรมทางการเงินที่ยังอาศัยโครงข่ายไฟฟ้าในการส่ง
ไฟฟ้าโดยการไหลของไฟฟ้าจะมาจากแหล่งที่ใกล้ที่สุด ประกอบกับเทคโนโลยีปัจจุบันที่การผลิตไฟฟ้าของ 
Prosumer มาจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ และราคาระบบกักเก็บพลังงานยังค่อนข้างสูง Prosumer 
จึงยังคงต้องพึ่งพาไฟฟ้าจากระบบไฟฟ้าส่วนกลาง ทำให้ความท้าทายในการพัฒนาการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P 
ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ได้แก่ การพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับแพลตฟอร์มในการซื้อขายไฟฟ้า และการพัฒนา
ฮาร์ดแวร์สำหรับการตรวจวัดการส่งจ่ายไฟฟ้าจริง ทั้งนี้ การพัฒนาซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์นี้ต้องสามารถ
รองรับการเพิ่มจำนวนผู้ใช้งาน มีความปลอดภัยด้านต่างๆ รวมถึงข้อมูล และสามารถรองรับการออกแบบ
ตลาด P2P ที่หลากหลายได ้

 

บทที ่3 การศึกษา ทบทวนสถานการณ์และศักยภาพของการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P 

ในส่วนของการศึกษา ทบทวนสถานการณ์และศักยภาพของการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ 
P2P นอกจากการทบทวนนโยบาย แผน และผลการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ Prosumer แบบ P2P ในประเทศ
ไทยแล้ว สถาบันฯ ยังได้ศึกษา ทบทวน สถานการณ์ของการซื ้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ใน
ต่างประเทศเพื่อให้เห็นภาพแนวโน้มในภาพรวมได้ชัดเจนยิ่งขึ ้น โดยมีผลการศึกษา ทบทวน โดยสังเขป
ดังต่อไปนี้ 

สถานการณ์ของการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ในต่างประเทศ 

แนวโน้มของ Prosumer ในต่างประเทศสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยข้อมูลจาก IHS Markit บ่งชี้ว่ากำลัง
การผลิตติดตั้งสะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ในกลุ่มบ้านอยู่อาศัย  ซึ่งเป็นกลุ่มหลักกลุ่มหนึ่งที่
เปลี่ยนสถานะจากผู้ใช้ไฟฟ้าเป็น Prosumer ในภูมิภาคต่างๆ เพิ่มขึ้นจาก 8 กิกะวัตต์โดยประมาณใน ค.ศ. 
2010 (พ.ศ. 2553) เป็น 79 กิกะวัตต์โดยประมาณใน ค.ศ. 2020 (พ.ศ. 2563) ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นมากกว่า 8 
เท่าตัวในช่วงระยะเวลา 10 ปี 
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แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของ Prosumer ในต่างประเทศมีสาเหตุมาจากปัจจัยหลักสามประการคือ (1) 
ปัจจัยด้านประสิทธิภาพของระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ที่สูงขึ้นตามพัฒนาการของเทคโนโลยี  (2) ต้นทุน
ในการติดตั้งผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ที่ลดต่ำลงอย่างต่อเนื่องรวมถึงการติดตั้งที่สะดวกและง่ายดายยิ่งขึ้น  
และ (3) การตระหนักถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยในระยะแรกที่การลงทุนในระบบผลิตไฟฟ้าพลัง
แสงอาทิตย์บนหลังคายังไม่มีความคุ้มค่านั้น ภาครัฐของหลายประเทศได้ออกมาตรการส่งเสริมเพื่อจูงใจมีการ
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาเพิ่มขึ้นซึ่งรวมถึงกลไกการรับซื้อไฟฟ้าของ Prosumer 
อย่างเช่น รูปแบบ Feed-in-Tariff ซึ่งเป็นรูปแบบที่อิงกับต้นทุนที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า ต่อมาเม่ือต้นทุนของการ
ติดตั้งและผลิตไฟฟ้าด้วยระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์บนหลังคาลดต่ำลงอย่างต่อเนื่อง  ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้ง
ระบบฯ หรือ Prosumer จึงได้รับผลประโยชน์จากการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าและมีระยะคืนทุนที่สั้นลง
จนการสนับสนุนจากภาครัฐในรูปแบบการรับซื้อไฟฟ้าจึงไม่จำเป็นอีกต่อไป อย่างไรก็ดีในช่วงเวลาที่การผลิต
ไฟฟ้าของ Prosumer มีมากเกินความต้องการ หากไม่สามารถขายไฟฟ้าส่วนเกินนี้ให้แก่ภาครัฐได้  ไฟฟ้า
ส่วนเกินนี้ก็จะไหลเข้าสู่ระบบไฟฟ้าโดย Prosumer ไม่ได้รับผลตอบแทนใดๆ จึงเกิดแนวความคิดในการนำ
ไฟฟ้าส่วนเกินของ Prosumer นี้มาซื้อขายให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้า และ/หรือ Prosumer เพื่อให้ Prosumer มีโอกาส
สร้างรายได้เพิ่มเติม และลดระยะคืนทุนระบบฯ ให้สั้นลง ส่วนผู้ซื้อไฟฟ้าจาก Prosumer ก็จะมีโอกาสในการ
เข้าถึงไฟฟ้าในราคาท่ีต่ำกว่าราคาท่ีซื้อจากระบบไฟฟ้าส่วนกลาง รวมถึงมีส่วนช่วยในการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียน จึงกลายเป็นที่มาของโครงการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ที่เริ่มมีมากขึ้น
ในหลายประเทศ 

สถานการณ์ของการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ในประเทศไทย และการทบทวน
นโยบาย แผน และผลการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ Prosumer แบบ P2P 

สำหรับประเทศไทย การดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมที่เกี่ยวข้องกับ Prosumer มีจุดเริ่มจากการที่
ภาครัฐรับซื ้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ FiT ซึ ่งเป็นลำดับพัฒนาการในรูปแบบเดียวกับ
ต่างประเทศ โดยในช่วงแรกมีการประกาศอัตรา FiT สูงเพื่อสร้างแรงจูงใจและชดเชยเงินลงทุนที่สูงในช่วงแรก 
จากนั้นจึงปรับลดอัตราและรูปแบบการรับซื้อเป็นลำดับตามต้นทุนที่ลดต่ำลง อย่างไรก็ดี การรับซื้อไฟฟ้าโดย
ภาครัฐมิใช่การซื้อขายกันระหว่าง Prosumer และผู้ใช้ไฟฟ้าจึงยังมิใช่รูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer 
แบบ P2P  

ปัจุบันแม้ว่าในประเทศไทย Prosumer ยังมีจำนวนและการแพร่กระจายไม่มากนัก แต่จากแนวโน้มของ 
Prosumer ที่เพ่ิมข้ึนในต่างประเทศ หลายภาคส่วนในประเทศไทยได้ตระหนักถึงแนวโน้มและความเป็นไปได้ที่ 
Prosumer ในประเทศไทยจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นและเกิดแรงผลักดันให้เกิดการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer ด้วย
แนวโน้มดังกล่าว ภาครัฐจึงได้ดำเนินการศึกษา วางนโยบาย เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับผลกระทบที่
อาจจะเกิดขึ้น โดยมีการดำเนินการสำคัญท่ีเกี่ยวข้องกับ Prosumer อย่างชัดเจน 2 ประเภทได้แก่  

1. การกำหนดนโยบายระดับสูง ได้แก่ แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน 

2. การเตรียมพร้อมของหน่วยงานต่างๆ ในประเทศ 

แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงานได้นำเสนอแนวทางที่เกี่ยวข้องกับ Prosumer และการซื้อขายไฟฟ้า
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ของ Prosumer แบบ P2P ไว้อย่างน่าสนใจ โดยในประเด็นการปฏิรูปที่ 3-11 เป้าหมายข้อที่ 1 ระบุถึงการ
ส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์รูฟอย่างเสรีเพื่อให้ใช้ไฟฟ้าในบ้านหรืออาคารของตนเอง ซึ่งหมายถึง การส่งเสริมให้
ผู้ใช้ไฟฟ้าเปลี่ยนสถานะเป็น Prosumer ส่วนเป้าหมายข้อที่ 2 ระบุถึงการซื้อขายไฟฟ้าที่ผลิตจากโซลาร์รูฟ
ระหว่างเอกชน ราชการ และหน่วยงานต่างๆ อย่างเสรี ซึ ่งการซื ้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P 
สามารถเป็นทางเลือกหนึ่งในการส่งเสริมเป้าหมายดังกล่าว นอกจากนี้ในส่วนของข้อเสนอแนวทางปฏิบัติยังมี
การกล่าวถึงปัจจัยที่จะทำให้การซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P เกิดขึ้นได้คือ การออกข้อกำหนด
เกี่ยวกับการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้ารวมถึงอัตราค่าบริการการใช้โครงข่ายไฟฟ้าหรือ Wheeling charge 
และการผ่อนคลายข้อจำกัดเก่ียวการพลังงานควบคุม เป็นต้น 

ในส่วนของประเด็นการปฏิรูปที่ 3-5 ระบุถึงการส่งเสริมกิจการไฟฟ้าภายใต้การกำกับที่ใช้พลังงาน
ทดแทนที่ผลิตและซื้อขายไฟฟ้ากันเองภายในชุมชนและครัวเรือน ซึ่งจะทำให้ภาครัฐไม่ต้องจัดหางบประมาณ
มาสนับสนุนเป็นพิเศษ เช่น FiT หรือ Adder ซึ่งหมายความว่า รูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer จะไม่
อยู่ในรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าโดยภาครัฐอีกต่อไป แต่เป็นการซื้อขายกันเองระหว่างProsumer และผู้ใช้ไฟฟ้า 
ซึ่งในการดำเนินการเช่นนี้โครงสร้างกิจการไฟฟ้าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ือรองรับผลกระทบที่จะเกิดข้ึน 

ในประเด็นการปฏิรูปที่ 3-4 เป็นส่วนของการปรับแผนพัฒนาการผลิตไฟฟ้าที่แต่เดิมเน้นที่การจัดหา
ไฟฟ้าโดยภาครัฐ ให้รองรับการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่จะคาดว่าจะเกิดขึ้นจากการผลิตไฟฟ้าใช้เองของ 
Prosumer ซึ่งเป็นการผลิตไฟฟ้าแบบกระจายศูนย์และมีการใช้ไฟฟ้าที่ผลิตได้ใกล้กับแหล่งผลิตไฟฟ้ามากขึ้น  
ทั้งนี้เพ่ือมิให้เกิดการลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าหลักที่มากเกินไปและเพ่ือให้ระบบไฟฟ้าสามารถรองรับความผันผวน
จากรูปแบบการใช้ไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงได้ทันท่วงที 

ในส่วนของการเตรียมพร้อมรองรับการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer ของหน่วยงานต่างๆ ในประเทศ 
พบว่ามีการดำเนินการศึกษาโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการไฟฟ้า 3 กลุ่มหลักคือ  

ฝ่ายนโยบาย ได้แก่ (1) รายงานการเตรียมความพร้อมต่อนวัตกรรม Blockchain ทางเลือกใหม่ของผู้ใช้
ไฟฟ้า โดยคณะกรรมาธิการการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และ (2) รายงานโครงการศึกษาการ
ปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้ารองรับแนวโน้ม Prosumer ของกิจการไฟฟ้า โดยสำนักงานนโยบายและแผน
พลังงาน (สนพ.) 

ฝ่ายปฏิบัติการ ได้แก่ (1) รายงานการเตรียมความพร้อมรองรับ Prosumer สำหรับการไฟฟ้า และ (2) 
โครงการวิจัยและพัฒนาแพลตฟอร์มตลาดกลางซื ้อขายพลังงานไฟฟ้าแห่งชาติ  และจัดทำแผนที่นำทาง
แพลตฟอร์มดิจิทัลการไฟฟ้าแห่งชาติ โดยเป็นการดำเนินการศึกษารวมกันของสามการไฟฟ้าฯ 

ฝ่ายกำกับกิจการไฟฟ้า ได้แก่ โครงการทดสอบนวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนให้บริการด้าน
พลังงาน โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน 

จากการทบทวนรายงานการศึกษาข้างต้น สถาบันฯ ได้ข้อสังเกตว่า การเตรียมความพร้อมต่อแนวโน้ม
การเพิ่มขึ้นของ Prosumer และการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P นั้น แม้ว่าส่วนหนึ่งจะเป็นการ
ดำเนินการตามแนวทางการดำเนินการของแผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน แต่ในส่วนของหลักการและเหตุผล
ของการศึกษาก็ได้สะท้อนให้เห็นถึงการตระหนักถึงปัจจัยสำคัญในแง่ของพัฒนาการของเทคโนโลยี ต้นทุนของ
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ระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์บนหลังคาที่ลดต่ำลง รวมถึงการตระหนักถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ซึ่งล้วนเป็นแรงผลักดันให้ Prosumer และการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P มีแนวโน้มที่จะเพ่ิม
จำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคตในทิศทางเดียวกับที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ หากแต่ในปัจจุบัน การซื้อขาย
ไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ในประเทศไทยยังไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องด้วยข้อกำหนด กฏหมาย 
ระเบียบต่างๆ ยังไม่รองรับ ซึ่งหากมีการแก้ไขข้อจำกัดเหล่านี้ตามที่หน่วยงานต่างๆ ได้ดำเนินการศึกษา 
จำนวนระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์บนหลังคาที่  Prosumer ติดตั้งอาจมีจำนวนมากถึง 1 ล้านระบบใน 
พ.ศ. 2580 ตามที่คาดการณ์ไว้ในแผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน และมีการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer 
แบบ P2P ในรูปแบบต่างๆ ที่มีการยื่นขอทดสอบในโครงการทดสอบนวัตกรรมฯ หรือบนแพลตฟอร์มตลาด
กลางซื้อขายพลังงานไฟฟ้าแห่งชาติอย่างแพร่หลายในประเทศไทย 

การทบทวนผลการศึกษาศักยภาพของ Prosumer ที่มีการดำเนินการในประเทศ 

ในส่วนของการศึกษาที ่เกี ่ยวข้องกับศักยภาพของ Prosumer ในประเทศไทย พบว่า มีจำนวน 3 
รายงาน คือ (1) รายงาน Thailand Grid Renewable Integration Assessment ซึ่งจัดทำโดย International 
Energy Agency (IEA) (2) รายงานการเตรียมความพร้อมรองรับ Prosumer สำหรับการไฟฟ้า โดยสามการ
ไฟฟ้าฯ และ (3) รายงานโครงการศึกษาการปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้ารองรับแนวโน้ม Prosumer ของกิจการ
ไฟฟ้า โดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 

จากการทบทวนผลการศึกษาศักยภาพของ Prosumer ของรายงานทั้ง 3 ฉบับพบว่า แม้ว่าในภาพรวม 
การศึกษาทั้งสามมีจุดร่วมในขั้นตอนการศึกษา กล่าวคือ มีการวิเคราะห์ศักยภาพทางเทคนิค ศักยภาพทาง
เศรษฐศาสตร์ และศักยภาพด้านการตลาด โดยที่ 

 
รูปที่ 1 ขั้นตอนในการศึกษาศักยภาพของ Prosumer 

▪ การวิเคราะห์ศักยภาพทางเทคนิค (Resource & Technical Potential) คือ การวิเคราะห์ศักยภาพ
ของพลังงานไฟฟ้าที่สามารถผลิตได้จากแสงอาทิตย์ โดยการประเมินศักยภาพของพลังงานแสงอาทิตย์ที่ตก
กระทบบนหลังคาที่สามารถติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ได้ ได้ผลการประเมินเป็นกำลังการผลิต
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์บนหลังคาที่เป็นไปได้ในช่วงเวลาต่างๆ 

▪ การวิเคราะห์ศักยภาพทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Potential) คือ การวิเคราะห์การตัดสินใจ
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์บนหลังคาของผู้ใช้ไฟฟ้าในสถานการณ์ที่กำหนด โดยในการวิเคราะห์มี
การกำหนดปัจจัยต่างๆ ที่คาดว่าจะส่งผลต่อการตัดสินใจติดตั้งระบบฯ ในช่วงเวลาต่างๆ เช่น ราคาของระบบฯ 
การสนับสนุนด้านเงินลงทุนจากภาครัฐ หรือการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าถึงประโยชน์ของการ
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ติดตั้งระบบฯ เป็นต้น ได้ผลการประเมินเป็นกำลังการผลิตติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์บนหลังคาที่
คาดว่าจะมีการตัดสินใจติดตั้งในช่วงเวลาต่างๆ 

▪ การวิเคราะห์ศักยภาพด้านการตลาด (Market Potential) คือ การวิเคราะห์ข้อจำกัดในด้านการ
เชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้า ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้ผู้ที่ตัดสินใจติดตั้งระบบฯ ไม่สามารถติดตั้งระบบฯ ได้เนื่องจากติด
ขีดจำกัดของพิกัดหม้อแปลงไฟฟ้าในระบบจำหน่าย 

เมื่อผ่านการวิเคราะห์ทั้งสามขั้นตอน จะได้ผลการประเมินเป็นศักยภาพกำลังการผลิตติดตั้งระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์บนหลังคาและศักยภาพในการผลิตไฟฟ้าจากระบบฯ ในช่วงเวลาต่างๆ 

สถาบันฯ ได้เปรียบเทียบรายละเอียดในขั้นตอนการศึกษาศักยภาพของ Prosumer ในรายงาน 3 ฉบับ 
ซึ่งสามารถสรุปขั้นตอนและข้อมูลที่ใช้ในการดำเนินการของรายงานแต่ละฉบับได้ดังรูปที่ 2 

 
รูปที่ 2 เปรียบเทียบรายละเอียดในขั้นตอนการศึกษาศักยภาพของ Prosumer ในรายงาน 3 ฉบับ 

เมื่อพิจารณาขั้นตอนการดำเนินการของรายงานโครงการศึกษาการปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้ารองรับ
แนวโน้ม Prosumer ของกิจการไฟฟ้าพบว่า ผลลัพธ์ในแต่ละขั้นตอนถูกนำไปใช้เป็นข้อมูลตั้งต้นของการ
ดำเนินการขั้นตอนถัดมา ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้การวิเคราะห์ทั้งด้านเทคนิค ด้านเศรษฐศาสตร์ และด้านการตลาดมี
ความเชื่อมโยงกัน จึงมีความเหมาะสมที่จะนำมาใช้วิเคราะห์ต่อยอดในการศึกษานี้ 
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บทที่ 4 การศึกษา วิเคราะห์ผลกระทบจากการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ต่อระบบไฟฟ้า
ของไทยตามสถานการณ์ที่กำหนด 

การกำหนดขอบเขตของ Prosumer แบบ P2P 

ภายใต้กรอบแนวคิดของการศึกษา Prosumer นี้คือ ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทติย์
บนหลังคา โดยมีจุดประสงค์หลักในการผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เอง หากมีไฟฟ้าที่ผลิตเกินความต้องการใช้ก็สามารถ
แบ่งปันให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารายอื่นได้ พลังงานไฟฟ้าที ่Prosumer ผลิตขึ้นสามารถจำแนกเป็น 3 ส่วน คือ (1) พลังงาน
ไฟฟ้าส่วนที่ใช้เองภายใน (Self-consumption) (2) พลังงานไฟฟ้าส่วนเกินที่เหลือจากการใช้เอง และสามารถ
ซื้อขายกันภายในสถานีไฟฟ้าย่อย ณ เวลานั้นๆ (Excess energy for local P2P trading) และ (3) พลังงาน
ไฟฟ้าส่วนเกินที่ไหลย้อนเข้าสถานีไฟฟ้าย่อย หลังจากท้ังการใช้เองและซื้อขายภายในสถานีไฟฟ้าย่อย ณ เวลา
นั้นๆ (Reverse power flow - P2P Inter-area) โดยขอบเขตของ Prosumer แบบ P2P ครอบคลุมพลังงาน
ไฟฟ้าส่วนที่ 2 และ 3 อย่างไรก็ดี พลังงานในส่วนที่ 3 อาจไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของการผลิตไฟฟ้าแบบ
กระจายศูนย์ เพราะผู้ใช้ไฟฟ้ามิได้อยู่ในพื้นที่ผลิตไฟฟ้า ทำให้ลดการสูญเสีย (Loss) ของไฟฟ้าได้ลดลง และ
อาจไม่คุ้มค่าในกรณีท่ีมีการเก็บค่าใช้โครงข่ายไฟฟ้า (Wheeling charge) 

การกำหนดสถานการณ์ที่ใช้ในการศึกษา 

การกำหนดสถานการณ์สำหรับ Prosumer แบบ P2P ใช้พื ้นฐานจากสถานการณ์เดิมในรายงาน
โครงการศึกษาการปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้ารองรับแนวโน้ม Prosumer ของกิจการไฟฟ้า โดยสถาบันฯ ได้
จำลองกระบวนการที่ใช้ในรายงานดังกล่าวด้วยแบบจำลองศักยภาพของ Prosumer (Potential model) ซ่ึงมี
ขั้นตอนหลัก 3 ขั้นตอนคือ (1) การประเมินศักยภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (2) การ
ประเมินศักยภาพการตัดสินใจติดตั้งระบบผลิตไฟ้ฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา และ (3) การประเมิน
ศักยภาพหลังผ่านข้อจำกัดการเชื่อมต่อของระบบไฟฟ้า ซึ่งการกำหนดสถานการณ์ในการศึกษานี้ สถาบันฯ 
กำหนดโดยการปรับแต่งตัวแปร 2 ตัวคือ การตัดสินใจติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าฯ (Adoption) และข้อจำกัดการ
เชื่อมต่อของระบบไฟฟ้า (Grid code) ซึ่งใช้ในขั้นตอน (2) และ (3) ของแบบจำลองศักยภาพของ Prosumer 
ตามลำดับ โดยมีหลักการโดยสังเขปคือ 

▪ การตัดสินใจติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าฯ: มีการปลดขีดจำกัดของการตัดสินใจติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าฯ 
ในผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มกิจการขนาดกลาง (MGS) และผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มกิจการขนาดใหญ ่(LGS) ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีแนวโน้ม
ในการติดตั้งระบบฯ เพิ่มขึ้นมากกว่าที่กำหนดไว้ในการศึกษาเดิมตามหลักการของทฤษฎีการแพร่กระจายของ
นวัตกรรมและแนวคิดของ Chasm โดยสถาบันฯ ประเมินการตัดสินใจติดตั้งระบบฯ ของกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าสอง
กลุ่มนี้โดยใช้ข้อมูลประวัติกำลังการผลิตติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์บนหลังคาในประเทศไทยที่มีการ
จดแจ้งและคาดการณ์การตัดสินใจติดตั้งระบบในอนาคตโดยใช้แบบจำลอง Bass diffusion 

▪ ข้อจำกัดการเชื่อมต่อของระบบไฟฟ้า: มีการปรับแต่งข้อจำกัดการเชื่อมต่อของระบบไฟฟ้าจากเดิมที่
จำกัดที่ร้อยละ 15 ของพิกัดหม้อแปลงระบบจำหน่าย โดยให้เพิ่มขึ้นเป็นลำดับจนถึงขั้นที่ไม่มีข้อจำกัดด้านพิกัด
หม้อแปลงระบบจำหน่าย 

สถานการณ์ท่ีกำหนดในการศึกษามีทั้งหมด 3 สถานการณ ์โดยที่ 
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(1) สถานการณ์ที่ 1 อ้างอิงสถานการณ์ในการศึกษาเดิมที่การตัดสินใจติดตั้งระบบฯ ขึ้นอยู่กับความ
คุม้ค่าของการลงทุน และทำการปรับแต่งในส่วนของข้อจำกัดการเชื่อมต่อของระบบไฟฟ้า 

(2) สถานการณ์ที่ 2 อ้างอิงสถานการณ์ในการศึกษาเดิมที่ผู้ใช้ไฟฟ้ามีความรู้ความเข้าใจในการตัดสินใจ
ติดตั้งระบบฯ และทำการปรับแต่งในส่วนของข้อจำกัดการเชื่อมต่อของระบบไฟฟ้า 

(3) สถานการณ์ที่ 3 อ้างอิงสถานการณ์ในการศึกษาเดิมที่ผู้ใช้ไฟฟ้ามีความรู้ความเข้าใจในการตัดสินใจ
ติดตั้งระบบฯ และทำการปรับแต่งทั้งในส่วนของการตัดสินใจติดตั ้งระบบผลิตไฟฟ้าฯ และข้อจำกัดการ
เชื่อมต่อของระบบไฟฟ้า 

สถานการณ์ท่ีใช้ในการศึกษาและตัวแปรที่ใช้ในแต่ละสถานการณ์สรุปได้ดังตารางที่ 2 

ตารางที ่2 สถานการณ์ท่ีใช้ในการศึกษาและตัวแปรที่ใช้ในแต่ละสถานการณ์ 

สถานการณ์ 

การตัดสินใจติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์บนหลังคา (Adoption) ข้อจำกัดการ
เชื่อมต่อของระบบ

ไฟฟ้า (Grid 
code) 

ผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มบ้านอยู่อาศัยและกิจการ
ขนาดเล็ก 

ผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มกิจการขนาดกลาง และ
ขนาดใหญ่ 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2580 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2580 
1 1.647% 2.305% 3.183% 12.000% 13.333% 13.333% 15% / 20% / 

30% / 
 40% / 50% / 

100% / ไม่จำกัด 

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

3 2.525% 3.732% 8.123% 13.333% 14.667% 
98.984% / 
98.431%  

 

จากการกำหนดตัวแปร ในตารางที ่2 ได้ผลลัพธ์จากแบบจำลองศักยภาพของ Prosumer ดังรูปที ่3 

 
รูปที่ 3 ผลการคาดการณ์ศักยภาพการผลิตไฟฟ้าจากของ Prosumer ในสถานการณ์ท้ังหมด 

หมายเหตุ ตัวเลขในวงเล็บหมายถงึค่าของตัวแปรข้อจำกัดการเชื่อมต่อของระบบไฟฟ้า (Grid code) 
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การประเมินศักยภาพของ Prosumer แบบ P2P ในสถานการณ์ที่กำหนด 

ในขั้นตอนต่อมา สถาบันฯ ได้พัฒนาแบบจำลองของ Prosumer แบบ P2P ซึ่งเป็นแบบจำลองเพ่ือ
ประเมินพลังงานไฟฟ้าที ่Prosumer ผลิตขึ้นสามารถโดยจำแนกเป็น 3 ส่วนตามท่ีกล่าวไว้ข้างต้น คือ (1) Self-
consumption (2) Excess energy และ (3) Reverse power flow โดยใช้ข้อมูลป้อนเข้า ได้แก่ ศักยภาพ
การผลิตไฟฟ้าจากของ Prosumer จากแบบจำลองศักยภาพของ Prosumer ลักษณะการผลิตไฟฟ้าจากระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือ Solar profile ของประเทศไทย ลักษณะการใช้ไฟฟ้าหรือ Load 
profile ของผู้ใช้ไฟฟ้าแต่ละประเภทและของสถานีไฟฟ้าย่อยในประเทศไทย ผลลัพธ์ที่ได้จากแบบจำลองแสดง
เป็นพลังงานไฟฟ้าจาก Prosumer 3 ส่วน ซึ่งสามารถสรุปเป็นช่วงสัดส่วนเทียบกับโหลดของประเทศไทย
เพ่ือให้เห็นภาพรวมได้ดังตารางที่ 3 

จากผลลัพธ์ในตารางที่ 3 จะเห็นได้ว่า 

▪ พลังงานไฟฟ้าที่ Prosumer ผลิตได้ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 65.76 - 79.35) จะเป็นการผลิตเพื่อใช้เอง 
(Self-consumption) ซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์ในแง่ของการผลิตไฟฟ้าแบบกระจายศูนย์ พลังงานไฟฟ้าที่
สามารถซื้อขายในสถานีไฟฟ้าย่อยเดียวกัน (Excess energy) มีสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 20.17 ถึง 33.78 และ
พลังงานส่วนเกินที่อาจซื้อขายระหว่างสถานีไฟฟ้าย่อย (Reverse power flow) มีสัดส่วนน้อย (ไม่เกินร้อยละ 
5.85) 

ตารางที ่3 สรุปผลการประเมินศักยภาพของ Prosumer แบบ P2P ในสถานการณท์ี่กำหนดในช่วง พ.ศ. 2565 
- 2580 

สถาน 
การณ์ 

สัดส่วนเมื่อเทียบกับโหลดของประเทศ 

ศักยภาพการผลิตไฟฟ้า Self-consumption 
Excess Energy 
(P2P Local) 

Reverse Power Flow 
(P2P Inter-area) 

1 3.64% - 4.08% 2.61% - 2.88% 0.97% - 1.20% น้อยกว่า 0.01% 

2 4.78% - 8.59% 3.24% - 5.74% 1.54% - 2.72% ไม่เกิน 0.13% 

3 4.78% - 16.65% 3.24% - 11.81% 1.54% - 3.86% ไม่เกิน 0.97% 

สัดส่วนของพลังงานท่ี  
Prosumer ผลิตได ้

(ภาพรวมช่วง พ.ศ. 2565 - 2580) 
65.76% - 79.35% 20.17% - 33.78% ไม่เกิน 5.85% 

 

▪ เมื่อเทียบกับโหลดของประเทศ แม้ในสถานการณ์ที่มีศักยภาพของ Prosumer สูงที่สุด (สถานการณ์
ที ่3) พลังงานไฟฟ้าที่สามารถซื้อขายในสถานีไฟฟ้าย่อยเดียวกัน (Excess energy) มีสัดส่วนเพียงร้อยละ 1.54 
ถึง 3.86 ซึ่งนับว่าเป็นสัดส่วนน้อย ส่วนพลังงานส่วนเกินที่อาจซื้อขายระหว่างสถานีไฟฟ้าย่อย (Reverse 
power flow) มีสัดส่วนน้อยมากคือ น้อยกว่าร้อยละ 0.97 ซึ่งหากไม่ต้องการให้เกิดการไหลของไฟฟ้าข้าม
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สถานีไฟฟ้าย่อยก็อาจเลือกใช้มาตรการรองรับ เช่น การปรับเพิ่มความต้องการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ หรือการเก็บ
เข้าระบบกักเก็บพลังงาน เป็นต้น 

เนื่องจากพลังงานส่วนเกินที่นำมาซื้อขายระหว่างสถานีไฟฟ้าย่อย (Reverse power flow) มีสัดส่วน
น้อยมาก และอาจถูกจำกัดการซื้อขายเนื่องจากไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของการผลิตไฟฟ้าแบบกระจายศูนย์  
การวิเคราะห์ผลกระทบในข้ันตอนถัดไปจะไม่พิจารณาพลังงานส่วนนี้ 

การกำหนดมิติในการวิเคราะห์ผลกระทบจากการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ต่อระบบ
ไฟฟ้าของประเทศไทย 

การกำหนดมิติในการวิเคราะห์ผลกระทบจากการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer อ้างอิงจากหลักความ
สมดุลด้านพลังงานสามด้าน (Energy Trilemma) ของ World Energy Council อันประกอบด้วย ความมั่นคง
ด้านพลังงาน (Energy Security) ความเสมอภาคทางพลังงาน (Energy Equity) และความยั ่งย ืนทาง
สิ่งแวดล้อม (Environmental Sustainability) ซึ่งเป็นหนึ่งในหลักการพัฒนาด้านพลังงานของประเทศไทย 
โดยมีการให้ความสำคัญกับทั้งสามด้านไปพร้อมๆ กัน มิติในการวิเคราะห์ที่ใช้ในการศึกษานี้อ้างอิงจากดัชนี  
2019 Energy Trilemma Index โดยสถาบันฯ ได้คัดกรองเฉพาะตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบ
ของการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer และออกแบบ พัฒนาแบบจำลองที่ต้องใช้ ดังแสดงรายละเอียดในตาราง
ที ่4 

ตารางที ่4 มิต ิตัวชี้วัด พารามิเตอร์ และแบบจำลอง ที่ใช้ในการศึกษานี้ 

มิต ิ ตัวชี้วัด พารามิเตอร์ แบบจำลอง 
ความมั่นคงด้านพลังงาน 
(Energy security) 

- ความหลากหลายของการ
ผลิตไฟฟ้า 

- สัดส่วนการพึ่งพาก๊าซ
ธรรมชาติในการผลิต
ไฟฟ้า 

- แบบจำลองการวางแผน
พัฒนากำลังผลติไฟฟ้า 
(PDP model) 

- ความมั่นคงของระบบ - กำลังผลติไฟฟ้าสำรอง 
(Reserve Margin) 

- โอกาสเกดิไฟฟ้าดับ 
(LOLE) 

- แบบจำลองการวางแผน
พัฒนากำลังผลติไฟฟ้า 
(PDP model) 

ความเสมอภาคทางพลังงาน 
(Energy equity) 

- ราคาไฟฟ้า - ต้นทุนการจัดหาไฟฟ้า
ของระบบผลติ 
(Generation Cost) 

- ต้นทุนการจัดหาไฟฟ้า
ของระบบส่ง 
(Transmission Cost) 

- ต้นทุนการจัดหาไฟฟ้า
ของระบบจำหน่าย 
(Distribution Cost) 

- ต้นทุนการจัดหาไฟฟ้า
รวมของระบบไฟฟ้า 
(System Cost) 

- ต้นทุนการจัดหาไฟฟ้าใน

- แบบจำลองการวางแผน
พัฒนากำลังผลติไฟฟ้า 
(PDP model) 

- แบบจำลองต้นทุนใน
ระบบส่งและระบบ
จำหน่ายไฟฟ้า (T&D 
cost model) 
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มิต ิ ตัวชี้วัด พารามิเตอร์ แบบจำลอง 
ภาพรวมทั้งประเทศ 
(Total Cost) 

ความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม 
(Environmental 
Sustainability) 

- ประสิทธิภาพของระบบ
ผลิตไฟฟ้า ระบบส่ง และ
ระบบจำหนา่ย 

- อัตราพลังงานไฟฟ้า
สูญเสียในระบบส่ง 
(Transmission Loss) 

- อัตราพลังงานไฟฟ้า
สูญเสียในระบบจำหน่าย
ไฟฟ้า (Distribution 
Loss) 

- แบบจำลองความสูญเสีย
ในระบบส่งและระบบ
จำหน่ายไฟฟ้า (T&D 
loss model) 

- การผลิตไฟฟ้าโดยปล่อย
คาร์บอนต่ำ 

- แนวโน้มการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก 

- ความเข้ม CO2 

- อัตราการปลดปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 

Emission) 

- แบบจำลองการวางแผน
พัฒนากำลังผลติไฟฟ้า 
(PDP model) 

 

การพัฒนาแบบจำลองและประเมินผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer 

ในการประเมินผลกระทบฯ สถาบันฯ ได้พัฒนาแบบจำลองท้ังหมด 3 แบบจำลอง ได้แก่ 

1. แบบจำลองความสูญเสียในระบบส่งและระบบจำหน่ายไฟฟ้า (T&D loss model) เป็นแบบจำลองท่ี
พัฒนาขึ้นเพื่อประเมินพลังงานที่เกิดการสูญเสียไปในระบบไฟฟ้าของประเทศไทย โดยมุ่งเน้นไปที่ระบบส่ง
ไฟฟ้าและระบบจำหน่ายไฟฟ้า ซึ่งเป็นการสูญเสียที่อาจหลีกเลี ่ยงได้หากระบบผลิตไฟฟ้านั้นอยู่ในพื ้นที่
ใกล้เคียงกับผู้ใช้ไฟฟ้า ซึ่งจะให้ผลลัพธ์ในส่วนของ พลังงานไฟฟ้าสูญเสียในระบบส่งและในระบบจำหน่ายไฟฟ้า 

2. แบบจำลองการวางแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า (PDP model) เป็นแบบจำลองที่พัฒนาขึ้นเพ่ือใช้ใน
การคำนวณดัชนีต่างๆ ที่เป็นองค์ประกอบที่ต้องคำนึงถึงในการวางแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า เพ่ือรักษาความ
มั่นคงทางพลังงานไฟฟ้า ต้นทุนการผลิตไฟฟ้า และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดย
ดัชนีดังกล่าวประกอบด้วย กำลังผลิตไฟฟ้าสำรอง (Reserve Margin) โอกาสเกิดไฟฟ้าดับ (Loss of Load 
Expectation หร ือ  LOLE) ส ัดส ่วนการกระจายเช ื ้ อ เพล ิ ง  (Fuel Mix) อ ัตราการปลดปล ่อยก ๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์เฉลี่ย (CO2 Emission) และต้นทุนเฉลี่ยในการผลิตไฟฟ้า (Generation Cost) 

3. แบบจำลองต้นทุนในระบบส่งและระบบจำหน่ายไฟฟ้า (T&D cost model) เป็นแบบจำลองที่
พัฒนาขึ้นเพื่อประเมินต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยจากการลงทุนในระบบส่งไฟฟ้าและระบบจำหน่ายไฟฟ้า 

การวิเคราะห์ผลกระทบจากการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer คำนวณโดยอาศัยฐานข้อมูลของระบบ
ผลิตไฟฟ้าและค่าพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าอ้างอิงตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 
2561 - 2580 (PDP2018 Rev.1) ร่วมกับข้อมูลลักษณะความต้องการใช้ไฟฟ้า (Load Profile) ของระบบ
ประเทศไทยป ีพ.ศ. 2560 โดยเปรียบเทียบกรณีท่ีมีการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P สถานการณ์ที่
กำหนดไว้ข้างต้น กับสถานการณ์ที่ไม่มีการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer เกิดขึ้นอันเป็นสถานการณ์ตามแผน 
PDP2018 Rev.1 ทั้งในด้านระบบผลิตไฟฟ้าและความต้องการใช้ไฟฟ้า การวิเคราะห์ดังกล่าวนี้จะแบ่งออกเป็น 
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3 ระยะ ได้แก่ ผลกระทบในระยะสั้น (พ.ศ. 2565) ผลกระทบในระยะกลาง (พ.ศ. 2570) และผลกระทบใน
ระยะยาว (พ.ศ. 2580) อย่างไรก็ดีผลกระทบขั้นสูงสุดสามารถพิจารณาได้จากผลกระทบในระยะยาว (พ.ศ. 
2580) การสรุปผลโดยสังเขปในที่นี้จึงกล่าวถึงเฉพาะผลลัพธ์ใน พ.ศ. 2580 ซึ่งมีผลการวิเคราะห์ผลกระทบฯ 
ผ่านการใช้แบบจำลองท้ัง 3 ตัวดังต่อไปนี้ 

สรุปผลกระทบจากการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ต่อระบบไฟฟ้าของประเทศไทย 

▪ ในมิติด้านความมั่นคงด้านพลังงาน การซื้อขายไฟฟ้าการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P 
ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อระบบไฟฟ้าของประเทศไทย โดย (1) ความหลากหลายของการผลิตไฟฟ้าสูงขึ้น 
เนื่องจากสัดส่วนการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติอันเป็นเชื้อเพลิงหลักลดลง  โดยลดลงสูงสุดถึงร้อยละ 10.45 เมื่อ
เทียบกับสถานการณ์ที่ไม่มี Prosumer นับเป็นการช่วยกระจายสัดส่วนประเภทเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า (2) 
ความมั่นคงของระบบไฟฟ้าสูงขึ้น เนื่องจากโอกาสเกิดไฟฟ้าดับลดลง โดยลดลงสูงสุดถึงร้อยละ 24.14 เมื่อ
เทียบกับสถานการณ์ที่ไม่มี Prosumer 

▪ ในมิติด้านความเสมอภาคทางพลังงาน การซื้อขายไฟฟ้าการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P 
ส่งผลกระทบเชิงลบต่อระบบไฟฟ้าของประเทศไทย โดยต้นทุนการจัดหาไฟฟ้ารวมของระบบไฟฟ้า (System 
cost) ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงมีแนวโน้มสูงขึ้นสูงสุดถึงร้อยละ 7.10 เมื่อเทียบกับสถานการณ์ที่ไม่มี Prosumer ซึ่ง
ทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมเนื่องจากผู้ใช้ไฟฟ้าในประเทศต้องรับภาระค่าไฟฟ้าสูงขึ้นในขณะที่ Prosumer และ
ผู้ซื้อไฟฟ้าจาก Prosumer สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าของตนลงได้ 

▪ ในมิติด้านความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม การซื้อขายไฟฟ้าการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P 
ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อระบบไฟฟ้าของประเทศไทย โดย (1) พลังงานไฟฟ้าสูญเสียในระบบส่งและระบบ
จำหน่ายไฟฟ้ามีแนวโน้มลดลง โดยลดลงสูงสุดถึงร้อยละ 15.77 ในระบบส่งและร้อยละ 15.70 ตามลำดับเมื่อ
เทียบกับสถานการณ์ที่ไม่มี Prosumer เนื่องจากเกิดการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ผลิตไฟฟ้ามากขึ้น ทำให้ลดความ
สูญเสียในระบบสายส่งและระบบจำหน่าย (2) อัตราการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลดลง โดยลดลง
สูงสุดถึงร้อยละ 14.84 เมื่อเทียบกับสถานการณ์ที่ไม่มี Prosumer เนื่องจากการผลิตไฟฟ้าของ Prosumer 
เป็นการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 

จากการศึกษาสรุปได้ว่า ตามสถานการณ์ที่กำหนด การซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P มี
ผลกระทบเชิงบวกต่อระบบไฟฟ้าของประเทศไทยในมิติความมั่นคงด้านพลังงาน  และมิติความยั่งยืนทาง
สิ่งแวดล้อม แต่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อระบบไฟฟ้าของประเทศไทยในมิติความเสมอภาคทางพลังงาน 

อย่างไรก็ด ีผลกระทบเชิงลบที่เกิดขึ้นในมิติความเสมอภาคทางพลังงานนั้น มีสาเหตุที่เป็นไปได้จากการ
วางแผนการจัดหาไฟฟ้ารวมถึงการวางแผนระบบส่งและจำหน่าย และโครงสร้างค่าไฟฟ้าของประเทศไทย ที่ยัง
มิได้รองรับศักยภาพและความเป็นไปได้ของการผลิตและซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer ซึ่งหากมีการพิจารณา
ประเด็นเหล่านี้อย่างถูกต้อง ผลกระทบเชิงลบที่เกิดขึ้นอาจได้รับการบรรเทาหรืออาจกลับเป็นผลกระทบเชิง
บวกได้ สถาบันฯ ได้ทำการวิเคราะห์กรณีเพ่ิมเติม โดยกรณีเพ่ิมเติมหลักคือ กรณีท่ีการวางแผนจัดหาไฟฟ้าของ
ประเทศมีการนำศักยภาพการผลิตและซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer ประกอบการพิจารณา ซึ่งได้ผลลัพธ์ คือ 
หากมีการปรับการวางแผนจัดหาไฟฟ้าให้สอดรับกับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่ลดลงเนื่องจากมีการผลิตและซื้อ
ขายไฟฟ้าของ Prosumer เพื่อหลีกเลี่ยงการลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าที่เกินความจำเป็น จะช่วยลดต้นทุนการ
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จัดหาไฟฟ้าเฉลี่ยของประเทศได้ โดยสามารถลดต้นทุนเฉลี่ยได้ถึงร้อยละ 7-10 เมื่อเทียบกับสถานการณ์ที่ไม่มี 
Prosumer 

บทที ่5 การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ทั้งในและต่างประเทศ 

ภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างกิจการไฟฟ้าจากการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer 
แบบ P2P และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา นวัตกรรมทางด้านพลังงาน (Disruptive Technology) ทำให้ประสิทธิภาพใน
การผลิตเพ่ิมข้ึน ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้ามีขนาดเล็กลง และการที่ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
และต้นทุนระบบกักเก็บพลังงานมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องผลักดันให้จำนวน Prosumer เพิ่มขึ้นในอัตรา
ก้าวกระโดด และส่งผลกระทบต่อโครงสร้างกิจการไฟฟ้าทั้งโครงสร้างผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้า และโครงสร้างผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องและลักษณะการให้บริการด้านไฟฟ้า สำหรับการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้า
นั้น Prosumer ที่เพิ่มมากขึ้นมีแนวโน้มส่งผลให้ระบบไฟฟ้าดั้งเดิมที่เป็นแบบรวมศูนย์ (Centralized Power 
System) เปลี่ยนเป็นระบบการผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัว (Decentralized Generation) และการเปลี่ยนเป็น
ระบบการผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัวนี้ส่งผลให้ตัวกลาง (Intermediary) ในธุรกรรมการซื้อขายไฟฟ้ามีความ
หลากหลายมากขึ้น ซึ่งตัวกลางแต่ละประเภทจะมีศักยภาพ ขีดจำกัดในการให้บริการ รวมถึงสิทธิและหน้าที่ 
(Rights and Obligations) ที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ จากการรวบรวมข้อมูลการดำเนินโครงการซื้อขายไฟฟ้าแบบ 
P2P โดย Prosumer ในต่างประเทศ ประเภทตัวกลางสามารถแบ่ง 4 กลุ่ม/ 5 ประเภท ได้แก่ ผู้จำหน่ายไฟฟ้า 
(DSO และ Retailer) ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิค ตัวกลางในตลาดซื้อขายไฟฟ้า (ขายส่ง) และผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านซอฟต์แวร์ อย่างไรก็ดี ตัวกลางทั้ง 5 ประเภทนี้มีความทับซ้อนในบทบาทและหน้าที่กัน โดยรูปที่ 4 
เปรียบเทียบบทบาทของตัวกลางทั้งหมดในมิติด้านพื้นที่ให้บริการ (ระดับท้องถิ่นไปจนถึงระดับประเทศ) และ
มิตศิักยภาพในการให้บริการ (กิจกรรมเชิงพาณิชย์จนถึงกิจกรรมเชิงเทคนิค)  

 
รูปที่ 4 Holistic Viewpoint 
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ผู้มีส่วนร่วมในกิจการไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในบทบาทของตัวกลางนี้ จะเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกให้การ
ซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P มีความคล่องตัวมากขึ้น ซึ่งโดยทั่วไปตัวกลางจะต้องมีระบบปฏิบัติการรองรับการซื้อ
ขายไฟฟ้าแบบ P2P ด้วย ในส่วนของตัวกลางประเภท DSO/Retailer นั้นอาจพิจารณาปรับปรุง /อัพเกรด
ระบบปฏิบัติการเดิมให้มีฟังก์ชั่นการทำงานเพิ่มเติมก็ได้ หรือ อาจพิจารณาลงทุนในแพลตฟอร์มใหม่ ซึ่งอาจจะ
นำเทคโนโลยี Blockchain มาใช้ร ่วมด้วยหรือไม่ก ็ได้  โดยที ่การส่งมอบพลังงานไฟฟ้าจริง  (Physical 
Electricity) ยังคงต้องพ่ึงพิงกับระบบของ DSO เช่นเดิม 

นอกจากนี้ สถาบันฯ ได้รวบรวมข้อมูลโครงการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P ที่ดำเนินการหรือศึกษาโดย
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ประกอบด้วย 1) ประเทศเกาหลีใต้ 2) ประเทศเนเธอร์แลนด์ 3) 
ประเทศเยอรมนี 4) มลรัฐนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกา 5) ประเทศออสเตรเลีย 6) ประเทศอังกฤษ รวมถึง
รวบรวมข้อมูลของโครงการที่เก่ียวข้องกับการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ภายใต้โครงการทดสอบ
นวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการด้านพลังงาน หรือ โครงการภายใต้ Sandbox ของ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในประเทศไทย และรวมรวม
ผลการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ที่มีการดำเนินการแล้วเสร็จ
และมีการเปิดเผยมี 2 ฉบับ ได้แก่ รายงานการเตรียมความพร้อมต่อนวัตกรรม Blockchain ทางเลือกใหม่ของ
ผู ้ใช้ไฟฟ้า ของคณะกรรมาธิการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และรายงานโครงการศึกษาการปรับ
โครงสร้างกิจการไฟฟ้ารองรับแนวโน้ม Prosumer ของกิจการไฟฟ้า ของสำนักนโยบายและแผนพลังงาน 

โครงสร้างธุรกรรมการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P 

จากการรวบรวมข้อมูลโครงการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P ที่ดำเนินการหรือศึกษาโดยหน่วยงานต่าง ๆ ทั้ง
ในและต่างประเทศ สถาบันฯ ตั้งข้อสังเกตว่าโครงการที่นำมาศึกษามีลักษณะร่วม (Common) ร่วมกันหลาย
ประการ โดยจำแนกรูปแบบธุรกิจที่มีลักษณะร่วมกัน (Common Model) ตามขอบเขตพื้นที่ดำเนินการ เป็น 
3 กลุ่ม ดังนี้  

1. โครงการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างเพื่อนบ้าน (Neighbor Model) มีลักษณะสำคัญ ดังนี้ 
▪ จุดเด่น : คู่สัญญาต้องจับคู่กันมาก่อนและสมัครเข้าร่วมโครงการ โดย DSO จะตรวจสอบความ

เป็นไปได้ในทางเทคนิคและอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ 

▪ ผู้บริหารโครงการ : โครงการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างเพื่อนบ้านนั้นพบโครงการตัวอย่างเพียง
โครงการเดียวในประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งรูปแบบการดำเนินงานมีลักษณะที่เฉพาะตัวมากและเป็นโครงการเดียว
จากโครงการตัวอย่างทั้งหมดที่ผู้ดำเนินโครงการ คือ DSO ซึ่งหลักการที่สำคัญ คือ กำหนดเป้าหมายการซื้อ
ขายระหว่าง Prosumer และผู้ใช้ไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นท่ีระบบจำหน่ายเดียวกัน (ระดับหม้อแปลง) 

▪ ผู้จัดหาไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้า : แม้ว่าในการประเมินทางเทคนิคเพื่อการ
อนุมัติโครงการ DSO จะพิจารณา Baseline การใช้ไฟฟ้าของ Prosumer เปรียบเทียบกับศักยภาพของระบบ
กักเก็บพลังงานก่อนอนุมัติเงื ่อนไขปริมาณไฟฟ้าที่อนุญาตให้ซื ้อขายกันได้เพื่อให้มั ่นใจว่า  Prosumer จะ
สามารถส่งมอบไฟฟ้าได้ครบถ้วน แต ่DSO ยังคงรับผิดชอบในการจัดหาไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการของ
ผู้ใช้ไฟฟ้าในกรณีที ่Prosumer อาจไม่สามารส่งมอบไฟฟ้าได้ตามเงื่อนไข  
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▪ นิติกรรม : สัญญาระยะยาว โดยสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเป็น Bilateral Contract ที่มีอายุ 1 ปี (ต่อ
สัญญาอัตโนมัติ) 

▪ ระบบปฏิบัติการ : ระบบปฏิบัติการเดิมของ DSO โดยอาจมีการปรับปรุงฟังก์ชั่นเพิ่มเติมหรือ
เป็นการลงทุนในระบบปฏิบัติการใหม่ก็ได้ 

2. โครงการซื้อขายไฟฟ้าในชุมชนขนาดกลาง (Community Model) มีลักษณะสำคัญ ดังนี้ 
▪ จุดเด่น : เน้นการซื้อขายภายในชุมชนเพ่ือส่งเสริมการสร้างความมั่นคงทางพลังงานในพ้ืนที่ 

▪ ผู ้บริหารโครงการ : ประเภทของผู ้บริหารโครงการในรูปแบบของ Community Model 
สามารถเป็นได้ทั ้ง Retailer ดำเนินการเอง หรือ Retailer ดำเนินการร่วมกับ Agent หรือ Platform 
Operator แต่ประเด็นสำคัญ คือ ขอบเขตการดำเนินโครงการจะต้องเป็นชุมชนขนาดกลาง ที่อยู่ในระบบ
จำหน่ายระดับฟีดเดอร์เดียวกัน 

▪ ผู้จัดหาไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้า : การจัดหาไฟฟ้าให้เพียงพอยังคงอยู่ในความ
รับผิดชอบของ Retailer โดยตัวกลางที่ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารโครงการจะต้องประสานงานกับ Retailer ในการ
ส่งข้อมูลประกอบการบริหารสมดุลของระบบพลังงาน และ/หรือ ประกอบการจัดหาพลังงานไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้
ไฟฟ้า 

▪ นิติกรรม : แบ่งออกเป็น 2 ระดับ ดังนี้ 

1. การเข้าร่วมเป็นสมาชิกกับตัวกลาง : สัญญาระยะยาว โดย Prosumer และ/หรือ ผู้ใช้ไฟฟ้า
ที่เป็นสมาชิกจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการใช้แพลตฟอร์ม และ/หรือค่าธรรมเนียมการซื้อขายไฟฟ้าให้แก่
ตัวกลาง 

2. สัญญาซื้อขายไฟฟ้า : กรอบเวลาค่อนข้างมีความหลากหลายเงื่อนไขที่ตัวกลางอนุญาตให้ทำ
การซื้อขายได้ โดยอาจเป็นสัญญาซื้อขายระยะยาว สัญญาซื้อขายระยะสั้น สัญญาซื้อขายรายวัน หรืออาจไม่มี
สัญญาซื้อขายในกรณีท่ีเป็นระบบการประมูลแบบ Blind Bidding 

▪ ระบบปฏิบัติการ : ระบบปฏิบัติการที่ถูกออกแบบมาให้มีระบบประมวลผลตามที่  Agent 
ออกแบบไว้ โดยอาจจะนำเทคโนโลยี Blockchain มาใช้ร่วมด้วยหรือไม่ก็ได้  

3. โครงการซื้อขายไฟฟ้าในชุมชนขนาดใหญ่ (Marketplace Model) มีลักษณะสำคัญคล้ายคลึงกับ 
Community Model แตกต่างกันเพียงขอบเขตพื้นที่การดำเนินงานของ Marketplace Model จะกว้างกว่า
เพราะสามารถซ้ือขายข้ามเขตจำหน่ายไฟฟ้าได้ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้ 

▪ จุดเด่น : เน้นการซื้อขายข้ามเขต เพื่อจัดสรรพลังงานส่วนเกินในพื้นที่ออกไปสู่ชุมชนในพื้นที่
ใกล้เคียง หรือ เป็นการซื้อขายเพ่ือเน้นการทำกำไรเชิงพาณิชย์  

▪ ผู้บริหารโครงการ : ประเภทของผู้บริหารโครงการสามารถเป็นได้ทั้ง Retailer ดำเนินการเอง 
หรือ Retailer ดำเนินการร่วมกับ Agent, Broker หรือ Platform Operator  

▪ ผู้จัดหาไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้า : การจัดหาไฟฟ้าให้เพียงพอยังคงอยู่ในความ
รับผิดชอบของ Retailer โดยตัวกลางที่ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารโครงการจะต้องประสานงานกับ Retailer ในการ
ส่งข้อมูลประกอบการบริหารสมดุลของระบบพลังงาน และ/หรือ ประกอบการจัดหาพลังงานไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้
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ไฟฟ้า 

▪ นิติกรรม : แบ่งออกเป็น 2 ระดับ ดังนี้ 

1. การเข้าร่วมเป็นสมาชิกกับตัวกลาง : สัญญาระยะยาว โดย Prosumer และ/หรือ ผู้ใช้ไฟฟ้า
ที่เป็นสมาชิกจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการใช้แพลตฟอร์ม และ/หรือค่าธรรมเนียมการซื้อขายไฟฟ้าให้แก่
ตัวกลาง 

2. สัญญาซื้อขายไฟฟ้า : กรอบเวลาค่อนข้างมีความหลากหลายเงื่อนไขที่ตัวกลางอนุญาตให้ทำ
การซื้อขายได้ โดยอาจเป็นสัญญาซื้อขายระยะยาว สัญญาซื้อขายระยะสั้น สัญญาซื้อขายรายวัน หรืออาจไม่มี
สัญญาซื้อขายในกรณีท่ีเป็นระบบการประมูลแบบ Blind Bidding 

▪ ระบบปฏิบัติการ : ระบบปฏิบัติการที่ถูกออกแบบมาให้มีระบบประมวลผลตามที่  Platform 
Operator ออกแบบไว้ โดยอาจจะนำเทคโนโลยี Blockchain มาใช้ร่วมด้วยหรือไม่ก็ได้ 

 

บทที ่6 รูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ที่มีความเป็นไปได้ในบริบทการดำเนินกิจการ
ไฟฟ้าของประเทศไทย 

ขั้นตอนการออกแบบรูปแบบธุรกิจสำหรับการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer ในบริบทของประเทศ
ไทย  

1.  การวิเคราะห์ข้อมูลจากโครงการในต่างประเทศซ โดยสรุปผลการวิเคราะห์ในแต่ละระดับ ดังนี้ 

▪ ระดับท่ี 1 : นโยบายด้านพลังงานของรัฐบาลเป็นหัวใจสำคัญที่กำหนดทิศทางการพัฒนาธุรกิจใน
ภาคกิจการไฟฟ้า ทั้งในส่วนของโครงสร้างอุตสาหกรรม บทบาทและหน้าที่ของผู้มีส่วนร่วมแต่ละราย โดยมี
ข้อสังเกตว่าการส่งเสริมให้เกิดธุรกรรมการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P นั้นสามารถดำเนินการได้ในระดับที่ไม่ต้อง
ไปถึงการเปิดตลาดเสรีโดยสมบูรณ์ ดังเช่นในกรณีของประเทศเกาหลีใต้  โดยใช้การอนุญาตให้มีตัวกลาง
ประเภทต่างๆ เข้ามาช่วยบริหารธุรกรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์ในด้านการสร้างความมั่นคงและการขับเคลื่อน
ภาคธุรกิจพร้อมกัน 

▪ ระดับท่ี 2 : โครงสร้างรูปแบบธุรกิจและข้ันตอนการดำเนินธุรกรรม จำแนกเป็น 2 กลุ่ม คือ 
1) ปัจจัยที่มีลักษณะเหมือนกันในโครงการศึกษาเป็นส่วนใหญ่ (Common) : อนุมานได้ว่าน่าจะ

มีความสำคัญและมีผลกระทบต่อการบริหารโครงการรวมถึงการบริหารกิจการไฟฟ้าในภาพรวม เช่น 
ข้อกำหนดสมาร์ทมิเตอร์ เงื่อนไขที่กำหนดให้ Prosumer ต้องมีส่วนร่วมในการสร้างความมั่นคงให้แก่ระบบ
ไฟฟ้า เงื่อนไขการติดตั้งระบบกักเก็บพลังงาน และหลักการจัดสรรพลังงานไฟฟ้าให้มีส่วนสูญเสียในระบบไฟฟ้า
น้อยที่สุด 

2) ปัจจัยที่มีลักษณะแตกต่างกันในแต่ละโครงการศึกษา (Differentiate) : อนุมานได้ว่าเป็น
เงื่อนไขที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ เช่น ขอบเขตพ้ืนที่ ประเภทตัวกลาง ลักษณะเฉพาะของโครงการ  

▪ ระดับท่ี 3 : รูปแบบกิจกรรมของตัวกลางและเงื่อนไขเชิงพาณิชย์ แบ่งได้เป็น 4 กลุ่มหลัก คือ 
ตรวจสอบข้อตกลงของคู่สัญญาและบริหารโครงการ รวบรวมกำลังการผลิต สื่อกลาง/ บริหารธุรกรรมซื้อขาย
ไฟฟ้า และ Contracted Portfolio  
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2. ผลกระทบของการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P ต่อโครงสร้างกิจการไฟฟ้าของประเทศไทย: Prosumer ที่
มีศักยภาพในการเสนอขายไฟฟ้าในอัตราค่อนข้างต่ำและสามารถแข่งขันกับผู้ผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ที่เพิ่มขึ้น
นั้น จะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมภาคการผลิต (G : Generation) มากขึ้น กอปรกับความก้าวหน้าในระบบ
เทคโนโลยีต่าง ๆ และความแตกต่างในตัวกลางแต่ละประเภทจะทำให้ เงื่อนไขเชิงพาณิชย์ในสัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้า (Power Purchase Agreement) รูปแบบใหม่ของตัวกลางจะมีรูปแบบที่แตกต่างจากการซื้อขายไฟฟ้า
ในปัจจุบันในหลายมิติ เช่น รูปแบบผลิตภัณฑ์/บริการที่เสนอขายโดยตัวกลางจะมีความหลากหลายเพิ่มขึ้น 
การเสนอขายไฟฟ้าจะมีการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดมากขึ้น รูปแบบนิติกรรมจะเปลี่ยนแปลงให้สอดรับกับการ
ซื้อขายผ่านระบบ Online และระยะเวลาซื้อขายไฟฟ้าจะมีความยืดหยุ่นมากข้ึน 

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับระบบไฟฟ้าในส่วนของ T : Transmission, D : Distribution, R : Retail 
ที่มีต่อ กฟผ. กฟน. และ กฟภ. จะเป็นไปในเชิงลบ (Negative Impact) กล่าวคือ ต้นทุนในการรักษาสมดุล
ของระบบไฟฟ้าที่จะมีความผันผวนในระบบไฟฟ้าที่สูงขึ ้นเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงใน 1) ภาคการผลิต 
เนื่องจากการรับเอาพลังงานแสงอาทิตย์ของ Prosumer เข้าระบบโครงข่ายมากขึ้น จะทำให้ความเฉื่อยของ
ระบบลดลงและสมดุลพลังงานจะมีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณกำลังไฟฟ้าในระบบเร็วขึ้น และ 2) ภาค
การใช้ไฟฟ้า ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงปริมาณการใช้งานอยู ่เสมอ ซึ่งในที่สุดจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนการ
ดำเนินงานของ กฟผ. กฟน. และ กฟภ. เพ่ิมข้ึน  

เมื่อพิจารณาข้อมูลในโครงการต่างประเทศและแนวทางการบรรเทาผลกระทบต่อการดำเนินงานใน
กิจการไฟฟ้าของประเทศไทยดังกล่าวข้างต้น สถาบันฯ มีความเห็นว่าปัจจัยที่ควรต้องนำไปกำหนดเป็นเกณฑ์
การออกแบบ และ/หรือ ปัจจัยที่ใช้ในการประเมินความเป็นไปได้ของรูปแบบธุรกิจ  คือ 1) การส่งข้อมูลการ
พยากรณ์กำลังการผลิตไฟฟ้าและการทำธุรกรรมซื้อขายของ Prosumer ให้หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องนำไปใช้
ประกอบการวางแผน และ 2) การประเมินผลกระทบทางการเงินทั้งในมิติของรายได้และค่าใช้จ่ายของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  

กรอบแนวคิดในการออกแบบรูปแบบธุรกิจ 

1. การแบง่กลุ่มปัจจัยที่นำมาใช้เป็นเกณฑ์ เป็น 3 กลุ่ม คือ  

1.1) ปัจจัยที่ใช้เป็นข้อกำหนดที่ใช้บังคับสำหรับทุกรูปแบบธุรกิจ เช่น การประเมินเพดานขั้นสูงที่
อนุญาตให้ Prosumer ทำธุรกรรมได้ ข้อกำหนดสมาร์ทมิเตอร์ เงื่อนไขการส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และข้อกำหนดเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคทั้งในเรื ่องข้อความปลอดภัยของข้อมูลและความโปร่งใสของการทำ
ธุรกรรม 

1.2) ปัจจัยที่ใช้เป็นข้อกำหนดที่ใช้เป็นเกณฑ์การออกแบบธุรกิจ (Design Criteria) ประกอบด้วย 

1.2.1) ขอบเขตพื้นที่ ซึ่งเป็นการแบ่งเขตเชิงเทคนิคในระบบจ่ายหรือจำหน่ายกำลังไฟฟ้า 
(Distribution Systems) เพ่ือจำแนกขอบเขตพ้ืนที่ดำเนินการเป็น 3 ลักษณะ คือ ชุมชนขนาดเล็ก-ระดับหม้อ
แปลงจำหน่าย (Distribution Transformer) เดียวกัน ชุมชนขนาดกลาง-ระดับสายจำหน่ายแรงสูง (Primary 
Distribution Line) หรือสายป้อนปฐมภูมิ (Primary Feeder) หรือสายป้อนแรงสูง (High Tension Feeder) 
เดียวกัน และชุมชนขนาดใหญ่-อยู่คนละสถานีไฟฟ้าย่อยจำหน่าย (Secondary Substation) 
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เพื่อผลักดันให้ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมีสถานะเป็น DG ที่ช่วยลดสว่น
สูญเสียในระบบจำหน่ายกำลังไฟฟ้าให้ได้มากที่สุด ในทางปฏิบัติอาจกำหนดเงื่อนไขดำเนินการเพ่ิมเติม เช่น 1) 
การคัดเลือก Prosumer และ ผู้ใช้ไฟฟ้า ต้องพิจารณาเกณฑ์สถานที่ตั้งด้วย 2) การกำหนดสัดส่วนขั้นต่ำของ
การจัดสรรพลังงานที่ซื้อขายภายในขอบเขตพื้นที่ข้างต้น และหากมีพลังงานส่วนเกินกำหนดให้ต้องจัดสรรแก่
พื้นที่ใกล้เคียงกันที่สุดเป็นลำดับแรก 3) การกำหนดเงื่อนไขการจ่ายค่าบริการโครงข่ายไฟฟ้าที่เหมาะสม เป็น
ต้น 

1.2.2) ตัวกลาง เนื่องจากตัวกลางแต่ละประเภทมีขอบเขตความการดำเนินงานที่แตกต่างกัน 
ซึ่งจะส่งผลต่อศักยภาพการบริหารโครงการ เช่น การจัดหาพลังงานแก่ผู้ซื้อไฟฟ้า การจัดทำบิลเรียกเก็บ รวม
ไปถึงบทบาทในการควบคุมให้คู่สัญญาปฏิบัติตามเงื่อนไข และติดตามหนี้ในกรณีที่มีเหตุผิดนัดผิดสัญญา และ
ด้วยจุดเด่นที่แตกต่างกันของตัวกลางแต่ละประเภท ทำให้เกิดทางเลือกในการซื้อไฟฟ้าจากตัวกลางประเภท
ต่าง ๆ มากขึ้น แบ่งเป็น One Supplier to One Consumer หรือ One-to-One หรือ Many Suppliers to 
One Consumer หรือ Many-to-One อันจะส่งผลต่อโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวกลางที่จะมีรูปแบบ
ต่าง ๆ เพิ่มข้ึน 

1.2.3) ระบบกักเก็บพลังงาน การติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานเป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้บรรเทา
ปัญหาความไม่สม่ำเสมอของกำลังไฟฟ้าที่ได้จากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เพื่อให้มีความผันผวน
ของกระแสไฟฟ้าน้อยลงและสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้มั่นคงยิ่งขึ้น การติดตั้งสามารถติดตั้งโดย Prosumer 
หรือตัวกลาง เงื่อนไขการติดตั้งสามารถเป็นได้แบบบังคับติดหรือสมัครใจ สำหรับรายได้ที่เกี่ยวข้องกับการขาย
ไฟฟ้าจากระบบกักเก็บพลังงานสามารถไปได้ทั้ง Prosumer ที่ติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานควรได้ผลตอบแทน
เพ่ิมเติม หรือ Prosumer ที่ไม่ติดระบบกักเก็บพลังงานควรต้องเสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม 

1.3) ปัจจัยที่ใช้เป็นข้อกำหนดเชิงพาณิชย์ ผู้บริหารโครงการพิจารณากำหนดเองได้ภายใต้กรอบการ
ดำเนินการข้อ 1.1 เช่น รูปแบบการบริหารโครงการ รูปแบบการเสนอขายไฟฟ้าและบริการ ระบบปฏิบัติการ 
และวิธีการกำหนดราคาซื้อขาย 

ข้อเสนอรูปแบบธุรกิจ 

จากกรอบการออกแบบข้างต้น สถาบันฯ ได้จัดทำรูปแบบธุรกิจรวมทั้งสิ้น 11 รูปแบบ แบ่งเป็น 

▪ Specific Model จำนวน 5 รูปแบบ คือ Neighbor Model (1 รูปแบบ), ESS Community (2 
รูปแบบ) และ Microgrid (2 รูปแบบ) โดยที่แต่ละรูปแบบจะมีเงื ่อนไข (Specific Condition) เพิ่มเติมจาก
เกณฑ์ขนาดพื้นที่และการจัดสรรพลังงานไฟฟ้าให้มีความสูญเสียน้อยที่สุด กล่าวคือ  

Neighbor Model:  DSO เป็นผู้ดำเนินโครงการ และ Prosumer ต้องติดตั้งระบบกักเก็บพลังงาน 

ESS Community:  ตัวกลางต้องติดตั้งระบบกักเก็บพลังงาน 

Microgrid:  รูปแบบการบริหารพลังงานในพ้ืนที่ต้องเป็นการบริหารจัดการแบบไมโครกริด 

▪ Common Model จำนวน 6 รูปแบบ คือ Community (3 รูปแบบ) และ Marketplace Model 
(3 รูปแบบ) 
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เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความเป็นไปได้ของรูปแบบธุรกิจ 

ในการคัดกรองรูปแบบธุรกิจตามข้อเสนอข้างต้นทั้ง 11 รูปแบบ เพื่อคัดกรองรูปแบบธุรกิจที่มีความ
เป็นไปได้มากที่สุด 3 ลำดับแรกในมุมมองทางธุรกิจ (Business View Point) เพื่อการจัดทำขั ้นตอนการ
ปฏิบัติงานในภาพรวม (High Level Work Flow) เป็นข้อมูลฐานในการวิเคราะห์แนวทางการกำกับดูแล อัน
รวมถึงการแก้ไขในประเด็นกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สถาบันฯ กำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้  

วิธีการเก็บข้อมูล : การประชุมกลุ่มย่อยเชิงปฏิบัติการ (Focus Group) จากผู้เชี่ยวชาญในกิจการไฟฟ้า  

กระบวนการที่ใช้เก็บข้อมูล : ประกอบด้วยขั้นตอนหลัก ดังนี้  

1) การรวบรวมข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินธุรกรรมซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P ตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินความเป็นไปได้ (Feasibility Analysis) โดยที่ไม่นำปัจจัยทางด้านกฎหมายมาพิจารณา 

2) การจัดทำตารางการประเมินผลความเป็นไปได้ของรูปแบบธุรกิจ  โดยต้องวิเคราะห์ผู้ได้ประโยชน์ 
และ ผู้เสียประโยชน์ ของแต่ละปัจจัย รวมถึงต้องกำหนดคำอธิบายระดับคะแนนของแต่ละปัจจัย 

3) การลงคะแนนโดยผู้เชี่ยวชาญที่ได้เข้าร่วมในงานประชุมกลุ่มย่อยเชิงปฏิบัติการ “ปัจจัยที่เหมาะสม
ในการพิจารณารูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ของประเทศไทย” เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 
พ.ศ. 2563 โดยการทำกิจกรรม 1) Post-it Activity และ 2) การลงคะแนนในตารางการประเมินผลความ
เป็นไปได้ของรูปแบบธุรกิจ สรุปปัจจัยที่นำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินทั้งสิ้น 32 ปัจจัย และสรุปผลการ
ลงคะแนนประเมินผลความเป็นไปได้ของรูปแบบธุรกิจ สรุปผลรูปแบบธุรกิจที่ได้คะแนนสูงสุด 3 ลำดับที่ได้
คะแนนสูงสุด คือ 

อันดับที่ 1 Neighbor Model บริหารงานโดย DSO 
อันดับที่ 2  Community Model ที่บริหารงานโดย Agent  
อันดับที่ 3  Community Model ที่บริหารงานโดย Platform Operator 

สถาบันฯ ได้เปรียบเทียบจุดเด่นและจุดด้อยของแต่ละรูปแบบ โดยแสดงผลการเปรียบเทียบได้ดัง
ตารางที่ 5 

ตารางที่ 5 จุดเด่นและจุดด้อยของรูปแบบธุรกิจที่มีความเป็นไปได้สูงสุดสำหรับประเทศไทย 3 ลำดับ 

รูปแบบธุรกิจ จุดเด่น จุดด้อย 

1. Neighbor Model 
บริหารงานโดย 
DSO1 

▪ เนื ่องจาก DSO เป็นผู ้ดำเนินงานทำให้ 
DSO มีข้อมูลประกอบการบริหารจัดการได้
แบบเบ ็ดเสร ็จ รวมถ ึงม ีข ้อกำหนดให้ 
Prosumer ต ้ อ งต ิ ดต ั ้ ง ร ะบบก ั ก เ ก็ บ
พลังงาน ทำให้ไม่ส ่งผลกระทบต่อการ

▪ เนื่องจากผู้ซื้อและผู้ขายต้องดำเนินการจับ
คู่สัญญากันเอง จึงอาจทำให้จำนวนผู้ซื้อ
ขายจับคู ่ก ันได ้น ้อย และส่งผลให้เกิด
ปริมาณการซื้อขายไฟฟ้าน้อย ดังนั้นจึงควร
มีการพัฒนาแพลตฟอร์มที่เปิดโอกาสให้ผู้
ซื้อขายจับคู่กันได้เพื่ออำนวยความสะดวก

 
1 สถาบันฯ มีความเห็นว่าภาครัฐอาจพิจารณาเพิ่มเติมข้อยกเว้นพิเศษ อย่างเช่น ข้อกำหนดด้านขอบเขตพื้นที่สำหรับคู่สัญญาที่จับคู่ได้แต่อยู่ขา้ม
เขตระบบส่ง/จำหน่ายไฟฟ้า ให้สามารถเข้าร่วมโครงการได้ โดยจะต้องจ่ายค่าบริการโครงข่ายในอัตราที่เหมาะสม และ/หรือ ข้อกำหนดด้านระบบ
กักเก็บพลังงานตามความเหมาะสมกับสถานการณ์และราคาของระบบในอนาคต 
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รูปแบบธุรกิจ จุดเด่น จุดด้อย 

บริหารจัดการระบบไฟฟ้าของส่วนกลาง
มากนัก 

▪ สามารถใช้ระบบปฏิบัติการ/ธุรกรรมการ
ชำระเงินเดิมของ DSO ได้ แต่อาจต้องมี
การปรับปรุงระบบเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถ
เก็บข้อม ูลแยกธุรกรรม P2P ได ้อย ่าง
ชัดเจน 

▪ ระบบการซื้อขายไม่ซับซ้อน 

ให้แก่ผู้มีความประสงค์ที ่จะซื้อขายไฟฟ้า
แบบ P2P เพิ่มเติม 

▪ มีความยืดหยุ่นในการซื้อขายน้อยเนื่องจาก
ต้องอ้างอิงทั้งปริมาณและราคาตามสัญญา
ซื้อขายไฟฟ้า 

2. Community 
Model ที่
บริหารงานโดย 
Agent 

▪ Prosumer และผู ้ใช้ไฟฟ้าไม่จำเป็นต้อง
จับคู่กันมาก่อน 

▪ สามารถปรับใช้หลักเกณฑ์การกำหนดราคา
ซื้อขายไฟฟ้าได้หลากหลายรูปแบบ ซึ่งเป็น
การเพิ่มโอกาสให้ผู ้ซื ้อไฟฟ้าซื ้อไฟฟ้าใน
ราคาต่ำลง และ/หรือ ผู ้ขายไฟฟ้าขาย
ไฟฟ้าได้ในราคาที่สูงขึ้น 

▪ เนื ่องจากขอบเขตการซื ้อขายกว้างกว่า 
และ/หร ือ ม ีปร ิมาณการซื ้อขายไฟฟ้า
มากกว ่ าร ูปแบบ Neighbor หากการ
บร ิหารจัดการมีประส ิทธิภาพ จะช่วย
ส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์จากแหล่งผลิต
พลังงานแบบกระจายศูนย์ (DG) ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

▪ ผ ู ้ เล ่นใหม ่  ท ั ้ ง  Agent และ Platform 
operator ที ่มีความเชี ่ยวชาญสูง จะเป็น
ตัวเร่งให้เกิดการแข่งขันในตลาดซื้อขาย
ไฟฟ้า ซึ่งการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพและ
โปร่งใสจะผู้รับบริการ กล่าวคือ ผู้ซื้อและ
ผู้ขายไฟฟ้าในระบบ P2P มีโอกาสได้รับ
ประ โยชน ์ ส ู ง ข ึ ้ น  ต ่ า งจากร ู ปแบบ 
Neighbor ที่ไม่มีการแข่งขัน 

▪ มีร ูปแบบที ่ซ ับซ ้อนมากกว่า Neighbor 
model ต้องใช้ระบบในการประมวลผลที่มี
ประส ิทธ ิภาพสูง ซ ึ ่ งอาจทำให้ต ้องใช้
ทรัพยากรในการพัฒนาแพลตฟอร์มเป็น
จำนวนมาก 

▪ เนื ่องจากขอบเขตการซื ้อขายกว้างกว่า 
และ/หร ือ ม ีปร ิมาณการซื ้อขายไฟฟ้า
ม า ก ก ว ่ า ร ู ป แ บ บ  Neighbor ด ั ง นั้ น
ผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าจึงมีโอกาสที่จะ
เกิดขึ้นสูงกว่า ส่งผลให้การบริหารจัดการ
สมดุลไฟฟ้ามีความซับซ้อนยิ่งข้ึน 

▪ ด้วยข้อกำหนดที่ระบุให้ต้องมีการส่งข้อมูล
การผลิตและซื้อขายไฟฟ้าให้ DSO ทราบ 
จึงต้องมีการปรับปรุงระบบไฟฟ้าใหม้ีความ
ทันสมัยมากข้ึน ซึ่งอาจต้องใช้เงินลงทุนเป็น
จำนวนมาก 

▪ ปัจจ ุบ ัน ต ัวกลาง Platform operator 
และ Agent ยังไม่ได้รับอนุญาตในตลาด
ไฟฟ้าอย่างเป็นทางการ รวมถึงอัตราค่าใช้
โครงข่ายไฟฟ้ายังไม่ได้ข้อสรุป จึงอาจต้อง
ใช ้ระยะเวลาค ่อนข ้างนานก ่อนท ี ่ จะ
สามารถดำเนินการได้จริง 

3. Community 
Model ที่
บริหารงานโดย 
Platform 
Operator 

 

รูปแบบธุรกิจที่มีความเป็นไปได้ภายใต้กรอบเวลาดำเนินโครงการในระยะเวลาต่าง ๆ 

▪ ในระยะสั้นถึงระยะกลาง ซึ่งเป็นช่วงคาบเกี่ยวของการแก้ไข/เพิ่มเติม ระเบียบการดำเนินงานใน
กิจการไฟฟ้าและยังไม่มีการอนุญาตให้มี Retailer : ภาครัฐควรพิจารณาขยายขอบเขตอำนาจดำเนินการของ 
กฟน. และ กฟภ. ซึ่งปัจจุบันทำหน้าที่เสมือนเป็น Retailer อยู่แล้วให้ครอบคลุมการบริหารธุรกรรมซื้อขาย
ไฟฟ้าแบบ P2P ได้  
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ในส่วนของการเปิดเสรีในระดับตัวกลางใหม่ที่จะเข้าช่วยขับเคลื่อนธุรกรรมซื้อขายไฟฟ้า ทั ้งใน
รูปแบบของ Agent และ Platform Operator นั้น สถาบันฯ คาดการณ์ว่ามีความเป็นไปได้และใช้กรอบเวลา
ดำเนินการแก้ไข/ เพิ่มเติม ระเบียบต่าง ๆ ที่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จในระยะสั้นถึงปานกลางเช่นกัน 
โดยสรุปผู้ที่จะทำหน้าที่บริหารโครงการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P ดังนี้ 

One-to-One บริหารงานโดย กฟน. หรือ กฟภ. เสมือนเป็น Retailer 

Many-to-One บริหารงานโดย Agent หรือ Platform Operator โดยต้องประสานงานกับ 
กฟน. หรือ กฟภ. เสมือนเป็น Retailer 

▪ ในระยะยาว ภายหลังการเปิดเสรีในกิจการไฟฟ้าระดับค้าปลีก ซึ่งจะมี Retailer รายใหม่เกิดข้ึน โดย
มีขอบเขตดำเนินการได้ทั้งในธุรกรรมการจำหน่ายไฟฟ้ารายปลีกและการบริหารธุรกรรม P2P แล้ว Retailer 
รายใหม่นั้นก็จะเข้ามารับหน้าที่บริหารโครงการแทน กฟน. และ กฟภ. ภายใต้หลักการที่กำหนดได้ 

สถาบันฯ มีความเห็นว่าในรูปแบบธุรกิจแบบ Specific Model ทั้ง 5 รูปแบบสามารถเสนอเป็นแผนงาน
ระยะสั้นถึงปานกลางได้ โดยที่ กฟภ. หรือ กฟภ. จะเป็นผู้ทำหน้าที่ในบทบาทของ Retailer และ Specific 
Model ทุกรูปแบบมีความเป็นไปได้ในการดำเนินการในระยะยาวโดย Retailer รายใหม่ที่ได้รับอนุญาตให้มผีู้
ประกอบธุรกิจผู้จำหน่ายไฟฟ้ารายปลีก ภายใต้หลักเกณฑ์ของ Specific Model แต่ละรูปแบบ 

ในรูปแบบธุรกิจแบบ General Model ทั้ง 6 รูปแบบนั้น สามารถเสนอเป็นแผนงานระยะสั้นถึงปาน
กลางได้ 4 รูปแบบ เฉพาะรูปแบบการบริหารภายใต้โครงสร้าง Many-to-One โดยที่ กฟภ. หรือ กฟภ. จะเป็น
ผู้ทำหน้าที่ในบทบาทของ Retailer คือ รูปแบบที่ 5, 6, 10 และ 11 โดยภายใต้กรอบดำเนินการระยะยาว
ภายหลังที ่มีการอนุญาตให้มี Retailer รายใหม่แล้ว รูปแบบธุรกิจแบบ General Model ทั ้ง 6 รูปแบบ 
สามารถดำเนินการได้โดย Retailer ผู้ได้รับอนุญาต 

ตารางที่ 6 ข้อเสนอรูปแบบธุรกิจที่มีความเป็นไปได้ภายใต้กรอบเวลาดำเนินโครงการในระยะเวลาต่าง ๆ 

กรอบเวลา Specific Model General Model 
ระยะสั้น Model 1  Neighbor Model  
ระยะปาน

กลาง* 
Model 3  ESS Community Model (Agent) Model 5  Community Model (Agent) 
Model 8  Microgrid Model (Agent) Model 6  Community Model (Platform 

Operator) 
Model 2  ESS Community Model 

(Retailer) 
Model 11  Marketplace (Platform 

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

ระยะยาว** Specific Model ทุกรูปแบบ Model 4  Community Model (Retailer) 
Model 9  Marketplace (Retailer) 
รวมถึง General Model 5, 6, 10, 11 

หมายเหตุ : เรียงตามผลคะแนนท่ีจัดลำดับในกิจกรรม Focus Group 
* กฟน. และ กฟภ. ทำหน้าท่ีเสมอืนเป็น Retailer ภายใต้กรอบเวลาดำเนินงานระยะปานกลาง 
** Retailer ผู้บริหารโครงการ คือ ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจผู้จำหน่ายไฟฟ้ารายปลีก 
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บทที่ 7 การศึกษาและทบทวน ขั้นตอนการซื้อขายไฟฟ้า ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ที่ใช้อยู ่ใน
ปัจจุบันที่มีความเกี่ยวข้องหากมีการซื้อขายไฟฟ้าสำหรับ Prosumer ที่สอดคล้องกับรูปแบบการซื้อขาย
ไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ที่นำเสนอ 

กฎหมาย กฎหมายลำดับรองและระเบียบของประเทศไทยที่ใช้อยู่ในปัจจุบันที่มีความเกี่ยวข้องกับ
การซื้อขายไฟฟ้า 

 ในการประกอบกิจการไฟฟ้าโดยภาคเอกชนนั้นมีกฎหมายหลายฉบับเข้ามาเกี่ยวข้องในทุกขั้นตอนของ
กระบวนการพัฒนาโรงไฟฟ้า สำหรับกระบวนก่อนการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้าและใบอนุญาต
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องนั้น ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าที่ประสงค์จะขายไฟฟ้าเข้าระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิต การไฟฟ้านครหลวง หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะต้องทำตามกระบวนการรับซื้อไฟฟ้าที่กำกับดูแล
โดยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ที่อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
พลังงาน พ.ศ. 2550 ออกระเบียบและประกาศรับซื้อไฟฟ้า ซึ่งมีความแตกต่างกันไปตามรายละเอียด เช่น 
ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง เทคนิค วิธีการคัดเลือก และอัตรารับซื้อไฟฟ้า เป็นต้น 

เมื่อผู้ยื่นขายไฟฟ้าได้รับการคัดเลือก ในขั้นตอนต่อมาบุคคลนั้นก็ต้องการตรวจสอบการใช้ประโยชน์
ที่ดินกับพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่น ๆ ว่าการใช้ประโยชน์ที่ดินในการสร้าง
โรงไฟฟ้านั้นถูกจำกัดหรือไม ่เนื่องจากโรงไฟฟ้าเป็นโรงงานจำพวกที่ 3 ลำดับที่ 88 ตามพระราชบัญญัติโรงงาน 
พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 เว้นแต่จะเป็นโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าที่ได้รับการยกเว้น 
จากนั้นผู้ที ่ประสงค์จะตั้งโรงไฟฟ้าก็จะต้องจัดทำรายงานด้านสิ่งแวดล้อมและจัดรับฟังความคิดเห็นตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
พลังงาน พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 โดยรูปแบบของ
การจัดทำรายงานด้านสิ่งแวดล้อมนั้นแตกต่างกันออกไปตามประเภทและขนาดของโรงไฟฟ้า  

เมื ่อผ ู ้ประกอบกิจการดำเน ินการตามขั ้นตอนข้างต้นแล้วจ ึงจะขอใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าตาม
พระราชบัญญัต ิการประกอบกิจการพลังงาน  พ.ศ. 2550 ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานตาม
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522 โดยในระหว่างการก่อสร้าง ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้าประเภทใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าต้องนำส่ง
เงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 นอกจากนี้ เมื่อ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าแล้วเสร็จ ผู้ประกอบการจะต้องขอใบรับรองการก่อสร้างอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2558 และใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุมตาม
พระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. 2535 หากมขีนาดการผลิตตั้งแต่ 200 กิโลโวลต์แอมแปร์
ขึ้นไป 

แม้ว่า พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 48 จะกำหนดให้การอนุญาต
ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองและกฎหมายว่า
ด้วยการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน เป็นอำนาจหน้าที่ของ กกพ. แต ่กกพ. ก็มีอำนาจตามมาตรานี้อย่างจำกัด
โดย กกพ. ต้องมีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องเพื่อกำหนดขอบเขตการให้
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อนุญาตของ กกพ. และกำหนดขั้นตอนการขอความเห็นจากหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องเพื่อนำมาประกอบการ
อนุญาต ทำให้การขออนุญาตตามกฎหมายข้างต้นบางส่วนยังต้องขอใบอนุญาตจากหน่วยงานเดิม 

นอกจากนี้ ก่อนที่ผู้ประกอบการจะทดลองเดินเครื่องจักรอุปกรณ์โดยเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า
นั้นจะต้องแจ้งวัน เวลา และระยะเวลาการทดลองเดินเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ให้ศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าทราบ
เพื่อขอความเห็นชอบ โดยอุปกรณ์ที่ใช้เชื ่อมต่อกับระบบโครงข่ายพลังงานของผู้รับใบอนุญาตที่มีระบบ
โครงข่ายพลังงานต้องมีมาตรฐาน มีการตรวจสอบ และการรับรองผลการตรวจสอบตามระเบียบที่  กกพ. 
ประกาศกำหนด และเม่ือผู้รับใบอนุญาตพร้อมให้ประกอบกิจการส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการ
ประกอบกิจการเพื่อจําหน่ายหรือใช้ภายในกิจการของตนเอง ผู้รับใบอนุญาตต้องแจ้งต่อสํานักงาน กกพ. ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน และในการดำเนินกิจการนั้น ผู้ประกอบกิจการพลังงานจะถูก กกพ. ที่อาศัยอำนาจ
ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ประกอบกับระเบียบและประกาศต่าง ๆ กำกับ
ดูแลในเรื่องต่าง ๆ อาทิ เช่น การป้องกันการผูกขาด ค่าบริการ มาตรฐานทางวิศวกรรมและความปลอดภัย 
มาตรฐานการให้บริการ มาตรฐานของสัญญาให้บริการไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้า และการระงับข้อพิพาท เป็น
ต้น 

การทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายแบบ P2P ในธุรกิจอื่นๆ ของประเทศไทย 

การให้บริการเป็นตลาดกลางในการซื ้อขายสินค้าหรือบริการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (E-
Marketplace) เป็นการประกอบพาณิชยกิจที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์าตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ 
พ.ศ. 2499 นอกจากนั้นต้องจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงตามพระราชบัญญัติขายตรงและ
ตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 ต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค นอกจากนั้นในปัจจุบัน สำนักงาน
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ได้ยกร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการ
แพลตฟอร์มดิจิทัลที่ต้องแจ้งให้ทราบ พ.ศ. .… เพื่อให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลเป็นบริการที่ต้องแจ้งให้
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ทราบก่อนการประกอบธุรกิจ 

ปัจจุบันกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกกฎหมายเกี ่ยวกับธุรกิจระบบหรือ
เครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล  ที่เรียกว่า P2P lending platform 
เพื่อกำหนดคุณสมบัติของการเป็นผู้ประกอบธุรกิจ ระบบงานรองรับการดำเนินธุรกิจ กำหนดคุณสมบัติการ
เป็นผู ้ให้กู้และผู ้กู้ การประเมินความเสี ่ยง การเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง โปร่งใสและเป็นธรรม และ
กระบวนการรับเรื่องร้องเรียนอย่างเหมาะสมของผู้ประกอบธุรกิจ  ทั้งนี้ เพื่อให้การกำกับดูแลดำเนินไปด้วย
ความเหมาะสม ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงกำหนดให้ผู้ที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจต้องเข้าร่วมทดสอบและ
พัฒนานวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีใหม่มาสนับสนุนการให้บริการทางการเงิน  (Regulatory Sandbox) จน
ประสบความสำเร็จและพร้อมให้บริการในวงกว้างก่อนจึงจะสามารถยื่นคำขออนุญาตประกอบธุรกิจ  P2P 
lending platform เนื่องจากแม้ว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวจะทำให้ผู้กู้สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้สะดวก  รวดเร็ว 
และต้นทุนถูกกว่าการกู้จากธนาคารโดยตรงตามปกติ  เป็นเพราะการนำเทคโนโลยีมาใช้ลดขั้นตอนที่ยุ่งยาก
และใช้เวลานาน ทำให้มีต้นทุนที่ต่ำกว่า แต่อย่างไรก็ตาม P2P Lending ดังกล่าวก็มีความเสี่ยงในหลาย ๆ ด้าน 
เช่น ความเสี่ยงที่ผู้กู้จะก่อหนี้เกินความสามารถในการชำระหนี้ของตน หรือความเสี่ยงที่ผู้ให้กู้อาจไม่ได้รับชำระ
หนี้คืนตามสัญญา  
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นอกจากการจัดหาเงินทุนด้วยการกู้ยืมเงินแล้ว ในปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและอินเตอร์เน็ตมา
ใช้ในการพัฒนาช่องทางการจัดหาเง ินทุนจากคนจำนวนมากให้กับผู ้ที ่ต ้องการใช้เง ินหรือที ่ เร ียกว่า  
crowdfunding platform ด้วยการออกหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนหรือตราสารหนี้  (security-based 
crowdfunding) เสนอขายต่อประชาชน ซึ่งเข้าลักษณะเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนอยู่ภายใต้
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการกำกับตลาดทุนออกประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2562 เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบ
คราวด์ฟันดิง ลงวันที่ 12 เมษายน 2562 เพื่อกำกับดูแลการระดมทุนด้วยวิธีคราวด์ฟันดิง โดยการกำกับดูแล
ผู้ให้บริการ Funding Portal แล้วให้ Funding Portal เป็นพิจารณาคัดกรองบริษัทท่ีจะเข้ามาระดมทุน 

เนื่องจากได้มีการนำสินทรัพย์ดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือในการระดมทุนต่อประชาชน เป็นสื่อกลางในการ
แลกเปลี่ยน รวมถึงนำมาซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล  รัฐบาลจึงได้ออกพระราช
กำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 เพ่ือกำกับดูแลการระดมทุนผ่านสินทรัพย์ดิจิทัล (Initial 
Coin Offering : ICO) รวมทั้งการประกอบธุรกิจและการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลซึ่งได้แก่ คริป
โทเคอร์เรนซี (Cryptocurrency) และ โทเคนดิจิทัล (Digital Token) โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อคุ้มครองผู้ลงทุน ลดความเสี่ยงจากการถูกหลอกหรือถูกเอาเปรียบ โดย
การออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชนที่มีเจตนาชักชวน (Solicit) ผู้ลงทุนไทย ต้องได้รับอนุญาตจาก
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) การเสนอขายโทเคนต้องทำผ่านผู้ให้บริการ
ระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal) ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ส่วนศูนย์ซื้อขาย 
นายหน้า และผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล ต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง 

การศึกษาและวิเคราะห์กฎหมาย กฎหมายลำดับรองและระเบียบที่ใช้อยู ่ในปัจจุบันที ่มีความ
เกี่ยวข้องกับการซื้อขายไฟฟ้าสำหรับ Prosumer แบบ P2P ในต่างประเทศ 

ประเทศเกาหลีใต้ 

Electricity Business Act เป็นกฎหมายหลักในการกำกับดูแลการซื้อขายไฟฟ้าในประเทศเกาหลีใต้  
โดยมี Ministry of Trade, Industry and Energy หรือ MOTIE เป็นองค์กรหลักที่มีหน้าที่กำกับดูแลด้าน
นโยบายในภาคพลังงานไฟฟ้าและออกใบอนุญาตและรับจดทะเบียนการประกอบธุรกิจไฟฟ้า  Prosumer ใน
ประเทศเกาหลีใต้จะต้องมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้า และถ้าผลิตไฟฟ้าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจาก
พล ั ง งานหม ุน เว ี ยนหร ื อพล ั ง งาน ใหม ่ตามท ี ่ ก ำหนดใน  New Energy and Renewable Energy 
Development, Use, and Distribution Promotion Act ที่มีขนาดกำลังการผลิตไม่เกิน 1,000 กิโลวัตต์ 
สามารถขายไฟฟ้าใน Korea Power Exchange (KPX) ผ่านผู้ประกอบธุรกิจนายหน้าพลังงานไฟฟ้าขนาดเล็ก 
(Small-scale power brokerage business operators) หรือหากเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
หรือพลังงานใหม่ ซึ่งมีขนาดกำลังการผลิตไม่เกิน 1,000 กิโลวัตต์ สามารถขายพลังงานไฟฟ้าโดยไม่ผ่านตลาด
ไฟฟ้า KPX ให้แก่ผู ้ประกอบธุรกิจขายไฟฟ้า (Electricity sales business) ได้โดยตรง โดยหากผลิตจาก
อุปกรณ์กำเนิดไฟฟ้าโซล่าเซลล์สามารถขายไฟฟ้าที่เหลือจากการบริโภคด้วยตนเองได้ทั้งหมดหรือหากไม่ได้
ผลิตจากอุปกรณ์กำเนิดไฟฟ้าโซล่าเซลล์สามารถขายไฟฟ้าได้ในปริมาณน้อยกว่าร้อยละ 50 ของไฟฟ้าที่ผลิตได้
ทั้งป ีอีกกรณีคือการขายไฟฟ้าให้แก่เพ่ือนบ้านโดย Prosumer ต้องผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ที่มีขนาดกำลังการ
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ผลิตไม่เกิน 1,000 กิโลวัตต์ และต้องหาผู้ใช้ไฟฟ้านั้นเองและต้องให้ผู้ประกอบธุรกิจขายไฟฟ้าเป็นนายหน้าของ
ธุรกรรมจำหน่ายไฟฟ้านั้น 

ค่าธรรมเนียมการใช้งาน (Usage fees) และเงื่อนไขอื่น ๆ ของการใช้โครงข่ายไฟฟ้าที่ผู้ประกอบธุรกิจ
ระบบส่งไฟฟ้าหรือผู้ประกอบธุรกิจระบบจำหน่ายไฟฟ้ากำหนดขึ้นจะต้องได้รับการอนุมัติจาก  MOTIE โดย
ค่าธรรมเนียมการใช้งานต้องเป็นต้นทุนบวกกับกำไรที่เหมาะสม ต้องรับประกันการใช้โครงข่ายไฟฟ้าโดยไม่มี
การเลือกปฏิบัติ และต้องกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิและหน้าที่ในการใช้โครงข่ายไฟฟ้าให้ชัดเจน ใน
กรณีท่ีผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่ายเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานใหม่ที่มีกำลังการผลิตไม่เกิน 1 
เมกะวัตต์ ทาง KEPCO จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าก่อสร้างสำหรับการก่อสร้างขึ้นใหม่หรือการขยายขนาดโครงข่าย
ระบบส่งไฟฟ้าและโครงข่ายระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพ่ือให้ผู้ขอเชื่อมต่ออุปกรณ์ของตนกับโครงข่าย  

ประเทศเยอรมนี 

Energiewirtschaftsgesetz : EnWG (Energy Industry Act) เป็นกฎหมายควบคุมโครงข่ายไฟฟ้า
เพ่ือให้มีการแข่งขันทางการค้าที่มีประสิทธิภาพ โดยอยู่ระหว่างการแก้ไขให้เป็นไปตาม Clean Energy for All 
Europeans package ของสหภาพยุโรปซึ่งให้การยอมรับสิทธิในการซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแบบ 
Peer-to-peer ของผู้ใช้ไฟฟ้าที่ผลิตพลังงานทดแทนด้วยตัวเอง (Renewables self-consumers) โดยกิจการ
ไฟฟ้าในประเทศเยอรมันกำกับดูแลโดย Bundesnetzagentur (BNetzA) เป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลโครงข่าย
ระดับสหพันธรัฐ (Federal Network Agency) 

Prosumer ในประเทศเยอรมนี ที่ต้องการจำหน่ายไฟฟ้าในฐานะผู้จำหน่ายไฟฟ้า (Supplier) จะต้องมี
ใบอนุญาตตาม Electricity Tax Act (StromStG) โดยมีข้อยกเว้นคือ  

1. ผลิตไฟฟ้าด้วยระบบที่มีกำลังไฟฟ้าเพียงเล็กน้อยไม่เกิน 2 เมกะวัตต์และจำหน่ายไฟฟ้านี้ให้กับ 
บริษัทจำหน่ายไฟฟ้า 

2. ผลิตไฟฟ้าด้วยระบบที่มีกำลังไฟฟ้าเพียงเล็กน้อยไม่เกิน 2 เมกะวัตต์และไฟฟ้าเป็นไปตามข้อกำหนด
ทางกฎหมายสำหรับการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนและไม่ได้ให้บริการผ่านระบบโครงข่ายไฟฟ้า
สาธารณะ (เช่น ผ่าน "สายตรง" (Direct line) ไปยังเพื่อนบ้าน) (StromStG มาตรา 9) 

EnWG กำหนดให้ผู้ให้บริการโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าต้องให้ทุกคนใช้บริการโครงข่ายโดยไม่เลือกปฏิบัติ
และปราศจากการปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมในด้านเงื่อนไขในการใช้บริการโครงข่าย  ผู้ใช้โครงข่ายมีสิทธิทำ
สัญญาการใช้โครงข่าย (Network usage contract) ค่าใช้โครงข่าย (Network charges) ไม่ขึ ้นอยู ่กับ
ระยะทางของสายส่งที่ใช้ (ระยะทางที่ส่งไฟฟ้าเข้าโครงข่ายถึงระยะทางที่เอาไฟฟ้าออกจากโครงข่าย)  ค่าใช้
โครงข่ายจะคำนวนตามหลัก Revenue cap ซึ่งเป็นการคำนวนโดยมีการจำกัดรายได้ขั้นสูงโดยองค์กรกำกับ
ดูแลซึ่งจะทำให้ผู้ให้บริการโครงข่ายไม่ได้เงินจากค่าใช้โครงข่ายมากกว่าที่องค์กรกำกับดูแลกำหนด และต้องใช้
วิธี Cost object accounting คือการกระจายรายได้ค่าใช้โครงข่ายทั้งหมดไปทุกระดับโครงข่ายและทุกหน้าที่
ดำเนินงานของโครงข่าย 

ประเทศเนเธอร์แลนด์ 

The Netherlands Authority for Consumers & Markets (ACM) เป็นหน่วยงานกำกับดูแลการ
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ประกอบกิจการไฟฟ้า โดยมีกฎหมายหลัก คือ Elektriciteitswet (Electricity Act) ซึ่งกำหนดให้การจำหน่าย
ไฟฟ้าให้ผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กท่ีเป็นลูกค้าท่ัวไปหรือลูกค้าธุรกิจขนาดเล็กท่ีมีการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าขนาดไม่เกิน 
3X80A ต้องได้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าจาก ACM โดยมีข้อยกเว้น คือ 

1. การจำหน่ายไฟฟ้าร่วมกับผู ้ที ่มีใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าในฐานะผู ้ขายต่อ  (Reseller) โดยทำ 
Cooperation agreement  

2. การจำหน่ายไฟฟ้าผ่าน Direct line ที่เชื่อมต่อระบบผลผลิตไฟฟ้าของผู้ผลิตไปยังระบบไฟฟ้าของ
ผู้บริโภคซึ่งไม่มีการเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าหรือการเชื่อมต่ออื่น 

Prosumer ในประเทศเนเธอร์แลนด์ที่ไม่ต้องการหรือไม่สามารถขอใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าด้วยตนเอง 
สามารถขายไฟฟ้าร่วมกับผู้ได้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า โดยวิธีการที่เรียกว่า “การขายต่อพลังงาน (Resale 
of energy) ซึ่งจะทำให้ตามกฎหมายแล้ว Prosumer จะอยู่ในฐานะตัวกลาง (Intermediary) ไม่ใช่ผู้จำหน่าย
พลังงาน (Seller of energy) แต่อย่างไรก็ตาม Prosumer เหล่านี้ ก็จะต้องปฏิบัติตาม Electricity Act และ 
Regulation on consumers and monitoring of the Electricity Act 1998 and the Gas Act 

ส่วนผู้ได้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าหน้าที่ที่จะต้องจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ทุกคนโดยไม่เลือกปฏิบัติใน
ราคาและเงื่อนไขที่เหมาะสมและจะต้องใช้สัญญาต้นแบบที่  ACM กำหนด นอกจากนั้นยังมีหน้าที่ให้ข้อมูลแก่
ลูกค้าเก่ียวกับแหล่งกำเนิดและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของไฟฟ้าที่จำหน่ายให้แก่ลูกค้า เพ่ือให้ลูกค้าสามารถ
เปรียบเทียบข้อมูลนี้กับผู้จำหน่ายไฟฟ้ารายอื่น และอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ผู้ได้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า
จะต้องให้ลูกค้าข้ันสุดท้ายได้เลือกแหล่งพลังงานสำหรับการผลิตไฟฟ้า 

ผู้ให้บริการโครงข่ายไฟฟ้า (Grid operator) ของประเทศเนเธอร์แลนด์จะต้องยอมให้มีการเข้าถึง
โครงข่ายไฟฟ้าของตนโดยไม่เลือกปฏิบัติ แต่ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนไม่ได้รับสิทธิพิเศษ (Priority) ใน
การเข้าถึงโครงข่าย โดยการเชื่อมต่อเพ่ือป้อนไฟฟ้าเข้าสู่โครงข่ายจะต้องแจ้งให้ผู้จำหน่ายไฟฟ้าทราบด้วย โดย 
Grid operator มีหน้าที่ตรวจสอบความเหมาะสมในการผลิตไฟฟ้า ความเหมาะสมของอุปกรณ์เครื่องวัด 
(Measuring device) ผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่ายจะต้องชำระค่าเชื่อมต่อโครงข่ายซึ่งแบ่งเป็นค่าเชื่อมต่อโครงข่าย
ครั้งแรกและค่าบำรุงรักษารายปี 

การศึกษาและวิเคราะห์กฎหมาย กฎหมายลำดับรองและระเบียบของประเทศไทยท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน 
และมีความเกี่ยวข้องหากมีการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ที่นำเสนอ 

Prosumer ซึ่งเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์บนหลังคาซึ่งมีกำลังการผลิตติดตั้ง
ต่ำกว่า 1,000 กิโลโวลตแอมแปร์ซึ่งไม่ต้องขอใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าแต่จะมีผลให้ กกพ.จะไม่มีอำนาจในการ
กำกับดูแลเนื่องจากไม่ใช่ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า จึงควรกำหนดให้ Prosumer เป็นการประกอบ
กิจการพลังงานที่ต้องได้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า หรือให้ Prosumer เป็นการประกอบกิจการพลังงานที่
ต้องได้รับใบอนุญาตประเภทใหม่โดยลดขั้นตอนด้านเอกสารและยกเว้นค่าธรรมเนียม นอกจากนั้น ควรมีการ
กำหนดคุณสมบัติ ขอบเขตงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบของ Prosumer ให้ชัดเจนเพื่อประโยชน์ในการกำกับ
ดูแลให้เหมาะสม 

ความหมายของผู้ประกอบกิจการจําหน่ายไฟฟ้าในประกาศ กกพ. เรื่อง การกำหนดประเภทและอายุ
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ใบอนุญาตฯ ที่หมายถึง ผู้ที่จําหน่ายไฟฟ้าให้แก่ผู ้ใช้ไฟฟ้าซึ่งมิใช่ผู ้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า  มี
ข้อยกเว้นที่กว้างเกินไป ทำให้การจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้าทุกประเภทไม่ต้อง
ขอรับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า ให้มีข้อยกเว้นที่แคบลง จำกัดเฉพาะการจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
การไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซึ่งมีโครงข่ายไฟฟ้าเท่านั้นที่ไม่ต้องขอรับใบอนุญาตจำหน่าย
ไฟฟ้า และควรกำหนดคุณสมบัติ ขอบเขตงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบของ Retailer ให้มีความชัดเจน
สอดคล้องกับการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P 

Agent และ Platform operator เป็นการประกอบกิจการไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่เป็นกิจการไฟฟ้าใหม่จึงยัง
ไม่มีกฎหมายกำกับดูแล จึงควรมีการแก้ไขระเบียบ กกพ. ว่าด้วยการขอรับใบอนุญาตฯ โดยเพิ่ม Agent และ 
Platform operator เป็นการประกอบกิจการพลังงานประเภทหนึ่งที่ต้องขอรับใบอนุญาตและควรกำหนด
คุณสมบัติ ขอบเขตงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบของ Agent และ Platform operator ให้มีความชัดเจน
สอดคล้องกับการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P 

ในส่วนของข้อกำหนดที่ใช้บังคับสำหรับทุกรูปแบบธุรกิจที่เสนอซึ่งได้แก่  การประเมินทางเทคนิค 
(Technical Evaluation) เพ่ือกำหนดเพดานสูงสุดที่ Prosumer จะสามารถเสนอขายไฟฟ้าได้ การติดสมาร์ท
มิเตอร์ การจัดส่งข้อมูลกำลังการผลิต ประมาณการผลิต และข้อมูลธุรกรรมการซื้อขายไฟฟ้า ในปัจจุบันยังไม่มี
กฎหมายกำกับดูแลในเรื่องนี้ กกพ. จึงควรอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 
2550 มาตรา 11 ออกระเบียบมากำกับดูแลในประเด็นดังกล่าวข้างต้น 

ในส่วนของความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือของธุรกรรมทางการเงิน มีระเบียบ กกพ. ว่าด้วยการขอรับ
ใบอนุญาตฯ กำหนดคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะประกอบกิจการพลังงาน (ทุกประเภท) ไว้ว่า ต้องมีศักยภาพ
ทางการเงินและทางเทคนิคเพียงพอที่จะกอสรางและดําเนินกิจการพลังงาน จึงไม่จำเป็นต้องมีการแก้ไขหรือ
ร่างกฎหมายขึ้นใหม่ในประเด็นนี้แต่อย่างใด ในเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection) ของทั้ง 
Prosumer และ ผู้ใช้ไฟฟ้า ก็มีพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กำกับดูแลในเรื่องนี้แล้ว 
จึงไม่จำเป็นต้องแก้ไขหรือร่างกฎหมายขึ้นใหม่ในประเด็นนี้แต่อย่างใดเช่นเดียวกัน 

ส่วนข้อกำหนดที่ใช้บังคับเฉพาะแต่ละรูปแบบธุรกิจที่นำเสนอ ซึ่งได้แก่ ขอบเขตพื้นที่ดำเนินการของ
ตัวกลาง สิทธิในการเปลี่ยนตัวกลาง การติดตั้งระบบกักเก็บพลังงาน การเป็น Microgrid บริหารโดย Retailer 
หรือ Agent ในปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายรองรับในเรื่องเหล่านี้  กกพ. จึงควรอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 11 ออกระเบียบมากำกับดูแลในประเด็นดังกล่าวข้างต้น 

ข้อกำหนดเชิงพาณิชย์ที่เปิดโอกาสให้ผู้บริหารโครงการกำหนดได้  ซึ่งประกอบด้วย รูปแบบการบริหาร
โครงการ รูปแบบการเสนอขายไฟฟ้าและบริการ ระบบปฏิบัติการ วิธีการกำหนดราคาซื้อขาย ช่องทางการเข้า
ร่วมธุรกรรม วิธีการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ หลักเกณฑ์และวิธีการในการส่งคำสั่งซื้อและคำสั่งขายไฟฟ้าของ 
Prosumer และผู้ใช้ไฟฟ้า ยังไม่มีกฎหมายรองรับ แต่ควรเปิดโอกาสให้ตัวกลางได้กำหนดรูปแบบเชิงพาณิชย์
ด้วยตนเอง เพ่ือมีความหลากหลายและเป็นการแข่งขันระหว่างกัน 

อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการคุ้มครอง Prosumer และผู้ใช้ไฟฟ้า กกพ. ควรใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 91 ออกประกาศกําหนดแบบมาตรฐานของสัญญาเกี่ยวกับ
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การซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P  

นอกจากนัน้ในประเด็นอ่ืน ๆ เช่น การส่งข้อมูลกำลังการผลิตและประมาณการซื้อขายและข้อมูลการซื้อ
ขายให้ TSO/ DSO การจัดสรรไฟฟ้า การจัดหาพลังงานเพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าของลูกค้าก็ไม่มี
กฎหมายกำกับดูแล กกพ. ควรอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 
มาตรา 11 ออกระเบียบกำกับดูแล ส่วนมาตรฐานการให้บริการในการเก็บข้อมูลจากมิเตอร์ การออกบิลและ
เรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้า มีระเบียบรองรับอยู่แล้วจึงไม่ต้องมีการดำเนินการในเรื่องนี้ 

 

บทที่ 8 ปัญหาอุปสรรคในการกำกับดูแล Prosumer ในแต่ละขั ้นตอนการซื ้อขายไฟฟ้าสำหรับ 
Prosumer ภายใต้ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน สำหรับการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer 
แบบ P2P ที่นำเสนอ  

ปัญหาการกำกับดูแลผู้เล่นใหม่และปัญหาการกำหนดรูปแบบความสัมพันธ์ หน้าที่และความรับผิด
ระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องในการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ที่นำเสนอ 

รูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าสำหรับ Prosumer แบบ P2P ที่นำเสนอจะทำให้เกิดการเพ่ิมข้ึนของผู้เล่นเดิม
อย่าง Prosumer และมีผู้เล่นใหม่เกิดข้ึน ได้แก่ Retailer, Agent และ Platform Operator ซึ่งแม้ว่าประกาศ 
กกพ. เรื่อง การกําหนดประเภทและอายุใบอนุญาตฯ จะมีการให้ขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ้าได้ 
5 ประเภท ได้แก่ 1) ใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า 2) ใบอนุญาตระบบส่งไฟฟ้า 3) ใบอนุญาตระบบจำหน่ายไฟฟ้า 4) 
ใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า 5) ใบอนุญาตควบคุมระบบไฟฟ้า แต่ Prosumer ที่มีขนาดต่ำกว่าหนึ่งพันกิโลโวลต์
แอมแปร์ จะไม่เข้าข่ายต้องขอรับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าแต่ต้องจดแจ้งยกเว้นต่อ กกพ. ซ่ึงในต่างประเทศ 
เช่น ประเทศเยอรมนีและประเทศเนเธอร์แลนด์ Prosumer ในสองประเทศนี้ ที่มีขนาดกำลังการผลิตไม่เกิน 2 
เมกะวัตต์ ไม่ต้องขอรับใบอนุญาต และ Prosumer ในประเทศเนเธอร์แลนด์ที่จำหน่ายไฟฟ้าร่วมกับผู้ที ่มี
ใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าก็ไม่ต้องมีใบอนุญาตเช่นกัน ส่วนในประเทศเกาหลีใต้ Prosumer จะต้องมีใบอนุญาต
ผลิตไฟฟ้าแต่ไม่ต้องมีใบอนุญาตขายไฟฟ้าในการขายไฟฟ้าให้แก่เพื่อนบ้านหรือขายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจขาย
ไฟฟ้าหรือขายผ่านนายหน้าซื้อขายไฟฟ้าขนาดเล็ก ในประเทศไทยเพื่อประโยชน์ในการรวบรวมข้อมูลและ
กำกับดูแลจึงควรกำหนดให้ Prosumer เป็นการประกอบกิจการพลังงานที่ต้องได้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า
สำหรับการจำหน่ายไฟฟ้าแบบ Peer to Peer เป็นใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าประเภทใหม่ โดยยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการอนุญาตและค่าธรรมเนียมรายปี 

ในส่วนของ Retailer นั้นควรมีการแก้ไขข้อยกเว้นของการขอรับใบอนุญาตจําหน่ายไฟฟ้าให้แคบลง
จำกัดเฉพาะการจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ระบบโครงข่ายไฟฟ้า (Producer/Prosumer to Grid : P2G) ซึ่งได้แก่
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต การไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเท่านั ้น ส่วน Agent และ Platform 
Operator กฎหมายไทยในปัจจุบันยังไม่ครอบคลุมถึงการประกอบธุรกิจทั้ง 2 ประเภท และการประกอบธุรกิจ
ทั้ง 3 ประเภทมีผลกระทบโดยตรงต่อผู้ใช้ไฟฟ้า จึงควรกำหนดให้ Agent และ Platform Operator เป็นการ
ประกอบกิจการพลังงานประเภทที่ต้องขอรับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าสำหรับการจำหน่ายไฟฟ้าแบบ Peer to 
Peer ซึ่งในต่างประเทศก็มีการขอรับใบอนุญาตเช่นเดียวกัน เช่น ในประเทศเกาหลีใต้ผู้ประกอบธุรกิจขาย
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ไฟฟ้าต้องขอใบอนุญาตและนายหน้าซื ้อขายไฟฟ้าขนาดเล็กต้องจดทะเบียนกับหน่วยงานกำกับดูแล ใน
ประเทศเยอรมนีผู้จำหน่ายไฟฟ้า (Supplier) ก็ต้องมีใบอนุญาตตาม Electricity Tax Act (StromStG) และใน
ประเทศเนเธอร์แลนด์ ผู้จำหน่ายไฟฟ้าแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กก็ต้องมีใบอนุญาต (Licenses for the supply 
of electricity to small consumers) เช่นกัน  

สำหรับรายละเอียดในเรื ่องคุณสมบัติ  ขอบเขตงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบของ ของ Prosumer, 
Retailer, Agent และ Platform Operator นั้น ปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายไทยกำหนดไว้ และในต่างประเทศที่
ศึกษาก็ไม่ได้บัญญัติคุณสมบัติ ขอบเขตงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบของ Prosumer, Retailer, Agent และ 
Platform Operator ไว้โดยเฉพาะเช่นกัน เนื่องจากเป็นรูปแบบธุรกิจใหม่ แต่ในกรณีของ Prosumer ใน
ประเทศเกาหลีใต้สามารถเทียบเคียงได้ว่าหมายถึง ผู้ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนซึ่งมีขนาด
กำลังการผลิตไม่เกิน 1,000 กิโลวัตต์ ในประเทศเยอรมนีสามารถเทียบเคียงได้ว่าหมายถึง ผู้ผลิตไฟฟ้าด้วย
ระบบที่มีกำลังไฟฟ้าไม่เกิน 2 เมกะวัตต์ ในประเทศไทย กกพ. จึงควรออกระเบียบกำหนดคุณสมบัติ ขอบเขต
งาน หน้าที่ ความรับผิดชอบของ ของ Prosumer, Retailer, Agent และ Platform Operator 

ในกรณีการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ Neighbor Model บริหารงานโดย DSO นั้น ในปัจจุบัน
ยังไม่มีกฎหมายกำหนดรูปแบบความสัมพันธ์ หน้าที่และความรับผิดระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในประเทศ
เกาหลีใต้ได้มีการประกาศ Guidelines เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การขายไฟฟ้าให้แก่เพื่อนบ้านไว้โดยเฉพาะ 
ดังนั้น กกพ. จึงควรออกระเบียบกำหนดรูปแบบความสัมพันธ์ หน้าที่และความรับผิดระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เช่นเดียวกัน 

ในกรณีรูปแบบ Community Model ที่บริหารงานโดย Agent นั้นในปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายกำหนด
รูปแบบความสัมพันธ์ หน้าที่และความรับผิดระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องไว้เช่นเดียวกัน ซึ่งในประเทศเกาหลีใต้
นั้น Electricity Business Act และ Presidential Decree ได้กำหนดรูปแบบความสัมพันธ์ หน้าที่และความ
รับผิดระหว่าง Prosumer กับนายหน้าพลังงานขนาดเล็กไว้โดยเฉพาะ กกพ. จึงควรออกระเบียบกำหนด
รูปแบบความสัมพันธ์ หน้าที่และความรับผิดระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

กรณีรูปแบบ Community Model ที ่บริหารงานโดย Platform Operator นั ้นในปัจจุบันยังไม่มี
กฎหมายกำหนดรูปแบบความสัมพันธ์ หน้าที่และความรับผิดระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องไว้เช่นเดียวกัน ซึ่งใน
ต่างประเทศที่ศึกษาก็ไม่ได้กำหนดรูปแบบความสัมพันธ์ หน้าที่และความรับผิดระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องไว้
โดยเฉพาะเช่นกัน เนื่องจากเป็นรูปแบบธุรกิจใหม่ อย่างไรก็ตาม กกพ. ควรออกระเบียบกำหนดรูปแบบ
ความสัมพันธ์ หน้าที่และความรับผิดระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องเช่นเดียวกัน 

ปัญหาอุปสรรคในการกำกับดูแลธุรกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงานในภาพรวม
ของการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ทีน่ำเสนอ 

ขั้นตอนการปฎิบัติงานของรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ที่นำเสนอครอบคลุม
ขั้นตอนหลัก 7 ขั้นตอน คือ 

1. ขั้นตอนที่ 1 : การเข้าร่วมโครงการและนิติกรรม Prosumer และผู้ใช้ไฟฟ้าจะต้องได้รับอนุญาตให้
เข้าทำธุรกรรมซื ้อขายไฟฟ้า P2P กับตัวกลาง โดยตัวกลางจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติทางเทคนิคของ 
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Prosumer จากกำลังการผลิตติดตั้งและประวัติการใช้ไฟฟ้าเพ่ือกำหนดเพดานการซื้อขายไฟฟ้า และคุณสมบัติ
ทางการเงินของ Prosumer และผู้ใช้ไฟฟ้า โดยในการประเมินทางเทคนิคนั้น ในประเทศเกาหลีใต้ ในโครงการ
ซื้อขายไฟฟ้าระหว่างเพ่ือนบ้าน DSO ในฐานะตัวกลางจะเป็นผู้ประเมินความเป็นไปได้ทางเทคนิคและทางการ
เงิน ส่วนในประเทศเนเธอร์แลนด์ผู้ให้บริการจัดหาไฟฟ้า (Supplier) ที่ให้บริการ P2P จะเป็นผู้ประเมินเทคนิค
และทางการเงินทำให้การกำหนดเพดานสูงสุดที่  Prosumer จะสามารถเสนอขายไฟฟ้าได้เป็นไปอย่าง
เหมาะสม ดังนั้น กกพ. จึงควรระเบียบกำหนดให้การซื้อขายไฟฟ้าโดย Prosumer แบบ P2P ต้องมีการ
ประเมินทางเทคนิค และควรกำหนดคุณสมบัติของผู้ประเมินเชิงเทคนิคไว้ด้วย 

การเข้าถึงข้อมูลระบบผลิตไฟฟ้าและการเข้าถึงข้อมูลประวัติการใช้ไฟฟ้าในประเทศไทยยังไม่มี
กฎหมายกำกับดูแลในเรื่องนี ้สำหรับในต่างประเทศที่ได้ศึกษานั้น ในประเทศเนเธอร์แลนด์กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดให้ผู้ให้บริการโครงข่ายไฟฟ้าจะให้ผู้จำหน่ายเข้าถึงข้อมูลจากมิเตอร์ของผู้ใช้ไฟฟ้า
ขนาดเล็ก ซึ่งข้อมูลระบบผลิตไฟฟ้าและข้อมูลประวัติการใช้ไฟฟ้าเป็นข้อมูลสำคัญที่ใช้ในการประเมินทาง
เทคนิค ดังนั้น กกพ. จึงควรออกระเบียบกำหนดให้ Prosumer ที่จะเข้าร่วมการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P ต้อง
ยินยอมให้ตัวกลางในการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P เข้าถึงข้อมูลระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งของ
ตน แล ต้องยินยอมให้ DSO เปิดเผยข้อมูลประวัติการใช้ไฟฟ้าของ Prosumer ให้ตัวกลาง ทั ้งนี ้เพื ่อให้
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

สำหรับกฎหมายกำหนดแบบมาตรฐานของสัญญาการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P นั้น 
ในปัจจุบันยังไม่มี แต่ในประเทศเกาหลีใต้มีการกำหนดรายละเอียดของนิติกรรมการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P 
ระหว่างเพื่อนบ้านเอาไว้ และในประเทศเนเธอร์แลนด์ผู้ได้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าจะต้องใช้สัญญาต้นแบบ
ที่กำหนดไว้ ดังนั้น เพื่อเป็นการคุ้มครอง Prosumer และผู้ใช้ไฟฟ้า กกพ. ควรออกประกาศกําหนดแบบ
มาตรฐานของสัญญาเกี่ยวกับการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P 

2. ขั้นตอนที่ 2 : การส่งข้อมูลทางเทคนิค ในปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายไทยกำหนดให้ตัวกลางในการซื้อ
ขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ส่งข้อมูลกำลังการผลิตและประมาณการซื้อขายให้แก่ TSO และ DSO 
ในประเทศเนเธอร์แลนด์ TenneT (TSO) ซึ่งทำหน้าที่รักษาสมดุลโครงข่ายไฟฟ้า (Grid) กำหนดให้ผู้ที่เชื่อมต่อ
กับกริดทุกฝ่ายแจ้งแผนการผลิตไฟฟ้าและการใช้พลังงานที่วางไว้ล่วงหน้าหนึ่งวันกับ  TenneT โดยผ่าน e-
program สำหรับประเทศไทย กกพ. ควรออกระเบียบกำหนดให้ Prosumer ที่จะเข้าร่วมการซื้อขายไฟฟ้า
แบบ P2P ต้องยินยอมให้ตัวกลางส่งข้อมูลกำลังการผลิตและประมาณการซื้อขายให้แก่  TSO และ DSO 
เพ่ือให้ TSO และ DSO มีข้อมูลประกอบการวางแผนบริหารระบบไฟฟ้า 

3. ขั้นตอนที่ 3 : การส่งคำสั่งซื้อขายและประมวลผล ณ วันที่ซื้อขาย เมื่อสิ้นสุดวันที่ทำการซื้อขาย
ตัวกลางจะต้องนำส่งสรุปผลการซื้อขายให้แก่ TSO/ DSO ทราบรวมทั้งต้องแจ้งให้ Prosumer และ ผู้ใช้ไฟฟ้า
ทราบผลว่าคำสั่งเสนอขายหรือเสนอซื้อนั้นได้รับการจับคู่หรือไม่ด้วย แต่ในปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายกำหนดให้
ตัวกลางต้องส่งข้อมูลการซื้อขายให้ TSO/ DSO สำหรับประเทศเยอรมนี ผู้ค้าปลีกไฟฟ้าจะต้องส่งข้อมูล
พฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าโดยเฉลี่ยของผู้ใช้ไฟฟ้าให้กับ DSO เพื่อวางแผนรักษาสมดุลระบบไฟฟ้า ในประเทศ
เนเธอร์แลนด์ ผู ้ให้บริการโครงข่ายไฟฟ้าจะเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลการวัดค่า  (Measurement data) ข้อมูล
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เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก ดังนั้น กกพ. ควรออกข้อกำหนดให้ Prosumer ที่จะเข้าร่วมการ
ซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P ต้องยินยอมให้ตัวกลางส่งคำสั่งซื้อคำสั่งขายให้ TSO/ DSO ทราบ 

ตามรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ที่เสนอนั้น เงื่อนไขสำคัญที่ตัวกลางทุก
ประเภทจะต้องถือปฏิบัติคือ การจับคู่คำสั่งซื้อขายจะต้องคำนึงถึงการจัดสรรพลังงานในพื้นที่เป็นลำดับแรก 
เพื่อลดส่วนสูญเสียในระบบไฟฟ้าลงให้ได้มากที่สุด แต่ในปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายไทยกำหนดให้ตัวกลางต้อง
จัดสรรไฟฟ้าให้ชุมชนก่อนที่จะส่งขายส่วนเกินให้แก่ชุมชนใกล้เคียง ในประเทศเยอรมนี ในโครงการ Innogy-
Conjoule มีการกำหนดให้ลูกค้าขายไฟฟ้าส่วนเกินให้ผู้ใช้ไฟฟ้าบริเวณใกล้เคียงก่อน ซึ่งเพื่อลดความสูญเสีย
พลังงานไฟฟ้าจากระยะทางการส่งไฟฟ้า ดังนั้น กกพ. ควรออกระเบียบกำหนดให้ ตัวกลางในการซื้อขายไฟฟ้า
ของ Prosumer แบบ P2P ต้องจัดสรรไฟฟ้าให้ชุมชนก่อนที่จะส่งขายส่วนเกินให้แก่ชุมชนใกล้เคียง 

4. ขั้นตอนที่ 4 : ณ วันที่ส่งมอบพลังงานไฟฟ้า TSO และ DSO ต้องประสานงานร่วมกันในการบริหาร
ระบบไฟฟ้าส่วนกลางไม่ให้เกิดความคับคั่งจนทำให้ Prosumer ส่งไฟฟ้าเข้าระบบไม่ได้ และต้องเตรียมพร้อม
ในกรณีที่เกิดความผันผวนในพลังงานที่ Prosumer ส่งเข้ามาในระบบมากหรือน้อยกว่าที่ได้ตกลงไว้ในการทำ
ธุรกรรม P2P (Imbalance energy) เพ่ือประเมินความเหมาะสมในการเรียกใช้กำลังการผลิตสำรอง หรือ 
บริการเสริมความมั่นคงของระบบ โดยที่ TSO จะเป็นผู้จ่ายพลังงานไฟฟ้าเพิ่มเติมให้กับ DSO เพื่อกระจาย
ให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าต่อไป ตามบทบาทของการไฟฟ้า คือ ผู้ใช้ไฟฟ้าจะต้องใช้ไฟฟ้าจากระบบสายส่งตามปกติ และ
ไม่ได้รับผลกระทบหาก Prosumer ไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบได้ สำหรับประเทศเกาหลีใต้ MOTIE มี
อำนาจสั่งการให้ผู้จำหน่ายไฟฟ้าจ่ายไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าได้ ในประเทศเนเธอร์แลนด์ ผู้ค้าปลีกไฟฟ้าที่มีหน้าที่
ในการบริหารจัดการความเพียงพอความต้องการใช้ไฟฟ้า ในประเทศเยอรมนี ผู้ค้าปลีกไฟฟ้าเป็นผู้จัดหาไฟฟ้า
เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าโดยรวม ดังนั้น ในประเทศไทย แม้ว่าจะมีการซื้อขายไฟฟ้าสำหรับ 
Prosumer แบบ P2P แต่ผู้ใช้ไฟฟ้ายังคงซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อเสริม
ในกรณีที่ไฟฟ้าจาก prosumer ไม่เพียงพอ ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องมีการแก้ไขกฎระเบียบในเรื่องนี้ 

ส่วนหน้าที่ในการจัดหาพลังงานเพื่อรักษาสมดุลของระบบนั้น พระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
พลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 87 กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตที่มีศูนย์ควบคุมระบบโครงข่ายพลังงาน (TSO และ 
DSO) มีหน้าที่ควบคุมบริหาร และกํากับดูแลให้ระบบพลังงานมีความสมดุล สำหรับประเทศเกาหลีใต้ DSO มี
หน้าที่ในการจัดหาพลังงานเพื่อรักษาสมดุลของระบบ ในประเทศเนเธอร์แลนด์ TenneT (TSO) ทำหน้าที่
รักษาสมดุลโครงข่ายไฟฟ้า (Grid) และในประเทศเยอรมนี หน้าที่ดูแลรักษาสมดุลระบบไฟฟ้า เป็นหน้าที่ของ
ผู้ดำเนินการระบบจำหน่ายไฟฟ้า (Distribution System Operator; DSO) ซึ่งกฎหมายไทยไม่จำเป็นต้องมี
การแก้ไขในเรื่องนี ้

5. ขั้นตอนที่ 5 : การเก็บข้อมูลจากมิเตอร์ ณ วันส่งมอบ ในประเทศไทยเป็นหน้าที่รับผิดชอบของ 
กฟน. หรือ กฟภ. แล้วแต่กรณี ซึ่งกกพ. จึงไม่จำเป็นต้องมีการแก้ไขกฎระเบียบในเรื่องนี้  ในต่างประเทศ เช่น 
ในประเทศเกาหลีใต้ KEPCO ตัวกลางในการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างเพื่อนบ้านมีหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลการซื้อ
ขายพลังงานของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจากสมาร์ทมิเตอร์ และแสดงผลในบิลค่าไฟฟ้า  
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6. ขั้นตอนที่ 6 : การออกใบแจ้งหนี้ มีการกำกับดูแล โดยประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 
เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให้บริการไฟฟ้า พ.ศ. 2558 อยู่แล้ว โดยได้กำหนดหน้าที่ในการออกใบแจ้งหนี้และ
เรียกเก็บค่าไฟฟ้าอยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วแต่กรณี จึงไม่
จำเป็นต้องมีการแก้ไขกฎระเบียบในเรื่องนี้  ในประเทศเกาหลีใต้ ในบิลค่าไฟฟ้าจะแสดงผลค่าไฟฟ้าสุทธิ
ภายหลังการหักลบหน่วยไฟฟ้า (Net Metering) ทั้งการซื้อขายไฟฟ้าจาก KEPCO และการซื้อขายไฟฟ้า
ระหว่างเพื่อนบ้านได้ในใบเสร็จค่าไฟฟ้าเดียวกัน ในประเทศเนเธอร์แลนด์ ผู้ค้าปลีกไฟฟ้าทำหน้าที่ออกใบเรียก
เก็บค่าไฟฟ้าโดยการออกใบเรียกเก็บค่าไฟฟ้าถูกกำกับโดย ACM ให้มีความโปร่งใสและเข้าใจง่าย ในประเทศ
เยอรมน ีผู้ค้าปลีกไฟฟ้าทำหน้าที่ออกใบเรียกเก็บค่าไฟฟ้า 

7. ขั้นตอนที่ 7 : การชำระเงินและการออกใบเสร็จรับเงิน มีการกำกับดูแล โดยประกาศคณะกรรมการ
กํากับกิจการพลังงาน เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให้บริการไฟฟ้า พ.ศ. 2558 อยู่แล้ว โดยได้กำหนดหน้าที่ใน
การออกใบแจ้งหนี้และเรียกเก็บค่าไฟฟ้าอยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคแล้วแต่กรณี จึงไม่จำเป็นต้องมีการแก้ไขกฎระเบียบในเรื่องนี้  ซึ่งในประเทศเนเธอร์แลนด์ผู้ใช้ไฟฟ้าทำ
การชำระเงินผ่าน ผู้ให้บริการ P2P เมื่อได้รับใบเรียกเก็บค่าไฟฟ้า และ ผู้ให้บริการ P2P ต้องจ่ายเงินให้ 
Prosumer ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป  

ปัญหาการกำกับดูแลมาตรฐานการให้บริการของการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ที่
เสนอ 

พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 89 กำหนดผู้รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการพลังงานต้องจัดให้มีการให้บริการพลังงานตามมาตรฐานที่ กกพ. กำหนด โดยให้รวมถึงมาตรฐานทาง
วิชาการและวิศวกรรม และมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ โดยในกรณีของผู้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าจะ
ถูกกำกับดูแลโดย ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยมาตรฐานการให้บริการในการประกอบ
กิจการพลังงานประเภทใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า พ.ศ.2558 โดยสถาบันฯ ได้เสนอให้ Prosumer, Platform 
Operator และ Agent ต้องขอรับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าประเภทใหม่ ซึ่งได้แก่ ใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า 
สำหรับการจำหน่ายไฟฟ้าแบบ Peer to Peer ส่วนกรณี Retialer ก็ต้องขอรับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าตาม
ระเบียบเดิม ดังนั้น ผู้เล่นใหม่ซึ่งได้แก่ Prosumer, Platform Operator, Agent และ Retailer ก็จะถูกกำกับ
ดูแลในด้านมาตรฐานการให้บริการตามระเบียบดังกล่าว แต่มาตรฐานการให้บริการตามระเบียบดังกล่าวเป็น
มาตรฐานการให้บริการของการจำหน่ายไฟฟ้าในรูปแบบปัจจุบัน ยังไม่ครอบคลุมถึงรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้า
สำหรับ Prosumer แบบ P2P รูปแบบ Neighbor Model ที ่บริหารงานโดย DSO รูปแบบ Community 
Model ที่บริหารงานโดย Agent และ รูปแบบ Community Model ที่บริหารงานโดย Platform Operator 
ที่สถาบันเสนอ  

ทั้งนี้ในประเทศเกาหลีใต้ก็มีการกำกับดูแลมาตรฐานการให้บริการของ Prosumer โดยต้องมีการ
ตรวจสอบทางเทคนิคเพื่อตรวจสอบเทคโนโลยีการจัดจำหน่าย ในประเทศเยอรมนีกำหนดให้ผู้จัดหาพลังงาน 
(Energy suppliers) จะต้องรับรองผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ผลการปฏิบัติงานทางเทคนิค หรือผลการ
ปฏิบัติงานด้านเศรษฐกิจ หรือความน่าเชื่อถือ ส่วนในประเทศเนเธอร์แลนด์ ผู้ขอรับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า
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ต้องแสดงให้เห็นว่า ผู้ขอใบอนุญาตมีองค์กร ฐานะทางการเงิน ความสามารถทางเทคนิคที่มีคุณภาพ และ
จะต้องปฏิบัติตามกฎเกี่ยวกับความมั่นคงของการจัดหาไฟฟ้า  

ดังนั้น กกพ. จึงควรออกระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยมาตรฐานการให้บริการใน
การประกอบกิจการพลังงานประเภทใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าสำหรับการจำหน่ายไฟฟ้าแบบ Peer to Peer 
พ.ศ. ... เพื่อกำกับดูแลมาตรฐานการให้บริการของ Agent, Platform Operator และ Retailer โดยในกรณี
ของ Prosumer เนื่องจากเป็นผู้จำหน่ายไฟฟ้าที่มีขนาดการจำหน่ายเล็กมากผ่านตัวกลาง มีหน้าที่ในการส่ง
มอบพลังงานผ่านตัวกลางเท่านั้น ทางสถาบันจึงเห็นว่า ไม่มีความจำเป็นต้องกำกับดูแลมาตรฐานการให้บริการ
ของ Prosumer 

ปัญหาเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคของการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ที่เสนอ 

พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ให้อำนาจ กกพ. ในการคุ้มครองผู้บริโภคหรือ
ผู้ใช้พลังงาน โดยการกำหนดหลักเกณฑ์การกําหนดอัตราค่าบริการของผู้รับใบอนุญาตแต่ละประเภทตาม
นโยบายและแนวทางที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ  และต้องประกาศ
เผยแพร่อัตราค่าบริการที่ กกพ. ให้ความเห็นชอบตามประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เรื่อง การ
เผยแพร่อัตราค่าบริการ พ.ศ. 2556 โดยลงหนังสือพิมพ์รายวันซึ่งแพร่หลายทั่วไป อย่างน้อย 1 ฉบับ ติดต่อกัน
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 วัน หรือจัดทําเป็นแผ่นพับหรือเอกสารเผยแพร่  และพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ยังให้อำนาจ กกพ. ออกประกาศกำหนดแบบมาตรฐานของสัญญาเกี่ยวกับการ
ให้บริการพลังงาน ในประเทศเกาหลีใต้ก็มีการกำกับดูแลให้ผู้ประกอบธุรกิจนายหน้าพลังงานไฟฟ้าขนาดเล็ก
ต้องจัดทำข้อกำหนดและเงื ่อนไขสำหรับค่าธรรมเนียมและเงื ่อนไขการใช้ ให้เหมาะสมและชัดเจน ไม่เป็น
อันตรายต่อผลประโยชน์ที่เป็นธรรมของผู้บริโภค ในประเทศเนเธอร์แลนด์มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการคุ้มครอง
ผู้บริโภคใน Electricity Act  

อย่างไรก็ตามหลักเกณฑ์การคุ้มครองผู้บริโภคหรือผู้ใช้ไฟฟ้าในพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
พลังงาน พ.ศ. 2550  ใช้บังคับกับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานและผู้ให้บริการไฟฟ้าที่ระบุใน
ประกาศของ กกพ. ดังกล่าวข้างต้นเท่านั ้น แต่เนื ่องจาก Prosumer, Platform Operator, Agent และ 
Retailer เป็นผู้เล่นใหม่ตามรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าสำหรับ Prosumer แบบ P2P ที่เสนอนั้น ผู้บริโภค
เหล่านั้นจะไม่ได้รับการคุ้มครอง อย่างไรก็ตามในกรณีของ Prosumer, Platform Operator และ Agent นั้น 
ในหัวข้อ 8.1.1 สถาบันฯ ได้เสนอให้ Prosumer, Platform Operator และ Agent ต้องขอรับใบอนุญาต
จำหน่ายไฟฟ้าประเภทใหม่ ซึ่งได้แก่ ใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า สำหรับการจำหน่ายไฟฟ้าแบบ Peer to Peer 
ส่วนกรณี Retialer ก็ต้องขอรับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าตามระเบียบเดิม ซึ่งจะทำให้ กกพ. มีอำนาจในการ
กำหนดหลักเกณฑ์การกําหนดอัตราค่าบริการของผู้รับใบอนุญาตแต่ละประเภทและมีอำนาจกำหนดแบบ
มาตรฐานของสัญญาเกี่ยวกับการให้บริการพลังงานและการเผยแพร่แบบสัญญาการให้บริการพลังงานได ้

ในส่วนของอัตราค่าบริการไฟฟ้าของการซื้อขายไฟฟ้าสำหรับ Prosumer แบบ P2P ซึ่งรวมค่าพลังงาน
ไฟฟ้า ค่าบริการของตัวกลาง และค่าใช้บริการโครงข่ายไฟฟ้า (Wheeling Charge) นั้น จะมีอัตราค่าบริการ
ไฟฟ้าที่อยู่กรอบขั้นต่ำไม่ต่ำกว่าอัตรารับซื้อไฟฟ้าตามประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจาก
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พลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาสำหรับภาคประชาชนประเภทบ้านอยู่อาศัย  ซึ่งประกาศฉบับปัจจุบันมี
ราคารับซื้อไฟฟ้าในอัตรา 2.20 บาทต่อหน่วย และของการซื้อขายไฟฟ้าสำหรับ Prosumer แบบ P2P นั้น จะ
อยู่ในกรอบขั้นสูงไม่เกินอัตราค่าไฟฟ้าที่ผู ้ใช้ไฟฟ้าซื้อจากการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
เนื่องจากหากอัตราค่าบริการไฟฟ้าต่ำกว่าอัตรารับซื้อไฟฟ้าตามประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้าของ กกพ. 
Prosumer ก็จะไม่จำหน่ายไฟฟ้าแบบ P2P โดยจะไปขายไฟฟ้าให้การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคแทน และหากอัตราค่าบริการไฟฟ้าสูงกว่าอัตราค่าไฟฟ้าที่ประชาชนซื้อจากการไฟฟ้านครหลวงและ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้ใช้ไฟฟ้าก็จะไม่ซื้อไฟฟ้าจาก Prosumer แต่จะซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวงและ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดังนั้น สถาบันฯ จึงเห็นว่า ยังไม่มีความจำเป็นต้องกำกับดูแลอัตราค่าบริการไฟฟ้าของ
การซื้อขายไฟฟ้าสำหรับ Prosumer แบบ P2P แต่ควรปล่อยให้มีการแข่งข้ันตามกลไกลตลาด 

ในส่วนของแบบมาตรฐานของสัญญานั้น ในกรณีของรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าแบบ Neighbor Model 
ที่บริหารงานโดย DSO สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่าง Prosumer กับผู้ใช้ไฟฟ้านั้นจะเป็นสัญญาสองฝ่ายมีอายุ
สัญญา 1 ปี (ต่ออัตโนมัติ) โดยรวมเงื่อนไขการจ่ายค่าธรรมเนียมแก่ DSO ไว้ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่าง
คู่สัญญา ซึ่งปริมาณการซื้อขายไฟฟ้าขแงแต่ละสัญญาในรูปแบบนี้จะมีปริมาณน้อยมาก ไม่มีผลกระทบต่อ
ระบบไฟฟ้าโดยรวมของประเทศ และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลและบริหารสัญญาโดยการไฟฟ้านครหลวงและ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดังนั้น สถาบันฯ จึงเห็นว่า ยังไม่มีความจำเป็นต้องกำกับดูแลแบบมาตรฐานของสัญญา
เกี่ยวกับการซื้อขายไฟฟ้าสำหรับ Prosumer แบบ P2P รูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าแบบ Neighbor Model ที่
บริหารงานโดย DSO 

ในกรณีของรูปแบบ Community Model ที่บริหารงานโดย Agent และแบบ Community Model ที่
บริหารงานโดย Platform Operator นั้น สัญญาเกี่ยวกับการให้บริการพลังงานจะประกอบด้วย สัญญาการ
เข้าร่วมโครงการ และสัญญาที ่เกี ่ยวข้องกับธุรกรรมซื ้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ระหว่าง 
Prosumer กับผู้ใช้ไฟฟ้า ซึ่งเนื่องจากรูปแบบของการซื้อขายไฟฟ้าสำหรับ Prosumer แบบ P2P ทั้งสอง
รูปแบบนี้จะเกี่ยวข้องกับคนจำนวนมาก ดังนั้น สถาบันฯ จึงเห็นว่า กกพ. ควรออกประกาศกำหนดแบบ
มาตรฐานของสัญญาเกี่ยวกับการให้บริการพลังงานและการเผยแพร่แบบสัญญาการให้บริการพลังงาน 

ปัญหาเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้รัฐจากการซื้อขายไฟฟ้าสำหรับการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer 
แบบ P2P ที่เสนอ 

การซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P นั้นจะส่งผลกระทบต่อการจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพากร 
เนื่องจาก Prosumer ส่วนใหญ่จะไม่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม เนื่องจากมีรายรับจากการขายไฟฟ้าเป็นปกติ
ธุระไม่เกิน 1.8 ล้านบาท ทำให้ไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพ่ิมจากรายรับจากการขายไฟฟ้า เว้นแต่ Prosumer จะ
เข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพ่ิมโดยสมัครใจ 

ในกรณีรูปแบบ Neighbor Model ที่บริหารงานโดย DSO นั้น Prosumer ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าที่
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์บนหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ซึ่งจะมีกำลังการผลิตติดตั้งไม่เกิน 10 
กิโลโวลตแอมแปร์เนื่องจากถูกจำกัดโดยพื้นที่หลังคาและข้อกำหนดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
(Connection Code) ทำให้ Prosumer ส่วนใหญ่มีรายได้ไม่เกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี จึงไม่ต้องจดทะเบียน
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ภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร และไม่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นรายเดือนภาษีพร้อม
กับชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม เว้นแต่ Prosumer นั้น จะใช้สิทธิแจ้งขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มโดยสมัครใจ ซึ่งใน
เมื่อประมวลรัษฎากรเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบกิจการที่มีรายรับไม่ เกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี ไม่ต้องเสีย
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ดังนั้น กกพ. จึงไม่ควรออกประกาศกำหนดให้  Prosumer นั้น ใช้สิทธิแจ้งขอจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่มโดยสมัครใจ ส่วนกรณี Prosumer ส่วนน้อยที่มีรายรับเกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี ก็ต้องจด
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ ่ม และต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นรายเดือนภาษีพร้อมกับชำระ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม  เพราะฉะนั้น สถาบันฯ จึงเห็นว่า กกพ. ไม่มีความจำเป็นจำต้องดำเนินการออกกฎระเบียบใน
เรื่องนี้แต่อย่างใด 

ส่วนกรณรีูปแบบ Community Model ที่บริหารงานโดย Agent และรูปแบบ Community Model ที่
บริหารงานโดย Platform Operator ในกรณีของ Prosumer ก็มีลักษณะเดียวกับรูปแบบ Neighbor Model 
ที่บริหารงานโดย DSO ซึ่ง กกพ. ไม่มีความจำเป็นจำต้องดำเนินการออกกฎระเบียบในเรื่องนี้แต่อย่างใด ส่วน
กรณี Agent หรือ Platform Operator นั้นเนื่องจากการลงทุนทำธุรกิจของ Agent หรือ Platform Operator 
นั้นมีต้นทุนที่สูงในการพัฒนาระบบปฎิบัติการซื้อขายและในการดำเนินงานด้านอื่นๆ ซึ่งย่อมจะเห็นได้ว่า 
รายรับจากค่าบริการของ Agent หรือ Platform Operator นั้นย่อมเกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปีอย่างแน่นอน 
ดังนั้น  Agent หรือ Platform Operator ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และต้องยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นรายเดือนภาษีพร้อมกับชำระภาษีมูลค่าเพิ่มต่อกรมสรรพากร ซึ่งในกรณีนี้ ทาง สถาบันฯ 
เห็นว่า กกพ. ไม่มีความจำเป็นต้องดำเนินการออกกฎระเบียบใดๆ 

 

บทที่ 9 ข้อเสนอการปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที ่เกี ่ยวข้องรองรับการซื ้อขายไฟฟ้าสำหรับ 
Prosumer ที่สอดคล้องกับรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ที่นำเสนอ 

ข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องสำหรับแต่ละทางเลือกรูปแบบการซื้อ
ขายไฟฟ้าสำหรับ Prosumer แบบ P2P ที่เสนอ 

ทางเลือกที่ 1 รูปแบบ Neighbor Model ที่บริหารงานโดย DSO จะต้องมีการดำเนินการปรับปรุง
กฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง ดังต่อไปนี้ 

1. แก้ไขระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานว่าด้วยการขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตการ
ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2551 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 

2. แก้ไขพระราชกฤษฎีกากําหนดประเภท ขนาด และลักษณะของกิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้น
ไม่ต้องขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2552 

3. แก้ไขประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เรื่อง การกําหนดประเภทและอายุใบอนุญาต
การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2551 

4. แก้ไขระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการอนุญาตและการ
ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2551 
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5. ออกระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการประกอบกิจการไฟฟ้าของผู้ประกอบ
กิจการจำหน่ายไฟฟ้า สำหรับการจำหน่ายไฟฟ้าแบบ Peer to Peer พ.ศ. .... 

ทางเลือกท่ี 2 รูปแบบ Community Model ที่บริหารงานโดย Agent จะต้องมีการดำเนินการปรับปรุง
กฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง ดังต่อไปนี้ 

1. แก้ไขระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานว่าด้วยการขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตการ
ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2551 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 

2. แก้ไขพระราชกฤษฎีกากําหนดประเภท ขนาด และลักษณะของกิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้น
ไม่ต้องขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2552 

3. แก้ไขประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เรื่อง การกําหนดประเภทและอายุใบอนุญาต
การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2551 

4. แก้ไขระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการอนุญาตและการ
ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2551  

5. ออกระเบียบกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน ออกระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการ
พลังงาน ว่าด้วยการประกอบกิจการไฟฟ้าของผู้ประกอบกิจการจำหน่ายไฟฟ้า สำหรับการจำหน่ายไฟฟ้าแบบ 
Peer to Peer พ.ศ. .... 

6. ออกระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยมาตรฐานการให้บริการในการประกอบ
กิจการไฟฟ้าของผู้ประกอบกิจการจำหน่ายไฟฟ้า สำหรับการจำหน่ายไฟฟ้าแบบ Peer to Peer พ.ศ. .... 

7. ออกประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเรื่อง มาตรฐานของสัญญาให้บริการไฟฟ้าของผู้
ประกอบกิจการจำหน่ายไฟฟ้า สำหรับการจำหน่ายไฟฟ้าแบบ Peer to Peer พ.ศ. .... 

ทางเลือกที่ 3 รูปแบบ Community Model ที่บริหารงานโดย Platform Operator จะต้องมีการ
ดำเนินการปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง ดังต่อไปนี้ 

1. แก้ไขระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานว่าด้วยการขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตการ
ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2551 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 

2. แก้ไขพระราชกฤษฎีกากําหนดประเภท ขนาด และลักษณะของกิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้น
ไม่ต้องขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2552 

3. แก้ไขประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เรื่อง การกําหนดประเภทและอายุใบอนุญาต
การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2551 

4. แก้ไขระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการอนุญาตและการ
ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2551 
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5. ออกระเบียบกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน ออกระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการ
พลังงาน ว่าด้วยการประกอบกิจการไฟฟ้าของผู้ประกอบกิจการจำหน่ายไฟฟ้า สำหรับการจำหน่ายไฟฟ้าแบบ 
Peer to Peer พ.ศ. .... 

6. ออกระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยมาตรฐานการให้บริการในการประกอบ
กิจการไฟฟ้าของผู้ประกอบกิจการจำหน่ายไฟฟ้า สำหรับการจำหน่ายไฟฟ้าแบบ Peer to Peer พ.ศ. .... 

7. ออกประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเรื่อง มาตรฐานของสัญญาให้บริการไฟฟ้าของผู้
ประกอบกิจการจำหน่ายไฟฟ้า สำหรับการจำหน่ายไฟฟ้าแบบ Peer to Peer พ.ศ. .... 

ทางเลือกท่ีเหมาะสมในการดำเนินงานในระยะแรก  

ในการปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการซื้อขายไฟฟ้าสำหรับ Prosumer 
แบบ P2P ในทางเลือกที่ 1 รูปแบบ Neighbor Model ที่บริหารงานโดย DSO นั้นจะต้องมีการแก้ไขระเบียบ
ของ กกพ. จำนวน 2 ฉบับ พระราชกฤษฎีกา จำนวน 1 ฉบับและประกาศของ กกพ. จำนวน 1 ฉบับ และออก
ระเบียบ กกพ. เพ่ิมเติมอีก 1 ฉบับ ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีขั้นตอนในการดำเนินการในทางกฎหมายน้อยกว่าและต้อง
ใช้เวลาสั้นกว่าทางเลือกอื่นในการดำเนินการให้แล้วเสร็จ ดังนั้น เมื่อพิจารณาประกอบผลการศึกษารูปแบบ
การซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P ที่มีความเป็นไปได้ในบริบทการดำเนินกิจการไฟฟ้าของประเทศไทยในบทที่ 6  ที่
จัดลำดับรูปแบบ Neighbor Model ที่บริหารงานโดย DSO เป็นอันดับที่ 1 และการแก้ไขระเบียบ/ประกาศ 
และการออกระเบียบเพิ่มเติม สถาบันฯ จึงเสนอว่าในการดำเนินงานในระยะแรกนั้นทางเลือกที่เหมาะสม คือ 
รูปแบบ Neighbor Model ที่บริหารงานโดย DSO 

การปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี ่ยวข้องกับทางเลือกที่เหมาะสมในการดำเนินงานใน
ระยะแรก ซึ่งได้แก่ รูปแบบ Neighbor Model ที่บริหารงานโดย DSO นั้นมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. กกพ. ควรอาศัยอำนาจตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 
แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานว่าด้วยการขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตการ
ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2551 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้ 

“ข้อ 3/2 ในระเบียบนี้ 

“ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าด้วย (Prosumer)” หมายความว่า ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลัง
แสงอาทิตย์บนหลังคาที่มีกำลังการผลิตติดตั้งต่ำกว่า 1 ,000 กิโลโวลตแอมแปร์ โดยมีจุดประสงค์
หลักคือผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เองเป็นหลัก โดยกรณีที่ผลิตไฟฟ้าได้มากกว่าความต้องการใช้ไฟฟ้า ผู้ใช้
ไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าด้วย (Prosumer) สามารถขายพลังงานไฟฟ้าส่วนเกินในรูปแบบการจำหน่ายไฟฟ้า
แบบ Peer to Peer 

“การจำหน่ายไฟฟ้าแบบ Peer to Peer” หมายความว่า การจำหน่ายไฟฟ้าโดยผู้ใช้ไฟฟ้าที่ผลิต
ไฟฟ้าด้วย (Prosumer) ให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าหรือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าด้วย (Prosumer) รายอื่น โดย
ผ่านระบบจำหน่าย 
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ข้อ 7 ผู้ขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน ต้องยื่นเอกสารและหลักฐานเพิ่มเติมตาม
ประเภทของกิจการพลังงานที่จะขอรับใบอนุญาต ดังต่อไปนี้ 

(1)  การประกอบกิจการไฟฟ้า 

 ... 

(ช)  ใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า สำหรับการจำหน่ายไฟฟ้าแบบ Peer to Peer 

 1) แผนงานเกี่ยวกับการจำหน่ายแบบ Peer to Peer 

 2) เอกสารและหลักฐานอื่นตามแบบที่เลขาธิการกำหนด” 

2. กกพ. ควรอาศัยอำนาจตามมาตรา 47 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน 
พ.ศ. 2550 แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชกฤษฎีกากําหนดประเภท ขนาด และลักษณะของกิจการพลังงานที่ได้รับการ
ยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2552 ดังต่อไปนี้ 

“มาตรา 3 ประเภท ขนาด และลักษณะของกิจการพลังงานที่ได้ร ับการยกเว้นไม่ต้องขอรับ
ใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานมีดังต่อไปนี้ 

... 

(3)  กิจการจำหน่ายไฟฟ้าที่มีขนาดการจำหน่ายไฟฟ้าต่ำกว่าหนึ่งพันกิโลโวลต์แอมแปร์โดยผ่าน
ระบบจำหน่าย ทั้งนี้ไม่รวมถึงกิจการจำหน่ายไฟฟ้าแบบ Peer to Peer” 

3. กกพ. ควรอาศัยอำนาจตามมาตรา 47 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน 
พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เรื่อง การกําหนดประเภทและอายุ
ใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2551 ดังต่อไปนี้ 

“ข้อ 5  ใบอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ้ามีหกประเภท ดังนี้ 

… 
(4)  ใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า ออกให้แก่ผู้ประกอบกิจการจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าซึ่ง

มิใช่การไฟฟ้าฝ่ายผลิต การไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค” 

4. กกพ. ควรอาศัยอำนาจตามมาตรา 50 และมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
พลังงาน พ.ศ. 2550 แก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการ
อนุญาตและการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2551 ดังต่อไปนี้ 

“ให้กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการอนุญาตและการประกอบกิจการพลังงาน ดังต่อไปนี้ 
1. ใบอนุญาต 

 ... 

1.4.1 ใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า ยกเว้นค่าธรรมเนียม 

สำหรับการจำหน่ายไฟฟ้าแบบ Peer to Peer 
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  ... 

2.  การประกอบกิจการพลังงานรายปี 

 ... 

2.4.1  การประกอบกิจการจำหน่ายไฟฟ้า ยกเว้นค่าธรรมเนียม 

  สำหรับการจำหน่ายไฟฟ้าแบบ Peer to Peer” 

5. กกพ. ควรอาศัยอำนาจตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 
ที่ให้อำนาจ กกพ. ในการออกระเบียบกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน ออกระเบียบคณะกรรมการ
กำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการประกอบกิจการไฟฟ้าของผู้ประกอบกิจการจำหน่ายไฟฟ้า สำหรับการ
จำหน่ายไฟฟ้าแบบ Peer to Peer พ.ศ. .... โดยมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้ 

▪ Prosumer หมายความว่า ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์บนหลังคาที่มีกำลัง
การผลิตติดตั้งต่ำกว่า 1,000 กิโลโวลตแอมแปร์ โดยมีจุดประสงค์หลักคือผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เองเป็นหลัก โดย
กรณีที่ผลิตไฟฟ้าได้มากกว่าความต้องการใช้ไฟฟ้า Prosumer สามารถขายพลังงานไฟฟ้าส่วนเกินในรูปแบบ
การจำหน่ายไฟฟ้าแบบ Peer to Peer 

▪ การจำหน่ายไฟฟ้าแบบ Peer to Peer” หมายความว่า การจำหน่ายไฟฟ้าโดย Prosumer ให้แก่
ผู้ใช้ไฟฟ้าหรือ Prosumer รายอื่น โดยผ่านระบบจำหน่าย 

▪ Prosumer มีขอบเขตงานคือ ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาเพ่ือใช้เองเป็น
หลักส่วนที่เหลือขายให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้ารายอื่น 

▪ Prosumer มีหน้าที่ขายให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้ารายอ่ืนโดยผ่านผู้ประกอบกิจการระบบปฏิบัติการซื้อขาย
ไฟฟ้า (Platform Operator) 

▪ Prosumer มีความรับผิดชอบคือ ผลิตไฟฟ้าเพ่ือขายให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้ารายอื่น 

▪ Prosumer ต้องติดตั้งระบบกักเก็บพลังงาน 

▪ DSO จะเป็นผู้บริหารโครงการแบบเบ็ดเสร็จ นับตั้งแต่การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ อนุมัติให้เข้า
ร่วมโครงการ จัดทำสัญญา ตรวจวัดและเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้า 

▪ Prosumer และผู้ใช้ไฟฟ้าต้องจับคู่กันมาก่อน 

▪ สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่าง Prosumer กับผู้ใช้ไฟฟ้านั้น จะเป็นสัญญาสองฝ่ายมีอายุสัญญา 1 
ปี (ต่ออัตโนมัติ) โดยรวมเงื่อนไขการจ่ายค่าธรรมเนียมแก่ DSO ไว้ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างคู่สัญญา 

▪ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่ต้องส่งคำสั่งซื้อ - คำสั่งขาย เพราะอ้างอิงปริมาณและราคาซื้อขายตามที่
ตกลงในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 

▪ ราคาซื้อขายไฟฟ้านั้นอ้างอิงราคาซื้อขายต่อหน่วยที่กำหนดในสัญญาไฟฟ้า 
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▪ การประมวลผลการซื้อขายไฟฟ้าก็สามารถใช้ระบบปฏิบัติการของ DSO ได้ โดยอาจมีการ
ปรับปรุงเพื่อให้สามารถเก็บข้อมูลแยกธุรกรรม P2P ได ้

▪ DSO มีหน้าที่ในการบริหารพลังงานไฟฟ้าในระบบในเรื่องการจัดสรรไฟฟ้าก็มีขอบเขตภายใน
หม้อแปลงเดียวกัน และมีหน้าที่จัดหาพลังงานเพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าของลูกค้า 

▪ TSO และ DSO มีหน้าที่การจัดหาไฟฟ้าเพ่ือรักษาสมดุลของระบบ 

▪ DSO มีหน้าที่เก็บข้อมูลจากมิเตอร์และการออกบิลและเรียกเก็บค่าไฟฟ้า 

 

บทที่ 10 วิเคราะห์ผลกระทบของการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer ต่อรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าแบบ ESB 
สำหรับทางเลือกรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer ตามรูปแบบท่ีนำเสนอ 

วิวัฒนาการของโครงสร้างกิจการไฟฟ้า การผ่อนคลายจากการผูกขาด และการเปิดให้ภาคเอกชน
เข้ามามีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมไฟฟ้า 

เนื่องจากความต้องการใช้ไฟฟ้ามีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ที่ผ่านมารัฐได้ดำเนินการปรับแนวทางการ
ดำเนินกิจการพลังงานไฟฟ้า เพ่ือลดภาระต้นทุนในการจัดหาไฟฟ้าของประเทศ โดยปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่
ของกิจการไฟฟ้าเพื่อเป็นการเพิ่มการแข่งขันในกิจการพลังงานให้มากยิ่งขึ้ น พร้อมทั้งพยายามลดภาระการ
ลงทุนในเรื่องดังกล่าวด้วยการส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามาลงทุนดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าร่วมกับรัฐ จึงเริ่มมีการ
ปรับโครงสร้างใหม่ของกิจการพลังงานไฟฟ้าจากการผูกขาดในการประกอบกิจการพลังงาน สู่การเพิ่มการ
แข่งขันในการประกอบกิจการพลังงาน เริ่มตั้งแต่แยกกิจการผลิตไฟฟ้า กิจการระบบส่ง และกิจการระบบ
จำหน่ายออกจากกัน โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพ่ือเป็นการเพ่ิมการแข่งขันในการกิจการพลังงานให้มากยิ่งข้ึน  

ก่อนที่จะมีการตราพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พ.ศ. 2535 การกำหนด
นโยบายและการบริหารพลังงานของประเทศไทยมีลักษณะเป็นการกระจายอำนาจในการบริหารจัดการให้แก่
ส่วนราชการต่าง ๆ จึงเป็นผลทำให้การบริหารและพัฒนาพลังงานไม่มีเอกภาพและไม่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ด้วย
เหตุนี ้ จึงมีการตราพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เพื ่อแต่งตั้ง
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาการกำกับดูแลกิจการพลังงานที่ซ้ำซ้อนกัน โดยมี
หน้าที่หลักสำคัญในการพิจารณาเสนอนโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาพลังงาน รวมทั้งมีอำนาจในการ
กำกับดูแล ประสานงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานด้านพลังงานของหน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้การปฏิบัติงาน
ในด้านนโยบายและการบริหารพลังงานของประเทศมีเอกภาพและประสิทธิภาพสูงขึ้น 

ต่อมาคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติได้ประชุมครั ้งที ่ 3/2546 และมีมติเรื ่องการปรับ
โครงสร้างกิจการไฟฟ้าและแนวทางการกำกับดูแล โดยเห็นชอบข้อเสนอการปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้า เป็น
รูปแบบ Enhanced Single Buyer และแนวทางการจัดตั ้งองค์กรกำกับดูแลกิจการไฟฟ้าของกระทรวง
พลังงาน รวมถึงการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมด้านกำลังการผลิตไฟฟ้า โดยการกำหนดนโยบาย
การรับซื้อไฟฟ้าจากภาคเอกชน ไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer หรือ SPP) ผู้ผลิต
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ไฟฟ้าอิสระ (Independent Power Producer หรือ IPP) และผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก (Very Small Power 
Producer หรือ VSPP)  

หลังจากนั้น ในปีพ.ศ. 2550 ประเทศไทยจึงมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
พลังงาน พ.ศ. 2550 ผลจากการประกาศใช้กฎหมายฉบับนี้ส่งผลทำให้โครงสร้างกิจการและการกำกับดูแล
กิจการพลังงานไฟฟ้า มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมอย่างมาก กล่าวคือ ในส่วนโครงสร้างกิจการ จะมีการกระจาย
ตัวออกในแนวดิ่ง (Vertical De-Integrated) ซึ่งจะแยกกิจการผลิตไฟฟ้า กิจการระบบส่ง และกิจการจำหน่าย
ไฟฟ้าออกจากกันอย่างชัดเจน ซึ่งการแยกกิจการในลักษณะดังกล่าวจะทำให้เกิดการแยกกิจการที่สามารถมี
การแข่งขันได้ กล่าวคือ การแยกกิจการผลิตไฟฟ้า กิจการจำหน่ายไฟฟ้า และกิจการค้าปลีกไฟฟ้า ออกจาก
กิจการระบบส่งซึ่งเป็นกิจการที่มีลักษณะผูกขาดโดยธรรมชาติ ส่งผลทำให้เกิดตลาดการแข่งขันในกิจการไฟฟ้า
บางส่วนได้ โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานขึ้นเพื่อเป็นองค์กรกำกับดูแลกิจการพลังงาน 
โดยกำหนดให้มีหน้าที ่ป้องกันการใช้อำนาจผูกขาดโดยมิชอบ ให้การคุ ้มครองผู ้ใช้พลังงานและผู ้ได้รับ
ผลกระทบจากการประกอบกิจการพลังงาน  

ในภาพรวมจะเห็นได้ว่า ทิศทางในการกำหนดโครงสร้างกิจการไฟฟ้าของประเทศไทยนั้น ค่อยๆ ผ่อน
คลายระดับของการควบคุมจากภาครัฐลง โดย 

▪ ปรับเปลี ่ยนจากโครงสร้างกิจการไฟฟ้าแบบผูกขาด เป็นรูปแบบผู้ซื ้อรายเดียวแบบ ESB ที ่มี
ส่วนประกอบที่ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดหาไฟฟ้ารวมถึงมีการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างเอกชนในบางส่วน  

▪ การเพ่ิมระดับการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในรูปแบบการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กและ
ขนาดเล็กมาก ทั้งจากพลังงานความร้อนและไฟฟ้าร่วม (Cogeneration) และพลังงานหมุนเวียน โดยรับเข้า
โครงข่ายของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย 

ซึ่งจะเห็นได้ว่า นอกจากโครงสร้างกิจการไฟฟ้าของประเทศไทยจะค่อยๆ ปรับเปลี่ยนจากโครงสร้าง
แบบรวมศูนย์เป็นโครงสร้างกระจายศูนย์ที่มีผู้ผลิตไฟฟ้ารายอื่นๆ นอกเหนือจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ของรัฐ 
กระจายตัวอยู่ในพื้นที่ต่างๆ แล้ว รูปแบบการรับซื้อไฟฟ้าก็ค่อยๆ แปรเปลี่ยนจากการมี กฟฝ. เป็นผู้รับซื้อ
ไฟฟ้ารายเดียว ดังเห็นได้จากการอนุญาตให้ภาคเอกชนสามารถซื้อขายไฟฟ้าระหว่างกันได้ในรูปแบบ “ซื้อ
ไฟตรง” หรือการที่การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายเป็นผู้รับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กและขนาดเล็กมาก 

การเปลี ่ยนแปลงที ่เกิดขึ ้นนี ้สะท้อนให้เห็นถึงการปรับตัวของกิจการไฟฟ้าของประเทศไทยตาม
สถานการณ์ และปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบ อย่างเช่น การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี การตระหนักถึงการ
รักษาสิ่งแวดล้อม ดังนั้น หากในอนาคตการผลิตและซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer เข้ามีบทบาทมากขึ้น ก็อาจ
พิจารณาการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P เป็นส่วนขยายของการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างเอกชนผ่าน
ระบบโครงข่ายของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายภายใต้การเข้าถึงแบบ Third Party Access หรืออาจพิจารณา
กำหนดรูปแบบโครงสร้างกิจการไฟฟ้าของประเทศไทยโดยรวมองค์ประกอบต่างๆ เปลี่ยนแปลงไปจากการ
กำหนดโครงสร้าง ESB เดิมให้อยู่ในโครงสร้างใหม่อย่างชัดเจนได้เช่นกัน 
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ความเป็นไปได้ในการประกอบกิจการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ภายใต้โครงสร้าง
กิจการไฟฟ้าแบบ Enhanced Single Buyer 

ในแง่ของความเป็นไปได้ในการประกอบกิจการซื ้อขายไฟฟ้าของ  Prosumer แบบ P2P ภายใต้
โครงสร้างกิจการไฟฟ้าแบบ ESB นั้น ทางสถาบันฯ พิจารรณาว่า มติของคณะรัฐมนตรี ซึ่งให้ความเห็นชอบ
ตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเกี่ยวกับโครงสร้างกิจการไฟฟ้ารูปแบบ Enhanced Single 
Buyer (ESB) ที่กระทรวงพลังงานนำเสนอ มีสถานะเป็นการกระทำทางปกครองประเภทหนึ่งที่เรียกว่า “กฎ” 
ซึ ่งในทางทฤษฎีนั ้น มติคณะรัฐมนตรีที ่มีสถานะเป็น “กฎ” อาจเกิดขึ ้นได้อยู ่ 2 ลักษณะคือ (1) มติ
คณะรัฐมนตรี ที่ออกโดยอาศัยฐานจากกฎหมายแม่บท เช่น พระราชบัญญัติ และ (2) มติคณะรัฐมนตรีที่
กำหนดกฎเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นโดยไม่มีกฎหมายแม่บทให้อำนาจไว้ซึ่งกรณีนี้ศาลปกครองไทยเดินตาม
ทฤษฎีการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายทั้งหลายของประเทศฝรั่งเศส โดยถือว่าอำนาจในการออกกฎเกณฑ์
ทั่วไปของฝ่ายบริหารนั้นโดยสภาพเป็นอำนาจของฝ่ายปกครอง เนื่องจากฝ่ายบริหารมีหน้าที่ต้องบังคับการตาม
กฎหมาย กรณีนี้จึงต้องถือว่าฝ่ายบริหารมีอำนาจในการวางหลักเกณฑ์ทั่วไปที่จำเป็นต่อการรักษาความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย บางกรณีคณะรัฐมนตรีอาจมีมติที่มีสภาพเป็นกฎก็ได้  

หากพิจารณาจากบทบัญญัติมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
ซึ่งให้อำนาจแก่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมีอำนาจในการเสนอนโยบายและแผนการบริหารและ
พัฒนาพลังงานประเทศต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบ ดังนั้น การที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบ
ตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเกี ่ยวกับโครงสร้างกิจการไฟฟ้ารูปแบบ ESB ที่กระทรวง
พลังงานนำเสนอ จึงมีลักษณะเป็นการกระทำทางปกครองในรูปของ “กฎ” ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตาม
พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ซึ่งเป็นกฎหมายแม่บท  

ในขณะที่พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 กำหนดให้ กกพ. กำกับการประกอบ
กิจการพลังงานโดยการออกใบอนุญาต ซึ่งกฎหมายมิได้กำหนดว่าผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าจะต้องเป็นภาครัฐแต่
เพียงอย่างเดียว หากแต่ยังเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนสามารถดำเนินการได้ภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการฯ ทั้งนี้เพื่อป้องกันการผูกขาดและเพื่อให้การประกอบกิจการพลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มี
ความมั่นคง มีปริมาณเพียงพอและทั่วถึงในราคาที่เป็นธรรมและมีคุณภาพที่ได้มาตรฐานดังจะเห็นได้จาก
เหตุผลหรือวัตถุประสงค์ของการตรากฎหมายฉบับนี้ ดังนั้น การดำเนินการภายใต้โครงสร้างกิจการไฟฟ้าแบบ 
ESB ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี จึงถูกลบล้างไปโดยผลของการประกาศใช้พระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ซึ่งอนุญาตให้ภาคเอกชนสามารถประกอบกิจการพลังงานได้ภายใต้พระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีมีสถานะเป็น “กฎ” ซึ่งนอกจากจะมี
สถานะเป็นรูปแบบหนึ่งของการกระทำทางปกครองแล้วยังมีสถานะเป็นกฎหมายลำดับรองในขณะเดียวกันอีก
ด้วย กฎหรือกฎหมายลำดับรองเช่นว่านี้จะมีสถานะอยู่ในลำดับชั้นต่ำกว่าพระราชบัญญัติ กล่าวได้ว่า การ
ประกอบกิจการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P สามารถทำได้ภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 โดยไม่ขัดหรือแย้งกับการดำเนินการภายใต้โครงสร้างกิจการไฟฟ้าแบบ ESB 
เนื่องจากมีสถานะที่สูงกว่ามติคณะมนตรี  
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ความสัมพันธ์ของการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer ต่อโครงสร้างกิจการไฟฟ้าแบบ ESB 

 
รูปที่ 5 การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าในโครงสร้างกิจการไฟฟ้ารูปแบบ ESB ในรูปการณ์ปัจจุบัน 

โครงสร้างกิจการไฟฟ้ารูปแบบ ESB แต่เดิมนั้น มี Prosumer ที่ผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เองและมีการซื้อขาย
ไฟฟ้าแบบ P2P ดังแสดงในรูปที่ 3 Prosumer เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ภายในกิจการ (Internal 
Consumption) และส่งขายส่วนเกินให้แก่บุคคลอื่น ซึ่งในประเทศไทยมีผู้ผลิตไฟฟ้าประเภทนี้อยู่เป็นจำนวน
มากและกระจายตัวอยู่ในทุกอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม การซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P ยังจำกัดเฉพาะกลุ่มหรือ
ขอบเขตพื้นที่ และเป็นการซื้อขายที่ไม่ผ่านระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้า อย่างเช่น สถานประกอบการ
ต่างๆ ที่เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในกิจการและส่งขายไฟฟ้าส่วนเหลือให้แก่บุคคลอื่นโดยตรง 
และ การซื้อขายไฟฟ้าตรงภายใต้รูปแบบ SPP-Direct  

อย่างไรก็ดี ด้วยการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและต้นทุนของระบบผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์บนหลังคา ทำให้กลุ่ม Prosumer มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มมากขึ้นและ
ไม่ได้จำกัดอยู่ในกลุ่มกิจการหรือกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมเท่านั้น โดยกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยและ
กิจการขนาดเล็กมีแนวโน้มในการผันตัวเป็น Prosumer เพ่ิมมากข้ึน 

ทั้งนี้ เมื่อวิเคราะห์ปัจจัยของรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ทั้ง 11 รูปแบบที่มีผล
ต่อความสัมพันธ์ต่อโครงสร้างกิจการไฟฟ้าแบบ ESB พบว่า ขนาดพื้นที่ หรือ ขนาดของขอบเขตการซื้อขาย
ไฟฟ้าแบบ P2P มิได้มีผลต่อความสัมพันธ์ต่อโครงสร้างกิจการไฟฟ้าแบบ ESB แต่ทางเลือกในการซื้อไฟฟ้า 
และ ประเภทตัวกลาง จะส่งผลต่อโครงสร้างกิจการไฟฟ้าแบบ ESB ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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*SPP บางส่วนมีการเชื่อมต่อกับระบบของการไฟฟ้าฝา่ยจาํหน่าย แต่สัญญาซื้อขายไฟฟ้าทํากับการไฟฟ้าฝ่ายผลติเท่าน้ัน
   VSPP ขายไฟฟ้าเข้าระบบของการไฟฟ้าฝ่ายจําหน่ายไดก้็ต่อเมื่อมีการประกาศรับซื้อและผา่นการอนุมัติเท่านั้น
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▪ ตัวกลาง: มีตัวกลางเพิ่มเข้ามาในระบบเพื่อรองรับการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P ได้แก่ Retailer หรือ
ผู้ค้าปลีกรายใหม่ ตัวกลาง (Intermediary) ประเภทอื่น ได้แก่ Agent และ Platform Operator สำหรับใน
กรณีท่ีมีการแยกบทบาทของผู้ดำเนินการระบบจำหน่ายไฟฟ้า (DSO) และผู้ค้าปลีกไฟฟ้า (Retailer) ออกจาก
กันอย่างชัดเจนนั้น กฟน. (MEA) และ กฟภ. (PEA) ก็จะเป็นผู้ค้าปลีกไฟฟ้าที่รองรับการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P 
ได้เช่นกัน 

▪ Prosumer: Prosumer มีทางเลือกในขายไฟฟ้าส่วนเกินเพิ่มขึ้น โดยการขายไฟฟ้าส่วนเกินกระทำ
ผ่านตัวกลาง ได้แก่ ผู้ดำเนินการระบบจำหน่ายไฟฟ้า (DSO) ผู้ค้าปลีกไฟฟ้า (Retailer) Agent และ Platform 
Operator ตามแต่ละรูปแบบธุรกิจ  

▪ ผู้ซื้อไฟฟ้าจากการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P: ในอนาคตเมื่อมี Prosumer มีจำนวนมากขึ้น ผู้ซื้อไฟฟ้า
จากระบบ P2P จะไม่จำกัดเพียงผู้ใช้ไฟฟ้าที่เป็น Consumer เพียงอย่างเดียวเท่านั้น Prosumer ก็สามารถ
เป็นผู้ซื้อไฟฟ้าจากระบบ P2P ได้เพ่ือรองรับกรณีที่การผลิตไฟฟ้าของตนไม่เพียงพอ 

▪ นิติกรรม: นิติกรรมที่จะมีเพ่ิมข้ึนเพื่อรองรับการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P เช่น 

- การทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าส่วนเกิน (แสดงด้วยเส้นลูกศรสีดำที่มีคำว่า P2P กำกับ): เป็นการทำ
สัญญาซื้อขายไฟฟ้าส่วนเกินของ Prosumer เข้าสู่ระบบ P2P ซึ่งจะมีการทำสัญญา (ก) ระหว่าง Prosumer 
กับตัวกลางประเภทต่างๆ และ (ข) ตัวกลางประเภทต่างๆ กับผู้ซื้อไฟฟ้า (Consumer/Prosumer)  

- สัญญาซื้อขายไฟฟ้า (แสดงด้วยเส้นลูกศรสีดำที่มีคำว่า PPA กำกับ): ในอนาคต เมื่อมีการแยก
บทบาทของผู้ดำเนินการระบบจำหน่ายไฟฟ้า (DSO) และผู้ค้าปลีกไฟฟ้า (Retailer) ออกจากกันอย่างชัดเจน 
และอนุญาตให้มีผู้ค้าปลีกไฟฟ้า (Retailer) เพิ่มขึ้น กฟน. (MEA) และ กฟภ. (PEA) ในฐานะผู้ค้าปลีกไฟฟ้า 
และผู้ค้าปลีกไฟฟ้ารายใหม่ จะมีการทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเพื่อซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าจากแหล่งต่างๆ และ
นำไปจำหน่าย (ค้าปลีก) ให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าต่อไป 

- สัญญาการใช้โครงข่ายไฟฟ้าของระบบจำหน่ายไฟฟ้า (ถ้ามี) (แสดงด้วยเส้นลูกศรสีดำที่มีคำว่า 
TPA กำกับ): ในอนาคต เมื่อมีการอนุญาตให้มีผู้ค้าปลีกไฟฟ้า (Retailer) และตัวกลางประเภทต่างๆ ผู้ค้าปลีก
ไฟฟ้าและตัวกลางจะมีการทำสัญญาการใช้โครงข่ายไฟฟ้าของระบบจำหน่ายไฟฟ้า โดยผู้ค้าปลีกไฟฟ้าจะทำ
สัญญาการใช้โครงข่ายไฟฟ้าเพื่อรองรับทั้งการค้าปลีกไฟฟ้าและการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P ส่วน Agent และ 
Platform Operator จะทำสัญญาการใช้โครงข่ายไฟฟ้าเพ่ือรองรับการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P เท่านั้น 

ในกรณีที ่มีการแยกบทบาทผู ้ดำเนินการระบบจำหน่ายไฟฟ้า (DSO) และผู ้ค้าปลีกไฟฟ้า 
(Retailer) ออกจากกันอย่างชัดเจนนั้น กฟน. (MEA) และ กฟภ. (PEA) ในฐานะผู้ค้าปลีกก็จะทำสัญญาการใช้
โครงข่ายไฟฟ้ากับ กฟน. (MEA) หรือ กฟภ. (PEA) ในฐานะผู้ดำเนินการระบบจำหน่ายไฟฟ้า 

อย่างไรก็ดี การทำสัญญาการใช้โครงข่ายไฟฟ้านั้นขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไข Third Party 
Access ในการเข้าใช้โครงข่ายไฟฟ้าของระบบจำหน่ายไฟฟ้าซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน 

ในส่วนของการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P โดยไม่
พิจารณาการซื้อขายแบบ P2P ที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันอย่างเช่น SPP-Direct และการขายไฟฟ้าการเชื่อมต่อ



รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษารูปแบบและการศึกษากฎระเบียบที่เกีย่วขอ้งกับการซ้ือขายไฟฟา้ของ Prosumer แบบ Peer to Peer (P2P) 

 

บทสรุปผู้บริหาร หนา้ที่ 49 
 

โดยตรง (เส้นลูกศรสีแดง) มีการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าในโครงสร้างกิจการไฟฟ้ารูปแบบ ESB ในรูปการณ์ปัจจุบัน
อยู่แล้ว  

ดังนั้น จะเห็นได้ว่า การซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P มิได้มีผลกระทบต่อการเชื่อมต่อระบบ
ไฟฟ้าที่มีอยู่แต่เดิม การซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ที่จะเกิดขึ้นเป็นการซื้อขายและส่งมอบไฟฟ้า
แบบเสมือน (Virtual) โดยมีตัวกลางประเภทต่างๆ เพิ่มเข้ามาเพื่อสนับสนุนการทำธุรกรรมต่างๆ เท่านั้นทั้งนี้ 
เมื ่อรวมทุกองค์ประกอบเข้าด้วยกัน ความสัมพันธ์ของการซื ้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ตาม
รูปแบบที่นำเสนอ ต่อโครงสร้างกิจการไฟฟ้าแบบ ESB สามารถแสดงได้ดังรูปที่ 6 

 
รูปที่ 6 ความสัมพันธ์ของการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ตามรูปแบบที่นำเสนอ ต่อโครงสร้าง

กิจการไฟฟ้าแบบ ESB 

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงสร้างกิจการไฟฟ้าแบบ Enhanced Single 
Buyer ในปัจจุบันหากมีการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P 

การซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P อาจะส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงสร้าง ESB 
ดังต่อไปนี้ 

การผลิตไฟฟ้า (Generation หรือ G) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลักในปัจจุบัน ได้แก่ ผู้ผลิตไฟฟ้า 

▪ ด้านการดำเนินการ: การดำเนินการผลิตไฟฟ้าอาจจะมีส่วนของการผลิตพลังงานไฟฟ้าลดลง การ
ดำเนินการอาจเปลี่ยนจากการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่คงที่เป็นการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าที่มีขนาดเล็กลง
แต่มีความเร็วในการตอบสนองมากข้ึนเพื่อรักษาสมดุลและความมั่นคงของระบบไฟฟ้า 
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*SPP บางส่วนมีการเชื่อมต่อกับระบบของการไฟฟ้าฝา่ยจาํหน่าย แต่สัญญาซื้อขายไฟฟ้าทํากับการไฟฟ้าฝ่ายผลติเท่าน้ัน
   VSPP ขายไฟฟ้าเข้าระบบของการไฟฟ้าฝ่ายจําหน่ายไดก้็ต่อเมื่อมีการประกาศรับซื้อและผา่นการอนุมัติเท่านั้น
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▪ ด้านต้นทุน: การเดินระบบผลิตไฟฟ้าเพื่อตอบสนองต่อรูปแบบความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลง
ไปและมีความซับซ้อนมากขึ้น อาจทำให้ต้องใช้ระบบผลิตไฟฟ้าที่มีความเร็วในการตอบสนองมากขึ้น ทำให้
ต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าสูงขึ้น 

▪ ด้านรายได:้ รายได้จากการขายพลังงานไฟฟ้าจะลดลงเนื่องจากผู้ใช้ไฟฟ้ามีทางเลือกในการซื้อไฟฟ้า
จาก Prosumer เพ่ิมข้ึน แต่จะมีรายได้จากการรักษามั่นคงของระบบไฟฟ้าเข้ามาชดเชยในระดับหนึ่ง 

ระบบส่งไฟฟ้า (Transmission หรือ T) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลักในปัจจุบัน ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 

▪ ด้านการดำเนินการ: การบริหารระบบส่งไฟฟ้าจะมีความซับซ้อนขึ้นจากความผันผวนของความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงจากเดิม รวมถึงอาจต้องมีการบริหารไฟฟ้าที่มีการไหลย้อนเข้าระบบส่งไฟฟ้าใน
กรณีท่ีการผลิตไฟฟ้าและความต้องการใช้ไฟฟ้าในพ้ืนที่ใดๆ ไม่สัมพันธ์กัน 

▪ ด้านต้นทุน: การดำเนินการที ่มีความซับซ้อนมากขึ ้น อาจส่งผลให้ต้องมีการลงทุนปรับปรุง
ประสิทธิภาพของระบบส่งไฟฟ้า ซึ่งทำให้มีต้นทุนในการดำเนินการสูงขึ้น 

▪ ด้านรายได้: รายได้จากการให้บริการโครงข่ายระบบสายส่งไฟฟ้าอาจลดลงเนื่องจากมีปริมาณไฟฟ้า
ที่ขายให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายลดลง แต่อาจมีรายได้จากการให้บริการโครงข่ายไฟฟ้าระดับสายส่งไฟฟ้า
หากมีการซื้อขายไฟฟ้าข้ามขอบเขตพ้ืนที่ 

ศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า (System Operator หรือ SO) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลักในปัจจุบัน ได้แก่ การ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิต 

▪ ด้านการดำเนินการ: การบริหารการสั่งจ่ายไฟฟ้าจะมีความซับซ้อนขึ้นจากความผันผวนของความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงจากเดิม โดยอาจเปลี่ยนแปลงจากการสั่งเดินเครื่องโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่แบบ
คงที่เป็นการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าที่มีขนาดเล็กลงแต่มีความเร็วในการตอบสนองมากขึ้นเพื่อรักษาสมดุลและ
ความมั่นคงของระบบไฟฟ้า 

▪ ด้านต้นทุน: การควบคุมระบบไฟฟ้าเพื่อตอบสนองต่อรูปแบบความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลง
ไปและมีความซับซ้อนมากขึ้น อาจทำให้ต้องใช้ระบบควบคุมที่มีความเร็วในการติดตามและตอบสนองมากข้ึน 
ทำให้ต้นทุนในการดำเนินการสูงขึ้น 

ระบบจำหน่ายไฟฟ้า (Distribution หรือ D) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลักในปัจจุบัน ได้แก่ การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวง 

▪ ด้านการดำเนินการ: การบริหารระบบจำหน่ายไฟฟ้าจะมีความซับซ้อนขึ้นจากความผันผวนของ
ความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงจากเดิม โดยต้องมีการติดตามรูปแบบความต้องการใช้ไฟฟ้ามากขึ้น 
ประสานงานกับตัวกลางต่างๆ เพื ่อประมวลผลการคาดการณ์การผลิตและซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer 
ประสานงานศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าเพื่อเตรียมการรักษาสมดุลของระบบไฟฟ้า และบริหารความคับคั่งขอ ง
ระบบจำหน่ายไฟฟ้า 

▪ ด้านต้นทุน: การดำเนินการที ่มีความซับซ้อนมากขึ ้น อาจส่งผลให้ต้องมีการลงทุนปรับปรุง
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ประสิทธิภาพของระบบจำหน่ายไฟฟ้าในการรองรับการไหลของไฟฟ้าแบบสองทางและเพ่ือให้มีความอัจฉริยะ
มากขึ้น ซึ่งทำให้มีต้นทุนในการดำเนินการสูงขึ้น 

▪ ด้านรายได:้ รายได้จากการขายพลังงานไฟฟ้าจะลดลงเนื่องจากผู้ใช้ไฟฟ้ามีทางเลือกในการซื้อไฟฟ้า
จาก Prosumer เพิ่มขึ้น แต่จะมีรายได้จากการให้บริการโครงข่ายไฟฟ้าเข้ามาชดเชยในระดับหนึ่ง และหากมี
การให้บริการการรักษาความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในระดับจำหน่ายไฟฟ้า ก็จะมีรายได้ในการรักษาความ
มั่นคงเพ่ิมข้ึนอีกทางหนึ่ง 

การจำหน่ายไฟฟ้ารายปลีก (Retail หรือ R) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลักในปัจจุบัน ได้แก่ การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวง 

▪ ด้านการดำเนินการ: การบริหารระบบค้าปลีกไฟฟ้าซับซ้อนขึ้น การแจกแจงหน่วยซื้อขายไฟฟ้า
ซับซ้อนขึ้น อาจต้องมีการปรับปรุงระบบ เพื่อประสานงานกับตัวกลางต่างๆ และรองรับปริมาณธุรกรรมที่
เพ่ิมข้ึน ทั้งการจดหน่วยและการออกใบแจ้งหนี้ 

▪ ด้านต้นทุน: การดำเนินการที ่มีความซับซ้อนมากขึ ้น อาจส่งผลให้ต้องมีการลงทุนปรับปรุง
ประสิทธิภาพของระบบค้าปลีกไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน ซึ่งทำให้มีต้นทุนในการดำเนินการสูงขึ้น 

▪ ด้านรายได้: รายได้ในส่วนของการให้บริการต่อลูกค้าหรือผู้ใช้ไฟฟ้ารายเดิมอาจจะไม่เปลี่ยนแปลง
หรือมีการเปลี่ยนแปลงน้อยมาก แต่มีความเป็นไปได้ท่ีจะมีรายได้เพ่ิมเติมจากค่าธรรมเนียมการให้บริการระบบ
มิเตอร์ การจดหน่วย และออกใบแจ้งหนี้เพ่ือให้ครอบคลุมธุรกรรมในการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ 
P2P ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับเงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูลมิเตอร์ของบุคคลที่สาม 

ลูกค้าหรือผู้ใช้ไฟฟ้า (Customer หรือ C) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลักในปัจจุบัน ได้แก่ ผู้ใช้ไฟฟ้าที่เป็น
ลูกค้าของการไฟฟ้าฯ ซึ่งผู้เกี่ยวข้องกับการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P มีแนวโน้มที่จะเป็นลูกค้า
ของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายเป็นหลัก 

▪ ด้านต้นทุน: สำหรับ Prosumer จะมีต้นทุนในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าเป็นต้นทุนหลัก ส่วนผู้ที่จะ
เข้าร่วมในการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ในรูปแบบที่มีตัวกลางก็อาจมีค่าธรรมเนียมในการเข้า
เป็นสมาชิก และ/หรือ ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายไฟฟ้า และอาจมีต้นทุนในการเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าเพ่ิมเติม 

▪ ด้านรายได้: Prosumer จะประหยัดค่าไฟฟ้าที่ซื้อจากการไฟฟ้าฯ และได้รายได้จากการขายไฟฟ้า
ส่วนเหลือ ส่วนผู้ใช้ไฟฟ้าที่ซื ้อไฟฟ้าจะประหยัดค่าไฟฟ้าที่ซื ้อจากการไฟฟ้าฯ หากสามารถซื้อไฟฟ้าจาก 
Prosumer ได้ในราคาที่ต่ำกว่า 

ซึ่งจะเห็นได้ว่า การไฟฟ้าฯ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่สำคัญในโครงสร้างกิจการไฟฟ้าแบบ  ESB มี
แนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบจากการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P เป็นหลัก โดยคาดว่าจะมีการ
ดำเนินการที่ซับซ้อนมากขึ้นและอาจต้องมีการลงทุนเพิ่มเติมในการปรับปรุงระบบของตนเพื่อรองรับความผัน
ผวนของรูปแบบความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เปลี่ยนไป อย่างไรก็ดี การไฟฟ้าฯ อาจใช้จุดแข็งในการเป็นผู้เล่นหลัก
ในอุตสาหกรรมไฟฟ้าในการปรับตัวและเข้ามีส่วนร่วมในการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P เพ่ือแสวง
โอกาสทางธุรกิจได้เช่นกัน 
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บทที่ 11 ข้อเสนอแนะสำหรับทางเลือกรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer ตามรูปแบบที่นำเสนอ 
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อทั้งผู้ใช้ไฟฟ้าและผู้ผลิตไฟฟ้าโดยรวมของประเทศ 

จากการวิเคราะห์ตามหลักความสมดุลด้านพลังงานสามด้านในบทที่ 4 พบว่า การซื้อขายไฟฟ้าของ 
Prosumer แบบ P2P มีผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าของประเทศไทยในเชิงบวกในมิติของความมั ่นคงของ
พลังงานและในมิติด้านความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม แต่ส่งผลกระทบเชิงลบในมิติด้านความเสมอภาคทาง
พลังงาน โดยส่งผลให้ต้นทุนในการจัดหาไฟฟ้าเฉลี่ยของประเทศสูงขึ้น รวมถึงประเด็นความไม่เสมอภาคในการ
รับผิดชอบต้นทุนของระบบไฟฟ้า 

ข้อเสนอแนะเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านลบที่เกิดขึ้นต่อระบบไฟฟ้าและผู้ ใช้ไฟฟ้าโดยรวมของประเทศ
ไทย จำแนกเป็นสองประเด็นหลักคือ ประเด็นต้นทุนในการจัดหาไฟฟ้าเฉลี่ยของประเทศที่สูงขึ้น และประเด็น
ความไม่เสมอภาคในการรับผิดชอบต้นทุนของระบบไฟฟ้า ซึ่งประเด็นทั้งสองนี้มีผลครอบคลุมรูปแบบการซื้อ
ขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ทุกรูปแบบที่นำเสนอในบทที่ 6 ดังนั้นข้อเสนอแนะจึงไม่จำเป็นต้องแยก
ตามรูปแบบธุรกิจ 

ข้อเสนอแนะสำหรับประเด็นต้นทุนในการจัดหาไฟฟ้าเฉลี่ยของประเทศที่สูงขึ้น 

สาเหตุที่เป็นไปได้ที่ส่งผลให้ต้นทุนการจัดหาไฟฟ้าในภาพรวมของทั้งประเทศ คือ การวางแผนด้านการ
จัดหาไฟฟ้าโดยมิได้พิจารณาการผลิตและซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้ความต้องการใช้
ไฟฟ้าลดลง จึงส่งผลให้การวางแผนการลงทุนในส่วนของการสร้างโรงไฟฟ้า การสร้างระบบส่งและระบบ
จำหน่ายสูงเกินความจำเป็น เงินลงทุนที่ต้องใช้มากเกินความจำเป็นเหล่านี้จะส่งผ่านไปยังผู้ใช้ไฟฟ้าในรูปของ
อัตราค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้น 

เพื่อบรรเทาผลกระทบในกรณีนี้ หน่วยงานที่รับผิดชอบการวางแผนด้านการจัดหาไฟฟ้าควรนำข้อมูล
การคาดการณ์การผลิตไฟฟ้าของ Prosumer เพิ่มเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการพิจารณาการวางแผน ซึ่ง
สถาบันฯ ได้ทดลองประเมินโดยการใช้แบบจำลองที่มีการพิจารณาการผลิตและซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer 
และแสดงผลไว้ในหัวข้อ 4.7 โดยผลการประเมินพบว่าต้นทุนในการจัดหาไฟฟ้าเฉลี่ยของประเทศลดต่ำกว่า
สถานการณ์ฐานที่ไม่มีการผลิตและซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer ซึ่งทำให้พิจารณาได้ว่า หากมีการวางแผน
ด้านการจัดหาไฟฟ้าอย่างเหมาะสม การผลิตและซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer ก็จะมีผลกระทบเชิงบวกในการ
มีส่วนช่วยในการลดต้นทุนการจัดหาไฟฟ้าโดยรวมของประเทศ 

ข้อเสนอแนะสำหรับประเด็นความไม่เสมอภาคในการรับผิดชอบต้นทุนของระบบไฟฟ้า 

ความไม่เสมอภาคในแง่การรับผิดชอบต้นทุนของระบบไฟฟ้าระหว่างผู้ใช้ไฟฟ้าจากระบบไฟฟ้าและ 
Prosumer มีสาเหตุจากโครงสร้างค่าไฟฟ้าปัจจุบันของประเทศไทยที่ใช้หลักการเรียกเก็บค่าต้นทุนระบบไฟฟ้า
ตามจำนวนหน่วยไฟฟ้าที่ซื้อจากการไฟฟ้าฯ ในสถานการณ์ที่มีการผลิตและซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer ทั้ง 
Prosumer และผู้ซื ้อไฟฟ้าจาก Prosumer จะซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฯ น้อยลง อันเป็นเหตุให้ Prosumer 
และผู้ซื้อไฟฟ้าจาก Prosumer มีส่วนรับผิดชอบต้นทุนของระบบไฟฟ้าน้อยลงตามไปด้วย ต้นทุนส่วนที่ไม่
สามารถกู้คืนจาก Prosumer และผู้ซื้อไฟฟ้าจาก Prosumer จึงถูกถ่ายโอนไปยังผู้ใช้ไฟฟ้าที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
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กับการผลิตและซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer ในรูปของอัตราค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้น ทำให้มีค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
ไฟฟ้าสูงขึ้นแม้ว่าจะมีจำนวนหน่วยการใช้งานไฟฟ้าเท่าเดิม 

แนวทางการแก้ไข/บรรเทาผลกระทบในประเด็นความไม่เสมอภาคในแง่การรับผิดชอบต้นทุนของ
ระบบไฟฟ้าระหว่างผู้ใช้ไฟฟ้าจากระบบไฟฟ้าและ Prosumer ควรอาศัยการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าโดย
แยกโครงสร้างให้มีองค์ประกอบของต้นทุนคงที่ในส่วนของการกู้คืนต้นทุนระบบไฟฟ้าที่ทั ้งผู้ใช้ ไฟฟ้าและ 
Prosumer มีส่วนร่วมกันรับผิดชอบ และองค์ประกอบของต้นทุนแปรผันในส่วนของต้นทุนพลังงานไฟฟ้าตาม
จำนวนหน่วยที่ผลิต โดยอาจแยกตามแนวทางดังแสดงในรูปที่ 7 

 
รูปที่ 7 แนวทางการบรรเทาผลกระทบประเด็นความไม่เป็นธรรมในการรับผิดชอบต้นทุนของระบบไฟฟ้า: การ

แยกการเรียกเก็บต้นทุนคงที่และต้นทุนแปรผันให้ถูกต้อง 

ข้อเสนอแนะในการเรียกเก็บต้นทุนของระบบไฟฟ้าที่สถาบันฯ เห็นว่าเหมาะสม มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

ต้นทุนคงที่ (Fixed Costs) เป็นต้นทุนเพื่อความมั่นคงด้านไฟฟ้า เป็นต้นทุนที่ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกราย
ต้องร่วมกันรับผิดชอบตราบเท่าที่ยังเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้า โดยมีองค์ประกอบหลักของต้นทุนคงที่คือ ต้นทุน
คงที่ของระบบผลิต ต้นทุนคงที่ของระบบส่งไฟฟ้า ต้นทุนคงที่ของระบบจำหน่ายไฟฟ้า และต้นทุนคงที่ของ
ระบบค้าปลีกไฟฟ้า และหากในอนาคต ระบบจำหน่ายไฟฟ้ามีการให้บริการรักษาความม่ันคงระบบไฟฟ้าเสริม 
ก็สามารถนำมารวมในส่วนของต้นทุนคงที่นี้ได้เช่นกัน แต่ต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อมิให้เกิดความ
ซ้ำซ้อนกับระบบการรักษาความมั่นคงของระบบผลิต 

Capacity
• AP / CP
• Ancillary 

Service, ESS

Energy
• EP: Fuel 

Cost

Transmission 
System

RetailDistribution 
System: MV

Distribution 
System: HV

Distribution 
System: LV

Fixed Costs

Variable Costs

G T D R

Fixed Costs: ต้นทุนเพ่ือความมั่นคงด้านไฟฟ้า
เป็นต้นทุนท่ีผู้ใช้ไฟฟ้าทุกรายต้องร่วมรับผิดชอบ ตราบเท่าท่ียังเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้า
• จ่ายตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นรายเดือน (บาท/กิโลวัตต์/เดือน)
• อาจแบ่งตามประเภทกิจการ: กิจการขนาดใหญ่ > กิจการขนาดกลาง > กิจการขนาดเล็ก และบ้านอยู่อาศัย
• อาจแบ่งตามระดับแรงดันไฟฟ้า: LV > MV > HV

Variable Costs: ต้นทุนแปรผันท่ีเกิดขึ้นเมื่อผลิตไฟฟ้า
เป็นต้นทุนท่ีเกิดขึ้นจากการผลิตพลังงานไฟฟ้า จ่ายเมื่อมีการซื้อไฟฟ้าจากระบบไฟฟ้า
• จ่ายตามค่าไฟฟ้าเฉลี่ยของ Portfolio พลังงานไฟฟ้าของประเทศ (บาท/กิโลวัตต์ชั่วโมง)
• ผู้ผลิตไฟฟ้าใช้เอง (Prosumer) สามารถลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้
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การเรียกเก็บต้นทุนคงที่ควรอยู่ในรูปแบบคงที่รายเดือนตามกำลั งไฟฟ้าที่ต้องการ เช่น ตามขนาด
หม้อแปลงไฟฟ้า หรือตามขนาดมิเตอร์ แต่ไม่ควรอ้างอิงจากความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด (Peak Load) การ
พิจารณาโดยใช้ขนาดหม้อแปลงไฟฟ้าหรือขนาดมิเตอร์เป็นการสะท้อนถึงการลงทุนที่เกิดขึ้นจริงเพ่ือสร้างความ
มั่นคงในระบบไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าแต่ละราย ซึ่งแตกต่างจากความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดที่แปรผันตามรูปแบบ
การใช้ไฟฟ้า การเรียกเก็บต้นทุนคงที่ควรอยู่ในอัตราเป็นบาทต่อกิโลวัตต์ต่อเดือน ซึ่งอาจใช้หลักเกณฑ์ในการ
ปรับแต่งอัตราสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าแต่ละประเภทเพ่ือให้มีความเหมาะสมมากยิ่งข้ึน เช่น 

▪ แบ่งตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า เช่น กิจการขนาดใหญ่ กิจการขนาดกลาง กิจการขนาดเล็กและบ้าน
อยู่อาศัย โดยเกณฑ์การแบ่งตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นการสะท้อนถึงต้นทุนของระบบไฟฟ้าที่มีการลงทุนเพ่ือ
ตอบสนองต่อระดับความมั่นคงและคุณภาพของไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าแต่ละประเภทที่อาจไม่เท่ากัน ภายใต้
เกณฑ์นี้ อัตราการการเรียกเก็บต้นทุนคงที่สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดใหญ่จะสูงที่สุด รองลงมาด้วย 
กิจการขนาดกลาง กิจการขนาดเล็กและบ้านอยู่อาศัย 

▪ แบ่งตามระดับแรงดันไฟฟ้า เช่น ระดับแรงดันไฟฟ้าสูง ระดับแรงดันไฟฟ้ากลาง และระดับ
แรงดันไฟฟ้าต่ำ โดยเกณฑ์การแบ่งตามระดับแรงดันไฟฟ้าเป็นการสะท้อนถึงการใช้โครงข่ายไฟฟ้า อัตราเรียก
เก็บต้นทุนคงที่ผู้ใช้ไฟฟ้าที่รับไฟฟ้าผ่านโครงข่ายไฟฟ้าหลายระดับแรงดันจะสูงกว่าผู้ใช้ไฟฟ้าที่รับไฟฟ้าผ่าน
โครงข่ายไฟฟ้าระดับแรงดันเดียว เช่น ผู้ใช้ไฟฟ้าที่เป็นลูกค้าตรงของ กฟผ. ซึ่งใช้โครงข่ายไฟฟ้าระดับแรงดันสูง
เพียงอย่างเดียวอาจมีอัตราเรียกเก็บต่ำกว่าผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทอื่นๆ ที่ต้องรับไฟฟ้าผ่านโครงข่ายไฟฟ้าหลาย
ระดับ โดยผ่านจากโครงข่ายระดับไฟฟ้าแรงดันสูง ไปยังระด้บไฟฟ้าแรงดันกลาง เช่น กิจการขนาดใหญ่และ
กลาง และไปยังระดับไฟฟ้าแรงดันต่ำ เช่น กิจการขนาดเล็กและบ้านอยู่อาศัย 

เกณฑ์ต่างๆ เหล่านี้อาจนำมาพิจารณาผสมผสานกันเพื่อให้สะท้อนถึงมิติการใช้งานระบบไฟฟ้าของ
ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทต่างๆ ให้ครอบคลุมต้นทุนอย่างเหมาะสม 

ต้นทุนแปรผัน (Variable Costs) เป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นเมื่อมีการสั่งผลิตไฟฟ้า โดยจะเรียกเก็บเมื่อ
ผู้ใช้ไฟฟ้าซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฯ เท่านั้น ในอัตราเป็นบาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง 

เมื่อมีการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บต้นทุนคงที่และต้นทุนแปรผันแยกกันอย่างชัดเจน 
ผลกระทบจากการผลิตและซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer ในประเด็นความไม่เป็นธรรมด้านการรับผิดชอบ
ต้นทนุของระบบไฟฟ้าจะบรรเทาลงเนื่องจากต้นทุนคงที่ของระบบไฟฟ้าได้รับการจัดสรรและเรียกเก็บจากผู้ใช้
ไฟฟ้าทุกรายโดยไม่ขึ้นกับจำนวนหน่วยไฟฟ้า ส่วนต้นทุนแปรผันจะมีการเรียกเก็บตามจำนวนหน่วยไฟฟ้าที่ผู้ใช้
ไฟฟ้าซื้อจากการไฟฟ้าฯ ซึ่ง Prosumer ที่สามารถผลิตไฟฟ้าใช้เองรวมถึงผู้ใช้ไฟฟ้าที่ซื้อไฟฟ้าจาก Prosumer 
ก็สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าได้หากสามารถผลิตหรือซื้อไฟฟ้าได้ในราคาที่ต่ำกว่าการซื้อจากการ
ไฟฟ้าฯ ดังแสดงในรูปที่ 8 
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รูปที่ 8 การกระจายความรับผิดชอบต้นทุนของระบบไฟฟ้าหากมีการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าตาม

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเพิ ่มเติมสำหรับการปรับ Energy Mix Portfolio ของประเทศเพื ่อรองรับการ
ขับเคลื่อน Energy Transformation และ Carbon Neutrality Target 

ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันที่นานาชาติมีแนวโน้มในการให้ความสำคัญกับการผลิตและใช้พลังงาน
หมุนเวียนเพิ่มขึ้น ในภาคนโยบายด้านพลังงานของประเทศไทยโดย กพช. ได้มีมติเห็นชอบกรอบแผนพลังงาน
ชาติ ซึ่งกำหนดแนวนโยบายภาคพลังงานโดยมีเป้าหมายสนับสนุนให้ประเทศไทยมุ่งสู่การใช้พลั งงานสะอาด 
และลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Neutrality) ภายใน พ.ศ. 2608 - 2613 
(ค.ศ. 2065 - 2070) เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2564  

ที่ผ่านมา ประเทศไทยได้มีการดำเนินการมาตรการเพ่ือลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการผลิต
ไฟฟ้าซึ่งพิจารณาได้ว่าเป็นหนึ่งในภาคเศรษฐกิจที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงที่สุด โดยในส่วนของ
การสนับสนุนพลังงานหมุนเวียน มาตรการหลักที่นำมาใช้คือ การรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุ นเวียนโดยใช้
กลไกการสนับสนุนด้านราคารับซื้อ อย่างเช่น ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) และ Feed-in-Tariff (FiT) 

ในขณะที่ภาคนโยบายและภาคอุตสาหกรรมกำลังผลักดันให้มีการผลิตและใช้พลังงานหมุนเวียนเพ่ือ
เตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ในระดับนานาชาติที่คาดว่าจะเพ่ิมแรงกดดันด้านสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นในระยะ
ยาว ประเด็นสำคัญประเด็นหนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อมีการใช้มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและใช้ไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนคือ หากยังคงมีการสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนโดยใช้กลไกสนับสนุนด้าน
ราคารับซื้อไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกรายจะต้องเป็นผู้รับภาระต้นทุนการจัดหาไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนที่ยังคงมีต้นทุนสูงกว่าไฟฟ้าที่ผลิตจากโรงไฟฟ้าแบบดั้งเดิม (Conventional) ผ่านทางอัตราค่าไฟฟ้า

ต้นทุนแปรผัน:
EP

ต้นทุนคงที่:
G (AP CP) /

T / D / R
1

2

ผู้ใช้ไฟฟ้าท่ัวไป

Prosumer

1

2

จ่าย (1) ตามความมั่นคงท่ี
ต้องการ

จ่าย (2) น้อยลงตามหน่วยท่ี
ผลิตใช้เอง

จ่าย (1) ตามความมั่นคงท่ี
ต้องการ
จ่าย (2) ตามการใช้ไฟฟ้าปรกติ

ประเภท ต้นทุนคงที่ของระบบไฟฟ้า ต้นทุนแปรผัน

ผู้ใช้ไฟฟ้าท่ัวไป

รับผิดชอบร่วมกัน
โดยจ่ายตามความมั่นคงด้านไฟฟ้าท่ี

ต้องการ

จ่ายตามหน่วยไฟฟ้าท่ีซื้อจากระบบ

Prosumer
จ่ายตามหน่วยไฟฟ้าท่ีซื้อจากระบบ โดยสามารถลดค่าใช้จ่ายลง

จากการผลิตใช้เอง

ผู้ใช้ไฟฟ้าท่ีซื้อไฟฟ้าจาก 
Prosumer

จ่ายตามหน่วยไฟฟ้าท่ีซื้อจากระบบ โดยสามารถลดค่าใช้จ่ายลง
จากการซื้อไฟฟ้าจาก Prosumer ท่ีอาจมีราคาต่ํา

ผู้ใช้ไฟฟ้าท่ีซ้ือไฟฟ้า
จาก Prosumer

จ่าย (1) ตามความมั่นคงท่ี
ต้องการ
จ่าย (2) น้อยลงจากการซื้อ
ไฟฟ้าจาก Prosumer
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ที่สูงขึ้นโดยไม่มีทางเลือก ซึ่งอาจไม่สมเหตุสมผลหรือไม่เป็นธรรมต่อผู้ใช้ไฟฟ้าที่มิไ ด้มีความประสงค์ในการ
สนับสนุนพลังงานหมุนเวียนหรือเป็นภาระที่มากเกินไปสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้า 

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา หลายประเทศได้มีการนำกลไกของการรับรองการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน หรือ Renewable Energy Certificates หรือ RECs มาใช้ในการส่งเสริมการผลิตและใช้พลังงาน
หมุนเวียน โดยใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียนเป็น Energy Attribute Certificate (EAC) ประเภทหนึ่งที่
สามารถซื้อขายได้ในตลาด โดยทั่วไปเป็นการรับรองว่าพลังงานไฟฟ้า 1 เมกะวัตต์ชั่วโมงเป็นไฟฟ้าที่ผลิตจาก
พลังงานหมุนเวียน มีรายละเอียดของประเภทเชื้อเพลิงที่ใช้ผลิต ช่วงเวลาที่ผลิต ตำแหน่งของผู้ผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียน เป็นต้น RECs เป็นกลไกการสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนซึ่งสามารถเป็น
รายได้อีกแหล่งหนึ่งของผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ส่วนผู้ซื้อ RECs ก็จะสามารถนำ RECs ไปไถ่ถอนเพ่ือ
อ้างสิทธิ์ในการเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนได้ โดยกลไก RECs มีระบบติดตามเพื่อป้องกันมิให้มีการ
ผลิตหรืออ้างสิทธิ์เครดิต RECs ซ้ำซ้อน 

ด้วยคุณลักษณะของ RECs ข้างต้น ทำให้เกิดข้อดีในการนำ RECs ไปใช้งานคือ การซื้อขาย RECs 
สามารถจำกัดขอบเขตให้อยู่ในกลุ่มผู้ที่สามารถผลิตเครดิต RECs กล่าวคือ ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน และ
ผู้ต้องการซื้อ RECs ซึ่งสามารถเป็นได้ทั้งผู้ที่ถูกกำหนดให้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสัดส่วนพลังงาน
หมุนเวียนที่ใช้ และผู้ที่ต้องการสนับสนุนการใช้พลังงานหมุนเวียนโดยสมัครใจ ซึ่งในส่วนนี้โดยมากจะเป็น
องค์กรภาคเอกชน อย่างเช่น กลุ่ม RE100 ซึ่งหากการกำหนดโครงสร้าง กฏระเบียบ ข้อบังคับ และเกณฑ์
เป็นไปอย่างเหมาะสมจนเกิดความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานของ RECs แล้ว การนำกลไก RECs มาใช้
ก็อาจเป็นทางเลือกในการส่งเสริมการผลิตและใช้ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่ลดภาระจากการสนับสนุนด้าน
ราคารับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่จะถูกส่งผ่านไปยังผู้ใช้ไฟฟ้าทุกรายได้ 

ในมุมมองของสถาบันฯ เห็นว่า หากในอนาคตจะมีการนำกลไก RECs มาใช้เพ่ือส่งเสริมการผลิตและใช้
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย โครงสร้างในการจัดหาไฟฟ้าของประเทศควรมีปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิด
ความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาพรวม ดังต่อไปนี้ 

การปรับโครงสร้างในส่วนของ Energy Mix Portfolio ของประเทศ 

▪ การปรับ Energy Mix Portfolio ของประเทศ ควรมีการปรับเปลี่ยนโดยการจัดหาหรือรับซื้อไฟฟ้า
เป็นการซื้อเข้าสู่ Electricity Energy Portfolio ของประเทศ ซึ่งเป็นการรับซื้อในส่วนของพลังงานไฟฟ้า 
(Energy) เท่านั้น โดยในส่วนของราคาที่จัดหาหรือรับซื้อจะเป็นไปตามต้นทุนหรือราคาที่ผู้ผลิตไฟฟ้าเสนอขาย 
และผู้ดำเนินการระบบไฟฟ้า (System Operator หรือ SO) เป็นผู้สั่งเดินเครื่องโรงไฟฟ้าโดยพิจารณาให้มี
ประสิทธิภาพด้านต้นทุนการจัดหาไฟฟ้าที่ดีที่สุด ซึ่งอาจมีทั้งส่วนผสมของไฟฟ้าที่ผลิตจากโรงไฟฟ้าดั้งเดิม 
(Conventional) และไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy หรือ RE) 

▪ เนื่องจากการจัดหาหรือรับซื้อไฟฟ้าเข้า Portfolio เป็นการซื้อแต่พลังงานไฟฟ้าเท่านั้น มูลค่าของ
การเป็นไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียน (Green Attribute) จะต้องไม่รวมอยู่ในต้นทุนหรือราคาที่ซื้อ 
ดังนั้นราคาที่รับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนจะไม่ใช่ราคาที่มีส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าและไม่ใช่ราคาตาม
อัตรา FiT 
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การปรับโครงสร้างในส่วนของกลไกการสนับสนุนพลังงานหมุนเวียน 

▪ มูลค่าของการเป็นไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียน (Green Attribute) ซึ่งในที่นี้จะอ้างถึงเครดิต 
RECs ที่ผู้ผลิตไฟฟ้าผลิตขึ้น จะถูกแยกออกมาจากมูลค่าของพลังงานไฟฟ้า ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
สามารถขายเครดิต RECs ที่ตนผลิตได้เพื่อเป็นรายได้อีกทางหนึ่ง เป็นการชดเชยรายได้ของผู้ผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนที่เคยหรือจะได้รับจากรูปแบบการสนับสนุนราคารับซื้อไฟฟ้า การขายเครดิต RECs อาจ
เป็นได้ทั้งการนำไปขายในตลาดซื้อขายเครดิตด้านสิ่งแวดล้อมหรือขายโดยตรงให้แก่ผู้ซื้อ ขึ้นอยู่กับโครงสร้าง 
กฏระเบียบ ข้อบังคับ เกณฑ์ รวมถึงสภาวะที่เก่ียวข้องในขณะนั้น 

ในกรณีที่มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง Energy Mix Portfolio และกลไกการสนับสนุนพลังงานหมุนเวียน 
จะมีภาพรวมดังแสดงในรูปที่ 9 โดยที่ 

▪ ต้นทุนคงท่ี (Fixed Costs) เป็นต้นทุนเพื่อความมั่นคงด้านไฟฟ้า 

▪ ต้นทุนแปรผัน (Variable Costs) เป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นเมื่อมีการสั่งผลิตไฟฟ้า โดยในกรณีที่มีการ
ปรับเปลี่ยนเป็น Electricity Energy Portfolio อัตราค่าพลังงานไฟฟ้าต่อหน่วย ณ เวลาใดๆ จะแปรผันตาม
ค่าเฉลี่ยของต้นทุนของพลังงานไฟฟ้าใน Portfolio ณ เวลานั้น 

▪ ต้นทุนด้านการสนับสนุนพลังงานหมุนเวียน (Green Attribute) จะถูกแยกออกจากต้นทุนของระบบ
ไฟฟ้า ทำให้ไม่เกิดภาระในการอุดหนุนพลังงานหมุนเวียนปะปนอยู่ในอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไป 

 
รูปที่ 9 ภาพรวมโครงสร้างค่าอัตราไฟฟ้าในกรณีท่ีมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง Energy Mix Portfolio และ

กลไกการสนับสนุนพลังงานหมุนเวียน 

ในกรณีที่มกีารปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บต้นทุนคงท่ีและต้นทุนแปรผันแยกกันอย่างชัดเจน
ผนวกกับการปรับเปลี ่ยนโครงสร้าง Energy Mix Portfolio และกลไกการสนับสนุนพลังงานหมุนเว ียน  
ภาพรวมของการกระจายภาระต้นทุนต่างๆ สามารถแสดงได้ดังรูปที่ 10 โดยที่ 

▪ ทั้งผู ้ใช้ไฟฟ้าทั่วไป ผู ้ใช้ไฟฟ้าที ่สนับสนุนพลังงานหมุนเวียน Prosumer และผู ้ซื ้อไฟฟ้าจาก 
Prosumer จะร่วมกันรับผิดชอบต้นทุนคงที่ของระบบไฟฟ้าร่วมกันอย่างเป็นธรรม  
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▪ การรับผิดชอบต้นทุนแปรผันจะเป็นไปตามการใช้ไฟฟ้าของแต่ละราย ขึ้นอยู่กับจำนวนหน่วยไฟฟ้าที่
ซื้อจากการไฟฟ้าฯ ซึ่ง Prosumer และผู้ซื้อไฟฟ้าจาก Prosumer ที่สามารถผลิตไฟฟ้าใช้เองรวมถึงผู้ใช้ไฟฟ้า
ที่ซื้อไฟฟ้าจาก Prosumer สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าได้หากสามารถผลิตหรือซื้อไฟฟ้าได้ในราคาท่ี
ต่ำกว่าการซื้อจากการไฟฟ้าฯ 

▪ ภาระในส่วนของการสนับสนุนพลังงานหมุนเวียนจะไม่กระจายไปยังผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไปหรือผู้ใช้ไฟฟ้าที่
ซื้อไฟฟ้าจาก Prosumer แต่ภาระดังกล่าวจะผันไปยังผู้ใช้ไฟฟ้าที่สนับสนุนพลังงานหมุนเวียนเป็นหลัก ส่วน 
Prosumer ในฐานะที่เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนก็อาจมีโอกาสในการขายเครดิตด้านสิ่งแวดล้อม
อย่างเช่น RECs ได้หากมีกลไกรองรับและมีความคุ้มค่าในการดำเนินการ 

 

 
รูปที่ 10 การกระจายความรับผิดชอบต้นทุนต่างๆ ในกรณีที่มีการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าตาม

ข้อเสนอแนะผนวกกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง Energy Mix Portfolio และกลไกการสนับสนุนพลังงาน
หมุนเวียน 
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บทที ่12 การสัมมนาและการจัดประชุม 

ในส่วนของการสัมมนาและการจัดประชุม ที่สถาบันฯ ได้ดำเนินการ ได้แก่ 

1. การสัมภาษณ์/ประชุมหารือกับเจ้าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายไฟฟ้าของ  Prosumer ที่
ยื่นข้อเสนอโครงการ Sandbox ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน โดยได้เข้าสัมภาษณ์บริษัท/
หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ Sandbox ทั้งหมด 5 โครงการ ได้แก่ 

▪ โครงการบริหารจัดการพลังงาน T77 

▪ โครงการการสร้างต้นแบบระบบการซื้อขายไฟฟ้าลักษณะ P2P ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานเอกชน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวง 

▪ โครงการการซื้อขายไฟฟ้าผ่านคนกลางบน ESS Platform 

▪ โครงการ RIL Smart Industrial Estate 

▪ โครงการ MEA Energy Trading Platform (METP)  

2. การประชุมกลุ่มย่อยรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะทางเลือกรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าของ  
Prosumer พร้อมทั ้งหลักการและแนวคิดที ่เกี ่ยวข้อง โดยจัดขึ ้นเพื ่อระดมความคิดเห็นด้านปัจจัยที ่ใช้
ประกอบการพิจารณารูปแบบธุรกิจการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ที่เหมาะสมกับบริบทของ
ประเทศไทย และร่วมประเมินรูปแบบธุรกิจฯ ที่มีความเป็นไปได้ในการปรับใช้ในบริบทของประเทศไทย 

การประชุมกลุ่มย่อยจัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 - 15.30 น. ณ ห้อง
ประชุม ชั้น 7 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์หาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนา
ประชุมกลุ่มย่อยรับฟังความคิดเห็นทั้งหมด 33 คน 

3. การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ Peer-to-Peer โดยจัดขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง
ข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ Peer-
to-Peer ที่สถาบันฯ จัดทำ เพ่ือนำมาปรับปรุงผลการศึกษาให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

การประชุมกลุ่มย่อยจัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น. 
เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 สถาบันฯ จึงจัดการประชุมกลุ่มย่อยในครั้งนี้ผ่านทางระบบ VDO 
conference - Zoom Cloud Meeting โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็น
ทั้งหมด 107 คน 

4. งานสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อสรุปผลการศึกษา “โครงการศึกษารูปแบบและการศึกษา
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ Peer to Peer (P2P) โดยจัดขึ้นเพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจและเผยแพร่ผลการศึกษา รวมถึงเปิดรับความคิดเห็นขั้นสุดท้ายเพื่อให้ผลการศึกษามีความ
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

การสัมมนาจัดขึ ้นเมื ่อวันศุกร์ที ่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 9.30 – 12.00 น. เนื ่องจาก
สถานการณ์โรคระบาด COVID-19 สถาบันฯ จึงจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ผ่านทางระบบ VDO conference - 
Zoom Cloud Meeting โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนารับฟังความคิดเห็นทั้งหมด 117 คน 
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บทที่ 13 สรุปผลการศึกษาโครงการศึกษารูปแบบและการศึกษากฎระเบียบที่เกี ่ยวข้องกับการซื้อขาย
ไฟฟ้าของ Prosumer แบบ Peer to Peer 

โครงสร้างกิจการไฟฟ้ารูปแบบ ESB ของประเทศไทยแต่เดิมนั้น มี Prosumer ที่ผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้
เองและมีการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P Prosumer เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ภายในกิจการ และส่ง
ขายส่วนเกินให้แก่บุคคลอ่ืน ซึ่งในประเทศไทยมีผู้ผลิตไฟฟ้าประเภทนี้อยู่เป็นจำนวนมากและกระจายตัวอยู่ใน
ทุกอุตสาหกรรม อย่างไรก็ดี ด้วยการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและต้นทุนของระบบผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์บนหลังคา ทำให้กลุ่ม Prosumer มีแนวโน้มขยายตัวเพ่ิม
มากขึ้นและไม่ได้จำกัดอยู่ในกลุ่มกิจการหรือกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมเท่านั้น โดยกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้าน
อยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็กมีแนวโน้มในการผันตัวเป็น Prosumer เพ่ิมมากข้ึน 

การเพ่ิมข้ึนของ Prosumer จากการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์บนหลังคาร่วมกับแนวคิด
เศรษฐกิจ P2P มีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดแพลตฟอร์มการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P มากขึ้นและช่วยเพ่ิมทางเลือก
ให้กับผู้บริโภคนอกเหนือจากการซื้อไฟฟ้าจากระบบไฟฟ้าส่วนกลาง ธุรกิจการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P เป็น
เพียงการทำธุรกรรมทางการเงินที่ยังอาศัยโครงข่ายไฟฟ้าในการส่งไฟฟ้าโดยการไหลของไฟฟ้าจะมาจากแหล่ง
ที่ใกล้ที่สุด การซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P มิได้มีผลกระทบต่อการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าที่มีอยู่แต่
เดิม การซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ที่จะเกิดขึ้นเป็นการซื้อขายและส่งมอบไฟฟ้าแบบเสมือน 
(Virtual) โดยมีตัวกลางประเภทต่างๆ เพ่ิมเข้ามาเพ่ือสนับสนุนการทำธุรกรรมต่างๆ เท่านั้น 

สำหรับรูปแบบธุรกิจที่มีความเป็นไปได้สูงสุดสำหรับประเทศไทยภายใต้กรอบระยะเวลาสั้นถึงกลาง 
3 ลำดับแรก ได้แก่ Neighbor Model บริหารงานโดย DSO Community Model ที่บริหารงานโดย Agent 
และ Community Model ที่บริหารงานโดย Platform Operator ตามลำดับ ทั้งนี้ กรอบระยะเวลาสั ้นถึง
กลางเป็นช่วงคาบเกี่ยวของการแก้ไข/เพิ่มเติม ระเบียบการดำเนินงานในกิจการไฟฟ้าและยังไม่มีการอนุญาต
ให้มี Retailer ดังนั้น ภาครัฐควรพิจารณาขยายขอบเขตอำนาจดำเนินการของ กฟน. และ กฟภ. ซึ่งปัจจุบันทำ
หน้าที่เสมือนเป็น Retailer อยู่แล้วให้ครอบคลุมการบริหารธุรกรรมซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P ได้ และพิจารณา
เงื่อนไขด้าน Third Party Access (TPA) และการติดตั้งสมาร์ทมิเตอร์ให้มีความเหมาะสม 

ทางเลือกที่เหมาะสมในการดำเนินงานในระยะแรกในมุมมองทางด้านกฎหมายและกฏระเบียบนั้น 
คือ รูปแบบ Neighbor Model ที่บริหารงานโดย DSO โดยจะต้องมีการแก้ไขระเบียบของ กกพ. จำนวน 2 
ฉบับ พระราชกฤษฎีกา จำนวน 1 ฉบับและประกาศของ กกพ. จำนวน 1 ฉบับ และออกระเบียบ กกพ. 
เพิ่มเติมอีก 1 ฉบับ ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีขั้นตอนในการดำเนินการในทางกฎหมายน้อยกว่าและต้องใช้เวลาสั้นกว่า
ทางเลือกอ่ืนในการดำเนินการให้แล้วเสร็จ  

ในส่วนของการประเมินศักยภาพของ Prosumer พบว่า กำลังการผลิตติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าของ 
Prosumer มีช่วงค่าต่ำสุด-สูงสุดที่ประมาณ 9,266 เมกะวัตต์ถึง 41.516 เมกะวัตต์ ตามแต่สถานการณ์ที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ โดยสัดส่วนพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จะเป็นการผลิตเพ่ือใช้เองเป็นส่วนใหญ่ (ประมาณร้อยละ 66 - 
79) และพลังงานไฟฟ้าส่วนเกินที่สามารถขายผ่านรูปแบบ P2P ภายในสถานีไฟฟ้าย่อย (P2P Local) คิดเป็น
สัดส่วนประมาณร้อยละ 1 - 4 ของโหลดประเทศ ในขณะที่พลังงานไฟฟ้าส่วนเกินที่สามารถขายข้ามสถานี
ไฟฟ้าย่อย (P2P Inter-area) มีสัดส่วนน้อย กล่าวคือ มีสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 1 ของโหลดประเทศ 

จากการวิเคราะห์ผลกระทบจากการผลิตและซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer ตามหลักความสมดุลด้าน
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พลังงานสามด้าน พบว่า การผลิตและซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer มีผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าของประเทศ
ไทยในเชิงบวกในมิติของความมั่นคงของพลังงานและในมิติด้านความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม แต่ส่งผลกระทบ
เชิงลบในมิติด้านความเสมอภาคทางพลังงาน โดยส่งผลให้ต้นทุนในการจัดหาไฟฟ้าเฉลี่ยของประเทศสูงขึ้น 
รวมถึงเกิดประเด็นความไมเ่ป็นธรรมในการรับผิดชอบต้นทุนของระบบไฟฟ้า 

ข้อเสนอแนะในการบรรเทาผลกระทบจากการผลิตและซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P มี
ดังต่อไปนี้ 

1. ประเด็นต้นทุนในการจัดหาไฟฟ้าเฉลี่ยของประเทศสูงขึ้น:  ควรนำศักยภาพการผลิตและซื้อขาย
ไฟฟ้าของ Prosumer ร่วมพิจารณาในการวางแผนด้านการจัดหาไฟฟ้าอย่างเหมาะสม เพื่อลดการลงทุนสร้าง
โรงไฟฟ้ารวมถึงระบบส่งและระบบจำหน่ายมากเกินความจำเป็น 

2. ประเด็นความไม่เป็นธรรมในการรับผิดชอบต้นทุนของระบบไฟฟ้า ควรปรับโครงสร้างอัตราค่า
ไฟฟ้าโดยแยกการเรียกเก็บต้นทุนคงที่และต้นทุนแปรผันออกจากกันให้ชัดเจน ซึ่งจะทำให้ Prosumer และผู้
ซื้อไฟฟ้าจาก Prosumer ร่วมรับผิดชอบต้นทุนของระบบไฟฟ้าร่วมกับผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไปอย่างเป็นธรรม 

การลดผลกระทบจากการผลิตและซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer ในมิติความเสมอภาคทางพลังงาน 
ควรมีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างรอบคอบเพื่อหาข้อตกลงร่วมกันโดยยึดผลประโยชน์
ของประเทศเป็นหลัก ซึ่งจะมีส่วนเสริมการดำเนินการตามเป้าหมาย Carbon Neutrality ให้เกิดขึ้นอย่าง
เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการปรับ Energy Mix Portfolio ของประเทศเพื่อรองรับการขับเคลื่อน 
Energy Transformation และ Carbon Neutrality Target ค ือ การใช ้กลไกการซ ื ้อขายเครด ิตด ้ าน
สิ่งแวดล้อม เช่น RECs มาลดภาระด้านค่าใช้จ่ายเชิงนโยบายในการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดย
ปรับให้การรับซื้อไฟฟ้าเข้า Energy Mix Portfolio ของประเทศเป็นการรับซื้อเฉพาะพลังงานไฟฟ้าโดยราคา
รับซื้อต้องไม่รวมมูลค่าของการเป็นไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียน และการปรับกลไกการสนับสนุน
พลังงานหมุนเวียนโดยให้ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขายเครดิตด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้ต้องการซื้อผ่าน
ช่องทางต่างๆ ตามกลไกของเครดิต 

ในกรณีที่มีการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บต้นทุนคงที่และต้นทุนแปรผันแยกกันอย่าง
ชัดเจนผนวกกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง Energy Mix Portfolio และกลไกการสนับสนุนพลังงานหมุนเวียน 
ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกรายรวมถึง Prosumer จะรับผิดชอบต้นทุนระบบไฟฟ้าร่วมกันอย่างเป็นธรรม และภาระด้านการ
สนับสนุนพลังงานหมุนเวียนผันไปยังผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีความประสงค์หรือถูกกำหนดให้สนับสนุนพลังงานหมุนเวียน
เป็นหลัก 

เนื่องจากการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer 
แบบ P2P ในประเด็นการปรับปรุงขั ้นตอน ระเบียบและกฎหมายที่เกี ่ยวข้อง ผลการศึกษาจึงเน้นการ
ดำเนินการเชิงรองรับมากกว่าการดำเนินการเชิงส่งเสริม/สนับสนุน อย่างไรก็ดี คณะผู้วิจัยมีความเห็นว่า การ
ซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ยังมีประเด็นอื่นๆ ที่น่าสนใจและควรดำเนินการศึกษาเพิ่มเติม โดย
ตัวอย่างประเด็นที่ควรเร่งศึกษาในอนาคต เช่น  
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▪ การศึกษาประเมินความคุ้มค่า (Cost-benefit) ของโครงการการซื้อขายไฟฟาของ Prosumer แบบ 
P2P 

▪ การศึกษาผลกระทบของระบบกักเก็บพลังงานที่มีแนวโน้มต้นทุนลดต่ำลงต่อการซื้อขายไฟฟ้าของ 
Prosumer แบบ P2P 

▪ แนวทางส่งเสริมการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ให้เกิดข้ึนในประเทศไทย 

▪ การทดสอบการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer P2P ในรูปแบบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้ก่อน อย่างเช่น 
Neighbor Model และ/หรือ Community Model ในรูปแบบโครงการนำร่องในพื้นที่ EEC ซึ่งควรมีการ
ทดลองทั้งในส่วนของรูปแบบธุรกิจ การใช้ค่าบริการโครงข่าย (Wheeling Charge) และกฎระเบียบ ข้อบังคับ
ต่างๆ ที่ได้จากการศึกษานี้รวมถึงการศึกษาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง และวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่ได้เพ่ือกำหนดรายละเอียด
ของรูปแบบธุรกิจที่ควรส่งเสริมต่อไป 

 



 
 
 
 

บทที่ 1 
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บทที ่1 
บทนำ 

 

 

1.1 ที่มา หลักการ และเหตุผลของโครงการ 

ปัจจุบัน ระบบไฟฟ้ามีการเปลี่ยนแปลงจากระบบแบบดั้งเดิมที่มีโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ทำหน้าที่ผลิตไฟฟ้า
แล้วส่งผ่านระบบสายส่งและจำหน่ายมายังผู้ใช้ไฟฟ้านั้น เป็นระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจายศูนย์ (Distributed 
Energy Resources หรือ DER) ที่แหล่งผลิตไฟฟ้ามีขนาดเล็กลงและอยู่ใกล้กับตำแหน่งที่ใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 
ประกอบกับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับกิจการไฟฟ้ามีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว  เช่น เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ ระบบกักเก็บพลังงาน และอุปกรณ์สื่อสารและตรวจวัดต่างๆ เป็นต้น การพัฒนาของ
เทคโนโลยีเหล่านี้ประกอบกับราคาต้นทุนของเทคโนโลยีที่ลดลงเป็นปัจจัยที่สำคัญในการเปลี่ยนโฉมรูปแบบ
กิจการไฟฟ้าในหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย ไปสู่การที่ผู้ใช้ไฟฟ้าเปลี่ยนจากเป็นผู้บริโภคเพียงอย่าง
เดียวกลายเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้ใช้ไฟฟ้าในเวลาเดียวกัน (Prosumer) นอกจากนี้ เทคโนโลยีดิจิทัลได้มีการ
พัฒนาและถูกนำมาใช้ในการจัดการซื้อขายไฟฟ้าได้ ซึ่งนำไปสู่รูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าแบบใหม่ที่ประชาชน
สามารถเป็นทั้งผู้ซื้อและผู้ผลิตไฟฟ้าและสามารถซื้อเองระหว่างประชาชนและประชาชนได้ โดยไม่ต้องซื้อผ่าน
ผู้ดูแลระบบจำหน่ายที่เรียกว่า Peer-to-peer (P2P) 

การนำรูปแบบซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P มาใช้ในกลุ่ม Prosumer สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปด้าน
พลังงานของประเทศ โดยรัฐบาลจะต้องพิจารณากฎระเบียบที่เหมาะสมและเป็นธรรมสำหรับการซื้อขายไฟฟ้า
แบบ P2P และวางแผนที่จะเปิดตลาดพลังงานเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดการซื้อขายไฟฟ้าในกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าและ 
Prosumer ส่งผลให้มีปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้าจากแบบดั้งเดิมที่เป็นการรวมศูนย์การผลิตไฟฟ้า  
(Centralized Generation) ของโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่มาเป็นการกระจายศูนย์การผลิตไฟฟ้า  (Distributed 
Generation หรือ DG) มากขึ ้น โดยประชาชนสามารถเลือกซื ้อไฟฟ้าที ่มีราคาต่ำกว่าการซื ้อไฟฟ้าจาก
หน่วยงานภาครัฐได้ นอกจากนี้ ยังเป็นการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มการกระจายสัดส่วน
เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าไปยังพลังงานทดแทนมากขึ้น  ประกอบกับยุทธศาสตร์แผนขับเคลื่อนพลังงาน
ทดแทนที่ต้องการสนับสนุนครัวเรือนและชุมชนให้มีส่วนร่วมในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานจากทดแทน จึงได้มี
การเพิ่มเป้าหมายการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ใหม่ตามแผน PDP2018 รวมเป็นมากกว่า 10,000  
เมกะวัตต ์

สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้านั้นเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  อันเป็นผลมาจากการลดลง
ของต้นทุนการผลิตและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จนต้นทุนเริ่มต่ำกว่าการผลิตไฟฟ้าจาก
เชื้อเพลิงชนิดอื่นๆ และยังลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอื่นๆ ใน
อนาคต อย่างไรก็ดี แม้ว่ารูปแบบอุตสาหกรรมจะมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ผู ้บริโภคมีทางเลือกในการลด
ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้ก็ตาม การพัฒนาด้านเทคโนโลยีแต่เพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ เนื่องจากการผลิต
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ไฟฟ้าในอดีตนั้นมีการดำเนินการโดยผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ มีปริมาณการซื้อขายไฟฟ้าและมูลค่าการซื้อขายที่สูง 
ภาครัฐจึงควรคาดการณ์แนวโน้มของรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ Peer-to-peer (P2P) 
ของประเทศไทยในอนาคตเพื ่อนำมาวางแผนพลังงานของประเทศให้มีประสิทธิภาพ  เพื ่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต และควรศึกษาเพื่อปรับปรุงกฎและระเบียบ ขั้นตอนการดำเนินงาน งานด้านสัญญาซื้อ
ขายไฟฟ้า และอื่นๆ เพื่อให้มีความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย 

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพื ่อศึกษาและทบทวนข้อดีและข้อเสียของการซื้อขายไฟฟ้าของ  Prosumer แบบ P2P ที ่มีต่อ
อุตสาหกรรมไฟฟ้าของประเทศไทย 

2. เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์รูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ในต่างประเทศ 

3. เพื่อวิเคราะห์และเสนอรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ที่มีความเป็นไปได้ใน
บริบทของประเทศไทย  

4. เพื่อนำเสนอหลักการและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P 
และการปรับปรุงขั้นตอน ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer ที่
สอดคล้องกับรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ที่นำเสนอ 

5. เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็นและแนวคิดต่างๆ โดยการสัมภาษณ์หรือจัดสัมมนาระดมความเห็น (Focus 
group) ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องในการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P 

6. เพื่อวิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อบรรเทาผลกระทบของการซื้อขายไฟฟ้าของ  Prosumer 
แบบ P2P ที่มีต่ออุตสาหกรรมไฟฟ้าของประเทศไทยเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ใช้ไฟฟ้าโดยรวม 

1.3 เป้าหมายและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

เป้าหมาย 

1. ศึกษาและทบทวนข้อดีและข้อเสียของการซื ้อขายไฟฟ้าของ  Prosumer แบบ P2P ที ่ม ีต่อ
อุตสาหกรรมไฟฟ้าของประเทศไทย 

2. รวบรวมและวิเคราะห์รูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ในต่างประเทศ และ
นำเสนอรูปแบบ หลักการและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ที่มีความ
เป็นไปได้ในบริบทของประเทศไทย 

3. นำเสนอการปรับปรุงขั้นตอน ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการซื้อขายไฟฟ้าของ 
Prosumer ที่สอดคล้องกับรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ที่นำเสนอ 

4. วิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อบรรเทาผลกระทบของการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ 
P2P ที่มีต่ออุตสาหกรรมไฟฟ้าของประเทศไทยเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ใช้ไฟฟ้าโดยรวม 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. มีผลการศึกษาและทบทวนข้อดีและข้อเสียของการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ที่มีต่อ
อุตสาหกรรมไฟฟ้าของประเทศไทย 

2. ได้รูปแบบ หลักการและแนวคิดที่เกี ่ยวข้องกับการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ที่มี  
ความเป็นไปได้ในบริบทของประเทศไทย 

3. ได้ข้อเสนอแนะการปรับปรุงขั้นตอน ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการซื้อขายไฟฟ้า
ของ Prosumer ที่สอดคล้องกับรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ที่นำเสนอ 

4. ได้ข้อเสนอแนะเพื่อบรรเทาผลกระทบของการซื้อขายไฟฟ้าของ  Prosumer แบบ P2P ที ่มีต่อ
อุตสาหกรรมไฟฟ้าของประเทศไทยเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ใช้ไฟฟ้าโดยรวม 

1.4 ขอบเขตการดำเนินโครงการ 

1. ศึกษาผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบของการซื ้อขายไฟฟ้าของ  Prosumer แบบ P2P ที ่ม ีต่อ
อุตสาหกรรมไฟฟ้าของประเทศไทย ภายใต้สถานการณ์ (Scenario) รูปแบบต่างๆ ที่อ้างอิงจากผลการศึกษา
แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของ Prosumer ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ครอบคลุมมิติเชิงปริมาณและคุณภาพ  

2. ศึกษาและรวบรวมรูปแบบการซื้อขายแบบ P2P รวมถึงรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer 
แบบ P2P ทั้งในและต่างประเทศ (ถ้ามี) และทำการเปรียบเทียบรูปแบบการซื้อขายแต่ละประเภทในมิติต่างๆ  

3. วิเคราะห์รูปแบบการซื้อขายแบบ P2P ที่มีความเป็นไปได้ต่อการซื้อขายไฟฟ้าและบริบทของการ
ดำเนินกิจการไฟฟ้าของประเทศไทย และนำเสนอรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ที่มี
ความเป็นไปได้ในบริบทของประเทศไทย 

4. ศึกษาและนำเสนอหลักการและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ 
P2P ตามรูปแบบที่นำเสนอ  

5. ศึกษา ทบทวน และนำเสนอการปรับปรุงขั้นตอน ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการ
ซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer ที่สอดคล้องกับรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ที่นำเสนอ 

6. จัดสัมมนาระดมความเห็น (Focus group) เพื่อรับฟังความคิดเห็นทั้งรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้า การ
ปรับปรุงขั้นตอน ระเบียบและกฎหมายต่างๆ จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ 
P2P  

7. การวิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอแนะ เพื่อบรรเทาผลกระทบของการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer 
แบบ P2P ที่มีต่ออุตสาหกรรมไฟฟ้าของประเทศไทยเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ใช้ไฟฟ้าโดยรวม ครอบคลุม
ผลกระทบต่อการดำเนินงานและด้านกฎหมายตามโครงสร้างกิจการไฟฟ้าในปัจจุบัน 

8. จัดประชุม/สัมมนารับฟังความคิดเห็นเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและนำเสนอเผยแพร่ผลงาน 
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1.5 ขั้นตอนการดำเนินโครงการ 

1.5.1 งานที่ 1 : ศึกษาผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบต่ออุตสาหกรรมไฟฟ้าในมิติต่างๆ 

1. ศึกษา ทบทวน วิเคราะห์และกำหนดสถานการณ์ (Scenario) รูปแบบต่างๆ ที่มีความเป็นได้ของ 
Prosumer แบบ P2P ในอนาคต  

รายละเอียดการดำเนินงานเบื้องต้น  

▪ ทบทวนนโยบาย แผน และผลการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ Prosumer แบบ P2P 

▪ กำหนดขอบเขตของ Prosumer แบบ P2P เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า 

▪ การกำหนดสถานการณ์ (Scenario) ที่มีความเป็นไปได้ของ Prosumer แบบ P2P 

▪ สรุปข้อมูลของสถานการณ์การเพ่ิมขึ้นของ Prosumer แบบ P2P 

2. ศึกษา วิเคราะห์ผลกระทบจากการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ต่อระบบไฟฟ้าของ
ไทย ครอบคลุมมิติต่างๆ ที่มีผลต่อระบบไฟฟ้าของประเทศ 

รายละเอียดการดำเนินงานเบื้องต้น  

▪ กำหนดมิติในการวิเคราะห์ผลกระทบจากการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ต่อ
ระบบไฟฟ้าของประเทศไทย โดยครอบคลุมด้านที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผน PDP 3 ด้านหลัก ได้แก่ ด้าน
ความมั่นคงทางพลังงาน (Security) ด้านเศรษฐกิจ (Economy) และด้านสิ่งแวดล้อม (Ecology) 

▪ พัฒนาแบบจำลองและทำการประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact Assessment) จากการ
ซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ  

▪ ศึกษาและวิเคราะห์ ผลกระทบจากการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ทั้งเชิงบวก
และเชิงลบที่เกิดขึ้นในมิติต่างๆ ภายใต้สถานการณ์ที่กำหนด 

▪ จัดทำข้อสรุปผลกระทบจากการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ต่อระบบไฟฟ้าของ
ไทย 

1.5.2 งานที่ 2 : ศึกษาทางเลือกและเสนอรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ที่มีความ
เป็นไปได ้

3. ศึกษาและรวบรวมรูปแบบการซื้อขายแบบ P2P รวมถึงรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer 
แบบ P2P ทั้งในและต่างประเทศ (ถ้ามี) และทำการเปรียบเทียบรูปแบบการซื้อขายแต่ละประเภทในมิติต่างๆ  

รายละเอียดการดำเนินงานเบื้องต้น  

▪ ศึกษาและทบทวนผลการศึกษารูปแบบการซื้อขายแบบ P2P หรือ Prosumer แบบ P2P ใน
ต่างประเทศ 
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▪ วิเคราะห์ผลการศึกษารูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P ในประเทศไทยที่มีการดำเนินการ
แล้ว  

▪ รวบรวมและวิเคราะห์รูปแบบ/แนวทางธุรกิจภายใต้การซื้อขายแบบ P2P ที่มีการดำเนินการ
นำร่องในปัจจุบันหรือมีแผนดำเนินงานในประเทศ ผ่านการสัมภาษณ์/ประชุมหารือกับเจ้าของโครงการ 

▪ รวบรวมและวิเคราะห์รูปแบบ/แนวทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer 
แบบ P2P ภายใต้ โครงการ Sandbox ของ กกพ. ผ่านเอกสารข้อเสนอโครงการหรือสัมภาษณ์ผู้ยื่นข้อเสนอ
โครงการ 

▪ จัดทำสรุปผลการทบทวน รวบรวมและวิเคราะห์รูปแบบ/แนวทางการซื้อขายไฟฟ้าของ 
Prosumer แบบ P2P  

4. วิเคราะห์รูปแบบการซื้อขายแบบ P2P ที่มีความเป็นไปได้ต่อการซื้อขายไฟฟ้าและบริบทของการ
ดำเนินกิจการไฟฟ้าของประเทศไทย และนำเสนอรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ที่มี
ความเป็นไปได้ในบริบทของประเทศไทย 

รายละเอียดการดำเนินงานเบื้องต้น  

▪ วิเคราะห์และเปรียบเทียบรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ในมิติต่างๆ  

▪ จัดทำข้อเสนอทางเลือกรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ที่มีความเป็นไป
ได้ในบริบทของประเทศไทย  

5. ศึกษาและนำเสนอหลักการและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer 
แบบ P2P ตามรูปแบบที่นำเสนอ  

รายละเอียดการดำเนินงานเบื้องต้น  

▪ จัดทำหลักการและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าเบื้องต้นของ  Prosumer 
แบบ P2P ตามรูปแบบที่นำเสนอ  

▪ จัดทำสรุปข้อเสนอและรายละเอียดรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ที่มี
ความเป็นไปได้ในบริบทของประเทศไทย 

1.5.3 งานที่ 3 : ศึกษาแนวทางการปรับปรุง ขั้นตอน ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

6. ศึกษาและทบทวน ขั้นตอนการซื้อขายไฟฟ้า ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
ที่มีความเกี่ยวข้องหากมีการซื้อขายไฟฟ้าสำหรับ Prosumer ที่สอดคล้องกับรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าของ 
Prosumer แบบ P2P ที่นำเสนอ 

รายละเอียดการดำเนินงานเบื้องต้น  

▪ ทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายแบบ P2P 
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▪ รวบรวม ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล กฎหมาย กฎหมายลำดับรองและระเบียบของประเทศ
ไทยที่ใช้อยู่ในปัจจุบันที่มีความเกี่ยวข้องกับการซื้อขายไฟฟ้า 

▪ รวบรวม ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล กฎหมาย กฎหมายลำดับรองและระเบียบที่ใช้อยู่ใน
ปัจจุบันที่มีความเกี่ยวข้องหากมีการซื้อขายไฟฟ้าสำหรับ Prosumer แบบ P2P ของต่างประเทศอย่างน้อย 3 
ประเทศ  

▪ ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล กฎหมาย กฎหมายลำดับรองและระเบียบของประเทศไทยที่ใช้อยู่
ในปัจจุบันที่มีความเกี่ยวข้องหากมีการซื้อขายไฟฟ้าสำหรับ Prosumer ที่สอดคล้องกับรูปแบบการซื้อขาย
ไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ที่นำเสนอ 

7. วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการกำกับดูแลในแต่ละขั้นตอนการซื้อขายไฟฟ้าสำหรับ  Prosumer 
ที่สอดคล้องกับรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ที่นำเสนอ ภายใต้ระเบียบและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องในปัจจุบัน 

รายละเอียดการดำเนินงานเบื้องต้น  

▪ ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการกำกับดูแล Prosumer ในแต่ละขั้นตอนการซื้อขาย
ไฟฟ้าสำหรับ Prosumer ภายใต้ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน ในแต่ละทางเลือกรูปแบบการซื้อ
ขายไฟฟ้าสำหรับ Prosumer แบบ P2P ที่นำเสนอ โดยพิจารณาในประเด็นต่างๆ อาทิเช่น  

- ปัญหาการกำหนดรูปแบบความสัมพันธ์ หน้าที่และความรับผิดระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
โดยเฉพาะระหว่าง Prosumer ผู้ใช้พลังงาน ผู้ให้บริการ Energy Trading Platform และคนกลางที่ทำหน้าที่
จัดการทรัพยากรไฟฟ้าหรือ Aggregator 

- ปัญหาการกำกับดูแลธุรกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนการซื้อขายผ่านแพลตฟอร์ม
การซื้อขายไฟฟ้าสำหรับ Prosumer  

- ปัญหาการกำกับดูแลคุณภาพการให้บริการและมาตรฐานต่างๆ ของผู ้ประกอบการ 
Prosumer, ผู ้ให้บริการ Energy Trading Platform และคนกลางที่ทำหน้าที่จัดการทรัพยากรไฟฟ้าหรือ 
Aggregator 

- ปัญหาการกำหนดมาตรการคุม้ครองผู้บริโภค  
- ปัญหาการจัดเก็บรายได้รัฐจากการซื้อขายไฟฟ้าสำหรับ Prosumer แบบ P2P (เช่น 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ) 
▪ สรุปปัญหา อุปสรรค และวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางกฎหมายสำหรับแต่ละทางเลือก

รูปแบบ การซื้อขายไฟฟ้าสำหรับ Prosumer แบบ P2P ที่นำเสนอ  

8. จัดทำข้อเสนอการปรับปรุงขั้นตอน ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องรองรับการซื้อขายไฟฟ้า
สำหรับ Prosumer ที่สอดคล้องกับรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ที่นำเสนอ 

รายละเอียดการดำเนินงานเบื้องต้น  

▪ จัดทำข้อเสนอในการปรับปรุงขั้นตอน ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในทางเลือกต่างๆ 
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▪ ทำการพิจารณาทางเลือกที ่เหมาะสมในการดำเนินงานในระยะแรก  พร้อมทั ้งจัดทำ
รายละเอียดการปรับปรุงขั้นตอน ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น  

- ร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ....... 
- ร่างพระราชกฤษฎีกา ระเบียบและประกาศที่เกี ่ยวข้อง ตามร่างพระราชบัญญัติการ

ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. .... เช่น หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการอนุญาตประกอบกิจการ 
Prosumer หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการอนุญาตประกอบกิจการ Energy Trading Platform 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการอนุญาตประกอบกิจการ Community Manager (Aggregator) 
มาตรการกำกับดูแลธุรกรรมการซื้อขายไฟฟ้าสำหรับ Prosumer การกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าและค่าบริการการ
ใช้ระบบโครงข่ายไฟฟ้า (Wheeling charge) 

▪ จัดทำข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมายที่อาจได้รับผลกระทบหรือเกี่ยวข้องกับแต่ละ
ทางเลือกรูปแบบ การซื้อขายไฟฟ้าสำหรับ Prosumer แบบ P2P ที่นำเสนอ 

▪ จัดทำสรุปข้อเสนอการปรับปรุงขั้นตอน ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องรองรับการซื้อขาย
ไฟฟ้าสำหรับ Prosumer แบบ P2P ที่นำเสนอ 

1.5.4 งานที่ 4 : ศึกษาและเสนอแนะเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อโครงสร้างกิจการไฟฟ้าในปัจจุบัน 

9. วิเคราะห์ผลกระทบของการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer ต่อรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าแบบ ESB 
สำหรับทางเลือกรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer ตามรูปแบบที่นำเสนอ 

รายละเอียดการดำเนินงานเบื้องต้น  

▪ ทบทวนและวิเคราะห์มติ กพช. เกี่ยวกับการกำหนดโครงการกิจการไฟฟ้าในปัจจุบันแบบ 
ESB 

▪ ทบทวนและวิเคราะห์มติ กพช. และมติ กกพ. ที ่เกี ่ยวข้องกับการซื ้อขายไฟฟ้าและมี
ผลกระทบต่อโครงสร้างกิจการไฟฟ้าแบบ ESB เช่น การรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน การรับซื้อไฟฟ้า
จาก SPP-Cogen การให้ใบอนุญาตซื้อขายไฟฟ้าของ SPP Direct เป็นต้น 

▪ ทบทวนและวิเคราะห์ทางเลือกรูปแบบการซื ้อขายไฟฟ้าของ Prosumer ตามรูปแบบที่
นำเสนอ 

▪ จัดทำสรุปการวิเคราะห์และนำเสนอความสัมพันธ์ของการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer ต่อ
โครงสร้างกิจการไฟฟ้าแบบ ESB  

10. สรุปและจัดทำข้อเสนอแนะต่างๆ สำหรับทางเลือกรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer 
ตามรูปแบบที่นำเสนอ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อทั้งผู้ใช้ไฟฟ้าและผู้ผลิตไฟฟ้าโดยรวมของประเทศ 

รายละเอียดการดำเนินงานเบื้องต้น  

▪ จัดทำสรุปผลการศึกษาโครงการศึกษารูปแบบและการศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ
ขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ Peer-to-peer (P2P) 
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▪ จัดทำข้อเสนอแนะต่างๆ สำหรับทางเลือกรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer ตาม
รูปแบบที่นำเสนอ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อทั้งผู้ใช้ไฟฟ้าและผู้ผลิตไฟฟ้าโดยรวมของประเทศ 

1.5.5 งานที่ 5 : งานสนับสนุน 

11. การจัดสัมมนาระดมความเห็น (Focus group) เพื่อรับฟังความคิดเห็นทั้งรูปแบบการซื้อขาย
ไฟฟ้าของ Prosumer รวมถึงข้อเสนอการปรับปรุงขั้นตอน ระเบียบและกฎหมายต่างๆ จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer  

รายละเอียดการดำเนินงานเบื้องต้น  

▪ การจัดสัมภาษณ์/ประชุมหารือกับเจ้าของโครงการที่เกี ่ยวข้องกับการซื้อขายไฟฟ้าของ  
Prosumer ที่มีการดำเนินการนำร่องในปัจจุบันหรือมีแผนดำเนินงานในประเทศ รวมถึงผู้ยื่นข้อเสนอโครงการ 
Sandbox ของ กกพ. 

▪ การจัดประชุมกลุ่มย่อยรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะทางเลือกรูปแบบการซื้อขาย
ไฟฟ้าของ Prosumer พร้อมทั้งหลักการและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง  

▪ การจัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะร่างข้อเสนอการปรับปรุง
ขั้นตอน ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก 

12. จัดประชุม/สัมมนารับฟังความคิดเห็นเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและนำเสนอเผยแพร่ผลงาน  

รายละเอียดการดำเนินงานเบื้องต้น  

▪ จัดประชุม/สัมมนารับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและนำเสนอเผยแพร่
ผลงาน  

1.6 แผนการดำเนินโครงการและการจัดส่งรายงานความก้าวหน้า 

โครงการนี้มีกรอบระยะเวลาดำเนินโครงการทั้งสิ้น 18 เดือน โดยมีแผนการดำเนินงานดังตารางที่ 1-1 
และการส่งมอบรายงานความก้าวหน้าดังตารางที่ 1-2  
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ตารางที ่1-1 แผนการดำเนินงานโครงการ 

แผนการดำเนินงาน 
เดือนที ่

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

งานที่ 1 ศึกษาผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบต่อ
อุตสาหกรรมไฟฟ้าในมิติต่างๆ  

                                    

(1) ศึกษาทบทวน วิเคราะห์และกำหนดสถานการณ์ 
(Scenario) รูปแบบต่างๆ ที่มีความเปน็ได้ของ 
Prosumer ในอนาคต  

                                    

(2) ศึกษา วิเคราะห์ผลกระทบจากการซื้อขายไฟฟ้า
ของ Prosumer แบบ P2P ต่อระบบไฟฟ้าของไทย 
ครอบคลุมมิติต่างๆ ที่มีผลต่อระบบไฟฟ้าของประเทศ 

                                    

งานที่ 2 ศึกษาทางเลือกและเสนอรูปแบบการซื้อขาย
ไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ที่มีความเป็นไปได้ 

                                    

(3) ศึกษาและรวบรวมรูปแบบการซื้อขายแบบ P2P 
รวมถึงรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ 
P2P ทั้งในและต่างประเทศ (ถ้ามี) และทำการ
เปรียบเทียบรูปแบบการซื้อขายแต่ละประเภทในมิติต่างๆ  

                                    

(4) วิเคราะห์รูปแบบการซื้อขายแบบ P2P ที่มีความ
เป็นไปได้ต่อการซื้อขายไฟฟ้าและบริบทของการ
ดำเนินกิจการไฟฟ้าของประเทศไทย และนำเสนอ
รูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ที่
มีความเป็นไปได้ในบริบทของประเทศไทย 

                                    

(5) ศึกษาและนำเสนอหลักการและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง
กับรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ 
P2P ตามรูปแบบที่นำเสนอ  

                                    

งานที่ 3 ศึกษาแนวทางการปรับปรุง ขั้นตอน 
ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

                                    

(6) ศึกษาและทบทวน ขั้นตอนการซื้อขายไฟฟ้า 
ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันที่มี
ความเกี่ยวข้องหากมีการซื้อขายไฟฟ้าสำหรับ 
Prosumer ที่สอดคล้องกับรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้า
ของ Prosumer แบบ P2P ที่นำเสนอ 

                                    

(7) วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการกำกับดูแลในแต่ละ
ขั้นตอนการซื้อขายไฟฟ้าสำหรับ Prosumer ที่
สอดคล้องกับรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer 
แบบ P2P ที่นำเสนอ ภายใต้ระเบียบและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องในปัจจุบัน 

                                    

(8) จัดทำข้อเสนอการปรับปรุงขั้นตอน ระเบียบ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องรองรับการซื้อขายไฟฟ้าสำหรับ 
Prosumer ที่สอดคล้องกับรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้า
ของ Prosumer แบบ P2P ที่นำเสนอ 

                                    

งานที่ 4 ศึกษาและเสนอแนะเพื่อบรรเทาผลกระทบ
ต่อโครงสร้างกิจการไฟฟ้าในปัจจุบัน 

                                    

(9) วิเคราะห์ผลกระทบของการซื้อขายไฟฟ้าของ 
Prosumer ต่อรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าแบบ ESB 
สำหรับทางเลือกรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าของ 
Prosumer ตามรูปแบบที่นำเสนอ  
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แผนการดำเนินงาน 
เดือนที ่

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

(10) สรุปและจัดทำข้อเสนอแนะต่างๆ สำหรับ
ทางเลือกรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer 
ตามรูปแบบที่นำเสนอ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อ
ทั้งผู้ใช้ไฟฟ้าและผู้ผลิตไฟฟ้าโดยรวมของประเทศ 

                                    

งานที่ 5 งานสนับสนุน                                     

(11) การจัดสัมมนาระดมความเห็น (Focus group) 
เพื่อรับฟังความคิดเห็นทั้งรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าของ 
Prosumer รวมถึงข้อเสนอการปรับปรุงขั้นตอน 
ระเบียบและกฎหมายต่างๆ จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer  

                                    

(12) จัดประชุม/สัมมนารับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจและนำเสนอเผยแพร่ผลงาน  

                                    

การส่งมอบรายงาน                                     

งวดที่ 1 รายงานผลการดำเนินงาน ฉบับที่ 1 
(ภายใน 6 เดือน) 

                                    

งวดที่ 2 รายงานผลการดำเนินงาน ฉบับที่ 2 
(ภายใน 9 เดือน) 

                  

งวดที่ 3 รายงานผลการดำเนินงาน ฉบับที่ 3 
(ภายใน 12 เดือน) 

                                    

งวดที่ 4 รายงานฉบับสมบูรณ์ (ภายใน 18 เดือน)                                     
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ตารางที ่1-2 การส่งมอบรายงานความก้าวหน้า 

รายงาน 
 

กำหนดเวลา
ที่รายงาน 

ปริมาณและรายละเอียดงานที่ส่งมอบ 

หลังจากลงนามในสัญญา -  
รายงานผลการดำเนินงาน  
ฉบับที่ 1 

6 เดือน - สรุปผลการศึกษาทบทวน วิเคราะห์และกำหนดสถานการณ์ (Scenario) 
รูปแบบต่างๆ ที่มีความเป็นได้ของ Prosumer ในอนาคต 

- ผลเบื้องต้นการศึกษา วิเคราะห์ผลกระทบจากการซื้อขายไฟฟ้าของ 
Prosumer แบบ P2P ต่อระบบไฟฟ้าของไทย ครอบคลุมมิติต่างๆ ที่มีผล
ต่อระบบไฟฟ้าของประเทศ 

- สรุปผลการศึกษาและรวบรวมรูปแบบการซื้อขายแบบ P2P รวมถึงรูปแบบ
การซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ทั้งในและต่างประเทศ (ถ้ามี) 
และทำการเปรียบเทียบรูปแบบการซื้อขายแต่ละประเภทในมิติต่างๆ 

- ผลเบื้องต้นวิเคราะห์รูปแบบการซื้อขายแบบ P2P ที่มีความเป็นไปได้ต่อ
การซื้อขายไฟฟ้าและบริบทของการดำเนินกิจการไฟฟ้าของประเทศไทย 
และนำเสนอรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ที่มีความ
เป็นไปได้ในบริบทของประเทศไทย 

- สรุปผลการศึกษาและทบทวน ขั้นตอนการซื้อขายไฟฟ้า ระเบียบและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันที่มีความเกี่ยวข้องหากมีการซื้อขาย
ไฟฟ้าสำหรับ Prosumer ที่สอดคล้องกับรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าของ 
Prosumer แบบ P2P ที่นำเสนอ 
 

- ผลเบื้องต้นวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการกำกับดูแลในแต่ละขั้นตอนการ
ซื้อขายไฟฟ้าสำหรับ Prosumer ที่สอดคล้องกับรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้า
ของ Prosumer แบบ P2P ที่นำเสนอ ภายใต้ระเบียบและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องในปัจจุบัน 

- ผลเบื้องต้นการจัดสัมมนาระดมความเห็น (Focus group) เพื่อรับฟังความ
คิดเห็นทั้งรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer รวมถึงข้อเสนอการ
ปรับปรุงขั้นตอน ระเบียบและกฎหมายต่างๆ จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
ซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer (ถ้ามี) 

รายงานผลการดำเนินงาน  
ฉบับที่ 2 

9 เดือน - ผลเบื้องต้นการศึกษา วิเคราะห์ผลกระทบจากการซื้อขายไฟฟ้าของ 
Prosumer แบบ P2P ต่อระบบไฟฟ้าของไทย ครอบคลุมมิติต่างๆ ที่มีผล
ต่อระบบไฟฟ้าของประเทศ 

- ผลเบื้องต้นวิเคราะห์รูปแบบการซื้อขายแบบ P2P ที่มีความเป็นไปได้ต่อ
การซื้อขายไฟฟ้าและบริบทของการดำเนินกิจการไฟฟ้าของประเทศไทย 
และนำเสนอรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ที่มีความ
เป็นไปได้ในบริบทของประเทศไทย 

- ผลเบื้องต้นการศึกษาและนำเสนอหลักการและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับ
รูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ตามรูปแบบที่นำเสนอ 

- ผลเบื้องต้นวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการกำกับดูแลในแต่ละขั้นตอนการ
ซื้อขายไฟฟ้าสำหรับ Prosumer ที่สอดคล้องกับรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้า
ของ Prosumer แบบ P2P ที่นำเสนอ ภายใต้ระเบียบและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องในปัจจุบัน 
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หน้าที่ 1-12 
 

รายงาน 
 

กำหนดเวลา
ที่รายงาน 

ปริมาณและรายละเอียดงานที่ส่งมอบ 

- ผลเบื้องต้นจัดทำข้อเสนอการปรับปรุงขั้นตอน ระเบียบ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องรองรับการซื้อขายไฟฟ้าสำหรับ Prosumer ที่สอดคล้องกับ
รูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ที่นำเสนอ 

- ผลเบื้องต้น วิเคราะห์ผลกระทบของการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer ต่อ
รูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าแบบ ESB สำหรับทางเลือกรูปแบบการซื้อขาย
ไฟฟ้าของ Prosumer ตามรูปแบบที่นำเสนอ 

- ผลเบื้องต้น การจัดสัมมนาระดมความเห็น (Focus group) เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นท้ังรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer รวมถึงข้อเสนอ
การปรับปรุงขั้นตอน ระเบียบและกฎหมายต่างๆ จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer (ถ้ามี) 

รายงานผลการดำเนินงาน  
ฉบับที่ 3 

12 เดือน - สรุปผลการศึกษา วิเคราะห์ผลกระทบจากการซื้อขายไฟฟ้าของ 
Prosumer แบบ P2P ต่อระบบไฟฟ้าของไทย ครอบคลุมมิติต่างๆ ที่มีผล
ต่อระบบไฟฟ้าของประเทศ 

- สรุปผลวิเคราะห์รูปแบบการซื้อขายแบบ P2P ที่มีความเป็นไปได้ต่อการซื้อ
ขายไฟฟ้าและบริบทของการดำเนินกิจการไฟฟ้าของประเทศไทย และ
นำเสนอรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ที่มีความ
เป็นไปได้ในบริบทของประเทศไทย 

- ผลเบื้องต้นการศึกษาและนำเสนอหลักการและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับ
รูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ตามรูปแบบที่นำเสนอ 

- สรุปผลวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการกำกับดูแลในแต่ละขั้นตอนการซื้อ
ขายไฟฟ้าสำหรับ Prosumer ที่สอดคล้องกับรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าของ 
Prosumer แบบ P2P ที่นำเสนอ ภายใต้ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ในปัจจุบัน 

- ผลเบื้องต้นจัดทำข้อเสนอการปรับปรุงขั้นตอน ระเบียบ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องรองรับการซื้อขายไฟฟ้าสำหรับ Prosumer ที่สอดคล้องกับ
รูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ที่นำเสนอ 

- ผลเบื้องต้น วิเคราะห์ผลกระทบของการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer ต่อ
รูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าแบบ ESB สำหรับทางเลือกรูปแบบการซื้อขาย
ไฟฟ้าของ Prosumer ตามรูปแบบที่นำเสนอ 

- ผลเบื้องต้น การจัดทำข้อเสนอแนะต่างๆ สำหรับทางเลือกรูปแบบการซื้อ
ขายไฟฟ้าของ Prosumer ตามรูปแบบที่นำเสนอ เพื่อให้เกิดความเป็น
ธรรมต่อทั้งผู้ใช้ไฟฟ้าและผู้ผลิตไฟฟ้าโดยรวมของประเทศ 

- ผลเบื้องต้น การจัดสัมมนาระดมความเห็น (Focus group) เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นท้ังรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer รวมถึงข้อเสนอ
การปรับปรุงขั้นตอน ระเบียบและกฎหมายต่างๆ จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer (ถ้ามี) 

รายงานฉบับสมบูรณ์ 18 เดือน - สรุปผลการศึกษาทบทวน วิเคราะห์และกำหนดสถานการณ์ (Scenario) 
รูปแบบต่างๆ ที่มีความเป็นได้ของ Prosumer ในอนาคต 

- สรุปผลการศึกษา วิเคราะห์ผลกระทบจากการซื้อขายไฟฟ้าของ 
Prosumer แบบ P2P ต่อระบบไฟฟ้าของไทย ครอบคลุมมิติต่างๆ ที่มีผล
ต่อระบบไฟฟ้าของประเทศ 
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หน้าที่ 1-13 
 

รายงาน 
 

กำหนดเวลา
ที่รายงาน 

ปริมาณและรายละเอียดงานที่ส่งมอบ 

- สรุปผลการศึกษาและรวบรวมรูปแบบการซื้อขายแบบ P2P รวมถึงรูปแบบ
การซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ทั้งในและต่างประเทศ (ถ้ามี) 
และทำการเปรียบเทียบรูปแบบการซื้อขายแต่ละประเภทในมิติต่างๆ 

- สรุปผลวิเคราะห์รูปแบบการซื้อขายแบบ P2P ที่มีความเป็นไปได้ต่อการซื้อ
ขายไฟฟ้าและบริบทของการดำเนินกิจการไฟฟ้าของประเทศไทย และ
นำเสนอรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ที่มีความ
เป็นไปได้ในบริบทของประเทศไทย 

- สรุปผลการศึกษาและนำเสนอหลักการและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบ
การซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ตามรูปแบบที่นำเสนอ 

- สรุปผลการศึกษาและทบทวน ขั้นตอนการซื้อขายไฟฟ้า ระเบียบและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันที่มีความเกี่ยวข้องหากมีการซื้อขาย
ไฟฟ้าสำหรับ Prosumer ที่สอดคล้องกับรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าของ 
Prosumer แบบ P2P ที่นำเสนอ 

- สรุปผลวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการกำกับดูแลในแต่ละขั้นตอนการซื้อ
ขายไฟฟ้าสำหรับ Prosumer ที่สอดคล้องกับรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าของ 
Prosumer แบบ P2P ที่นำเสนอ ภายใต้ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ในปัจจุบัน 
 

- สรุปผลจัดทำข้อเสนอการปรับปรุงขั้นตอน ระเบียบ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องรองรับการซื้อขายไฟฟ้าสำหรับ Prosumer ที่สอดคล้องกับ
รูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ที่นำเสนอ 

- สรุปผลวิเคราะห์ผลกระทบของการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer ต่อ
รูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าแบบ ESB สำหรับทางเลือกรูปแบบการซื้อขาย
ไฟฟ้าของ Prosumer ตามรูปแบบที่นำเสนอ 

- สรุปผลการสรุปและจัดทำข้อเสนอแนะต่างๆ สำหรับทางเลือกรูปแบบการ
ซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer ตามรูปแบบที่นำเสนอ เพื่อให้เกิดความเป็น
ธรรมต่อทั้งผู้ใช้ไฟฟ้าและผู้ผลิตไฟฟ้าโดยรวมของประเทศ 

- สรุปผลการจัดสมัมนาระดมความเห็น (Focus group) เพื่อรับฟังความ
คิดเห็นทั้งรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer รวมถึงข้อเสนอการ
ปรับปรุงขั้นตอน ระเบียบและกฎหมายต่างๆ จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
ซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer 

- สรุปผลการจัดประชุม/สัมมนารับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจและนำเสนอเผยแพร่ผลงาน 
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หน้าที่ 1-14 
 

1.7 ผลงานที่นำส่ง 

ผลผลิต (Output) 

(1) มีผลการศึกษาและทบทวนข้อดีและข้อเสียของการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ที่มีต่อ
อุตสาหกรรมไฟฟ้าของประเทศไทย โดยมีผลการศึกษาในบทที่ 4 หัวข้อ 4.5 - 4.7 นอกจากนี้สถาบันฯ ยังได้
วิเคราะห์ผลกระทบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้าแบบ Enhanced Single Buyer ในบท
ที่ 10 หัวข้อ 10.7 

(2) มีผลการศึกษาและทบทวนรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ในต่างประเทศ 
โดยมีผลการศึกษาในส่วนการรวมรวมและวิเคราะห์โครงการ P2P ในต่างประเทศในบทที่ 5 หัวข้อ 5.3 และ
สถาบันฯ ได้รวบรวมและวิเคราะห์โครงการ P2P ที่มีการศึกษาหรือนำร่องในประเทศไทยในหัวข้อ 5.4 และ 
5.5 ตามลำดับ 

(3) มีผลการวิเคราะห์ความเหมาะสม ข้อดีและข้อเสียของรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer 
แบบ P2P หากนำมาใช้กับบริบทของประเทศไทย โดยมีผลการศึกษาในบทที่ 6 หัวข้อ 6.6 

(4) มีการนำเสนอหลักการ แนวคิดและรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ที่มีความ
เป็นไปได้ในบริบทของประเทศไทย โดยมีผลการศึกษาในบทที่ 6 หัวข้อ 6.6 

(5) มีผลการศึกษาทบทวน ขั้นตอน ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการซื้อขายไฟฟ้าของ 
Prosumer ที่สอดคล้องกับรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ที่นำเสนอ โดยมีผลการศึกษา
ในบทที่ 7 

(6) มีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงขั้นตอน ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการซื้อขาย
ไฟฟ้าของ Prosumer ที่สอดคล้องกับรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ที่นำเสนอ โดยมีผล
การศึกษาในส่วนของการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค ในการกำกับดูแลที่อาจเกิดขึ้นในการซื้อขายไฟฟ้าของ 
Prosumer แบบ P2P ในรูปแบบที่นำเสนอในบทที่ 8 และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงขั้นตอน ระเบียบและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer ที่สอดคล้องกับรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าของ 
Prosumer แบบ P2P ที่นำเสนอ ในบทที่ 9 

(7) มีผลการรวบรวมข้อคิดเห็นและแนวคิดต่างๆ โดยการสัมภาษณ์หรือจัดสัมมนาระดมความเห็น 
(Focus Group) ผู ้ที ่มีส่วนเกี ่ยวข้องในการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P โดยมีรายละเอียดใน
ภาพรวมของการสัมภาษณ์หรือจัดสัมมนาระดมความเห็นในบทที่ 12 และได้มีการนำความเห็นที่เป็นประโยชน์
ผนวกลงในรายงานในบทที่เกี่ยวข้อง 

(8) มีข้อเสนอแนะเพื่อบรรเทาผลกระทบของการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ที่มีต่อ
อุตสาหกรรมไฟฟ้าของประเทศไทยเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ใช้ไฟฟ้าโดยรวม โดยมีผลการศึกษาในบทที่ 
11 
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หน้าที่ 1-15 
 

ผลลัพธ์ (Outcome) 

(1) เกิดความชัดเจนต่ออุตสาหกรรมไฟฟ้าของประเทศไทยสำหรับการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ 
P2P ทั้งผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบ เพื่อให้ภาครัฐสามารถเตรียมความพร้อมรองรับได ้

(2) เกิดการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ตามหลักการ แนวคิด และรูปแบบที่นำเสนอ หรือ
อาจมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการซื้อขายให้เหมาะสมยิ่งขึ้นตามสถานการณ์ในอนาคต โดยใช้รูปแบบการซื้อขายที่
นำเสนอเป็นพื้นฐาน 

(3) มีการนำข้อเสนอแนะการปรับปรุงขั้นตอน ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการซื้อขาย
ไฟฟ้าของ Prosumer ไปดำเนินการเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ เช่น การซื้อขายซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer 
แบบ P2P มีระเบียบ กฎเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส เป็นธรรม มีการรายงานข้อมูลที่จำเป็นต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เป็นต้น 

(4) ผลกระทบของการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ที่มีต่ออุตสาหกรรมไฟฟ้าของประเทศไทย
ที่จะเกิดขึ้นได้รับการบรรเทาให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้อันเป็นผลจากการดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอน มี
แนวทางที่ชัดเจน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีระยะเวลาและโอกาสในการปรับตัวและสามารถดำเนินกิจการของตนภายใต้
สถานการณ์ใหม่ ซึ่งจะช่วยลดแรงต้านต่อการเปลี่ยนแปลงให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได ้

(5) มีสัดส่วนของการผลิตไฟฟ้าแบบกระจายศูนย์เพิ่มมากขึน้ ผู้ใช้ไฟฟ้ามีทางเลือกในการซื้อไฟฟ้ามากขึ้น 
หากการดำเนินการและการกำกับดูแลเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมจะทำให้ต้นทุนในการจัดหาไฟฟ้าของประเทศ
ต่ำลง ความสามารถในการพึ่งพิงการผลิตไฟฟ้าในประเทศสูงขึ้น 

 



 

 

 

 

บทที่ 2 
รูปแบบการซื้อขาย Peer-to-Peer และบทบาท 

ในอุตสาหกรรมไฟฟ้า 
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บทที ่2 
รูปแบบการซื้อขาย Peer-to-Peer และบทบาทในอุตสาหกรรมไฟฟ้า 

 

 

2.1 บทนำ 

ปัจจุบัน อุตสาหกรรมไฟฟ้าในประเทศทั่วโลกกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน เนื่องจากการพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมได้เข้ามาเปลี่ยนโฉมการผลิตไฟฟ้ารวมถึงการใช้ไฟฟ้า รายงานของ World Economic Forum 
(WEF) [1] ได้กล่าวถึงแนวโน้มสำคัญ 3 ด้านที่มีบทบาทในการเปลี่ยนโฉมอุตสาหกรรมไฟฟ้า ได้แก่ แนวโน้ม
การใช้พลังงานในรูปแบบของพลังงานไฟฟ้า (Electrification) แนวโน้มการกระจายตัวออกของแหล่งพลังงาน 
(Decentralization) และแนวโน้มการใช้เทคโนโลยีดิจทิัล (Digitization)  

แนวโน้มการใช้พลังงานในรูปแบบของพลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นมากในภาคขนส่งและการทำความร้อนซึ่ง
เป็นภาคขนาดใหญ่ที่มีผลต่อการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในระยะยาว รวมถึงมีผลต่อการเพิ่มสัดส่วนการใช้
พลังงานหมุนเวียนอีกด้วย โดยแนวโน้มการกระจายตัวออกของแหล่งพลังงานเป็นผลมาจากต้นทุนของแหล่ง
พลังงานแบบกระจายศูนย์ (Distributed energy resource หรือ DER) ที่ลดลงอย่างรวดเร็ว เช่น ระบบผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย ์ระบบกักเก็บพลังงาน ระบบที่ช่วยให้ผู้บริโภคมีความยืดหยุ่นในการใชไ้ฟฟ้าและ
เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ไฟฟ้าให้สูงขึ้น เป็นต้น เทคโนโลยีเหล่านี้ทำให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมในระบบและตลาด
ไฟฟ้าได้มากขึ้นซึ่งต้องอาศัยการทำงานประสานกับระบบไฟฟ้าอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ แนวโน้มการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นมากทั้งในฝั่งระบบไฟฟ้าและผู้บริโภคได้เข้ามารองรับและสนับสนุนการใช้พลังงานใน
รูปแบบของพลังงานไฟฟ้าและการกระจายตัวออกของแหล่งพลังงาน โดยทำให้การควบคุมการใช้พลังงานไป
เป็นอย่างเหมาะสมและตอบสนองกับผู้บริโภคเป็นไปแบบอัตโนมัติและทันที 

 จากการวิเคราะห์ของ WEF [1] แนวโน้มทั้ง 3 ข้างต้นก่อให้เกิดการบริการรูปแบบใหม่ในระบบไฟฟ้า
ที่ผู้บริโภคสามารถเข้ามามีบทบาทในห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain) มากขึ้น จากเดิมที่ผู้บริโภคอยู่ปลายสุด
ของห่วงโซ่แห่งคุณค่า ผู ้บริโภคอาจกลายเป็นศูนย์กลางของห่วงโซ่แห่งคุณค่าก็เป็นได้ หากอธิบายการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวในมุมการผลิตไฟฟ้า การผลิตไฟฟ้าจะไม่ไดม้าจากแหล่งผลิตขนาดใหญ่เพียงอย่างเดียวอีก
ต่อไป แต่ผู้บริโภคสามารถเปลี่ยนเป็น “Prosumer” ที่เป็นทั้งผู้บริโภคและผู้ผลิตไฟฟ้าในเวลาเดียวกันด้วย
การติดตั้งแหล่งพลังงานแบบกระจายศูนย์ โดยเฉพาะระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งปัจจุบัน
แนวโน้มการเติบโตของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์นั้นกำลังมีความสำคัญมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
จากการที่รัฐบาลในหลายประเทศและบริษัทชั้นนำระดับโลกให้ความสำคัญในการสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย ์

 อย่างไรก็ตาม การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์มีข้อด้อยในเรื่องความพึ่งพาได้ เนื่องจากระบบ
สามารถผลิตไฟฟ้าได้เพียงช่วงกลางวันที่มีแสงอาทิตย์เท่านั้น แม้ว่าการพัฒนาระบบกักเก็บพลังงานอย่างเช่น 
แบตเตอรี่ จะมีความก้าวหน้าตามลำดับและราคาก็มีแนวโน้มที่ลดต่ำลงอย่างรวดเร็วในหลายปีที่ผ่านมา แต่
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การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับระบบกักเก็บพลังงานยังไม่มีความคุ้มค่าทางการเงิน
สำหรับ ผู้ใช้ไฟฟ้ารายเล็กอย่างเช่น Prosumer ที่เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย นอกจากนี้ Prosumer 
รายเล็กเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะผลิตไฟฟ้าได้เกินความต้องการใช้ไฟฟ้าในช่วงกลางวัน จึงทำให้มีไฟฟ้าส่วนเกิน
ไหลเข้าโครงข่ายไฟฟ้า การมีจำนวน Prosumer เหล่านี้เพิ่มก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบไฟฟ้ารวมถึง
โอกาสและความท้าทายในการให้บริการรูปแบบใหม่ 

การบริการรูปแบบใหม่มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมไฟฟ้าหลากหลายประเภท แนวคิดหนึ่งที่
ได้รับการกล่าวถึงกันมากในช่วงหลายปีน้ี คือ แนวคิดเศรษฐกิจแบ่งปัน (Sharing Economy) ซึ่งเป็นแนวคิด
การแบ่งปัน แลกเปลี่ยนสินทรัพย์ที่มีการใช้งานน้อยหรือไม่ได้ใช้งาน (Idle capacity) เพื่อให้การใช้สินทรัพย์
นั ้นมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อเจ้าของสินทรัพย์ รูปแบบหนึ่งของเศรษฐกิจแบ่งปัน คือ 
เศรษฐกิจ P2P ซึ่งเกิดขึ้นจากการแลกเปลี่ยนการใช้งานสินทรัพย์ที่ตนเป็นเจ้าของแต่ไม่ได้ใช้งานระหว่าง
ผู้บริโภคต่อผู้บริโภคเอง (Consumer-to-Consumer หรือ C2C) โดยอาจมีหรือไม่มีการตอบแทนด้วยเงิน และ
มักกระทำผ่านแพลตฟอร์ม (Platform) ที่ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางแทนตลาดในการจับคู่ระหว่างอุปสงค์และ
อุปทาน 

โอกาสสำหรับเศรษฐกิจแบ่งปันอีกในอุตสาหกรรมไฟฟ้าที่เป็นไปได้ เช่น การแบ่งปันไฟฟ้าส่วนเกินจาก
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์บนหลังคา การแบ่งปันความต้องไฟฟ้าที่ปรับแปลงได้ หรือการทำ Demand 
response และการแบ่งปันความจุของระบบกักพลังงานที่ไม่ได้ใช้งาน เป็นต้น [2] โดยในการศึกษานี้สนใจการ
แบ่งปันไฟฟ้าส่วนเกินจาก Prosumer ซึ่งเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์บนหลังคา
เท่านั้น ธุรกิจ P2P ในอุตสาหกรรมไฟฟ้าเข้ามาเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้บริโภค ซึ่งจะช่วยเพิ่มอัตราการ
ใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์และประโยชน์ด้านเศรษฐศาตร์ของผู้บริโภคและระบบโดยรวมเหมือนเช่นในธุรกิ จ
อื ่นๆ อย่างไรก็ตาม ธุรกิจ P2P จะส่งผลกระทบหลายประการต่ออุตสาหกรรมไฟฟ้าอันเป็นสาเหตุให้
อุตสาหกรรมไฟฟ้าแบบด้ังเดิมต้องมีการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น 

ในบทนี้ สถาบันวิจัยพลังงาน (สถาบันฯ) ได้รวบรวมแนวคิดเศรษฐกิจแบ่งปัน รวมถึงเศรษฐกิจ Peer-
to-peer (P2P) ซึ่งเป็นเศรษฐกิจรูปแบบหนึ่งในเศรษฐกิจแบ่งปัน เพื่ออธิบายว่าเหตุใดแนวคิดดังกล่าวจึงได้รับ
การกล่าวถึงอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา นอกจากนี้จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่าประเด็นหนึ่ง
ที่มีการถกเถียงอยู่บ่อยครั้ง คือ ความเป็นไปได้ที่เศรษฐกิจ P2P จะมาแทนเศรษฐกิจทุนนิยมแบบดั้งเดิม ทาง
สถาบันฯ จึงได้เปรียบเทียบความแตกต่างของเศรษฐกิจ P2P กับเศรษฐกิจทุนนิยมดั้งเดิม รวมถึงแสดงตัวอย่าง
ธุรกิจจริงในด้านต่างๆ ตลอดจนอุตสาหกรรมไฟฟ้าที่ใช้แนวคิดเศรษฐกิจ P2P เพื่อให้เห็นภาพรวมของธุรกิจ
แบบ P2P นอกจากนี้ ในบทนี้จะมีการอธิบายภาพรวมของบทบาทของ Prosumer แบบ P2P ที่มีในตลาด
ไฟฟ้ารวมถึงผลกระทบที่เป็นไปไดอ้ีกด้วย 
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2.2 เศรษฐกิจแบ่งปัน (Sharing Economy) 

เศรษฐกิจแบ่งปัน (Sharing economy หรือ Gig economy) เป็นแนวคิดสังคมเศรษฐกิจแบบแบ่งปัน 
โดยได้รับการกล่าวถึงครั ้งแรกใน พ.ศ. 2521 (ค.ศ. 1978) ในบทความเชิงวิชาการเรื ่อง “Community 
Structure and Collaborative Consumption” โดย Marcus Felson และ Joe Spaeth ซึ่งทั้งคู่เป็นนัก
สังคมศาสตร์ประจำมหาวิทยาลัย Illinois at Urbana-Champaign ทั้งนี้ แนวคิดดังกล่าวได้รับการศึกษาและ
พัฒนามาเป็นเศรษฐกิจแบ่งปันในภายหลัง อย่างไรก็ดี ปัจจัยสำคัญที่ทำให้มีการกล่าวถึงเศรษฐกิจแบ่งปันมาก
ขึ้นในปัจจุบัน คือ สภาพเศรษฐกิจที่อ่อนแอภายหลังจากวิกฤติการเงินโลกใน พ.ศ. 2551 (ค.ศ. 2008) ซึ่งเป็น
ช่วงเวลาที่มีอัตราการว่างงานสูง และ การเข้าถึงข้อมูลบนเครือข่ายสังคมออนไลน์และการประมวลผลแบบ 
Cloud computing ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งทำให้เข้าถึงข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณที่เกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ความต้องการและพฤติกรรมผู้บริโภคได้มากขึ้น [3]  

งานศึกษาเกี่ยวกับเศรษฐกิจแบ่งปันนั้นมีมากมาย รวมถึงประเด็นเรื่องความหมายและขอบเขตของผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องในเศรษฐกิจนี้ ทั้งนี้ การศึกษาเหล่านี้ยังทำให้เกิดนิยามของเศรษกิจแบ่งปันที่แตกต่างกันไปและ
นิยามอาจมีบางส่วนที่ขัดแย้งกัน [4] [5] อย่างไรก็ดี สำหรับนิยามเศรษฐกิจแบ่งปันที่ได้รับการกล่าวถึงใน
ปัจจุบัน สามารถสรุปได้ดังแสดงในตารางที ่2-1  

ตารางที ่2-1 นิยามเศรษฐกิจแบ่งปันที่ได้รับการกล่าวถึงในปัจจุบัน 

แหล่งท่ีมา นิยาม 

Codagnone et al., 2016 [6] “The expression sharing economy is commonly used to indicate a wide 
range of digital commercial or non-profit platforms facilitating exchanges 
amongst a variety of players through a variety of interaction modalities 
(P2 P, P2 B, B2 P, B2 B, G2 G) that all broadly enable consumption or 
productive activities leveraging capital assets (money, real estate property, 
equipment, cars, etc.) goods, skills, or just time”. 

“พจน์เศรษฐกิจแบ่งปันถูกนำมาใช้โดยทั่วไปเพื่อกล่าวถึงการพาณิชย์แบบดิจิทัลหรือ
แพลตฟอร์มหลากหลายรูปแบบที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้เล่นที่หลายหลายในการ
แลกเปลี่ยนสิ่งต่างๆ ในรูปแบบที่เหลากหลาย (P2P, P2B, B2P, B2B, G2G) ซึ่งส่งผลให้
เกิดการบริโภคหรือกิจกรรมที่สร้างผลิตผลอย่างกว้างขวางเพื่อสร้างความคุ้มค่าด้าน
เงินทุนให้แก่สินทรัพย์ (เงิน อสังหาริมทรัพย์ อุปกรณ์ รถยนต์ และอื่นๆ) สินค้า ทักษะ 
หรือเวลา” 

Frenken & Schor, 2017 [7] “ Consumers granting each other temporary access to under-utilized 
physical assets (“idle capacity”), possibly for money.” 

“ผู้บริโภคให้อนุญาตให้ผู้บริโภครายอื่นเข้าถึงสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้งานอย่างเต็มที่  (“Idle 
capacity”) ของตนเป็นการชั่วคราว ซึ่งอาจเป็นการอนุญาตเพื่อแลกเปลี่ยนกับเงิน” 
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แหล่งท่ีมา นิยาม 

Munoz and Cohen, 2017 [8] “A socio-economic system enabling an intermediated set of exchanges of 
goods and services between individuals and organizations which aim to 
increase efficiency and optimization of sub-utilized resources in society” 

“ระบบเศรษฐกิจเชิงสังคมที่ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการระหว่างบุคคล
และองค์กรต่างๆ ผ่านสื่อกลางโดยมีเป้าหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพและการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มท่ีให้เกิดประโยชน์มากขึ้น” 

 

จากนิยามของเศรษฐกิจแบ่งปันดังแสดงในตารางที่ 2-1 สามารถสรุปโดยรวมได้ว่า “เศรษฐกิจแบ่งปัน” 
หมายถึง การแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ที่มีการใช้งานน้อยหรือไม่ได้ใช้งาน (Idle capacity) เพื่อให้การใช้สินทรัพย์
นั ้นมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู ้บริโภคที่เกี ่ยวข้องในกิจกรรมนั้น  ทั้งนี้ การแลกเปลี่ยน
ประกอบด้วยหลายองค์ประกอบ เช่น การแลกเปลี ่ยนอาจมีสื ่อกลางเป็น แพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital 
platform) หรือไม่มีสื่อกลางก็ได้ การแลกเปลี่ยนอาจมีการตอบแทนในเชิงมูลค่าตัวเงินหรือเชิงสังคม ทั้งนี้ 
ปัจจัยสำคัญหนึ่งที่ทำให้เศรษฐกิจแบ่งปันมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว คือ ผู้บริโภคเองเป็นเจ้าของสินทรัพย์ที่
ต้องแบ่งปันอยู่แล้วโดยไม่ต้องลงทุนจัดหามาเพิ่มเติมประกอบกับการดำเนินธุรกรรมผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลที่มี
ต้นทุนต่ำกว่าการดำเนินธุรกรรมตามรูปแบบดั้งเดิม 

หากพิจารณาถึงนิยามเศรษฐกิจแบ่งปันข้างต้น เศรษฐกิจดังกล่าวมีอยู่ในสังคมมานานแล้ว เช่น การ
อนุญาตให้หยิบยืมสิ่งของระหว่างครอบครัว หรือเพ่ือนบ้าน เป็นต้น แต่การแบ่งปันนีข้ึ้นอยู่กับความเช่ือถือหรือ
ความรู้สึกไว้เนื้อเชื่อใจตามความสัมพันธ์ทางสังคม ทำให้ลักษณะการให้หยิบยืมสิ่งของโดยไม่คิดมูลค่านี้เกิดขึ้น
ได้ง่ายในกลุ่มคนที่มีความสัมพันธ์ทางสังคม แต่หากเป็นการให้ยืมสิ่งของกับคนแปลกหน้าโดยคิดค่าตอบแทน
นั้นมีแนวโน้มเกิดขึ้นได้ยากเนื่องจากขาดความไว้เนื้อเชื่อใจ อย่างไรก็ตาม ด้วยเทคโนโลยีแพลตฟอร์มดิจิทัลใน
ปัจจุบัน การสร้างความเชื่อใจระหว่างคนแปลกหน้าผ่านกระบวนการต่างๆ บนแพลตฟอร์มดิจิทัลสามารถทำ
ได้ เช่น การรีวิวสินค้า หรือระบบการรับประกัน อีกทั้งแพลตฟอร์มดิจิทัลยังสามารถให้บริการจับคู่การ
แลกเปลี่ยนแบบอัตโนมัตไิดอ้ีกด้วย  

นอกจากนี้ Plewnia [9] ได้รวมรวบคุณลักษณะของเศรษฐกิจแบ่งปัน พร้อมสรุปคุณลักษณะของ
เศรษฐกิจแบ่งปันจากมุมมองที่ต่างกัน ดังนี้ 

▪ การใช้แพลตฟอร์ม: ธุรกิจมีการใช้แพลตฟอร์มทั้งแพลตฟอร์มจริงทางกายภาพและแพลตฟอร์ม
ดิจิทัลเพื่อการแบ่งปันแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ  

▪ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มศักยภาพการแบ่งปัน: ธุรกิจนั้นมีการใช้หรือขึ้นอยู่กับเทคโนโลยี
ดิจิทัลในการดำเนินการธุรกิจ ทั้งนี้ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งที่ช่วยให้การทำธุรกรรมกับคน
แปลกหน้าเป็นเรื่องที่น่าเชื่อถือและมีความปลอดภัยมากขึ้น ตัวอย่างเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น Blockchain เป็น
ต้น 
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▪ การมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้บริโภคและผู้บริโภค : รูปแบบธุรกิจนั้นทำให้เกิดหรือขึ้นอยู่กับการมี
ปฏิสมัพันธ ์รวมถึงการซื้อขายระหว่างผู้บริโภคและผู้บริโภคกันเองได ้

▪ การเข้าถึงสินค้าหรือบริการโดยไม่ต้องเป็นเจ้าของ : ธุรกิจนั้นทำให้เกิดการเข้าถึงสินทรัพย์ในระยะ
สั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการใช้งานสูงสุด โดยสินทรัพย์นั้นเป็นได้ทั้งวัตถุและความสามารถต่างๆ 

▪ การใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ที่มีการใช้งานน้อยหรือไม่ได้ใช้งาน: ธุรกิจขึ้นกับการที่ผู้ใช้มีทรัพยากร
เกินกำลังการใช้งานและตอ้งการแบ่งปันทรัพยากรในส่วนน้ัน 

▪ การใช้คุณค่าหรือภารกิจของการแบ่งปันเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ: รูปแบบธุรกิจเกิดจากเหตุผลที่ต้องการ
ขับเคลื่อนชุนชนทางด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม  

คุณลักษณะเหล่านี้ล้วนเป็นแก่นของเศรษฐกิจแบ่งปัน แต่บุคคลหรือผู้ประกอบการที่ต้องการประกอบ
ธุรกิจด้านนี้ก็ไม่จำเป็นต้องพัฒนารูปแบบธุรกิจที่ครอบคลุมคุณลักษณะข้างต้นทั้งหมด อย่างไรก็ตาม หาก
บุคคลหรือผู้ประกอบการสามารถรวมคุณลักษณะเหล่านี้ในรูปแบบธุรกิจของตัวเองมากเท่าไรก็จะถูกจัดเป็น
ธุรกิจที่ดำเนินการด้านเศรษฐกิจแบ่งปันมากขึ้นเท่านั้น [8] [10] 

Plewnia and Guenther [11] เสนอแนวทางการจำแนกความแตกต่างของกิจกรรมในเศรษฐกิจ
แบ่งปันใน 4 มิติ ได้แก่ สินค้าที่แบ่งปัน แนวทางตลาด (Market orientation) โครงสร้างตลาด และ
ภาคอุตสาหกรรมที่กิจกรรมการแบ่งปันเกิดขึ้น  

▪ สินค้าที่แบ่งปัน รวมตั้งแต่สินค้าที่จับต้องได้ถึงสินค้าที่จับต้องไม่ได้ เช่น วัสดุ (การซ่อมแซมและการ
นำมาใช้ใหม่) ผลิตภัณฑ์ (การส่งต่อผลิตภัณฑ์ให้ผู้อื่น) ระบบการแบ่งปันสินค้าระหว่างบริษัทและผู้บริโภค 
(Product service systems) พื้นที่ว่าง เงิน แรงงาน ความรู ้การศึกษา และข้อมูล เป็นต้น  

▪ แนวทางตลาดสามารถแบ่งระหว่างแพลตฟอร์มเพื ่อทำกำไรและแพลตฟอร์มไม่แสวงหากำไร 
ตัวอย่างสำหรับแพลตฟอร์มเพื่อทำกำไร ช่น การคิดค่าธรรมเนียมสำหรับการบริการ เป็นต้น และตัวอย่าง
สำหรับแพลตฟอร์มไม่แสวงหากำไร เช่น การไม่คิดค่าใช้จ่ายในการกระจายสินค้าเป็นต้น ทั้งนี้ แนวทางตลาด
อาจแบ่งตามพ้ืนที่บริการระดับทั่วโลกหรือประเทศ หรือแบ่งตามการใช้แพลตฟอร์มจริงหรือดิจิทัล 

▪ โครงสร้างตลาดของรูปแบบธุรกิจ เช่น ความสัมพันธ์จากผู้ประกอบการสู่ผู้บริโภค (Business-to-
Consumer หร ือ B2C) เช ่น Zipcar เป ็นต้น ความสัมพันธ์จากผู ้บร ิโภคสู่ผ ู ้บร ิโภค (Consumer-to-
Consumer หรือ C2C) เช่น Airbnb หรือ Uber เป็นต้น ความสัมพันธ์จากผู ้บริโภคสู ่ผ ู ้ประกอบการ 
(Consumer-to-Business หร ือ  C2B) เช ่น  แพลตฟอร ์มการการระดมเง ินท ุนผ ่ านท ุนสาธารณะ 
(Crowdfunding platform) หรือ แพลตฟอร์มการกระจายปัญหาไปยังกลุ่มคนเพื่อค้นหาคำตอบและวิธีการใน
การแก้ปัญหานั้นๆ (Crowdsourcing platform) เป็นต้น ความสัมพันธ์จากผู้ประกอบการสู่ผู ้ประกอบการ 
(Business-to-Business หรือ B2B) เช่น เครือข่ายผู้ประกอบการ เป็นต้น ความสัมพันธ์จากรัฐสู่ผู ้บริโภค 
(Government-to-Consumer หรือ G2C) เช่น การแบ่งปันรถจักรยานใช้ในเมือง เป็นต้น 

▪ ภาคอุตสาหกรรมที่กิจกรรมการแบ่งปันเกิดขึ้น เช่น ธุรกิจเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ การให้บริการ ความ
บันเทิง หรือ พลังงาน เป็นต้น 
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นอกจากนี้ Koen Frenken [12] ซึ่งนิยามเศรษฐกิจแบ่งปันไว้ว่าเป็นการที่ผู้บริโภคได้ประโยชน์การ
เข้าถึงสินทรัพย์ที่มีการใช้งานน้อยหรือไม่ได้ใช้งานเป็นการชั่วคราว ได้จำแนกเศรษฐกิจแบ่งปันออกได้ 3 ส่วน
ดังรูปที่ 2-1 เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้น ได้แก่ (1) เศรษฐกิจแบ่งปันที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนแบบ 
peer-to-peer (P2P) หรือการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้บริโภคและผู้บริโภคซึ่งเรียกว่า  เศรษฐกิจ P2P (P2P 
Economy) (2) เศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงสินทรัพย์เป็นการชั่วคราว ไม่ว่าจะเป็นการยืมหรือเช่าซึ่ง
เรียกว่า เศรษฐกิจการเข้าถึง (Access economy) และ (3) เศรษฐกิจที่เกี ่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จาก
สินทรัพย์ที่มีการใช้งานน้อยหรือไม่ได้ใช้งานให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น เรียกว่า เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular 
economy) สำหรับรายละเอียดของเศรษฐกิจทั้ง 3 แบบมีดังนี ้

1. เศรษฐกิจ P2P (P2P Economy)  

เศรษฐกิจ P2P (P2P Economy) เกิดขึ้นจากการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้บริโภคต่อผู้บริโภคหรือ C2C 
ทั้งนี้การแลกเปลี่ยนระหว่างผู้บริโภคต่อผู้บริโภคคือการที่ผู้บริโภคเสนอการเข้าถึงการใช้งานสินค้าของตน โดย
ผู้บริโภคดังกล่าวจะทำการเปลี่ยนบทบาทของคนเปรียบเสมือนผู้ผลิตสินค้าหรือ โดยรวมเรียกว่า Prosumer 
เมื่อเกิดการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้บริโภคต่อผู้บริโภคในตลาดโดยมีการตอบแทนด้วยเงิน นักเศรษฐศาสตร์เรียก
รูปแบบทางเศรษฐกิจแบบนี้ว่า เศรษฐกิจแบบ P2P หรือ P2P Economy โดยมีแพลตฟอร์มทำหน้าที่แทน
ตลาดโดยเป็นตัวกลางในการจับคู่ระหว่างอุปสงค์และอุปทานและการใช้บริการเสริมอื่นๆ  เช่น การให้ระดับ
คะแนน (Rating) การประกัน การชำระเงิน เป็นต้น 

2. เศรษฐกิจการเข้าถึง (Access economy)  

แนวคิดหลักคือการเข้าถึงแทนการเป็นเจ้าของ (Access rather than ownership) โดยเศรษฐกิจ
แบ่งปันลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นจากการที่ผู ้บริโภคมีความสามารถในการเลือกที่จะเข้าถึงสินทรัพย์ที่มีการ
ครอบครองโดยเจ้าของได้มากขึ้น รูปแบบเศรษฐกิจดังกล่าวเกิดขึ้นมากในธุรกิจรถยนต์โดยส่งผลให้คนรุ่นใหม่มี
ความเป็นเจ้าของรถยนต์น้อยลงเนื่องจากสามารถเข้าถึงการใช้งานโดยไม่ต้องเป็นเจ้าของได้เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ 

3. เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular economy)  

เศรษฐกิจแบ่งปันลักษณะนี้เรียกอีกอย่างว่า Circular economy เป็นการทำให้ทรัพยากรมีการใช้
งานอย่างคุ้มค่ามากที่สุด โดยทั่วไปผู้บริโภคจะมีการใช้งานสินค้าเพียงครั้งเดียว แต่อาจสามารถนำมาแบ่งปันใช้
ซ้ำได้ในบางบริบท 
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รูปที ่2-1 เศรษฐกิจแบ่งปัน 3 ส่วน (เศรษฐกิจ P2P เศรษฐกิจการเข้าถึง และเศรษฐกิจหมุนเวียน) 

ทั้งนี้หากการแบ่งปันดังกล่าวเกิดขึ้นในบริษัทของการแบ่งปันสินค้าจากบริษัทไปยังผู้บริโภค จะเรียก
ลักษณะดังกล่าวว่า Business-to-Consumer หรือ B2C หรืออาจเรียกว่า Product-service economy ซึ่ง
กรณีดังกล่าวผู้บริโภคจะเข้าถึงสินค้าบริการโดยบริษัทจะยังเป็นเจ้าของสินค้าและบริการ ซึ่งแพลตฟอร์มและ
รูปแบบธุรกิจดังกล่าวเกิดขึ ้นได้ในรูปแบบเศรษฐกิจแบบแบ่งปันการ เข้าถึงและแบ่งปันการใช้งานแบบ
หมุนเวียน ทั้งนี้ลักษณะดังกล่าวมีความแตกต่างจากการที่ผู้บริโภคเป็นผู้แบ่งปันทรัพย์สินของตน เนื่องจากการ
ดำเนินการในรูปบริษัททางธุรกิจ ทรัพย์สินมีโอกาสที่จะเกิดการใช้งานอย่างไม่มีประสิทธิภาพได้  (Under-
utilized) ในขณะที่การแบ่งปันจากผู้บริโภคจะมีประสิทธิภาพมากกว่าเนื่องจากเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วไม่ได้ลงทุน
ทางธุรกิจ 
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2.3 รูปแบบธุรกิจของเศรษฐกิจแบ่งปัน (Business models for sharing economy) 

เศรษฐกิจแบ่งปันเป็นแนวคิดทางด้านการแลกเปลี่ยนหรือการแบ่งปันทรัพยากรที่อาจเรียกได้ว่า
กว้างไกลไปกว่าการสร้าง ‘ธุรกิจ’ และ ‘รายได้’ แต่เศรษฐกิจแบ่งปันเป็นการบริโภคชนิดร่วมมือกัน 
(Collaborative consumption) ซึ่งมีพื้นฐานมาจากกิจกรรมทางธุรกรรมแบบ P2P ที่ทำให้เกิดการค้นหา 
จัดหา หรือแบ่งปันการเข้าถึงสินค้าหรือบริการโดยกิจกรรมเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นบนแพลตฟอร์มออนไลน์ 
และมีรูปแบบธุรกิจพื้นฐานดังแสดงในรูปที่ 2-2 

 

รูปที ่2-2 การทำธุรกรรมบนแพลตฟอร์มออนไลน์ของเศรษฐกิจแบ่งปนั [13] 

ตัวอย่างรูปแบบธุรกิจแบบแบ่งปัน มีการพัฒนาออกไปอย่างกว้างขวางครอบคลุมสินค้าและบริการที่
หลากหลาย โดยสามารถสรุปรูปแบบทางธุรกิจของเศรษฐกิจแบบแบ่งปัน [14] ได้ดังนี ้

2.3.1 รูปแบบธุรกิจ On Demand  

รูปแบบธุรกิจ On Demand เกิดขึ้นจากปัญหา (Pain point) ของผู้บริโภคในอดีตที่ต้องซื้อสินค้าหรือ
บริการแบบเหมาทั้งหมด เช่น การซื้อบริการสำหรับการออกกำลังกายแบบเหมารายปี เป็นต้น ทั้งที่ผู้บริโภค
ต้องการใช้งานสินค้าและบริการดังกล่าวแค่บางช่วงเวลาหรือบางส่วนของบริการนั้น กล่าวคือ ผู้บริโภคมีความ
ต้องการในการชำระค่าสินค้าหรือบริการเฉพาะสิ่งที่ต้องการในเวลาที่ต้องการน้ัน  

รูปแบบธุรกิจ On Demand สามารถนำมาใช้เป็นรูปแบบธุจกิจรองรับการบริการจัดการสินทรัพย์ของ
ผู้บริโภคได้ด้วย เช่น การใช้งานอะพาร์ตเมนต์ หรือรถยนต์ เป็นต้น โดยรูปแบบธุรกิจ On Demand นี้จะช่วย
เพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้าและเป็นการประหยัดต้นทุนค่าบริการและเวลาอีกด้วย เนื่องจากผู้บริโภคสามารถ
นำสินทรัพย์มาทำให้เกิดรายได้ผ่านรูปแบบธุรกิจดังกล่าว จึงทำให้ธุรกิจเดิมในหลายธุรกิจเกิดการเปลี่ยนแปลง
อย่างฉับพลัน รูปแบบธุรกิจ On Demand นี้เกิดขึ้นในธุรกิจหลากหลายประเภท รวมถึงมูลค่าการลงทุนใน
ธุรกิจเหล่านี้มีแนวโน้มสูงขึ้น ดังแสดงในรูปที่ 2-3 รูปแบบนี้มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยมีมูลค่ามากกว่า 5 
พันล้านดอลล่ารส์หรัฐ 
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Uber เป็นตัวอย่างหนึ่งของรูปแบบธุรกิจ On Demand น้ี ในช่วงเริ่มธุรกิจ บริษัทเสนอให้เช่ารถ โดย
ลูกค้าที่ใช้บริการสามารถเลือกประเภทรถ และสามารถตรวจสอบความนิยม และ/หรือ ความเห็นจากผู้ที่เคย
ใช้บริการแล้ว ทั้งนี้ ปัจจุบัน Uber ปรับเป็นบริการเรียกรถเพื่อโดยสารผ่านช่องทางออนไลน์ และมีผู้ใช้บริการ
ขับรถใน 60 ประเทศทั่วโลก การบริการของ Uber ช่วยเติมเต็มความต้องการของลูกค้าที่ต้องการบริการขนส่ง
ตามการใช้งานจริง  

 

 

รูปที ่2-3 แนวโน้มการเติบโตของธุรกิจแบบ On Demand [14] 

2.3.2 รูปแบบธุรกิจ Aggregator 

รูปแบบธุรกิจ Aggregator เกิดจากบริษัทผู้พัฒนาแพลตฟอร์มสนใจที่จะทำธุรกิจสำหรับสินค้าหรือ
บริการหนึ่ง ผู้พัฒนาแพลตฟอร์มจะทำการรวบรวมผู้จัดหาสินค้าหรือบริการนั้นๆ พร้อมทั้งเป็นพันธมิตร 
บริษัทผู้พัฒนาแพลตฟอร์มทำหน้าที่ช่วยส่งเสริมการขายและจำหน่ายสินค้าหรือบริการของผู้จัดหาสินค้าหรือ
บริการเหล่านั้นภายใต้ตราสินค้าของบริษัทผู้พัฒนาแพลตฟอร์ม ดังนั้น ผู้พัฒนาแพลตฟอร์มจึงเปรียบเสมือนผู้
รวบรวม หรือ Aggregator ที่พัฒนาตราสินค้าหรือบริการภายใต้มาตรฐานของคุณภาพสินค้า และรูปแบบ
ราคาที่ผู้รวบรวมกำหนดขึ้น อย่างไรก็ดี ผู้จัดหาสินค้าหรือบริการที่เป็นพันธมิตรน้ีก็ยังคงมีอิสระในความเป็น
เจ้าของสินค้าหรือบริการดังกล่าวอยู่ ธุรกรรมบนแพลตฟอร์มออนไลน์ของรูปแบบธุรกิจ Aggregator แสดงใน
รูปที่ 2-4 

 

https://blog.pdffiller.com/app/uploads/2018/04/01-on-demand-business.jpg
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รูปที ่2-4 การทำธุรกรรมบนแพลตฟอร์มออนไลน์ของรูปแบบธุรกิจ Aggregator [14] 

ตัวอย่างรูปแบบธุรกิจ Aggregator เช่น Airbnb เป็นต้น บริษัท Airbnb มิได้เป็นเจ้าของห้องชุดหรือ
บ้านใดๆ แต่บริษัททำการนำเสนอบริการที่พักอาศัยแก่ลูกค้าทั่วโลก โดย Airbnb จะจัดการห้องพักให้มี
มาตรฐานและเชื่อถือได้ โดยไม่ต้องพึ่งพาเครือข่ายธุรกิจโรงแรมขนาดใหญ่ที่ต้องลงทุนในการสร้างโรงแรมและ
พัฒนาสินทรัพย์หลายพันล้านดอลล่าร์สหรัฐ แต่สำหรับ Airbnb เองไม่ต้องลงทุนในส่วนน้ี เพราะทรัพยากรที่
สำคัญที่สุดของ Airbnb คือผู้คนทั่วไปที่มีห้องชุดหรือบ้านอยู่แล้ว ด้วยเหตุนี้จึงทำให้บริษัท Airbnb มีต้นทุน
น้อยมากเมื่อเทียบกับธุรกิจโรงแรม โดยข้อมูลล่าสุดพบว่าบริษัท Airbnb ให้บริการแก่ผู้เดินทางถึง 35,000 
ล้านราย ครอบคลุมพื้นที ่ถึง 34,000 เมืองทั่วโลก  

2.3.3 รูปแบบธุรกิจ Reverse auction 

รูปแบบธุรกิจ Reverse auction เป็นรูปแบบธุรกิจที่ผู้ซื้อและผู้ขายสลับบทบาทกัน โดยผู้ซื้อสามารถ
ตั้งราคาของสินค้าหรือบริการที่ต้องการ และผู้ขายสินค้าหรือบริการน้ันทำการประมูลราคาที่ผู้ขายพอใจจะขาย 
การแข่งขันระหว่างผู้ขายจะทำให้ราคาสินค้าหรือบริการต่ำลง เมื่อราคาที่ประมูลเป็นที่น่าพอใจสำหรับผู้ซื้อ ผู้
ซื้อตกลงตามข้อตกลงและซื้อสินค้าหรือบริการนั้น ขั้นตอนการซื้อขายของรูปแบบธุรกิจ Reverse auction น้ี
แสดงในรูปที ่2-5 

https://blog.pdffiller.com/app/uploads/2018/04/02-aggregator-business-model.jpg
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รูปที ่2-5 ขั้นตอนการซื้อขายของรูปแบบธุรกิจ Reverse auction [14] 

ตัวอย่างรูปแบบธุรกิจนี้ ได้แก่ Priceline เป็นต้น บริษัท Priceline นำรูปแบบธุรกิจน้ีมาใช้เพื่อจัดหา
โรงแรม รถเช่า ตั๋วเครื่องบิน ตั๋วล่องเรือสำหรับกลุ่มผู้เดินทางที่คำนึงถึงราคาของสินค้าหรือบริการเป็นหลัก 
โดยบริการดังกล่าวเป็นที่รู้จักในชื่อ Name Your Own Price ทั้งนี้ รูปแบบธุรกิจนี้ทำให้ลูกค้าเชื่อว่าได้ซื้อ
สินค้าหรือบริการที่มีราคาต่ำที่สุด  

2.3.4 รูปแบบธุรกิจ Marketplace 

รูปแบบธุรกิจ Marketplace มีการพัฒนาและใช้งานอย่างแพร่หลาย แต่การพัฒนารูปแบบธุรกิจ 
Marketplace น้ีมักมีระยะเวลาการคืนทุนยาวนานกว่ารูปแบบอื่น เนื่องจากผู้พัฒนาแพลตฟอร์มจะต้องใช้
เงินทุนร้อยละ 10-20 ของกำไรมาใช้ดำเนินการธุรกิจ ซึ่งกำไรของธุรกิจนี้เกิดจากค่าธรรมเนียมที่ผู้ขายนำขาย
สินค้าหรือบริการมาขายบนแพลตฟอร์ม ดังนั้น ธุรกิจนีส้่วนใหญ่มักจะไม่สามารถคืนทุนได้ในช่วงแรกปีแรกของ
การดำเนินงาน  

นอกจากนี้ งานหลักของผู้พัฒนาแพลตฟอร์ม Marketplace น้ีคือการสร้างและสร้างการตระหนักถึง
ตราสินค้า พร้อมทั้งให้การบริการช่วยเหลือหลังการขายอย่างมีคุณภาพและให้ความมั่นใจด้านความปลอดภัย 
จุดเด่นของรูปแบบธุรกิจนี้คือผู้พัฒนาแพลตฟอร์มไม่จำเป็นต้องมีความรับผิดชอบต่อสินค้าหรือบริการนั้น 
รวมถึงไม่จำเป็นต้องมีสินค้าคงคลัง ผู้ซื ้อและผู้ขายจะทำการซื้อขายกันเองผ่านแพลตฟอร์ม โดยผู้พัฒนา
แพลตฟอร์มทำหน้าที่การตลาดสนับสนุนให้เกิดการซื้อขายพร้อมทั้งสนับสนุนด้านเทคนิคต่างๆ ลักษณะการซื้อ
ขายของรูปแบบธุรกิจ Marketplace แสดงในรูปที ่2-6 

https://blog.pdffiller.com/app/uploads/2018/04/03-Reverse-auction-business-model.jpg
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รูปที ่2-6 ลกัษณะการซื้อขายของรูปแบบธุรกิจ Marketplace [14] 

2.3.5 รูปแบบธุรกิจ Freemium/Subscription 

รูปแบบธุรกิจ Freemium/Subscription มีลักษณะการซื้อขายดังแสดงในรูปที่ 2-7 รูปแบบธุรกิจ 
Freemium มีการใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application software) โดยลูกค้า
สามารถใช้บริการซอฟต์แวร์ดังกล่าวได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย แต่จะถูกจำกัดฟังก์ชัน่บ้างอย่างไว้ หากลูกค้าต้องการ
ซอฟต์แวร์ที่ได้ฟังก์ชั ่นสมบูรณ์จำเป็นต้องซื้อซอฟต์แวร์นั ้น บริษัทที่ใช้รูปแบบธุรกิจน้ี เช่น Dropbox ที่
ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการเก็บข้อมูลฟรีได้ไม่เกิน 2 กิกะไบต์ หรือ Spotify ที่ผู้ใช้บริการสามารถฟังเพลง
ออนไลน์ได้ฟรีโดยมีโฆษณา แต่ผู้ใช้บริการต้องเสียค่าบริการหากต้องการฟังเพลงออนไลน์แบบไม่มีโฆษณาหรือ
ต้องการใช้งานในลักษณะออฟไลน์ 

นอกจากนี้ ธุรกิจสิ่งพิมพ์ออนไลน์ได้นำรูปแบบธุรกิจนี้มาไปใช้งานอย่างกว้างขวางเช่นกัน ตัวอย่าง
ธุรกิจสิ ่งพิมพ์ เช่น The American Lawyer, Washington Post, Harvard Business Review, The New 
York Times เป็นต้น บริษัทสิ่งพิมพ์อนุญาตให้ผู้อ่านสามารถอ่านเนื้อหาได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในปริมาณที่
จำกัด เช่น ผู ้อ่านสามารถเข้าถึงเนื ้อหาได้ถึงร้อยละ 80 ของเนื้อหาทั้งหมด แต่ผู ้อ่านต้องสมัครสมาชิก 
(Subscribe) หากต้องการเข้าถึงงานเขียนพิเศษ (Premium article) เป็นต้น 

 

รูปที ่2-7 ลักษณะการซื้อขายของรูปแบบธุรกิจ Freemuim /Subscription [14] 

https://blog.pdffiller.com/app/uploads/2018/04/05-the-freemium-subscription-business-model-ver-2.jpg
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2.4 เศรษฐกิจ P2P (P2P Economy) 

โดยหลักการแล้ว เศรษฐกิจ P2P คือ รูปแบบทางเศรษฐกิจแบบกระจายศูนย์ที่ทำให้คู่ค้า 2 รายซึ่งมัก
เป็นผู้บริโภคต่อผู้บริโภคสามารถทำการซื้อขายสินค้าหรือบริการหรืออาจรวมถึงการชำระค่าสินค้าโดยตรงโดย
ไม่ผ่านตัวกลาง (Intermediary) ที่เป็นบุคคลที่สาม หรือบริษัทแบบลักษณะพ่อค้าคนกลางที่มีกรรมสิทธิ์ในตัว
สินค้าหรือบริการนั้น แต่อาจมีแพลตฟอร์มทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการจับคู่ระหว่างอุปสงค์และอุปทานและ
การใช้บริการเสริมอื่นๆ เช่น การให้ระดับคะแนน การประกัน การชำระเงิน ทั้งนี้ ผู้ขายจะเป็นผู้ผลิตและเป็น
เจ้าของสินค้าน้ันโดยตรง  

แนวคิดเศรษฐกิจ P2P มีความคล้ายคลึงกับระบบเครือข่ายแบบ P2P ในระบบคอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ต ทางสถาบันฯ จึงได้รวบรวมข้อมูลระบบเครือข่ายแบบ P2P ในระบบคอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ตเพื่อช่วยให้เห็นแนวคิด P2P ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ระบบเครือข่ายแบบ P2P ในระบบคอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ตน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งปันทรัพยากร เพื่อเพิ่มสมรรถนะและช่วยให้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ทำงานร่วมกันให้บรรลุเป้าหมายของงานที่เฉพาะเจาะจงใดๆ ตัวอย่างการแบ่งปันทรัพยากรคอมพิวเตอร์ เช่น 
พลังการประมวลผล เครือข่ายแบนด์วิดท ์หรือพื้นที่เก็บข้อมูล เป็นต้น  

ทั้งนี้ จากการศึกษาเศรษฐกิจ P2P ทางสถาบันฯ พบว่ามีประเด็นถกเถียงประเด็นหนึ่งที่กล่าวถึงอยู่
บ่อยครั้ง คือ ความเป็นไปได้ที่เศรษฐกิจ P2P จะมาแทนเศรษฐกิจทุนนิยมแบบดั้งเดิม ดังนั้น ทางสถาบันฯ ได้
เปรียบเทียบความแตกต่างของเศรษฐกิจ P2P กับเศรษฐกิจทุนนิยมดั้งเดิม รวมถึงตัวอย่างธุรกิจจริงในด้าน
ต่างๆ ที่ใช้แนวคิดเศรษฐกิจ P2P 

2.4.1 เครือข่ายแบบ P2P ในระบบคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 

สำหรับระบบคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตนี้  เครือข่ายแบบ P2P เป็นที ่รู ้จักครั ้งแรกในระบบ
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต การพัฒนาระบบเครือข่าย P2P นี ้เกิดขึ ้นครั ้งแรกภายใต้โครงการวิจัย 
ARPANET ใน พ.ศ. 2512 (ค.ศ. 1969) เพื่อแบ่งปันทรัพยากรคอมพิวเตอร์ภายในประเทศสหรัฐอเมริกา [15] 
โดยมหาวิทยาลัยและสถาบันที่เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย UCLA, Stanford Research Institute, UC 
Santa Barbara และ the University of Utah นี้ทำหน้าที่เป็นจุดบริการที่อิสระต่อกัน มีความเท่าเทียมกัน
เหมือนเพ่ือน จุดบริการไม่ไดข้ึ้นอยู่กับเครื่องผู้ให้บริการ (Server) กลางหรือผู้ดูแลระบบใดๆ  

จากนั้น ใน พ.ศ. 2522 (ค.ศ. 1979) บริษัท USENET ได้พัฒนาระบบเครือข่าย P2P ที่สามารถ
เชื่อมต่อ แลกเปลี่ยนไฟล์ข้อมูล และตัดการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องผู้ใช้บริการ (Client) โดยอัตโนมัติ ระบบ
ดังกล่าวมีลักษณะคล้ายกับฟอรัมออนไลน์ในปัจจุบันที่อนุญาติให้ผู้ใช้สามารถอ่านและโพสต์ข้อความหรือข่าว
บนระบบได้ เครือข่ายแบบ P2P ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักในช่วงเวลานั้น จนกระทั่งในช่วง พ.ศ. 2542 (ค.ศ. 1999) 
เคร ือข ่ายแบบ P2P เร ิ ่มม ีการใช ้งานอย่างแพร่หลายเนื ่อ งจากเทคโนโลยีการบีบอัดข ้อมูล  (Data 
compression) ได้รับการพัฒนาขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับที่บริษัท Napster ได้พัฒนาซอฟต์แวร์ชื่อ Napster ที่
ใช้สำหรับแชร์ไฟล์ข้อมูลเพื่อให้ผู้ใช้ซอฟต์แวร์สามารถแจกจ่ายและดาวน์โหลดไฟล์เพลงได้ แม้ว่าบริษัท 
Napster จะทำให้เครือข่ายแบบ P2P เป็นที่รู้จักในกระแสหลักแต่สุดท้ายบริษัท Napster ก็ถูกฟ้องและปิดตัว
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ลง เนื่องจากไฟล์เพลงที่แบ่งปันบนซอฟต์แวร์ Napster มีลิขสิทธิ์และการแจกจ่ายไฟล์เพลงด้วยวิธีดังกล่าวใน
สมัยนั้นยังถือว่าผิดกฏหมาย  

ข้อแตกต่างระหว่างเครือข่ายแบบ P2P และเครือข่ายแบบดั้งเดิมที่เรียกว่าระบบ Server-client 
model คือ เครือข่ายแบบ P2P นั ้น คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ทุกเครื ่องในเครือข่าย น้ีเรียกว่า “เพียร์ 
(Peer)”และทำหน้าที่เป็นทั้งผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการในเวลาเดียวกัน ข้อมูลที่ต้องการแชร์ทั้งหมดบน
เครือข่าย P2P จะถูกแบ่งปันโดยเพียร์โดยไม่ต้องผ่านเครื่องผู้ให้บริการกลาง แต่สำหรับเครือข่ายแบบดั้งเดิม
น้ัน ข้อมูลทั้งหมดภายใตก้ารสื่อสารบนเครือข่ายแบบเดิมจะต้องผ่านเครื่องผู้ให้บริการกลาง ดังรูปที ่2-8 

 

รูปที ่2-8 ข้อแตกต่างระหว่างเครือข่ายแบบ P2P และเครือข่ายแบบด้ังเดิม (Server-client Model) [16] 

การแบ่งปันทรัพยากรคอมพิวเตอร์บนเครื่อข่าย P2P จะทำให้สามารถสร้างระบบคอมพิวเตอร์ที่ทรง
พลังอย่างมากได ้นอกจากนั้นแล้ว เครือข่าย P2P มีคุณสมบัติที่มีประโยชน์เฉพาะตัวบางประการ ได้แก ่

▪ ระบบเครือข่าย P2P มีความยืดหยุ่นเนื่องจากสามารถปรับขนาดได้อย่างไม่จำกัดจากการเพิ่ม
ผู้ใช้งานหรือ Peer ใหม่ได้ง่าย ซึ่งแตกต่างจากระบบเซิร์ฟเวอร์กลาง 

▪ ระบบเครือข่าย P2P ที่ใหญ่ขึ้นจะมีความเร็วสูงขึ้นไปด้วย เนื่องจากไฟล์ข้อมูลเดียวกันถูกเก็บไว้ใน
แหล่งเก็บข้อมูลจำนวนมาก ทำให้ผู้ใช้หรือ Peer ในเครือข่าย P2P นี้สามารถดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลจากหลาย
แหล่งได้ในเวลาเดียวกัน 

▪ ไฟล์ข้อมูลที่อยู่ระบบเครือข่าย P2P ยากต่อการลบ เนื่องจากไฟล์ข้อมูลถูกกระจายอยู่หลายจุด
ให้บริการ (Client) การยุติการแชรไ์ฟลข์้อมูลดังกล่าวจำเป็นต้องปิดจุดบริการทั้งหมด 

ข้อกำหนดสำหรับคอมพิวเตอร์ที่จะเข้าร่วมในเครือข่ายแบบ P2P คือ การเชื่อมต่อกับเครือข่ายผ่าน
ระบบสื่อสารไม่ว่าจะเป็นบลูทูธ หรืออินเทอร์เน็ต และต้องมีซอฟต์แวร์ P2P ซึ่งจะเป็นสื่อกลางในการเชื่อมต่อ
กับเครือข่ายดังกล่าว ทำให้เข้าถึงคอมพิวเตอร์อื่นในเครือข่ายได้ เมื่อคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับเครือข่ายแบบ 
P2P นี้แล้ว ซอฟต์แวร ์P2P จะทำหน้าที่ช่วยค้นหาไฟล์ในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้รายอื่น ในขณะเดียวกันผู้ใช้ราย
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อื่นในเครือข่ายก็สามารถค้นหาไฟล์ในคอมพิวเตอร์เครื่องดังกล่าวได้เช่นกัน ทั้งนี้ ไฟล์ที่ซอฟต์แวร์จะค้นได้นั้น
จะอยู่ในโฟลเดอร์ที่กำหนดการตั้งค่าสำหรับการแบ่งปันในเครือข่ายแบบ P2P เท่านั้น 

2.4.2 ความแตกต่างของเศรษฐกิจ P2P กับเศรษฐกิจทุนนิยมดั้งเดิม [17] 

ระบบเศรษฐกิจ P2P มีล ักษณะที ่แตกต่างจากระบบเศรษฐกิจทุนนิยมดั ้งเดิม  (Traditional 
capitalism economy) ที่บริษัทหรือองค์กรขนาดใหญ่เป็นผู้ดำเนินในส่วนการผลิตและขายสินค้าทั้งหมด โดย
จัดการตั้งแต่การลงทุนในกระบวนการผลิตและการจ้างงาน เป็นเจ้าของสินค้า รวมถึงเป็นคนกลางในการขาย
สินค้าและบริการไปยังลูกค้าในลักษณะรวมศูนย์ แต่สำหรับระบบเศรษฐกิจ P2P น้ัน ผู้บริโภคสามารถเป็นส่วน
หนึ่งของระบบเศรษฐกิจทุนนิยมดั้งเดิมได้โดยผ่านแพลตฟอร์มการค้า ซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสให้คู่ค้ารายเล็กทำ
การค้า และมีสัญญาซื้อขายส่วนบุคคลเพื่อส่งมอบสินค้าได้ ตัวอย่างเช่น การใช้รถยนต์ภายใต้ระบบเศรษฐกิจ
ทุนนิยมดั้งเดิม ผู้บริโภคต้องเป็นเจ้าของรถยนต์โดยซื้อหรือเช่าจากตัวแทนให้บริการ แต่ภายใต้ระบบเศรษฐกิจ 
P2P ผู้บริโภคที่มีรถยนต์สามารถนำรถยนต์ของตัวเองมาแบ่งปันกับผู้บริโภคอื่นได้  ซึ่งเป็นการเพิ่มทางเลือก
ของผู้บริโภคให้มีความหลากหลายมากขึ้น 

ในระบบเศรษฐกิจ P2P ที่ไม่มีตัวกลางที่เป็นบุคคลที่สามหรือบริษัทแบบลักษณะพ่อค้าคนกลางเข้ามา
เกี่ยวข้องนี้นำไปสู่ความเสี่ยงในหลายๆ ด้าน เช่น ความเสี่ยงสูงจากการที่ผู้จัดหาสินค้าหรือบริการไม่สามารถ
ทำการส่งมอบสินค้าหรือบริการได้ตามที่ตกลงกันไว้ ความเสี่ยงจากสินค้าหรือบริการดังกล่าวอาจไม่ได้คุณภาพ
ตามที่ตกลงหรือคาดหวังไว้ ตลอดจนความเสี่ยงที่ผู้ซื้ออาจจะไม่ชำระหนี้ตามที่กำหนด เป็นต้น อย่างไรก็ดี 
ต้นทุนในการบริหารจัดการต่างๆ ที่ลดต่ำลงภายใต้ระบบเศรษฐกิจ P2P น้ีทำให้ต้นทุนในการขายสินค้าหรือ
บริการต่ำลงและชดเชยกับความเสี่ยงข้างต้นที่อาจจะเกิดขึ้นได ้

การที่ผู ้จัดหาสินค้าหรือผู้ให้บริการแบบ P2P เป็นผู้ดำเนินการผลิตหรือพัฒนาสินค้าหรือบริการ 
ตลอดจนเป็นเจ้าของสินค้าหรือบริการเองทำให้ระบบเศรษฐกิจ P2P มีความคล้ายคลึงกับการผลิตเชิงประหยัด 
(Economic production) ในยุคก่อนยุคอุตสาหกรรมที่ทุกคนต่างเป็นผู้ผลิตเองได้ ทั้งนี้ การผลิตเชิงประหยัด
นี้ต่อมาได้ถูกแทนที่ด้วยระบบเศรษฐกิจทุนนิยมดั้งเดิมซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่า เนื่องจากระบบดังกล่าวทำให้
ผลิตผล (Productivity) และมูลค่าทรัพย์สิน (Wealth) เพิ่มขึ้นอย่างมาก อย่างไรก็ดี ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่พัฒนาขึ้นอย่างมากทำให้ระบบเศรษฐกิจ P2P มีความคุ้มค่าที่จะพัฒนาต่อไปได้ในยุคสมัยใหม่นี้  ในขณะที่
เทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าวเร่งให้เกิดการลงทุนในผู้ให้บริการแพลตฟอร์มหรือกิจกรรมอื่นๆ ที่สนับสนุนให้
เกิดเศรษฐกิจ P2P ให้มีความคุ้มค่า ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

ทั้งนี ้ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมดั้งเดิมมีข้อได้เปรียบระบบเศรษฐกิจ P2P ในแง่ของผลิตผลที่สูงกว่า และ
ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต เนื่องจากปัจจัยด้านประสิทธิภาพในการผลิตเชิงปริมาณ (Economy of 
scale) การจ ัดการต ้นท ุนธ ุรกรรม (Management of transaction cost) ท ี ่ เก ิดจากกิจกรรมในการ
ประสานงานระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ความเช่ียวชาญของแรงงานและการแบ่งแยกแรงงานให้เหมาะกับกิจกรรม
ในการผลิต (Specialization and division of labor) ซึ่งเกี่ยวข้องกับความสามารถในการจัดการและการ
ตัดสินใจเชิงธุรกิจ และการโอนย้ายความเสี่ยงและความไม่แน่นอน (Transfer of risk and uncertainty) จาก
ฝั่งพนักงานและลูกค้าไปยังฝั่งผู้ประกอบการ ซึ่งมีทรัพยากรมากกว่าในการแบกรับความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้ 
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กล่าวคือ ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมดั้งเดิมมีปัจจัยข้างต้นที่ดีกว่าระบบเศรษฐกิจ P2P ในทุกด้าน ดังรายละเอียด
ต่อไปนี ้

ประสิทธิภาพในการผลิตเชิงปริมาณ  

การผลิตสินค้าหรือการให้บริการบางประเภทจะมีประสิทธิภาพที่สูงกว่าและต้นทุนที่ต่ำกว่าหากมีการ
ผลิตหรือในบริการในปริมาณมาก ดังนั้น บริษัทที่อยู่ในระบบเศรษฐกิจทุนนิยมดั้งเดิมนี้มักมีความสามารถใน
การจัดหาสินค้าทุน (Capital goods) และแรงงานในการอำนวยให้เกิดการผลิตในปริมาณมาก เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการผลิตเชิงปริมาณได้ อย่างไรก็ดี การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่  เช่น 
เทคโนโลยี 3D Printing เป็นต้น สามารถทำให้การผลิตสินค้ามีประสิทธิภาพได้แม้จะมีการผลิตในปริมาณน้อย 
ซึ่งช่วยให้เกิดธุรกิจแบบ P2P ที่อาศัยในผลิตในปริมาณน้อยเกิดขึ้นได ้

ต้นทุนธุรกรรม 

บริษัทที่อยู่ในระบบเศรษฐกิจทุนนิยมดั้งเดิมมักมีธุรกรรมหลากหลายที่เกิดจากกระบวนการผลิตหรือ
ให้บริการสินค้า เช่น งานอำนวยการผลิตต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการรวบรวมและการส่งข้อมูลคุณสมบัติ ปริมาณ 
และต้นทุนของสินค้า งานออกแบบ งานเจรจาต่อรอง งานบริหารสัญญา งานระบบควบคุมการจำหน่ายสินค้า 
และงานบริหารจัดการสินทรัพย์ต่างๆ เป็นต้น เนื่องจากบริษัทเป็นคนกลางในการทำธุรกรรมต่างๆ ดังนั้น การ
จะลดต้นทุนของธุรกรรมไดน้ั้น บริษัทต้องจัดการธุรกรรมให้เป็นไปอย่างประสิทธิภาพ  

อย่างไรก็ดี การพัฒนาด้านเทคโนโลยี กลไก หรือสถาบันทางสังคม (Social institution) หรือ
คุณลักษณะของประชากรจะช่วยให้ผู ้ซ ื ้อผู ้ขายรายบุคคลสามารถจัดการธุรกรรมที ่เกิดขึ ้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นผลให้ต้นทุนธุรกรรมลดลง และธุรกิจแบบ P2P เกิดขึ้นได้ ตัวอย่างการพัฒนาด้าน
เทคโนโลย ีเช่น เทคโนโลยสีารสนเทศทั้งระบบ Search Engine และแพลตฟอร์มตลาดออนไลน์จะช่วยให้ผู้ซื้อ
ผู้ขายรายบุคคลสามารถรวบรวม แบ่งปัน และคัดกรองข้อมูลของผู้ซื้อและผู้ขายได้ง่ายขึ้น ซึ่งช่วยลดการทำ
ธุรกรรมลง สำหรับกลไกทางสังคม เช่น ระบบสัญญาที่น่าเชื่อถือ และกฎหมายละเมิดจะช่วยเพิ่มความสามารถ
ของผู้ซื้อผู้ขายรายบุคคลในการทำและบังคับใช้สัญญาทางธุรกิจ รวมถึงต่อต้านกฏหมายการผูกขาดของบริษัท
ใหญ่ นอกจากนี้ ผู้ซื ้อและผู้ขายที่มีความเชื่อในเรื่องความเชื่อถือได้และยุติธรรมของตลาดสูงมีแนวโน้มที่
อยากจะซื้อขายกันเอง โดยไม่ต้องผ่านบริษัทที่ต้องใช้ความพยายามในการลดต้นทุนธุรกรรมที่เกิดจากปัญหา
ความไม่เท่าเทียมด้านข้อมูลข่าวสาร (Information asymmetries) ปัญหาอันเกิดจากจุดมุ่งหมายในการ
ทำงานที่ต่างกันระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (Principal-agent problem) และปัญหาการตกลงแบ่งสินทรัพย ์

ความเชี่ยวชาญของแรงงานและการแบ่งแยกแรงงานให้เหมาะกับกิจกรรมในการผลิต  

บริษัทที ่ทำหน้าที ่เป็นคนกลางภายใต้ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมดั ้งเดิมดำเนินธุรกิจได้โดยการใช้
ความสามารถในการบริหารจัดการและการตัดสินใจเชิงธุรกิจ บริษัทสามารถจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญในหน้าที่ และ
กิจกรรมต่างๆ มาช่วยให้บริษัทดำเนินธุรกิจไปได้ ในขณะที่ธุรกิจ P2P จะประสบความสำเร็จได้มากขึ้นเมื่อ
ผู้ขายรายบุคคลมีเครื่องมือทางเทคโนโลยีที่ช่วยให้การบริหารจัดการธุรกิจและภาระงานง่ายขึ้น แต่ยังมี
ประสิทธิภาพไม่แตกต่างจากการจัดการธุรกิจโดยผู้เชี่ยวชาญ  
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การทนความเสี่ยงและความไม่แน่นอน  

สภาพเศรษฐกิจในอนาคตที่เต็มไปด้วยความเสี่ยงและความไม่แน่นอน เช่น การเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
การบริโภคของผู้บริโภค ภัยธรรมชาติ ธรรมชาตกิารถดถอยของวงจรทางธุรกิจ เป็นต้น ความเสี่ยงและความไม่
แน่นอนเหล่านี้ส่งผลต่อธุรกิจทั้งหมด เพียงแต่ผู้ประกอบการที่เป็นบริษัทภายใต้ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมดั้งเดิม
มีทรัพยากรในการรับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นได้มากกว่าผู้ประกอบการรายบุคคลภายใต้
เศรษฐกิจ P2P บริษัทภายใตร้ะบบเศรษฐกิจทุนนิยมดั้งเดิมแบกรับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนโดยพยายาม
รักษาระดับผลกำไรและการขาดทุนให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้ แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องแบกภาระต้นทุน
คงที่จำนวนหนึ่งที่เกิดจากการจ้างแรงงานมาผลิตสินค้าหรือให้บริการ แต่ผู้ประกอบการรายบุคคลภายใต้ระบบ
เศรษฐกิจ P2P น้ีต้องแบกรับความเสี่ยงและสูญเสียที่มากกว่าโดยตรงจากสภาพเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน ดังนั้น 
กลไกหรือสถาบันทางสังคมสามารถช่วยลดความเสี่ยงของผู้ประกอบการรายบุคคลได้ เช่น การจัดสรรรายได้
ขั้นพื้นฐาน ระบบประกันหรือกองทุนสุขภาพ หรือโครงข่ายให้ความช่วยเหลือทางสังคม เป็นต้น  

2.4.3 รูปแบบธุรกิจที่ใช้แนวคิดเศรษฐกิจ P2P 

ธุรกิจที่นำแนวคิดเศรษฐกิจ P2P มาประยุกต์มีหลากหลาย เช่น ธุรกิจในภาคการเงิน ขนส่ง ที่พัก
อาศัย ไฟฟ้า และระบบสกุลเงินดิจิทัล เป็นต้น อย่างไรก็ดี การประกอบธุรกิจในรูปแบบ P2P ไม่จำเป็นว่าธุรกิจ
นั้นๆ จะต้องเป็นการค้าขายระหว่างผู้บริโภคต่อผู้บริโภคเท่านั้น เพราะแต่ละธุรกิจมีข้อจำกัดและลักษณะ
เฉพาะตัว รวมถึงโอกาสและการแข่งขันในธุรกิจที่แตกต่างกัน รูปแบบธุรกิจ P2P อาจเป็นส่วนเพิ่มในธุรกิจเดิม
อยู่แล้วหรืออาจมาเป็นคู่แข่งใหม่ของธุรกิจนั้น หรืออาจเป็นธุรกิจที่ผสมผสานการค้าระหว่างผู้ประกอบการ
รายบุคคลและขนาดเล็กก็เป็นได ้การประกอบธุรกิจในรูปแบบ P2P จะไม่ผ่านตัวกลางทีท่ำหน้าที่เป็นพ่อค้าคน
กลาง แต่ตัวกลางอาจพัฒนาแพลตฟอร์มที่ใช้เป็นช่องทางในการจับคู่ระหว่างอุปสงค์และอุปทานและให้บริการ
เสริมอื่นๆ เช่น การให้ระดับคะแนน การประกัน การชำระเงิน ทั้งนี้ ผู้ขายจะเป็นผู้ผลิตและเป็นเจ้าของสินค้า
นั้นโดยตรง รายละเอียดของธุรกิจที่โดดเด่นซึ่งนำแนวคิดเศรษฐกิจ P2P มาประยุกต์มีดังต่อไปนี ้

2.4.2.1 รูปแบบ P2P ในธุรกิจซื้อขายสินค้าออนไลน์ 

ธุรกิจซื้อขายสินค้าออนไลน ์ได้นำแนวคิดการซื้อขายแบบ P2P เข้ามาประยุกต์ใช้เป็นเวลานาน โดย
การพัฒนาแพลตฟอร์มการซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์ และส่วนมากอยู่ในลักษณะของ Marketplace เพื่อ
เป็นตัวกลางในการซื้อขายสินค้าระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายโดยตรงและไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง สำหรับสินค้าที่
ซื้อขายเหล่านี ้สามารถเปน็ได้ทั้งสินค้าใหม่และสินค้าใชแ้ล้ว นอกจากนั้น หลายบริษัทยังได้พัฒนาแพลตฟอร์ม
ในรูปแบบของแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ ทำให้มีความสะดวกในการซื้อขายสินค้ามากยิ่งขึ้น หรือในบาง
กรณี ผู้ซื้อสามารถสั่งสินค้าข้ามประเทศได้อีกด้วย ตัวอย่างธุรกิจขายสินค้าออนไลน์แบบ P2P ที่จะกล่าวถึงใน
รายงานนี ้คือ ธุรกิจของ eBay และ Etsy  

eBay [18] เป็นธุรกิจประเภทพาณิชย์ธุรกิจ (Electronic Commerce หรือ E-Commerce) ที่
ก่อตั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อ พ.ศ. 2538 โดยการพัฒนาแพลตฟอร์มการซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์ ใน
ลักษณะ Marketplace ที่ผู้ขายสามารถสมัครเข้าร่วมขายสินค้าในแพลตฟอร์ม ในขณะที่ผู้ซื้อสามารถเข้าไป
เลือกซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ที่มีมากกว่าใน 40 ประเทศ และรวบรวมสินค้าหลากหลายประเภทกว่า 1.5 พันล้าน
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รายการ ธุรกิจดังกล่าวมีผู้ซื้อสินค้าทั้งสิ้นราว 182 ล้านคน สร้างรายได้ให้ eBay ประมาณ 2.7 พันล้านดอล
ล่าร์สหรัฐ ในไตรมาสที่สองของ พ.ศ. 2563 [19] eBay มีเป้าหมายที่จะสนับสนุนช่องทางธุรกิจให้กับบุคคล
ทั่วไป เจ้าของธุรกิจ และบริษัท/องค์กร ด้วยการเป็นแพลตฟอร์มสื่อกลางให้ผู้ขายและผู้ซื้อสามารถทำธุรกรรม
ซื้อขายสินค้าได้สะดวกมากยิ่งขึ้น  

ผู้ที่ต้องการขายสินค้าในแพลตฟอร์มของ eBay จะต้องสมัครเข้าร่วม และเสียค่าธรรมเนียมราย
เดือน(Subscription) ให้กับ eBay ค่าธรรมเนียมดังกล่าวนี้มีด้วยกันหลายตัวเลือก ผู้ขายสามารถเลือกให้
เหมาะสมกับความต้องการในการใช้แพลตฟอร์มของ eBay และค่าธรรมเนียมจะอยู่ราว 4.95-2,999.95 ดอล
ล่าร์สหรัฐต่อเดือน การเป็นสมาชิกมีระยะสัญญารายปี [20] สำหรับผู้ซื้อนั้นจะไม่มีค่าธรรมเนียมในการซื้อ
สินค้าผ่านแพลตฟอร์ม ผู้ซื้อจ่ายเพียงราคาสินค้าและค่าขนส่ง (ถ้าม)ี  

ในปัจจุบัน สินค้าที่ขายใน eBay จะมีการกำหนดราคาอยู่ด้วยกัน 2 แบบ กล่าวคือ ราคาคงที่ และ
ราคาประมูล สำหรับรูปแบบราคาคงที่นั้น ราคาจะกำหนดโดยผู้ขายและไม่สามารถทำการต่อรองราคาได้  
สำหรับรูปแบบราคาประมูล ผู้ที่ให้ราคาสูงที่สุดและเป็นราคาที่ผู้ขายพอใจ จะได้ซื้อสินค้าชนิดนั้นไป [21] 
ภายหลังการตกลงซื้อขาย ผู้ซื้อจะต้องชำระเงินผ่านแพลตฟอร์มของ eBay จากนั้นคำสั่งซื้อขายจะถูกส่งไปยัง
ผู้ขาย เพื่อจัดการเตรียมส่งสินค้าและส่งสินค้า โดยแพลตฟอร์มจะมีการแจ้งสถานะการเตรียมสินค้าไปยังผู้ซื้อ 
รายได้จากการขายสินค้าจะถูกหักค่าธรรมเนียมให้กับ eBay ในทุกรายการที่มีการสั่งซื้อ โดยขึ้นอยู่กับประเภท
สินค้าและประเภทสมาชิกของผู้ขาย ยกตัวอย่างเช่น ในสินค้าทั่วไป ส่วนใหญ่ค่าธรรมเนียมในส่วนนี้อยู่ที่
ประมาณร้อยละ 10 ของราคาซื้อขายแต่ไม่เกิน 750 ดอลล่ารส์หรัฐ เป็นต้น [20] 

Etsy เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของพาณิชย์ธุรกิจ (E-Commerce) ในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่เริ่มก่อตั้ง
เมื่อ พ.ศ. 2548 โดยมีรูปแบบธุรกิจคล้าย eBay แต่สินค้าที่ขายภายในแพลตฟอร์มของ Etsy จะเป็นสินค้า
จำพวกงานฝีมือ งานศิลปะ ของตกแต่ง ของสะสม และของวินเทจที่มีอายุอย่างน้อย 20 ปี เป็นต้น [22] ใน 
ไตรมาสที ่สองของ พ.ศ. 2563 มีจำนวนผู ้ซ ื ้อประมาณ 60 ล้านคนและผู ้ขายประมาณ 3 ล้านคนบน
แพลตฟอร์ม ซึ่งสามารถสร้างรายได้จากธุรกิจ Marketplace ให้กับ Etsy อยู่ที่ราว 487 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ 
[23] 

ผู้ขายบน Etsy จะต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เพื่อเข้าใช้แพลตฟอร์มเช่นเดียวกันกับ eBay แต่จะไม่
มีค่าธรรมเนียมรายเดือน (Standard) ยกเว้นผู้ขายต้องการสมัครสมาชิกในรูปแบบพิเศษ (Plus) โดยจ่าย
เพียงแต่ค่าธรรมเนียมสำหรับการลงขายสินค้าในเว็บไซต์ที่  0.2 ดอลล่าร์สหรัฐต่อรายการ นอกจากนั้น 
ภายหลังการขาย รายได้จากการขายสินค้า จะถูกหักค่าธรรมเนียมให้กับ Etsy ในทุกรายการสั่งซื้อที่ประมาณ
ร้อยละ 5 ของราคาสินค้ารวมค่าขนส่ง ทั้งนี ้ผู้ขายสามารถเลือกได้ว่าต้องการให ้Etsy ช่วยในการโฆษณาสินค้า
หรือไม่ โดยจะมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมต่างหาก [22] จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่าค่าธรรมเนียมของ Etsy มี
ราคาต่ำกว่า eBay เนื่องจากต้องการเน้นไปที่กลุ่มผู้ขายรายเล็ก ในขณะที่ eBay จะครอบคลุมกลุ่มผู้ขายทั้ง
รายเล็กและรายใหญ่  

ในส่วนของผู้ซื้อของธุรกิจ Esty นั้น จะไม่มีค่าธรรมเนียมในการซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์ม ผู้ซื้อจ่าย
เพียงราคาสินค้าและค่าขนส่ง (ถ้ามี) ผ่านแพลตฟอร์ม เมื่อตกลงซื้อขายสินค้าแล้ว ผู้ซื้อจะต้องชำระเงินผ่าน
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แพลตฟอร์มของ Etsy จากนั้นคำสั่งซื้อขายจะถูกส่งไปยังผู้ขาย เพื่อจัดการเตรียมส่งสินค้า และผู้ขายสินค้าจะ
ได้รับเงินสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมแล้ว ผ่านทางบัญชีของผู้ขายโดยตรง  

อีกหนึ่งข้อสังเกตของทั้งสองธุรกิจคือ มีการสร้างฟังก์ชั่นให้ผู้ซื้อสามารถเข้าไปรีวิวและให้คะแนนตัว
สินค้าและ/หรือผู้ขายได้ ซึ่งจะช่วยยกระดับความน่าเชื่อถือของแพลตฟอร์ม และจูงใจให้ผู้ที่สนใจเข้ามาทำการ
ซื้อขายในแพลตฟอร์มมากย่ิงขึ้น 

2.4.2.2 รูปแบบ P2P ในธุรกิจขนส่ง 

ธุรกิจขนส่งรูปแบบหนึ่งที่นำแนวคิด P2P มาใช้คือธุรกิจบริการเรียกยานพาหนะในเครือข่ายผู้
ให้บริการบนแอปพลิเคชัน (Ride-hailing) ปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจนี้เติบโต ได้แก่ ความต้องการบริการด้านขนส่ง
แบบตามความต้องการ โอกาสในการทำงานและการมีรายได้ของเจ้าของยานพาหนะ การเข้าถึงเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตและระบบสื่อสารไร้สาย [24] เนื่องจากธุรกิจดังกล่าวต้องอาศัยระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก 
(Global Positioning System หรือ GPS) โทรศัพท์ที่รองรับระบบปฏิบัติการ (Smartphone) เพื่อใช้เป็น
อุปกรณใ์นการเรียกยานพาหนะ และแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อระบุตัวตนของคนขับและลูกค้าที่ใช้บริการ 

ธุรกิจบริการเรียกยานพาหนะนี้สามารถแบ่งส่วนการตลาด (Market Segment) ได้หลากหลาย เช่น 
แบ่งตามรูปแบบการให้บริการ ชนิดพาหนะ พื้นที่ให้บริการ หรือกลุ่มผู้ใช้บริการ เป็นต้น [24] หากแบ่งตาม
รูปแบบการให้บริการ เช่น การเรียกยานพาหนะออนไลน์ การเช่ารถ การแบ่งปันรถ หรือการเช่ารถแบบที่ต้อง
คืน ณ จุดที่กำหนด เป็นต้น หรือหากแบ่งตามชนิดพาหนะ เช่น รถจักรยาน มอเตอร์ไซด์ รถยนต์ รถกระบะ 
รถตู้ หรือรถบัส เป็นต้น การบริการเรียกยานพาหนะนีช้่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงยานพาหนะที่เหมาะกับความ
ต้องการของลูกค้าในเวลาช่วงหนึ่ง โดยยานพาหนะนั้นมักเป็นสินทรัพย์ส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม การพัฒนา
รูปแบบธุรกิจอาจขยายรวมไปยังยานพาหนะที่บริษัทเป็นเจ้าของเองก็เป็นได้  ตัวอย่างบริษัทที่ประกอบธุรกิจ
ดังกล่าว เช่น Grab Uber Ola หรือ Coop by Ryder เป็นต้น ลักษณะธุรกิจการเรียกยานพาหนะของ Grab 
Uber และ Ola มีความคล้ายกันโดยเน้นการบริการรถหลากหลายขนาดในพื้นที่เมือง ขณะที ่Coop by Ryder 
เป็นการแบ่งปันรถบรรทุก สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมของ Grab และ Coop by Ryder มีดังน้ี 

Grab [25] [26] เป็นบริษัทในประเทศสิงคโปร์ที่ประกอบธุรกิจที่ให้บริการบนแอปพลิเคชันเพื่อใช้
เรียกยานพาหนะในเครือข่ายผู้ให้บริการเพื่อให้บริการด้านต่างๆ และเป็นตัวกลางในการจ่ายเงินค่าบริการนั้นๆ 
ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากความไม่พร้อมของระบบคมนาคม ทั้งนี้ 
บริการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต้องเรียกใช้ยานพาหนะในเครือข่าย Grab เช่น การแบ่งปันยานพาหนะ
หรือการเดินทาง (โดยเฉพาะรถยนต์) การส่งพัสดุและอาหาร การจองรถแท็กซี่ รถยนต์ส่วนบุคคล และรถ
มอเตอร์ไซค์ เป็นต้น รูปแบบธุรกิจของ Grab เป็นแบบ On-Demand ลูกค้าสามารถเรียกยานพาหนะใน
เครือข่ายเพื่อใช้บริการในด้านต่างๆ ในช่วงเวลาสั้นๆ ตามความต้องการของลูกค้าเอง  

รายได้ของ Grab มาจากการคิดค่าธรรมเนียมร้อยละ 16 - 25 ของราคาค่าโดยสารหรือบริการ 
สำหรับคนขับรถเองได้รายได้คงที่ต่อเที่ยวการให้บริการ เช่น ในประเทศสิงคโปร์ คนขับรถได้รายได้ 4.30 - 
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5.70 ดอลล่าร์สิงคโปร์ต่อเที่ยวการให้บริการ1 หรือรายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือนของคนขับรถอยู่ ในช่วง 1,435 - 
1,6702 ดอลล่าร์สิงคโปร์ นอกจากรายได้หลักที่คนขับรถจะได้จากการบริการยานพาหนะแล้ว Grab ได้สร้าง
ระบบโครงสร้างที่จูงใจให้คนขับรถทำงานให้มากขึ้นและอยู่กับบริษัท  ได้แก่ ระบบสินจ้างรางวัล และระบบ
รายได้เสริม สำหรับระบบสินจ้างรางวัลนั้น คนขับรถจะได้รางวัลมากขึ้นเป็นลำดับขั้นตามจำนวนเที่ยว
ให้บริการ โดยรางวัลที่คนขับรถได้ เช่น ส่วนลดการซ่อมบำรุงยานพาหนะ บัตรกำนัลต่างๆ หรือข้อเสนอด้านที่
เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต และสุขภาพ เป็นต้น ส่วนระบบรายได้เสริม เช่น การติดป้ายโฆษณาบนรถ การ
แนะนำเพื่อนมาเป็นคนขับกับบริษัท เป็นต้น  

ปัจจุบัน Grab ได้ขยายธุรกิจไปใน 8 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  โดยซื้อธุรกิจ
ทั้งหมดจาก Uber ในภูมิภาคนี้เมื่อ พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 2018) นอกจากนี้ Grab กำลังขยายธุรกิจไปในงาน
บริการผู้บริโภคมากขึ้น เช่น การจองโรงแรมและวางแผนท่องเที่ยว การสั่งอาหาร การซื้อตั๋วต่างๆ และการซื้อ
สินค้าอุปโภคบริโภค เป็นต้น การขยายธุรกิจดังกล่าวเป็นผลมาจากการที่ Grab เข้าร่วมในธุรกิจที่ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีเข้ามาทำให้การบริการที่เกี่ยวข้องกับการเงิน  (Finance Technology หรือ FinTech) โดยการ
พัฒนา GrabPay ที่เป็นช่องทางการจ่ายเงินด้วยเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด (QR Code) ผ่านโทรศัพท์มือถือ จึงทำ
ให้การทำธุรกรรมการเงินทางออนไลน์ขยายมากขึ้น เช่น การซื้อของออนไลน์ การโอนเงิน การให้สินเชื่อ เป็น
ต้น  

Coop by Ryder เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่บริษัท Ryder ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อเป็นแหล่งรวม
รถยนต์ขนาดใหญ่ (Heavy duty vehicle) ที่เจ้าของมีการใช้งานน้อยหรือไม่ได้ใช้งานเพื่อแบ่งให้แก่ผู ้ที่
ต้องการใช้รถยนต์รายอื่นหรือเครือข่ายธุรกิจเช่า [27] ทั้งนี้ บริษัท Ryder เป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญในธุรกิจด้าน
การจัดการบริหารกลุ่มรถ (Fleet Management) การจัดการส่วนของกระบวนการต่างๆ ที่ทำให้เกิดสินค้า
ขึ้นมา และการจัดการขนส่งเฉพาะด้านในประเทศสหรัฐอเมริกา  

แพลตฟอร์มออนไลน์ดังกล่าวช่วยเจ้าของรถยนต์ขนาดใหญ่มีช่องทางแบ่งปันรถยนต์ให้ผู้ที่ต้องการ
ใช้ โดยเจ้าของรถยนต์สามารถประกาศรายละเอียดรถยนต์ของตัวเองที ่สามารถให้ผู ้อ ื ่นมาเช่าได้บน
แพลตฟอร์มออนไลน์ ทั้งชนิดรถ รุ่นรถ และช่วงเวลาที่สามารถให้เช่าได้ ประกาศของเจ้าของรถยนต์สามารถ
อยูบ่นแพลตฟอร์มออนไลนไ์ด้นานจนกว่ารถจะถูกเช่า แพลตฟอร์มออนไลนจ์ะทำการคิดอัตราค่าเช่ารถยนต์ให้ 
ขณะที่เจ้าของรถยนต์เองจะได้รับเงินจากการปล่อยเช่าเป็นอัตราคงที่กำหนดโดยบริษัทตามระยะเวลาช่วงเวลา
ที่ต้องการปล่อยเช่า และประเภทรถยนต์นั้นๆ ทั้งนี้ เจ้าของรถยนต์สามารถประเมินรายได้ที่จะได้รับจากการ
ปล่อยเช่าทางแพลตฟอร์มออนไลน์ [28] นอกจากนี ้ทางบริษัทเองยังได้ร่วมกับบริษัทประกันภัยออกผลิตภัณฑ์
ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายแบบตามความต้องการ ซึ่งรูปแบบการประกันภัยดังกล่าวช่วยให้ธุรกิจนี้
ดำเนินด้วยความปลอดภัย เนื่องจากเจ้าของรถยนต์และผู้เช่าได้รับความคุ้มครองและชดเชยตามกฏหมาย 

 
1 อัตราใน พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 2018) 
2 ประมาณจากคนขับรถทำงานเต็มเวลา 12 ชั่วโมง 
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2.4.2.3 รูปแบบ P2P ในธุรกิจเช่าที่พัก 

ธุรกิจเช่าที่พักได้นำแนวคิดเศรษฐกิจ P2P มาใช้เพื่อแบ่งปันที่อยู่อาศัยหรืออาคารที่ว่างหรือใช้งาน
น้อยให้กับบุคคลอื่นที่ต้องการพักในระยะสั้นๆ ธุรกิจเช่าที่พักแบบ P2P นี้เติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงประมาณ 
10 ปีที่ผ่านมาเน่ืองจากปัจจัยหลายๆ ด้าน ซึ่งประกอบไปด้วยจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพ่ิมขึ้นในทุกปี สายการบิน
ราคาประหยัดช่วยให้คนเข้าถึงการเดินทางด้วยเครื่องบินมากขึ้น เว็บไซต์ตัวแทนท่องเที่ยวออนไลน์ (Online 
travel agent) ที่ช่วยให้การวางแผนท่องเที่ยวสะดวกมากขึ้น เทคโนโลยีของโทรศัพท์มือถือและธนาคาร
ออนไลน์ช่วยให้สามารถจองที่พักระหว่างการเดินทางได้  เทคโนโลยีดิจิทัลช่วยให้การค้นหาและเปรียบเทียบ
ราคาที่พักเป็นเรื่องที่สะดวกขึ้น การรีวิวจากทั้งผู้พักและเจ้าของที่พักช่วยยกระดับความเชื่อถือไว้วางใจต่อกัน
ทั้งสองฝ่าย ความต้องการที่จะท่องเที่ยวแบบใกล้ชิดผู้คนและวัฒนธรรมท้องถิ่น [29] 

จุดเด่นของธุรกิจเช่าที่พักแบบ P2P คือ ความยืดหยุ่นในการประกอบกิจการของเจ้าของที่พักที่
สามารถจะเริ่มและเลิกกิจการตามจำนวนนักท่องเที่ยวหรือผู้เข้าพัก [30] ความยืดหยุ่นนี้เป็นข้อได้เปรียบเมื่อ
เทียบเนื่องจากโครงสร้างการดำเนินธุรกิจเช่าที่พักแบบดั้งเดิมหรือโรงแรมนั่นเอง  สำหรับธุรกิจเช่าที่พักแบบ 
P2P นั้น การเปลี่ยนอะพาร์ตเมนต์เป็นห้องพักสำหรับนักท่องเที่ยวใช้เวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์และใช้เงินทุนน้อย 
นอกจากนี้ ถึงแม้ธุรกิจเช่าที่พักแบบ P2P จะใช้จำนวนเจ้าหน้าที่ดำเนินการจำนวนมากเป็นพันคนในแต่ละ
เมือง แตเ่จ้าหน้าที่แต่ละคนดูแลรับผิดชอบจำนวนเตียงที่พักเพียงไม่กี่เตียง ขณะที่สำหรับธุรกิจโรงแรมนั้น การ
ขยายธุรกิจโรงแรมนั้นต้องอาศัยการวางแผนและสร้างเป็นระยะเวลานาน ประกอบกับต้องใช้เงินทุนที่สูงกว่า 
และจำนวนเจ้าหน้าที่ดำเนินการในธุรกิจโดยเฉลี่ย 200 - 300 คนต่อโรงแรม เจ้าหน้าที่แต่ละคนต้องรับผิดชอบ
จำนวนเตียงพี่พักโดยเฉลี่ยเป็นร้อยเตียง ดังนั้นธุรกิจโรงแรมเองมักมีต้นทุนในการดำเนินการคงที่  เมื่อมี
เหตุการณ์ที่ส่งผลต่อจำนวนนักท่องเที่ยวหรือผู้เข้าพักจึงกระทบต่อรายได้ธุรกิจอย่างรวดเร็ว  [31] ธุรกิจเช่าที่
พักแบบ P2P ที่นิยมกล่าวถึง เช่น Airbnb และ OYO Rooms เป็นต้น 

Airbnb [32] เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์แบบชุมชน (Community-based) สื่อสารสองทางที่บริษัท 
Airbnb ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อเป็นแหล่งรวมที่พักของเจ้าของบ้านที่ต้องการให้บริการแบ่งที่พักส่วนตัวของตัวเอง
ให้แก่นักท่องเที่ยวเช่า ในช่วงเริ่มแรก Airbnb มีพื้นที่ให้บริการอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
จากนั้นได้ขยายธุรกิจไปทั่วโลกประมาณ 34,000 เมืองใน 190 ประเทศ เป้าหมายของ Airbnb นั้นคือการทำ
ให้นักท่องเที่ยวรู้สึกเหมือนอยู่บ้านในทุกที่รอบโลก ทำให้บริษัทเองพยายามสร้างเครือข่ายกับเจ้าของที่พักใน
พื้นที่นั้นๆ เพื่อให้สามารถเข้าถึงที่พักที่มีเอกลักษณ์ผสานกับวัฒนธรรมในพื้นที่นั้น  

แพลตฟอร์มออนไลน์ของ Airbnb ทำหน้าที ่อำนวยความสะดวกในการจองที ่พักและจ่ายเงิน
ระหว่างเจ้าของที่พักและนักท่องเที่ยว เจ้าของบ้านที่ต้องการให้บริการแบ่งที่พักส่วนตัวให้แก่นักท่องเที่ยวเช่า
น้ันจะทำการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินหรือบ้านพักส่วนตัวกับ Airbnb ซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียน หลังจาก
นั้น Airbnb จะทำการลงข้อมูลที่พักอาศัยบนเว็บไซต์ Airbnb ซึ่งนักท่องเที่ยวที่ต้องการหาที่พักในราคา
ประหยัดสามารถเข้ามาจองที่พักอาศัยได้ สำหรับรายได้ของ Airbnb นั้นมาจากการคิดค่าธรรมเนียมจาก
เจ้าของที่พักและนักท่องเที่ยว โดย Airbnb จะเก็บค่าธรรมเนียมประมาณร้อยละ 6 - 12 ของค่าเช่าจาก
นักท่องเที่ยวและร้อยละ 3 ของค่าเช่าจากเจ้าของบ้านเมื่อการจองที่พักสำเร็จลุล่วง นอกจากนี้ Airbnb ได้
พัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ช่วยยกระดับความเชื่อถือไว้วางใจต่อกันในชุมชนระหว่างเจ้าของที่พักและ
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นักท่องเที่ยวด้วยระบบการให้คะแนนและรีวิว [33] การทำธุรกรรมบนแพลตฟอร์มออนไลน์ของ Airbnb 
สามารถสรุปได้ดังรูปที ่2-9 

 
รูปที ่2-9 การทำธุรกรรมบนแพลตฟอร์มออนไลน์ของ Airbnb [13] 

OYO Rooms หรือ “On Your Own Rooms” ถือกำเนิดขึ ้นจากการตั ้งโรงแรมแห่งหนึ ่งใน
ประเทศอินเดียใน พ.ศ. 2556 จากนั้น OYO ขยายธุรกิจโดยการปฏิบัติตัวเป็น “ผู้รวบรวมจัดหาห้องพัก” 
(Aggregator) ด้วยการร่วมมือกับโรงแรมขนาดเล็กถึงปานกลางที่มีห้องพักคุณภาพดีและให้บริการดีภายใต้ตรา
สินค้า OYO และทำการจัดสรรห้องพักโรงแรมในเครือข่ายให้แก่ลูกค้าผ่านระบบออนไลน์  ด้วยเหตุนี้ห้องพัก
ภายใต้ตราสินค้า OYO จะมีมาตรฐานการให้บริการที่สม่ำเสมอ ราคาประหยัด และมีแอปพลิเคชั่นในการ
ติดต่อกับลูกค้า การบริการในลักษณะนี้ยังเป็นสิ่งหาได้ยากในประเทศอินเดีย แต่ OYO สามารถทำได้จึงทำ
ให้บริการของ OYO เป็นทีป่ระทับใจของนักท่องเที่ยวที่ไดร้ับบริการไปทั่วโลก ปัจจุบันบริษัทมีห้องพักให้เช่าใน
เมืองต่างๆ มากกว่า 500 เมืองซึ่งครอบคลุมถึง 10 ประเทศทั่วโลก 

การเริ่มต้นธุรกิจของ OYO ไม่ได้ใช้เงินลงทุนมากนัก แต่มียุทธศาสตร์สำคัญในการนำโรงแรมที่ไม่มี
ชื่อเสียงมาพัฒนาคุณภาพให้มีมาตรฐานตามที่ OYO กำหนดและใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เชื่อมโยงลูกค้าไปสู่
โรงแรมนั้นๆ OYO ทำการค้นหาโรงแรมที่มีศักยภาพและทำสัญญาร่วมกับโรงแรมนั้นๆ OYO จะไม่ถือครอง
อสังหาริมทรัพย์แต่จะเน้นการลงทุนด้วยการทำการตลาด การปรับปรุงคุณภาพห้องพัก และกำหนดแนว
ทางการบริการ เครื่องแบบพนักงาน และราคาค่าห้องพักให้เหมาะสมตามมาตรฐานของ OYO สำหรับเจ้าของ
โรงแรมนั้นจะต้องพัฒนาการให้บริการให้ได้มาตรฐานตามแนวทางของ OYO เช่นกัน โดย OYO จะรับประกัน
รายได้ให้แก่เจ้าของโรงแรมที่เข้าร่วม [34] 

นอกจากธุรกิจโรงแรมแล้ว OYO ได้ขยายธุรกิจไปในหลายๆ รูปแบบ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ รูปแบบ 
Marketplace สำหรับการเช่าบ้าน ทั้งในรูปแบบบ้านสำหรับหนึ่งครอบครัว หรือการอาศัยร่วมกัน (Co-living 
space) [35] รูปแบบดังกล่าวมีลักษณะคล้าย Airbnb แต่ OYO สร้างความแตกต่างโดยการจัดหาเจ้าหน้าที่
เข้าไปดูแลทำความสะอาดบ้านพร้อมอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนเข้าออกที่พัก [36]  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษารูปแบบและการศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ Peer to Peer (P2P) 

 

หน้าที่ 2- 23 
 

2.4.2.4 รูปแบบ P2P ในธุรกิจงานสนับสนุน 

ธุรกิจงานสนับสนุนที่นำแนวคิด P2P มาใช้คือธุรกิจบริการจ้างฟรีแลนซ์หรือผู้รับจ้างงานทำงาน
ชั่วคราว ในยุคเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ที่มีคนทำงานในรูปแบบ Gig economy หรือผู้ที่ทำงานในลักษณะเป็นครั้ง
คราวเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะประเทศในแถบยุโรป [37] ทั้งนี้ ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและสังคม
ออนไลน์ ทำให้แพลตฟอร์มออนไลน์ซึ่งเป็นตัวกลางทำให้อุปสงค์หรือคนที่ต้องการว่าจ้างกับอุปทานหรือคนที่
ต้องการงานได้พบกันเพิ่มมากขึ้น การนำรูปแบบแนวคิด P2P มาใช้ในตลาดออนไลน์ของผู้ประกอบอาชีพ
เกิดขึ้นจากบริษัทสตาร์ทอัพที่สร้างแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่กำลังหาฟรีแลนซ์มาช่วยงานหรือ
จ้างงานแบบชั่วคราวได้พบกับผู้ที่กำลังหางาน ด้วยความต้องการดังกล่าวจึงเกิดธุรกรรมการจ้างงานขึ้นผ่าน
แพลตฟอร์ม 

Taskrabbit เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ซึ่งพัฒนาแอปพลิเคชั่นสำหรับการหาเพื่อนบ้านมาช่วยงาน
และทำธุระบางอย่างแทน เช่น การทำความสะอาดบ้าน ซ่อมแซมเครื่องใช้ภายในบ้าน ย้ายของ เฝ้าบ้าน จ่าย
ตลาด เป็นต้น ผู้ใช้บริการแพลตฟอร์มประกอบด้วยลูกค้าและผู้ให้บริการ ลูกค้าหรือ TaskPosters หมายถึง ผู้
ที่ต้องการคนมาช่วยงานและผู้ให้บริการหรือ TaskRabbit หมายถึง ผู้ที่มองหางานหรือให้บริการทำงานใน
ลักษณะชั่วคราว  

แพลตฟอร์ม Taskrabbit ถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายทั้งสำหรับผู้ที่มองหาความช่วยเหลือชั่วคราว
ที่มีการตรวจสอบเบื้องต้นแล้วว่าน่าเชื่อถือและไว้ใจได้  โดยแพลตฟอร์มจะให้บริการธุรกรรมทางการเงิน
ทั้งหมด TaskRabbit ถูกพัฒนาขี้นโดยบริษัท Leah Busque ใน พ.ศ. 2551 ก่อนที่จะถูกซื้อกิจการโดยกลุ่ม 
IKEA ใน พ.ศ. 2560 ปัจจุบัน Taskrabbit มีลูกค้าที่ใช้บริการมากกว่า 140,000 ราย โดยรายได้เฉลี่ยของผู้
ให้บริการผ่านแพลตฟอร์มสูงถึง 35 ดอลล่าร์สหรัฐต่อชั่วโมงในประเทศสหรัฐอเมริกาและ 24 ปอนด์ต่อชั่วโมง
ในประเทศอังกฤษ [38] 

กลุ่มลูกค้าของ Taskrabbit คือ คนที่มีงานประจำที่ไม่มีเวลาว่างหรือผู ้สูงอายุที่กำลังมองหาผู้
ช่วยเหลืองานบ้านหรือให้บริการงานที่เกี่ยวข้องกับครัวเรือน โดยสามารถลงทะเบียนในแอปพลิเคชั่นและระบุ
รายละเอียดของงาน เช่น ประเภทงาน ที่อยู่และระยะเวลาที่ต้องการให้งานเสร็จ จากนั้นแพลตฟอร์มจะทำ
การหาและคัดเลือกผู้ให้บริการจากราคา รีวิวและจำนวนงานที่ให้บริการผ่านระบบไปแล้ว โดยใช้ข้อมูลการ
ระบุพิกัดมาช่วยในการสรรหาผู้ให้บริการในบริเวณที่ใกล้เคียง ส่วนผู้ให้บริการสามารถสร้างโปรไฟล์ผ่าน
แอปพลิเคชั่นพร้อมด้วยข้อมูลที่จำเป็นต่างๆ เช่น ที่อยู่ หมายเลขประกันสังคม เบอร์ติดต่อเพื่อให้แพลตฟอร์ม
ตรวจสอบประวัติของบุคคลก่อนอนุญาตให้โปรไฟล์ผู้ให้บริการอยู่ในระบบ ทั้งนี้ ผู้ให้บริการสามารถกำหนด
อัตราค่าจ้างงานรายช่ัวโมงที่ต้องการเองได้ [39] 

ในขณะที่ลูกค้าได้รับบริการช่วยเหลืองานที่ต้องการและผู้ให้บริการมีรายได้จากการให้บริการนั้น ผู้
ให้บริการแพลตฟอร์มอย่าง Taskrabbit มีรายได้มาจากหลายแหล่ง เช่น ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการ
ให้บริการ โดยแพลตฟอร์มจะเก็บจากผู้ให้บริการในสัดส่วนร้อยละ 15 ของค่าบริการทั้งหมดที่ได้รับจากลูกค้า
ต่องาน ค่าบริการสมาชิกแบบพรีเมียม โดยจะเก็บค่าธรรมเนียมการใช้แพลตฟอร์มสำหรับผู้ที่ต้องการใช้งาน
ระดับสูงกว่าระดับพื้นฐาน ค่าโฆษณาสำหรับผู้บริการที่ต้องการให้ชื่ออยู่ในรายช่ือรายการค้นหาสูงสุด เป็นต้น 
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Fiverr เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับตลาดแรงงานฟรีแลนซ์ โดยลูกค้าส่วนใหญ่เป็นบริษัทหรือ
ธุรกิจที่มองหาบริการฟรีแลนซ์ในกลุ่มงานบริการด้านดิจิทัล เช่น งานกราฟฟิคดีไซน์ ดิจิทัลมาร์เกตติ้ง การผลิต
สื่อวิดีโอและอนิเมชั่น การสร้างโปรแกรม เป็นต้น Fiverr ถูกก่อตั้งใน พ.ศ. 2553 โดย Micha Kaufman และ 
Shai Winiger และมีผู้ใช้แพลตฟอร์มจำนวนหลักล้านใน พ.ศ. 2557 ก่อนที่จะมีการออกเสนอขายหลักทรัพย์
ในตลาดครั ้งแรกหรือ IPO ใน พ.ศ. 2562 ปัจจุบัน Fiverr มีการจ้างฟรีแลนซ์ผ่านแพลตฟอร์มมากกว่า 
800,000 คนในมากกว่า 160 ประเทศทั่วโลก [40] Fiverr มีรายได้มาจากการเก็บค่าบริการแบบคงที่  (Flat 
rate) ร้อยละ 20 และค่าดำเนินงานมากสุด 1 ดอลล่าร์สหรัฐสำหรับงานที่ให้บริการผ่านแพลตฟอร์มจากผู้ขาย
หรือผู้ให้บริการฟรีแลนซ์ โดยแพลตฟอร์มจะเป็นผู้จัดการธุรกรรมทางการเงินทั้งหมด 

2.4.2.5 รูปแบบ P2P ในธุรกิจการเงิน 

ธุรกิจการเงินหนึ่งที่ใช้แนวคิดเศรษฐกิจ P2P และได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ทั่วโลก คือ การ
ให้บริการสินเชื่อ P2P (Peer-to-peer lending) และการให้บริการระดมทุนโดยการออกหุ ้น (Equity 
crowdfunding)  

การให้บริการสินเชื่อ P2P เป็นการทำธุรกรรมสินเชื่อโดยตรงระหว่างบุคคล (ผู้กู้) ต่อบุคคล (ผู้ให้กู้) 
โดยผ่านผู้ให้บริการสินเชื่อบนระบบหรือแพลตฟอร์มออนไลน์ ดังรูปที ่2-10 การบริการสินเชื่อนี้ดำเนินการโดย
ไม่ผ่านสถาบันการเงิน ทำให้สามารถลดต้นทุนการดำเนินธุรกิจได ้เช่น ค่าใช้จ่ายการบริหารงานลดลงเนื่องจาก
ไม่ต้องมีสาขา และบุคลากรให้บริการจำนวนไม่มาก เป็นต้น  

 
รูปที ่2-10 ขั้นตอนการขอสินเชื่อ P2P [41] 

ปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ธุรกิจนี้เป็นที่นิยม คือ ราคา (Pricing) เนื่องจากการดำเนินธุรกิจนี้มีต้นทุนต่ำกว่า
เมื่อเทียบกับธุรกิจสินเชื่อของสถาบันการเงินเอง จึงทำให้ผู้กู้ได้รับอัตราดอกเบี้ยต่ำ [42] ในขณะที่ผู้ให้กู้ (หรือ
ผู้ลงทุน) ได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่า นอกจากนี้ ผู้กู้ยังได้ประโยชน์ด้านอื่นๆ เช่น ช่องทางการกู้เงินเพิ่มขึ้น การ
สมัครรับสินเชื่อที่ง่ายกว่าสถาบันการเงิน และไม่มีค่าปรับในการชำระสินเชื่อก่อนกำหนด เป็นต้น สำหรับ
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ประโยชน์ด้านอื่นๆ ของผู้ให้กู้ (ผู้ลงทุน) เช่น ช่องทางลงทุนเพิ่มขึ้น ผลตอบแทนที่ค่อนข้างเสถียร การลงทุนมี
ความเข้าใจง่ายและน่าเช่ือถือด้วยการตรวจสอบเครดิตของผู้กู้ เป็นต้น 

ปัจจุบัน P2P Lending ที่ใช้แพลตฟอร์มมีมากมายทั้งต่างประเทศและในประเทศ เช่น Lending 
Club เป็นแพลตฟอร์มผู้นำที่ให้บริการสินเชื่อ P2P ในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ Zopa เป็นแพลตฟอร์ม
เริ่มแรกที่ที่ให้บริการสินเชื่อ P2P ในประเทศอังกฤษ หรือ TWINO เป็นแพลตฟอร์มให้บริการสินเชื่อ P2P ใน
พื้นที่หลายประเทศในทวีปยุโรป หรือ PeerPower ที่เน้นการทำ Platform สำหรับผู้กู้และผู้ให้กู้ในกลุ่มลูกค้า 
SME ในประเทศไทย หรือ Daingern.com ที ่จับตลาดในกลุ ่มสินเชื ่อจำนำทะเบียนรถ เป็นต้น สำหรับ
รายละเอียดเพ่ิมเติมของแพลตฟอร์ม Lending Club มีดังน้ี 

Lending Club [43] เป็นแพลตฟอร์มทางการเงินที่ใช้แนวคิดเศรษฐกิจ P2P โดยบริษัท Lending 
Club ได้พัฒนาแพลตฟอร์มขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อ พ.ศ. 2550 (ค.ศ. 2007) เพื่อเป็นตลาดการเงิน
สำหรับผู้ที่ต้องการเงินกู้และผู้ที่ต้องการลงทุนในอัตราดอกเบี้ยการปล่อยกู้ต่ำ  ซึ่งอัตราดอกเบี้ยน้ีจะต่ำกว่า
อัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิตหรือสินเชื่อที่อยู่อาศัยทั่วไป ผู้ที่ต้องการเงินกู้ทำการสมัครขอเงินกู้บนแพลตฟอร์ม 
Lending Club ซึ ่งสามารถตรวจสอบเครดิตของผู ้กู้  อัตราดอกเบี ้ย และเงื ่อนไขต่างๆ ในการกู ้เงิน ได้ 
นอกจากนี้ Lending Club ยังมีแพลตฟอร์มสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนโดยปล่อยเงินกู้  โดย Lending 
Club จะเป็นผู้ให้บริการบนแพลตฟอร์มออนไลน์จับคู่ระหว่างผู้กู้และผู้ให้กู้ที่มีความต้องการตรงกัน  

รายได้ของแพลตฟอร์มมาจากการคิดค่าธรรมเนียมจากผู้กู ้และผู้ให้ กู้ เช่น ค่าธรรมเนียมในการ
ปล่อยกู้ (Origination fee) และค่าธรรมเนียมจากการผิดนัดชำระหนี้หรือชำระล่าช้า เป็นต้น Lending Club 
สามารถช่วยให้ผู้กู้นำเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำไปชำระคืนเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง  (Refinance) ซึ่งเป็นลด
ภาระแก่ผู้กู้ และช่วยผู้ให้กู้ได้รับผลตอบแทนจากอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ 

สำหรับการให้บริการระดมทุนโดยการออกหุ้น (Equity crowdfunding) นั้นเป็นการระดมทุนของ
ผู้ประกอบการที่กำลังประกอบหรื่อเพิ่งเริ่มธุรกิจ โดยเป็นการออกหุ้นหรือหุ้นกู้ให้กับนักลงทุนเป็นสิ่งตอบแทน 
การระดมทุนดังกล่าวดำเนินการผ่านผู้ให้บริการระดมทุนบนแพลตฟอร์มออนไลน์  ลักษณะการระดมแบบนี้
เป็นทาง เลือกหนึ่งสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) หรือผู้ประกอบการใหม่ที่
ต้องการเริ่มกิจการที่ช่วยให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน  

จุดเด่นของการระดมทุนโดยการออกหุ้นนี้ คือ การระดมทุนจากคนจำนวนมากหรือนักลงทุนตาม
ความต้องการในการใช้เงินของธุรกิจนั้น โดยผู้ให้บริการระดมทุนผ่านเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เป็น
ตัวกลาง (Funding portal) และด้วยการอาศัยกำลังของจำนวนผู้ลงทุนที่มากพอ ทำให้นักลงทุนสามารถเลือก
จำนวนเงินที่ต้องการลงทุนในธุรกิจนั้นได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้จำนวนเท่ากับความต้องการในการใช้เงินของ
ธุรกิจนั้นทั้งหมด นักลงทุนจะได้รับผลตอบแทนการลงทุนเป็นหุ้นของกิจการของผู้ออกหุ้น หรือการผ่อนชำระ
คืนของผู้ออกหุ้นกู้ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนด ทั้งนี้ เงินจากการระดมทุนจะส่งไปให้ผู้ประกอบการจะเป็นไป
ตามเงื่อนไขของผู้ให้บริการแพลตฟอร์มนั้น เช่น เงื่อนไข All or Nothing ซึ่งเป็นการที่ผู้ประกอบการจะได้รับ
เงินเมื่อการระดมทุนสำเร็จตามเป้าเงินที่กำหนดไว้ แตถ่้าการระดมเงินไม่ถึงเป้า เงินทั้งหมดก็จะถูกส่งกลับคืนสู่
ผู้ลงทุนนั่นเอง  
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ตัวอย่างการระดมทุนโดยการออกหุ้นนี้ เช่น แพลตฟอร์ม PeerPower ในประเทศไทย [44] โดย
แพลตฟอร์มดังกล่าวให้บริการสินเชื่อโดยการระดมทุนด้วยการหุ้นกู้สำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก 
แพลตฟอร์มทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการจับคู่ธุรกิจที่ต้องการสินเชื่อกับนักลงทุน สำหรับธุรกิจที่ขอสินเชื่อจะ
ได้รับอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม และนักลงทุนก็จะได้รับผลตอบแทนรายเดือนในอัตราผลตอบแทนประมาณ
ร้อยละ 8 - 10 ต่อปี ผู้ประกอบการที่ต้องการระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้นี้ต้องผ่านการประเมินความเสี่ยง 
จากนั้นผู้ให้บริการจะเสนอเงื่อนไขการเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งประกอบด้วยวงเงิน ระยะเวลาในการชำระคืน และ
ดอกเบี้ย หากผู้ประกอบการตกลงตามข้อเสนอดังกล่าว ผู้ให้บริการจะทำการเปิดให้นักลงทุนจองซื้อหุ้นกู้
ดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ประกอบการจะสามารถออกหุ้นกู้น้ีได้ก็ต่อเมื่อมีนักลงทุนจองซื้อหุ้นกู้เต็มจำนวนตามจำนวนที่
ผู้ประกอบการยื่นขอเสนอขายหุ้นกู้เท่านั้น หากมีการจองซื้อไม่ครบเต็มจำนวน ผู้ให้บริการจะดำเนินการคืน
เงินทั้งหมดให้แก่นักลงทุนต่อไป นอกจากนี้ การลงทุนในหุ้นกู้นี้มีความเสี่ยง ในกรณีที่ผู้ประกอบการที่ออกหุ้น
กู้น้ีล้มละลายทางธุรกิจ ผู้ประกอบการและผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม PeerPower จะไม่จ่ายเงินลงทุนคืนให้นัก
ลงทุน  

2.4.2.6 รูปแบบ P2P ในระบบสกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrency) 

ปัญหาหลักหนึ่งของการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการ คือ ความเชื่อใจกันระหว่างผู้แลกเปลี่ยนทั้ง
สองฝ่าย ซึ่งเป็นเหตุทำให้ต้องมีบุคคลที่สามที่น่าเชื่อถือเข้ามาทำหน้าที่คนกลาง อาทิเช่น ธนาคารหรือสถาบัน
การเงินซึ่งเป็นคนกลางในการทำธุรกรรมการเงินต่างๆ ของบุคคลทั่วไป เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ความน่าเชื่อถือ
และความปลอดภัยของคนกลางเป็นประเด็นที่ไม่อาจมองข้ามได้ เนื ่องจากคนกลางมักจะถูกกำกับด้วย
กฏหมายของประเทศนั้นๆ ซึ่งกฏหมายอาจเปลี่ยนแปลงหรือคนกลางเองอาจถูกแทรกแซงได้  นอกจากนี้ 
สำหรับประเด็นความปลอดภัยนั้น คนกลางอาจเจอกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้เนื่องจากธุรกรรมต่างๆ จะต้อง
ผ่านคนกลาง นอกจากนี้ การทำธุรกรรมผ่านคนกลางก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายจากค่าธรรมเนียมที่คนกลางเรียกเก็บ
และอาจมีความล่าช้าเกิดขึ้นได้ 

สกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrency) ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้น สกุลเงินดิจิทัล คือ 
สกุลเงินใหม่ที่อยู่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์และพัฒนาขึ้นเพื่อลดการรวมศูนย์ของระบบการทำธุรกรรมทางเงินผ่าน
สถาบันการเงิน สกุลเงินดังกล่าวอาศัยวิทยาการเข้ารหัสลับและเทคโนโลยี Blockchain ในการติดตามการทำ
ธุรกรรมการเงินในเครือข่ายและตรวจจับการปลอมแปลงใดๆ ที่เป็นไปได้ โดยไม่มีตัวกลางหรือสถาบันการเงิน
มาตรวจสอบความถูกต้อง จึงทำให้การทำธุรกรรมมีความรวดเร็ว ปลอดภัย และต้นทุนต่ำ [45] นอกจากนี้ ใน
อนาคต สกุลเงินดิจิทัลยังจะช่วยให้การส่งเงินระหว่างประเทศเป็นเรื่องที่สะดวกและเข้าถึงได้ง่าย  ซึ่งจะช่วย
สนับสนุนการทำธุรกรรมการเงินระหว่างประเทศ ทั้งส่วนบุคคลและธุรกิจ เช่น การซื้อขายของออนไลน์ข้าม
ประเทศ เป็นต้น และสำหรับประเทศกำลังพัฒนาที่ประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีบัญชีธนาคารนั้น สกุลเงินดิจิทัล
อาจกลายเป็นรูปแบบการจ่ายเงินรูปแบบหนึ่งที่สะดวกและปลอดภัย ตัวอย่างสกุลเงินดิจิทัล เช่น Bitcoin 
Ethereum Ripple และ Litecoin เป็นต้น.  

การจัดการธุรกรรมการเงินต่างๆ ของสกุลเงินดิจิทัลโดยทั่วไปกระทำผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ไม่
มีศูนย์กลางเครือข่าย แต่จะประกอบด้วยลูกข่ายมากมายที่ทำหน้าที่อิสระต่อกันซึ่งมีลักษณะคล้ายเครือข่าย
แบบ P2P เมื่อมีธุรกรรมการเงินเกิดขึ้น ลูกข่ายทั้งหมดทำหน้าที่ยืนยันและตรวจสอบธุรกรรมดังกล่าว จากนั้น
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ลูกข่ายทำการบันทึกธุรกรรมดังกล่าวไว้โดยบันทึกต่อกับธุรกรรมที่เคยเกิดขึ้นเดิมตามลำดับเหมือนลักษณะ
ลูกโซ่ ดังนั้น ลูกข่ายทั้งหมดจะรับทราบถึงธุรกรรมทุกธุรกรรมที่เกิดขึ้นในเครือข่าย  และมีบันทึกธุรกรรม
ทั้งหมด ด้วยวิธีการดังกล่าวจึงทำให้ยากต่อการปลอมแปลงธุรกรรมที่เกิดขึ้น สำหรับ Bitcoin น้ันเป็นเงินสกุล
ดิจิทัลสกุลแรกที่พัฒนาจนใช้งานจริงได้สำเร็จ ผู้ที่ต้องการใช้เงินสกุลนี้สามารถนำเงินสกุลท้องถิ่นของตนเองไป
แลกเป็นเงินดิจิทัลและใช้ซื้อสินค้าหรือบริการได้เพียงแต่ผู้ขายหรือผู้ให้บริการต้องยินดีรับเงินสกุลดังกล่าวด้วย 
ทั้งนี้ เนื่องจากสกุลเงินดังกล่าวต้องอาศัยทรัพยากรระบบคอมพิวเตอร์จำนวนมากในการตรวจสอบธุรกรรม
การเงินที่เกิดขึ้นจำนวนมาก ระบบ Bitcoin จึงออกแบบจูงใจให้คนมาเป็นลูกข่ายเพื่อช่วยตรวจสอบธุรกรรม
การเงินจำนวนมากนี้ด้วยการให้ Bitcoin สำหรับลูกข่ายที่มักรู้จักในชื่อว่า Miner ในการทำหน้าที่ดังกล่าว  

การเกิดขึ้นสกุลเงินดิจิทัลทำให้เกิดศาสตร์ใหม่ขึ้นเรียกว่า “Tokenomics” หรือเศรษฐศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องกับ Token ซึ่งเป็นการศึกษาการทำงานของสกุลเงินดิจิทัลในระบบนิเวศน์ที่กว้างขึ้น ศาสตร์ใหม่
ดังกล่าวถูกนำมาขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัท Power Ledger ที่พัฒนาแพลตฟอร์มการซื้อขายไฟฟ้าส่วนเกิน
จากระบบผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์โดยใช้เทคโนโลยี Blockchain แพลตฟอร์มของ Power Ledger ออกแบบ
โดยแยกโครงสร้างสถาปัตยกรรมออกเป็น 2 ชั้น โดยชั้นที ่1 เป็นช้ันที่ติดต่อกับเครือข่ายภายนอกพัฒนาขึ้นบน 
Ethereum ซึ่งเป็นเครือข่ายแบบกระจายบล็อกสาธารณะและใช้ Token ชื่อ POWR ซึ่งสามารถใช้แลกเปลี่ยน
กับเงินสกุลดิจิทัลสกุลอื ่นได้  และชั้นที่ 2 เป็นชั้นที่ติดต่อกับเครือข่ายภายในพัฒนาขึ้นบนแพลตฟอร์ม 
Ecochain และใช้ Token ชื่อ Sparkz ซึ่งผูกกับมูลค่าสกุลเงินท้องถิ่นมาใช้สำหรับซื้อขายไฟฟ้าในเครือข่าย
ของ Power Ledger ทั้งนี้ การจะได้ Token ทั้ง POWR และ Sparkz นี้ทำได้โดยการผลิตและใช้ไฟฟ้า [46] 
ซึ่งไม่เหมือนกรณีของ Bitcoin ที่ Miner ต้องช่วยตรวจสอบธุรกรรมการเงิน 

อย่างไรก็ดี ปัจจุบัน ธนาคารกลางส่วนใหญ่ยังไม่รับรองการใช้สกุลเงินดิจิทัลที่เอกชนสร้างขึ้นมา
ชำระหนี้ตามกฎหมาย เพราะกฏหมายยังไม่รองรับและมูลค่ามีความผันผวนมาก แต่ถ้าเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่
ธนาคารกลางออกใช้ (Central Bank Digital Currency หรือ CBDC) จะมีมูลค่าแน่นอนใช้แทนสกุลเงิน
ท้องถิ่นไดแ้ละมีกฎหมายรองรับ 

2.4.2.7 รูปแบบ P2P ในธุรกิจไฟฟ้า 

แนวคิดเศรษฐกิจ P2P ได้ถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมไฟฟ้าเนื่องจากเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยให้การ
ผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เองมีประสิทธิภาพมากขึ้น และส่งเสริมตลาดไฟฟ้าในระดับพื้นที่ [47] ประกอบกับการพัฒนา
ของเทคโนโลยีแหล่งพลังงานแบบกระจายศูนย์ เช่น ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบกักเก็บ
พลังงาน ระบบที่ช่วยให้ผู้บริโภคมีความยืดหยุ่นในการใช้ไฟฟ้าและมีประสิทธิภาพสูงขึ ้น เป็นต้น และ
เทคโนโลยีดิจิทัลที่พัฒนาไปอย่างมากทั้งในฝั่งระบบไฟฟ้าและผู้บริโภคช่วยทำให้การแบ่งปันพลังงานไฟฟ้า
ระหว่างผู้ใช้ไฟฟ้าเกิดขึ้นจริงได ้ 

บริษัทต่างๆ ได้นำแนวคิดเศรษฐกิจ P2P มาประยุกต์ในอุตสาหกรรมไฟฟ้าอย่างหลากหลาย บริษัท
ที่สามารถทำธุรกิจซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P ได้เชิงพาณิชย์นั้นมักอยู่ในประเทศที่มีโครงสร้างตลาดไฟฟ้าที่
อนุญาตให้มีการแข่งขันในตลาดค้าปลีก อย่างไรก็ดี การซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P ส่วนใหญ่ยังอยู่ในระยะทดลอง 
และระยะเริ่มต้น เนื่องจากลักษณะตลาดไฟฟ้าขายปลีกในประเทศส่วนใหญ่มักเป็นตลาดผูกขาดหรือมีผู้ขาย
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น้อยราย จึงต้องมีการแก้กฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง การซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P แบ่งได้หลายรูปแบบแล้วแต่
มุมมอง เช่น การซื้อขายโดยเทคโนโลยี Blockchain การซื้อขายโดยใช้แพลตฟอร์มจับคู่ออนไลน์ การซื้อขายที่
ต้องมีระบบกักเก็บพลังงาน เป็นต้น  

องค์ประกอบและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P มีหลากหลาย และการ
ออกแบบองค์ประกอบและเลือกเทคโนโลยีนั้นขึ้นกับหลากปัจจัย เช่น ลักษณะการใช้งาน ลักษณะผู้ซื้อขายใน
ระบบ หรือระยะเวลาในการซื้อขาย เป็นต้น นอกจากนี้การซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P เกี่ยวข้องกับระบบหลายๆ 
ด้าน ทั้งระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร ระบบควบคุม รวมถึงระบบธุรกรรมซื้อขายไฟฟ้า ด้วยเหตุนี้ สถาปัตยกรรม
ของการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P จึงมีความซับซ้อน หากการซื้อขายเป็นแบบใช้แพลตฟอร์มจับคู่ออนไลน์ 
สถาปัตยกรรมของการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P สามารถแสดงได้ดังในรูปที ่2-11 

 

รูปที ่2-11 ตัวอย่างสถาปัตยกรรมของการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P [48]  

ตัวอย่างสถาปัตยกรรมของการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P นี้แบ่งออกเป็น 3 มิต ิประกอบด้วยมิติหน้าที่
การทำงาน มิตลิักษณะผู้ซื้อขายในระบบ และมิติขั้นตอนการซื้อขาย โดยแต่ละมิติมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้ 

มิติหน้าที่การทำงาน สามารถแบ่งออกเป็น 4 ชั้นย่อย ได้แก ่ 

1. โครงข่ายไฟฟ้า เป็นช้ันที่ประกอบด้วยอุปกรณก์ายภาพในระบบไฟฟ้าทั้งหมดในพื้นที่ที่มีการซื้อ
ขายไฟฟ้าแบบ P2P เช่น สายส่ง หม้อแปลง มิเตอร์อัจฉริยะ โหลดไฟฟ้า แหล่งพลังงานแบบกระจายศูนย์ 
(DER) เป็นต้น 

2. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information Communication Technology หรือ 
ICT) เป็นชั้นที่ประกอบด้วยอุปกรณ์สารสนเทศและการสื่อสาร เช่น เซ็นเซอร์ อุปกรณ์สื่อสารทั้งใช้สายและไร้
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สาย อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โปรโตคอลเกี่ยวกับสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นต้น และข้อมูลที่ต้องรับส่งกัน
ระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P  

3. การควบคุมโครงข่ายไฟฟ้า เป็นช้ันที่ประกอบด้วยเครื่องมือและกลยุทธ์วิธีการต่างๆ ที่ทำหน้าที่
ควบคุมเพื่อรักษาคุณภาพและความเชื่อถือได้ของแหล่งพลังงานและโครงข่ายไฟฟ้า  เช่น เครื่องมือสำหรับ
ควบคุมแรงดัน ความถี ่และกำลังไฟฟ้า เป็นต้น  

4. ธุรกิจ เป็นชั้นที่กำหนดรูปแบบธุรกิจการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P และการมีปฏิสัมพันธ์กัน
ระหว่างผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P ซึ่งอาจประกอบด้วยผู้ที่ซื้อขายกันเอง ผู้ดูแลระบบ
ไฟฟ้าทั้งระบบส่งและจำหน่าย และผู้กำกับกฏระเบียบ  

มิติลักษณะผู้ซื้อขายในระบบ ลักษณะะผู้ซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P อาจแบ่งได้ตามจำนวนของผู้ซื้อ
ขายที่เข้าร่วม เช่น การซื้อขายระหว่างบ้านหรืออาคารกันเอง (Premises) การซื้อขายภายในไมโครกริด 
(Microgrid) การซื้อขายข้ามไมโครกริด (Cell) และการซื้อขายข้ามพื้นที่เมืองหรือจังหวัด (Region) ผู้ซื้อขาย
ไฟฟ้าที่รวมกลุ่มเป็นพ้ืนที่สามารถพิจารณาเป็นหนึ่งผู้เล่นที่เข้ามาซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P ได ้[48] 

มิติขั้นตอนการซื้อขาย ในกรณีที่การซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P มีการประมูลเกิดขึ้น กระบวนการ
ประมูลเริ่มจากการเสนอราคาและปริมาณระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (Bidding) การเสนอราคาจะดำเนินการก่อน
จะมีการผลิตและส่งพลังงานหรือขั้นตอนการแลกเปลี่ยนพลังงาน (Exchanging) และเมื่อการแลกเปลี่ยน
พลังงานเกิดขึ้นแล้ว จะเป็นขั้นตอนการสรุปยอดชำระเงิน (Settlement) ซึ่งปริมาณไฟฟ้าที่รับส่งจริงกับ
ปริมาณไฟฟ้าที่ซื้อขายไว้ล่วงหน้านั้นมักจะไม่เท่ากัน เนื่องจากข้อจำกัดของโครงข่ายไฟฟ้าและความไม่แน่นอน
ของแหล่งผลิตไฟฟ้า ด้วยเหตุดังกล่าวจึงต้องมีการคำนวนยอดการชำระและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ใหม่  

ทั้งนี้ หากการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P อาศัยเทคโนโลยี Blockchain สถาปัตยกรรมของการซื้อขาย
ไฟฟ้าแบบ P2P จะมีองค์ประกอบของชั้นที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการโปรโตคอลการทำสัญญาอัจฉริยะ (Smart 
contract) ซึ่งเป็นเงื่อนไขหรือข้อตกลงของสัญญาต่างๆ ที่ถูกจัดเก็บไว้ในรูปแบบรหัสคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้
หากการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P ต้องการใช้สกุลเงินดิจิทัลในการแลกเปลี่ยน การออกแบบสถาปัตยกรรมก็ต้อง
รวมชั้นที่ทำหน้าที่ผลิตและวิธีแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลดังกล่าวขึ้นมา ตัวอย่างบริษัทที่มีการซื้อขายไฟฟ้าแบบ 
P2P โดยเทคโนโลยีบล็อกเชนและใช้สกุลเงินดิจิทัล คือ Power Ledger โดยสถาปัตยกรรมของการซื้อขาย
ไฟฟ้าของบริษัทได้อธิบายไว้ในหัวข้อระบบสกุลเงินดิจิทัล 

ในส่วนของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( Information Communication Technology 
หรือ ICT) นั ้น เทคโนโลยีที ่ใช้ในการซื ้อขายไฟฟ้าแบบ P2P มีความคล้ายคลึงกับเทคโนโลยีสื ่อสารใน 
Microgrid ดังแสดงในตารางที่ 2-2 [49].  
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ตารางที่ 2-2 ตัวอย่างเทคโนโลยีสื่อสารใน Microgid ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับเทคโนโลยีสื่อสารที่ใช้สำหรับการ
ซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P 

เทคโนโลยี มาตรฐาน อัตราการรับส่งข้อมูล 
(Data Rate) 

Latency Coverage 

PLC     
• Narrowband ISO/IEC 14908-3, 

14543-3-5. 
1–10 kbps; 
10–500 kbps 

0.2–10 ms 
 

150 กิโลเมตรหรือ
มากกว่า 

• Broadband  IEEE 1901, 
ITU-T G.hn. 

1–10 Mbps (สูงถึง 200 
Mbps ในระยะใกล้) 

มากถึง 30 ms 1.5 กิโลเมตร 

Optical Fiber     
• Active Optical 

Network 
IEEE 802.3ah 100 Mbps UL/DL <1 ms มากถึง 10 กิโลเมตร 

• Broadband 
Passive Optical 
Network 

ITU-T G.983 
ITU-T G.984 

155–622 Mbps UL/DL <1 ms มากถึง 20–60 
กิโลเมตร 

• Gigabit Passive 
Optical Network 

ITU-T G.983 
IEEE 1901 

155–2.5 Gbps UL, 
1244–2448 Gbps DL 

<1 ms มากถึง 20–60 
กิโลเมตร  

DSL ITU G.991.1 (HDSL),  
ITU G.992.1/992.3/ 
992.5 (ADSLx) 

ADSLx: 
8–24 Mbps DL, 
1.3–3.3 Mbps UL 
VDSL: 
52–85 Mbps DL, 
16–85 Mbps UL 

1–5 ms ADSLx:  
มากถึง 4–7 กิโลเมตร  
VDSLx: 
300 เมตรถึง 1.2 
กิโลเมตร 

Bluetooth IEEE 802.15.1 712 Kbps 50 ms มากถึง 10 เมตร 
WPAN (ZigBee) IEEE 802.15.4 20–250 Kbps >16 ms 10–75 เมตร 
WiFi IEEE 802.11x มากถึง 54 Mbps 

802.11n:  
มากถึง 600 Mbps 

2–8 ms 30–100 เมตร 
802.11p: 
มากถึง 1 กิโลเมตร 

WiMax IEEE 802.16x 802.16:  
128 Mbps DL, 28 
Mbps UL 
802.16m: 
100 Mbps สำหรับ 
mobile, 1 Gbps สำหรับ
ความถี่ที ่10 MHz TDD 

6–18 ms 802.16:  
0–10 กิโลเมตร 
802.16m:  
0–5 กิโลเมตร 
(เหมาะสม), 5–30 
กิโลเมตร (ยอมรับได้), 
30–100 กิโลเมตร 
(สมรรถนะลดลง) 
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เทคโนโลยี มาตรฐาน อัตราการรับส่งข้อมูล 
(Data Rate) 

Latency Coverage 

3G/4G 3G:  
UMTS 
(HSPA,HSPA+)  
4G:  
LTE, LTE-Advanced 

HSPA:  
14.4 Mbps DL, 5.75 
Mbps UL 
HSPA+:  
84 Mbps DL and 22 
MbpsUL  
LTE:  
362 Mbps DL, 86 
Mbps ขึ้นไป 
LTE-Advanced: 
1 Gbps DL, 500 Mbps 
UL at 20 MHz FDD 

50–65 ms HSPA+:  
0–5 กิโลเมตร 
LTE-Advanced: 
0–5 กิโลเมตร 
(เหมาะสม), 5–30 
กิโลเมตร (ยอมรับได้), 
30–100 กิโลเมตร 
(สมรรถนะลดลง) 

หมายเหต:ุ PLC: power line communication, DSL: digital subscriber line, WPAN: wireless personal area network, 
WiMAX: worldwide interoperability for microwave access, TU-T G.hn: international telecommunication 
union-T home networking standard, UL: uplink, DL: downlink, TDD: time division duplex, FDD: frequency 
division duplex, UMTS: universal mobile telecommunication systems, HSPA: high speed packet access. 

2.4.4 เปรียบเทียบรูปแบบ P2P ในธุรกิจไฟฟ้าและธุรกิจอื่นๆ 

จากรูปแบบ P2P ที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าแมรู้ปแบบ P2P ในธุรกิจต่างๆ จะมีจุดที่คล้ายคลึงกัน
คือ ผู้ขายสินค้าหรือให้บริการสามารถผลิตสินค้าหรือให้บริการโดยไม่ต้องทำการลงทุนในธุรกิจใหม่ทั้งหมด  
และมีการใช้แพลตฟอร์มเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย อย่างไรก็ดี รูปแบบ P2P ในอุตสาหกรรมไฟฟ้ามี
ความซับซ้อนสูงกว่ารูปแบบ P2P ในธุรกิจอื่นๆ ทั้งในแง่ของโครงสร้างกิจการ และการดำเนินการทั้งทาง
เทคนิคและพาณิชย์ที่เฉพาะตัวเพื่อรองรับการซื้อขายไฟฟ้า ทั้งนี้ สาเหตุหลักที่ทำให้รูปแบบ P2P สำหรับ
อุตสาหกรรมไฟฟ้าต้องมีรูปแบบเฉพาะตัว ได้แก ่

1. ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ไม่สามารถกักตุนได้ ทำให้ระบบการผลิตไฟฟ้าเป็นระบบที่ต้องผลิตเมื่อมีความ
ต้องการใช้แบบเวลาจริง (Real-time) และระบบผลิตต้องมีความพร้อมอยู่ตลอดเวลาเพื่อตอบสนองความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าอย่างทันท่วงที แม้ว่าในปัจจุบัน เทคโนโลยีของระบบกักเก็บพลังงานมีการพัฒนาไปอย่างมาก
แต่ด้วยต้นทุนที่ยังคงอยู่ในระดับสูงทำให้การใช้ระบบกักเก็บพลังงานยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการใน
วงกว้าง ไฟฟ้าจึงยังคงเป็นสินค้าที่ไม่สามารถผลิตและกักตุนเป็นจำนวนมากได้เหมือนสินค้าประเภทอ่ืน 

2. ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ไม่มีความแตกต่างระหว่างตัวสินค้า  กล่าวคือ พลังงานไฟฟ้าไม่ว่าผลิตด้วย
เทคโนโลยีใดหรือเชื้อเพลิงใด โดยกายภาพแล้วเมื่อไฟฟ้าส่งไปยังผู้บริโภคก็จะมีคุณสมบัติของพลังงานไฟฟ้า
เช่นเดียวกันทั้งหมด จึงไม่สามารถตรวจสอบหรือยืนยันการส่งมอบด้วยวิธีการเชิงกายภาพหรือความรู้สึกพึง
พอใจดังเช่นการซื ้อขายสินค้าหรือบริการในธุรกิจอื ่นๆ การยืนยันการส่งมอบสำหรับธุรกิจไฟฟ้าต้อง
ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ ส่วนที่ทำหน้าที่วัดปริมาณไฟฟ้าทางกายภาพ และส่วนที่ทำหน้าที่ประมวลเกี่ยว
ธุรกรรมทางการเงิน ซึ่งจำเป็นต้องใช้อุปกรณแ์ละสถาปัตยกรรมเฉพาะที่มีความแม่นยำ และสามารถบันทึก/ส่ง
ข้อมูลทั้งจากฝั่งผู้ซื้อและผู้ขาย อย่างเช่น สมาร์ทมิเตอร์ และแพลตฟอร์มที่มีความสามารถในการประมวลผล
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จากข้อมูลการทำธุรกรรม การผลิตไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้า อย่างถูกต้องเพื่อประกอบการออกใบแจ้งหนี้และชำระ
เงินต่อไป 

3. การส่งไฟฟ้าต้องกระทำผ่านสายไฟฟ้าเท่านั้น ซึ่งระบบโครงข่ายไฟฟ้านี้เป็นโครงสร้างพื้นฐานและ
มีลักษณะเป็นธุรกิจแบบผูกขาดโดยธรรมชาติ (Natural monopoly) เนื่องจากการลงทุนทำให้เกิดต้นทุนจม 
(Sunk cost) ที่สูงในขณะที่การคืนทุนต้องใช้ระยะเวลานานเมื่อพิจารณาจากลักษณะการใช้งานระบบดังกล่าว 
และที่สำคัญ การแข่งขันสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้าไม่ก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้บริโภค ด้วยเหตุดังกล่าว 
ผู้ดำเนินการระบบโครงข่ายไฟฟ้าจึงมีได้เพียงหนึ่งรายและมีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งไฟฟ้าเพียงผู้เดียวใน
ขอบเขตพื้นที่ที่ตนรับผิดชอบ ทำให้ช่องทางในการส่งไฟฟ้าในฐานะสินค้ามีอยู่อย่างจำกัด ผู้เล่นรายใหม่รวมถึง
ผู้ใช้ไฟฟ้าที่สามารถผลิตไฟฟ้าได้นั้นต้องอาศัยผู้ดำเนินการระบบโครงข่ายไฟฟ้าในการทำธุรกรรมการซื้อขาย
ไฟฟ้าเท่านั้น 

4. ไฟฟ้าเป็นสินค้าจำเป็นที่ขาดไม่ได้ ผู้ซื้อและผู้ขายไฟฟ้าส่วนใหญ่จึงยังคงต้องเชื่อมต่อกับระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าเพื่อซื้อไฟฟ้าจากระบบไฟฟ้าส่วนกลางในเวลาที่ไม่สามารถซื้อไฟฟ้าจากผู้ขายไฟฟ้าในระบบ 
P2P ได้อย่างเพียงพอ ด้วยข้อจำกัดนี้ทำให้การซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P ยังต้องพึ่งพิงระบบต่างๆ และข้อมูลจาก
อุปกรณ์ของผู้ดำเนินการระบบโครงช่ายไฟฟ้าและผู้ค้าปลีกไฟฟ้าอยู่มาก ซึ่งการเข้าถึงระบบและข้อมูลเหล่านี้
สามารถกระทำได้ในวงจำกัดและต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลและผู้เก็บรักษาข้อมูล การซื้อขาย
ไฟฟ้าแบบ P2P จึงมีข้อจำกัดในแง่ของคุณสมบัติของผู้เล่น รวมถึงการกำกับดูแล ค่อนข้างมากกว่ารูปแบบ 
P2P ในธุรกิจอื่น 

ด้วยสาเหตุต่างๆ ที่กล่าวมาทำให้รูปแบบ P2P สำหรับธุรกิจไฟฟ้ามีรูปแบบเฉพาะตัว ยากที่จะนำ
รูปแบบ P2P จากธุรกิจอื่นมาปรับใช้อย่างตรงไปตรงมาได้ ดังนั้นในการศึกษานี้ สถาบันฯ จะเน้นที่การศึกษา 
รวบรวม รูปแบบ P2P ที่ใช้ธุรกิจไฟฟ้าโดยเฉพาะ โดยรายละเอียดของรูปแบบธุรกิจการซื้อขายไฟฟ้าของ 
Prosumer แบบ P2P รวบรวมไว้ในบทที่ 5 ของรายงานฉบับนี ้
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2.5 บทบาทของ Prosumer แบบ P2P ในตลาดไฟฟ้า 

Prosumer หมายถึง ผู้ใช้ไฟฟ้าที่สามารถผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เองได้ โดยผลิตไฟฟ้าด้วยระบบผลิตไฟฟ้า
ขนาดเล็กแบบกระจายศูนย์ เช่น ระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์บนหลังคาสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่อยู่
อาศัยจนถึงธุรกิจขนาดใหญ่ หรือโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทธุรกิจขนาดใหญ่  
เป็นต้น การผลิตไฟฟ้าของ Prosumer มักมีจุดประสงค์ผลิตเพื่อใช้เองก่อน อย่างไรก็ดี Prosumer มักมีไฟฟ้า
ส่วนเกินจำนวนหนึ่งหลังจากการใช้เอง ซึ่งในทางกายภาพไฟฟ้าส่วนเกินนี้จะไหลเข้าโครงข่ายไฟฟ้าไปยังโหลด
ไฟฟ้าในบริเวณใกล้เคียง และหากไฟฟ้าส่วนเกินดังกล่าวมีปริมาณมากก็อาจไหลย้อนผ่านหม้อแปลงและเข้า
สถานีไฟฟ้าได ้

Prosumer มีอยู่ในระบบไฟฟ้ามานาน ดังจะเห็นได้ในภาคอุตสาหกรรมที่โรงงานอาจมีระบบผลิตไฟฟ้า
ของตัวเอง โดยระบบผลิตไฟฟ้ามักมีขนาดใหญ่และใช้เชื ้อเพลิงฟอสซิสหรือชีวมวล อย่างไรก็ตาม เมื่อ
เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าพัฒนาให้มีขนาดเล็กลงและราคาต่ำลง ดังเช่นระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์บน
หลังคาที่มีราคาต่ำลงอยา่งต่อเนื่อง จึงทำให้ Prosumer มีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นในภาคครัวเรือน ธุรกิจขนาดเล็ก
และขนาดกลาง นอกจากนี้ เทคโนโลยีด้านอื่นๆ ยังมีการพัฒนาควบคู่กับการพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก
น้ีไปด้วย เช่น ระบบกักเก็บพลังงาน การจัดการพลังงานและประสิทธิภาพพลังงาน การตอบสนองด้านโหลด 
(Demand Response หรือ DR) และระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งเทคโนโลยีทั้งหมดนี้ส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงต่ออุตสาหกรรมไฟฟ้า ตั้งแต่ส่วนการผลิตไฟฟ้าแบบดั้งเดิม การบริหารจัดการระบบไฟฟ้าทั้งใน
ระบบส่งไฟฟ้าและจำหน่ายไฟฟ้า รวมถึงรูปแบบธุรกิจของอุตสาหกรรมไฟฟ้า [50] [51]  

นอกจากนี้ แนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี ้ยังส่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงเศรษฐศาตร์ใน
อุตสาหกรรมไฟฟ้าในรูปแบบเศรษฐกิจแบ่งปันอีกด้วย แนวทางเศรษฐกิจแบ่งปันในอุตสาหกรรมไฟฟ้าจะช่วย
เพิ่มอัตราการใช้ประโยชน์ (Utilization rate) ของสินทรัพย์และประโยชน์ด้านเศรษฐศาตร์ของผู้บริโภคและ
ระบบโดยรวมเหมือนเช่นในธุรกิจอื่นๆ [51] โอกาสสำหรับเศรษฐกิจแบ่งปันอีกในอุตสาหกรรมไฟฟ้าที่เป็นไป
ได ้เช่น การแบ่งปันไฟฟ้าส่วนเกินจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์บนหลังคา การแบ่งปันความต้องไฟฟ้าที่
ปรับแปลงได้ หรือการทำการตอบสนองด้านโหลด และการแบ่งปันความจุของระบบกักเก็บพลังงานที่ไม่ได้ใช้
งาน เป็นต้น [2] 

การเพิ่มขึ้นของ Prosumer จากการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์บนหลังคาร่วมกับแนวคิด
เศรษฐกิจ P2P มีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดแพลตฟอร์มการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P มากขึ้นอย่างรวดเร็วและช่วย
เพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคนอกเหนือจากการซื้อไฟฟ้าจากระบบไฟฟ้าส่วนกลาง ซึ่งแม้ว่าการผลิตและการซื้อ
ขายไฟฟ้าของ Prosumer จะแบ่งสัดส่วนตลาดจากผู้เล่นเดิมในอุตสาหกรรมไฟฟ้า แต่ก็มีประโยชน์ต่อระบบ
ไฟฟ้าโดยรวม เช่น การลดความต้องการไฟฟ้าสูงสุด [48] การลดขนาดการลงทุนและต้นทุนในการดำเนินการ
โครงข่ายไฟฟ้า [52] การลดความต้องการไฟฟ้าสำรองให้เหลือน้อยที่สุด [53] และการเพิ่มความเชื่อถือได้ของ
ระบบไฟฟ้า [54] 

ธุรกิจการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P เป็นเพียงการทำธุรกรรมทางการเงินที่ยังอาศัยโครงข่ายไฟฟ้าในการส่ง
ไฟฟ้าโดยการไหลของไฟฟ้าจะมาจากแหล่งที่ใกล้ที่สุด ประกอบกับเทคโนโลยีปัจจุบันที่การผลิตไฟฟ้าของ 
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Prosumer มาจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ และราคาระบบกักเก็บพลังงานยังค่อนข้างสูง Prosumer 
จึงยังคงต้องพึ่งพาไฟฟ้าจากระบบไฟฟ้าส่วนกลาง ทำให้ความท้าทายในการพัฒนาการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P 
ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ได้แก่ การพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับแพลตฟอร์มในการซื้อขายไฟฟ้า และการพัฒนา
ฮาร์ดแวร์สำหรับการตรวจวัดการส่งจ่ายไฟฟ้าจริง [2] ทั้งนี้ การพัฒนาซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์นี้ต้องสามารถ
รองรับการเพิ่มจำนวนผู้ใช้งาน มีความปลอดภัยด้านต่างๆ รวมถึงข้อมูล และสามารถรองรับการออกแบบ
ตลาด P2P ที่หลากหลายได ้[2] 

ธุรกิจการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P ส่งผลให้รูปแบบอุตสาหกรรมไฟฟ้าแบบดั้งเดิมที่เป็นระบบผลิตแบบ
รวมศูนย์ (Centralized generation system) และการจัดการและดำเนินการระบบส่งไฟฟ้าและระบบ
จำหน่ายไฟฟ้ามีการเปลี่ยนแปลงไป เช่น การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของระบบไฟฟ้าและการสื่อสารเพื่อทำ
ให้โครงข่ายไฟฟ้าเดิมเป็นโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะที่สามารถตอบสนองต่อการไหลของไฟฟ้าและข้อมูลแบบ
สองทิศทางระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายไฟฟ้าได้ [55] ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นในการรักษาความมั่นคงในระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าเมื่อมีแลกเปลี่ยนไฟฟ้าระหว่าง Prosumer และโครงข่ายไฟฟ้า [56] ซึ่งต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเหล่านี้อาจถูก
ผลักไปยังผู้ใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ร่วมซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P นอกจากนั้น ธุรกิจการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P ยังส่งผล
ให้กฎระเบียบและนโยบายในเรื่องต่างๆ เปลี่ยนแปลง เช่น การปฎิรูปตลาดและภาษ ีเป็นต้น [57]  

ถึงแม้รูปแบบอุตสาหกรรมไฟฟ้าแบบดั้งเดิมยังคงจุดแข็งในด้านความมั่นคง ความน่าเชื่อถือ รวมถึง
ธุรกิจขนาดใหญ่มีความได้เปรียบในการแบกรับความไม่แน่นอน และความเสี่ยงที่อาจเกิดในอนาคตได้ดังที่ได้
นำเสนอไว้ในหัวข้อความแตกต่างของเศรษฐกิจ P2P กับเศรษฐกิจทุนนิยมดั้งเดิม แต่หากผู้ประกอบการภายใต้
อุตสาหกรรมไฟฟ้าแบบดั้งเดิมปรับตัวไม่ทันก็อาจทำเกิดความสูญเสียทางธุรกิจได้ 

ดังนั้น ในบทต่อๆ ไปของรายงานฉบับนี้ สถาบันฯ ได้รวบรวม ศึกษา ข้อมูลต่างๆ เพื่อประเมินแนวโน้ม
ของการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น รูปแบบธุรกิจที่เป็นไปได้ใน
บริบทของประเทศไทย แนวทางการปรับปรุง ขั้นตอน ระเบียบและกฎหมายที่เกี ่ยวข้อง รวมถึงแนวทาง
บรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เพื่อเตรียมพร้อมรองรับการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer ในอนาคต 
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บทที ่3 
ศึกษา ทบทวนสถานการณ์และศักยภาพของการซื้อขายไฟฟ้าของ 

Prosumer แบบ P2P 
 

 

เนื้อหาในบทนี้เป็นการทบทวนสถานการณ์และศักยภาพในการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P 
โดยสถาบันฯ ศึกษาข้อมูลสถานการณ์ แนวโน้ม  และปัจจัยที่มีผลต่อของ Prosumer ซึ่งนำไปสู่แนวคิดในการ
ซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer ในรูปแบบ P2P ในต่างประเทศ และทบทวนแผน นโยบาย รวมถึงรายงาน
การศึกษาที่มีการดำเนินการแล้วในประเทศไทยเพื่อให้เห็นทิศทาง ความเป็นไปได้ ของการซื้อขายไฟฟ้าของ 
Prosumer แบบ P2P ในประเทศไทย 

3.1 สถานการณ์ของการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ในต่างประเทศ 

3.1.1 สถานการณ์ของ Prosumer ในต่างประเทศ 

ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ประเทศต่างๆ ทั่วโลกได้ตระหนักถึงการผลิตและใช้พลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง พฤติกรรมของผู้ใช้ไฟฟ้าที่แต่เดิมมีเพียงการซื้อไฟฟ้าจากระบบไฟฟ้าส่วนกลางเป็นหลัก  ค่อยๆ 
เปลี่ยนผ่านสู่การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าใช้เองเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า ผู้ใช้ไฟฟ้าค่อยๆ เปลี่ยนสถานะจาก
เดิมที่เป็นเพียงผู้ใช้ไฟฟ้า (Consumer) ไดห้ลอมรวมกับการเป็นผู้ผลิตไฟฟ้า (Producer) กลายเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าที่
สามารถผลิตไฟฟ้าใช้เองได้ (Prosumer) และ Prosumer กลุ่มที่กำลังเป็นที่สนใจและมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่องทัว่โลกคือ ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์บนหลังคา 

จากรูปที่ 3-1 ข้อมูลโดย IHS Markit แสดงกำลังการผลิตติดตั ้งสะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลัง
แสงอาทิตย์ในกลุ่มบ้านอยู่อาศัย ซึ่งเป็นกลุ่มหลักกลุ่มหนึ่งที่เปลี่ยนสถานะจากผู้ใช้ไฟฟ้าเป็น Prosumer จาก
แผนภาพแสดงให้เห็นถึงกำลังการผลิตติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ทุกปีในทุกภูมิภาค โดยกำลังการผลิตติดตั ้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์เพิ ่มขึ ้นจาก  8 กิกะวัตต์
โดยประมาณใน ค.ศ. 2010 (พ.ศ. 2553) เป็น 79 กิกะวัตต์โดยประมาณใน ค.ศ. 2020 (พ.ศ. 2563) ซึ่งเป็น
การเพ่ิมขึ้นมากกว่า 8 เท่าตัวในช่วงระยะเวลา 10 ปี 
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รูปที ่3-1 กำลงัการผลิตติดต้ังสะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ในกลุ่มบ้านอยู่อาศัย [1] 

3.1.1.1 ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ 

ปัจจัยสำคัญที ่ส่งผลให้การติดตั ้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์มีแนวโน้มเพิ ่มขึ ้น ได้แก่ 
ประสิทธิภาพของระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ที่สูงขึ้นตามพัฒนาการของเทคโนโลยี  ต้นทุนในการติดตั้ง
ผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ที่ลดต่ำลงอย่างต่อเนื่องรวมถึงการติดตั้งที่สะดวกและง่ายดายยิ่งขึ้น  และการ
ตระหนักถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

ปัจจัยด้านประสิทธิภาพของระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ 

ในปัจจุบันเทคโนโลยีของระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์มีการพัฒนาอย่างมาก  ไม่ว่าจะเป็น
เทคโนโลยีสำหรับอินเวอร์เตอร์ ระบบการตรวจจับและปรับทิศทางตามแสงอาทิตย์ (Tracking system) แต่สิ่ง
ที่เป็นองค์ประกอบหลักและมีพัฒนาการด้านประสิทธิภาพขึน้อย่างมากคือเซลล์แสงอาทิตย์ 

รูปที่ 3-2 แสดงประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์หลายประเภทนับตั้งแต่ ค.ศ. 1975 (พ.ศ. 2518) 
จนถึงปัจจุบัน ซึ่งจะเห็นได้ว่านอกจากเทคโนโลยีของเซลล์แสงอาทิตย์จะมีความหลากหลายมากขึ้นแล้ว ตั้งแต่ 
ค.ศ. 2010 (พ.ศ. 2553) ประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์เกือบทุกประเภทสูงขึ้นอย่างชัดเจน  

ประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ที่สูงขึ้นทำให้การศักยภาพในผลิตไฟฟ้าจากพลังงานอาทิตย์
เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนของการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ต่อกำลังการผลิตไฟฟ้าลดลง ทำให้ผู้ใช้
ไฟฟ้าสามารถเข้าถึงได้มากขึ้น นอกจากนี้ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นยังส่งผลให้พื้นที่ที่ต้องใช้ในการติดตั้งระบบ
ผลิตไฟฟ้าในปริมาณกำลังการผลิตเท่าเดิมลดลง ทำให้สามารถติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บน
หลังคาของผู้อยู่อาศัยประเภทครัวเรือนและอาคารขนาดเล็กที่มีข้อจำกัดด้านพื้นที่ได้เพิ่มขึ้น 
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รูปที ่3-2 ประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์แต่ละประเภท [2] 

ปัจจัยในด้านราคาสำหรับการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์บนหลังคา 

สำหรับปัจจัยในด้านราคาสำหรับการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์บนหลังคานั้นแตกต่าง
กันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ระบบที่ใช้ในการติดตั้ง ขนาดของระบบ สถานที่ติดตั้งการเชื่อมต่อกับ
ระบบไฟฟ้า รายละเอียดทางด้านเทคนิค ราคาของเซลล์แสงอาทิตย์ เป็นต้น ปัจจัยต่างๆ ข้างต้นส่งผลให้ราคา
ของระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์บนหลังคาในแต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน อย่างไรก็ดี ด้วยผลจากการ
พัฒนาเทคโนโลยีที่ทำให้ประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าสูงขึ้น  รวมถึงการผลิตออกสู่ตลาดในปริมาณมากขึ้น 
(Economy of scale) ทำให้แนวโน้มในด้านราคาต่อกำลังการผลิตของระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์บน
หลังคาในแต่ละประเทศนั้นมีค่าที่ลดลงอย่างต่อเนื่องดังแสดงในรูปที่ 3-3 เมื่อผนวกกับการติดตั้งที่สะดวกและ
ง่ายดายยิ่งขึ้น ทำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถเข้าถึงและตัดสินใจติดต้ังระบบฯ ได้มากขึ้น 

 
รูปที ่3-3 ราคาเฉลี่ยต่อวัตต์ในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ในประเทศต่างๆ [3] 
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นอกจากราคาที่ใช้ในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์จะลดลงแล้ว  ข้อมูลจาก IRENA 
Global Renewables Outlook 2020 ในรูปที่ 3-4 ยังแสดงให้เห็นว่าต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยการผลิตไฟฟ้า 
(Levelized Cost Of Energy หรือ LCOE) ใน ค.ศ. 2030 (พ.ศ. 2573) จะลดลงถึงร้อยละ 58 เมื่อเทียบกับ 
ค.ศ. 2018 (พ.ศ. 2561) ซึ่งจะเป็นแรงจูงใจให้ผู้ใช้ไฟฟ้าติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตยเ์พิ่มขึ้นอีก 

 
รูปที ่3-4 แนวโน้มต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยการผลิตไฟฟ้าของเทคโนโลยีต่างๆ [4] 

ปัจจัยด้านการตระหนักถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

ปัญหาด้านสภาวะโลกร้อนเป็นประเด็นสำคัญประเด็นหนึ่งที่นานาชาติให้ความสนใจอย่างมาก 
สาเหตุที่สำคัญประการหนึ่งของสภาวะโลกร้อนคือภาวะมลพิษจากก๊าซเรือนกระจกที่มีการปล่อยเพิ่มมากขึ้น
ในทุกปี ในการจัดทำข้อตกลงในการแก้ปัญหาสภาวะโลกร้อนร่วมกัน นานาชาติได้จัดทำการประชุม COP21 
ขึ้น เพื่อหาข้อตกลงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจนได้ข้อสรุปเป็นข้อตกลงปารีส (Paris Agreement) 
เพื่อทำสัญญาเกี่ยวกับการลดการเปลี่ยนแปลงข้องอุณหภูมิโลกโดยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมีการ
ดำเนินการเชิงนโยบายของประเทศต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด 

ในรายงาน World Energy Outlook 2019 ซึ่งจัดทำโดย International Energy Agency (IEA) 
ไดน้ำเสนอแผนภาพเปรียบเทียบการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในสองสถานการณ์ตามเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั ่งยืน (Sustainable Development Goals หรือ SDGs) กล่าวคือ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน
ระดับนโยบายของประเทศต่างๆ ในปัจจุบัน (Stated Policies Scenario) ดังแสดงด้วยเส้นสีฟ้าด้านบนในรูป
ที่ 3-5 และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development 
Scenario) ดังแสดงด้วยเส้นสีฟ้าด้านล่าง ซึ่งจะเห็นได้ว่า การจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากระดับ 
Stated Policies Scenario ลงให้อยู่ในระดับ Sustainable Development Scenario ซึ่งเป็นเป้าหมายนั้น 
ต้องมีการปรับการใช้พลังงานหลากหลายรูปแบบผสมผสานกัน เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 
(Energy efficiency) การใช้พลังงานหมุนเวียน (Renewables) การเปลี่ยนเชื้อเพลิง (Fuel switching) การ
กักเก็บคาร์บอน (Carbon Capture, Utilization and Storage หรือ CCUS)  เป็นต้น ซึ่งจากแผนภาพจะเห็น
ได้ว่า การใช้พลังงานหมุนเวียนนับเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหลักในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ตาม
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เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงเป็นหน่ึงในแรงผลักดันให้ประเทศต่างๆ ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนให้
มากขึ้น 

 
รูปที ่3-5 เปรียบเทียบการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในสถานการณ์สองรูปแบบ [5] 

3.1.1.2 การคาดการณ์การเพิ่มขึ้นของ Prosumer 

ในส่วนของพลังงานหมุนเวียนที่จะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น IEA ได้ทำการพยากรณ์แนวโน้มของการผลิต
พลังงานไฟฟ้าของแหล่งพลังงานแต่ละประเภทไว้ในรายงาน World Energy Outlook 2019 ดังแสดงในรูปที่ 
3-6 ซึ่งจะเห็นได้ว่าในกลุ่มพลังงานหมุนเวียน แนวโน้มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์มีแนวโน้มที่
เพิ่มขึ้นขึ้นอย่างต่อเนื่องจนมีกำลังการผลิตติดตั้งถึง 3,200 กิกะวัตต์โดยประมาณใน ค.ศ. 2040 (พ.ศ. 2583) 
ซึ่งเป็นกำลังการผลิตติดตั้งที่สูงที่สุดในกลุ่มพลังงานหมุนเวียนทั้งหมด 

 

 

Stated Policies Scenario 

Sustainable Development Scenario 
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รูปที ่3-6 แนวโน้มการเพิ่มกำลังการผลิตติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าของเทคโนโลยีต่างๆ [5] 

นอกจากนี้ในรายงาน Renewables 2019 IEA ได้คาดการณ์ว่าระหว่าง ค.ศ. 2019-2024 (พ.ศ. 
2562-2567) กำลังการผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์จะมีสัดส่วนถึงร้อยละ 60 ของกำลังการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้น และผู้ที่ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบกระจายศูนย์ใน
บ้านอยู่อาศัยและกิจการต่างๆ ซึ่งจะเปลี่ยนสถานะจากผู้ใช้ไฟฟ้าเป็น Prosumer จะมีบทบาทที่สำคัญในการ
เปลี่ยนแปลงระบบไฟฟ้าของโลก โดยมีกำลังการผลิตติดตั้งรวมเพิ่มขึ้นมากกว่า 320 กิกะวัตต์ดังแสดงในรูปที่ 
3-7 คิดเป็นสัดส่วนเกือบร้อยละ 50 ของกำลังการติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ที่เพิ่มขึ้นทั้งหมด 

รูปที ่3-7 การเพ่ิมขึ้นของกำลังการผลิตติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบกระจายศูนย์ในภูมภิาค
ต่างๆ [5] 
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จากข้อมูลที่กล่าวถึงข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า ด้วยปัจจัยด้านประสิทธิภาพของระบบผลิตไฟฟ้าพลัง
แสงอาทิตย์ที่สูงขึ้นตามพัฒนาการของเทคโนโลยี ต้นทุนในการติดตั้งผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ที่ลดต่ำลงอย่าง
ต่อเนื่องรวมถึงการติดตั้งที่สะดวกและง่ายดายยิ่งขึ้น และการตระหนักถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ของนานาชาติ ทำให้ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ทั่วโลกมีแนวโน้มสูงขึ้นและมีแนวโน้มที่จะมีสัดส่วน
สูงในที่สุดในกลุ่มพลังงานหมุนเวียน โดยเกือบร้อยละ 50 ของกำลังการผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าพลัง
แสงอาทิตย์หรือประมาณ 320 กิกะวัตต์มาจากผู้ที่ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบกระจายศูนย์ใน
บ้านอยู่อาศัยและกิจการต่างๆ ซึ่งจะเปลี่ยนสถานะจากผู้ใช้ไฟฟ้าเป็น Prosumer นั่นเอง 

3.1.2 สถานการณ์ของการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ในต่างประเทศ 

ในการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียน หลายประเทศมีมาตรการรับซื้อไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียน
ภายใต้รูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ซึ่งรวมถึงการรับซื้อไฟฟ้าจาก Prosumer ที่เป็นผู้ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า
พลังแสงอาทิตย์ประเภทบ้านอยู่อาศัยและกิจการต่างๆ โดยในช่วงแรกของการส่งเสริม อัตรา FiT สำหรับไฟฟ้า
ที่ผลิตจากพลังแสงอาทิตย์มีอัตราสูงเพื่อชดเชยต้นทุนระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ที่มีราคาสูงในขณะนั้น  
ดังจะเห็นได้จากรูปที่ 3-8 ในช่วง พ.ศ. 2546 ประเทศที่เริ่มใช้มาตรการรับซื้อไฟฟ้าที่ผลิตด้วยพลังแสงอาทิตย์
ด้วยรูปแบบ FiT เริ่มมีจำนวนมากขึ้น ในช่วงที่ราคา FiT อยู่ในอัตราสูงที่สุดอยู่ระหว่าง พ.ศ. 2549-2551 โดย
ประเทศที่มีอัตรา FiT สูงที่สุดคือ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ใน พ.ศ. 2551 จากนั้นแนวโน้มของอัตรา FiT ใน
ประเทศต่างๆ ก็ลดลงอย่างต่อเนื่องตามต้นทุนของระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ที่ลดต่ำลง  และการรับซื้อ
ไฟฟ้าในรูปแบบ FiT ในหลายประเทศเริ่มสิ้นสุดลง 

 
รูปที ่3-8 อัตรา FiT สำหรับไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ในประเทศต่างๆ ตามปีที่ประกาศ อ้างอิงข้อมูล [6] 

ในขณะที่การรับซื้อไฟฟ้าจาก Prosumer โดยภาครัฐกำลังถดถอยลง ราคาค่าไฟฟ้าในประเทศต่างๆ 
กลับมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องดังแสดงในรูปที่ 3-9 และเป็นแรงผลักดันให้ผู้ใช้ไฟฟ้าติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า
และเปลี่ยนสถานะเป็น Prosumer เพิ่มขึ้น ซึ่งในเวลาที่ Prosumer ผลิตไฟฟ้าได้เกินความต้องการใช้ไฟฟ้า
ของตน หากไม่มีมาตรการรับซื้อไฟฟ้ารองรับไฟฟ้าส่วนเกิน Prosumer จะไม่มีรายได้เพื่อให้คืนทุนระบบผลิต
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ไฟฟ้าได้เร็วขึ้น และไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลเข้าสู่ระบบไฟฟ้าโดยไม่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ Prosumer หรือต้องถูก
ปล่อยทิ้งอย่างสูญเปล่า ในขณะที่ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มิได้ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าเป็นของตนเองก็ต้องการทางเลือกใน
การซื้อไฟฟ้าที่ราคาต่ำกว่าราคาไฟฟ้าจากระบบไฟฟ้าส่วนกลางหรือต้องการสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนในท้องถิ่นของตน จึงเกิดแนวคิดในการขายไฟฟ้าส่วนเกินของ Prosumer ให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าใน
รูปแบบ Peer-to-Peer หรือ P2P ขึ้น 

 
รูปที ่3-9 ราคาค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยของกลุ่มประเทศ OECD1 [7] 

ด้วยจำนวน Prosumer ที่มีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องผนวกกับแนวคิดของการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer 
แบบ P2P ที่ได้รับความสนใจเป็นวงกว้างมากยิ่งขึ้น หลายประเทศตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อ
อุตสาหกรรมไฟฟ้ารวมถึงโอกาสและความท้าทายต่างๆ จึงเกิดโครงการทดลองและการดำเนินการเชิงพาณิชย์
ที่เกี่ยวข้องกับ Prosumer รวมถึงโครงการเกี่ยวกับการซื้อขายแบบ P2P ขึ้นในหลายประเทศ เช่น เกาหลีใต้ 
เยอรมัน เนเธอร์แลนด ์ออสเตรเลีย ญี่ปุ น มาเลเซีย เป็นต้น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่จะมีการเปิดตลาดการ
ซื้อขายไฟฟ้าจาก Prosumer ในรูปแบบ P2P ในประเทศต่างๆ ในอนาคต 

 

 
1 ประเทศในกลุ่ม OECD (เรียงตามชื่อ) ได้แก่ เกาหลีใต้ เดนมาร์ก เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม เม็กซิโก เยอรมนี เอสโตเนีย แคนาดา โคลัมเบีย 
โปแลนด์ โปรตุเกส ไอซ์แลนด์ ไอร์แลนด์ กรีซ ชิลี ญี่ปุ น ตุรกี นอร์เวย์ นิวซีแลนด์ ฝรั่งเศส ฟินแลนด์ ลักเซมเบิร์ก ลัตเวีย ลิทัวเนีย สเปน 
สโลวีเนีย สวิตเซอร์แลนด์ สวีเดน สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐเช็ก สาธารณรัฐสโลวัก ออสเตรเลีย ออสเตรีย อังกฤษ อิตาลี อิสราเอล ฮังการี 
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รูปที ่3-10 ตัวอย่างโครงการซื้อขายไฟฟ้าจาก Prosumer แบบ P2P ในต่างประเทศ 

3.1.3 สรุปสถานการณ์ของการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ในต่างประเทศ 

แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของ Prosumer ในต่างประเทศมีสาเหตุมาจากปัจจัยหลักสามประการคือ ปัจจัย
ด้านประสิทธิภาพของระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ที่สูงขึ้นตามพัฒนาการของเทคโนโลยี  ต้นทุนในการ
ติดตั้งผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ที่ลดต่ำลงอย่างต่อเนื่องรวมถึงการติดตั้งที่สะดวกและง่ายดายยิ่งขึ้น  และการ
ตระหนักถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในระยะแรกที่การลงทุนในระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์บน
หลังคายังไม่คุ้มค่า ภาครัฐของหลายประเทศมีมาตรการส่งเสริมเพื่อจูงใจมีการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์บนหลังคาเพิ่มขึ้นโดยใช้กลไกการรับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินของ Prosumer อย่างเช่น รูปแบบ Feed-
in-Tariff ซึ่งเป็นรูปแบบที่อิงกับต้นทุนที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า ต่อมาเมื่อต้นทุนของการติดตั้งและผลิตไฟฟ้าด้วย
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์บนหลังคาลดต่ำลงอย่างต่อเนื่อง ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้งระบบฯ หรือ Prosumer 
สามารถได้รับผลประโยชน์จากการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าและมีระยะคืนทุนได้ที่สั้นลงจนการสนับสนุน
จากภาครัฐในรูปแบบการรับซื้อไฟฟ้าจึงไม่จำเป็นอีกต่อไป อย่างไรก็ดี ในช่วงเวลาที่การผลิตไฟฟ้าของ 
Prosumer มีมากเกินความต้องการ หากไม่สามารถขายไฟฟ้าส่วนเกินนี้ให้แก่ภาครัฐได้ ไฟฟ้าส่วนเกินนี้ก็จะ
ไหลเข้าสู่ระบบไฟฟ้าโดยที่ Prosumer ไม่ได้รับผลตอบแทนใดๆ หรือถูกปล่อยทิ้งไปอย่างเปล่าประโยชน์ จึง
เกิดแนวความคิดในการนำไฟฟ้าส่วนเกินของ Prosumer มาซื้อขายให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้า และ หรือ Prosumer 
เพื ่อให้ Prosumer มีโอกาสสร้างรายได้เพิ ่มเติม ลดระยะคืนทุนระบบฯ ให้สั ้นลง ส่วนผู ้ซื ้อไฟฟ้าจาก 
Prosumer ก็จะมีโอกาสในการเข้าถึงไฟฟ้าในราคาที่ต่ำกว่าราคาที่ซื้อจากระบบไฟฟ้าส่วนกลาง รวมถึงมีส่วน
ช่วยในการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน จึงกลายเป็นที่มาของโครงการซื้อขายไฟฟ้าของ 
Prosumer แบบ P2P ในหลายประเทศ 

สถานการณ์ของการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ในต่างประเทศสามารถสรุปเป็นแผนภาพ
ได้ดังรูปที ่3-11  
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รูปที ่3-11 แผนภาพสรุปสถานการณ์การซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ในต่างประเทศ 

  

ประสิทธิภาพระบบผลิตไฟฟ้า
พลังแสงอาทิตย์สูงข้ึน

ต้นทุนระบบผลิตไฟฟ้าพลัง
แสงอาทิตย์ลดลง

การตระหนักถึงการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก

จ านวน Prosumer เพิ่มข้ึน

มีการรับซ้ือไฟฟ้าส่วนเกินจาก Prosumer เข้าสู่ระบบไฟฟ้า

อัตรารับซ้ือไฟฟ้าจาก Prosumer ต่ าลง เน่ืองจากต้นทุนระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทติย์ลดลง
อย่างต่อเน่ือง ระยะคืนทุนส้ันลง ไม่จ าเป็นต้องได้รบัการสนับสนุนจากภาครฐั

เกิดการพัฒนารูปแบบการซ้ือขายไฟฟ้าของ Prosumer เพ่ือรองรับความต้องการสร้างรายไดจ้าก
ไฟฟ้าส่วนเกินของ Prosumer และความต้องการใช้พลังงานหมนุเวียนในท้องถ่ิน

โครงการการซ้ือขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P เริ่มมีมากข้ึนในหลายประเทศ

การส่งเสริมจากภาครัฐใน
รูปแบบการรับซ้ือไฟฟ้า

การส่งเสริมจากภาครัฐลดลง
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3.2 ทบทวนสถานการณ์ของการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ในประเทศ รวมถึง
นโยบาย แผน และผลการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ Prosumer แบบ P2P 

3.2.1 สถานการณ์ของการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ในประเทศไทย 

สำหรับประเทศไทย การดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมที่เกี่ยวข้องกับ Prosumer มีจุดเริ่มจากการรับ
ซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ FiT โดยภาครัฐ ซึ่งเป็นลำดับพัฒนาการในรูปแบบเดียวกับใน
ต่างประเทศ โดยในช่วงแรกมีการประกาศอัตรา FiT สูงเพื่อสร้างแรงจูงใจและชดเชยเงินลงทุนที่สูงในขณะนั้น 
และปรับลดอัตราและรูปแบบการรับซื้อเป็นลำดับตามต้นทุนที่ลดต่ำลงดังจะเห็นได้จากรูปที ่3-12 

 
รูปที ่3-12 ลำดับของการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์บนหลังคาในประเทศไทย 

โดยช่วงการรับซื้อหลักที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็น Prosumer ที่ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์บน
หลังคาในกลุ่มบ้านอยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์ ดังต่อไปนี ้

▪ พ.ศ. 2556 – 2557 การรับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in-Tariff 

▪ พ.ศ. 2559 เปิดโครงการนำร่อง (Pilot) 100 เมกะวัตต์ เพื่อส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าใช้เอง แต่ไม่มี
การให้ค่าตอบแทนสำหรับไฟฟ้าส่วนเกินที่ไหลเข้าระบบไฟฟ้า 

▪ พ.ศ. 2562 โครงการโซลาร์ภาคประชาชน รับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินที่ไหลเข้าระบบไฟฟ้าที่ 1.68 บาท
ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง โดยเปิดรับจำกัดปีละ 100 เมกะวัตต ์(คิดจากกำลังการผลิตติดตั้ง) เป็นเวลา 10 ปี 

ซึ่งการดำเนินการข้างต้นทั้งหมดเป็นการรับซื้อไฟฟ้าโดยภาครัฐ มิใช่การซื้อขายกันระหว่าง Prosumer 
และผู้ใช้ไฟฟ้าจึงยังมิใช่รูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P 

อย่างไรก็ดี แม้ว่าในประเทศไทย Prosumer ยังมีจำนวนและการแพร่กระจายไม่มากนัก แต่จาก
แนวโน้มของ Prosumer ที่เพิ่มขึ้นในต่างประเทศ หลายภาคส่วนในประเทศไทยได้ตระหนักถึงแนวโน้มและ
ความเป็นไปได้ที่ Prosumer ในประเทศไทยจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นและเกิดแรงผลักดันให้เกิดการซื้อขายไฟฟ้า
ของ Prosumer ขึ้นในทิศทางเดียวกัน จึงได้ดำเนินการศึกษา วางนโยบาย เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับ
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น โดยมีการดำเนินการสำคัญที่เกี่ยวข้องกับ Prosumer อย่างชัดเจน 2 ประเภทได้แก่  

FiT phase I (25 ป  
- บ้านอยู่อาศัย ≤6.96 บาท หน่วย
- ธุรกิจ/รง. ›10-250 kW 6.55
บาท หน่วย

FiT phase II (25 ป  
- บ้านอยู่อาศัย ≤ 6.85 บาท 
หน่วย

Fit Solar หน่วยงานรา การ
และสหกรณ์

- 5.66 บาท หน่วย (25 ปี) 
สถานะ 272 MWp

Pilot Solar Rooftop Project
- สถานะ 6 MWp

Fit Solar หน่วยงานรา การและ
สหกรณ์ Phase II

- 4.12 บาท/หน่วย (25 ปี)
สถานะ 160 MWp

Net metering
- ไม่มีประกาศ

Household scheme
- 1.68 บาท หน่วย
สถานะ   1.5 MWp

2554 2556 2558 2559 2560 2561 2562 25632557
พ ศ 
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1. การกำหนดนโยบายระดับสูง ได้แก ่แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน 

2. การเตรียมพร้อมของหน่วยงานต่างๆ ในประเทศ 

หมายเหตุ ในส่วนของการทบทวนนี้ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์บนหลังคา จะมีการใช้คำว่า โซลาร์รูฟ 
หรือคำอ่ืนที่สื่อความหมายเดียวกันตามต้นฉบับ 

3.2.2 แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน 

แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน [8] เป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิรูปประเทศ มีเป้าหมายคือ การปรับปรุง
โครงสร้างการบริหารจัดการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับของประชาชน ส่งเสริมด้านเทคโนโลยีและ
การมีส่วนร่วมของประชาชน ให้การบริหารจัดการด้านพลังงานมีธรรมาภิบาล มีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน
พลังงาน และการลงทุนใน อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับด้านพลังงาน โดยแผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงานจะมี
ประเด็นการปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P อยู ่2 ด้าน คือ  

1. ด้านการสนับสนุนพลังงานทดแทนเพื่อการส่งเสริมการแข่งขันและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ (ด้านที่ 
4) ที่กล่าวถึงการส่งเสริมการติดต้ังโซลาร์รูฟอย่างเสรี (ประเด็นการปฏริูปที ่3-11) และ 

2. ด้านไฟฟ้า (ด้านที่ 2) ในส่วนของการส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพื่อเพิ่มการแข่งขัน (ประเด็นการปฏิรูป
ที่ 3-5) เพื่อใช้ในการรองรับให้ผู้ติดตั้งโซลาร์รูฟสามารถซื้อขายไฟฟ้าได ้นอกจากนี้ต้องพิจารณาถึงประเด็นของ
โครงสร้างแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้า (ประเด็นการปฏิรูปที่ 3-4) ที่อาจต้องมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้อง
กับการเข้ามาของ Prosumer 

โดยการทบทวนในหัวข้อนี้จะเรียงประเด็นตามลำดับตามความเกี่ยวข้องกับการซื้อขายไฟฟ้าของ  
Prosumer 

3.2.2.1 การส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์รูฟอย่างเสรี (ประเด็นการปฏิรูปที ่3-11  

ประเด็นการปฏิรูปที่ 3-11 การส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์รูฟอย่างเสรีมีการกำหนดเป้าหมายหรือผล
อันพึงประสงค์ทั้งหมด 4 ข้อ โดยมีเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับ Prosumer ที่เห็นได้ชัดเจนคือ 

เป้าหมายข้อที่ 1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตสำนักในการมีส่วนร่วมในการผลิตพลังงานทดแทน โดย
การติดตั้งโซลาร์รูฟได้อย่างเสรีเพื่อใช้ไฟฟ้าในบ้านหรืออาคารของตนเอง 

เป้าหมายข้อที่ 2 มีการซื้อขายไฟฟ้าที่ผลิตจากโซลาร์รูฟระหว่างเอกชน-เอกชน เอกชน-ราชการ 
และหน่วยงานต่างๆ ได้อย่างเสรี 

ในเป้าหมายข้อที่ 1 เป็นการเสนอแนวทางดำเนินการเพื่อส่งเสริมให้ผู้ใช้ไฟฟ้าในกลุ่มบ้านอยู่อาศัย
และกิจการต่างๆ ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์บนหลังคา ซึ่งหมายถึง การส่งเสริมให้ผู้ใช้ไฟฟ้าเปลี่ยน
สถานะเป็น Prosumer ส่วนเป้าหมายข้อที่ 2 เป็นการเสนอแนวทางให้เกิดการซื้อขายระหว่าง Prosumer ซึ่ง
ในส่วนของการซื ้อขายไฟฟ้าระหว่างเอกชน-เอกชน เอกชน-ราชการ และหน่วยงานต่างๆ นั ้นมิได้สื่อ
ความหมายถึงการขายไฟฟ้าในรูปแบบที่มีการรับซื้อไฟฟ้าโดยภาครัฐ  แต่เป็นรูปแบบการซื้อขายระหว่างผู้ใช้
ไฟฟ้าและ Prosumer ในข้อนี้จึงเป็นเป้าหมายสำหรับการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P อย่าง
ชัดเจน โดยเป้าหมายทั้งหมดมีกรอบระยะเวลาในการดำเนินการ 5 ปี 
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ในส่วนของหลักการเหตุผล มีการกล่าวถึงการส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์รูฟโดยภาครัฐที่ผ่านมา โดย
ในอดีตการลงทุนติดตั้งโซลาร์รูฟไม่มีความคุ้มค่าต่อการลงทุนและมีระยะเวลาการคืนทุนยาวนานมากกว่า  20 
ปี ภาครัฐจึงต้องออกมาตรการส่งเสริมด้วยการรับซื้อไฟฟ้าในอัตราพิเศษ กล่าวคือ ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า 
(Adder) และ Feed-in Tariff เพื่อจูงใจให้เกิดการติดตั้ง อย่างไรก็ดี ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 ราคาของระบบโซลาร์
รูฟได้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญจนไม่จำเป็นต้องมีการสนับสนุนจากภาครัฐอีกต่อไป จึงคาดว่าตั้งแต่ พ.ศ. 2561 
การติดตั้งโซลาร์รูฟจะเกิดขึ้นอย่างแพร่หลายโดยที่ผู้ที่ลงทุนติดตั้งโซลาร์รูฟจะได้ผลตอบแทนในระยะยาวจาก
การประหยัดค่าไฟฟ้า 

การดำเนินการในส่วนของการส่งเสริมโซลาร์รูฟโดยภาครัฐ กล่าวคือ โครงการนำร่องโซลาร์รูฟเสรี 
และ โครงการโซลาร์รูฟแบบ Net Billing นั้น ไฟฟ้าส่วนเกินที่เหลือจากการใช้เองไหลเข้าสู่โครงข่ายของการ
ไฟฟ้าฯ โดยไม่มีค่าตอบแทนหรือมีค่าตอบแทนในอัตราที่ต่ำกว่าราคาขายส่งไฟฟ้า ยังเป็นรูปแบบของการขาย
ไฟฟ้าให้แก่ภาครัฐ ไม่มีองค์ประกอบของการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ในประเด็นการปฏิรูปที่ 
3-11 จึงได้เสนอหลักการว่า การปฏิรูปในเรื่องโซลาร์รูฟเสรี มีความจำเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม
กับบริบท สภาวะเหตุการณ์ของตลาดและมาตรการของภาครัฐ โดยมีข้อเสนอดังแสดงในรูปที ่3-13 

 
รูปที ่3-13 ข้อเสนอสำหรับการส่งเสริมการติดต้ังโซลาร์รูฟ [8] 

ซึ่งจะเห็นได้ว่า ข้อเสนอแนะแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ รูปแบบโครงการ Net Billing ที่ยังคงเป็น
การรับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินโดยภาครัฐ และ รูปแบบโครงการโซล่าร์รูฟเสรี ที่ไฟฟ้าส่วนเกินจากการใช้เองสามารถ
ขายให้แก่เอกชน หน่วยงานต่างๆ ได ้ซึ่งก็คือการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P นั่นเอง 

ในส่วนของข้อเสนอแนวทางดำเนินการปฏิรูปตามประเด็นการปฏิรูปที่ 3-11 มีการจัดทำข้อเสนอ 
10 ข้อเพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงานต่างๆ ดำเนินการ โดยมีสาระสำคัญดังต่อไปนี ้
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ข้อเสนอที ่1 ให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ออกระเบียบว่า
ด้วยการส่งเสริมกิจการโซลาร์รูฟเสรี 

ข้อเสนอที ่2 ให้การไฟฟ้าฝ ายจำหน่ายและสำนักงาน กกพ. ออกข้อกำหนดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ 
การใช้บริการ และการปฏิบัติการ ระบบโครงข่ายไฟฟ้าโดยเร็ว รวมถึงการกำหนดอัตราค่าบริการในการใช้หรือ
เชื่อมต่อที่เหมาะสมและเป็นธรรม 

ข้อเสนอที ่3 ให้สำนักงาน กกพ. และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ออก
ระเบียบว่าด้วยการส่งเสริมให้มีการเก็บสะสมพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากโซลาร์รูฟและนำกลับมาใช้ใหม่ 

ข้อเสนอที ่4 ให้สำนักงาน กกพ. และ พพ. จัดทำร่างแก้ไขพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเรื่องพลังงาน
ควบคุม โดยให้โซลาร์รูฟที่มีขนาดไม่เกิน 1,000 กิโลวัตต ์(kWp) ไม่เป็นพลังงานควบคุม 

ข้อเสนอที ่5 ให้สามการไฟฟ้าแก้ไขระเบียบว่าด้วยการเชื ่อมต่อโซลาร์รูฟกับระบบของฝ าย
จำหน่าย 

ข้อเสนอที ่6 ให้ทุกกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เชิญชวนให้ติดต้ังโซลาร์รูฟ 

ข้อเสนอที ่7 ให้กรมบัญชีกลางปรับปรุงระเบียบจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานราชการให้สามารถติดตั้ง
โซลาร์รูฟเพื่อประหยัดการใช้ไฟฟ้าของส่วนราชการ 

ข้อเสนอที ่8 ให้สำนักงาน กกพ. จัดตั้งหน่วยงาน One stop service ที่สามารถออกใบอนุญาต
การผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์รูฟได ้   

ข้อเสนอที ่9 ให้ พพ. พิจารณาศักยภาพการผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ของประเทศไทยเพื่อใช้
ในการปรับปรุงแผน AEDP2015 

ข้อเสนอที ่10 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการทำวิจัยและพัฒนาเกี ่ยวกับเทคโนโลยีโซลาร์รูฟ  ให้มี
มาตรฐานการติดตั้งและมาตรฐานผู้ให้บริการติดตั้งโซลาร์รูฟ รวมทั้งมาตรการการบริหารจัดการกากของเสีย
เมื่อหมดอายุการใช้งานแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 

โดยมีการคาดหวังผลว่า หากมีการปฏิรูปปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ต่างๆ ให้โซลาร์
รูฟสามารถเกิดขึ้นได้อย่างเสรี คาดว่าในระยะ 20 ปีในช่วง พ.ศ. 2561-2580 ประเทศไทยจะสามารถมีโซลาร์
รูฟมากถึง 1 ล้านชุด คิดเป็นกำลังการผลิตไฟฟ้าถึง 25,000 เมกะวัตต ์(MWp) 

แม้ว่าในข้อเสนอทั้ง 10 ข้อจะไม่มีการกล่าวถึงการซื้อชายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P อย่าง
ชัดเจน แต่ในรายละเอียดเป้าหมายของการออกหรือแก้ไขกฏระเบียบของหน่วยงานมีการระบุเป้าหมายในการ
ซื้อขายไฟฟ้าระหว่างเอกชน-เอกชน เอกชน-ราชการ และหน่วยงานต่างๆ ได้อย่างเสรี ซึ่งก็คือการดำเนินการ
เพื่อรองรับการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P นั่นเอง 

3.2.2.2 การส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพื่อเพิ่มการแข่งขัน (ประเด็นการปฏิรูปที ่3-5  

ประเด็นการปฏริูปที่ 3-5 ส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพื่อเพิ่มการแข่งขันมีการกำหนดเป้าหมายหรือผลอัน
พึงประสงค์ทั้งหมด 2 ข้อ โดยทั้งสองมีความเกี่ยวข้องกับ Prosumer คือ 
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เป้าหมายข้อที ่1 การส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพื่อเพิ่มการแข่งขันภายใต้การกำกับให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุดและคงไว้ซึ่งความมั่นคง ที่ใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตและซื้อขายไฟฟ้ากันเองภายในชุมชนและครัวเรือน 
ซึ่งจะทำให้ภาครัฐไม่ต้องจัดหางบประมาณมาสนับสนุนเป็นพิเศษดังเช่น FiT หรือ Adder 

เป้าหมายข้อที ่2 เสนอแนะรูปแบบโครงสร้างกิจการไฟฟ้าของประเทศไทยที่เหมาะสมกับรูปแบบ
ที่เปลี่ยนแปลงไปของกิจการไฟฟ้า 

เป้าหมายข้อที่ 1 เป็นแนวทางในการส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพื่อเพิ่มการแข่งขันเพื่อรองรับการใช้
พลังงานทดแทนและการซื้อขายไฟฟ้าที่ผลิตได้ในชุมชน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน แบ่งปันไฟฟ้าด้วยการซื้อ
ขายกันเองซึ่งแตกต่างจากการดำเนินการที่ผ่านมาที่ภาครัฐต้องให้การสนับสนุนในการรับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ  
Adder หรือ FiT ซึ่งเป็นภาระต่อผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งประเทศ ส่วนเป้าหมายข้อที ่2 เป็นข้อเสนอให้จัดทำข้อเสนอแนะ
ในการปรับรูปแบบโครงสร้างกิจการไฟฟ้าของประเทศไทยเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ใช้ไฟฟ้า
ที่จะเปลี่ยนสถานะเป็น Prosumer เพิ่มขึ้น อันเป็นผลมาจากความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีของระบบผลิต
ไฟฟ้า โครงสร้างกิจการไฟฟ้าของประเทศไทยจึงต้องมีการปรับตัวเพื่อรองรับการแข่งขันที่จะเกิดขึ้น จากเดิมที่
เป็นระบบรวมศูนย์ (Centralized system) เพียงอย่างเดียว เป้าหมายทั้งสองข้อมีกรอบระยะเวลาในการ
ดำเนินการ 2 ปี 

ในส่วนของหลักการเหตุผล มีการกล่าวถึงโครงสร้างกิจการไฟฟ้าของประเทศไทยซึ่งเป็น “ระบบผู้
ซื้อรายเดียว” หรือ Enhanced Single Buyer ซึ่งเอกชนไม่สามารถขายไฟฟ้ากันเองหรือขายตรงให้กับผู้ใช้
ไฟฟ้าได้ อย่างไรก็ดี การเกิดขึ้นของ Prosumer ระบบการค้าปลีกไฟฟ้าหรือ Retail และการเปิดการเชื่อมต่อ
ให้แก่บุคคลที่สามหรือ Third Party Access (TPA) จะส่งผลให้กิจการไฟฟ้าต้องปรับตัวอย่างหลีกเลี่ยงไมได้  
เพราะเมื่อใดที่ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและระบบกักเก็บพลังงานลดต่ำลง  ผู้ใช้ไฟฟ้าเริ่ม
ผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เองมากขึ้น จะทำให้การผลิต ส่ง และจำหน่ายไฟฟ้าในลักษณะผูกขาดแบบเดิมจะถูกลดทอน
ความสำคัญลงไปอย่างต่อเนื่อง 

ในส่วนของข้อเสนอแนวทางดำเนินการปฏิรูปตามประเด็นการปฏิรูปที่ 3-5 มีการจัดทำข้อเสนอซึ่ง
แบ่งออกเป็น 3 ระยะ โดยมีสาระสำคัญดังต่อไปน้ี 

ระยะสั้น แต่งต้ังคณะทำงานศึกษาการส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพื่อเพิ่มการแข่งขันที่ใช้พลังงานทดแทน
ในระดับชุมชนและระดับครัวเรือน เพื่อส่งเสริมให้เกิด Distributed Energy Resource (DER) หรือแหล่ง
พลังงานแบบกระจายศูนย ์

ระยะกลาง จัดทำร่างระเบียบการส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพื่อเพิ่มการแข่งขันที่ใช้พลังงานทดแทน 

ระยะยาว ประกาศใช้ระเบียบการส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพื่อเพิ่มการแข่งขันที่ใช้พลังงานทดแทนโดย
กำหนดรูปแบบโครงสร้างกิจการไฟฟ้าที่เหมาะสมกับประเทศไทย ที่เอื้อให้เกิดการแข่งขันจากการผลิตไฟฟ้าทั้ง
ในส่วนของไฟฟ้าจากระบบ Centralized และผู้ผลิตไฟฟ้าไว้ใช้เอง โดยมอบหมายให้สำนักงานนโยบายและ
แผนพลังงานดำเนินการศึกษา 
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3.2.2.3 โครงสร้างแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้า (ประเด็นการปฏิรูปที ่3-4  

ประเด็นการปฏิรูปที่ 3-4 โครงสร้างแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้า มีเป้าหมายในการวางแผน
พัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยโดยการคำนึงถึงการกำหนดสัดส่วนเชื้อเพลิงที่สมดุลและความเสี่ยง
ของการจัดหาเชื้อเพลิงทั้งระบบ ความสามารถในการพึ่งพาตนเองของประเทศในการผลิตไฟฟ้า กำลังผลิต
สำรองที่เหมาะสมสำหรับโรงไฟฟ้าหลักและไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การ
กระจายระบบผลิตไฟฟ้าและการบริหารแหล่งเชื้อเพลิงตามศักยภาพที่มีรายละเอียดแยกตามภูมิภาค การผลิต
ไฟฟ้าใช้เองของผู้ใช้ไฟฟ้า (Prosumer) และข้อมูลระบบส่งไฟฟ้าเพื่อความมั่นคงและประสิทธิภาพด้านระบบ
ไฟฟ้า รวมถึงการปฏิรูปโครงสร้างค่าไฟฟ้าทั้งระบบ 

ซึ่งจะเห็นได้ว่า แนวทางการปฏิรูปได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการนำกำลังไฟฟ้าที่ผลิตได้จาก 
Prosumer มาใช้ในการวางแผนพัฒนาการผลิตไฟฟ้าเพื่อมิให้เกิดการลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าหลักที่มากเกินไป  
เป้าหมายของประเด็นการปฏริูปที ่3-4 นี้มีกรอบระยะเวลาในการดำเนินการ 2 ปี 

แม้ว่าในประเด็นการปฏริูปที่ 3-4 นี้จะมิได้ลงรายละเอียดในเชิงลึกเกี่ยวกับ Prosumer หรือการซื้อ
ขายไฟฟา้ของ Prosumer แต่มีการเสนอแนะแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าโดยพิจารณา
เงื่อนไขด้านกำลังการผลิตและการส่งจ่ายไฟฟ้าให้เหมาะสมเพียงพอกับความต้องการใช้ไฟฟ้ารายภาค ซึ่งการ
ดำเนินการในส่วนนี้ การนำกำลังการผลิตไฟฟ้าและการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P เข้าร่วม
พิจารณาจะมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นเมื่อ Prosumer มีจำนวนมากขึ้นในอนาคต เนื่องจากหากภาคหรือพื้นที่ใด
มี Prosumer จำนวนมาก ความต้องการใช้ไฟฟ้าในภาคหรือพื้นที่นั ้นก็จะลดลงในช่วงเวลาที่  Prosumer 
สามารถผลิตไฟฟ้าใช้เองได้ ซึ่งการวางแผนโดยนำกำลังการผลิตของ Prosumer ร่วมพิจารณาจะช่วยให้ระบบ
ไฟฟ้าสามารถรองรับความผันผวนหรือปรับการดำเนินการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

3.2.2.4 ข้อสังเกตต่อแผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน 

แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงานได้นำเสนอแนวทางที่เกี่ยวข้องกับ Prosumer และการซื้อขาย
ไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ไว้อย่างน่าสนใจ โดยในประเด็นการปฏิรูปที่ 3-11 เป้าหมายข้อที่ 1 ระบุถึง
การส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์รูฟอย่างเสรีเพื่อให้ใช้ไฟฟ้าในบ้านหรืออาคารของตนเอง ซึ่งหมายถึง การส่งเสริม
ให้ผู้ใช้ไฟฟ้าเปลี่ยนสถานะเป็น Prosumer ส่วนเป้าหมายข้อที่ 2 ระบุถึงการซื้อขายไฟฟ้าที่ผลิตจากโซลาร์รูฟ
ระหว่างเอกชน ราชการ และหน่วยงานต่างๆ อย่างเสรี ซึ ่งหมายถึงการส่งเสริมการซื ้อขายไฟฟ้าของ 
Prosumer แบบ P2P นั่นเอง นอกจากนี้ในส่วนของข้อเสนอแนวทางปฏิบัติยังมีการกล่าวถึงปัจจัยที่จะทำให้
การซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P เกิดขึ้นได้คือ การออกข้อกำหนดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อระบบ
โครงข่ายไฟฟ้ารวมถึงอัตราค่าบริการการใช้โครงข่ายไฟฟ้าหรือ  Wheeling charge และการผ่อนคลาย
ข้อจำกัดเกี่ยวการพลังงานควบคุม เป็นต้น 

ในส่วนของประเด็นการปฏิรูปที่ 3-5 ระบุถึงการส่งเสริมกิจการไฟฟ้าภายใต้การกำกับที่ใช้พลังงาน
ทดแทนที่ผลิตและซื้อขายไฟฟ้ากันเองภายในชุมชนและครัวเรือน ซึ่งจะทำให้ภาครัฐไม่ต้องจัดหางบประมาณ
มาสนับสนุนเป็นพิเศษดังเช่น FiT หรือ Adder ซึ่งหมายความว่า รูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer จะ
ไม่อยู่ในรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าโดยภาครัฐอีกต่อไป แต่เป็นการแบ่งปันไฟฟ้าด้วยการซื้อขายกันเองระหว่าง
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Prosumer และผู้ใช้ไฟฟ้า ซึ่งในการดำเนินการเช่นนี้โครงสร้างกิจการไฟฟ้าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อ
รองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น 

ในประเด็นการปฏริูปที ่3-4 เป็นส่วนของการปรับแผนพัฒนาการผลิตไฟฟ้าที่แต่เดิมเน้นที่การจัดหา
ไฟฟ้าโดยภาครัฐ ให้รองรับการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่จะคาดว่าจะเกิดขึ้นจากการผลิตไฟฟ้าใช้เองของ  
Prosumer ซึ่งเป็นการผลิตไฟฟ้าแบบกระจายศูนย์และมีการใช้ไฟฟ้าที่ผลิตได้ใกล้กับแหล่งผลิตไฟฟ้ามากขึ้น  
ทั้งนี้เพื่อมิให้เกิดการลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าหลักที่มากเกินไปและเพื่อให้ระบบไฟฟ้าสามารถรองรับความผันผวน
จากรูปแบบการใช้ไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงได้ทันท่วงที 

จากทั้งหมดที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ได้สะท้อนให้เห็นการตระหนัก
ถึงปัจจัยการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านพัฒนาการของเทคโนโลยี ต้นทุนของระบบผลิตไฟฟ้าพลัง
แสงอาทิตย์บนหลังคาที่ลดต่ำลง ความพยายามในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งจะผลักดันให้จำนวน
ของผู้ใช้ไฟฟ้าที่เปลี่ยนสถานะเป็น Prosumer มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้สามารถนำไฟฟ้าที่
ผลิตจาก Prosumer มาใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า จึงมีการนำเสนอแนวทางดำเนินการต่างๆ เพื่อให้การซื้อ
ขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P เกิดขึ้นได้ และเพื่อให้เกิดการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้มีการ
เสนอแนวทางดำเนินการที่จำเป็นให้แก่หน่วยงานภาครัฐ  เพื่อให้เกิดการปรับตัวและเตรียมพร้อมรองรับ
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้า โดยในหลายส่วนจะสามารถเห็นได้จากการเตรียมความพร้อมของหน่วยงาน
ต่างๆ ในประเทศที่จะกล่าวถึงต่อไป 

3.2.3 การเตรียมความพร้อมของหน่วยงานต่างๆ ในประเทศ 

ด้วยแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของ Prosumer ในต่างประเทศอันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ ที่ได้กล่าวไว้
เบื้องต้น หน่วยงานต่างๆ ในประเทศไทยตระหนักถึงความเป็นไปได้ที่ปัจจัยดังกล่าวจะส่งผลให้ Prosumer ใน
ประเทศไทยมีจำนวนเพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกัน จึงดำเนินการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการไฟฟ้าที่ดำเนินการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อม
สามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มหลักคือ ฝ ายนโยบาย ฝ ายปฏิบัติการ และฝ ายกำกับกิจการไฟฟ้า 

3.2.3.1 ฝ ายนโยบาย 

ฝ ายนโยบายคือฝ ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านนโยบาย และแผนพลังงานเพื่อความยั่งยืนของ
ประเทศ จากการสืบค้นรายงานการศึกษาเพื่อการเตรียมความพร้อมจากฝ ายนโยบายที่เก่ียวข้องกับการซื้อขาย
ไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P พบว่ามีจำนวน 2 รายงาน คือ รายงานการเตรียมความพร้อมต่อนวัตกรรม 
Blockchain ทางเลือกใหม่ของผู้ใช้ไฟฟ้า [9] โดยคณะกรรมาธิการการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
(สนช.) และรายงานโครงการศึกษาการปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้ารองรับแนวโน้ม  Prosumer ของกิจการ
ไฟฟ้า [10] โดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) โดยมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายไฟฟ้า
ของ Prosumer แบบ P2P ดังนี ้
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3.2.2.1.1 รายงานการเตรียมความพร้อมต่อนวัตกรรม Blockchain ทางเลือกใหม่ของผู้ใ ้ไฟฟ้า 

คณะกรรมาธิการการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) จัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้นเนื่องจาก
เล็งเห็นว่า ในปัจจุบันเทคโนโลยี Blockchain เข้ามามีบทบาทในการทำธุรกรรมต่างๆ อย่างกว้างขวาง ทั้ง
ภาคอุตสาหกรรม ภาคการเงิน รวมถึงภาคอุตสาหกรรมพลังงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการซื้อขายไฟฟ้า
ระหว่างผู้ใช้ไฟฟ้า (Consumer) ซึ่งปรับเปลี่ยนเป็นผู้ผลิตไฟฟ้า (Producer) บางส่วน จึงเกิดการเปลี่ยนแปลง
เป็น Prosumer และทำธุรกรรมซื้อขายไฟฟ้าโดยตรงกับผู้ใช้ไฟฟ้าโดยไม่ต้องมีคนกลาง ซึ่งการทำธุรกรรมซื้อ
ขายไฟฟ้าดังกล่าวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยลำดับ อันอาจส่งผลกระทบต่อกิจการไฟฟ้าของประเทศหากไม่มีการ
เตรียมความพร้อม  

โดยผลการศึกษาเปิดเผยถึงผลกระทบดา้นบวกต่อเศรษฐกิจและสังคม ได้แก ่

1. การซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้ผู้ใช้ไฟฟ้ามีความ
สนใจในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนมากขึ้น ช่วยลดค่าใช้จ่ายและสามารถสร้างรายได้จาก
พลังงานที่เหลือใช ้

2. ผู้ใช้ไฟฟ้ามีทางเลือกมากขึ้นในการซื้อและขายไฟฟ้าตามความต้องการที่เหมาะสมของผู้ขาย
และผู้ซื ้อ ทำให้เกิดการแข่งขันในตลาด ซึ่งจะเป็นการพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการรวมถึงการเกิด
บริการใหม่ๆ 

3. ทำให้ธุรกิจการซื้อขาย ติดตั้ง บำรุงรักษา ระบบพลังงานหมุนเวียนขยายตัว สร้างงานและ
อาชีพ ทำให้เศรษฐกิจมีการขยายตัวและภาครัฐสามารถจัดเก็บภาษีได้มากขึ้น 

4. เป็นเครื่องมือสำคัญในการนำผู้ใช้งานระบบพลังงานหมุนเวียนหรือ Prosumer ที่อยู่นอก
ระบบการจัดการของภาครัฐกลับเข้ามาในระบบ ทำให้ภาครัฐได้รับข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็นต่อการบริหารจัด
การพลังงานในระดับประเทศ 

5. ช่วยผลักดันการลดปริมาณการผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

6. ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อไฟฟ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในชุมชนห่างไกลที่สายส่งไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึง 

อย่างไรก็ดี การเพิ่มขึ้นของการผลิตไฟฟ้าใช้เองและการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P 
ด้วยเทคโนโลย ีBlockchain คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อกิจการไฟฟ้าของประเทศไทยในด้านต่างๆ ไดแ้ก่ 

1. ประเด็นต่อการไฟฟ้าทั้งสามแห่ง เช่น ผลกระทบต่อการรักษาเสถียรภาพและความมั่นคงของ
ระบบไฟฟ้า การรับผิดชอบต้นทุนระบบไฟฟ้า ผลกระทบด้านโครงสร้างราคาไฟฟ้า เป็นต้น 

2. ประเด็นด้านกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายไฟฟ้าด้วยเทคโนโลย ีBlockchain  

3. ประเด็นด้านการจัดเก็บภาษีจากการซื้อขายไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยี Blockchain 

โดยในรายงานการศึกษามีข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องนำไป
พิจารณาปฏิบัติเพ่ือเตรียมพร้อมรองรับและบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 
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3.2.2.1.2 รายงานโครงการศึกษาการปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้ารองรับแนวโน้ม  Prosumer ของ
กิจการไฟฟ้า 

ด้วยพฤติกรรมของผู ้ใช้ไฟฟ้าที ่เปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจน เนื ่องมาจากการเปลี ่ยนแปลง
เทคโนโลยีในปัจจุบัน ทำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าตื่นตัวในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยตนเอง เกิดการหลอมรวมระหว่าง
ผู้ผลิตและผู้ใช้ หรือที่เรียกว่า Prosumer ซึ่งแนวโน้มของ Prosumer ที่เกิดขึ้นจะส่งผลให้กิจการไฟฟ้าต้อง
ปรับตัวอย่างหลักเลี ่ยงไม่ได้ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) จึงจัดทำรายงานเพื่อประเมิน
ศักยภาพของ Prosumer ที ่เป็นไปได้ในอนาคต รวมถึงรูปแบบการและกระบวนการซื ้อขายไฟฟ้าของ 
Prosumer การศึกษาข้อกำหนด เงื่อนไข ปัจจัย ที่เอื้อให้เกิดการแข่งขันในส่วนของการผลิตไฟฟ้าที่เป็นธรรม 
และแผนปฏิบัติการในการจัดตั้งตลาดกลางซื้อขายไฟฟ้าสำหรับ Prosumer โดยมีรายละเอียดโดยสังเขป
ดังต่อไปนี ้

1. การศึกษารูปแบบและแนวโน้มต้นทุนเทคโนโลย ีProsumer 

ในการวิเคราะห์เกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่จะเปลี่ยนเป็น  
Prosumer ในรายงานฉบับนี้พิจารณาโดยอิงหลักการกำหนดนิยามของพลังงานที่ยั ่งยืนของ The World 
Energy Council (WEC) ซึ่งมีองค์ประกอบของพลังงาน 3 มิติ (Energy trilemma) ได้แก่ ความมั่นคงด้าน
พลังงาน (Energy security) ความเสมอภาคทางพลังงาน (Energy equity) และ ความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Sustainability) ซึ่งจากการประเมินพบว่า เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าที่เหมาะสมสำหรับ 
Prosumer คือ เทคโนโลยีผลิตการไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา และเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจาก
วัสดุเหลือใช้ (เชื้อเพลิงชีวมวลและก๊าซชีวภาพ) แต่ในส่วนเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาตินั้น ไม่มี
ความเหมาะสำหรับ Prosumer 

2. การศึกษาศักยภาพและคาดการณ์แนวโน้มของ Prosumer 

สืบเนื่องจากการประเมินเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ Prosumer รายงานฉบับนี้จึงมุ่งเน้นการ
ประเมินศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา และพลังงานหมุนเวียนจากวัสดุเหลือใช้เป็นหลัก โดยใช้การ
ประเมิน 3 ขั้นตอนคือ ด้านเทคนิค (Technical potential) ด้านเศรษฐศาสตร์ (Economic potential) และ
ด้านการตลาด (Market potential) ซึ่งได้ผลการประเมินศักยภาพจากการผลิตไฟฟ้าใน พ.ศ. 2580 จาก
พลังงานจากวัสดุเหลือใช้ 1,616 เมกะวัตต์ และการผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์บนหลังคา 9,267-17,076 
เมกะวัตต ์ตามสถานการณท์ี่กำหนด 

3. การศึกษาข้อกำหนด เงื่อนไข ปัจจัยของ Prosumer 

จากการทบทวนข้อกำหนด เงื่อนไข ปัจจัยต่างๆ ได้มีข้อเสนอแนะในประเด็นหลัก 3 ประเด็น 
ได้แก่ ด้านโครงสร้าง ESB ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันซึ่งยังไม่เหมาะสมต่อการรองรับการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer 
ด้าน Uniform tariff ที ่จำกัดรูปแบบผู้ใช้ไฟฟ้าแต่ละประเภทให้มีอัตราค่าไฟฟ้าเดียวกัน  และด้านอัตรา
ค่าธรรมเนียมการขอใช้งานระบบโครงข่ายไฟฟ้าหรือ Wheeling charge ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในการซื้อ
ขายไฟฟ้าของ Prosumer แต่ยังไม่มีการประกาศใช้ 
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4. การศึกษาและนำเสนอรูปแบบตลาดกลางซื้อขายไฟฟ้าที่เหมาะสมกับแนวโน้ม Prosumer 

มีการนำเสนอรูปแบบของตลาดซื้อขายไฟฟ้าโดยคำนึงถึงความเหมาะสมของประเทศไทยใน
รูปแบบ Hybrid P2G & PG ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างการขายไฟฟ้าให้แก่ภาครัฐ (Prosumer to Grid 
หรือ P2G) และการซื้อขายระหว่าง Prosumer (Prosumer Group หรือ PG) โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ โดยระยะ
ที่ 1 จะเป็นรูปแบบของการรวบรวมไฟฟ้าเพื่อขายให้การไฟฟ้าฝ ายจำหน่าย ระยะที่ 2 มีการซื้อขายระหว่าง 
Prosumer และผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นลำดับแรก หากมีไฟฟ้าส่วนเหลือจึงรวบรวมขายให้แก่การไฟฟ้าฝ ายจำหน่าย 
และระยะที่ 3 จะคล้ายคลึงกับระยะที่สอง แต่ขอบเขตการซื้อขายจะกว้างขึ้น โดยแต่ละระยะจะไม่มีการ
กำหนดระยะเวลาตายตัว การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของระบบไฟฟ้าจะเป็นอย่างค่อยเป็นค่อยไปจนกว่าจะมี
ความพร้อมในแต่ละระยะ 

5. การศึกษาและกำหนดโครงสร้างการบริหาร 

ตลาดซื ้อขายไฟฟ้าที ่เกิดจากการผลิตโดย Prosumer ถือเป็นรูปแบบตลาดแบบใหม่ใน
ประเทศไทย ซึ่งอาจมีข้อจำกัดต่างๆ ที่ส่งผลต่อการซื้อขายไฟฟ้า ดังนั้นการศึกษาและกำหนดโครงสร้างการ
บริหาร บทบาท และอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการซื้อขายไฟฟ้าจึงเป็นสิ่งจำเป็น ในรายงานได้
เสนอแนวทางการแก้ไขที ่เกี ่ยวข้องในด้านของกฏหมาย เช่น การเพิ ่มขอบเขตอำนาจเกี ่ยวกับการออก
ใบอนุญาต การระบุขอบเขตอำนาจหน้าที่ ของ Market Operator การของใบอนุญาตของ Prosumer ให้
สะดวกและง่ายขึ้น รวมถึงมาตรการในการการกำกับดูแลและการติดตามประเมินผล 

6. การศึกษากรอบอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเสนอแนวทาง หลักการที่จำเป็น 

ในขั ้นตอนนี้มีการนำเสนอแนวทางการดำเนินงานหรือทางแก้ไขหากพบข้อจำกัด  และ
นำเสนอหลักการสำคัญที่จำเป็นต้องพิจารณาในการบัญญัติกฎหมายขึ้นใหม่ในกรณีที่จำเป็น  เพื่อนำเสนอ
กระบวนการจัดตั้งตลาดซื้อขายไฟฟ้าในส่วนของการผลิตไฟฟ้าจาก Prosumer สำหรับประเทศไทย โดยมี 
Market Operator เป็นผู้ดูแลการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer 

7. แนวทาง รูปแบบ กระบวนการ หลักเกณฑ์เง่ือนไขการซื้อขายไฟฟ้าจาก Prosumer 

ในขั้นตอนนี้มีการจัดทำข้อเสนอแนะในการกำหนดรูปแบบเงื่อนไข ขั้นตอนการซื้อขายไฟฟ้า 
และบทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้อง ที่ประกอบด้วย ผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งผู้ใช้ทั่วไปและผู้ใช้ไฟฟ้าที่สามารถผลิตไฟฟ้าเอง
ได้ ตัวแทนจำหน่ายไฟฟ้า ผู้ดำเนินการตลาดซื้อขายไฟฟ้า การไฟฟ้าทุกฝ าย รวมถึงกฎระเบียบที่ต้องปรับ
เพื่อให้มีความครอบคลุมประเด็นสำคัญ นอกจากนี้ยังเสนอให้มีการจัดทำโครงการสาธิต (Pilot Project) เพื่อ
ทดสอบความพร้อมสำหรับการซื้อขายไฟฟ้าจาก Prosumer 

8. แผนปฏิบัติการจัดการตั้งตลาดซื้อขายไฟฟ้าในส่วนของการผลิตไฟฟ้าจาก Prosumer 

จากผลการศึกษาข้างต้น รายงานฉบับนี้ได้เสนอแผนปฏิบัติการจัดตั้งตลาดซื้อขายไฟฟ้าใน
ส่วนของการผลิตไฟฟ้าจาก Prosumer โดยแบ่งเป็น 6 กิจกรรมคือ ด้านนโยบาย ด้านกฎหมาย ด้านการจัดตั้ง
ตลาด ด้านการกำหนดรายละเอียด การเริ่มซื้อขายไฟฟ้าซึ่งคาดว่าน่าจะเกิดขึ้นได้ในช่วงปลายปีที่  2 นับจาก



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษารูปแบบและการศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ Peer to Peer (P2P) 

 

หน้าที่ 3-21 
 

เริ่มต้นดำเนินการ และมีการการทบทวน ปรับปรุงในส่วนของนโยบาย กฎหมาย หลักเกณฑ์ และข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับตลาดซื้อขายไฟฟ้าอีกครั้งในช่วงปลายปีที ่5 

3.2.3.2 ฝ ายปฏิบัติการ 

ฝ ายปฏิบัติการคือหน่วยงานในกิจการไฟฟ้าที่มีหน้าที่ในด้านการผลิต ส่ง และจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่
ผู้ใช้ไฟฟ้า ประกอบด้วย 3 หน่วยงาน ได้แก่ การไฟฟ้าฝ ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
(กฟภ.) และการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ซึ่งเป็นกลุ่มหนึ่งในผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรายสำคัญหากมีการซื้อขายไฟฟ้า
ของ Prosumer แบบ P2P เกิดขึ้นในประเทศไทย เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 
การไฟฟ้าฯ จึงดำเนินการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ Prosumer และการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P 
จากการสืบค้นการศึกษาการเตรียมความพร้อมจากฝ ายปฏิบัติการเกี ่ยวข้องกับการซื ้อขายไฟฟ้าของ  
Prosumer แบบ P2P พบว่ามีจำนวน 2 รายงาน คือ รายงานการเตรียมความพร้อมรองรับ Prosumer 
สำหรับการไฟฟ้า [11] และโครงการวิจัยและพัฒนาแพลตฟอร์มตลาดกลางซื้อขายพลังงานไฟฟ้าแห่งชาติ และ
จัดทำแผนที่นำทางแพลตฟอร์มดิจิทัลการไฟฟ้าแห่งชาติ  [12] โดยเป็นการดำเนินการศึกษารวมกันของการ
ไฟฟ้าฯ ทั้งสามหน่วยงาน 

3.2.2.2.1 รายงานการเตรียมความพรอ้มรองรับ Prosumer สำหรับการไฟฟ้า 

ในปัจจุบันต้นทุนของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผงผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar rooftop) ที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าติดตั้งแผงเพื่อผลิตไฟฟ้า
ใช้เองหรือให้เอกชนลงทุนติดตั้งระบบให้ กลายเป็นผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มที่เรียกว่า Prosumer ทำให้เกิดการหลอม
รวมระหว่างผู้ผลิตกับผู้ใช้ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น แนวโน้มดังกล่าวส่งผลให้เกิดความซับซ้อนในการควบคุมและ
วางแผนระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการส่งจ่ายไฟฟ้ามากขึ้น อีกทั้งแนวโน้มการลงทุนกิจการผลิตไฟฟ้าที่ไม่ได้ทำ
สัญญากับการไฟฟ้าฯ เพิ่มสูงขึ้นซึ่งผู้ผลิตไฟฟ้าเหล่านี้ไม่ได้แจ้งข้อมูลต่อภาครัฐ ทำให้ภาครัฐไม่สามารถกำกับ
ดูแลและติดตามสถานการณ์ของการผลิตไฟฟ้าเหล่านี้ได้เต็มประสิทธิภาพ การไฟฟ้าฯ จึงดำเนินการศึกษานี้
เพื่อประกอบการวางแนวทาง การจัดทำแผนงานรองรับพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลง รวมถึงแนวโน้ม
ของนโยบายที่อาจส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรีต่อไปในอนาคต โดยมีรายละเอียดโดยสังเขปดังต่อไปนี ้

1. ผลการศึกษาศักยภาพการติดต้ังแผงผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา 

รายงานฉบับนี้อ้างอิงการประเมินศักยภาพของระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์บนหลังคา 
จากการศึกษา Thailand Grid Renewable Integration Assessment [13] ซึ ่งจัดทำโดย International 
Energy Agency (IEA) ซึ่งใช้หลักการพิจารณาจากปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลัง
แสงอาทิตย์บนหลังคา ได้แก่ พื้นที่หลังคาในช่วงเวลาที่ดำเนินการศึกษา ความเหมาะสมเชิงเศรษฐศาสตร์ เช่น 
การซื้อกลับ (อัตราค่าไฟฟ้าที่ภาครัฐซื้อจาก Prosumer หรือ Buy-back rate) อัตราการลดลงของราคาแผง 
Solar rooftop จากนั้นผู้ดำเนินการศึกษาได้พิจารณาขีดจำกัดสูงสุดของการติดตั้งแผง Solar rooftop ด้วย
ร้อยละ 15 ของพิกัดหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายเพิ่มเติม 

2. ผลกระทบและแนวทางการดำเนินงานเพื่อรองรับ Prosumer ในอนาคต 
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เนื่องจากแนวโน้มการติดตั้ง Solar Rooftop ของ Prosumer จากการประเมินศักยภาพ
พบว่าจะมีปริมาณที่มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าทุกภาคส่วน ในรายงานฉบับนี้มี
การคาดการณ์ถึงผลกระทบและแนวทางการรองรับ Prosumer โดยจำแนกในแต่ละด้านดังนี้ 

▪ ด้านโครงสร้างค่าไฟฟ้า จะเห็นได้ว่าหากมี Prosumer เข้ามาในระบบจะส่งผลให้อัตราค่า
ไฟฟ้าเฉลี่ยต่อหน่วยสูงขึ้น เนื่องจากระบบยังคงต้องลงทุนในระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าใน
ช่วงเวลาที่ Prosumer ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ ดังนั้นต้องมีการสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านโครงสร้างค่า
ไฟฟ้า รวมถึงการปรับปรุงโครงสร้างค่าไฟฟ้าให้สะท้อนต้นทุน และเป็นธรรมกับทุกฝ าย 

▪ ด้านระบบผลิตไฟฟ้า ได้รับผลจาก Prosumer ที่เพิ่มขึ้นในระบบส่งผลให้ระบบมีความ
ซับซ้อนมากขึ้น นอกจากนี้ความไม่แน่นอนในการผลิตไฟฟ้าของ Prosumer ที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านกำลังการ
ผลิตที่สูงมาก ทำให้ระบบผลิตไฟฟ้าต้องมีความยืดหยุ่นและควบคุมให้สามารถตอบสนองได้แบบทันท่วงที โดย
การจัดทำ RE Forecast รวมถึงการทบทวนสัญญาขั้นต่ำในการซื้อขายไฟฟ้า 

▪ ด้านระบบส่งไฟฟ้า เนื่องจากความไม่แน่นอนของ Prosumer ส่งผลให้เกิดปัญหาการ
ควบคุมแรงดันและคุณภาพไฟฟ้า จึงต้องมีการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรองรับความผันผวนที่เกิดขึ้น 

▪ ด้านระบบจำหน่าย ได้ร ับผลกระทบจาก Prosumer ทางด้านเทคนิค เช ่น Over 
investment รวมถึงความซับซ้อนในการพยากรณ์เนื ่องจากความคลาดเคลื่อนสูงของการผลิตไฟฟ้าของ 
Prosumer ซึ่งมีข้อเสนอแนะเพื่อใช้ในการบรรเทา เช่น การปรับปรุงโครงข่ายระบบจำหน่ายให้เป็น Smart 
Grid การนำระบบกักเก็บพลังงานมาใช้ในระบบ การควบคุมปริมาณการใช้ไฟฟ้า (Demand Response) และ
การหามาตรการจัดการกับ Prosumer 

3. แผนที่นำทางเพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับ Prosumer 

จากผลกระทบและแนวทางการดำเนินงานเพื่อรองรับ Prosumer ดังกล่าวทางรายงานจึงมี
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแผนที่นำทาง (Road Map) กับภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งดังนี ้

▪ ภาคนโยบาย: ในระยะแรก (พ.ศ. 2562-2564) มีข้อเสนอเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้าง
ค่าไฟฟ้าให้มีความเหมาะสมทั้งต่อผู้ใช้ไฟฟ้าและ Prosumer ต่อมาในระยะปานกลาง (พ.ศ. 2565-2569) เป็น
ข้อเสนอเกี่ยวกับการปรับปรุงในเรื่องของสัญญาการซื้อขายไฟฟ้าให้มีความยืดหยุ่นเพื่อให้เกิดการซื้อขายไฟฟ้า
โดยใช้กลไกการตลาดมาเกี่ยวข้องได้ 

▪ ภาคกำกับดูแล: ซึ่งจะเน้นในส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และกฎระเบียบ โดยในระยะแรก
จะให้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Prosumer และการปรับปรุง Grid Code จากนั้นจะเข้าสู่ระยะปานกลางซึ่งในส่วน
กำกับดูแลจะมีมาตรการรองรับทั้งด้านราคา คุณภาพ การจัดการข้อมูล รวมถึงการจัดการโหลดด้านผู้ใช้ไฟฟ้า 
เช่น การจัดทำโครงการ Demand Response  

▪ การไฟฟ้า: ในส่วนนี้จะเน้นไปด้านปรับปรุงระบบไฟฟ้าทั้งการผลิต ส่ง และจำหน่ายให้มี
ความยืดหยุ่นเพื่อรองรับการเข้ามาของ Prosumer เช่น การใช้ระบบกักเก็บพลังงาน การพยากรณ์การผลิต
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พลังงานของ Prosumer เพื่อควบคุมสมดุลในระบบไฟฟ้า และการปรับปรุงโครงสร้างไฟฟ้าให้เป็น Smart 
Grid 

3.2.2.2.2 โครงการวิจัยและพัฒนาแพลตฟอร์มตลาดกลางซื้อขายพลังงานไฟฟา้แห่ง าติ และจัดทำ
แผนที่นำทางแพลตฟอร์มดจิิทัลการไฟฟ้าแห่ง าต ิ

ในปัจจุบันการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและแนวโน้มของการผลิต
ไฟฟ้าแบบกระจายตัวที่เพิ่มมากขึ้น รวมถึงทางกระทรวงพลังงานมีนโยบายส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าโดยผู้ผลิต
ขนาดเล็กมากที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนซึ่งเป็นการผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา ซึ่ง
นอกจากช่วยกระจายความมั่งคั่งและให้ภาคชุมชนได้มีส่วนร่วมแล้วยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อีก
ทางหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตามโครงสร้างการรับซื้อไฟฟ้าในปัจจุบันยังไม่มีการรองรับและไม่สามารถปรับตัวได้ทัน  
ในขณะที่เทคโนโลยีต่างๆมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว จึงควรมีแพลตฟอร์มตลาดกลางซื้อขายพลังงานไฟฟ้า
แห่งชาติ (National Energy Trading Platform หรือ NETP) เพื่อช่วยให้ตลาดซื้อขายไฟฟ้ามีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อด าเนินงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม โดยศึกษา
ผลกระทบการก ากับดูแล และก าหนดนโยบาย เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้าไทยใน
อนาคต และศึกษา ออกแบบ และพัฒนานวัตกรรมแพลตฟอร์มตลาดกลางซื้อขายพลังงานไฟฟ้าแห่งชาต ิ

ในส่วนของการด าเนินงานในการศึกษานี้ มีการทดสอบเบื้องต้นโดยใช้พื ้นที่ในการทดสอบ
แลกเปลี่ยนไฟฟ้าระหว่างกันโดยแบ่งพื้นที่ทดสอบ 3 แห่ง ได้แก ่พื้นที่ทดสอบของ กฟผ. กฟน. และ กฟภ. โดย
จะทำการแยกเซิร์ฟเวอร์เป็นของตนเองในการทดสอบแพลตฟอร์มตลาดกลางซื้อขายพลังงานไฟฟ้า  และจาก
ผลการทดสอบ ได้มีการจัดทำข้อเสนอแนะสำหรับประเด็นที่ควรพิจารณาเพื่อเตรียมความพร้อมไปสู่ การ
ดำเนินการตลาดกลางซื้อขายไฟฟ้า โดยระบุไว้ทั้งสิ้น 7 ประเด็นดังนี ้

1. การปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าของไทยให้รองรับการซื้อขายผ่านตลาดกลางซื้อขายพลังงาน
ไฟฟ้าแห่งชาต ิ

2. ปัญหาความไม่เสถียรของระบบพลังงานจากการปล่อยไฟฟ้ าเข้าสู ่ระบบของพลังงาน
หมุนเวียน 

3. การปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าเพื่อป้องกันปัญหาความไม่สมดุลพลังงานที่เรียกว่า  “Death 
Spiral” 

4. การเกิดปัญหา “Duck Curve” จากความผันผวนของการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 

5. การสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนแบบกระจายตัวอาจทำให้ค่าไฟฟ้าเพ่ิมสูงขึ้น 

6. การปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบที่มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง 

7. การจัดทำแพลตฟอร์มตลาดกลางซื้อขายไฟฟ้าควรใช้ระบบที่มีความซับซ้อนน้อยที่สุด 
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3.2.3.3 ฝ ายกำกับกิจการพลังงาน 

ฝ ายกำกับกิจการพลังงานคือหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน  เช่น 
กิจการไฟฟ้า กิจการก๊าซธรรมชาติ รวมถึงกิจการระบบโครงข่ายพลังงาน โดยในประเทศไทย สำนักงาน
คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) เป็นหน่วยงานกำกับกิจการพลังงานดังกล่าว ซึ่งฝ าย
กำกับกิจการพลังงานได้มีโครงการที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P คือ โครงการทดสอบนวัตกรรมที่
นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนให้บริการด้านพลังงาน [14] 

3.2.2.3.1 โครงการทดสอบนวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการด้านพลังงาน 

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการทดสอบ วิจัยนวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการ
ให้บริการด้านพลังงานเป็นการชั่วคราวซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อพื้นที่ในวงจำกัด โดยที่ทางสำนักงาน กกพ. จะ
มีการผ่อนปรนข้อกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการทดสอบดังกล่าว ในระยะแรกของการพิจารณาคัดเลือกมีผู้
ผ่านการพิจารณาและได้รับสิทธิเข้าร่วมในโครงการ จำนวน 34 โครงการ จากการยื่นข้อเสนอทั้งสิ้น 183 
โครงการ ดังนี ้

ตารางที่ 3-1 สรุปประเภทและจำนวนโครงการที่ยื่นข้อเสนอและผ่านการพิจารณาทดสอบในโครงการทดสอบ
นวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการด้านพลังงาน 

ประเภทโครงการ จำนวนโครงการทั้งหมด โครงการที่ผ่านการพิจารณา 
1. Peer-to-Peer Energy Trading 

137 8 
2. Bilateral Energy Trading 
3. Microgrid 17 6 
4. Battery Storage 11 9 
5. New service rate 7 5 
6. New Business Model 8 4 
7. Natural gas 2 2 
8. Others 1 0 

รวม 183 34 
 

จากข้อเสนอโครงการทั้งหมด 183 โครงการ พบว่ามีโครงการทดสอบเกี่ยวกับการซื้อขายไฟฟ้า
ระหว่างกันโดยไม่ผ่านระบบจำหน่าย (Peer to Peer Energy Trading และ Bilateral Energy Trading) 
จำนวนถึง 137 โครงการ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 74.86 ของโครงการทั้งหมด ซึ่งบ่งชี้ให้เห็นว่ามีแรงผลักดันจากทั้ง
ภาคเอกชนและภาครัฐเกี่ยวกับการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างกันโดยไม่ผ่านระบบจำหน่าย ซึ่งมีโครงการที่ผ่านการ
พิจารณาและได้รับสิทธิเข้าร่วมที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้น 8 โครงการดังนี ้

1. โครงการ ENGY Energy is Yours 

2. โครงการ MEA Energy Trading Platform (METP) 

3. โครงการ Energy Deposit Service by Virtual Battery 
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4. โครงการนำร่องการให้บริการรับส่งพลังงานไฟฟ้าผ่านระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคระหว่างผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและลูกค้าของผู้ผลิตไฟฟ้า 

5. โครงการพื้นที่ทดสอบมหาวิทยาลัยอัจฉริยะด้านพลังงานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: การ
ซื้อขายไฟฟ้าแบบ Peer to Peer และอาคารอัจฉริยะ 

6. โครงการบริหารจัดการพลังงาน Town 77 

7. การสร้างต้นแบบระบบการซื้อขายไฟฟ้าลักษณะ Peer-to-Peer ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานเอกชน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวง 

8. โครงการศึกษา Substation แบบ Peer to Peer ผ่านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและพัฒนา
ระบบกักเก็บพลังงานแก๊สชีวภาพเพื่อให้สามารถจำหน่ายไฟฟ้าได้เหมาะสม 

3.2.3.4 ข้อสังเกตต่อการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานต่างๆ ในประเทศ 

การเตรียมความพร้อมต่อแนวโน้มการเพิ ่มขึ ้นของ  Prosumer และการซื ้อขายไฟฟ้าของ 
Prosumer แบบ P2P นั้น แม้ว่าส่วนหนึ่งจะเป็นการดำเนินการตามแนวทางการดำเนินการของแผนปฏิรูป
ประเทศด้านพลังงาน แต่ในส่วนของหลักการและเหตุผลของการศึกษาก็ได้สะท้อนให้เห็นถึงการตระหนักถึง
ปัจจัยสำคัญในแง่ของพัฒนาการของเทคโนโลยี ต้นทุนของระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์บนหลังคาที่ลด
ต่ำลง รวมถงึการตระหนักถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งล้วนเป็นแรงผลักดันให้ Prosumer และการ
ซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P มีแนวโน้มที่จะเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคตในทิศทาง
เดียวกับที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ เมื่อผนวกกับพัฒนาการของอุปกรณ์ที่จำเป็นอย่างเช่น สมาร์ทมิเตอร์ และ
เทคโนโลยีที่รองรับการซื้อขายไฟฟ้าอย่างเช่น เทคโนโลยี Blockchain ก็ยิ่งเป็นแรงผลักดันให้หน่วยงานต่างๆ 
ทั้งในส่วนของฝ ายนโยบาย ฝ ายปฏิบัติการ และฝ ายกำกับดูแล ดำเนินการศึกษารวมถึงการเปิดโอกาสให้
ทดสอบโครงการต่างๆ ในวงจำกัดเพื่อเตรียมพร้อมรองรับผลกระทบที่จะคาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ล่วงหน้า  

3.2.4 ข้อมูลสถานการณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 3 2563 มีมติการประชุมที่เกี่ยวข้องกับ 
Prosumer คือ แนวทางการส่งเสริมการติดต้ังโซลาร์รูฟ ดังนี ้

1. เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ได้มีมติเห็นชอบกรอบ
แนวคิดในการดำเนินโครงการโซลาร์ภาคประชาชน ระยะที่ 1 ตามที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน 
(กกพ.) เสนอ ดังนี้  

(1) กลุ่มเป้าหมายเป็นภาคครัวเรือน (ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านที่อยู่อาศัย ติดตั้งน้อยกว่า 10 กิโล
โวลต์แอมแปร์ (kVA) หรือกำลังผลิตติดตั้งไม่เกิน 10 กิโลวัตต์ (kWp) สามารถติดตั้งแผงโซลาร์รูฟเพื่อผลิต
ไฟฟ้าใช้เองเป็นหลักและขายไฟฟ้าส่วนที่เหลือจากการใช้เข้าสู่ระบบได้  
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(2) ใน พ.ศ. 2562 จะมีปริมาณรับซื้อไม่เกิน 100 เมกะวัตต์ (MWp) โดยแบ่งพื้นที่เป็นการไฟฟ้า
นครหลวง 30 เมกะวัตต์ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 70 เมกะวัตต ์

(3) ราคารับซื้อไฟฟ้าในอัตราไม่เกิน 1.68 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง ซึ่งเป็นอัตราต้นทุนการผลิต
ไฟฟ้าหน่วยสุดท้ายระยะสั้น (Short Run Marginal Cost: SRMC) ตามข้อมูลของการไฟฟ้าฝ ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย 

(4) ระยะเวลารับซื้อ 10 ปี โดย กพช. จะทำการพิจารณาต่อไป 

2. ในส่วนของเป้าหมายการผลิตไฟฟ้า ใน พ.ศ. 2563 – 2567 อยู่ที่ 50 เมกะวัตต์ โดย ณ วันที่ 30 
พฤศจิกายน 2563 มีปริมาณไฟฟ้าที่จ่ายเข้าระบบแล้ว 2.2 เมกะวัตต ์คิดเป็นร้อยละ 4.4 ของเป้าหมาย 

3. เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 กบง. ได้มีมติเห็นชอบแนวทางการส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์รูฟ ตามที่ 
กกพ. และกำหนดอัตรารับซื้อไฟฟ้าเข้าระบบของทุกกลุ่มไม่เกินอัตราต้นทุนการผลิตไฟฟ้าหน่วยสุดท้ายระยะ
สั้น (SRMC) เดิม ดังนี ้ 

(1) การส่งเสริมการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา  (การ
ติดตั้งโซลาร์รูฟ) เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 – 2580 
ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (PDP 2018 Rev.1) ดังนี้ กลุ่มบ้านอยู่อาศัย (โครงการพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์ภาค
ประชาชน) ในปี 2564 ให้ใช้ราคารับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินที่จำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบ ในอัตรา 2.20 บาทต่อ
กิโลวัตต์ชั ่วโมง และมีเป้าหมายการรับซื้อ 50 เมกะวัตต์ (MWp) ระยะเวลารับซื้อ 10 ปี กลุ่มโรงเรียน 
สถานศึกษา โรงพยาบาล และสูบน้ำเพื่อการเกษตร (โครงการนำร่อง) พ.ศ. 2564 ราคารับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินที่
จำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบ ในอัตรา 1.00 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง แบ่งเป็นกลุ่มโรงเรียน สถานศึกษา 20 เมกะ
วัตต์ กลุ่มโรงพยาบาล 20 เมกะวัตต์ และกลุ่มสูบน้ำเพื่อการเกษตร 10 เมกะวัตต์ โดยมีกำลังผลิตติดตั้ง
มากกว่า 10 กิโลวัตต์ (kWp) แต่น้อยกว่า 200 กิโลวัตต์ ระยะเวลารับซื้อ 10 ปี โดยมอบหมายการดำเนินการ
ให้แก่ กกพ. 

(2) การลงทุนโดยภาครัฐในส่วนของกลุ่มโรงเรียนและโรงพยาบาลเป็นหน้าที่ของกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาเกี่ยวกับกฎหมาย 
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพ่ือส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์รูฟ 

ข้อสังเกตจากมตกิารประ ุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่ง าติ ครั้งที่ 3/2563 

การส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์รูฟภาคครัวเรือนในขณะนี้ ยังคงเน้นให้ Prosumer ผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เอง
เป็นหลัก การรับซื้อไฟฟ้าส่วนเหลือยังคงยืดอัตราต้นทุนการผลิตไฟฟ้าหน่วยสุดท้ายระยะสั้น (Short Run 
Marginal Cost หรือ SRMC) ซึ่งแต่เดิมอัตราอาจไม่จูงใจเพียงพอ ดังเห็นได้จากข้อมูลที่มีผู้เข้าร่วมเพียง 2.2 
เมกะวัตต์หรือประมาณร้อยละ 4.4 ของเป้าหมายเท่านั้น จึงมีการปรับอัตรารับซื้อไฟฟ้าส่วนเหลือจากกลุ่มบ้าน
อยู่อาศัยให้สูงขึ้น ส่วนอัตรารับซื้อไฟฟ้าส่วนเหลือจากกลุ่มโรงเรียน สถานศึกษา โรงพยาบาล และสูบน้ำเพื่อ
การเกษตรมีอัตราที่ต่ำกว่า เนื่องจากการลงทุนในกลุ่มโรงเรียน สถานศึกษา โรงพยาบาล และสูบน้ำเพื่อ
การเกษตรทางภาครัฐจะเป็นผูส้นับสนุนในส่วนของการลงทุน 
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3.2.5 สรุปการทบทวนสถานการณ์ของการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ในประเทศ รวมถึง
นโยบาย แผน และผลการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ Prosumer แบบ P2P 

ตามที่ได้กล่าวไว้ในการทบทวนสถานการณ์ซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer ในประเทศไทย ข้อสังเกตต่อ
แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน และข้อสังเกตต่อการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานต่างๆ ในประเทศว่า 
พัฒนาการของเทคโนโลยี ต้นทุนของระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์บนหลังคาที่ต่ำลง และการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก เป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลให้ Prosumer มีแนวโน้มเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อผนวกกับ
การสนับสนุนจากภาครัฐในรูปของการรับซื้อไฟฟ้าที่ลดทอนลงในแง่ของอัตรารับซื้อ  และพัฒนาการของ
อุปกรณ์ที่จำเป็นอย่างเช่น สมาร์ทมิเตอร์ และเทคโนโลยีที่รองรับการซื้อขายไฟฟ้าอย่างเช่น เทคโนโลยี 
Blockchain การซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ในประเทศไทยนั้นมีแนวโน้มที่จะเกิดและเพิ่มขึ้นใน
ทิศทางเดียวกับที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ หากแต่ในปัจจุบัน การซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ใน
ประเทศไทยยังไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องด้วยข้อกำหนด กฏหมาย ระเบียบต่างๆ ยังไม่รองรับ ซึ่งหากมีการ
แก้ไขข้อจำกัดเหล่านี้ตามที่หน่วยงานต่างๆ ได้ดำเนินการศึกษา จำนวนระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์บน
หลังคาที่ Prosumer ติดตั้งอาจมีจำนวนมากถึง 1 ล้านชุดใน พ.ศ. 2580 ตามที่คาดการณ์ไว้ในแผนปฏิรูป
ประเทศด้านพลังงาน และมีการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ในรูปแบบต่างๆ ที่มีการยื่นขอทดสอบ
ในโครงการทดสอบนวัตกรรมฯ หรือบนแพลตฟอร์มตลาดกลางซื้อขายพลังงานไฟฟ้าแห่งชาติอย่างแพร่หลาย
ในประเทศไทย 

สถานการณ์ของการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ในประเทศ รวมถึงนโยบาย แผน และผล
การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ Prosumer แบบ P2P สามารถสรุปเป็นแผนภาพได้ดังรูปที่ 3-14 

 
รูปที ่3-14 แผนภาพสรุปสถานการณ์การซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ในประเทศไทย  

เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ถูกพัฒนาอย่าง
ต่อเน่ือง ประสิทธิภาพระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทติย์สูงข้ึน

ต้นทุนระบบผลิตไฟฟ้าพลัง
แสงอาทิตย์ลดลง

การตระหนักถึงการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก

จ านวน Prosumer มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน

มีการรับซ้ือไฟฟ้าส่วนเกินจาก Prosumer เข้าสู่ระบบไฟฟ้า อัตรารับซ้ือไฟฟ้าจาก Prosumer 
ต่ าลงอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากต้นทุนระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ลดลงอย่างต่อเน่ือง ไม่

จ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากภาครฐั

พัฒนาการของเทคโนโลยีที่รองรับการซ้ือขายไฟฟ้า (เช่น Blockchain)

มีแรงผลักดันจากหลายภาคส่วน การซ้ือขายแบบ P2P มีแนวโน้มเพิ่มข้ึน

หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับ Prosumer ต้องหามาตรการการรบัมอืถึงผลกระทบที่จะเกิดข้ึนในอนาคต

การส่งเสริมจากภาครัฐใน
รูปแบบการรับซ้ือไฟฟ้า

แนวทางตาม
แผนปฏิรูปประเทศดา้นพลังงาน
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3.3 ทบทวนผลการศึกษาศักยภาพของ Prosumer ที่มีการดำเนินการในประเทศ 

นอกเหนือจากสถานการณ ์นโยบาย แผน ที่เกี่ยวข้องกับแนวโน้มการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ 
P2P ศักยภาพของ Prosumer อันเป็นรากฐานของการซื ้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ก็เป็น
องค์ประกอบสำคัญยิ่งที่แสดงให้เห็นถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมไฟฟ้าของประเทศไทย จากการ
สืบค้นการศึกษาที่เกี ่ยวข้องกับศักยภาพของ Prosumer ในประเทศไทย พบว่า มีจำนวน 3 รายงาน คือ 
รายงาน Thailand Grid Renewable Integration Assessment [13] ซึ่งจัดทำโดย International Energy 
Agency (IEA) รายงานการเตรียมความพร้อมรองรับ Prosumer สำหรับการไฟฟ้า [11] โดยการไฟฟ้าฯ และ
รายงานโครงการศึกษาการปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้ารองรับแนวโน้ม Prosumer ของกิจการไฟฟ้า [10] โดย
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) โดยมีรายละเอียดโดยสังเขป ดังนี ้

3.3.1 รายงาน Thailand Renewable Grid Integration Assessment 

ด้วยสถานการณ์ด้านพลังงานของประเทศไทยที่กำลังมีสัดส่วนของแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่มีความ
ผันผวน (Variable Renewable Energy หรือ VRE) เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบ Solar PV เนื่องจากต้นทุนที่ลดลงอย่างรวดเร็วและการสนับสนุนใน
ภาคนโยบาย ซึ่งการเพิ่มขึ้นของแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่มีความผันผวน แม้จะส่งผลดีในแง่ของความมั่นคง
ด้านพลังงาน ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และในหลายกรณีจะมีต้นทุนในการผลิตพลังงานที่ต่ำกว่า แต่ก็มี
ความท้าทายหลายอย่างที่ต้องเผชิญ ทั้งในส่วนของการวางแผนและดำเนินการของอุตสาหกรรมไฟฟ้า นโยบาย 
และกลไกการกำกับดูแล 

ในเดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2560 กระทรวงพลังงานได้ส่งคำขอไปยังทบวงการพลังงานระหว่างประเทศ 
(International Energy Agency หรือ IEA) ให้ดำเนินการศึกษาผลกระทบจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่มี
ความผันผวนและกลยุทธ์ในการลดผลกระทบภายใต้โครงการ Thailand Grid Renewable Integration 
Assessment โดยได้ร ับการสนับสนุนจากการไฟฟ้าฝ ายผลิต  สำนักนโยบายและแผนพลังงาน สำนัก
คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน การไฟฟ้านครหลวง 
และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ขอบเขตการศึกษาครอบคลุมสามด้าน ได้แก่ (1) การประเมิน Grid Integration (2) แหล่งพลังงาน
แบบกระจายศูนย ์(Distributed Energy Resources หรือ DERs) (3) การวิเคราะห์แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า
ของประเทศไทยและต้นทุนของระบบผลิตพลังงานหมุนเวียนที่มีความผันผวน  ซึ่งเนื ้อหาที่เกี ่ยวข้องกับ 
Prosumer สำหรับการทบทวนในการศึกษานี้จะอยู่ในส่วนของด้าน (2) แหล่งพลังงานแบบกระจายศูนย์ ซึ่งใน
การศึกษาเพื่อจัดทำรายงาน Thailand Renewable Grid Integration Assessment ครอบคลุมเพียงการ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาเท่าน้ัน 

ขอบเขตการศึกษาในด้านที่สองครอบคลุมสามส่วน ส่วนแรกคือการศึกษาศักยภาพของการผลิตไฟฟ้า
พลังแสงอาทิตย์บนหลังคาแบบกระจายศูนย์ (Distributed Photovoltaics หรือ DPV) ในประเทศไทย ส่วนที่
สองคือการประเมินผลกระทบเขิงเศรษฐศาสตร์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์บน
หลังคาแบบกระจายศูนย์ และส่วนที่สามคือการประเมินทางเลือกอัตราค่าไฟฟ้าที่เป็นไปได้ตามสัดส่วนของ
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แหล่งพลังงานแบบกระจายศูนย์ที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทบทวนการศึกษาศักยภาพ
จะมีความเกี่ยวโยงกับสองส่วนแรกเท่านั้น 

ในส่วนแรก การประเมินศักยภาพเชิงเทคนิคของการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคามี
ขั้นตอนทั้งหมด 6 ขั้นตอนดังนี ้

ขั้นตอนที่ 1 การเลือกตัวอย่างในระดับตำบลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์  โดยทำการคัดเลือกตำบล
ตัวอย่างจำนวน 100 ตำบลจากทั ้งหมด 7,424 ตำบลในประเทศไทย (ณ เวลาที่
ทำการศึกษา) ซึ่งจำนวนของตัวอย่างได้มาจากการวิเคราะห์จำนวนประชากรและการ
กำหนดระดับความมั่นใจที่ร้อยละ 90 ตามสูตรของ Yamane [15] 

ขั้นตอนที่ 2 การประเมินขนาดพื้นที่หลังคาในตำบลตัวอย่างโดยใช้โปรแกรม Google Earth Pro 
จากนั้นจึงนำรูปพ้ืนที่หลังคามาคำนวณพ้ืนที่โดยใช้ Geographic Information System 
(GIS) 

ขั้นตอนที่ 3 การหักพื้นที่หลังคาที่ไม่เหมาะกับการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์บนหลังคา
เนื่องจากทิศของการรับแสงอาทิตย์ ในขั้นตอนนี้พื้นที่หลังคาที่ทำมุมในทิศระหว่างทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือ (292.5) และทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (67.5) ซึ่งผ่านการคำนวณ
จาก GIS ถูกหักออกจากพื้นที่หลังคาที่ประเมินในขั ้นตอนที่  2 อย่างไรก็ตาม การ
ดำเนินการในขั้นตอนนี้สามารถระบุหรือหักพื้นที่หลังคาที่ไม่เหมาะสมในการติดตั้งระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์บนหลังคาเนื่องจากทิศทางรับแสงอาทิตย์เท่านั้น ไม่สามารถ
ระบุหรือหักพื ้นที ่หลังคาที ่ไม่เหมาะสมเนื ่องจากปัจจัยอื ่นเช่น  ความแข็งแรงของ
โครงสร้างหลังคาหรือการกีดขวางบนหลังคาได ้

ขั้นตอนที่ 4 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่หลังคาและความหนาแน่นของประชากร มีการ
แยกกลุ่มตัวอย่างออกเป็นสองกลุ่มตามเกณฑ์ความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นที่  
มากกว่าและน้อยกว่า 600 คนต่อพื้นที่หนึ่งตารางกิโลเมตร ซึ่งถูกนำมาใช้เป็นตัวแทน
ของกลุ่มตัวอย่างของพื้นที่หลังคาในเขตเมืองและเขตชนบทตามลำดับ โดยมีผลของการ
หาความสัมพันธ์คือ สำหรับพื้นที่เขตเมืองมีสัดส่วนพื้นที่หลังคาประมาณ 21 ตาราง
เมตรต่อประชากรหนึ่งคน และเขตชนบทมีสัดส่วนพื้นที่หลังคาประมาณ 32 ตารางเมตร
ต่อประชากรหนึ่งคน 

ขั้นตอนที่ 5 นำผลการประเมินพื้นที่หลังคาของกลุ่มตัวอย่างและความสัมพันธ์ของพื้นที่หลังคาต่อ
ประชาการ มาทำการประมาณค่านอกช่วง (Extrapolation) เพื่อประเมินพื้นที่หลังคาที่
เหมาะสมต่อการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์บนหลังคาของประเทศไทยด้วย
หลักการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression) ซึ่งได้ผลการประเมินพื้นที่
หลังคาที่เหมาะสมต่อการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์บนหลังคาประมาณ 
2,383 ตารางกิโลเมตร 
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ขั้นตอนที่ 6 การวิเคราะห์ศักยภาพเชิงเทคนิคสูงสุดของระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์บนหลังคา 
โดยการนำพื้นที่หลังคาที่ประเมินได้ในขั้นตอนที ่5 เป็นข้อมูลสำหรับวิเคราะห์ศักยภาพ 

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการสรุปผลการศึกษาศักยภาพเชิงเทคนิคทั้งหมด ในรายงานมีการระบุว่า
พื้นที่หลังคาทั้งหมดมิได้ถูกนำมาวิเคราะห์ให้เป็นศักยภาพเชิงเทคนิคทั้งหมดสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าพลัง
แสงอาทิตย์บนหลังคา นอกจากปัจจัยของพื้นที่หลังคาที่มีมุมรับแสงอาทิตย์ไม่เหมาะสม การศึกษาศักยภาพใน
รายงานฉบับน้ียังมิได้ระบุหรือหักพื้นที่หลังคาที่ไม่เหมาะสมเนื่องจากปัจจัยอื่นเช่น ความแข็งแรงของโครงสร้าง
หลังคาหรือการกีดขวางบนหลังคา รวมถึงมิได้นำปัจจัยข้อจำกัดของการความสามารถในการรับไฟฟ้าที่ผลิตได้
เข้าสู่ระบบไฟฟ้ามาเป็นองค์ประกอบในการพิจารณา 

การสรุปผลศักยภาพระบุว่า จากการประเมินพื้นที่หลังคาที่เหมาะสมประมาณ 2,383 ตารางกิโลเมตร 
หากมีการใช้พื้นที่เพียงร้อยละ 10 ของพื้นที่หลังคาที่ประเมินได้นี้ในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์
บนหลังคา กำลังการผลิตติดตั้งรวมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์บนหลังคาจะมีขนาดมากกว่า 38 กิกะ
วัตต์ ซึ่งสูงกว่าความต้องการไฟฟ้าสูงสุดของระบบไฟฟ้าของประเทศไทย จึงสรุปว่าพื้นที่หลังคามิใช่ข้อจำกัด
ของศักยภาพเชิงเทคนิคสำหรับประเทศไทย แต่มีข้อจำกัดอื่น อย่างเช่น ความสามารถในการรับไฟฟ้าเข้าสู่
ระบบไฟฟ้า ซึ่งจะเป็นสาเหตุให้ศักยภาพของการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังแสงอาทิตย์ลดลง 

ในส่วนที่สอง การประเมินผลกระทบเชิงเศรษฐศาสตร์ของระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์บนหลังคา
แบบกระจายศูนย์ในประเทศไทยอยู่บนสมมติฐานว่าการตัดสินใจติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ขึ้นอยู่
กับความคุ้มค่าในการติดตั้งระบบ ซึ่งแปรผันตามระยะคืนทุน โดยต้นทุนที่ต้องใช้ครอบคลุมถึง ต้นทุนเริ่มต้นใน
การติดตั้งระบบและค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบ ส่วนผลตอบแทนคือผลประหยัดค่าไฟฟ้าของผู้ติดตั้ง
ระบบและค่าไฟฟ้าที่ผู้ติดตั้งระบบขายให้แก่ระบบไฟฟ้า การประเมินการติดตั้งในช่วงเวลาต่างๆ อ้างอิงตาม 
Bass curves ที่ Joint Graduate School of Energy and Environment (JGSEE) ได้ทำการศึกษาไว้ โดย
นำ Bass curves มาปรับสัดส่วนให้เท่ากับเป้าหมายของกำลังการผลิตติดตั้งใน  พ.ศ. 2579 มีค่าเท่ากับ
เป้าหมายที่กำหนดไว้แยกเป็น 2 สถานการณ์คือ 

สถานการณ์ที่ 1 เป็นสถานการณ์ฐาน โดยมีเป้าหมายของกำลังการผลิตติดตั้งใน พ.ศ. 2579 เท่ากับ
แผน PDP 2015 (มีพลังงานไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์และลมที่ 6 และ 3 กิกะวัตต์
ตามลำดับ) และ 

สถานการณ์ที ่2 เป็นสถานการณ์ที่เรียกว่า RE2 ในการศึกษา โดยมีเป้าหมายของกำลังการผลิตติดตั้ง
ของระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์และลมใน พ.ศ. 2579 เท่ากับ 17 
และ 6 กิกะวัตต์ตามลำดับ 

มีการกำหนดตัวแปรที่สำคัญ 2 ตัวแปร ตัวแปรแรกคือ อัตรารับซื้อไฟฟ้า 4 ระดับที่ 0 1 2 และ 2.73 
บาทต่อกิโลวัตต์ชั ่วโมง และตัวแปรที ่สองคือ อัตราการลดลงของต้นทุนของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์บนหลังคา 2 ระดับที่ร้อยละ 2 และ 4 ต่อปี การกำหนดตัวแปรเหล่านี้มีจุดประสงค์เพื่อวิเคราะห์
ระยะคืนทุนในการลงทุนติดตั้งระบบ ซึ่งการวิเคราะห์ระยะคืนทุนจะแยกวิเคราะห์ตามกลุ่มประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า 
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ได้แก่ บ้านอยู่อาศัย กิจการขนาดเล็ก กิจการขนาดกลาง และกิจการขนาดใหญ่ ซึ่งมีการกำหนดสมมติฐาน
เริ่มต้นในสถานการณ์ฐานดังนี้ 

ตารางที ่3-2 การกำหนดสมมติฐานเริ่มต้นในสถานการณ์ฐาน 

ประเภท บ้านอยู่อาศัย กิจการขนาดเล็ก 
กิจการขนาด

กลาง 
กิจการขนาดใหญ่ 

โหลดสูงสุด (กิโลวัตต์) 5 5 200 2,000 
กำลังผลิตติดตั้ง (กิโลวัตต์) 5 5 100 1,000 
ต้นทุนระบบ (บาท กิโลวัตต์) 50 50 45 35 
ค่าใช้จ่ายในการเดินระบบ (บาท 
ปี) 

5,000 6,000 10,000 50,000 

 

หลังจากการกำหนดสถานการณ์และตัวแปรต่างๆ การประเมินศักยภาพเชิงเศรษฐศาสตร์กระทำโดย
การใช้ System Advisory Model หรือ SAM ของ National Renewable Energy Laboratory หรือ NREL 
โดยข้อมูลของความต้องการใช้ไฟฟ้าที่ใช้ประกอบในการวิเคราะห์เป็นข้อมูลความต้องการใช้ไฟฟ้าจริงของผู้ใช้
ไฟฟ้าแต่ละกลุ่ม (ข้อมูลเฉลี่ย) ในขอบเขตของการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใน พ.ศ. 2558 
เมื่อได้ระยะคืนทุนในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์บนหลังคาของผู้ใช้ไฟฟ้าแต่ละกลุ่มจากการ
วิเคราะห์ด้วย SAM ระยะคืนทุนที่ได้ถูกนำไปเข้าโมเดลการตัดสินใจติดตั้งระบบตาม Bass curves ที่กล่าวถึง
ก่อนหน้านี้ ซึ่งได้ผลลัพธ์เป็นศักยภาพเชิงเศรษฐศาสตร์สูงสุด (หรือกำลังการผลิตติดตั้งสูงสุดที่มีการตัดสินใจ
ติดต้ัง) ของกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าแต่ละกลุ่ม ซึ่งสามารถแสดงผลได้ดังตารางต่อไปนี ้

ตารางที่ 3-3 ผลการคาดการณ์ศักยภาพการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์บนหลังคาของ Prosumer 
ใน พ.ศ. 2579 

 
อัตราการลดลงของต้นทุนสูงสุด 

(ร้อยละ 4 ต่อป   
อัตราการลดลงของต้นทุนต่ำสุด 

(ร้อยละ 2 ต่อป   
อัตรารับซื้อไฟฟ้า 
(บาท กิโลวัตต์ชั่วโมง) 

0.00 1.00 2.00 2.73 0.00 1.00 2.00 2.73 

กำลังการผลิตติดตั้งในเขต กฟน. 
(เมกะวัตต์) 

7,483 7,618 7,749 7,844 5,946 6,066 6,185 6,271 

กำลังการผลิตติดตั้งในเขต กฟภ. 
(เมกะวัตต์) 

25,345 26,688 28,003 28,943 18,668 19,836 20,984 21,818 

กำลังการผลิตติดตั้งรวม 
(เมกะวัตต์) 

32,828 34,306 35,752 36,787 24,614 25,902 27,169 28,089 

 

ซึ่งมีการตีความหลักสำหรับผลลัพธ์ที่ได้ดังต่อไปน้ี 

1. ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยในขอบเขตของ กฟภ. มีสัดส่วนของศักยภาพเชิงเศรษฐศาสตร์สูง
ที่สุด แม้ว่าผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มนี้จะมีระยะคืนทุนในการติดตั้งระบบที่ยาวที่สุด เนื่องจากกลุ่มนี้มีผลอย่างยิ่งต่อการ
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ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์บนหลังคาในระยะยาว จึงควรทำความเข้าใจพฤติกรรมในการตัดสินใจ
ติดต้ังระบบของผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มนี้อย่างลึกซึ้ง 

2. อัตรารับซื้อไฟฟ้าที่ขายเข้าสู่ระบบไฟฟ้ามิได้มีนัยยะสำคัญต่อศักยภาพเชิงเศรษฐศาสตร์ในการ
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์บนหลังคาในประเทศไทย เนื่องจากลักษณะการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้า
ทุกกลุ่มจะเป็นการผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เองเป็นหลัก ซึ่งในระยะยาวเพียงแค่การลดค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าจากการ
ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าด้วยตนเองก็อาจเพียงพอที่จะทำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าแต่ละกลุ่มตัดสินใจติดต้ังระบบแล้ว 

3.3.2 รายงานเตรียมความพร้อมรองรับ Prosumer สำหรับการไฟฟ้า 

โครงการเตรียมความพร้อมรองรับ Prosumer สำหรับการไฟฟ้า มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลการ
ซื้อขาย และวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้าและพิจารณากฎหมายที่
เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการสร้างรูปแบบที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยในอนาคตของการ
ไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง 

ในส่วนของการรวบรวมข้อมูลมีทั ้งหมด 4 ส่วน ได้แก่ (1) กลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (Independent 
Power Supply หรือ IPS และ SPP-Direct) (2) ผู ้ใช้ไฟฟ้าที ่ขอขนานเครื ่องกำเนิดไฟฟ้าเข้าระบบ (3) 
ศักยภาพการติดตั้งแผงผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar rooftop) และ (4) การพยากรณ์
ความต้องการไฟฟ้าของประเทศไทย (Demand side) โดยการทบทวนจะลงรายละเอียดที่สำคัญเฉพาะส่วนที่ 
3 ดังนี ้

3.3.2.1 ศักยภาพการติดตั้งและการเติบโตของ Solar rooftop 

ในส่วนของศักยภาพการติดตั้งและการเติบโตของ Solar rooftop รายงานนี้ได้อ้างอิงข้อมูลตามผล
การศึกษาของ Thailand Renewable Grid Integration Assessment [13] ซึ่งมีการศึกษาความเหมาะสม
เชิงเศรษฐศาสตร์เข้ามาร่วมด้วย เช่น อัตราการซื้อกลับ (Buy-back rate) และอัตราการลดลงของราคาแผง 
Solar rooftop เป็นต้น 

3.3.2.2 ผลการศึกษาศักยภาพ 

จากผลการพยากรณ์ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งใน Thailand Renewable Grid Integration 
Assessment [13] ผู ้ดำเนินการศึกษาได้นำผลศักยภาพติดตั้ง Solar rooftop ในกรณี Maximum cost 
reduction ที่ Buy-back rate (อัตรารับซื้อไฟฟ้า) 0 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง และ 2.73 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง 
มาพิจารณาร่วมกับกรณีขีดจำกัดสูงสุดของการติดตั้ง Solar rooftop ในแต่ละปีด้วยร้อยละ 15 ของพิกัดหม้อ
แปลงระบบจำหน่าย โดยแบ่งออกเป็น 4 สถานการณ์ดังนี ้ 

ตารางที ่3-4  สถานการณ์ของการพยากรณ์ Prosumer 

สถานการณ์ที่ Buy-back rate Grid code 
1 0 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง ไม่คำนึงถึงข้อจำกัดการเชื่อมต่อ 
2 2.73 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง ไม่คำนึงถึงข้อจำกัดการเชื่อมต่อ 
3 0 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง ร้อยละ 15 ของพิกัดหม้อแปลงระบบจำหน่าย 
4 2.73 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง ร้อยละ 15 ของพิกัดหม้อแปลงระบบจำหน่าย 
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โดยผลลัพธ์ของสถานการณ์ดังกล่าวแสดงได้ดังต่อไปนี ้

ตารางที ่3-5 ศกัยภาพการติดตั้งแผง Solar Rooftop ในสถานการณ์ที่กำหนด 

สถานการณ์ที่ 
ศักยภาพการติดตั้งแผง Solar Rooftop (เมกะวัตต์  

พ ศ  2562 พ ศ  2579 
1 438 32,828 
2 480 36,887 
3 438 20,798 
4 480 20,801 

 

นอกจากผลการศึกษาข้างต้นที่นำศักยภาพการติดตั้งแผง Solar rooftop ร่วมพิจารณากับข้อจำกัด
ร้อยละ 15 ของพิกัดหม้อแปลงระบบจำหน่ายแล้ว ผู้ดำเนินการศึกษายังได้จัดทำกรณีศึกษาเพิ่มเติมโดยนำการ
ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่เป็นปัจจัยร่วมด้วย กล่าวคือ แม้ในพื้นที่หนึ่งๆ จะมีศักยภาพการติดตั้งแผง Solar rooftop สูง 
แต่หากในพื้นที่นั ้นมีความต้องการใช้ไฟฟ้าในปริมาณต่ำ ก็อาจส่งผลให้ศักยภาพในการติดตั้งแผง Solar 
rooftop ลดลงได้ที่ โดยผลลัพธ์เป็นดังต่อไปนี ้

ตารางที ่3-6 ศกัยภาพการติดตั้งแผง Solar Rooftop เมื่อพิจารณาการใช้ไฟฟ้าในพ้ืนที่เป็นปัจจัยร่วม 

สถานการณ์ที่ 
ศักยภาพการติดตั้งแผง Solar Rooftop (เมกะวัตต์  

พ ศ  2562 พ ศ  2579 
1 439 32,828 
2 479 36,787 
3 439 20,799 
4 479 20,802 

 

3.3.3 รายงานโครงการศึกษาการปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้ารองรับแนวโน้ม Prosumer ของกิจการ
ไฟฟ้า 

โครงการศึกษากิจการไฟฟ้ารองรับแนวโน้ม Prosumer ของกิจการไฟฟ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและ
เสนอแนะรูปแบบโครงสร้างกิจการไฟฟ้าและรูปแบบการจัดตั้งตลาดซื้อขายไฟฟ้าในส่วนของการผลิตไฟฟ้า
จาก Prosumer รวมถึงแนวทาง ขั้นตอน วิธีการจัดตั้งตลาดกลางซื้อขายไฟฟ้า โครงสร้างการบริหารจัดการใน
ตลาดกลางซื้อขายไฟฟ้า กระบวนการซื้อขายไฟฟ้า รูปแบบสัญญา และหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่สำคัญในการซื้อ
ขายไฟฟ้าที่เหมาะสมกับ Prosumer 

ส่วนการพิจารณาผู้ผลิตไฟฟ้า จะมีการพิจารณาผู้ผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เองภายในอาคารหรือโรงงาน 
รวมถึงผู้ใช้ไฟฟ้าที่ขอขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้าระบบกับการไฟฟ้าฝ ายจำหน่าย ซึ่งแบ่งกลุ่มตามเทคโนโลยี
การผลิตไฟฟ้าออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ (1) ระบบผลิตไฟฟ้าเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าและความร้อนร่วมหรือ 
Cogeneration โดยใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (2) ระบบผลิตไฟฟ้าจากวัสดุเหลือใช้ ได้แก่ ชีวมวล และก๊าซ
ชีวภาพ และ (3) ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย ์
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จากการวิเคราะห์ในรายงานฉบับนี้ ระบบผลิตไฟฟ้าเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าและความร้อนร่วมหรือ 
Cogeneration โดยใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาตนิั้นไม่รองรับการกระจายเชื้อเพลิงเนื่องจากข้อจำกัดขอบเขตของ
การใช้อยู่ตามแนวท่อก๊าซ ส่วนระบบผลิตไฟฟ้าจากวัสดุเหลือใช้ปัจจุบันมีการใช้แล้วมากกว่าร้อยละ 95 ของ
วัสดุเหลือใช้ทั้งหมด นอกจากนี้เมื่อประเมินศักยภาพส่วนเพิ่มตามเป้าหมายยุทธศาสตร์การส่งเสริมการเพิ่ม
ผลผลิตของพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ประเภท ได้แก่ ปาล์ม น้ำตาล มันสำปะหลัง และเป้าหมายในการเพิ่มผลผลิต
เอทานอล พบว่าศักยภาพการผลิตไฟฟ้าจากวัสดุเหลือใช้มีส่วนเพิ่มรวมทั้งสิ้นเพียง  1,948 เมกะวัตต์ซึ่งอยู่ใน
สัดส่วนที่ค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ดังนั้นผู้ดำเนินการศึกษาจึงพิจารณา
เฉพาะการทบทวนผลการศึกษาศักยภาพของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
คือ (1) การศึกษาศักยภาพด้านเทคนิค (Technical potential) (2) การศึกษาศักยภาพทางเศรษฐศาสตร์ 
(Economic potential) และ (3) การศึกษาศักยภาพด้านการตลาด (Market potential) โดยรายละเอียดที่
สำคัญของการศึกษาเป็นดังนี ้

3.3.3.1 การศึกษาศักยภาพด้านเทคนิค (Technical potential) 

การศึกษานี้อาศัยการประเมินศักยภาพเชิงเทคนิคจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา  (Roof-top 
solar energy) ของอาคาร สิ ่งปลูกสร้างในเขตเมือง (Urban area) ที ่ม ีการใช้งานเพื ่อการอยู ่อาศัย 
เกษตรกรรม การค้าและอื่นๆ โดยไม่รวมถึงพื้นที่อุตสาหกรรมของเมือง โดยขอบเขตเมืองนั้นจะอาศัยการ
นิยามและการกำหนดของเขตเมืองจากชั ้นข้อมูลการใช้ประโยชน์ที ่ด ินของกรมพัฒนาที ่ด ิน  (Land 
Development Department หรือ LDD) ในการจำแนกพื้นที่เมืองสำหรับการประมาณค่าพื้นที่หลังคา โดย
อาศัยวิธ ีการประเมินแบบลำดับชั ้น  (Hierarchical potential methodology) แบ่งออกเป็น 3 ระดับ 
ประกอบด้วย ศ ักยภาพเชิงกายภาพ (Physical potential) ศ ักยภาพเชิงภ ูม ิศาสตร์  (Geographical 
potential) และศักยภาพเชิงเทคนิค (Technical potential) 

 
รูปที ่3-15 ขั้นตอนการประเมินศักยกาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์บนหลังคา 
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ส่วนการประมาณค่าพื้นที่หลังคาอาศัยข้อมูลขอบเขตการปกครองและฐานข้อมูลประชากรที่มีการ
ให้บริการโดยหน่วยงานภาครัฐมาทำการจัดกลุ่มตัวแทนอาคาร (Representative Building Typology หรือ 
RBT) ที่มีความแตกต่างกันตามแบบจำลองเมือง (Urban model) ต่างๆ ที่พิจารณาจากความหนาแน่นของ
ประชากรและจำนวนครัวเรือน โดยอาศัยวิธีการสุ ่มเลือกตัวอย่างแบบจำแนกชั ้น  (Stratified random 
sampling) จากแบบจำลองเมืองแต่ละประเภทเพื่อใช้เป็นตัวแทนของพื้นที่อาคารทั้งหมดของประเทศไทย 
และเมื่อทำการจัดกลุ่มตัวแทนอาคาร (RBT) ของทุกตำบลแล้ว ขั้นตอนถัดไปคือ การประมาณค่าพื้นที่อาคาร
สิ่งปลูกสร้าง (RBT Built-up area estimation) การประมาณค่าพื้นที่หลังคาที่สามารถติดตั้งอุปกรณ์เพื่อผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (RBT Available roof-top area) และการประเมินศักยภาพเชิงเทคนิคของการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (PV Technical potential estimation) ของประเทศไทยตามลำดับ 

ซึ่งในการศึกษาดังกล่าวได้กำหนดระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 ตามแนวทางของ Izquierdo, 
Rodrigues, Fueyo [16] ทำให้ได้ขนาดของจุดสุ่มตัวอย่างเพื่อใช้เป็นตัวแทนของตำบลทั้งประเทศขั้นต่ำอยู่ที่
จำนวน 96 ตำบล และมีการสร้างข้อมูลพื้นที่ของอาคารสิ่งปลูกสร้างให้เกินกว่าความต้องการขั้นต่ำ โดยได้ทำ
การคัดเลือกและจัดทำข้อมูลพื้นที่อาคารสิ่งปลูกสร้างในทุกประเภทกลุ่มตัวแทนอาคาร  (RBT) จำนวนทั้งสิ้น 
104 ตำบล โดยแบ่งกลุ่มย่อยของกลุ่มตัวแทนอาคาร (RBT) รวมทัง้สิ้น 13 แบบ ได้เป็นดังตารางต่อไปน้ี 

ตารางที ่3-7 จำนวนตัวอย่างตำบลสำหรับแต่ละกลุ่มตัวแทนอาคาร (RBT) 

กลุ่มตัวแทนอาคาร (RBT) จำนวนตำบลตัวอย่าง กลุ่มตัวแทนอาคาร (RBT) จำนวนตำบลตัวอย่าง 
L-L_L 56 M-VH 1 
L-L_M 12 H-M 3 
L-L_H 2 H-H 8 
L-M 3 H-VH 1 
M-L 2 VH-H 2 
M-M 10 VH-VH 3 
M-H 1   

 

เมื่อได้ค่าสัดส่วนพื้นที่หลังคาต่อพื้นที่ขอบเขตตำบลของแต่ละประเภทกลุ่มตัวแทนอาคาร  (RBT) 
จากตำบลตัวอย่างแล้ว ขั้นตอนต่อมาเป็นการนำค่าที่ได้ดังกล่าวไปทำการประมาณค่าพื้นที่หลังรายตำบลของ
ทั้งประเทศไทย ทำให้ได้ขนาดพื้นที่หลังคาของแต่ละตำบล อย่างไรก็ดี พื้นที่หลังคาที่ใช้งานได้ (Available 
roof-top area) หมายถึงพื้นที่ที่สามารถติดตั้งอุปกรณ์  เพื่อผลิตพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ของแต่ละอาคารได้ 
โดยสำหรับการศึกษาครั้งนี้ ค่าสัมประสิทธิ์ที่ใช้สำหรับการหักลบออกจากพื้นที่หลังคาสิ่งปลูกสร้าง  เพื่อใช้
สำหรับการประมาณค่าพ้ืนที่หลังคาที่สามารถติดตั้งอุปกรณ์เพื่อผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้นั้น อาศัย
การประเมินจากการประเมินด้วยสายตา (Visual Interpretation) จากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียด
สูงหรือภาพถ่ายทางอากาศ ร่วมกับเครื่องมือทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  (GIS) ได้ผลการประเมินค่า
สัมประสิทธิ์ต่างๆ เท่ากับ 0.5 ซึ่งส่งผลให้ขนาดพื้นที่หลังคาที่สามารถติดตั้งอุปกรณ์ฯ ในประเทศไทยมีพื้นที่
รวมทั้งสิ้น 1,042 ตารางกิโลเมตร แสดงได้ดงัรูปที ่3-16 
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จากพื้นที่หลังคาที่สามารถติดตั้งอุปกรณ์ได้ ทำให้สามารถประเมินศักยภาพเชิงเทคนิคของการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาได้รวมทั้งสิ้น 208,409 เมกะวัตต์ แสดงได้ดังรูปที่ 3-17 และเมื่อ
พยากรณ์ศักยภาพโดยอาศัยข้อมูลการเติบโตของพื้นที่เขตเมืองและสิ่งปลูกสร้าง  สามารถสรุปศักยภาพการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาเพิ่มขึ้นได้เป็น 226,373 เมกะวัตต์ ใน พ.ศ. 2580 ดังแสดงในรูป
ที่ 3-18 

  
รูปที ่3-16 แผนที่แสดงขนาดพื้นที่หลังคาทีส่ามารถ
ติดต้ังอุปกรณ์เพื่อผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 

รูปที ่3-17 ศักยภาพเชิงเทคนิคของกำลังผลิตติดตั้ง
จากพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทยรายตำบล 

 
รูปที ่3-18 การประเมินศักยภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา 
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3.3.3.2 การศึกษาศักยภาพทางเศรษ ศาสตร์ (Economic potential) 

กลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพในการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นได้ทั้งบ้านที่อยู่อาศัยไป
จนถึงกิจการขนาดใหญ่ นับว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ครอบคลุมผู้ใช้ไฟฟ้าเกือบทั้งประเทศ โดยมีการสำรวจเชิง
ปริมาณจากผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไปประเภทต่างๆ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 1,100 ราย เพื่อสร้างโมเดลของเจตนาที่จะ
ติดต้ังระบบและทำนายแนวโน้มการลงทุนผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา โดยที่ปรึกษาได้จำลอง
สถานการณ์ทั้งหมด 3 สถานการณ์ และสามารถทำนายร้อยละของผู้ติดตั้งระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์  ใน
สถานการณ์ต่างๆ ได้ดังนี ้

▪ สถานการณ์ที ่1:  การจำลองความเปลี่ยนแปลงของจำนวนผู้ติดตั้งเมื่อราคาค่าติดตั้งและอัตรา
ผลตอบแทนภายใน (IRR) ของการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เปลี่ยนไป ในทุกช่วง 5 ปี 
จนถึง พ.ศ. 2580 (Case 1) 

▪ สถานการณ์ที ่2:  นโยบายกระตุ้นการติดตั้งระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์นั้นมี ได้หลากหลาย 
หนึ่งในนั้นคือ การจูงใจด้วยการอุดหนุนต้นทุนในการติดตั้ง ที่ปรึกษาจึงใช้ข้อมูลคาดการณ์ตามสถานการณ์ที่ 1 
และเพิ่มเติมส่วนลดค่าติดตั้งอีกวัตต์ละ 15 บาท ซึ่งเป็นการอุดหนุนประมาณร้อยละ 50 ของค่าติดตั้ง แล้ว
ทำนายร้อยละของผู้ติดต้ัง (Case 2) 

▪ สถานการณ์ที ่3:  กรณีที่ความรู้เกี่ยวกับระบบผลิตไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น  ซึ่งเป็นความ
เปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดได้ด้วยการส่งเสริมให้ความรู้จากภาครัฐหรือเอกชนแก่ประชนชนทั่วไป ซึ่งก่อให้เกิด
ปัจจัยด้านพฤติกรรมและจิตวิทยาที่ส่งผลต่อการตัดสินใจติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าได้เช่นกัน (Case 3) 

 
รูปที ่3-19 การทำนายร้อยละของผู้ติดต้ังระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ ในสถานการณ์ต่างๆ 

3.3.3.3 การศึกษาศักยภาพด้านการตลาด (Market potential) 

สำหรับการศึกษาศักยภาพตลาดสำหรับ Prosumer ที่ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์บน
หลังคาแบ่งออกเป็น 2 ประเด็นหลัก คือ (1) ข้อจำกัดการเชื่อมต่อของระบบไฟฟ้า (Grid code) ซึ่งได้กำหนด
ไว้ที่ไม่เกินขีดจำกัดที่ร้อยละ 15 ของพิกัดหม้อแปลงระบบจำหน่าย (จากการวิเคราะห์ ขีดจำกัดในการเช่ือมต่อ
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์บนหลังคาเข้ากับระบบไฟฟ้า คือ 27,423 เมกะวัตต์) และ ข้อจำกัดด้าน
ความสามารถในการรับซื้อไฟฟ้าเชิงพื้นที่ด้วยการประเมินปริมาณพลังงานไฟฟ้าส่วนเกิน (Excess energy) ซึ่ง
เป็นผลจากการวิเคราะห์ศักยภาพด้านการตลาดของการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาร่วมกับความ
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ต้องการใช้ไฟฟ้า (Demand) ซึ่งพลังงานไฟฟ้าที่เกิดขึ้นสามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ พลังงานไฟฟ้าส่วน
ที่ใช้เอง (Self-consumption) พลังงานไฟฟ้าส่วนเกินแต่ยังคงใช้ในขอบเขตพื้นที่ได้  (Excess energy) และ
พลังงานไฟฟ้าส่วนเกินจากขอบเขตพื้นที่ที่พิจารณา (Over supply) 

 
รูปที ่3-20 การวิเคราะห์ปริมาณ Self-Consumption และ Excess Energy ของ Prosumer เป็นรายพื้นที ่

3.3.3.4 ผลการศึกษาศักยภาพ 

โดยสรุปแล้ว ผลการศึกษาศักยภาพจากการศึกษานี้ดำเนินการวิเคราะห์โดยเริ่มจากศักยภาพทาง
เทคนิค จากนั้นจึงลดทอนด้วยศักยภาพด้านเศรษฐศาสตร์และศักยภาพด้านการตลาด โดยสามารถสรุปผลการ
วิเคราะห์สำหรับสถานการณ์ที ่1 ได้ดังตารางที ่3-8 

ตารางที ่3-8 ผลการคาดการณ์แนวโน้มการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคาสำหรับสถานการณ์ที่ 1 

ศักยภาพ หน่วย 
พ ศ  

2560 2565 2570 2575 2580 
ศักยภาพทางเทคนิค เมกะวัตต์ 208,409 212,603 217,291 221,912 226,373 
ศักยภาพทางเศรษฐศาสตร์ เมกะวัตต์ 3,909 5,981 7,708 9,169 9,794 
ศักยภาพทางการตลาด เมกะวัตต์ 3,884 5,876 7,475 8,750 9,267 

 กิกะวัตต์ชั่วโมง 5,174 7,828 9,958 11,657 12,345 
- พลังงานไฟฟ้าส่วนที่ใช้เอง  
(Self-Consumption) 

กิกะวัตต์ชั่วโมง 1,883 3,125 3,947 4,508 4,941 
ร้อยละ 36.39 39.91 39.63 38.68 40.03 

- พลังงานไฟฟ้าส่วนเกินแต่ยังคงใช้ใน
ขอบเขตพื้นที่ได้ (Excess Energy) 

กิกะวัตต์ชั่วโมง 3,291 4,703 6,011 7,149 7,404 
ร้อยละ 63.61 60.08 60.36 61.32 59.97 

- พลังงานไฟฟ้าส่วนเกินจากขอบเขต
พื้นที่ที่พิจารณา (Over Supply) 

กิกะวัตต์ชั่วโมง 0.04 0.18 0.64 0.26 0.03 
ร้อยละ 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 
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จากผลการวิเคราะห์จะเห็นได้ว่า ศักยภาพของ Prosumer ที่ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์
บนหลังคาใน พ.ศ. 2580 อยู่ที่ 9,267 เมกะวัตต์ โดยสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ 12,345 กิกะวัตต์ชั่วโมงใน
ปีดังกล่าว และด้วยการวิเคราะห์ในรูปแบบเดียวกัน ผู้ดำเนินการศึกษาได้ทำการประเมินศักยภาพทั้ง 3 
สถานการณ์ โดยได้ศักยภาพของ Prosumer ของสถานการณ์ที่ 1 ถึง 3 ใน พ.ศ. 2580 คือ 9,267 เมกะวัตต์ 
13,341 เมกะวัตต ์และ 17,076 เมกะวัตต ์ตามลำดับ ดังแสดงในรูปที ่3-21 

 
รูปที ่3-21 ผลการประเมินศักยภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาทั้ง 3 สถานการณ ์

3.3.4 สรุปการทบทวนผลการศึกษาศักยภาพของ Prosumer ที่มีการดำเนินการในประเทศ 

จากการทบทวนผลการศึกษาศักยภาพของ Prosumer ของรายงานทั้ง 3 ฉบับพบว่า แม้ว่าในภาพรวม 
การศึกษาทั้งสามมีจุดร่วมในขั้นตอนการศึกษา กล่าวคือ มีการวิเคราะห์ศักยภาพทางเทคนิค ศักยภาพทาง
เศรษฐศาสตร์ และศักยภาพด้านการตลาด (ยกเว้นรายงาน Thailand Renewable Grid Integration 
Assessment ซึ่งมีการระบุไว้ในรายงานว่า ไม่มีการนำข้อจำกัดในการรับไฟฟ้าเข้าระบบไฟฟ้ามาพิจารณา) แต่
ในส่วนของสมมติฐานและรายละเอียดในการดำเนินการแต่ละขั ้นตอนมีความแตกต่างกัน  โดยสามารถ
เปรียบเทียบได้ดังรูปที ่3-22 
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รูปที ่3-22 เปรียบเทียบรายละเอียดในขั้นตอนการศึกษาศักยภาพของ Prosumer ในรายงาน 3 ฉบบั 

จากมุมมองของสถาบันฯ ความแตกต่างในสมมติฐานและรายละเอียดในขั้นตอนการดำเนินการ มิได้
เป็นตัวชี้วัดความถูกต้องแม่นยำของผลลัพธ์ที่ได้  หากแต่เป็นสิ่งที่กำหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์ มุมมองของ
การศึกษาน้ันๆ รวมถึงความพร้อมของข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้ในแต่ละช่วงเวลา 

อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาขั้นตอนการดำเนินการของรายงานโครงการศึกษาการปรับโครงสร้างกิจการ
ไฟฟ้ารองรับแนวโน้ม Prosumer ของกิจการไฟฟ้าพบว่า ผลลัพธ์ในแต่ละขั้นตอนถูกนำไปใช้เป็นข้อมูลตั้งต้น
ของการดำเนินการขั้นตอนถัดมา ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้การวิเคราะห์ทั้งด้านเทคนิค ด้านเศรษฐศาสตร์ และด้าน
การตลาดมีความเชื่อมโยงกัน ซึ่งหากเข้าใจหลักการและสมมติฐานที่ใช้ในแต่ละขั้นตอนก็จะสามารถปรับแต่ง
สมมติฐานเพื่อต่อยอดในการกำหนดสถานการณ์ที่จะใช้ในการวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไปของโครงการได้ ดังนั้น
การดำเนินการในขั้นตอนกำหนดสถานการณ์ (Scenario) ที่มีความเป็นไปได้ของ Prosumer แบบ P2P และ
การประเมินผลกระทบจะอ้างอิงจากรายงานโครงการศึกษาการปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้ารองรับแนวโน้ม 
Prosumer ของกิจการไฟฟ้า 
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3.4 สรุปข้อมูลของสถานการณ์การเพิ่มขึ้นของ Prosumer แบบ P2P ตามนโยบาย แผน 
และศักยภาพตามผลการศึกษาที่เก่ียวข้อง 

พัฒนาการของเทคโนโลยี ต้นทุนของระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์บนหลังคาที่ต่ำลง และการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลให้ Prosumer มีแนวโน้มเพ่ิมจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อผนวก
กับการสนับสนุนจากภาครัฐในรูปของการรับซื้อไฟฟ้าที่ลดทอนลงในแง่ของอัตรารับซื้อ  และพัฒนาการของ
อุปกรณ์ที่จำเป็นอย่างเช่น สมาร์ทมิเตอร์ และเทคโนโลยีที่รองรับการซื้อขายไฟฟ้าอย่างเช่น เทคโนโลยี 
Blockchain การซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ในประเทศไทยนั้นมีแนวโน้มที่จะเกิดและเพิ่มขึ้นใน
ทิศทางเดียวกับที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ หากแต่ในปัจจุบัน การซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ใน
ประเทศไทยยังไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องด้วยข้อกำหนด กฏหมาย ระเบียบต่างๆ ยังไม่รองรับ ซึ่งหากมีการ
แก้ไขข้อจำกัดเหล่านี ้Prosumer และการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ก็มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นและ
เพิ่มจำนวนอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย 

ในส่วนของศักยภาพ เมื่ออ้างอิงจากผลการศึกษาศักยภาพของโครงการศึกษาการปรับโครงสร้างกิจการ
ไฟฟ้ารองรับแนวโน้ม Prosumer ของกิจการไฟฟ้า ศักยภาพของ Prosumer ในกรณีฐาน (กรณีที่ผู้ใช้ไฟฟ้า
ตัดสินใจติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์บนหลังคาด้วยความคุ้มค่าในการลงทุนเพียงอย่างเดียว)  ใน 
พ.ศ. 2580 อยู่ที่ 9,267 เมกะวัตต์ อย่างไรก็ดี การวิเคราะห์ศักยภาพของ Prosumer และศักยภาพการซื้อ
ขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P จะขึ้นอยู่กับการกำหนดสถานการณ์ที่จะกำหนดในขั้นตอนต่อๆ ไปใน
การศึกษาน้ี 
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บทที่ 4 
ศึกษา วิเคราะห์ผลกระทบจากการซื้อขายไฟฟ้าของ 
Prosumer แบบ P2P ต่อระบบไฟฟ้าของไทยตาม

สถานการณ์ที่ก าหนด โดยครอบคลุมมิติต่างๆ ที่มีผลต่อ
ระบบไฟฟ้าของประเทศ 
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บทที ่4 
ศึกษา วิเคราะห์ผลกระทบจากการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ 
P2P ต่อระบบไฟฟ้าของไทยตามสถานการณ์ที่กำหนด โดยครอบคลุม

มิติต่างๆ ที่มีผลต่อระบบไฟฟ้าของประเทศ 
 

 

เนื ้อหาในบทนี้ครอบคลุมถึงการกำหนดขอบเขตของ Prosumer แบบ P2P เพื ่อใช้ในการกำหนด
สถานการณ์ (Scenario) ที่มีความเป็นไปได้ของ Prosumer แบบ Peer to Peer (P2P) สำหรับการวิเคราะห์
ผลกระทบภายใต้โครงการฯ 

สำหรับขั้นตอนดำเนินการและแบบจำลอง (Model) ที่ใช้ (ถ้ามี) ในแต่ละขั้นตอนสามารถสรุปได้รูปที่  
4-1 โดยรายละเอียดต่างๆ มีดังต่อไปนี ้

 
รูปที่ 4-1 ขั้นตอนดำเนินการในบทนี้ 

  

ก าหนดขอบเขตของ Prosumer แบบ P2P เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า

ก าหนดสถานการณ์ (Scenario) ที่มีความเป็นไปไดข้อง Prosumer แบบ P2P ส าหรับการ
วิเคราะห์ผลกระทบภายใต้โครงการฯ

ก าหนดมิติในการวิเคราะหผ์ลกระทบจากการซ้ือขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ต่อ
ระบบไฟฟ้าของประเทศไทย

พั นาแบบจ าลอง และท าการประเมินผลกระทบที่เกิดข้ึน (Impact Assessment) จากการ
ซ้ือขายของ Prosumer ทั้งในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ

ศึกษา และวิเคราะห์ ผลกระทบจากการซ้ือขายไฟฟ้าของ Prosumer ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ
ที่เกิดข้ึนในมิติต่างๆ ภายใต้สถานการณ์ทีก่ าหนด

จัดท าข้อสรุปผลกระทบจากการซ้ือขายไฟฟ้าของ Prosumer ต่อระบบไฟฟ้าของไทย

Energy trilemma

- แบบจ าลองการวางแผนพั นาก าลังผลิต
ไฟฟ้า (PDP model)

- แบบจ าลองต้นทุนในระบบส่งและระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้า (T&D cost model)

- แบบจ าลองการสู เสียในระบบส่งและ
ระบบจ าหน่ายไฟฟ้า (T&D loss model)

การประเมินศักยภาพของ Prosumer แบบ P2P

- แบบจ าลองศักยภาพของ Prosumer
(Potential model)

- แบบจ าลองศักยภาพของ Prosumer แบบ 
P2P (P2P model)
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4.1 การกำหนดขอบเขตของ Prosumer แบบ P2P เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ผลกระทบต่อ
ระบบไฟฟ้า 

ภายใต้กรอบแนวคิดของการศึกษาน้ี Prosumer คือ ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์
บนหลังคา โดยมีจุดประสงค์หลักในการผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เอง อย่างไรก็ดี ตามหลักการการซื้อขายไฟฟ้าของ 
Prosumer แบบ P2P หากระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์บนหลังคาสามารถผลิตไฟฟ้าได้มากกว่าความ
ต้องการใช้ไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้าสว่นเกินน้ี Prosumer สามารถนำมาแบ่งปันให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้ารายอื่นได้ 

หากพลังงานไฟฟ้าที่ Prosumer ผลิตได้มีปริมาณเกินความต้องการใช้ไฟฟ้าของตนและสามารถ
แบ่งปันแก่ผู้ใช้ไฟฟ้ารายอื่นได้ พลังงานไฟฟ้าที่ Prosumer ผลิตไดจ้ะสามารถจำแนกได้เป็น 3 ส่วน 

1. พลังงานไฟฟ้าส่วนที่ใช้เองภายใน (Self-consumption) 

2. พลังงานไฟฟ้าส่วนเกินที่เหลือจากการใช้เอง และสามารถซื้อขายกันภายในสถานีไฟฟ้าย่อย ณ 
เวลาน้ันๆ (Excess energy for local P2P trading) 

3. พลังงานไฟฟ้าส่วนเกินที่ไหลย้อนเข้าสถานีไฟฟ้าย่อย หลังจากทั้งการใช้เองและซื้อขายภายใน
สถานีไฟฟ้าย่อย ณ เวลาน้ันๆ  (Reverse power flow - P2P Inter-area) 

ขอบเขตของการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ครอบคลุมพลังงานไฟฟ้าส่วนที่ 2 และ 3 
อย่างไรก็ดี พลังงานในส่วนที่ 3 อาจไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของการผลิตไฟฟ้าแบบกระจายศูนย์ เนื่องจากผู้ใช้
ไฟฟ้ามิได้อยู่ในพื้นที่ผลิตไฟฟ้า ทำให้ลดการสู เสีย (Loss) ของไฟฟ้าได้ลดลง และอาจไม่คุ้มค่าในกรณีที่มีการ
เก็บค่าใช้โครงข่ายไฟฟ้า (Wheeling charge) 

อย่างไรก็ดี เพื่อให้การวิเคราะห์สะท้อนถึงผลกระทบที่เกิดจาก Prosumer ได้อย่างครอบคลุม การ
วิเคราะห์ในส่วนต่อๆ ไปจะวิเคราะหพ์ลังงานทั้ง 3 ส่วน โดยมีการแสดงผลแยกแต่ละส่วนอย่างชัดเจน 

หมายเหต ุสถานีไฟฟ้าย่อย ในรายงานฉบับนี้หมายถึง Substation 
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4.2 การกำหนดสถานการณ์ที ่มีความเป็นไปได้ของ Prosumer แบบ P2P สำหรับการ
วิเคราะห์ผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า และการประเมินศักยภาพของ Prosumer แบบ P2P 

4.2.1 การกำหนดสถานการณ์ (Scenario) ของ Prosumer แบบ P2P 

การกำหนดสถานการณ์สำหรับ Prosumer แบบ P2P ใช้พื้นฐานจากสถานการณ์ในรายงานโครงการ
ศึกษาการปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้ารองรับแนวโน้ม Prosumer ของกิจการไฟฟ้า [1] โดยจำลองกระบวนการ
ที่ใช้ในรายงานดังกล่าวด้วยแบบจำลองศักยภาพของ Prosumer (Potential model) 

หลักการและขั้นตอนการทำงานของแบบจำลองศักยภาพของ Prosumer ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน
หลัก คือ (1) การประเมินศักยภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (2) การประเมินศักยภาพ
หลังผ่านการตัดสินใจติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา และ (3) การประเมินศักยภาพ
หลังผ่านข้อจำกัดการเชื่อมต่อของระบบไฟฟ้า ดังรูปที ่4-2 ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้ 

 

รูปที ่4-2 หลักการของแบบจำลองศักยภาพของ Prosumer 

(1) การประเมินศักยภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา  ดำเนินการโดยอ้างอิง
ข้อมูลจาก GIS ซึ่งเป็นข้อมูลในเชิงภูมิศาสตร์ ผลลัพธ์จากข้อมูลดังกล่าวจะได้ออกมาเป็นศักยภาพการผลิต
ไฟฟ้าสูงสุดหากมีการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าบนพื้นที่หลังคาที่สามารถติดตั้งได้ทั้งหมด (Technical potential) 
ทั ้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอ้างอิงจากรายงานโครงการศึกษาการปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้ารองรับแนวโน้ม  
Prosumer ของกิจการไฟฟ้า [1]  

(2) การประเมินศักยภาพการตัดสินใจติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา คือ 
การประเมินศักยภาพเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic potential) กล่าวคือ จากพื้นที่หลังคาทั้งหมดที่สามารถ

Technical potential
ศักยภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา

Economic potential
ศักยภาพหลังการตัดสินใจติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน

แสงอาทิตย์บนหลังคา

Market potential
ศักยภาพหลังผ่านข้อจ ากัดการเชื่อมต่อของระบบไฟฟ้า

การตัดสินใจติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าฯ 
(Adoption)

ข้อจ ากัดการเชื่อมต่อของระบบไฟฟ้า 
(Grid Code)
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ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์บนหลังคาได้จะผ่านการลดทอนด้วยตัวแปรการตัดสินใจติดตั้งระบบฯ ที่
เรียกว่า Adoption โดยผลลัพธ์ที่ไดจ้ากขั้นตอนนีค้ือ ศักยภาพเชิงเศรษฐศาสตร ์

(3) การประเมินศักยภาพหลังผ่านข้อจำกัดการเชื่อมต่อของระบบไฟฟ้า เป็นกระบวนการขั้นสุดท้าย
ของแบบจำลองศักยภาพของ Prosumer โดยการประเมินศักยภาพทางการตลาด (Market potential) 
สำหรับการประเมินนี้ เมื่อ Prosumer ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์บนหลังคา พลังงานที่ผลิตได้ส่วน
ให ่จะถูกใช้เองเป็นหลัก และหากพลังงานที่ผลิตได้มีมากกว่าความต้องการใช้ไฟฟ้า ณ เวลาหนึ่งๆ พลังงาน
ส่วนเกินดังกล่าวจะไหลเข้าระบบโครงข่ายไฟฟ้า ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่สามารถไหลเข้าระบบไฟฟ้าได้จะถูก
จำกัดด้วยข้อจำกัดการเชื่อมต่อของระบบไฟฟ้า หรือ Grid code โดยข้อกำหนดในปัจจุบันพิจารณาตามพิกัด
กำลังการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าเทียบกับพิกัดหม้อแปลงไฟฟ้าของระบบจำหน่ายไฟฟ้าตามค่า  Grid code ที่
กำหนดไว ้อันเป็นการจำกัดศักยภาพสูงสุดของพลังงานไฟฟ้าของ Prosumer ที่สามารถซื้อขายแบบ P2P 

ในการศึกษานี้มีการกำหนดสถานการณ์ทั้งหมด 3 สถานการณ์ โดยอาศัยการปรับแต่งตัวแปร 2 ตัว
แปร คือ การตัดสินใจติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าฯ (Adoption) และข้อจำกัดการเชื่อมต่อของระบบไฟฟ้า (Grid 
code) ผ่านแบบจำลองศักยภาพของ Prosumer โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

4.2.1.1 การตัดสินใจติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า (Adoption) 

ในรายงานโครงการศึกษาการปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้ารองรับแนวโน้ม  Prosumer ของกิจการ
ไฟฟ้า ในส่วนของการตัดสินใจติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้ามีการกำหนดสถานการณ์ทั้งหมด 3 สถานการณ ์ได้แก ่

▪ สถานการณ์ที ่1: การจำลองความเปลี่ยนแปลงของจำนวนผู้ติดตั้งเมื่อราคาค่าติดตั้งและอัตรา
ผลตอบแทนภายใน (IRR) ของการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เปลี่ยนไป ในทุกช่วง 5 ปี 
จนถึง พ.ศ. 2580 (Case 1) 

▪ สถานการณ์ที ่2: การจำลองกรณีที่มีนโยบายกระตุ้นการติดตั้งระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์
ซึ่งได้หลากหลาย โดยนโยบายที่เลือกมาใช้ในการจำลองคือ การจูงใจด้วยการอุดหนุนต้นทุนในการติดตั้ง 
ข้อมูลที่นำมาใช้เป็นข้อมูลคาดการณ์ตามสถานการณ์ที่ 1 และเพิ่มเติมโดยสมมติการสนับสนุนตามนโยบาย
ด้วยส่วนลดค่าติดตั้งอีกวัตต์ละ 15 บาท ซึ่งเป็นการอุดหนุนประมาณร้อยละ 50 ของค่าติดตั้ง แล้วทำนายร้อย
ละของผู้ติดตั้ง (Case 2) 

▪ สถานการณ์ที ่3: การจำลองกรณีที่ผู้ใช้ไฟฟ้ามีความรู้เกี่ยวกับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์บนหลังคามากขึ้น ซึ่งเป็นความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดได้ด้วยการส่งเสริมให้ความรู้จาก
ภาครัฐหรือเอกชนแก่ประชนชนทั่วไป โดยปัจจัยด้านพฤติกรรมและจิตวิทยาจะมีผลต่อการตัดสินใจติดตั้ง
ระบบผลิตไฟฟ้า (Case 3) 

ในสถานการณ์ที่ 1 และสถานการณ์ที่ 3 การคาดการณ์ราคาค่าติดตั้งและอัตราผลตอบแทนภายใน
สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 4-1 
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ตารางที่ 4-1 การคาดการณ์ราคาค่าติดต้ังและอัตราผลตอบแทนภายใน 

พ.ศ. 2562 2565 2570 2575 2580 
ราคาติดตั้ง (บาทต่อวัตต์) 30 24.8 20.8 16.8 14.2 
IRR ของบ้านเรือนและกิจการขนาดเล็ก (ร้อยละ) 8.1 10.0 14.1 18.5 21.3 
IRR ของกิจการขนาดกลางและขนาดให ่ (ร้อยละ) 12.3 15.6 18.8 23.7 28.8 

 

สำหรับสถานการณ์ที่ 2 เมื่อพิจารณารูปการณ์ในปัจจุบัน สถานการณ์ที่ 2 ซึ่งกำหนดเพื่อจำลอง
สถานการณ์ที่มีการใช้นโยบายกระตุ้นการติดตั้งระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยการอุดหนุนต้นทุนในการ
ติดตั้งนั้นมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่ำ เนื่องจากต้นทุนระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์บนหลังคา
ในปัจจุบันลดต่ำลงมาก มีระยะคืนทุนที่สั้นลงจนไม่มีความจำเป็นต้องมีการสนับสนุนจากภาครัฐ ดังนั้นใน
การศึกษานี้จะอ้างอิงสถานการณ์ที่มีการศึกษาไว้ในรายงานโครงการศึกษาการปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้า
รองรับแนวโน้ม Prosumer ของกิจการไฟฟ้า เพียง 2 สถานการณ ์ได้แก ่

▪ สถานการณ์ที ่1: การจำลองความเปลี่ยนแปลงของจำนวนผู้ติดตั้งเมื่อราคาค่าติดตั้งและอัตรา
ผลตอบแทนภายใน (IRR) ของการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เปลี่ยนไป ในทุกช่วง 5 ปี 
จนถึง พ.ศ. 2580 (จากนี้เรียกว่า สถานการณ์อ้างอิง 1) 

▪ สถานการณ์ที ่3: การจำลองกรณีที่ผู้ใช้ไฟฟ้ามีความรู้เกี่ยวกับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์บนหลังคามากขึ้น ซึ่งเป็นความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดได้ด้วยการส่งเสริมให้ความรู้จาก
ภาครัฐหรือเอกชนแก่ประชนชนทั่วไป โดยปัจจัยด้านพฤติกรรมและจิตวิทยาจะมีผลต่อการตัดสินใจติดตั้ง
ระบบผลิตไฟฟา้ (จากนี้เรียกว่า สถานการณ์อ้างอิง 2) 

โดยในการศึกษานี ้มีการกำหนดสถานการณ์การตัดสินใจติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าดังนี้ 

1. สถานการณ์ที ่1 (Scenario 1) การตัดสินใจติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าขึ้นอยู่กับความคุ้มค่าของการ
ลงทุน อ้างอิงจากสถานการณ์อ้างอิง 1 

2. สถานการณ์ที่ 2 (Scenario 2) การตัดสินใจติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าในกรณีที่ผู้ใช้ไฟฟ้ามีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา อ้างอิงจากสถานการณ์อ้างอิง 2 

3. สถานการณ์ที่ 3 (Scenario 3) การตัดสินใจติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าในกรณีที่ผู้ใช้ไฟฟ้ามีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา อ้างอิงจากสถานการณ์อ้างอิง 2 โดยมี
การปลดข้อจำกัดด้านเพดานของการตัดสินใจติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้า 

ในการกำหนด Adoption มีการแบ่งกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าออกเป็น 2 กลุ่มคือ 

1. กลุ่มบ้านอยู่อาศัย (Residential หรือ RES) และ กิจการขนาดเล็ก (Small General Service 
หรือ SGS) 

2. กลุ ่มกิจการขนาดกลาง (Medium General Service หรือ MGS) และ กิจการขนาดให ่ 
(Large General Service หรือ LGS) 
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โดย Adoption ที่ใช้ในสถานการณ์ที่ 1 และ 2 แสดงในรูปที ่4-3 และ 4-4 

 

รูปที ่4-3 Adoption ชองกลุ่ม RES และ SGS 

 

รูปที ่4-4 Adoption ชองกลุ่ม MGS และ LGS 

Adoption ในสถานการณ์ที่ 3 อ้างอิงจาก Adoption ในสถานการณ์อ้างอิง 2 โดยมีการปลด
ข้อจำกัดด้านเพดานของการตัดสินใจติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์บนหลังคาของกลุ่ม MGS และ LGS 
โดยอ้างอิงจากทฤษฎีการแพร่กระจายของนวัตกรรม (Diffusion of Innovation Theorem) [2] ที ่แบ่ง
ลักษณะผู้นิยมนวัตกรรมออกเป็น 5 กลุ่ม คือ 

1. กลุ่มล้ำสมัย (Innovators) เป็นกลุ่มที่สนใจในเทคโนโลยีใหม่ๆ ถึงแม้ว่าเทคโนโลยีจะยังไม่มี
การทดลองและเผยแพร่อย่างเป็นทางการก็ตาม เป็นกลุ่มที่มีแหล่งเงินทุนที่มั่นคง ยอมรับความเสี่ยงได้สูง มี
สัดส่วนประมาณร้อยละ 2.5 ของประชากร 
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2. กลุ่มนำสมัย (Early Adoptors) คล้ายกับกลุ่มล้ำสมัย แตกต่างตรงที่เป็นกลุ่มที่มองเห็นถึง
ความเป็นไปได้ของเทคโนโลยีใหม่และพร้อมเผยแพร่ความรู้ของเทคโนโลยีดังกล่าวออกสู่สังคม  แต่หาก
เทคโนโลยีไม่ได้ถูกพั นาให้ดีขึ้น กลุ่มนี้ก็พร้อมจะเปลี่ยนไปใช้อย่างอื่นเช่นกัน จึงเป็นกลุ่มที่จะสร้างอิทธิพลใน
กระบวนการแพร่กระจายของนวัตกรรม มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 13.5 ของประชากร 

3. กลุ่มทันสมัย (Early Majority) เป็นกลุ่มที่ต้องได้เห็นว่าเทคโนโลยีดังกล่าวสามารถแก้ไขปั หา
บางอย่างและพั นาต่อได้จริง ซึ่งต้องใช้เวลาระยะหนึ่งก่อนจึงตัดสินใจใช้เทคโนโลยีนั้น และเป็นกลุ่มที่กระตุ้น
ให้เกิดกลุ่มตามสมัยตามมา มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 34 ของประชากร 

4. กลุ ่มตามสมัย (Late Majority) เป็นกลุ ่มที ่ไม่ยอมสู เสียผลประโยชน์ใดๆ จากการใช้
เทคโนโลยีในช่วงต้น ดังนั้นในการตัดสินใจใช้เทคโนโลยีใดๆ เทคโนโลยีนั้นจะต้องได้รับการพิสูจน์และเป็นที่
ยอมรับอย่างกว้างขวางแล้วเท่านั้น มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 34 ของประชากร 

5. กลุ่มล้าหลัง (Laggards) เป็นกลุ่มที่ตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยี เพื่อให้กลมกลืนกับคนในสังคม 
มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 16 ของประชากร 

ทั ้งนี้ จากแนวคิดของแคสซึม (Chasm) [3] ที่ม ีใจความว่า “นวัตกรรมใดๆก็ตามที ่สามารถ
แพร่กระจายข้ามพ้นกลุ่ม Innovators และ Early Adoptors ได้ นวัตกรรมนั้นจะแพร่กระจายต่อออกสู่ตลาด
กลุ่มผู้ใช้หลัก (Mainstream Market)” ดังแสดงในรูปที่ 4-5 ที่กลุ่ม Innovators และ Early Adoptors มี
จำนวนรวมเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 16 ของประชากร ดังนั้น ทางสถาบันฯ จึงประยุกต์ใช้แนวคิดดังกล่าว
มากำหนดจุดหักเห (Tipping point) ในการกำหนดสถานการณ์ที ่3 ดังนี ้

 

รูปที ่4-5 แผนภาพลำดับผู้นิยมนวัตกรรมตามทฤษฎีการแพร่กระจายของนวัตกรรมและแคสซึม [4] 
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จากรูปที ่4-3 จะเห็นไดว้่า Adoption ของกลุ่ม RES และ SGS ยังไม่ผ่านจุด Tipping point ที่ร้อย
ละ 16 ดังนั้น Adoption ของกลุ่ม RES และ SGS ในสถานการณ์ที่ 3 จะยังคงใช้ Adoption เช่นเดียวกับ
สถานการณอ์้างอิง 2  

อย่างไรก็ดี จากรูปที่ 4-4 จะเห็นว่า Adoption ของกลุ่ม MGS และ LGS หลัง พ.ศ. 2570 ผ่านพ้น
ร้อยละ 16 ไปแล้ว แต่ถูกจำกัดเพดานไว้ที ่ร้อยละ 20 ตามสมมติฐานของสถานการณ์อ้างอิง 2 ดังนั้น 
Adoption สำหรับกลุ่ม MGS และ LGS ในสถานการณ์ที่ 3 ในการศึกษานี ้จะไมม่ีการจำกัดเพดานเพื่อสะท้อน
ถึงผลที่จะเกิดขึ้นตามทฤษฎีการแพร่กระจายของนวัตกรรมและแคสซึม โดยใช้ Bass diffusion model ใน
การคาดการณ ์Adoption ดังสมการต่อไปนี ้

 

𝑆(𝑡) = 𝑝𝑁 + (𝑞 − 𝑝)𝑄(𝑡−1) − (
𝑞

𝑁
) 𝑄(𝑡−1)

2  (4.1) 

 โดย   
 𝑆(𝑡) คือ ปริมาณกำลังการติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์บนหลังคา

ในปีที่ t (เมกะวัตต)์ 
 

 𝑄(𝑡−1) คือ ปริมาณกำลังการติดตั้งสะสมของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์บน
หลังคาก่อนปีที ่t (เมกะวัตต)์ 

 

 𝑁 คือ ปริมาณกำลังการติดตั้งที่เป็นไปได้มากที่สุดของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลัง
แสงอาทิตย์บนหลังคาตามศักยภาพพ้ืนที่ทั้งหมด (เมกะวัตต)์ 

 

 𝑝 คือ ค่าสัมประสิทธิ์ของการเลือกติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์บน
หลังคา 

 

 𝑞 คือ ค่าสัมประสิทธิ์ของการเลียนแบบหรือบอกกันปากต่อปาก  
 

 

รูปที ่4-6 กราฟแจกแจงผู้นิยมนวัตกรรมที่เพ่ิมขึ้น (ซ้าย), กราฟแจกแจงผู้นิยมนวัตกรรมสะสม (ขวา) 
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สำหรับแบบจำลอง Bass diffusion ข้างต้น ใชต้ัวแปรป้อนเข้าหลัก 2 ตัวแปรคือ 

1. ปริมาณกำลังการติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาตามที่มีการจด
แจ้ง อ้างอิงข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน 

2. ปริมาณกำลังการติดตั้งสูงสุดที่เป็นไปได้ของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์บนหลังคา
ตามศักยภาพพ้ืนที่ทั้งหมด อ้างอิงข้อมูลจากสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

ผลการคาดการณ์ที่ได้คือปริมาณกำลังการติดตั้งสะสมของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์บน
หลังคาตามช่วงเวลา (ปี) อยู่ในรูปของกำลังการผลิตติดตั้งในหน่วยเมกะวัตต์ จากนั้นจึงแปลงให้อยู่ในรูปของ 
Adoption เพื่อใช้ในแบบจำลองเช่นเดียวกับสถานการณ์ที่ 1 และ 2 

ดังนั้น สำหรับ Adoption ของกลุ่ม MGS และ LGS ในสถานการณ์ที่ 3 น้ี สถาบันฯ ได้ประเมิน
กำลังการผลิตติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เป็น 2 ระยะ ได้แก ่กำลังการผลิตติดต้ังระบบผลิต
ไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์บนหลังคาในระยะสั้น-ปานกลาง (พ.ศ. 2562 - 2570) อ้างอิงจากข้อมูลเดิมของ
สถานการณ์อ้างอิง 2 แต่สำหรับระยะยาว (พ.ศ. 2571 - 2580) การพยากรณ์อาศัยแนวโน้มการผลิตติดตั้ง
ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์บนหลังคาในประเทศไทยตามที่ได้มีการจดแจ้งประกอบกับ Bass 
diffusion model ในการประมวลผล เนื่องจาก Bass diffusion model มีความเหมาะสมมากกว่าในระยะ
ยาว ทั้งนี้ แบบจำลองดังกล่าวให้ผลการคาดการณ์กำลังการผลิตติดตั้งระบบฯ ใน พ.ศ. 2580 สำหรับกลุ่ม 
MGS ที่ 18,038 เมกะวัตต์และสำหรับกลุ่ม LGS ที่ 7,161 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นสัดส่วน Adoption เท่ากับ
ร้อยละ 98.984 และ 98.431 ตามลำดับ ดังแสดงในรูปที ่4-7 

 

รูปที ่4-7 ผลการคาดการณ์กำลังผลิตติดตั้งระบบฯ โดยแบบจำลอง Bass diffusion 
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สรุปการกำหนดสถานการณ์ด้านตัวแปร Adoption ข้างต้น สรุปได้ดังตารางที่ 4-2 และผลการ
คาดการณ์ศักยภาพหลังผ่านการตัดสินใจติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์บนหลังคาแสดงได้ดังรูปที่ 4-8 

ตารางที ่4-2 สรุปการกำหนดตัวแปร Adoption สำหรับสถานการณ์ต่างๆ 

กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้า 
การตัดสินใจติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์บนหลังคา (Adoption) 

สถานการณ์ที่ 1 
(Scenario 1) 

สถานการณ์ที ่2 
(Scenario 2) 

สถานการณ์ที ่3 
(Scenario 3) 

RES/SGS ≤ 3.183% ≤ 8.123% 

MGS/LGS ≤ 13.333% ≤ 20.000% 
≤ 98.984% (MGS) 
≤ 98.431% (LGS) 

 

 

รูปที ่4-8 แผนภาพการเติบโตของศักยภาพหลังการตัดสินใจติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ 

4.2.1.2 ข้อจำกัดการเชื่อมต่อของระบบไฟฟ้า (Grid code) 

สำหรับการกำหนดสถานการณ์ด้านตัวแปรข้อจำกัดการเชื่อมต่อของระบบไฟฟ้าหรือ Grid code 
นั้น การดำเนินการในการศึกษานี้เป็นการปรับข้อจำกัดการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ไปที่
ระดับที่แตกต่างกัน จากเดิมที่ Grid code กำหนดข้อจำกัดการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ไว้คงที่ที ่ร้อยละ 15 ของพิกัดหม้อแปลงระบบจำหน่าย (ตามสถานการณ์อ้างอิง) การศึกษานี้ได้กำหนด
ข้อจำกัดการเชื่อมต่อของระบบไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเป็นลำดับจากร้อยละ 15 ถึงร้อยละ 50 ซึ่งคาดว่าเป็นระดับสูงสุด
ที่ยอมให้เกิดขึ้นได้ในบริบทของประเทศไทย จากนั้น จึงกำหนดข้อจำกัดการเชื่อมต่อของระบบไฟฟ้าที่ร้อยละ 
100 และไม่มีข้อจำกัดด้านพิกัดหม้อแปลงระบบจำหน่าย เพื่อให้เห็นถึงศักยภาพสูงสุดในกรณีที่สามารถรับ
ไฟฟ้าเข้าสู่ระบบไฟฟ้าได้เต็มพิกัดหม้อแปลง และกรณีที่มีการขยายพิกัดหม้อแปลงระบบจำหน่ายให้สามารถ
รองรับไฟฟ้าเข้าสู่ระบบไฟฟ้าได้อย่างไร้ขีดจำกัด การกำหนดสถานการณ์ด้านตัวแปรข้อจำกัดการเชื่อมต่อของ
ระบบไฟฟ้าสามารถสรุปได้ดังตารางที ่4-3 
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ตารางที ่4-3 สรุปการกำหนดตัวแปร Grid code สำหรับสถานการณ์ต่างๆ 

กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้า 
ข้อจำกัดการเชื่อมต่อของระบบไฟฟ้า (Grid code) 

สถานการณ์ที่ 1 
(Scenario 1) 

สถานการณ์ที ่2 
(Scenario 2) 

สถานการณ์ที ่3 
(Scenario 3) 

RES/SGS 
15% / 20% / 30% / 40% / 50% / 100% / ไม่จำกัด 

MGS/LGS 
 

4.2.1.3 สรุปการกำหนดสถานการณ์ที่ใช้ในการศึกษา 

จากการกำหนดช่วงค่าของการตัดสินใจติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์บนหลังคาและ
ข้อจำกัดการเชื่อมต่อของระบบไฟฟ้าที่ใช้ในแต่ละสถานการณ์ข้างต้น สถานการณ์ที่ใช้ในการศึกษาทั้งหมด
สามารถถสรุปได้ดังตารางที ่4-4 

ตารางที ่4-4 สรุปสถานการณท์ี่ใช้ในการศึกษาและตัวแปรที่ใช้ในแต่ละสถานการณ์ 

สถานการณ์ 

การตัดสินใจติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์บนหลังคา (Adoption) ข้อจำกัดการ
เชื่อมต่อของ
ระบบไฟฟ้า 

(Grid code) 

RES/SGS MGS/LGS 

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

1 1.647% 2.305% 3.183% 12.000% 13.333% 13.333% 
15% / 20% / 

30% / 
 40% / 50% / 

100% / ไม่จำกัด 

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

3 2.525% 3.732% 8.123% 13.333% 14.667% 

98.984% 
(MGS) 

98.431% 
(LGS) 

 

4.2.2 การประเมินศักยภาพของ Prosumer แบบ P2P 

เมื่อปรับใช้ตัวแปรทั้งสองในแบบจำลองศักยภาพของ Prosumer ผลการประเมินศักยภาพการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตยบ์นหลังคาของสถานการณ์ทั้งหมดสามารถแสดงได้ดังตารางที ่4-5 และรูปที ่4-9 
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ตารางที ่4-5 ผลการประเมินศักยภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์บนหลังคาสถานการณ์ทั้งหมด 

สถานการณ์ 

การตัดสินใจติดตั้งระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Adoption) 

ข้อจำกัดการ
เชื่อมต่อของ
ระบบไฟฟ้า 

(Grid code) 

ศักยภาพการผลิตไฟฟ้าจาก 
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์บนหลังคา 

(เมกะวัตต์) 

RES/SGS MGS/LGS  พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2580 

1 ≤ 3.183% ≤ 13.333% 

15% 5,874 7,473 9,266 

20% 5,918 7,577 9,514 

30% 5,979 7,656 9,666 

40% 5,979 7,705 9,739 

50% 5,979 7,705 9,791 

100% 5,979 7,705 9,791 

ไม่มีข้อจำกัด 5,979 7,705 9,791 

2 

≤ 8.123% 

≤ 20.000% 

15% 7,703 10,073 17,076 

20% 7,815 10,425 18,547 

30% 7,898 10,626 20,006 

40% 7,954 10,700 20,699 

50% 7,954 10,773 20,949 

100% 7,954 10,783 21,390 

ไม่มีข้อจำกัด 7,954 10,783 21,413 

3 

≤ 98.984% 
(MGS) 

≤ 98.431% 
(LGS) 

15% 7,703 10,073 22,875 

20% 7,815 10,425 27,485 

30% 7,898 10,626 33,488 

40% 7,954 10,700 36,192 

50% 7,954 10,773 37,820 

100% 7,954 10,783 40,681 

ไม่มีข้อจำกัด 7,954 10,783 41,516 
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รูปที ่4-9 ผลการคาดการณ์ศักยภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์บนหลังคาสถานการณ์ทั้งหมด 

จากผลลัพธ์จะเห็นว่า ในช่วงระยะสั้น-กลาง ระหว่าง พ.ศ. 2565 - 2570 ที่การตัดสินใจติดตั้งระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์บนหลังคายังไม่สูงมาก การผ่อนคลายข้อจำกัดการเชื่อมต่อของระบบไฟฟ้ามิได้
ส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของศักยภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์บนหลังคามากนัก แต่การผ่อนคลาย
ข้อจำกัดการเชื่อมต่อของระบบไฟฟ้าจะเริ่มส่งผลอย่างมีนัยยะใน พ.ศ. 2580 ที่การตัดสินใจติดตั้งระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์บนหลังคามีสัดส่วนค่อนข้างสูงแล้ว ซึ่งหากไม่มีการผ่อนคลายข้อจำกัดการเชื่อมต่อของ
ระบบไฟฟ้า ก็จะเป็นการจำกัดศักยภาพในการติดตั ้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์บนหลังคาของ 
Prosumer ทั้งนี้ หากสถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจผ่อนคลายข้อจำกัดการเชื่อมต่อ
และเสริมด้วยการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ (Smart technology) เพื่อให้สามารถบริหารจัด
การพลังงานไฟฟ้าที่จะไหลเข้าสู่ระบบไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

เมื่อได้ศักยภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์บนหลังคาของ Prosumer ตามสถานการณ์ทั้งหมด
จากแบบจำลองศักยภาพของ Prosumer แล้ว ลำดับต่อไปเป็นการใช้ผลศักยภาพดังกล่าวเป็นข้อมูลตั้งต้น
สำหรับแบบจำลองศักยภาพของ Prosumer แบบ P2P (P2P model) แบบจำลองน้ีอาศัยการวิเคราะห์
ลักษณะการผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์บนหลังคาร่วมกับลักษณะความต้องการใช้ไฟฟ้า  (Load profile) 
เพื่อประเมินพลังงานไฟฟ้าจาก Prosumer ในแต่ละสถานีไฟฟ้าย่อย ซึ่งสามารถแยกพลังงานได้ออกมาเป็น 3 
ส่วน คือ 
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1. พลังงานไฟฟ้าส่วนที่ใช้เอง (Self-consumption) 

2. พลังงานไฟฟ้าส่วนเกินที่เหลือจากการใช้เองและสามารถซื้อขายกันภายในสถานีไฟฟ้าย่อย ณ 
เวลาน้ันๆ (Excess energy - P2P Local) 

3. พลังงานไฟฟ้าส่วนเกินที่ไหลย้อนเข้าสถานีไฟฟ้าย่อย หลังจากการใช้เองและซื้อขายภายในสถานี
ไฟฟ้าย่อย ณ เวลาน้ันๆ (Reverse power flow - P2P Inter-area) 

หมายเหตุ สถานีไฟฟ้าย่อย ในรายงานฉบับนี้หมายถึง Substation ตามที่ได้ระบุไว้ในหัวข้อการกำหนด
ขอบเขตของ Prosumer แบบ P2P  

 

รูปที ่4-10 แสดงสัดส่วนพลังงานที่เกิดขึ้นจาก Prosumer 

พลังงานทั้งสามส่วนน้ีเป็นตัวบ่งบอกถึงความเป็นไปได้ของ Prosumer แบบ P2P ในแง่ต่างๆ เช่น 
สัดส่วนและปริมาณพลังงานไฟฟ้าของ Prosumer ต่อความต้องการใช้ไฟฟ้า (โหลด) ของประเทศ สำหรับ
หลักการประเมินพลังงานที่งสามส่วนของแบบจำลองศักยภาพของ Prosumer แบบ P2P อธิบายได้ดังนี ้

ขั้นตอนที่ 1 ประเมินลักษณะการผลิตไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์บนหลังคา 

ขั้นตอนแรกเป็นการหาลักษณะการผลิตไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar 
profile) โดยอ้างอิงข้อมูลจากสำนักงานกำกับกิจการพลังงานซึ่งมีค่าตัวประกอบการผลิตไฟฟ้า (Plant factor) 
ที่ร้อยละ 15 ดังรูปที่ 4-11 และใช้ขนาดกำลังการติดตั้งได้จากการกำหนดสถานการณ์ในตารางที่ 4-4 จากนั้น
จึงประเมิน Solar profile ด้วยสมการ (4.2) 

    𝑆𝑜𝑙𝑎𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙𝑒 = 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑎𝑙𝑆𝑜𝑙𝑎𝑟 × 𝑆𝑜𝑙𝑎𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙𝑒 (𝑝. 𝑢. )𝐸𝑅𝐶  (4.2) 
 โดย  
 𝑆𝑜𝑙𝑎𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙𝑒 คือ ลักษณะการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาทั้งป ี(เมกะวัตต)์ 
 𝑆𝑜𝑙𝑎𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙𝑒 (𝑝. 𝑢. ) คือ ลักษณะการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาทั้งป ี(p.u.) 
 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑎𝑙𝑆𝑜𝑙𝑎𝑟  คือ ศักยภาพกำลังการผลิตติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์บนหลังคา

ต่อราย (เมกะวัตต)์ 

 

Substation load profile  

Prosumer load profile  

Solar profile 

3 

2 

1 
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รูปที ่4-11 Solar profile (p.u.) ที่ใช้ในการศึกษา 

ขั้นตอนที่ 2 ประเมินลักษณะการใช้ไฟฟ้าต่อหน่วยของผู้ใช้ไฟฟ้าแต่ละประเภท 

การประเมินลักษณะการใช้ไฟฟ้าแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

1. ลักษณะการใช้ไฟฟ้าของสถานีไฟฟ้าย่อย (Substation load profile) 

2. ลักษณะการใช้ไฟฟ้าของ Prosumer (Prosumer load profile) 

โดยทั้งสองส่วนดังกล่าวต้องอาศัยลักษณะการใช้ไฟฟ้าต่อหน่วย (Load profile (p.u.)) ซึ่งมีลักษณะ
แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ และผู้ใช้ไฟฟ้าแต่ละประเภท โดยอ้างอิงข้อมูลจากลักษณะการใช้ไฟฟ้าของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) พ.ศ. 2560 จำนวน 12 เขต และของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) พ.ศ. 2561 
จำนวน 1 เขต เป็นต้นแบบ โดยแบ่งตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้ารายภาคดังแสดงในรูปที่ 4-12 – 4-15 จากนั้นจึง
ทำการแปลงลักษณะการใช้ไฟฟ้าดังกล่าวให้อยู่ในรูปแบบต่อหน่วยตามสมการ (4.3) 

 

 𝐿𝑜𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙𝑒 (𝑝. 𝑢. ) =
𝐿𝑜𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙𝑒𝑃𝐸𝐴/𝑀𝐸𝐴

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦𝐿𝑜𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙𝑒𝑃𝐸𝐴/𝑀𝐸𝐴

 (4.3) 

 โดย  
 𝐿𝑜𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙𝑒 (𝑝. 𝑢. ) คือ ลักษณะการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งปี (พลังงานพื้นที่ใต้กราฟหนึ่ง

หน่วย) 
 𝐿𝑜𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙𝑒𝑃𝐸𝐴/𝑀𝐸𝐴 คือ ลักษณะการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งปีในเขตของ กฟภ. และ กฟน. 
 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦𝐿𝑜𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙𝑒𝑃𝐸𝐴/𝑀𝐸𝐴

 คือ ความต้องการพลังงานไฟฟ้าทั้งปีในเขตของ กฟภ. และ กฟน. 
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รูปที ่4-12 ลักษณะความต้องการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยรายภาค 

 
รูปที ่4-13 ลักษณะความต้องการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดเล็กรายภาค 

 
รูปที ่4-14 ลักษณะความต้องการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดกลางรายภาค 
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รูปที ่4-15 ลักษณะความต้องการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดให ่รายภาค 

ขั้นตอนที่ 3 ประเมินลักษณะการใช้ไฟฟ้าของ Prosumer เพื่อเทียบหา Self-consumption 
และ Excess energy 

นำผลลัพธจ์ากสมการ (4.3) เพื่อคำนวณลักษณะการใช้ไฟฟ้าของ Prosumer ดังสมการ (4.4) 
 

 𝑃𝑟𝑜𝑠𝑢𝑚𝑒𝑟 𝑙𝑜𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙𝑒 = 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠
𝑃𝑟𝑜𝑠𝑢𝑚𝑒𝑟 × 𝐿𝑜𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙𝑒 (𝑝. 𝑢. ) (4.4) 

 โดย  
 𝑃𝑟𝑜𝑠𝑢𝑚𝑒𝑟 𝑙𝑜𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙𝑒 คือ ลักษณะการใช้ไฟฟ้าของ Prosumers ทั้งป ี(เมกะวัตต)์ 
 

𝐿𝑜𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙𝑒 (𝑝. 𝑢. ) 
คือ ลักษณะการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งปี (พลังงานพื้นที่ใต้กราฟ

หนึ่งหน่วย) 
 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑃𝑟𝑜𝑠𝑢𝑚𝑒𝑟  คือ ตัวแทนปริมาณการใช้ไฟฟ้าทั้งปีต่อรายของ Prosumer ใน
มุมมองของ End-users (เมกะวัตต์ช่ัวโมง) 

 

เนื่องจากข้อมูลการใช้ไฟฟ้าจริงของ Prosumer ในประเทศไทยยังไม่เคยมีการรวบรวม จึงทำให้ตัว
แปร 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑃𝑟𝑜𝑠𝑢𝑚𝑒𝑟 ไม่สามารถใช้การแทนค่าได้โดยตรง ดังนั้น ค่าของตัวแปร 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠
𝑃𝑟𝑜𝑠𝑢𝑚𝑒𝑟 จึงใช้การ

กำหนดตัวแทนปริมาณการใช้ไฟฟ้าของ Prosumer แต่ละประเภท โดยกำหนดช่วงของตัวแทนโดยมีขอบเขต
สูงสุดคือผู้ที่มีการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของผู้ใช้ไฟฟ้าแต่ละประเภท และขอบเขตต่ำสุดคือผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีการใช้ไฟฟ้า
สูงสุดเป็นสัดส่วนตามร้อยละของการตัดสินใจติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์บนหลังคา (Adoption) 
ของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทนั้นๆ จากนั้นจึงนำลักษณะการใช้ไฟฟ้าของตัวแทนในช่วงขอบเขตสูงสุดและต่ำสุดมา
เฉลี่ยกัน ซึ่งจะทำให้ได้ลักษณะการใช้ไฟฟ้าของ Prosumer ของผู้ใช้ไฟฟ้าแต่ละประเภท ตัวอย่างการหา
ตัวแทนปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อเดือนของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยในเขต กฟน. แสดงได้ดังรูปที ่4-16 
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รูปที ่4-16 ตัวอย่างการหาตัวแทนปริมาณการใชไ้ฟฟ้าต่อเดือนของ Prosumer ประเภทบ้านอยู่อาศัย 

วิธีการข้างต้นตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ว่า ผู้ใช้ไฟฟ้าที่เปลี่ยนสถานะเป็น Prosumer เป็นผู้ที่มีความคุ้มค่า
ในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์บนหลังคา ซึ่งพิจารณาจากความคุ้มค่าในการใช้พลังงานไฟฟ้าที่
ผลิตได้จากระบบฯ มีระยะคืนทุนสั้น มีปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าในระดับสูงเมื่อเทียบกับปริมาณการใช้
พลังงานไฟฟ้าในกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทเดียวกัน ดังนั้น การเลือกตัวแทนปริมาณการใช้ไฟฟ้าของ Prosumer 
จึงเลือกกลุ่ม (Sector) ของผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีการใช้ไฟฟ้าสูงสุดตามสัดส่วน % Adoption ที่เป็นไปได้ของผู้ใช้ไฟฟ้า
ประเภทนั้นๆ โดยแบ่งตามเขตพ้ืนที่ กฟภ. และ กฟน. และจากข้อมูลข้างต้นจะได้ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อเดือน 
และเมื่อรวมเป็นต่อปีก็จะกลายเป็นตัวแปร 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑃𝑟𝑜𝑠𝑢𝑚𝑒𝑟 สำหรับแทนค่าลงในสมการ (4.4) 

จากนั้นจึงนำผลลัพธ์ Solar profile จากสมการ (4.2) และ Prosumer load profile จากสมการ 
(4.4) มาเทียบกันจะได้ Self-consumption และ Excess energy ของแต่ละราย ซึ ่งสามารถต่อยอดเป็น
ผลลัพธ์ต่อสถานีไฟฟ้าย่อย และรวมทั้งประเทศได้ โดยคูณตามจำนวนรายของ Prosumer ที่ได้จากสัดส่วน % 
Adoption 

ขั้นตอนที่ 4 ประเมินลักษณะการใช้ไฟฟ้าระดับสถานีไฟฟ้าย่อยเพื่อเทียบหา Reverse power 
flow 

ตามนิยาม Reverse power flow ที่ได้กำหนดไว้ตอนต้นว่าเป็นพลังงานส่วนเกินที่เหลือจากการใช้เอง 
และซื้อขายภายในระบบไฟฟ้า ซึ่งพลังงานส่วนนี้จะไหลย้อนเข้าสถานีไฟฟ้าย่อย ดังนั้น การพิจารณาหา 
Reverse power flow จึงต้องคิด Load profile เป็นรายสถานีไฟฟ้าย่อย โดยหาได้จากสมการ (4.5) 
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 𝑆𝑢𝑏𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑙𝑜𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙𝑒 = 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠
𝑆𝑢𝑏 × 𝐿𝑜𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙𝑒 (𝑝. 𝑢. ) (4.5) 

 โดย  
 𝑆𝑢𝑏𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑙𝑜𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙𝑒 คือ ลักษณะการใช้ไฟฟ้าระดับสถานีไฟฟ้าย่อยทั้งป ี(เมกะวัตต)์ 
 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑆𝑢𝑏  คือ ความต้องการพลังงานไฟฟ้าระดับสถานีไฟฟ้าย่อยทั ้งปีใน
มุมมองของ End-users (เมกะวัตต์ช่ัวโมง) 

 

จากนั้นนำผลลัพธ์ Solar profile จากสมการ (4.2) ที่แปลงเป็นต่อสถานีไฟฟ้าย่อยเพื่อมาเทียบกับ
ลักษณะการใช้ไฟฟ้าระดับสถานีไฟฟ้าย่อยที่ได้จากสมการ (4.5) จะได้ Reverse power flow ในระดับสถานี
ไฟฟ้าย่อย 

4.2.3 ผลการประเมินศักยภาพของ Prosumer แบบ P2P 

เมื ่อดำเนินการตามหลักการของแบบจำลองศักยภาพของ Prosumer แบบ P2P ข้างต้น ผลการ
ประเมินของแต่ละสถานการณ์โดยจำแนกพลังงานไฟฟ้าของ Prosumer เป็น 3 ส่วน คือ Self-consumption 
Excess energy และ Reverse power flow สามารถแสดงได้ดังตารางที ่4-6 ถึง 4-8  
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ตารางที ่4-6 ผลการประเมินศักยภาพของ Prosumer แบบ P2P ในสถานการณท์ี่กำหนด ใน พ.ศ. 2565 

สถาน 
การณ ์

การตัดสินใจติดตัง้ระบบฯ 
(Adoption) ข้อจำกัดการ

เชื่อมต่อของ
ระบบไฟฟ้า 

(Grid code) 

ศักยภาพการผลิตไฟฟ้าพลัง
แสงอาทิตย์บนหลังคา 

Prosumer 
Self-consumption 

Excess Energy 
(P2P Local) 

Reverse Power Flow 
(P2P Inter area) 

RES/SGS MGS/LGS 
พลังงาน
ไฟฟ้า 
(GWh) 

สัดส่วนเทยีบ
โหลด

ประเทศ 

พลังงาน
ไฟฟ้า 
(GWh) 

สัดส่วนเทยีบ
โหลด

ประเทศ 

พลังงาน
ไฟฟ้า 
(GWh) 

สัดส่วนเทยีบ
โหลด

ประเทศ 

พลังงาน
ไฟฟ้า 
(GWh) 

สัดส่วนเทยีบ
โหลด

ประเทศ 

1 1.647% 12.000% 

15% 7,825 3.64% 5,610 2.61% 2,216 1.03% 0 0.00% 

20% 7,884 3.67% 5,629 2.62% 2,255 1.05% 0 0.00% 

30% 7,965 3.71% 5,647 2.63% 2,316 1.08% 1 < 0.01% 

40% 7,965 3.71% 5,647 2.63% 2,316 1.08% 1 < 0.01% 

50% 7,965 3.71% 5,647 2.63% 2,316 1.08% 1 < 0.01% 

100% 7,965 3.71% 5,647 2.63% 2,316 1.08% 1 < 0.01% 

ไม่มีข้อจำกัด 7,965 3.71% 5,647 2.63% 2,316 1.08% 1 < 0.01% 

2 2.525% 13.333% 

15% 10,262 4.78% 6,960 3.24% 3,302 1.54% 0 0.00% 

20% 10,412 4.85% 7,016 3.27% 3,396 1.58% 0 0.00% 

30% 10,522 4.90% 7,043 3.28% 3,476 1.62% 3 < 0.01% 

40% 10,597 4.93% 7,056 3.29% 3,514 1.64% 26 0.01% 

50% 10,597 4.93% 7,056 3.29% 3,514 1.64% 26 0.01% 

100% 10,597 4.93% 7,056 3.29% 3,514 1.64% 26 0.01% 

ไม่มีข้อจำกัด 10,597 4.93% 7,056 3.29% 3,514 1.64% 26 0.01% 
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สถาน 
การณ ์

การตัดสินใจติดตัง้ระบบฯ 
(Adoption) ข้อจำกัดการ

เชื่อมต่อของ
ระบบไฟฟ้า 

(Grid code) 

ศักยภาพการผลิตไฟฟ้าพลัง
แสงอาทิตย์บนหลังคา 

Prosumer 
Self-consumption 

Excess Energy 
(P2P Local) 

Reverse Power Flow 
(P2P Inter area) 

RES/SGS MGS/LGS 
พลังงาน
ไฟฟ้า 
(GWh) 

สัดส่วนเทยีบ
โหลด

ประเทศ 

พลังงาน
ไฟฟ้า 
(GWh) 

สัดส่วนเทยีบ
โหลด

ประเทศ 

พลังงาน
ไฟฟ้า 
(GWh) 

สัดส่วนเทยีบ
โหลด

ประเทศ 

พลังงาน
ไฟฟ้า 
(GWh) 

สัดส่วนเทยีบ
โหลด

ประเทศ 

3 2.525% 13.333% 

15% 10,262 4.78% 6,960 3.24% 3,302 1.54% 0 0.00% 

20% 10,412 4.85% 7,016 3.27% 3,396 1.58% 0 0.00% 

30% 10,522 4.90% 7,043 3.28% 3,476 1.62% 3 < 0.01% 

40% 10,597 4.93% 7,056 3.29% 3,514 1.64% 26 0.01% 

50% 10,597 4.93% 7,056 3.29% 3,514 1.64% 26 0.01% 

100% 10,597 4.93% 7,056 3.29% 3,514 1.64% 26 0.01% 

ไม่มีข้อจำกัด 10,597 4.93% 7,056 3.29% 3,514 1.64% 26 0.01% 

สัดส่วนของพลงังานที่ Prosumer ผลิตได ้ 100.00% 66.59% - 71.69% 28.31% - 33.16% น้อยกว่า 0.25% 
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ตารางที ่4-7 ผลการประเมินศักยภาพของ Prosumer แบบ P2P ในสถานการณท์ี่กำหนด ใน พ.ศ. 2570 

สถาน 
การณ ์

การตัดสินใจติดตัง้ระบบฯ 
(Adoption) ข้อจำกัดการ

เชื่อมต่อของ
ระบบไฟฟ้า 

(Grid code) 

ศักยภาพการผลิตไฟฟ้าพลัง
แสงอาทิตย์บนหลังคา 

Prosumer 
Self-consumption 

Excess Energy 
(P2P Local) 

Reverse Power Flow 
(P2P Inter area) 

RES/SGS MGS/LGS 
พลังงาน
ไฟฟ้า 
(GWh) 

สัดส่วนเทยีบ
โหลด

ประเทศ 

พลังงาน
ไฟฟ้า 
(GWh) 

สัดส่วนเทยีบ
โหลด

ประเทศ 

พลังงาน
ไฟฟ้า 
(GWh) 

สัดส่วนเทยีบ
โหลด

ประเทศ 

พลังงาน
ไฟฟ้า 
(GWh) 

สัดส่วนเทยีบ
โหลด

ประเทศ 

1 2.305% 13.333% 

15% 9,955 3.96% 7,137 2.84% 2,818 1.12% 0 0.00% 

20% 10,095 4.02% 7,197 2.86% 2,898 1.15% 0 0.00% 

30% 10,200 4.06% 7,227 2.87% 2,973 1.18% 0 0.00% 

40% 10,265 4.08% 7,240 2.88% 3,020 1.20% 6 < 0.01% 

50% 10,265 4.08% 7,240 2.88% 3,020 1.20% 6 < 0.01% 

100% 10,265 4.08% 7,240 2.88% 3,020 1.20% 6 < 0.01% 

ไม่มีข้อจำกัด 10,265 4.08% 7,240 2.88% 3,020 1.20% 6 < 0.01% 

2 3.732% 14.667% 

15% 13,419 5.34% 9,128 3.63% 4,291 1.71% 0 0.00% 

20% 13,889 5.52% 9,317 3.71% 4,572 1.82% 0 0.00% 

30% 14,156 5.63% 9,409 3.74% 4,747 1.89% 1 < 0.01% 

40% 14,255 5.67% 9,429 3.75% 4,811 1.91% 15 0.01% 

50% 14,352 5.71% 9,445 3.76% 4,848 1.93% 59 0.02% 

100% 14,365 5.71% 9,447 3.76% 4,851 1.93% 67 0.03% 

ไม่มีข้อจำกัด 14,365 5.71% 9,447 3.76% 4,851 1.93% 67 0.03% 
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สถาน 
การณ ์

การตัดสินใจติดตัง้ระบบฯ 
(Adoption) ข้อจำกัดการ

เชื่อมต่อของ
ระบบไฟฟ้า 

(Grid code) 

ศักยภาพการผลิตไฟฟ้าพลัง
แสงอาทิตย์บนหลังคา 

Prosumer 
Self-consumption 

Excess Energy 
(P2P Local) 

Reverse Power Flow 
(P2P Inter area) 

RES/SGS MGS/LGS 
พลังงาน
ไฟฟ้า 
(GWh) 

สัดส่วนเทยีบ
โหลด

ประเทศ 

พลังงาน
ไฟฟ้า 
(GWh) 

สัดส่วนเทยีบ
โหลด

ประเทศ 

พลังงาน
ไฟฟ้า 
(GWh) 

สัดส่วนเทยีบ
โหลด

ประเทศ 

พลังงาน
ไฟฟ้า 
(GWh) 

สัดส่วนเทยีบ
โหลด

ประเทศ 

3 3.732% 14.667% 

15% 13,419 5.34% 9,128 3.63% 4,291 1.71% 0 0.00% 

20% 13,889 5.52% 9,317 3.71% 4,572 1.82% 0 0.00% 

30% 14,156 5.63% 9,409 3.74% 4,747 1.89% 1 < 0.01% 

40% 14,255 5.67% 9,429 3.75% 4,811 1.91% 15 0.01% 

50% 14,352 5.71% 9,445 3.76% 4,848 1.93% 59 0.02% 

100% 14,365 5.71% 9,447 3.76% 4,851 1.93% 67 0.03% 

ไม่มีข้อจำกัด 14,365 5.71% 9,447 3.76% 4,851 1.93% 67 0.03% 

สัดส่วนของพลงังานที่ Prosumer ผลิตได ้ 100.00% 65.76% - 71.69% 28.31% - 33.78% น้อยกว่า 0.47% 

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษารูปแบบและการศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ Peer to Peer (P2P) 
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ตารางที ่4-8 ผลการประเมินศักยภาพของ Prosumer แบบ P2P ในสถานการณท์ี่กำหนด ใน พ.ศ. 2580 

สถาน 
การณ ์

การตัดสินใจติดตัง้ระบบฯ 
(Adoption) ข้อจำกัดการ

เชื่อมต่อของ
ระบบไฟฟ้า 

(Grid code) 

ศักยภาพการผลิตไฟฟ้าพลัง
แสงอาทิตย์บนหลังคา 

Prosumer 
Self-consumption 

Excess Energy 
(P2P Local) 

Reverse Power Flow 
(P2P Inter area) 

RES/SGS MGS/LGS 
พลังงาน
ไฟฟ้า 
(GWh) 

สัดส่วนเทยีบ
โหลด

ประเทศ 

พลังงาน
ไฟฟ้า 
(GWh) 

สัดส่วนเทยีบ
โหลด

ประเทศ 

พลังงาน
ไฟฟ้า 
(GWh) 

สัดส่วนเทยีบ
โหลด

ประเทศ 

พลังงาน
ไฟฟ้า 
(GWh) 

สัดส่วนเทยีบ
โหลด

ประเทศ 

1 3.183% 13.333% 

15% 12,344 3.72% 9,129 2.75% 3,215 0.97% 0 0.00% 

20% 12,675 3.81% 9,287 2.80% 3,387 1.02% 0 0.00% 

30% 12,876 3.88% 9,371 2.82% 3,505 1.06% 0 0.00% 

40% 12,974 3.91% 9,398 2.83% 3,576 1.08% 0 0.00% 

50% 13,044 3.93% 9,412 2.83% 3,627 1.09% 4 < 0.01% 

100% 13,044 3.93% 9,412 2.83% 3,627 1.09% 4 < 0.01% 

ไม่มีข้อจำกัด 13,044 3.93% 9,412 2.83% 3,627 1.09% 4 < 0.01% 

2 8.123% 20.000% 

15% 22,748 6.85% 15,230 4.58% 7,518 2.26% 0 0.00% 

20% 24,708 7.44% 17,135 5.16% 7,573 2.28% 0 0.00% 

30% 26,652 8.02% 18,496 5.57% 8,156 2.45% 1 < 0.01% 

40% 27,576 8.30% 18,845 5.67% 8,721 2.62% 10 < 0.01% 

50% 27,908 8.40% 18,953 5.70% 8,904 2.68% 52 0.02% 

100% 28,496 8.58% 19,075 5.74% 9,031 2.72% 390 0.12% 

ไม่มีข้อจำกัด 28,527 8.59% 19,077 5.74% 9,033 2.72% 416 0.13% 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษารูปแบบและการศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ Peer to Peer (P2P) 

 

หน้าที่ 4-25 
 

สถาน 
การณ ์

การตัดสินใจติดตัง้ระบบฯ 
(Adoption) ข้อจำกัดการ

เชื่อมต่อของ
ระบบไฟฟ้า 

(Grid code) 

ศักยภาพการผลิตไฟฟ้าพลัง
แสงอาทิตย์บนหลังคา 

Prosumer 
Self-consumption 

Excess Energy 
(P2P Local) 

Reverse Power Flow 
(P2P Inter area) 

RES/SGS MGS/LGS 
พลังงาน
ไฟฟ้า 
(GWh) 

สัดส่วนเทยีบ
โหลด

ประเทศ 

พลังงาน
ไฟฟ้า 
(GWh) 

สัดส่วนเทยีบ
โหลด

ประเทศ 

พลังงาน
ไฟฟ้า 
(GWh) 

สัดส่วนเทยีบ
โหลด

ประเทศ 

พลังงาน
ไฟฟ้า 
(GWh) 

สัดส่วนเทยีบ
โหลด

ประเทศ 

3 8.123% 

98.984% 
(MGS) 

98.431% 
(LGS) 

15% 30,473 9.17% 22,546 6.79% 7,761 2.34% 167 0.05% 

20% 36,616 11.02% 28,442 8.56% 8,006 2.41% 167 0.05% 

30% 44,612 13.43% 35,400 10.65% 8,996 2.71% 216 0.07% 

40% 48,215 14.51% 37,522 11.29% 10,309 3.10% 385 0.12% 

50% 50,384 15.17% 38,377 11.55% 11,353 3.42% 654 0.20% 

100% 54,195 16.31% 39,172 11.79% 12,805 3.85% 2,217 0.67% 

ไม่มีข้อจำกัด 55,308 16.65% 39,252 11.81% 12,818 3.86% 3,238 0.97% 

สัดส่วนของพลงังานที่ Prosumer ผลิตได ้ 100.00% 66.87% - 79.35% 20.17% - 33.05% น้อยกว่า 5.85% 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษารูปแบบและการศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ Peer to Peer (P2P) 
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จากตารางข้างต้น ส่วนพลังงานไฟฟ้าของ Prosumer ที่สามารถซื้อขายได้ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 
Excess energy (P2P local) ซึ่งเป็นการซื้อขายภายในสถานีไฟฟ้าย่อย และ Reverse power flow (P2P 
inter-area) ซึ่งเป็นการซื้อขายข้ามสถานีไฟฟ้าย่อย ซึ่งสามารถแสดงผลได้ดังรูปที่ 4-17 – 4-20 โดยตัวเลขใน
วงเล็บคือ ร้อยละของข้อจำกัดการเช่ือมต่อของระบบไฟฟ้า (Grid code) ที่ใช้ โดยแสดงเป็นช่วงต่ำสุด (ร้อยละ 
15) จนถึงช่วงสูงสุด (ไม่มีข้อจำกัดด้านพิกัดหม้อแปลงระบบจำหน่าย) เพื่อให้เห็นถึงศักยภาพต่ำสุดและสูงสุด
ในแต่ละสถานการณ ์

 
รูปที ่4-17 พลงังานไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ในส่วน Excess energy (P2P local) 

 
รูปที ่4-18 สัดส่วนของพลังงานไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ในส่วน Excess energy (P2P local) เมื่อ

เทียบกับโหลดของประเทศ 
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รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษารูปแบบและการศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ Peer to Peer (P2P) 

 

หน้าที่ 4-27 
 

 

รูปที ่4-19 พลงังานไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ในส่วน Excess energy (P2P local) และ  
Reverse power flow (P2P inter-area)  

 

รูปที ่4-20 สัดส่วนของพลังงานไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ในส่วน Excess energy (P2P local) และ  
Reverse power flow (P2P Inter-area) เมื่อเทียบกับโหลดของประเทศ 

ในระยะสั้น (พ.ศ. 2565) ปริมาณพลังงานไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ที่สามารถซื้อขายภายใน
สถานีไฟฟ้าย่อยอยู่ในช่วง 2,216 ถึง 3,514 กิกะวัตต์ชั่วโมง หรือคิดเป็นร้อยละ 1.03 ถึง 1.64 ของโหลด
ประเทศตามแต่สถานการณ์ แต่หาก Prosumer สามารถซื้อขายไฟฟ้า แบบ P2P ข้ามสถานีไฟฟ้าย่อยได้ จะมี
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รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษารูปแบบและการศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ Peer to Peer (P2P) 

 

หน้าที่ 4-28 
 

ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่นำมาซื้อขายไฟฟ้า แบบ P2P ที่ข้ามสถานีไฟฟ้าย่อยสูงสุดประมาณ 26 กิกะวัตต์
ชั่วโมงหรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.01 ของโหลดประเทศ 

ในระยะกลาง (พ.ศ. 2570) ปริมาณพลังงานไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ที่สามารถซื้อขายภายใน
สถานีไฟฟ้าย่อยอยู่ในช่วง 2,818 ถึง 4,851 กิกะวัตต์ชั่วโมง หรือคิดเป็นร้อยละ 1.12 ถึง 1.93 ของโหลด
ประเทศตามแต่สถานการณ์ แต่หากสามารถซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ข้ามสถานีไฟฟ้าย่อยได้ 
จะมีปริมาณพลังงานไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ที่สามารถซื้อขายข้ามสถานีไฟฟ้าย่อยสูงสุดประมาณ 67 
กิกะวัตต์ช่ัวโมงหรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.03 ของโหลดประเทศ 

ในระยะยาว (พ.ศ. 2580) ปริมาณพลังงานไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ที่สามารถซื้อขายภายใน
สถานีไฟฟ้าย่อยอยู่ในช่วง 3,215 ถึง 12,818 กิกะวัตต์ชั่วโมง หรือคิดเป็นร้อยละ 0.97 ถึง 3.86 ของโหลด
ประเทศตามแต่สถานการณ์ แต่หากสามารถซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ข้ามสถานีไฟฟ้าย่อยได้ 
จะมีปริมาณพลังงานไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ที่สามารถซื้อขายข้ามสถานีไฟฟ้าย่อยสูงสุดประมาณ 
3,238 กิกะวัตต์ช่ัวโมง หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.97 ของโหลดประเทศ 

สำหรับพลังงานส่วนของ Reverse power flow ที่เกิดขึ้น หากนำมาซื้อขายจะเป็นการซื้อขายข้าม
สถานีไฟฟ้าย่อยซึ่งไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของการผลิตไฟฟ้าแบบกระจายศูนย์ และอาจก่อให้เกิดความยุ่งยาก
ในการบริหารจัดการ ดังนั้น เพื่อหลีกเลี่ยงปั หาที่จะเกิดขึ้นจากพลังงานในส่วนนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจใช้
ข้อกำหนดพื้นฐาน เช่น กำหนดให้พลังงานส่วนเกินที่ไหลย้อนเข้าสู่สถานีไฟฟ้าย่อยต้องไม่เกิดร้อยละ 0.1 ของ
โหลดประเทศ เป็นต้น  

ทั้งนี้ หากสมมุติว่าใช้ข้อกำหนดให้พลังงานส่วนเกินที่ไหลย้อนเข้าสู่สถานีไฟฟ้าย่อยต้องไม่เกินร้อยละ 
0.1 ของโหลดประเทศ พิจารณาร่วมกับผลการประเมินในตารางที่ 4-6 - 4-8 จะพบว่า ข้อจำกัดการเชื่อมต่อ
ของระบบไฟฟ้าสามารถผ่อนคลายได้สูงสุดถึงเกือบร้อยละ 40 ของพิกัดหม้อแปลงระบบจำหน่ายในปัจจุบัน
โดยที่พลังงานส่วนของ Reverse power flow ยังไม่เกิดเกณฑ์ที่กำหนด และอาจใช้มาตรการอื่นๆ เสริมเพื่อ
รองรับพลังงานส่วน Reverse power flow 

ในแง่ของขอบเขตที่เป็นไปได้ว่าจะมีการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P เกิดขึ้น พบว่าการซื้อ
ขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P (ทั้ง Excess energy และ Reverse power flow) มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น
ในขอบเขตการให้บริการของ กฟภ. เกือบทั้งหมด จากภาพรวมในตารางที ่4-9 สัดส่วนปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่
ซื้อขายไฟฟ้าในขอบเขตของ กฟภ. อยู่ในช่วงร้อยละ 97 - 99 ในขณะที่ขอบเขตของ กฟน. จะอยู่ในช่วงร้อยละ 
1 - 3 เท่านั้น ทั้งนี้เนื่องจากผู้ใช้ไฟฟ้าในเขต กฟน. มีลักษณะการใช้ไฟฟ้าที่สูงกว่าผู้ใช้ไฟฟ้าในเขต กฟภ. 
พลังงานไฟฟ้าที่สามารถซื้อขายแบบ P2P ได้จึงมีปริมาณน้อย  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษารูปแบบและการศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ Peer to Peer (P2P) 
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ตารางที่ 4-9 สัดส่วนปริมาณพลังงานไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P แบ่งตามเขต กฟภ. และ กฟน. 
โดยประมาณ 

สถานการณ์ 
สัดส่วนปริมาณพลังงานไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P โดยประมาณ 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2580 
กฟภ. กฟน. กฟภ. กฟน. กฟภ. กฟน. 

1 97% 3% 98% 2% 99% 1% 
2 97% 3% 97% 3% 97% 3% 
3 97% 3% 97% 3% 97% 3% 
 

4.2.4 สรุปข้อมูลสถานการณ์การเพิ่มขึ้นของ Prosumer แบบ P2P 

แม้ว่าผลการประเมินจะสามารถจำแนกส่วนของปริมาณพลังงานไฟฟ้าของ Prosumer ที่สามารถซื้อ
ขายในรูปแบบ P2P ได้ก็ตาม การศึกษาผลกระทบที่เกิดจากการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P มิอาจ
พิจารณาเฉพาะเพียงส่วนของพลังงานที่สามารถซื้อขายได้  (Excess energy และ Reverse power flow) 
เท่านั้น เนื่องจากพลังงานในส่วนการผลิตใช้เอง (Self-consumption) ก็ส่งผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าของ
ประเทศในรูปแบบของโหลดประเทศที่ลดต่ำลง ดังนั้นในส่วนของสรุปข้อมูลของสถานการณ์การเพิ่มขึ้นของ 
Prosumer แบบ P2P ในตารางที่ 4-10 รวมถึงการศึกษา วิเคราะห์ผลกระทบในขั้นตอนต่อไปจึงครอบคลุม
ส่วนของพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตเพ่ือใช้เองด้วย 

ตารางที่ 4-10 สรุปผลการประเมินศักยภาพของ Prosumer แบบ P2P ในสถานการณ์ที่กำหนดในช่วง พ.ศ. 
2565 - 2580 

สถาน 
การณ์ 

สัดส่วนเมื่อเทียบกับโหลดของประเทศ 

ศักยภาพการผลิตไฟฟ้า Self-consumption 
Excess Energy 
(P2P Local) 

Reverse Power Flow 
(P2P Inter-area) 

1 3.64% - 4.08% 2.61% - 2.88% 0.97% - 1.20% น้อยกว่า 0.01% 

2 4.78% - 8.59% 3.24% - 5.74% 1.54% - 2.72% ไม่เกิน 0.13% 

3 4.78% - 16.65% 3.24% - 11.81% 1.54% - 3.86% ไม่เกิน 0.97% 

สัดส่วนของพลังงานที่  
Prosumer ผลิตได้ 

(ภาพรวมช่วง พ.ศ. 2565 - 2580) 
65.76% - 79.35% 20.17% - 33.78% ไม่เกิน 5.85% 

 

จากสรุปข้อมูลในตารางที ่4-10 จะเห็นได้ว่า ในช่วง พ.ศ. 2565 - 2580 ภายใต้สถานการณ์ที่กำหนด 

▪ พลังงานไฟฟ้าที่ Prosumer ผลิตได้ส่วนให ่ (ร้อยละ 65.76 - 79.35) จะเป็นการผลิตเพื่อใช้เอง 
(Self-consumption) ซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์ในแง่ของการผลิตไฟฟ้าแบบกระจายศูนย์  พลังงานไฟฟ้าที่
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สามารถซื้อขายในสถานีไฟฟ้าย่อยเดียวกัน (Excess energy) มีสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 20.17 ถึง 33.78 และ
พลังงานส่วนเกินที่อาจซื้อขายระหว่างสถานีไฟฟ้าย่อย (Reverse power flow) มีสัดส่วนน้อย (ไม่เกินร้อยละ 
5.85) 

▪ เม ื ่อเทียบกับโหลดของประเทศ แม้ในสถานการณ์ที ่ม ีศ ักยภาพของ Prosumer ส ูงที ่สุด 
(สถานการณ์ที่ 3) พลังงานไฟฟ้าที่สามารถซื้อขายในสถานีไฟฟ้าย่อยเดียวกัน (Excess energy) มีสัดส่วนเพียง
ร้อยละ 1.54 ถึง 3.86 ซึ่งนับว่าเป็นสัดส่วนน้อย ส่วนพลังงานส่วนเกินที่อาจซื้อขายระหว่างสถานีไฟฟ้าย่อย 
(Reverse power flow) มีสัดส่วนน้อยมากคือ น้อยกว่าร้อยละ 0.97 ซึ่งหากไม่ต้องการให้เกิดการไหลของ
ไฟฟ้าข้ามสถานีไฟฟ้าย่อยก็อาจเลือกใช้มาตรการรองรับ เช่น การปรับเพิ่มความต้องการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ หรือ
การเก็บเข้าระบบกักเก็บพลังงาน เป็นต้น 

เนื่องจากพลังงานส่วนเกินที่นำมาซื้อขายระหว่างสถานีไฟฟ้าย่อย (Reverse power flow) มีสัดส่วน
น้อยมาก และอาจถูกจำกัดการซื้อขายเนื่องจากไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของการผลิตไฟฟ้าแบบกระจายศูนย์  
การวิเคราะห์ผลกระทบในขั้นตอนถัดไปจะไม่พิจารณาพลังงานส่วนนี้ 
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4.3 กำหนดมิติในการวิเคราะห์ผลกระทบจากการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P 
ต่อระบบไฟฟ้าของประเทศไทย  

การกำหนดมิติในการวิเคราะห์ผลกระทบจากการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer ในการศึกษานี้อ้างอิง
จากหลักความสมดุลด้านพลังงานสามด้าน (Energy Trilemma) [5] ของ World Energy Council อัน
ประกอบด้วย ความมั่นคงด้านพลังงาน (Energy Security) ความเสมอภาคทางพลังงาน (Energy Equity) 
และความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม (Environmental Sustainability) ซึ่งเป็นหนึ่งในหลักการพั นาด้านพลังงาน
ของประเทศไทย โดยมีการให้ความสำคั กับทั้งสามด้านไปพร้อมๆ กัน 

 
รูปที ่4-21 หลักความสมดุล 3 ด้าน (Energy Trilemma) 

มิติในการวิเคราะห์ที่ใช้ในการศึกษานี้อ้างอิงจากดัชนี 2019 Energy Trilemma Index [6, p. 70] โดย
มีรายละเอียดดังตารางที ่4-11 

ตารางที ่4-11 2019 Energy Trilemma Index 

มิติ หมวดตัวชี้วัด ตัวชี้วัด 

ความมั่นคงด้านพลังงาน 
(Energy security) 

ความมั่นคงของการจัดหาและ
ความต้องการพลังงาน 

- ความหลายหลายของแหล่งพลังงานปฐมภูมิ 
- การพึ่งพาการนำเข้า 

ความยืดหยุ่นของระบบพลังงาน - ความหลากหลายของการผลิตไฟฟ้า 
- การกักเก็บพลังงาน 
- ความมั่นคงของระบบและความสามารถในการกู้คืน

ระบบ 
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มิติ หมวดตัวชี้วัด ตัวชี้วัด 

ความเสมอภาคทางพลังงาน 
(Energy equity) 

การเข้าถึงพลังงาน - การเข้าถึงไฟฟ้า 
- การเข้าถึงการปรุงอาหารที่สะอาด 

การเข้าถึงพลังงานที่มีคุณภาพ - การเข้าถึงพลังงานทันสมัย 

ความสามารถในการซื้อ - ราคาไฟฟ้า 
- ราคาน้ำมันเบนซินและดีเซล 
- ราคาก๊าซธรรมชาติ 
- ความสามารถในการซื้อไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าใน

ประเภทบ้านอยู่อาศัย 

ความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม 
(Environmental 
Sustainability) 

การสร้างผลิตผลจากแหล่ง
พลังงาน 

- ความเข้มพลังงานขั้นสุดท้าย 
- ประสิทธิภาพของระบบผลิตไฟฟ้า ระบบส่ง และ

ระบบจำหน่าย 

การลดการปล่อยคาร์บอน - การผลิตไฟฟ้าโดยปล่อยคาร์บอนต่ำ 
- แนวโน้มการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

การปล่อยมลพิษและมลภาวะ - ความเข้ม CO2 
- การปล่อย CO2 ต่อหัวประชากร 
- การปล่อย CH4 ต่อหัวประชากร 
- ค่าเฉลี่ยการสัมผัส PM2.5 ต่อปี 
- ค่าเฉลี่ยการสัมผัส PM10 ต่อปี 

 

ดัชนีดังกล่าวครอบคลุมพลังงานหลากหลายประเภท เช่น ไฟฟ้า น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ โดยมีการกำหนด
ตัวชี้วัดเป็นหมวดหมู่ต่างๆ เพื่อใช้ประเมินความสมดุลด้านพลังงานในแต่ละประเทศ มิติในการวิเคราะห์ที่ใช้ใน
การศึกษานี้อ้างอิงตามมิติทั้งสามด้านคือ ความมั่นคงด้านพลังงาน (Energy security) ความเสมอภาคทาง
พลังงาน (Energy equity) และความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม (Environmental Sustainability) แต่คัดกรอง
ตัวชี้วัดโดยเลือกใช้เฉพาะตัวชี้วัดที่จำเป็นสำหรับการวิเคราะห์ผลกระทบจากการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer 
แบบ P2P ต่อระบบไฟฟ้าของประเทศไทยเท่านั้น  

สำหรับการประเมินและวิเคราะห์ผลกระทบจากการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P มีการ
กำหนดพารามิเตอร์ที ่ใช้เพื ่อสะท้อนค่าของตัวชี ้ว ัดและแบบจำลอง  (Model) ที ่นำมาใช้เพื ่อประเมิน
ค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ดังแสดงในตารางที ่4-12 

ตารางที ่4-12 มิต ิตัวชี้วัด พารามิเตอร ์และแบบจำลอง ทีใ่ช้ในการศึกษา 

มิติ ตัวชี้วัด พารามิเตอร์ แบบจำลอง 
ความมั่นคงด้านพลังงาน 
(Energy security) 

- ความหลากหลายของการ
ผลิตไฟฟ้า 

- สัดส่วนการพึ่งพาก๊าซ
ธรรมชาติในการผลิต
ไฟฟ้า 

- แบบจำลองการวางแผน
พั นากำลังผลิตไฟฟ้า 
(PDP model) 
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มิติ ตัวชี้วัด พารามิเตอร์ แบบจำลอง 
- ความมั่นคงของระบบ - กำลังผลิตไฟฟ้าสำรอง 

(Reserve Margin) 
- โอกาสเกิดไฟฟ้าดับ 

(LOLE) 

- แบบจำลองการวางแผน
พั นากำลังผลิตไฟฟ้า 
(PDP model) 

ความเสมอภาคทางพลังงาน 
(Energy equity) 

- ราคาไฟฟ้า - ต้นทุนการจัดหาไฟฟ้า
ของระบบผลิต 
(Generation Cost) 

- ต้นทุนการจัดหาไฟฟ้า
ของระบบส่ง 
(Transmission Cost) 

- ต้นทุนการจัดหาไฟฟ้า
ของระบบจำหน่าย 
(Distribution Cost) 

- ต้นทุนการจัดหาไฟฟ้า
รวมของระบบไฟฟ้า 
(System Cost) 

- ต้นทุนการจัดหาไฟฟ้าใน
ภาพรวมทั้งประเทศ 
(Total Cost) 

- แบบจำลองการวางแผน
พั นากำลังผลิตไฟฟ้า 
(PDP model) 

- แบบจำลองต้นทุนใน
ระบบส่งและระบบ
จำหน่ายไฟฟ้า (T&D 
cost model) 

ความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม 
(Environmental 
Sustainability) 

- ประสิทธิภาพของระบบ
ผลิตไฟฟ้า ระบบส่ง และ
ระบบจำหน่าย 

- พลังงานไฟฟ้าส ูเสียใน
ระบบส่ง (Transmission 
Loss) 

- พลังงานไฟฟ้าส ูเสียใน
ระบบจำหน่ายไฟฟ้า 
(Distribution Loss) 

- แบบจำลองความสู เสีย
ในระบบส่งและระบบ
จำหน่ายไฟฟ้า (T&D 
loss model) 

- การผลิตไฟฟ้าโดยปล่อย
คาร์บอนต่ำ 

- แนวโน้มการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก 

- ความเข้ม CO2 

- อัตราการปลดปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด ์(CO2 

Emission) 

- แบบจำลองการวางแผน
พั นากำลังผลิตไฟฟ้า 
(PDP model) 

 

เมื่อกำหนด มิติ ตัวชี้วัด พารามิเตอร์ และแบบจำลอง ที่ใช้ในการศึกษาแล้ว ขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอน
ของการพั นาแบบจำลองเพ่ือใช้ในการประเมินผลกระทบจากการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P 
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4.4 พัฒนาแบบจำลองและทำการประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact Assessment) จาก
การซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 

แบบจำลองสำหรับการประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer ในการศึกษานี้
มีทั้งหมด 3 แบบจำลอง ได้แก่ แบบจำลองความสู เสียในระบบส่งและจำหน่ายไฟฟ้า (T&D Loss Model) 
แบบจำลองการวางแผนพั นากำลังผลิตไฟฟ้า (PDP Model) และ แบบจำลองต้นทุนในระบบส่งและจำหน่าย
ไฟฟ้า (T&D Cost Model) เพื่อให้สามารถประเมินผลกระทบในมิติต่างๆ ได้อย่างครอบคลุมผ่านพารามิเตอร์
ที่คำนวณได้จากแบบจำลองแต่ละแบบ 

แบบจำลองใช้ข้อมูลผลการประเมินศักยภาพการผลิตไฟฟ้าของ Prosumer ในแต่ละสถานการณ์ตามที่
กำหนด โดยศักยภาพดังกล่าวมีผลต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าโดยตรง กล่าวคือ พลังงานไฟฟ้าที่ Prosumer 
ผลิตสามารถรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าจากผู้ใช้ไฟฟ้าได้โดยตรงเป็นลำดับแรกและยังสามารถแบ่งปันให้ผู้ใช้
ไฟฟ้าในบริเวณใกล้เคียงโดยไม่จำเป็นต้องมีการส่งไฟฟ้าผ่านระบบส่งไฟฟ้าและระบบจำหน่ายไฟฟ้าในระดับ
แรงดันปานกลางและสูง ส่งผลให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าที่ผู้ให้บริการทางไฟฟ้าหรือผู้ดูแลระบบจะต้องบริหาร
จัดการมีปริมาณลดลง ดังนั้น การวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer ด้วย
แบบจำลองทั้ง 3 แบบน้ีเป็นการวิเคราะห์ผ่านความต้องการใช้ไฟฟ้าที่ถูกลดทอนด้วยการผลิตไฟฟ้าของ 
Prosumer แล้ว จากนั้นจึงคำนวณพารามิเตอร์ต่างๆ เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบในแต่ละมิติต่อไป ดังแสดงในรูป
ที่ 4-22 
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รูปที ่4-22 แผนผังแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการประเมินศักยภาพและการวิเคราะห์ผลกระทบ 

4.4.1 แบบจำลองการสูญเสียในระบบส่งและจำหน่ายไฟฟ้า (T&D Loss Model)  

ในการส่งพลังงานไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าไปยังผู้ใช้ไฟฟ้าต้องอาศัยระบบส่งไฟฟ้าในการส่งไฟฟ้า
ระยะไกล ซึ่งมีกระบวนการในการเปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟ้าให้เป็นไฟฟ้าแรงดันสูงเพื่อลดการสู เสียในการ
ขนส่งไฟฟ้าก่อนที่จะถูกส่งมายังระบบจำหน่าย จากนั้นจึงทำการลดระดับแรงดันลงมาเพื่อจำหน่ายไฟฟ้าไปยัง
ผู้ใช้ไฟฟ้าต่อไป อย่างไรก็ตาม แม้จะมีกระบวนการในการลดการสู เสียพลังงานไฟฟ้าแล้วก็ยังไม่สามารถลด
การสู เสียพลังงานไฟฟ้าได้ทั้งหมด โดยยังคงต้องมีพลังงานไฟฟ้าบางส่วนสู เสียไปในระบบไฟฟ้าอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ 

แบบจำลองการสู เสียในระบบส่งและจำหน่ายไฟฟ้า  (T&D Loss Model) เป็นแบบจำลองที่
พั นาขึ้นเพื่อประเมินพลังงานที่เกิดการสู เสียไปในระบบไฟฟ้าของประเทศไทย โดยมุ่งเน้นไปที่ระบบส่ง
ไฟฟ้าและระบบจำหน่ายไฟฟ้า ซึ่งเป็นการสู เสียที่อาจหลีกเลี่ยงได้หากระบบผลิตไฟฟ้านั้นอยู่ในพื้นที่
ใกล้เคียงกับผู้ใช้ไฟฟ้า การลดพลังงานสู เสียในระบบไฟฟ้าจะส่งผลให้เกิดการใช้ไฟฟ้าอย่างคุ้มค่า ลดการผลิต
ไฟฟ้าอย่างสู เปล่า เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในระบบไฟฟ้าให้สูงขึ้น 

Prosumer

Prosumer P2P

Prosumer

Prosumer 
Self-Consumption

Excess Energy
(P2P Local)

Reverse Power Flow
(P2P Inter-area)

•

•

• (RM)
• (LOLE)
•

•

•

•

•
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ในการศึกษานี้ สถาบันฯ ได้ทำการศึกษาการประเมินการสู เสียในระบบไฟฟ้าของประเทศไทยจาก
แนวทางการจัดทำค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าของประเทศไทย พบว่าระบบไฟฟ้าของประเทศไทยมี
โครงสร้างการประเมินความต้องการไฟฟ้าในระบบ 3 การไฟฟ้าดังรูปที ่4-23 

 
รูปที ่4-23 ผังแสดงการประเมินการสู เสียในระบบไฟฟ้าของประเทศไทย 

การประเมินพลังงานสู เสียในระบบส่งไฟฟ้าและระบบจำหน่ายไฟฟ้าทำได้โดยการกำหนดค่าตัว
ประกอบการสู เสียของระบบส่งไฟฟ้า (Transmission Loss Factor หรือ TLF) และตัวประกอบการสู เสีย
ของระบบจำหน่ายไฟฟ้า (Distribution Loss Factor หรือ DLF) โดยทั้งพลังงานสู เสียในระบบส่งและระบบ
จำหนา่ยไฟฟ้าสามารถคำนวณได้จากสมการ (4.6) และ (4.7) ดังต่อไปนี ้

𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 𝐿𝑜𝑠𝑠 = 𝐸𝐺𝐴𝑇 𝑁𝑒𝑡 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 × 𝑇𝐿𝐹 (4.6) 

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 𝐿𝑜𝑠𝑠 = 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑅𝑒𝑞𝑢𝑖𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 × 𝐷𝐿𝐹 (4.7) 

การผลิตและซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer ส่งผลให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าที่ผู้ดูแลระบบไฟฟ้าจะต้อง
บริหารจัดการมีปริมาณลดลง ซึ่งปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้านั้นมีผลโดยตรงกับการประเมินการสู เสียใน
ระบบส่งไฟฟ้าและระบบจำหน่ายไฟฟ้า โดยผลการประเมินการสู เสียในระบบส่งและจำหน่ายไฟฟ้าที่เกิดขึ้น
จากการผลิตและซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer จะแสดงในหัวข้อถัดไป 
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ลักษณะความต้องการใช้ไฟฟ้า (Load Profile) คือ ความต้องการกำลังไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละ
ช่วงระยะเวลาที่พิจารณา ซึ่งผู้ดูแลระบบจะต้องทำการจัดหาไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าใน
ช่วงเวลานั้น และจะต้องเตรียมการในการรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่จะเปลี่ยนแปลงไปในช่วงเวลาถัดไป 
โดยทั่วไปในการวางแผนระบบผลิตไฟฟ้าในอนาคตมักจะพิจารณาลักษณะความต้องการใช้ไฟฟ้าในรูปแบบของ
เส้นโค้งโหลดรายชั่วโมง (Hourly Load Curve) ซึ ่งหมายถึงการพิจารณาความต้องการใช้ไฟฟ้าที่มีการ
เปลี่ยนแปลงไปในทุกๆ 1 ชั่วโมง 

 
รูปที ่4-24 ตัวอย่างเส้นโค้งโหลดรายชั่วโมงในระยะเวลา 1 วัน 

การผลิตไฟฟ้าของ Prosumer ในการศึกษานี้ มุ่งเน้นไปที่การผลิตไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าพลัง
แสงอาทิตย์บนหลังคาเป็นหลัก ซึ่งมีข้อดีคือเป็นการใช้พลังงานหมุนเวียนในการผลิตไฟฟ้าโดยไม่สิ้นเปลือง
เชื้อเพลิง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นการผลิตไฟฟ้าที่ประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้โดยง่าย อย่างไรก็
ตามการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์นั้นมีข้อจำกัดทางด้านเชื้อเพลิงที่มีความไม่แน่นอนและผันผวน  
กล่าวคือโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จะผลิตไฟฟ้าได้เมื่อมีแสงแดดตกกระทบเท่านั้น ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าใน
เวลากลางคืนได้ ดังนั้น ด้วยข้อจำกัดดังกล่าวนี้ ทำให้ต้องมีการคำนึงถึงลักษณะการผลิตไฟฟ้า (Generation 
Profile) ของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยการลดทอนความต้องการใช้ไฟฟ้าจากการผลิตและซื้อ
ขายไฟฟ้าของ Prosumer จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่มีการผลิตไฟฟ้าได้เท่านั้น ซึ่งสามารถพิจารณาได้จากการนำ
ลักษณะการผลิตไฟฟ้าของ Prosumer หักลบออกจากลักษณะความต้องการใช้ไฟฟ้าได้โดยตรง จากนั้นเมื่อ
ความต้องการใช้ไฟฟ้าลดลงด้วยลักษณะรูปแบบตามช่วงเวลาแล้ว การสู เสียในระบบส่งและจำหน่ายไฟฟ้า
จะต้องลดลงอย่างมีรูปแบบด้วยเช่นกัน 

การพิจารณาลักษณะความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เปลี่ยนไปเมื่อมีการผลิตไฟฟ้าและการสู เสียที่ลดลงจาก
การผลิตและซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer มีขั้นตอนดังนี ้
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1. พิจารณาลักษณะความต้องการใช้ไฟฟ้าจากความต้องการใช้ไฟฟ้ารวมในระบบ 3 การไฟฟ้า ดัง
แสดงในรูปที่ 4-25 

 
รูปที ่4-25 ลักษณะความต้องการใช้ไฟฟ้ารวมในระบบ 3 การไฟฟ้า 

2. คำนวณพลังงานไฟฟ้าสู เสียในระบบส่งและจำหน่ายไฟฟ้า 

3. นำพลังงานไฟฟ้าสู เสียที่คำนวณได้จากข้อที่ 2 มาหักลบออกจากลักษณะความต้องการใช้ไฟฟ้า 
โดยกำหนดให้กำลังไฟฟ้าสู เสียมีค่าคงที่ตลอดระยะเวลาที่พิจารณา ดังแสดงในรูปที่ 4-26 

 
รูปที ่4-26 ลักษณะความต้องการใช้ไฟฟ้าในระบบ 3 การไฟฟ้าที่ไม่รวมผลของการสู เสีย 

4. ลดทอนลักษณะความต้องการใช้ไฟฟ้าลงด้วยลักษณะการผลิตไฟฟ้าของ Prosumer ดังแสดงใน
รูปที่ 4-27 

ความต้องการใช้ไฟฟ้ารวม
ในระบบ 3 การไฟฟ้า (เดิม)

ความต้องการใช้ไฟฟ้าในขอบเขต 3 การไฟฟ้า

ความต้องการใช้ไฟฟ้ารวม
ในระบบ 3 การไฟฟ้า (เดิม)

การสูญเสีย

การสูญเสีย

การสูญเสีย

การสูญเสีย

การสูญเสีย
การสูญเสีย
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รูปที่ 4-27 ลักษณะความต้องการใช้ไฟฟ้าในระบบ 3 การไฟฟ้าที่ไม่รวมผลของการสู เสียหลังถูกลดทอนด้วย

การผลิตไฟฟ้าของ Prosumer 

5. คำนวณพลังงานไฟฟ้าสู เสียใหม่อีกครั้งจากความต้องการใช้ไฟฟ้าที่ถูกลดทอนด้วยการผลิตไฟฟ้า
ของ Prosumer ไปแล้ว 

6. นำพลังงานไฟฟ้าสู เสียที่คำนวณได้จากข้อที่ 5 บวกกลับไปที่ลักษณะความต้องการใช้ไฟฟ้า โดย
กำหนดให้กำลังไฟฟ้าสู เสียมีค่าคงที่ตลอดระยะเวลาที่พิจารณา จะได้ลักษณะความต้องการใช้ไฟฟ้าใหม่ที่มี
การลดทอนด้วยการผลิตไฟฟ้าและการสู เสียที่ลดลงจากการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer ดังแสดงในรูปที่  
4-28 

 
รูปที ่4-28 ลักษณะความต้องการใช้ไฟฟ้าในระบบ 3 การไฟฟ้าหลังถูกลดทอนด้วยการผลิตไฟฟ้าของ 

Prosumer 

 ลักษณะความต้องการใช้ไฟฟ้าที่มีการลดทอนด้วยการผลิตไฟฟ้าและการสู เสียที่ลดลงจากการซื้อ
ขายไฟฟ้าของ Prosumer แล้วคือลักษณะความต้องการใช้ไฟฟ้าที่ผู้ดูแลระบบสามารถพิจารณาและสั่งการ
เดินเครื่องโรงไฟฟ้าเพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เกิดขึ้นได้ โดยลักษณะความต้องการใช้ไฟฟ้าดังกล่าวจะ

ความต้องการใช้ไฟฟ้าในขอบเขต 3 การไฟฟ้า
ลดทอนด้วยไฟฟ้าจาก Prosumer

Prosumer

ความต้องการไฟฟ้ารวม
ในระบบ 3 การไฟฟ้า (เดิม)

Prosumer

ความต้องการใช้ไฟฟ้ารวมในระบบ 3 การไฟฟ้า
ลดทอนด้วยการผลิตไฟฟ้าจาก Prosumer

ความต้องการไฟฟ้ารวม
ในระบบ 3 การไฟฟ้า (เดิม)

ผลต่างการสูญเสีย

การสูญเสีย
การสูญเสีย

การสูญเสีย

การสูญเสีย

การสูญเสีย
การสูญเสีย
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ถูกนำไปพิจารณาในแบบจำลองการวางแผนพั นากำลังผลิตไฟฟ้า (PDP Model) เพื่อวิเคราะห์พารามิเตอร์
อื่นๆ ที่สะท้อนถึงผลกระทบจากการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer ในหัวข้อถัดไป 

4.4.2 แบบจำลองการวางแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า (PDP Model) 

แผนพั นากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยเป็นแผนหลักในการจัดหาพลังงานไฟฟ้าเพื่อรองรับความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศที่มีแนวโน้มสูงขึ้นทุกป ีซึ่งเป็นแผนระยะยาวที่มีการวางแผนล่วงหน้ามากกว่าสิบปี 
โดยมีเป้าหมายหลักของการวางแผนคือการจัดหาไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าในภาพรวมของทั้ง
ประเทศ เนื่องจากโรงไฟฟ้านั้นไม่สามารถก่อสร้างได้ในระยะเวลาอันสั้น  นอกจากนี้การวางแผนจำเป็นต้อง
พิจารณาเงื่อนไขในด้านความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าและต้องคำนึงถึงต้นทุนการผลิตไฟฟ้าเพื่อเป็นการสร้าง
ความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้าให้กับระบบไฟฟ้าโดยไม่เป็นภาระแก่ผู้ใช้ไฟฟ้า รวมทั้งต้องลดผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมให้กับประเทศอีกด้วย 

แบบจำลองการวางแผนพั นากำลังผลิตไฟฟ้า (PDP Model) ถูกพั นาขึ้นเพื่อใช้ในการคำนวณดัชนี
ต่างๆ ที่เป็นองค์ประกอบที่ต้องคำนึงถึงในการวางแผนพั นากำลังผลิตไฟฟ้า  เพื่อรักษาความมั่นคงทาง
พลังงานไฟฟ้า ต้นทุนการผลิตไฟฟ้า และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยดัชนี
ดังกล่าวประกอบด้วย กำลังผลิตไฟฟ้าสำรอง (Reserve Margin) โอกาสเกิดไฟฟ้าดับ (Loss of Load 
Expectation หร ือ  LOLE) ส ัดส ่วนการกระจายเช ื ้ อ เพล ิ ง  (Fuel Mix) อ ัตราการปลดปล ่อยก ๊ าซ
คาร์บอนไดออกไซด์เฉลี ่ย  (CO2 Emission) และต้นทุนเฉลี ่ยในการผลิตไฟฟ้า  (Generation Cost) มี
รายละเอียดดังนี ้

1. กำลังผลิตไฟฟ้าสำรอง (Reserve Margin) 

กำลังผลิตไฟฟ้าสำรองหมายถึง ส่วนต่างของกำลังผลิตพ่ึงได ้(Dependable Capacity) ของระบบ
ผลิตไฟฟ้ากับความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของระบบ โดยคิดเป็นร้อยละเทียบกับความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด
ของระบบ ซึ่งกำลังผลิตไฟฟ้าส่วนนี้จะถือว่าเป็นส่วนสำรองไว้สำหรับทดแทนโรงไฟฟ้าที่ เกิดเหตุขัดข้องหรือ
ต้องหยุดซ่อมบำรุงโดยมิได้คาดการณ์ล่วงหน้า รวมทั้งรองรับเหตุการณ์ที่ความต้องการใช้ไฟฟ้าในอนาคตสูง
กว่าค่าที่พยากรณ์ไว้ ทั้งนี้ เพื่อให้ระบบไฟฟ้ามีกำลังผลิตเพียงพอกับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่อาจเปลี่ยนแปลง
ได้รวมถึงสามารถรับมือกับเหตุขัดข้องที่ไม่ได้คาดหมาย ระบบไฟฟ้าจึงจำเป็นจะต้องมีกำลังผลิตไฟฟ้าสำรองที่
สูงเพียงพอ ซึ่งสามารถคำนวณได้จากสมการที่ (4.8)  

𝑅𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛 =
𝐷𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑎𝑏𝑙𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑦 − 𝑃𝑒𝑎𝑘 𝐿𝑜𝑎𝑑

𝑃𝑒𝑎𝑘 𝐿𝑜𝑎𝑑
× 100 (4.8) 

กำลังผลิตพึ่งได้ (Dependable Capacity) คือ ค่ากำลังไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าแต่ละโรงสามารถผลิตได้
จริง ณ ช่วงเวลาที่เกิดความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด เนื่องจากในปัจจุบันโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเป็นส่วน
หนึ่งของระบบผลิตไฟฟ้า ซึ่งในทางปฏิบัติแล้วผู้ดูแลระบบไม่สามารถควบคุมให้โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
ดังกล่าวผลิตไฟฟ้าตามค่าพิกัดกำลังผลิตติดตั้ง (Installed Capacity) ในช่วงเวลาที่ต้องการได้ นอกจากนี้แล้ว 
โรงไฟฟ้าบางโรงที่มีอายุการใช้งานมากอาจไม่สามารถจ่ายกำลังไฟฟ้าได้เต็มตามพิกัดกำลังผลิตติดตั้งดังเดิม  
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ดังนั้นในการคำนวณค่ากำลังผลิตไฟฟ้าสำรองจึงจำเป็นต้องพิจารณาจากค่ากำลังผลิตพึ่งได้ที่สะท้อนถึง
กำลังไฟฟ้าที่ผลิตได้จริง ณ เวลาที่เกิดความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด ซึ่งเป็นเวลาที่จำเพาะเจาะจงในการคำนวณ
กำลังผลิตไฟฟ้าสำรองเช่นกัน 

2. โอกาสเกิดไฟฟ้าดับ (Loss of Load Expectation หรือ LOLE) 

โอกาสเกิดไฟฟ้าดับเป็นดัชนีที่แสดงถึงระยะเวลาที่คาดหมายว่าจะเกิดเหตุการณ์ที่กำลังผลิตไฟฟ้า
ในระบบต่ำกว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าที่มี และนำไปสู่การเกิดไฟฟ้าดับได้ โดยมีหน่วยเป็นจำนวนวันในรอบ 1 
ปี การคำนวณค่า LOLE ทำได้โดยการสร้างตารางความน่าจะเป็นของโรงไฟฟ้าที่เกิดเหตุขัดข้อง (Capacity 
Outage Probability Table หรือ COPT) เพื่อแสดงถึงสถานะทั้งหมดที่เป็นไปได ้รวมถึงกำลังผลิตที่เหลือของ
แต่ละสถานะและความน่าจะเป็นที่ระบบไฟฟ้าจะตกอยู่ในสถานะน้ัน 

ตารางที ่4-13 ตัวอย่าง COPT ที่ใช้ในการคำนวณ LOLE 
สถานะ กำลังผลิตสูญเสีย (เมกะวัตต์) กำลังผลิตที่เหลือ (เมกะวัตต)์ ความน่าจะเป็น 

1 
2 

⋮ 
k 

⋮ 
n 

O1 (มีค่าน้อยท่ีสุด) 
O2 

⋮ 
Ok 

⋮ 
On (มีค่ามากที่สุด) 

IC - O1 
IC - O2 

⋮ 
IC - Ok 

⋮ 
IC - On 

p1 

p2 
⋮ 
pk 
⋮ 
pn 

 

จากนั้นจะอาศัยเส้นโค้งช่วงเวลาโหลด (Load Duration Curve) ที่หักลบผลของโรงไฟฟ้าอื่นๆ ที่
ไม่ได้อยู่ใน COPT แล้วมาคำนวณร่วมกับ COPT เพื่อหาระยะเวลาที่กำลังผลิตไฟฟ้าในระบบต่ำกว่าความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าในแต่ละสถานะดังรูปที ่4-29 

 
รูปที ่4-29 หลักการคำนวณโอกาสเกิดไฟฟ้าดับ 

จากนั้นโอกาสเกิดไฟฟ้าดับสามารถคำนวณได้จากผลรวมของการนำระยะเวลาที่กำลังผลิตไฟฟ้าต่ำ
กว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าในแต่ละสถานะคูณกับความน่าจะเป็นที่จะเกิดสถานะนั้น ดังสมการที่ 4.9 
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𝐿𝑂𝐿𝐸 = ∑ 𝑝𝑘𝑡𝑘

𝑛

𝑘=1

 

 

 (4.9) 

 โดย  
 𝑝𝑘  คือ ความน่าจะเป็นที่จะเกิดการสู เสียกำลังผลิตขนาด 𝑂𝑘 
 𝑡𝑘  คือ ระยะเวลาที่กำลังการผลิตไม่เพียงพอจ่ายความต้องการใช้ไฟฟ้า ณ สถานะที่มี

การสู เสียกำลังผลิตขนาด 𝑂𝑘 (หาก 𝑂𝑘 ≤ 𝑂𝑅𝑀 จะได้ว่า 𝑡𝑘 = 0) 
 𝑛 คือ จำนวนสถานะทั้งหมดของระบบผลิตไฟฟ้า (COPT) 

 

3. สัดส่วนการกระจายเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า (Fuel Mix) 

สัดส่วนการกระจายเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าถือเป็นหนึ่งในดัชนีที่ใช้ชี้วัดความมั่นคงของระบบ
ไฟฟ้า โดยระบบไฟฟ้าที่มีความมั่นคงจะต้องมีการกระจายเชื้อเพลิงอย่างเหมาะสม ไม่พึ่งพาเชื้อเพลิงประเภท
ใดประเภทหนึ่งมากเกินไปเนื่องจากเชื้อเพลิงแต่ละประเภทมีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถจัดหาได้  เช่น แหล่ง
ผลิตก๊าซธรรมชาติเกิดการขัดข้อง หรือการสร้างเขื่อนของประเทศจีนทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำโขงลดลง เป็น
ต้น ในการวิเคราะห์จึงต้องคำนวณสัดส่วนของพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากเชื้อเพลิงแต่ละประเภทเทียบกับ
พลังงานไฟฟ้าทั้งหมดที่ผลิตได้ โดยสามารถคำนวณได้จากสมการที่ 4.10 

 𝐹𝑅𝑘 =
𝐸𝑘

𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
× 100% (4.10) 

 โดย  
 𝐹𝑅𝑘 คือ สัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าของเชื้อเพลิงชนิด 𝑘 
 𝐸𝑘  คือ ค่าพลังงานไฟฟ้าผลิตได้จากของเชื้อเพลิงชนิด 𝑘 
 𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  คือ ค่าพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ทั้งหมด 

 

4. อัตราการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เฉลี่ย (CO2 Emission) 

อัตราการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เฉลี่ยเป็นตัวชี้วัดว่าระบบผลิตไฟฟ้าสร้างผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมมากน้อยเพียงใด โดยมีความหมายคือปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปลดปล่อยจากการใช้
เชื้อเพลิงฟอสซิลในการผลิตไฟฟ้า 1 หน่วย ทั้งนี้การผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงแต่ละประเภทจะมีอัตราการ
ปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ต่างกัน โดยอัตราการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เฉลี่ย สามารถ
คำนวณได้จากสมการที่ 4.11 

𝐶𝑂2 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 =
∑ 𝐸𝑘 × 𝐻𝑅𝑘 ×  𝐸𝐹𝑖

𝑛
𝑘=1

𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
  (4.11) 

 โดย  
 𝐸𝑘  คือ ค่าพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโรงไฟฟ้าเครื่องที่ 𝑘 
 𝐻𝑅𝑘 คือ อัตราความร้อนของโรงไฟฟ้าเครื่องที่ 𝑘 
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 𝐸𝐹𝑖  คือ อัตราการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อพลังงานปฐมภูมิของเชื้อเพลิง
ชนิด 𝑖  

 𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  คือ ค่าพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ทั้งหมด 
 

5. ต้นทุนเฉลี่ยในการผลิตไฟฟ้า (Generation Cost) 

ต้นทุนเฉลี่ยในการผลิตไฟฟ้าเป็นดัชนีเพื่อการวางแผนจัดหาไฟฟ้าทางด้านเศรษฐศาสตร์  ซึ่ง
หมายถึงค่าใช้จ่ายในการผลิตพลังงานไฟฟ้า 1 หน่วย โดยคำนวณมาจากค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการผลิตไฟฟ้าหาร
ด้วยปริมาณพลังงานไฟฟ้าทั ้งหมดที่ผลิตได้  ดังสมการที่ 4.12 ทั ้งนี ้ค่าใช้จ่ายทั ้งหมดในการผลิตไฟฟ้า
ประกอบด้วย ค่าลงทุนก่อสร้าง (Investment Cost) ค่าบำรุงรักษา (O&M Cost) ค่าเชื้อเพลิง (Fuel Cost) 
และค่าพลังงานไฟฟ้า (Energy Cost) 

 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝐶𝑜𝑠𝑡 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐶𝑜𝑠𝑡

𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 (4.12) 

 โดย   
 𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  คือ ค่าพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ทั้งหมด  

 

4.4.3 แบบจำลองต้นทุนในระบบส่งและจำหน่ายไฟฟ้า (T&D Cost Model) 

ระบบส่งไฟฟ้าและระบบจำหน่ายไฟฟ้าจำเป็นต้องมีการพั นาควบคู่กันไปกับแผนพั นากำลังผลิต
ไฟฟ้า เนื่องจากในการจัดหาไฟฟ้าโดยระบบผลิตนั้นจะต้องอาศัยทั้งระบบส่งไฟฟ้าและระบบจำหน่ายไฟฟ้าใน
การส่งมอบไฟฟ้าให้ถึงระดับผู้ใช้ไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม การพั นาระบบส่งไฟฟ้าและระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้นมี
ต้นทุนที่จะต้องตกเป็นภาระสู่ผู้ใช้ไฟฟ้าโดยต้นทุนดังกล่าวจะถูกรวมอยู่ในค่าไฟฟ้าที่การไฟฟ้าฯ เรียกเก็บจาก
ผู้ใช้ไฟฟ้า 

 
รูปที ่4-30 ตัวอย่างองค์ประกอบของต้นทุนเฉลี่ยของระบบไฟฟ้า อ้างอิงข้อมูล [7] 
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แบบจำลองต้นทุนในระบบส่งและจำหน่ายไฟฟ้า (T&D Cost Model) พั นาขึ้นเพื่อประเมินต้นทุน
เฉลี่ยต่อหน่วยจากการลงทุนในระบบส่งไฟฟ้าและระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่ผู้ใช้ไฟฟ้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ โดย
ต้นทุนเฉลี่ยดังกล่าวสามารถคำนวณได้จากการนำจำนวนเงินลงทุนทั้งหมดในระบบส่งไฟฟ้าหรือระบบจำหน่าย
ไฟฟ้านั้น หารด้วยความต้องการพลังงานทั้งหมด ดังสมการที่ 4.13 และ 4.14 

 
𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 𝐶𝑜𝑠𝑡 =

𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡 𝐶𝑜𝑠𝑡

𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 

(4.13) 

 
𝐷𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 𝐶𝑜𝑠𝑡 =

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡 𝐶𝑜𝑠𝑡

𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 (4.14) 

 โดย   
 𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  คือ ค่าพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ทั้งหมด  

 

การผลิตและซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer เป็นการลดการผลิตไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้า เนื่องจาก
ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เองและแบ่งปันให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารายอื่นในพื้นที่ได้  ดังนั้นการลงทุนในระบบส่ง
และระบบจำหน่ายไฟฟ้าอาจมากเกินความจำเป็นหากมิได้นำการผลิตและแบ่งปันไฟฟ้าของ Prosumer ร่วม
พิจารณา ส่งผลให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารับภาระต้นทุนดังกล่าวในราคาที่สูงขึ้น โดยผลกระทบดังกล่าวจะแสดงในหัวข้อ
ถัดไป 
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4.5 ศึกษาและวิเคราะห ์ผลกระทบจากการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer ทั้งเชิงบวกและเชิง
ลบที่เกิดขึ้นในมิติต่างๆ ภายใต้สถานการณ์ที่กำหนด 

ในหัวข้อนี ้จะนำเสนอผลการวิเคราะห์ผลกระทบจากการซื้อขายไฟฟ้าของ  Prosumer โดยอาศัย
แบบจำลองที่พั นาขึ้นในหัวข้อก่อนหน้านี้ ทั้งนี้การนำเสนอในหัวข้อนี้จะประกอบด้วย การกำหนดสมมติฐาน 
การวิเคราะห์ผลกระทบจากการผลิตและซื ้อขายไฟฟ้าของ Prosumer ในด้านความมั ่นคงด้านพลังงาน 
(Energy Security) ความเสมอภาคทางพลังงาน (Energy Equity) และความยั ่งย ืนทางส ิ ่งแวดล ้อม 
(Environmental Sustainability) โดยมีรายละเอียดดังนี ้

4.5.1 การกำหนดสมมติฐาน 

การวิเคราะห์ผลกระทบจากการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer คำนวณโดยอาศัยฐานข้อมูลของระบบ
ผลิตไฟฟ้าและค่าพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าอ้างอิงตามแผนพั นากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 
2561 - 2580 (PDP2018 Rev.1) ร่วมกับข้อมูลลักษณะความต้องการใช้ไฟฟ้า (Load Profile) ของระบบ
ประเทศไทยปี พ.ศ. 2560 โดยมีการกำหนดสถานการณ์การผลิตและซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P 
ที่มีความเป็นไปได้ตามหัวข้อที่ 4.2.1 และทำการเปรียบเทียบกับสถานการณ์ที่ไม่มีการผลิตและซื้อขายไฟฟ้า
ของ Prosumer เกิดขึ้นอันเป็นสถานการณ์ตามแผน PDP2018 Rev.1 ทั้งในด้านระบบผลิตไฟฟ้าและความ
ต้องการใช้ไฟฟ้า การวิเคราะห์ดังกล่าวนี้จะแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ผลกระทบในระยะสั้น (พ.ศ. 2565) 
ผลกระทบในระยะกลาง (พ.ศ. 2570) และผลกระทบในระยะยาว (พ.ศ. 2580) โดยข้อมูลระบบผลิตไฟฟ้าที่
จำเป็นในการวิเคราะหอ์้างอิงจากข้อมูลโรงไฟฟ้าตามแผน PDP2018 Rev.1 

หมายเหตุ เนื่องจากการวิเคราะห์ผลกระทบอ้างอิงจากแผนพั นากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย 
พ.ศ. 2561 - 2580 (PDP2018 Rev.1) ซึ่งในแผนดังกล่าว กำลังการผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าพลัง
แสงอาทิตย์ใน พ.ศ. 2580 มีจำนวนทั้งสั้น 9,290 เมกะวัตต์ ในขณะที่กำลังการผลิตติดตั้งของ Prosumer ที่
ข้อจำกัดการเชื่อมต่อของระบบไฟฟ้าร้อยละ 15 ของพิกัดหม้อแปลงระบบจำหน่าย ดังแสดงในตารางที่ 4-5 มี
จำนวน 9,266 เมกะวัตต์ ซึ่งน้อยกว่ากำลังการผลิตติดตั้งที่กำหนดในแผนพั นากำลังผลิตไฟฟ้าที่ใช้อ้างอิง 
ส่งผลให้ผลลัพธ์ของกรณีที่กำหนดข้อจำกัดการเชื่อมต่อของระบบไฟฟ้าร้อยละ 15 ของพิกัดหม้อแปลงระบบ
จำหน่ายอาจมีทิศทางแตกต่างจากกรณีอื่นๆ อย่างไรก็ดี ข้อแตกต่างนี้มิได้ส่งผลต่อการวิเคราะห์ผลกระทบซึ่ง
เป็นการวิเคราะห์ในภาพรวมแต่ประการใด 

4.5.2 การวิเคราะห์ผลกระทบจากการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ในด้านความมั่นคงด้าน
พลังงาน 

การวิเคราะห์ผลกระทบจากการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ในด้านความมั่นคงด้าน
พลังงาน (Energy Security) ดำเนินการโดยประเมินผลกระทบผ่านพารามิเตอร ์กำลังผลิตไฟฟ้าสำรอง โอกาส
เกิดไฟฟ้าดับ และสัดส่วนการกระจายเช้ือเพลงในการผลิตไฟฟ้า โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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1. สัดส่วนการกระจายเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า (Fuel Mix) 

การผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยพึ่งพิงเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลัก โดยมีสัดส่วนในการ
ผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติมากกว่าครึ่งหนึ่งของการผลิตไฟฟ้าทั้งหมด ดังนั้นการวิเคราะห์สัดส่วนการ
กระจายเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าจะมุ่งเน้นไปที่สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติเป็นหลัก 

สัดส่วนการผลิตพลังงานจากเชื ้อเพลิงประเภทแต่ละประเภทเป็นหนึ่งในผลการคำนวณจาก
แบบจำลองการวางแผนพั นากำลังผลิตไฟฟ้า (PDP Model) โดยสัดส่วนการผลิตพลังงานจากก๊าซธรรมชาติ
มีผลการคำนวณดังตารางที ่4-14 

ตารางที ่4-14 สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติในสถานการณ์ต่างๆ 

สถานการณ์ 
ข้อจำกัดการเชื่อมต่อ

ของระบบไฟฟ้า 
สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2580 
สถานการณ์ที่ไม่ม ีProsumer 62.31% 64.67% 54.87% 

1 

15% 58.40% 60.69% 55.02% 
20% 58.37% 60.63% 54.92% 
30% 58.33% 60.59% 54.87% 
40% 58.33% 60.57% 54.84% 
50% 58.33% 60.57% 54.82% 
100% 58.33% 60.57% 54.82% 

ไม่มีข้อจำกัด 58.33% 60.57% 54.82% 

2 

15% 57.32% 59.36% 52.05% 
20% 57.25% 59.18% 51.50% 
30% 57.21% 59.08% 50.95% 
40% 57.18% 59.05% 50.70% 
50% 57.18% 59.03% 50.62% 
100% 57.18% 59.00% 50.54% 

ไม่มีข้อจำกัด 57.18% 59.00% 50.54% 

3 

15% 57.32% 59.36% 49.94% 
20% 57.25% 59.18% 48.29% 
30% 57.21% 59.08% 46.28% 
40% 57.18% 59.05% 45.44% 
50% 57.18% 59.03% 44.99% 
100% 57.18% 59.00% 44.44% 

ไม่มีข้อจำกัด 57.18% 59.00% 44.42% 
 

สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติมีแนวโน้มลดลงสวนทางกับปริมาณการซื้อขายไฟฟ้าของ  
Prosumer ที่มีมากขึ้น โดยใน พ.ศ. 2580 มีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ 54.87 เหลือต่ำสุดที่ร้อยละ 44.42 
เนื่องจากการผลิตและซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer มาทดแทนการผลิตไฟฟ้าของระบบผลิตไฟฟ้าที่ผลิตด้วย
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ก๊าซธรรมชาติเป็นหลัก นั่นคือการผลิตไฟฟ้าด้วยก๊าซธรรมชาติจะลดลงเพื่อกระจายการผลิตไฟฟ้าไปยัง
เชื้อเพลิงประเภทอื่นให้สูงขึ้น 

2. กำลังผลิตไฟฟ้าสำรอง (Reserve Margin) 

การผลิตไฟฟ้าของ Prosumer ที ่พ ิจารณาในการศึกษานี ้เป็นการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ ซึ่งจะช่วยรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าได้ในช่วงเวลากลางวันเท่านั้น ทำให้ความต้องการใช้ไฟฟ้า
สูงสุดที่ผู้ดูแลระบบจะต้องบริหารจัดการเปลี่ยนไปอยู่ ณ เวลากลางคืน จึงจำเป็นต้องมีการแยกพิจารณาเป็น 2 
กรณีคือ กำลังผลิตไฟฟ้าที่พิจารณาความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด ณ เวลากลางวัน (14:30 น.) และความต้องการ
ใช้ไฟฟ้าสูงสุด ณ เวลากลางคืน (19:30 น.)  

กำล้งผลิตไฟฟ้าสำรองเป็นหนึ่งในผลการคำนวณจากแบบจำลองการวางแผนพั นากำลังผลิต
ไฟฟ้า (PDP Model) โดยมีผลการคำนวณดังตารางที ่4-15 และ 4-16 

ตารางที ่4-15 กำลังผลิตไฟฟ้าสำรอง ณ เวลากลางวันในสถานการณ์ต่างๆ 

สถานการณ์ 
ข้อจำกัดการเชื่อมต่อ

ของระบบไฟฟ้า 
 กำลังผลิตไฟฟ้าสำรอง ณ เวลากลางวัน 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2580 
สถานการณ์ที่ไม่ม ีProsumer 36.92% 20.97% 16.58% 

1 

15% 51.32% 34.46% 19.76% 
20% 51.44% 34.67% 20.10% 
30% 51.59% 34.83% 20.30% 
40% 51.59% 34.93% 20.40% 
50% 51.59% 34.93% 20.47% 
100% 51.59% 34.93% 20.47% 

ไม่มีข้อจำกัด 51.59% 34.93% 20.47% 

2 

15% 56.25% 39.87% 31.26% 
20% 56.56% 40.64% 33.68% 
30% 56.79% 41.08% 36.17% 
40% 56.84% 41.22% 37.38% 
50% 56.84% 41.22% 37.82% 
100% 56.84% 41.42% 37.93% 

ไม่มีข้อจำกัด 56.84% 41.42% 37.93% 

3 

15% 56.25% 39.87% 40.95% 
20% 56.56% 40.64% 50.08% 
30% 56.79% 41.08% 61.51% 
40% 56.84% 41.22% 67.16% 
50% 56.84% 41.22% 70.75% 
100% 56.84% 41.42% 75.70% 

ไม่มีข้อจำกัด 56.84% 41.42% 75.70% 
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ตารางที ่4-16 กำลังผลิตไฟฟ้าสำรอง ณ เวลากลางคืนในสถานการณ์ต่างๆ 

สถานการณ์ 
ข้อจำกัดการเชื่อมต่อ

ของระบบไฟฟ้า 
 กำลังผลิตไฟฟ้าสำรอง ณ เวลากลางคืน 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2580 
สถานการณ์ที่ไม่ม ีProsumer 34.72% 18.40% 5.22% 

1 

15% 35.42% 18.75% 5.23% 
20% 35.42% 18.75% 5.23% 
30% 35.42% 18.75% 5.23% 
40% 35.42% 18.75% 5.23% 
50% 35.42% 18.75% 5.23% 
100% 35.42% 18.75% 5.23% 

ไม่มีข้อจำกัด 35.42% 18.75% 5.23% 

2 

15% 35.43% 18.75% 5.23% 
20% 35.43% 18.75% 5.24% 
30% 35.43% 18.75% 5.24% 
40% 35.43% 18.75% 5.24% 
50% 35.43% 18.75% 5.24% 
100% 35.43% 18.75% 5.24% 

ไม่มีข้อจำกัด 35.43% 18.75% 5.24% 

3 

15% 35.43% 18.75% 5.24% 
20% 35.43% 18.75% 5.24% 
30% 35.43% 18.75% 5.25% 
40% 35.43% 18.75% 5.25% 
50% 35.43% 18.75% 5.26% 
100% 35.43% 18.75% 5.26% 

ไม่มีข้อจำกัด 35.43% 18.75% 5.26% 
 

จากผลลัพธ์ข้างต้นพบว่า กำลังผลิตไฟฟ้าสำรอง ณ เวลากลางวันมีแนวโน้มสูงขึ้นตามปริมาณการ
ผลิตและซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ที่มีมากขึ้น โดยใน พ.ศ. 2580 มีแนวโน้มสูงขึ้นจากร้อยละ 
16.58 เป็นสูงสุดที่ร้อยละ 75.70 เนื่องจากการผลิตและซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer ทำให้ความต้องการใช้
ไฟฟ้าในเวลากลางวันลดลง ส่งผลให้ส่วนต่างระหว่างกำลังผลิตไฟฟ้าที่มีในระบบผลิตไฟฟ้ากับความต้องการใช้
ไฟฟ้ามีมากขึ้น ในขณะที่กำลังผลิตไฟฟ้าสำรอง ณ เวลากลางคืนมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย โดย
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 5.22 เป็นสูงสุดที่ร้อยละ 5.26 เนื่องจาก Prosumer ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าในเวลากลางคืน
ได ้กำลังผลิตไฟฟ้าและความต้องการใช้ไฟฟ้าจึงไม่มีการเปลี่ยนแปลง แสดงให้เห็นว่าการผลิตและซื้อขายไฟฟ้า
ของ Prosumer ทำให้ระบบไฟฟ้ามีความมั่นคงมากขึ้นเฉพาะในเวลากลางวันเท่านั้น  โดยความมั่นคงในเวลา
กลางคืนไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นนัยสำคั  

3. โอกาสเกิดไฟฟ้าดับ (LOLE) 

โอกาสเกิดไฟฟ้าดับเป็นหนึ่งในผลการคำนวณจากแบบจำลองการวางแผนพั นากำลังผลิตไฟฟ้า  
(PDP Model) โดยมีผลการคำนวณดังตารางที ่4-17 
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ตารางที ่4-17 โอกาสเกิดไฟฟ้าดับในสถานการณ์ต่างๆ 

สถานการณ์ 
ข้อจำกัดการเชื่อมต่อ

ของระบบไฟฟ้า 
โอกาสเกิดไฟฟ้าดับ (วันต่อปี) 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2580 
สถานการณ์ที่ไม่ม ีProsumer 0.00 0.06 15.12 

1 

15% 0.00 0.02 15.14 
20% 0.00 0.02 14.92 
30% 0.00 0.02 14.81 
40% 0.00 0.02 14.72 
50% 0.00 0.02 14.71 
100% 0.00 0.02 14.71 

ไม่มีข้อจำกัด 0.00 0.02 14.71 

2 

15% 0.00 0.02 13.00 
20% 0.00 0.02 12.85 
30% 0.00 0.02 12.65 
40% 0.00 0.02 12.59 
50% 0.00 0.02 12.58 
100% 0.00 0.02 12.52 

ไม่มีข้อจำกัด 0.00 0.02 12.52 

3 

15% 0.00 0.02 12.43 
20% 0.00 0.02 12.28 
30% 0.00 0.02 11.97 
40% 0.00 0.02 11.78 
50% 0.00 0.02 11.70 
100% 0.00 0.02 11.52 

ไม่มีข้อจำกัด 0.00 0.02 11.47 
 

จากผลลัพธ์ข้างต้นพบว่า โอกาสเกิดไฟฟ้าดับมีแนวโน้มลดลงสวนทางกับปริมาณการผลิตและซื้อ
ขายไฟฟ้าของ Prosumer ที่มีมากขึ้น โดยใน พ.ศ. 2580 มีแนวโน้มลดลงจาก 15.12 วันต่อปีเหลือต่ำสุดที่ 
11.47 วันต่อปี เนื่องจากการผลิตและซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer ทำให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าลดลง ในขณะ
ที่ระบบผลิตไฟฟ้ายังคงมีโรงไฟฟ้าเช่นเดิม จึงได้ผลเสมือนว่าโรงไฟฟ้าที่มีอยู่ในระบบสามารถรองรับเหตุขัดข้อง
ของระบบผลิตไฟฟ้าไดม้ากขึ้น 

4.5.3 การวิเคราะห์ผลกระทบจากการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ในด้านความเสมอภาค
ทางพลังงาน 

การวิเคราะห์ผลกระทบจากการผลิตและซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer ในด้านความมั่นคงด้านความ
เสมอภาคทางพลังงาน (Energy Equity) ดำเนินการโดยประเมินผลกระทบผ่านพารามิเตอร์ด้านราคาต้นทุน
เป็นหลัก ได้แก่ ต้นทุนเฉลี่ยของระบบไฟฟ้าอันประกอบด้วย ระบบผลิตไฟฟ้า ระบบส่งไฟฟ้า และระบบ
จำหน่ายไฟฟ้า และต้นทุนเฉลี่ยรวมในการจัดหาไฟฟ้าของทั้งประเทศ (Total Cost) 
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1. ต้นทุนเฉลี่ยในการผลิตไฟฟ้า (Generation Cost) 

ต้นทุนเฉลี่ยในการผลิตไฟฟ้าเป็นหนึ่งในผลการคำนวณจากแบบจำลองการวางแผนพั นากำลัง
ผลิตไฟฟ้า (PDP Model) โดยมีผลการคำนวณดังตารางที ่4-18 

ตารางที ่4-18 ต้นทุนเฉลี่ยในการผลิตไฟฟ้าในสถานการณ์ต่างๆ 

สถานการณ์ 
ข้อจำกัดการเชื่อมต่อ

ของระบบไฟฟ้า 
ต้นทุนเฉลี่ยในการผลิตไฟฟ้า (บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง) 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2580 
สถานการณ์ที่ไม่ม ีProsumer 2.9172 2.8802 2.9555 

1 

15% 2.9698 2.9253 2.9739 
20% 2.9701 2.9259 2.9743 
30% 2.9706 2.9264 2.9747 
40% 2.9706 2.9267 2.9749 
50% 2.9706 2.9267 2.9750 
100% 2.9706 2.9267 2.9750 

ไม่มีข้อจำกัด 2.9706 2.9267 2.9750 

2 

15% 2.9852 2.9410 2.9973 
20% 2.9861 2.9432 3.0024 
30% 2.9868 2.9444 3.0075 
40% 2.9872 2.9448 3.0101 
50% 2.9872 2.9451 3.0109 
100% 2.9872 2.9453 3.0115 

ไม่มีข้อจำกัด 2.9872 2.9453 3.0115 

3 

15% 2.9852 2.9410 3.0179 
20% 2.9861 2.9432 3.0365 
30% 2.9868 2.9444 3.0624 
40% 2.9872 2.9448 3.0741 
50% 2.9872 2.9451 3.0806 
100% 2.9872 2.9453 3.0882 

ไม่มีข้อจำกัด 2.9872 2.9453 3.0884 
 

จากผลลัพธข์้างต้นพบว่า ต้นทุนเฉลี่ยในการผลิตไฟฟ้ามีแนวโน้มสูงขึ้นตามปริมาณการผลิตและซื้อ
ขายไฟฟ้าของ Prosumer ที่มีมากขึ้น โดยใน พ.ศ. 2580 มีแนวโน้มสูงขึ้นจาก 2.9555 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง
เป็นสูงสุดที่ 3.0884 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง อย่างไรก็ตามต้นทุนเฉลี่ยในการผลิตไฟฟ้าดังกล่าวประกอบด้วย
ค่าใช้จ่ายสองประเภท ได้แก่ ค่าความพร้อมจ่าย (Availability Payment หรือ AP) และค่าพลังงาน (Energy 
Payment หรือ EP) โดยค่าใช้จ่ายทั้งสองมีรายละเอียดและผลการวิเคราะห์ดังนี้ 

ค่าความพร้อมจ่าย คือ ค่าใช้จ่ายสำหรับการเตรียมความพร้อมของโรงไฟฟ้าในการรองรับความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โดยส่วนให ่จะจ่ายให้โรงไฟฟ้าที่ใช้เชื ้อเพลิงฟอสซิล 
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เนื่องจากมีความมั่นคงในการจ่ายไฟฟ้า ทั้งนี้ผลกระทบจากการผลิตและซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer ที่มีต่อ
ค่าค่าความพร้อมจ่ายแสดงได้ดังตารางที ่4-19 

ตารางที ่4-19 ค่าความพร้อมจ่ายในสถานการณ์ต่างๆ 

สถานการณ์ 
ข้อจำกัดการเชื่อมต่อ

ของระบบไฟฟ้า 
ค่าความพร้อมจ่าย (บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง) 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2580 
สถานการณ์ที่ไม่ม ีProsumer 1.0468 0.8697 0.6388 

1 

15% 1.0914 0.9075 0.6629 
20% 1.0917 0.9081 0.6635 
30% 1.0922 0.9085 0.6640 
40% 1.0922 0.9087 0.6642 
50% 1.0922 0.9087 0.6643 
100% 1.0922 0.9087 0.6643 

ไม่มีข้อจำกัด 1.0922 0.9087 0.6643 

2 

15% 1.1043 0.9205 0.6846 
20% 1.1051 0.9223 0.6889 
30% 1.1056 0.9233 0.6932 
40% 1.1059 0.9237 0.6952 
50% 1.1059 0.9239 0.6959 
100% 1.1059 0.9241 0.6964 

ไม่มีข้อจำกัด 1.1059 0.9241 0.6964 

3 

15% 1.1043 0.9205 0.7014 
20% 1.1051 0.9223 0.7156 
30% 1.1056 0.9233 0.7348 
40% 1.1059 0.9237 0.7435 
50% 1.1059 0.9239 0.7484 
100% 1.1059 0.9241 0.7542 

ไม่มีข้อจำกัด 1.1059 0.9241 0.7545 
 

ค่าพลังงาน คือ ค่าใช้จ่ายสำหรับการผลิตไฟฟ้า โดยจะเกิดขึ้นเมื่อมีการสั่งให้โรงไฟฟ้าผลิตไฟฟ้า
เท่านั้น ซึ่งหมายถึงค่าใช้จ่ายของโรงไฟฟ้าในจัดหาเชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้า ทั้งนี้ผลกระทบจากการผลิตและซื้อ
ขายไฟฟ้าของ Prosumer ที่มีต่อค่าพลังงานแสดงได้ดังตารางที ่4-20 
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ตารางที ่4-20 ค่าพลังงานในสถานการณ์ต่างๆ 

สถานการณ์ 
ข้อจำกัดการเชื่อมต่อ

ของระบบไฟฟ้า 
ค่าพลังงาน (บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง) 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2580 
สถานการณ์ที่ไม่ม ีProsumer 1.8704 2.0105 2.3167 

1 

15% 1.8783 2.0178 2.3110 
20% 1.8784 2.0179 2.3108 
30% 1.8785 2.0180 2.3107 
40% 1.8785 2.0180 2.3107 
50% 1.8785 2.0180 2.3108 
100% 1.8785 2.0180 2.3108 

ไม่มีข้อจำกัด 1.8785 2.0180 2.3108 

2 

15% 1.8809 2.0205 2.3127 
20% 1.8811 2.0209 2.3135 
30% 1.8812 2.0211 2.3143 
40% 1.8812 2.0211 2.3149 
50% 1.8812 2.0212 2.3151 
100% 1.8812 2.0212 2.3151 

ไม่มีข้อจำกัด 1.8812 2.0212 2.3151 

3 

15% 1.8809 2.0205 2.3165 
20% 1.8811 2.0209 2.3209 
30% 1.8812 2.0211 2.3276 
40% 1.8812 2.0211 2.3306 
50% 1.8812 2.0212 2.3323 
100% 1.8812 2.0212 2.3339 

ไม่มีข้อจำกัด 1.8812 2.0212 2.3340 
 

จากผลลัพธ์ข้างต้นพบว่า ต้นทุนเฉลี่ยในการผลิตไฟฟ้าที่มีแนวโน้มสูงขึ้นนั้นเกิดจากค่าความพร้อม
จ่ายเป็นหลัก โดยใน พ.ศ. 2580 ค่าความพร้อมจ่ายมีแนวโน้มสูงขึ้นจาก 0.6388 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงเป็น
สูงสุดที่ 0.7545 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง ในขณะที่ค่าพลังงานมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย โดยมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นจาก 2.3167 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงเป็นสูงสุดที่ 2.3340 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง เนื่องจากการสร้าง
โรงไฟฟ้าตามแผน PDP2018 Rev.1 นั้นไม่ได้มีการคำนึงถึงการผลิตและซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer ที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต ส่งผลให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าที่ผู้วางแผนได้จัดหากำลังผลิตไฟฟ้ามารองรับสูงเกินกว่าความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหากมีการผลิตและซื้อขายไฟฟ้าจาก Prosumer จึงทำให้โรงไฟฟ้าที่มีอยู่ใน
ระบบตามแผน PDP2018 Rev.1 มีมากเกินความจำเป็น ด้วยเหตุน้ีภาระต้นทุนจากการก่อสร้างโรงไฟฟ้าจึงตก
มาอยู่ที่ผู้ใช้ไฟฟ้าโดยแสดงผ่านค่าความพร้อมจ่ายที่สูงขึ้น ส่วนค่าพลังงานจะถูกพิจารณาเมื่อมีการผลิตไฟฟ้า
เท่านั้น ดังนั้นเมื่อความต้องการใช้ไฟฟ้าลดลง ระบบผลิตไฟฟ้าจะผลิตไฟฟ้าน้อยลงไปด้วย ส่งผลให้ค่าพลังงาน
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมนีัยสำคั  
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2. ต้นทุนเฉลี่ยในระบบส่งไฟฟ้า (Transmission Cost) และต้นทุนเฉลี่ยระบบจำหน่ายไฟฟ้า 
(Distribution Cost) 

ต้นทุนเฉลี่ยในระบบส่งไฟฟ้าและต้นทุนเฉลี่ยในระบบจำหน่ายไฟฟ้าสามารถคำนวณได้จาก
แบบจำลองต้นทุนในระบบส่งและจำหน่ายไฟฟ้า (T&D Cost Model) โดยจะกำหนดสมมติฐานให้ สถานการณ์
ที่ไม่มีการผลิตและซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer ระบบส่งไฟฟ้าและระบบจำหน่ายไฟฟ้ามีต้นทุนเฉลี่ยเท่ากับ 
0.1700 และ 0.5300 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงตามลำดับ ซึ่งอ้างอิงจากต้นทุนราคาค่าไฟฟ้าต่อหน่วยจาก
นโยบายการกำหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2559 - 2563 ผลการคำนวณสามารถแสดง
ไดด้ังตารางที ่4-21 และ 4-22 

ตารางที ่4-21 ต้นทุนเฉลี่ยในระบบส่งไฟฟ้าในสถานการณ์ต่างๆ 

สถานการณ์ 
ข้อจำกัดการเชื่อมต่อ

ของระบบไฟฟ้า 
ต้นทุนเฉลี่ยในระบบส่งไฟฟ้า (บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง) 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2580 
สถานการณ์ที่ไม่ม ีProsumer 0.1700 0.1700 0.1700 

1 

15% 0.1772 0.1774 0.1764 
20% 0.1773 0.1775 0.1766 
30% 0.1774 0.1776 0.1767 
40% 0.1774 0.1776 0.1768 
50% 0.1774 0.1776 0.1768 
100% 0.1774 0.1776 0.1768 

ไม่มีข้อจำกัด 0.1774 0.1776 0.1768 

2 

15% 0.1793 0.1799 0.1822 
20% 0.1795 0.1803 0.1833 
30% 0.1796 0.1805 0.1845 
40% 0.1796 0.1805 0.1850 
50% 0.1796 0.1806 0.1852 
100% 0.1796 0.1806 0.1853 

ไม่มีข้อจำกัด 0.1796 0.1806 0.1853 

3 

15% 0.1793 0.1799 0.1867 
20% 0.1795 0.1803 0.1904 
30% 0.1796 0.1805 0.1956 
40% 0.1796 0.1805 0.1979 
50% 0.1796 0.1806 0.1992 
100% 0.1796 0.1806 0.2007 

ไม่มีข้อจำกัด 0.1796 0.1806 0.2008 
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ตารางที ่4-22 ต้นทุนเฉลี่ยในระบบจำหน่ายไฟฟ้าในสถานการณ์ต่างๆ 

สถานการณ์ 
ข้อจำกัดการเชื่อมต่อ

ของระบบไฟฟ้า 
ต้นทุนเฉลี่ยในระบบจำหน่ายไฟฟ้า (บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง) 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2580 
สถานการณ์ที่ไม่ม ีProsumer 0.5300 0.5300 0.5300 

1 

15% 0.5526 0.5531 0.5500 
20% 0.5527 0.5534 0.5506 
30% 0.5530 0.5536 0.5509 
40% 0.5530 0.5537 0.5511 
50% 0.5530 0.5537 0.5512 
100% 0.5530 0.5537 0.5512 

ไม่มีข้อจำกัด 0.5530 0.5537 0.5512 

2 

15% 0.5591 0.5610 0.5680 
20% 0.5595 0.5621 0.5716 
30% 0.5598 0.5627 0.5751 
40% 0.5599 0.5629 0.5768 
50% 0.5599 0.5630 0.5774 
100% 0.5599 0.5631 0.5778 

ไม่มีข้อจำกัด 0.5599 0.5631 0.5778 

3 

15% 0.5591 0.5610 0.5819 
20% 0.5595 0.5621 0.5937 
30% 0.5598 0.5627 0.6097 
40% 0.5599 0.5629 0.6169 
50% 0.5599 0.5630 0.6209 
100% 0.5599 0.5631 0.6258 

ไม่มีข้อจำกัด 0.5599 0.5631 0.6260 
 

จากผลลัพธข์้างต้นพบว่า ต้นทุนเฉลี่ยในระบบส่งไฟฟ้ามีแนวโน้มสูงขึ้นตามปริมาณการผลิตและซื้อ
ขายไฟฟ้าของ Prosumer ที่มีมากขึ้น โดยใน พ.ศ. 2580 มีแนวโน้มสูงขึ้นจาก 0.1700 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง
เป็นสูงสุดที่ 0.2008 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง และต้นทุนเฉลี่ยในระบบจำหน่ายไฟฟ้ามีแนวโน้มสูงขึ้นจาก 
0.5300 บาทต่อกิโลวัตต์ช่ัวโมงเป็นสูงสุดที่ 0.6260 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง เนื่องจากการลงทุนในระบบส่งและ
ระบบจำหน่ายเป็นการลงทุนล่วงหน้าระยะยาว เมื่อความต้องการใช้ไฟฟ้าในระบบไฟฟ้าส่วนกลางต่ำกว่าคาด
ไว้ในแผนการลงทุน ภาระต้นทุนจากการพั นาระบบส่งและจำหน่ายไฟฟ้าที่กระจายสู่ผู้ใช้ไฟฟ้าตามหน่วยการ
ใช้ไฟฟ้าจึงสูงขึ้น 

3. ต้นทุนเฉลี่ยของระบบไฟฟ้า 

ต้นทุนเฉลี่ยของระบบไฟฟ้าเกิดจากการนำต้นทุนเฉลี่ยในการผลิตไฟฟ้ามารวมกับต้นทุนเฉลี่ยของ
ระบบส่งและจำหน่ายไฟฟ้า โดยมีผลการคำนวณดังตารางที ่4-23 
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ตารางที ่4-23 ต้นทุนเฉลี่ยของระบบไฟฟ้าในสถานการณ์ต่างๆ 

สถานการณ์ 
ข้อจำกัดการเชื่อมต่อ

ของระบบไฟฟ้า 
ต้นทุนเฉลี่ยของระบบไฟฟ้า (บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง) 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2580 
สถานการณ์ที่ไม่ม ีProsumer 3.6172 3.5802 3.6555 

1 

15% 3.6996 3.6558 3.7003 
20% 3.7002 3.6568 3.7015 
30% 3.7010 3.6576 3.7023 
40% 3.7010 3.6580 3.7027 
50% 3.7010 3.6580 3.7030 
100% 3.7010 3.6580 3.7030 

ไม่มีข้อจำกัด 3.7010 3.6580 3.7030 

2 

15% 3.7236 3.6819 3.7475 
20% 3.7251 3.6855 3.7573 
30% 3.7262 3.6876 3.7671 
40% 3.7267 3.6882 3.7720 
50% 3.7267 3.6886 3.7735 
100% 3.7267 3.6891 3.7747 

ไม่มีข้อจำกัด 3.7267 3.6891 3.7747 

3 

15% 3.7236 3.6819 3.7865 
20% 3.7251 3.6855 3.8206 
30% 3.7262 3.6876 3.8677 
40% 3.7267 3.6882 3.8888 
50% 3.7267 3.6886 3.9007 
100% 3.7267 3.6891 3.9147 

ไม่มีข้อจำกัด 3.7267 3.6891 3.9152 
 

จากผลลัพธข์้างต้นพบว่า ต้นทุนเฉลี่ยของระบบไฟฟ้าสูงขึ้น ตามปริมาณการผลิตและซื้อขายไฟฟ้า
ของ Prosumer ที่มีมากขึ้น โดยใน พ.ศ. 2580 มีแนวโน้มสูงขึ้นจาก 3.6555 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงเป็นสูงสุด
ที่ 3.9152 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง ทั้งนี้เนื่องจากการลงทุนในระบบไฟฟ้าทั้งระบบผลิต ระบบส่ง และระบบ
จำหน่าย มิได้พิจารณาการผลิตและการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer ทำให้วางแผนการลงทุนมากเกินความ
จำเป็น และด้วยโครงสร้างค่าไฟฟ้าปัจจุบันของประเทศไทยที่ใช้หลักการเรียกเก็บค่าต้นทุนระบบไฟฟ้าตาม
หน่วยไฟฟ้าที ่ใช้ เมื ่อ Prosumer มีการผลิตไฟฟ้าใช้เองทำให้ใช้ไฟฟ้าจากระบบไฟฟ้าน้อยลง ส่งผลให้ 
Prosumer มีส่วนรับผิดชอบต้นทุนระบบไฟฟ้าน้อยลงตามไปด้วย ต้นทุนของระบบไฟฟ้าเหล่านี้จึงถูกผลัก
ภาระไปให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ใช้ไฟฟ้าจากระบบไฟฟ้ามากขึ้น ซึ่งทำให้เกิดความไม่เสมอภาคระหว่างผู้ใช้ไฟฟ้าและ 
Prosumer 

4. ต้นทุนเฉลี่ยรวมในการจัดหาไฟฟ้าของทั้งประเทศ (Total Cost) 

ต้นทุนเฉลี่ยรวมในการจัดหาไฟฟ้าของทั้งประเทศคำนวณได้จากการนำต้นทุนเฉลี่ยของระบบ
ไฟฟ้าและต้นทุนการผลิตไฟฟ้าของ Prosumer มาเฉลี่ยกันตามหน่วยไฟฟ้าที่ผลิตได้ โดยการกำหนดสมมติฐาน
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ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าของ Prosumer อ้างอิงข้อมูลคาดการณ์ต้นทุนเฉลี่ยในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลัง
แสงอาทิตย์จากแหล่งข้อมูลที่เชื ่อถือได้  เช่น BloombergNEF (BNEF) หรือ Commonwealth Scientific 
and Industrial Research Organisation (CSIRO) เป็นต้น ซึ่งจากชุดข้อมูลดังกล่าว มีการจัดแบ่งต้นทุน
สำหรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์บนหลังคาขนาดเล็ก (บ้านอยู่อาศัยและอาคารขนาดเล็ก) และขนาด
ให ่ (อาคารขนาดให ่และโรงงาน) ดังแสดงในรูปที่ 4-31 จากนั้นจึงนำข้อมูลต้นทุนทั้งสองประเภทมา
คำนวณเป็นต้นทุนเฉลี่ยในการผลิตไฟฟ้า (Levelized Cost of Energy หรือ LCOE) ณ ปีที่พิจารณา โดย
กำหนดอัตราคิดลด (Discount Rate) เท่ากับร้อยละ 10 ได้ผลดังตารางที ่4-24 

 
รูปที ่4-30 ข้อมูลคาดการณต์้นทุนเฉลี่ยในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย ์

ตารางที ่4-24 ต้นทุนเฉลี่ยในการผลิตไฟฟ้าของ Prosumer แยกตามผู้ใช้ไฟฟ้าแต่ละประเภท 

ประเภทกิจการ 

ต้นทุนเฉลี่ยในการผลิตไฟฟ้าของ Prosumer แยกตามผู้ใช้ไฟฟ้าแต่ละ
ประเภท 

(บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง) 
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2580 

บ้านอยู่อาศัย (RES) และกิจการขนาด
เล็ก (SGS) 

4.27 3.45 2.59 

กิจการขนาดกลาง (MGS) และกิจการ
ขนาดให ่ (LGS) 

2.53 2.00 1.59 

 

เมื ่อวิเคราะห์ตามกำลังการผลิตติดตั ้งและประเภทกิจการตามผลการประเมินศักยภาพใน
สถานการณ์ต่างๆ ที่กำหนด ต้นทุนเฉลี่ยในการผลิตไฟฟ้าของ Prosumer ในแต่ละสถานการณ์แสดงได้ดัง
ตารางที่ 4-25 ซึ่งสามารถสังเกตว่าต้นทุนเฉลี่ยในการผลิตไฟฟ้าของ Prosumer ต่ำกว่าต้นทุนเฉลี่ยของระบบ
ไฟฟ้า (ตารางที ่4-23) ในทุกกรณี  
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ตารางที ่4-25 ต้นทุนเฉลี่ยในการผลิตไฟฟ้าของ Prosumer ในสถานการณ์ต่างๆ 

สถานการณ์ที่ 
ต้นทุนเฉลี่ยในการผลิตไฟฟ้าของ Prosumer 

(บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง) 
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2580 

1 3.43 3.37 3.21 
2 3.57 3.50 3.09 
3 3.57 3.50 2.53 

 

เมื่อนำต้นทุนเฉลี่ยของระบบไฟฟ้าและต้นทุนเฉลี่ยในการผลิตไฟฟ้าของ Prosumer มาหาค่าเฉลี่ย
ตามหน่วยการผลิตไฟฟ้า จะได้ผลลัพธ์เป็นต้นทุนเฉลี่ยรวมในการจัดหาไฟฟ้าของทั้งประเทศที่สามารถสะท้อน
ให้เห็นถึงผลประโยชน์หรือผลเสียทางด้านภาระต้นทุนในการจัดหาไฟฟ้าต่อภาพรวมของทั้งประเทศ โดย
ผลลัพธ์แสดงดังตารางที ่4-26 

ตารางที ่4-26 ต้นทุนเฉลี่ยรวมในการจัดหาไฟฟ้าของทั้งประเทศในสถานการณ์ต่างๆ 

สถานการณ์ 
ข้อจำกัดการเชื่อมต่อ

ของระบบไฟฟ้า 
ต้นทุนเฉลี่ยรวมในการจัดหาไฟฟ้าของทั้งประเทศ (บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง) 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2580 
สถานการณ์ที่ไม่ม ีProsumer 3.6172 3.5802 3.6555 

1 

15% 3.6886 3.6438 3.6826 
20% 3.6891 3.6446 3.6832 
30% 3.6897 3.6452 3.6837 
40% 3.6897 3.6456 3.6839 
50% 3.6897 3.6456 3.6842 
100% 3.6897 3.6456 3.6842 

ไม่มีข้อจำกัด 3.6897 3.6456 3.6842 

2 

15% 3.7155 3.6720 3.7034 
20% 3.7168 3.6751 3.7086 
30% 3.7178 3.6768 3.7138 
40% 3.7182 3.6774 3.7164 
50% 3.7182 3.6777 3.7172 
100% 3.7182 3.6781 3.7178 

ไม่มีข้อจำกัด 3.7182 3.6781 3.7178 

3 

15% 3.7155 3.6720 3.6744 
20% 3.7168 3.6751 3.6822 
30% 3.7178 3.6768 3.6929 
40% 3.7182 3.6774 3.6975 
50% 3.7182 3.6777 3.7001 
100% 3.7182 3.6781 3.7028 

ไม่มีข้อจำกัด 3.7182 3.6781 3.7029 
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จากผลลัพธ์ข้างต้นพบว่า ต้นทุนเฉลี่ยรวมในการจัดหาไฟฟ้าของทั้งประเทศมีแนวโน้มสูงขึ้นตาม
ปริมาณการผลิตและซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer ที่มีมากขึ้น โดยใน พ.ศ. 2580 มีแนวโน้มสูงขึ้นจาก 3.6555 
บาทต่อกิโลวัตต์ช่ัวโมงเป็นสูงสุดที ่3.7029 บาทต่อกิโลวัตต์ช่ัวโมง 

เนื ่องจากการวางแผนการลงทุนระบบไฟฟ้าทั้งระบบผลิต ระบบส่ง และระบบจำหน่าย มิได้
คำนึงถึงการผลิตและซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer ที่จะเกิดขึ้นดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ทำให้เกิดการลงทุนสูงเกิน
ความจำเป็น อันเป็นเหตุใหต้้นทุนเฉลี่ยรวมในการจัดหาไฟฟ้าของทั้งประเทศสูงขึ้น 

4.5.4 การวิเคราะห์ผลกระทบจากการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ในด้านความยั่งยืนทาง
สิ่งแวดล้อม 

การวิเคราะห์ผลกระทบจากการผลิตและซื ้อขายไฟฟ้าของ Prosumer ในด้านความยั ่งยืนทาง
สิ่งแวดล้อม (Environmental Sustainability) ดำเนินการโดยประเมินผลกระทบผ่านพารามิเตอร์ พลังงาน
สู เสียในระบบส่งไฟฟ้า (Transmission Loss) พลังงานสู เสียในระบบจำหน่ายไฟฟ้า (Distribution Loss) 
และอัตราการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เฉลี่ย (CO2 Emission) 

1. พลังงานสูญเสียในระบบส่งไฟฟ้าและพลังงานสูญเสียในระบบจำหน่ายไฟฟ้า 

พลังงานสู เสียในระบบส่งไฟฟ้าและพลังงานสู เสียในระบบจำหน่ายไฟฟ้าสามารถคำนวณได้
จากแบบจำลองการสู เสียในระบบส่งและจำหน่ายไฟฟ้า (T&D Loss Model) โดยกำหนดสมมติฐานให้ ค่าตัว
ประกอบการสู เสียของระบบส่งไฟฟ้า (Transmission Loss Factor หรือ TLF) มีค่าเท่ากับ 0.02 ส่วนค่าตัว
ประกอบการสู เสียของระบบจำหน่ายไฟฟ้า (Transmission Loss Factor หรือ TLF) ของการไฟฟ้านคร
หลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) มีค่าเท่ากับ 0.036 และ 0.050 ตามลำดับ โดยอ้างอิงจาก
ข้อมูลการทำ Load Forecast แผน PDP2018 Rev.1 ผลการคำนวณสามารถแสดงได้ดังตารางที่ 4-27 และ 
4-28 

ตารางที ่4-27 พลังงานสู เสียในระบบส่งไฟฟ้าในสถานการณ์ต่างๆ 

สถานการณ์ 
ข้อจำกัดการเชื่อมต่อ

ของระบบไฟฟ้า 
พลังงานสูญเสียในระบบส่งไฟฟ้า (กิกะวัตต์ชั่วโมง) 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2580 
สถานการณ์ที่ไม่ม ีProsumer 7,011 7,666 9,245 

1 

15% 5,605 6,613 8,899 
20% 5,604 6,609 8,890 
30% 5,601 6,606 8,884 
40% 5,601 6,604 8,881 
50% 5,601 6,604 8,880 
100% 5,601 6,604 8,880 

ไม่มีข้อจำกัด 5,601 6,604 8,880 

2 

15% 5,537 6,516 8,608 
20% 5,533 6,502 8,553 
30% 5,530 6,495 8,498 
40% 5,528 6,493 8,473 
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สถานการณ์ 
ข้อจำกัดการเชื่อมต่อ

ของระบบไฟฟ้า 
พลังงานสูญเสียในระบบส่งไฟฟ้า (กิกะวัตต์ชั่วโมง) 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2580 
50% 5,528 6,491 8,465 
100% 5,528 6,489 8,458 

ไม่มีข้อจำกัด 5,528 6,489 8,457 

3 

15% 5,537 6,516 8,396 
20% 5,533 6,502 8,224 
30% 5,530 6,495 8,002 
40% 5,528 6,493 7,906 
50% 5,528 6,491 7,852 
100% 5,528 6,489 7,789 

ไม่มีข้อจำกัด 5,528 6,489 7,787 

 

ตารางที ่4-28 พลังงานสู เสียในระบบจำหน่ายไฟฟ้าในสถานการณ์ต่างๆ 

สถานการณ์ 
ข้อจำกัดการเชื่อมต่อ

ของระบบไฟฟ้า 
พลังงานสูญเสียในระบบจำหน่ายไฟฟ้า (กิกะวัตต์ชั่วโมง) 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2580 
สถานการณ์ที่ไม่ม ีProsumer 11,325 13,386 17,954 

1 

15% 10,888 12,837 17,286 
20% 10,884 12,829 17,267 
30% 10,880 12,823 17,256 
40% 10,880 12,820 17,250 
50% 10,880 12,820 17,246 
100% 10,880 12,820 17,246 

ไม่มีข้อจำกัด 10,880 12,820 17,246 

2 

15% 10,756 12,651 16,734 
20% 10,748 12,624 16,623 
30% 10,742 12,609 16,512 
40% 10,739 12,604 16,460 
50% 10,739 12,601 16,444 
100% 10,739 12,598 16,429 

ไม่มีข้อจำกัด 10,739 12,598 16,429 

3 

15% 10,756 12,651 16,314 
20% 10,748 12,624 15,993 
30% 10,742 12,609 15,572 
40% 10,739 12,604 15,378 
50% 10,739 12,601 15,270 
100% 10,739 12,598 15,141 

ไม่มีข้อจำกัด 10,739 12,598 15,136 
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จากผลลัพธ์ข้างต้นพบว่า พลังงานสู เสียในระบบส่งไฟฟ้ามีแนวโน้มลดลงสวนทางกับปริมาณการ
ผลิตและซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer ที่มีมากขึ้น โดยใน พ.ศ. 2580 มีแนวโน้มลดลงจาก 9,245 กิกะวัตต์
ชั่วโมง เหลือต่ำสุดที่ 7,787 กิกะวัตต์ชั่วโมง และพลังงานสู เสียในระบบจำหน่ายไฟฟ้ามีแนวโน้มลดลงจาก 
17,954 กิกะวัตต์ชั่วโมง เหลือต่ำสุดที่ 15,136 กิกะวัตต์ชั่วโมง เนื่องจากการผลิตไฟฟ้าของ Prosumer เป็น
การผลิตไฟฟ้าในพื้นที่ใกล้เคียงกับผู้ใช้ไฟฟ้า และเป็นการลดการผลิตไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้า ซึ่งทำให้
พลังงานไฟฟ้าที่ถูกขนส่งผ่านระบบส่งและระบบจำหน่ายไฟฟ้าลดลง ส่งผลให้การสู เสียลดลงเช่นกัน 

2. อัตราการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เฉลี่ย (CO2 Emission) 

อัตราการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เฉลี่ย (CO2 Emission) เป็นหนึ่งในผลการคำนวณ
จากแบบจำลองการวางแผนพั นากำลังผลิตไฟฟ้า (PDP Model) โดยมีผลการคำนวณดังตารางที ่4-29 

ตารางที ่4-29 อัตราการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในสถานการณ์ต่างๆ 

สถานการณ์ 
ข้อจำกัดการเชื่อมต่อ

ของระบบไฟฟ้า 

อัตราการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เฉลี่ย  
(กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง) 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2580 
สถานการณ์ที่ไม่ม ีProsumer 0.395 0.378 0.310 

1 

15% 0.379 0.363 0.310 
20% 0.379 0.362 0.310 
30% 0.379 0.362 0.309 
40% 0.379 0.362 0.309 
50% 0.379 0.362 0.309 
100% 0.379 0.362 0.309 

ไม่มีข้อจำกัด 0.379 0.362 0.309 

2 

15% 0.375 0.357 0.298 
20% 0.375 0.357 0.296 
30% 0.375 0.356 0.294 
40% 0.374 0.356 0.293 
50% 0.374 0.356 0.292 
100% 0.374 0.356 0.292 

ไม่มีข้อจำกัด 0.374 0.356 0.292 

3 

15% 0.375 0.357 0.290 
20% 0.375 0.357 0.283 
30% 0.375 0.356 0.273 
40% 0.374 0.356 0.269 
50% 0.374 0.356 0.267 
100% 0.374 0.356 0.264 

ไม่มีข้อจำกัด 0.374 0.356 0.264 
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จากผลลัพธ์ข้างต้นพบว่า อัตราการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เฉลี่ยมีแนวโน้มลดลงสวน
ทางกับปริมาณการผลิตและซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer ที่มีมากขึ้น โดยใน พ.ศ. 2580 มีแนวโน้มลดลงจาก 
0.310 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงเป็นต่ำสุดที่ 0.264 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่าต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงเนื่องจากการผลิตและซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer เป็นการลดการผลิตไฟฟ้าจาก
ระบบผลิตไฟฟ้า ซึ่งระบบผลิตไฟฟ้าดังกล่าวใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้า  ส่งผลให้
การปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาผลา เชื้อเพลิงฟอสซิลลดลง ถือเป็นการลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมได้โดยตรง 
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4.6 ข้อสรุปผลกระทบจากการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ต่อระบบไฟฟ้าของ
ประเทศไทย 

ผลการวิเคราะห์ผลกระทบจากการผลิตและซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ต่อระบบไฟฟ้าของ
ประเทศไทยตามหลักความสมดุลด้านพลังงานสามด้านในมิติความมั่นคงด้านพลังงาน ความเสมอภาคทาง
พลังงาน และความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม ในสถานการณ์ต่างๆ ที่กำหนดสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 4-30 โดย
การวิเคราะห์ใช้ผลลัพธ์ใน พ.ศ. 2580 เท่านั้นเพื่อให้เห็นถึงผลกระทบสูงสุดที่จะเกิดขึ้นต่อระบบไฟฟ้าของ
ประเทศ 
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โครงการศึกษารูปแบบและการศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ Peer to Peer (P2P) 

 

หน้าที่ 4-63 
 

ตารางที ่4-30 สรุปผลการวิเคราะห์ผลกระทบของการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ต่อระบบไฟฟ้าของประเทศไทยในสถานการณท์ี่กำหนดใน พ.ศ. 2580 

มิต ิ ตัวชี้วัด พารามิเตอร ์ หน่วย ค่าของพารามิเตอร์ใน พ.ศ. 2580 ลักษณะของผลกระทบในสถานการณ์ต่าง
ที่กำหนดเทยีบกบัสถานการณ์ทีไ่ม่มีการ

ซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer 
สถานการณ์ที่ไม่มี 

Prosumer 
ช่วงค่าตามสถานการณ์

ที่กำหนด 
ร้อยละของการ
เปลี่ยนแปลง 

ความมั่นคงด้าน
พลังงาน 
(Energy security) 

- ความ
หลากหลายของ
การผลิตไฟฟ้า 

- สัดสว่นการพึ่งพาก๊าซ
ธรรมชาติในการผลิต
ไฟฟ้า 

ร้อยละ 54.87% 44.42% - 55.02% -10.45% - 0.15% สัดสว่นการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติในการผลิต
ไฟฟ้าลดลง เป็นผลกระทบเชิงบวก 
เนื่องจากเพิ่มสัดสว่นการกระจายประเภท
เชื้อเพลิงในการผลติไฟฟ้า ลดการพึ่งพา
เชื้อเพลิงหลกั 

- ความมั่นคงของ
ระบบ 

- กำลงัผลิตไฟฟา้สำรอง     กำลงัผลิตไฟฟา้สำรอง ณ เวลากลางวัน
สูงขึ้น ในขณะที่กำลังผลิตไฟฟ้าสำรอง ณ 
เวลากลางคืนไม่มีการเปลี่ยนแปลงท่ีมี
นัยสำคั  
อย่างไรก็ดี กำลังผลิตไฟฟ้าสำรองทีสู่งขึ้น
เฉพาะช่วงกลางวนัแต่เพียงอย่างเดยีวไม่
สามารถพจิารณาได้ว่าเป็นผลประทบเชิง
บวก 

- กำลงัผลิตไฟฟา้
สำรอง ณ เวลา
กลางวัน 

ร้อยละ 16.58% 19.76% - 75.70% 3.18% - 59.12% 

- กำลงัผลิตไฟฟา้
สำรอง ณ เวลา
กลางคืน 

ร้อยละ 5.22% 5.23% - 5.26% 0.01% - 0.04% 

- โอกาสเกิดไฟฟา้ดับ  วันต่อป ี 15.12 11.47 - 15.14 -24.14% - 0.13% โอกาสเกิดไฟฟา้ดับลดลง เป็นผลกระทบ
เชิงบวก 
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ตารางที่ 4-30 สรุปผลการวิเคราะหผ์ลกระทบของการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ต่อระบบไฟฟ้าของประเทศไทยในสถานการณท์ี่กำหนดใน พ.ศ. 2580 (ต่อ) 

มิต ิ ตัวชี้วัด พารามิเตอร ์ หน่วย ค่าของพารามิเตอร์ใน พ.ศ. 2580 ลักษณะของผลกระทบในสถานการณ์ต่าง
ที่กำหนดเทยีบกบัสถานการณ์ทีไ่ม่มีการ

ซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer 
สถานการณ์ที่ไม่มี 

Prosumer 
ช่วงค่าตาม

สถานการณท์ี่กำหนด 
ร้อยละของการ
เปลี่ยนแปลง 

ความเสมอภาค
ทางพลังงาน 
(Energy equity) 

- ราคาไฟฟ้า - ต้นทุนการจัดหาไฟฟ้า
ของระบบผลิต  

บาทต่อ
กิโลวัตต์
ชั่วโมง 

2.9555 2.9739 - 3.0884 0.62% - 4.50% ต้นทุนการจัดหาไฟฟ้าของระบบผลติสูงขึ้น 
เป็นผลกระทบเขงิลบ โดยองค์ประกอบ
หลักทีสู่งขึ้นขึ้น คา่ความพร้อมจ่าย ในขณะ
ที ่ค่าพลังงาน มิได้มีการเปลี่ยนแปลงที่มี
นัยสำคั  

- ค่าความพร้อมจ่าย บาทต่อ
กิโลวัตต์
ชั่วโมง 

0.6388 0.6629 - 0.7545 3.77% - 18.11% 

- ค่าพลังงาน บาทต่อ
กิโลวัตต์
ชั่วโมง 

2.3167 2.3107 - 2.3340 -0.26% - 0.75% 

- ต้นทุนการจัดหาไฟฟ้า
ของระบบส่ง  

บาทต่อ
กิโลวัตต์
ชั่วโมง 

0.1700 0.1764 - 0.2008 3.76% - 18.12% ต้นทุนการจัดหาไฟฟ้าของระบบส่งสูงขึ้น 
เป็นผลกระทบเชงิลบ 

- ต้นทุนการจัดหาไฟฟ้า
ของระบบจำหน่าย  

บาทต่อ
กิโลวัตต์
ชั่วโมง 

0.5300 0.5500 - 0.6260 3.77% - 18.11% ต้นทุนการจัดหาไฟฟ้าของระบบจำหน่าย
สูงขึ้น เป็นผลกระทบเชิงลบ 

- ต้นทุนการจัดหาไฟฟ้า
รวมของระบบไฟฟ้า 

บาทต่อ
กิโลวัตต์
ชั่วโมง 

3.6555 3.7003 - 3.9152 1.23% - 7.10% ต้นทุนการจัดหาไฟฟ้ารวมของระบบไฟฟ้า
สูงขึ้น เป็นผลกระทบเชิงลบ 

- ต้นทุนการจัดหาไฟฟ้า
ในภาพรวมทั้งประเทศ 
(Total Cost) 

บาทต่อ
กิโลวัตต์
ชั่วโมง 

3.6555 3.6744 - 3.7178 0.52% - 1.70% ต้นทุนการจัดหาไฟฟ้าในภาพรวมทัง้
ประเทศสูงขึ้น เปน็ผลกระทบเชิงลบ 
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ตารางที่ 4-30 สรุปผลการวิเคราะหผ์ลกระทบของการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ต่อระบบไฟฟ้าของประเทศไทยในสถานการณท์ี่กำหนดใน พ.ศ. 2580 (ต่อ) 

มิต ิ ตัวชี้วัด พารามิเตอร ์ หน่วย ค่าของพารามิเตอร์ใน พ.ศ. 2580 ลักษณะของผลกระทบในสถานการณ์ต่าง
ที่กำหนดเทยีบกบัสถานการณ์ทีไ่ม่มีการ

ซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer 
สถานการณ์ที่ไม่มี 

Prosumer 
ช่วงค่าตาม

สถานการณท์ี่กำหนด 
ร้อยละของการ
เปลี่ยนแปลง 

ความยั่งยืนทาง
สิ่งแวดล้อม 
(Environmental 
Sustainability) 

- ประสิทธิภาพ
ของระบบผลิต
ไฟฟ้า ระบบส่ง 
และระบบ
จำหน่าย 

- พลังงานไฟฟา้ส ูเสีย
ในระบบส่ง  

กิกะวัตต์
ชั่วโมง 

9,245 7,787 – 8,899 -15.77% - -3.74% พลังงานไฟฟา้ส ูเสียในระบบส่งลดลง เปน็
ผลกระทบเชงิบวก 

- พลังงานไฟฟา้ส ูเสีย
ในระบบจำหน่ายไฟฟ้า  

กิกะวัตต์
ชั่วโมง 

17,954 15,136 – 17,286 -15.70% - -3.72% พลังงานไฟฟา้ส ูเสียในระบบจำหนา่ย
ไฟฟ้าลดลง เป็นผลกระทบเชิงบวก 

- การผลิตไฟฟ้า
โดยปล่อย
คาร์บอนต่ำ 

- แนวโน้มการ
ปล่อยกา๊ซเรือน
กระจก 

- ความเขม้ CO2 

- อัตราการปลดปล่อย
ก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์  

กิโลกรัม
คาร์บอนได
ออกไซด์
เทียบเท่า

ต่อกิโลวัตต์
ชั่วโมง 

0.310 0.264 - 0.310 -14.84% - 0.00% อัตราการปลดปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ลดลง เป็นผลกระทบ
เชิงบวก 
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จากสรุปผลการวิเคราะห์ในตารางข้างต้น สามารถสรุปผลกระทบของการผลิตและซื้อขายไฟฟ้าของ 
Prosumer แบบ P2P ต่อระบบไฟฟ้าของประเทศไทยในสถานการณ์ที่กำหนดได้ดังต่อไปน้ี 

มิตดิ้านความมั่นคงด้านพลังงาน  

ในมิติด้านความมั่นคงด้านพลังงาน ตัวชี้วัดที่ใช้วิเคราะห์ผลกระทบของการผลิตและซื้อขายไฟฟ้าของ 
Prosumer แบบ P2P ต่อระบบไฟฟ้าของประเทศไทยในสถานการณ์ที่กำหนด ได้แก่ ความหลากหลายของ
การผลิตไฟฟ้า และ ความมั่นคงของระบบ 

ในแง่ความหลากหลายของการผลิตไฟฟ้า สัดส่วนการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้ามีแนวโน้ม
ลดลง โดยลดลงสูงสุดถึงร้อยละ 10.45 เมื่อเทียบกับสถานการณ์ที่ไม่มี Prosumer อันเป็นผลกระทบเชิงบวก
เนื่องจากเพ่ิมสัดส่วนการกระจายประเภทเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ลดการพ่ึงพาก๊าซธรรมชาติที่เป็นเชื้อเพลิง
หลัก 

ในแง่ความมั่นคงของระบบ โอกาสเกิดไฟฟ้าดับมีแนวโน้มลดลง โดยลดลงสูงสุดถึงร้อยละ 24.14 เมื่อ
เทียบกับสถานการณ์ที่ไม่มี Prosumer ส่วนกำลังผลิตไฟฟ้าสำรอง ณ เวลากลางวันมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยสูงขึ้น
สูงสุดถึงร้อยละ 59.12 ในขณะที่กำลังผลิตไฟฟ้าสำรอง ณ เวลากลางคืนไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคั  
อย่างไรก็ดี กำลังผลิตไฟฟ้าสำรองที่สูงขึ้นเฉพาะช่วงกลางวันแต่เพียงอย่างเดียวไม่สามารถพิจารณาได้ว่าเป็น
ผลประทบเชิงบวก 

โดยสรุปแล้วตามสถานการณ์ที่กำหนด การผลิตและซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ส่งผล
กระทบเชิงบวกตอ่ระบบไฟฟ้าของประเทศไทยในมิติด้านความมั่นคงด้านพลังงาน 

มิตดิ้านความเสมอภาคทางพลังงาน  

ในมิติด้านความเสมอภาคทางพลังงาน ตัวชี้วัดที่ใช้วิเคราะห์ผลกระทบของการผลิตและซื้อขายไฟฟ้า
ของ Prosumer แบบ P2P ต่อระบบไฟฟ้าของประเทศไทยในสถานการณ์ที่กำหนด คือ ราคาไฟฟ้า โดยใน
การศึกษานี้สะท้อนราคาไฟฟ้าจากต้นทุนในการจัดหาไฟฟ้า ซึ่งปรากฏว่า ต้นทุนในการจัดหาไฟฟ้าในระบบ
ไฟฟ้า ทั้งในส่วนของระบบผลิต ระบบส่ง ระบบจำหน่าย มีแนวโน้มสูงขึ้นทั้งหมด โดยต้นทุนการจัดหาไฟฟ้า
รวมของระบบไฟฟ้า (System cost) ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงมีแนวโน้มสูงขึ้นสูงสุดถึงร้อยละ 7.10 เมื่อเทียบกับ
สถานการณ์ที่ไม่มี Prosumer อันเป็นผลกระทบเชิงลบ ส่วนต้นทุนการจัดหาไฟฟ้าในภาพรวมของทั้งประเทศ 
(Total cost) ต่อกิโลวัตต์ชั ่วโมงมีแนวโน้มสูงขึ ้นสูงสุดถึงร้อยละ 1.70 เมื ่อเทียบกับสถานการณ์ที ่ไม่มี  
Prosumer ซึ่งแม้จะมีต้นทุนสูงขึ้นไม่มาก แต่ก็สะท้อนให้เห็นว่าการผลิตและซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer เป็น
การเพ่ิมต้นทุนการจัดหาไฟฟ้าโดยรวมของประเทศ 

ซึ่งเมื่อวิเคราะห์ในรายละเอียด พบว่า ต้นทุนของระบบไฟฟ้าที่สูงขึ้นอยู่ในส่วนของต้นทุนค่าความพร้อม
จ่ายในระบบผลิต ต้นทุนของระบบส่ง และต้นทุนของระบบจำหน่ายเป็นหลัก โดยต้นทุนดังกล่าวมีแนวโน้ม
สูงขึ้นเมื่อแนวโน้มการผลิตและซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer สูงขึ้น ดังปรากฏในตารางที่ 4-19 4-21 และ  
4-22 ตามลำดับ ในขณะที่ต้นทุนเฉลี่ยในการผลิตไฟฟ้าของ Prosumer มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ดัง
ปรากฏในตารางที่ 4-25 
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โดยผลกระทบเชิงลบที่เกิดขึ้นสามารถวิเคราะห์สาเหตุแยกได้เป็นสองประเด็นคือ  ประเด็นต้นทุนการ
จัดหาไฟฟ้าของระบบไฟฟ้าที่สูงขึ้น และความเป็นธรรมในแง่ต้นทุนของไฟฟ้าระหว่างผู้ใช้ไฟฟ้าจากระบบไฟฟ้า
และ Prosumer 

ในส่วนของประเด็นต้นทุนการจัดหาไฟฟ้าในภาพรวมของทั้งประเทศ มีสาเหตุที่เป็นไปได้เนื่องจากการ
ลงทุนในระบบไฟฟ้าทั้งระบบผลิต ระบบส่ง และระบบจำหน่าย ตามแผนพั นากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ
ไทย พ.ศ. 2561 - 2580 (PDP2018 Rev.1) ที่ใช้อ้างอิงในการศึกษานี้มิได้พิจารณาการผลิตและการซื้อขาย
ไฟฟ้าของ Prosumer ทำให้วางแผนการลงทุนในส่วนของการสร้างโรงไฟฟ้า การสร้างระบบส่งและระบบ
จำหน่ายมากเกินความจำเป็น ซึ่งแม้จะส่งผลดีในแง่ของความมั่นคงตามที่ปรากฏว่า โอกาสเกิดไฟฟ้าดับลด
ต่ำลงและกำลังผลิตไฟฟ้าสำรอง ณ เวลากลางวันสูงขึ้น แต่ก็ทำให้ต้นทุนในการจัดหาไฟฟ้าสูงขึ้นเช่นกัน ซึ่ง
การบรรเทาผลกระทบเชิงลบที่เป็นไปได้ในประเด็นนี้คือการนำศักยภาพในการผลิตและซื้อขายไฟฟ้าของ  
Prosumer เข้าประกอบการพิจารณาการวางแผนการจัดหาไฟฟ้ารวมถึงระบบส่งและจำหน่ายเพื่อมิให้เกิดการ
ลงทุนสูงเกินกว่าความจำเป็น 

ในส่วนของประเด็นความเป็นธรรมในแง่ต้นทุนของไฟฟ้าระหว่างผู ้ใช้ไฟฟ้าจากระบบไฟฟ้าและ 
Prosumer มีสาเหตุที่เป็นไปได้เนื่องจากโครงสร้างค่าไฟฟ้าปัจจุบันของประเทศไทยที่ใช้หลักการเรียกเก็บค่า
ต้นทุนระบบไฟฟ้าโดยแปรผันตามหน่วยไฟฟ้าที่ใช้เป็นหลัก เมื่อ Prosumer มีการผลิตไฟฟ้าใช้เองทำให้ใช้
ไฟฟ้าจากระบบไฟฟ้าน้อยลง ส่งผลให้ Prosumer มีส่วนรับผิดชอบต้นทุนระบบไฟฟ้าน้อยลงตามไปด้วย 
ต้นทุนของระบบไฟฟ้าเหล่านี้จึงถูกผลักภาระไปให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ใช้ไฟฟ้าจากระบบไฟฟ้ามากขึ้น ซึ่งทำให้เกิด
ความไม่เสมอภาคระหว่างผู้ใช้ไฟฟ้าและ Prosumer การบรรเทาผลกระทบเชิงลบที่เป็นไปได้ในประเด็นนี้คือ
การปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าเพื่อให้ Prosumer มีส่วนรับผิดชอบต้นทุนของระบบไฟฟ้า ซึ่งจะช่วยลดความไม่
เป็นธรรมได้ในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ดี การปรับโครงสร้างไฟฟ้านั้นมีความละเอียดอ่อน จำเป็นต้องศึกษาและ
ดำเนินการด้วยความรอบคอบ และสร้างความสมดุลระหว่างต้นทุนของผู ้ใช้ไฟฟ้าจากระบบไฟฟ้าและ 
Prosumer ที่เป็นผู้ลงทุนติดตั้งระบบไฟฟ้าด้วยเงินทุนของตนเอง 

โดยสรุปแล้วตามสถานการณ์ที่กำหนด การผลิตและซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ส่งผล
กระทบเชิงลบต่อระบบไฟฟ้าของประเทศไทยในมิติด้านความเสมอภาคด้านพลังงาน 

มิตดิ้านความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม 

ในมิติด้านความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม ตัวชี้วัดที่ใช้วิเคราะห์ผลกระทบของการผลิตและซื้อขายไฟฟ้าของ 
Prosumer แบบ P2P ต่อระบบไฟฟ้าของประเทศไทยในสถานการณ์ที่กำหนด ได้แก่ ประสิทธิภาพของระบบ
ผลิตไฟฟ้า ระบบส่ง และระบบจำหน่าย และการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการผลิตไฟฟ้า 

ในแง่ประสิทธิภาพของระบบผลิตไฟฟ้า ระบบส่ง และระบบจำหน่าย พลังงานไฟฟ้าสู เสียในระบบส่ง
และระบบจำหน่ายไฟฟ้ามีแนวโน้มลดลง โดยลดลงสูงสุดถึงร้อยละ 15.77 ในระบบส่งและร้อยละ 15.70 
ตามลำดับเมื่อเทียบกับสถานการณ์ที่ไม่มี Prosumer อันเป็นผลกระทบเชิงบวกเนื่องจากการผลิตและซื้อขาย
ไฟฟ้าของ Prosumer ส่งผลให้เกิดการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ใกล้เคียงแหล่งผลิตไฟฟ้า ทำให้มีการส่งพลังงานไฟฟ้า
ผ่านระบบโครงข่ายไฟฟ้าลดลง การสู เสียที่เกิดขึ้นในระบบส่งและระบบจำหน่ายจึงลดลง 
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ในแง่การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการผลิตไฟฟ้า อัตราการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
(CO2 Emission) มีแนวโน้มลดลง โดยลดลงสูงสุดถึงร้อยละ 14.84 เมื่อเทียบกับสถานการณ์ที่ไม่มี Prosumer 
อันเป็นผลกระทบเชิงบวกเนื่องจากไฟฟ้าของ Prosumer ที่ผลิตและมีการซื้อขายใช้เชื้อเพลิงจากพลังงาน
หมุนเวียนซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการผลิตไฟฟ้าได้ 

โดยสรุปแล้วตามสถานการณ์ที่กำหนด การผลิตและซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ส่งผล
กระทบเชิงบวกตอ่ระบบไฟฟ้าของประเทศไทยในมิติด้านความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม 

สรุปผลกระทบจากการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ต่อระบบไฟฟ้าของประเทศไทย 

ตามสถานการณ์ที่กำหนด เมื่อพิจารณาตามหลักความสมดุลพลังงานสามด้านพบว่า การผลิตและซื้อ
ขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P มีผลกระทบเชิงบวกต่อระบบไฟฟ้าของประเทศไทยในมิติความมั่นคง
ด้านพลังงาน และมิติความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม แต่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อระบบไฟฟ้าของประเทศไทยในมิติ
ความเสมอภาคทางพลังงาน 

อย่างไรก็ดี ผลกระทบเชิงลบที่เกิดขึ้นในมิติความเสมอภาคทางพลังงานนั้น มีสาเหตุที่เป็นไปได้จากการ
วางแผนการจัดหาไฟฟ้ารวมถึงระบบส่งและจำหน่าย และโครงสร้างค่าไฟฟ้าของประเทศไทย ที่ยังมิได้รองรับ
ศักยภาพและความเป็นไปได้ของการผลิตและซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer ซึ่งหากมีการพิจารณาประเด็น
เหล่านี้อย่างถูกต้อง ผลกระทบเชิงลบที่เกิดขึ้นอาจได้รับการบรรเทาหรืออาจกลับเป็นผลกระทบเชิงบวกได้ ซึ่ง
สถาบันฯ ได้ดำเนินการวิเคราะห์เพ่ิมเติมไวใ้นหัวข้อถัดไป 
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4.7 บทวิเคราะห์เพิ่มเติม 

ในส่วนของการวิเคราะห์เพิ่มเติมในหัวข้อนี้ เป็นการวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่เป็นไปได้ของต้นทุนในการ
จัดหาไฟฟ้าในภาพรวมของทั้งประเทศอันเป็นผลกระทบเชิงลบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการผลิตและซื้อขาย
ไฟฟ้าของ Prosumer โดยกำหนดกรณีของการวิเคราะห์เป็น 3 กรณี คือ 

▪ กรณีวิเคราะห์เพิ่มเติม 1: Prosumer ทั้งหมดสามารถติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์บน
หลังคาได้ด้วยต้นทุนที่ต่ำที่สุด 

▪ กรณีวิเคราะห์เพิ่มเติม 2: การวางแผนด้านการจัดหาไฟฟ้าของประเทศมีการนำศักยภาพการผลิต
และซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer ประกอบการพิจารณา 

▪ กรณีวิเคราะห์เพิ่มเติม 3: การวางแผนด้านการจัดหาไฟฟ้าของประเทศมีการนำศักยภาพการผลิต
และซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer ประกอบการพิจารณาและ Prosumer ทั้งหมดสามารถติดตั้งระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์บนหลังคาได้ด้วยต้นทุนที่ต่ำที่สุด ซึ่งเป็นการผสมผสานของ 2 กรณีแรก 

4.7.1 กรณีวิเคราะห์เพิ่มเติม 1: Prosumer ทั้งหมดสามารถติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์บน
หลังคาได้ด้วยต้นทุนที่ต่ำที่สุด 

การกำหนดสมมติฐานในกรณีนี้เพื่อวิเคราะห์ว่า หาก Prosumer ทั้งหมดสามารถติดตั้งระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์บนหลังคาได้ด้วยต้นทุนที่ต่ำที่สุดจะทำให้ต้นทุนในการจัดหาไฟฟ้าในภาพรวมของทั้ง
ประเทศต่ำกว่ากรณีที่ไม่มีการผลิตและซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer หรือไม่ ทั้งนี้ เมื่ออ้างอิงจากสมมติฐาน
ต้นทุนเฉลี่ยในการผลิตไฟฟ้าของ Prosumer แยกตามผู้ใช้ไฟฟ้าแต่ละประเภทตามตารางที่ 4-24 ในหัวข้อ
ก่อนหน้า จะเห็นได้ว่าต้นทุนเฉลี่ยในการผลิตไฟฟ้าของ Prosumer เมื่อแยกตามผู้ใช้ไฟฟ้าสองกลุ่มนั้นไม่
เท่ากัน กล่าวคือ ต้นทุนเฉลี่ยในการผลิตไฟฟ้าของ Prosumer กลุ่มบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็กสูงกว่า
ต้นทุนเฉลี่ยในการผลิตไฟฟ้าของ Prosumer กลุ่มกิจการขนาดกลางและกิจการขนาดให ่ 

(อ้างอิงจากหัวข้อ 4.5.3) ตารางที่ 4-24 ต้นทุนเฉลี่ยในการผลิตไฟฟ้าของ Prosumer แยกตามผู้ใช้ไฟฟ้าแต่ละ
ประเภท 

ประเภทกิจการ 

ต้นทุนเฉลี่ยในการผลิตไฟฟ้าของ Prosumer แยกตามผู้ใช้ไฟฟ้าแต่ละ
ประเภท 

(บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง) 
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2580 

บ้านอยู่อาศัย (RES) และกิจการขนาด
เล็ก (SGS) 

4.27 3.45 2.59 

กิจการขนาดกลาง (MGS) และกิจการ
ขนาดให ่ (LGS) 

2.53 2.00 1.59 

 

โดยสาเหตุหลักที่ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าของ Prosumer กลุ่มกิจการขนาดกลางและกิจการขนาดให ่
ต่ำกว่าต้นทุนของกลุ่มบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก คือ การประหยัดต่อขนาด (Economy of scale) 
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จากการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ที่มีขนาดให ่และมีอำนาจในการต่อรองราคามากกว่ากลุ่มที่
เป็นบ้านอยู่อาศัยหรือกิจการขนาดเล็ก 

ในกรณีที ่สมมติขึ ้นนี ้ใช้การกำหนดให้ Prosumer ทุกกลุ ่มสามารถติดตั ้งระบบผลิตไฟฟ้าพลัง
แสงอาทิตย์บนหลังคาได้ในต้นทุนที่ต่ำที่สุดได้อย่างเท่าเทียมกัน ต้นทุนที่ใช้ในกรณีนี้สามารถแสดงได้ดังตาราง
ที่ 4-31 

ตารางที่ 4-31 ต้นทุนเฉลี่ยในการผลิตไฟฟ้าของ Prosumer สำหรับกรณีวิเคราะห์เพ่ิมเติม 1 

ประเภทกิจการ 
ต้นทุนเฉลี่ยในการผลิตไฟฟ้าของ Prosumer  

(บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง) 
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2580 

Prosumer ทุกกลุ่ม ได้แก่ 
▪ บ้านอยู่อาศัย (RES)  
▪ กิจการขนาดเล็ก (SGS) 
▪ กิจการขนาดกลาง (MGS)  
▪ กิจการขนาดให ่ (LGS) 

2.53 2.00 1.59 

 

เมื่อวิเคราะห์ตามกำลังการผลิตติดตั้งและประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าของ Prosumer ตามผลการประเมิน
ศักยภาพในสถานการณ์ต่างๆ ที่กำหนด ต้นทุนเฉลี่ยในการผลิตไฟฟ้าของ Prosumer ในแต่ละสถานการณ์
แสดงได้ดังตารางที่ 4-32 ซึ่งจะเห็นได้ว่า ต้นทุนเฉลี่ยในการผลิตไฟฟ้าของ Prosumer ต่ำกว่าต้นทุนเฉลี่ยของ
ระบบไฟฟ้า (ตารางที่ 4-23) มากขึ้นอีก 

ตารางที่ 4-32 ต้นทุนเฉลี่ยในการผลิตไฟฟ้าของ Prosumer ในสถานการณ์ต่างๆ สำหรับกรณีวิเคราะห์
เพิ่มเติม 1 

สถานการณ์ที่ 
ต้นทุนเฉลี่ยในการผลิตไฟฟ้าของ Prosumer 

(บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง) 
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2580 

1 2.53 2.41 2.25 
2 2.53 2.40 2.07 
3 2.53 2.40 1.95 

 

จากนั้น นำต้นทุนเฉลี่ยของระบบไฟฟ้าและต้นทุนเฉลี่ยในการผลิตไฟฟ้าของ  Prosumer มาหา
ค่าเฉลี่ยตามหน่วยการผลิตไฟฟ้า จะได้ผลลัพธ์เป็นต้นทุนเฉลี่ยรวมในการจัดหาไฟฟ้าของทั้งประเทศดังตาราง
ที่ 4-33 
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ตารางที่ 4-33 ต้นทุนเฉลี่ยรวมในการจัดหาไฟฟ้าของทั้งประเทศในสถานการณ์ต่างๆ สำหรับกรณีวิเคราะห์
เพิ่มเติม 1 

สถานการณ์ 
ข้อจำกัดการเชื่อมต่อ

ของระบบไฟฟ้า 
ต้นทุนเฉลี่ยรวมในการจัดหาไฟฟ้าของทั้งประเทศ (บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง) 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2580 
สถานการณ์ที่ไม่ม ีProsumer 3.6172 3.5802 3.6555 

1 

15% 3.6516 3.6040 3.6477 
20% 3.6519 3.6043 3.6474 
30% 3.6522 3.6045 3.6473 
40% 3.6522 3.6047 3.6473 
50% 3.6522 3.6047 3.6473 
100% 3.6522 3.6047 3.6473 

ไม่มีข้อจำกัด 3.6522 3.6047 3.6473 

2 

15% 3.6613 3.6113 3.6351 
20% 3.6619 3.6123 3.6344 
30% 3.6623 3.6129 3.6338 
40% 3.6625 3.6131 3.6337 
50% 3.6625 3.6132 3.6336 
100% 3.6625 3.6134 3.6334 

ไม่มีข้อจำกัด 3.6607 3.6134 3.6334 

3 

15% 3.6613 3.6113 3.6223 
20% 3.6619 3.6123 3.6195 
30% 3.6623 3.6129 3.6166 
40% 3.6625 3.6131 3.6153 
50% 3.6625 3.6132 3.6145 
100% 3.6625 3.6134 3.6134 

ไม่มีข้อจำกัด 3.6625 3.6134 3.6133 
 

จากผลลัพธ์ข้างต้นพบว่า ต้นทุนการจัดหาไฟฟ้าเฉลี่ยของประเทศจะลดต่ำลงกว่ากรณีที่ไม่มีการผลิต
และซื ้อขายไฟฟ้าของ Prosumer ใน พ.ศ. 2580 เท่านั ้น ซึ ่งหมายความว่า ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าของ 
Prosumer จะต้องลดลงจนอยู่ในระดับต่ำมาก จึงจะทำให้ต้นทุนการจัดหาไฟฟ้าเฉลี่ยของประเทศต่ำลงได้  
โดยลดลงจาก 3.6555 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงในกรณีที่ไม่มี Prosumer เป็นต่ำสุดที่ 3.6133 บาทต่อกิโลวัตต์
ชั่วโมง หรือลดลงในช่วงร้อยละ 0.2-1.2 เมื่อเทียบกับสถานการณ์ที่ไม่มี Prosumer 

4.7.2 กรณีวิเคราะห์เพิ่มเติม 2: การวางแผนด้านการจัดหาไฟฟ้าของประเทศมีการนำศักยภาพการผลิต
และซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer ประกอบการพิจารณา 

กรณีนี้เป็นการจำลองว่า หากนำศักยภาพการผลิตและซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer ประกอบการ
พิจารณาในการวางแผนด้านการจัดหาไฟฟ้าของประเทศไทย เพื่อลดการก่อสร้างโรงไฟฟ้าให้อยู่ในระดับที่
เหมาะสมกับความต้องการไฟฟ้าที่ลดต่ำลงเนื่องจากการผลิตและซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer จะทำให้ต้นทุน
การจัดหาไฟฟ้าเฉลี่ยของประเทศลดต่ำลงหรือไม ่
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ในการจำลองกรณีนี้ สถาบันฯ ได้ปรับปรุงลักษณะความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เปลี่ยนไปตามศักยภาพการ
ผลิตและซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer ตามสถานการณ์ต่างๆ จากนั้นจึงพิจารณาวางแผนการสร้างโรงไฟฟ้า
ใหม่โดยรักษาระดับความมั่นคงของระบบไฟฟ้า กล่าวคือ โอกาสเกิดไฟฟ้าดับ (LOLE) ให้มีค่าเทียบเท่ากับที่
ประเมินไดต้ามแผน PDP2018 Rev.1 เช่นเดิม 

อย่างไรก็ดี การจำลองกรณีนี้สามารถจำลองผลลัพธ์ได้เพียงใน พ..ศ. 2580 เท่านั้น เนื่องจากตาม
ข้อมูลของการวางแผนลงทุนตาม PDP2018 Rev.1 พบว่า การกำหนดการสร้างโรงไฟฟ้าในช่วงก่อน พ.ศ. 
2580 ได้ถูกกำหนดและเริ่มดำเนินการแล้ว จึงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ผลลัพธ์ของการจำลองสามารถแสดง
ได้ดังตารางที่ 4-34 

ตารางที่ 4-34 ต้นทุนเฉลี่ยรวมในการจัดหาไฟฟ้าของทั้งประเทศในสถานการณ์ต่างๆ สำหรับกรณีวิเคราะห์
เพิ่มเติม 2 

สถานการณ์ 
ข้อจำกัดการเชื่อมต่อ

ของระบบไฟฟ้า 

ต้นทุนเฉลี่ยรวมในการจัดหาไฟฟ้าของทั้งประเทศใน พ.ศ. 2580 
(บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง) 

การวางแผนจัดหาไฟฟ้า ไม่มกีาร
พิจารณาศักยภาพการผลิตและการ

ซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer 

การวางแผนจัดหาไฟฟ้า มีการ
พิจารณาศักยภาพการผลิตและการ

ซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer 
สถานการณ์ที่ไม่ม ีProsumer 3.6555 

1 

15% 3.6826 3.2551 
20% 3.6832 3.3044 
30% 3.6837 3.2915 
40% 3.6839 3.3085 
50% 3.6842 3.2884 
100% 3.6842 3.2884 

ไม่มีข้อจำกัด 3.6842 3.2884 

2 

15% 3.7034 3.2814 
20% 3.7086 3.3116 
30% 3.7138 3.2683 
40% 3.7164 3.3266 
50% 3.7172 3.3349 
100% 3.7178 3.3237 

ไม่มีข้อจำกัด 3.7178 3.3236 

3 

15% 3.6744 3.2287 
20% 3.6822 3.2547 
30% 3.6929 3.2702 
40% 3.6975 3.2694 
50% 3.7001 3.2717 
100% 3.7028 3.2869 

ไม่มีข้อจำกัด 3.7029 3.2889 
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จากผลลัพธ์ที่ได้พบว่า ในกรณีที่มีการปรับการวางแผนด้านการจัดหาไฟฟ้าโดยนำศักยภาพการผลิต
และซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer ประกอบพิจารณา ต้นทุนการจัดหาไฟฟ้าเฉลี่ยของประเทศลดต่ำลงกว่าทั้ง
กรณีที่ไม่มี Prosumer และกรณีที่มีการผลิตและการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แต่ไม่มีการปรับแผนการ
จัดหาไฟฟ้า ซึ่งแสดงให้เห็นว่า หากมีการปรับการวางแผนด้านการจัดหาไฟฟ้าให้สอดรับกับความต้องการใช้
ไฟฟ้าที่ลดลงเนื่องจากมีการผลิตและซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer เพื่อหลีกเลี่ยงการลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าที่
เกินความจำเป็น จะช่วยลดต้นทุนการจัดหาไฟฟ้าเฉลี่ยของประเทศได้ โดยสามารถลดต้นทุนเฉลี่ยได้ถึงรอ้ยละ 
7-10 เมื่อเทียบกับสถานการณ์ที่ไม่มี Prosumer 

4.7.3 กรณีวิเคราะห์เพิ่มเติม 3: การวางแผนด้านการจัดหาไฟฟ้าของประเทศมีการนำศักยภาพการผลิต
และซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer ประกอบการพิจารณาและ Prosumer ทั้งหมดสามารถติดตั้ง
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์บนหลังคาได้ด้วยต้นทุนที่ต่ำที่สุด 

กรณีวิเคราะห์เพิ่มเติม 3 นี้เป็นการผสมผสานของกรณีวิเคราะห์เพิ่มเติม 2 กรณีแรก เพื่อจำลองกรณี
ที่คาดว่าจะส่งผลดีที่สุดต่อการลดต้นทุนเฉลี่ยรวมในการจัดหาไฟฟ้าของประเทศ กล่าวคือ การวางแผนด้าน
การจัดหาไฟฟ้าของประเทศมีการนำศักยภาพการผลิตและซื ้อขายไฟฟ้าของ Prosumer ประกอบการ
พิจารณา (ตามกรณีวิเคราะห์เพิ ่มเติม 1) และ Prosumer ทั ้งหมดสามารถติดตั ้งระบบผลิตไฟฟ้าพลัง
แสงอาทิตย์บนหลังคาได้ด้วยต้นทุนที่ต่ำที่สุด (ตามกรณีวิเคราะห์เพิ่มเติม 2) ไดผ้ลลัพธ์ดังตารางที่ 4-35 

ตารางที่ 4-35 ต้นทุนเฉลี่ยรวมในการจัดหาไฟฟ้าของทั้งประเทศในสถานการณ์ต่างๆ สำหรับกรณีวิเคราะห์
เพิ่มเติม 3 

สถานการณ์ 
ข้อจำกัดการเชื่อมต่อ

ของระบบไฟฟ้า 

ต้นทุนเฉลี่ยรวมในการจัดหาไฟฟ้าของทั้งประเทศใน พ.ศ. 2580 
(บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง) 

การวางแผนจัดหาไฟฟ้า ไม่มกีาร
พิจารณาศักยภาพการผลิตและการ

ซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer 

การวางแผนจัดหาไฟฟ้า มีการ
พิจารณาศักยภาพการผลิตและการ

ซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer 
สถานการณ์ที่ไม่ม ีProsumer 3.6555 

1 

15% 3.6826 3.2202 
20% 3.6832 3.2686 
30% 3.6837 3.2551 
40% 3.6839 3.2719 
50% 3.6842 3.2516 
100% 3.6842 3.2516 

ไม่มีข้อจำกัด 3.6842 3.2516 

2 

15% 3.7034 3.2131 
20% 3.7086 3.2375 
30% 3.7138 3.1883 
40% 3.7164 3.2438 
50% 3.7172 3.2512 
100% 3.7178 3.2392 

ไม่มีข้อจำกัด 3.7178 3.2392 
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สถานการณ์ 
ข้อจำกัดการเชื่อมต่อ

ของระบบไฟฟ้า 

ต้นทุนเฉลี่ยรวมในการจัดหาไฟฟ้าของทั้งประเทศใน พ.ศ. 2580 
(บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง) 

การวางแผนจัดหาไฟฟ้า ไม่มกีาร
พิจารณาศักยภาพการผลิตและการ

ซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer 

การวางแผนจัดหาไฟฟ้า มีการ
พิจารณาศักยภาพการผลิตและการ

ซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer 

3 

15% 3.6744 3.1765 
20% 3.6822 3.1920 
30% 3.6929 3.1939 
40% 3.6975 3.1872 
50% 3.7001 3.1862 
100% 3.7028 3.1975 

ไม่มีข้อจำกัด 3.7029 3.1993 
 

ผลลัพธ์ที่ได้อยู่ในทิศทางเดียวกับผลลัพธ์ในกรณีกรณีวิเคราะห์เพิ่มเติม 2 กล่าวคือ ต้นทุนการจัดหา
ไฟฟ้าเฉลี่ยของประเทศลดลงจากต้นทุนในกรณีที่ไม่มี Prosumer แต่มีความแตกต่างมากขึ้น โดยสามารถลด
ต้นทุนการจัดหาไฟฟ้าเฉลี่ยของประเทศได้ถึงร้อยละ 9-11 เมื่อเทียบกับสถานการณ์ที่ไม่มี Prosumer 

4.7.4 สรุปผลการวิเคราะห์เพิ่มเติมสำหรับผลกระทบจากการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P 
ต่อระบบไฟฟ้าของประเทศไทย 

จากการวิเคราะห์ตามหลักความสมดุลด้านพลังงานสามด้านพบว่า การผลิตและซื้อขายไฟฟ้าของ 
Prosumer มีผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าของประเทศไทย โดยที่ 

ในมิติด้านความมั่นคงของพลังงาน: การผลิตและซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer ส่งผลกระทบเชิงบวก
ในมิติด้านความมั่นคงของพลังงาน โดยมีสัดส่วนการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าลดลง โอกาสเกิด
ไฟฟ้าดับลดลง 

ในมิติด้านความเสมอภาคทางพลังงาน: การผลิตและซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer ส่งผลกระทบเชิงลบ
ในมิติด้านความเสมอภาคทางพลังงาน โดยส่งผลให้ต้นทุนในการจัดหาไฟฟ้าเฉลี่ยของประเทศสูงขึ้น รวมถึง
ประเด็นความไม่เสมอภาคในการรับผิดชอบต้นทุนของระบบไฟฟ้า 

ในมิติด้านความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม: การผลิตและซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer ส่งผลกระทบเชิง
บวกในมิติด้านความยั่งยื่นทางสิ่งแวดล้อม โดยมีพลังงานไฟฟ้าสู เสียในระบบส่งและระบบจำหน่ายลดลง 
อัตราการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลดลง 

ทั้งนี้ จากบทวิเคราะห์เพิ่มเติมใน 3 กรณี สามารถสรุปเพิ่มเติมได้ว่า หากการวางแผนด้านการจัดหา
ไฟฟ้าของประเทศมีการนำศักยภาพการผลิตและซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer ประกอบการพิจารณา เพื่อ
หลีกเลี ่ยงการลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าที่มากเกินความจำเป็น การผลิตและซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer จะ
สามารถช่วยลดต้นทุนในการจัดหาไฟฟ้าเฉลี่ยของประเทศได้ ซึ่งนับว่าเป็นผลกระทบเชิงบวกในมิติด้านความ
เสมอภาคด้านพลังงาน ในขณะที่กรณีที่ Prosumer สามารถติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์บนหลังคา
ด้วยต้นทุนต่ำนั้น แม้ว่าจะมีส่วนช่วยลดต้นทุนการจัดหาไฟฟ้าเฉลี่ยของประเทศได้ แต่ต้นทุนระบบฯ ของ 
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Prosumer ต้องอยู่ในระดับต่ำมาก ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมและมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยมาก อีกทั้ง
ยังช่วยลดต้นทุนเฉลี่ยในการจัดหาไฟฟ้าเฉลี่ยของประเทศได้น้อยเมื่อเทียบกับการวางแผนด้านการจัดหาไฟฟ้า 
ดังนั้นการมุ่งเน้นที่การนำศักยภาพการผลิตและซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer ประกอบการพิจารณาวางแผน
ด้านการจัดหาไฟฟ้าจะมีประสิทธิผลสูงกว่า 

ในส่วนของความไม่เสมอภาคในการรับผิดชอบต้นทุนของระบบไฟฟ้านั้น การแก้ไข/บรรเทาผลกระทบ
สามารถทำได้โดยการแก้โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า โดยรายละเอียดจะนำเสนอในหัวข้อการบรรเทาผลกระทบ
จากการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ในบทต่อๆ ไป 

ดังนั้น หากมีการแก้ไขประเด็นต่างๆ ที่กล่าวมาภายใต้มิติความเสมอภาคด้านพลังงานอย่างถูกต้อง 
การผลิตและซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P จะส่งผลกระทบเชิงบวกต่อระบบไฟฟ้าของประเทศไทย
ในทุกมิติของหลักความสมดุลด้านพลังงานสามด้าน 
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บทที่ 5 
การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าของ 

Prosumer แบบ P2P ทั้งในและต่างประเทศ 
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บทที ่5 
การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ 

P2P ทั้งในและต่างประเทศ 
 

 

ในบทนี้ สถาบันฯ ศึกษา รวบรวม รูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ทั ้งในและ
ต่างประเทศ โดยรวบรวมข้อมูลทั้งที่เป็นส่วนของโครงการที่ดำเนินการเชิงพาณิชย์ โครงการที่อยู่ในช่วงทดสอบ 
และข้อมูลจากรายงานการศึกษาที่มีการดำเนินการแล้ว นำมาวิเคราะห์เบื้องต้นเพื่อเป็นแนวทางในการปรับใช้
ให้เข้ากับบริบทของประเทศไทยในต่อไป 

5.1 ภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างกิจการไฟฟ้าจากการซื้อขายไฟฟ้าของ 
Prosumer แบบ P2P และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

แนวโน้มการเพิ ่มขึ ้น Prosumer ที ่เกิดขึ ้นในกิจการไฟฟ้านั ้นมีความเป็นไปได้ที ่จะผลกระทบต่อ
โครงสร้างกิจการไฟฟ้าปัจจุบัน เพราะจะมีผู้ที่เข้ามามีบทบาทต่างๆ ในการดำเนินธุรกรรมซื้อขายไฟฟ้าแบบ 
P2P ของ Prosumer เพิ่มขึ้น ดังนั้นเพื่อให้เข้าใจมิติของการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้าง สถาบันฯ จึงสรุปรูป
ทั่วไปของโครงสร้างกิจการไฟฟ้าในปัจจุบันดังแสดงในรูปที่  5-1 ซึ่งผู้ผลิตไฟฟ้าส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเชิง
พาณิชย์จากเชื้อเพลิงประเภทพลังงานหมุนเวียนและ/หรือพลังงานฟอสซิล โดยพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จะขาย
ให้กับผู้ดำเนินการระบบส่งไฟฟ้า (Transmission System Operator หรือ TSO) ณ ระดับแรงดันสูง หรือขาย
ให้กับผู้ดำเนินการระบบจำหน่ายไฟฟ้า (Distribution System Operator หรือ DSO) ณ ระดับแรงดันต่ำ  

การจำหน่ายในระดับค้าปลีกนั้น พลังงานไฟฟ้าจะถูกส่งผ่านระบบส่งไฟฟ้าแรงดันต่ำของ DSO ไปยังผู้ใช้
ไฟฟ้าซึ่งประกอบด้วย 2 กลุ่มหลัก คือ ภาคครัวเรือน และภาคธุรกิจทั้งที่เป็นอาคารและโรงงาน ซึ่งในกลุ่มของ
ผู้ใช้ไฟฟ้านี้สามารถแบ่งประเภทตามศักยภาพการผลิตไฟฟ้าได้อีก 2 กลุ่ม คือ 1) ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ไม่มีระบบผลิต
ไฟฟ้า หรือที่เรียกว่า Consumer และ 2) ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีระบบผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เอง หรือ ที่เรียกว่า Prosumer  

ภายใต้โครงสร้างนี้ DSO จะทำหน้าที่หลายบทบาทในหลายฐานะ กล่าวคือ ทำหน้าที่เป็นผู้ซื้อไฟฟ้าจาก
ผู้ผลิตไฟฟ้า เป็นผู้ขายไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้า และเป็นผู้รักษาสมดุลของระบบพลังงานโดยดำเนินงานร่วมกับ 
TSO 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษารูปแบบและการศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ Peer to Peer (P2P) 

 

หน้าที่ 5-2 
 

 
รูปที ่5-1 รูปทัว่ไปของโครงสร้างกิจการไฟฟ้าปัจจุบัน 

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา นวัตกรรมทางด้านพลังงาน (Disruptive Technology) ทำให้ประสิทธิภาพใน
การผลิตเพิ่มขึ้น ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้ามีขนาดเล็กลง และการที่ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
และต้นทุนระบบกักเก็บพลังงานมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องผลักดันให้จำนวน Prosumer เพิ่มขึ้นในอัตรา
ก้าวกระโดด และส่งผลกระทบต่อโครงสร้างกิจการไฟฟ้าในมิติที่สำคัญ ดังนี ้

1. โครงสร้างผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้า: แม้กำลังการผลิตของ Prosumer ต่อรายอาจมีไม่มากนัก แต่
จำนวนที่เพิ่มสูงขึ้นในอัตราก้าวกระโดดอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีความเป็นไปได้ที่กำลังการผลิตเสนอขายจาก 
Prosumer จะเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในอนาคต อันจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบไฟฟ้าดั้งเดิมที่เป็น
แบบรวมศ ูนย์  (Centralized Power System) ให ้กลายเป ็นระบบการผล ิตไฟฟ้าแบบกระจายศูนย์  
(Decentralized Generation) 

โดยหล ักการแล ้ว Prosumer ม ีความได ้ เปร ียบในการต ั ้ งราคาเสนอขาย  (Competitive 
Advantage) เพราะวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในระบบผลิตพลังงานเป็นไปเพื่อการใช้ภายในกิจการหรือ
ครัวเรือน พลังงานไฟฟ้าที่ Prosumer สามารถเสนอขายได้จึงเป็นลักษณะของพลังงานไฟฟ้าส่วนเกินที่ไม่ได้ใช้
งาน (Excess and Idle Capacity) ซึ่ง Prosumer สามารถตั้งราคาต่ำได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงต้นทุนการผลิต 
เนื่องจากพลังงานส่วนนี้เป็นผลพลอยได้ และปัจจุบันพลังงานเหล่านี้ไม่มีมูลค่า เพราะไม่สามารถเสนอขายให้
การไฟฟ้าหรือเอกชนรายใดได้  

ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ที่ในอนาคต Prosumer จะเข้ามามีบทบาทที่ชัดเจนมากขึ้นในฐานะผู้ผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่สามารถเสนอขายไฟฟ้าในราคาที่ค่อนข้างต่ำแข่งขันกับผู้ผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์  
โดยจำแนก Prosumer เป็น 2 กลุ่ม คือ  

1.1 กลุ่มไมโครกริด เช่น สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ อาคารพาณิชย์ โรงงาน และนิคม
อุตสาหกรรม ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพในการลงทุนสูงจะมีทางเลือกในการบริหารพลังงานให้มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น โดยหลักการแล้วกลุ่มนี้จะเน้นการใช้พลังงานที่ผลิตได้ภายในพื้นที่เป็นลำดับแรกและจะส่งพลังงาน
ไฟฟ้าขายออกนอกพื้นที่เฉพาะพลังงานส่วนเกิน หรือเมื่อเกิดความคุ้มค่าทางการเงินที่สูงกว่า  
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1.2 กลุ ่มผู ้ใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือนหรือสถานประกอบการขนาดกลางถึงขนาดเล็กที ่สามารถ
พิจารณาลงทุนในระบบผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กเพ่ือใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนและ/หรือกิจการได้มากขึ้น  

แม้ว่าหลักการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P จะเป็นการซื้อขายไฟฟ้าระหว่าง Prosumer กับผู้ใช้ไฟฟ้า 
โดย Prosumer ถือเสมือนส่งมอบพลังงานไฟฟ้า (Virtual Electricity) ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าโดยตรง แต่ในทาง
ปฏิบัติ การส่งมอบพลังงานไฟฟ้าจริง (Physical Electricity) ยังคงต้องพึ่งพิงกับระบบของ DSO กล่าวคือ 
พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้โดย Prosumer จะต้องส่งเข้าผ่านระบบของ DSO เพื่อส่งต่อให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า โดยผู้ใช้
ไฟฟ้าจะชำระเงินโดยตรงให้แก่ Prosumer ตามเง่ือนไขในสัญญาซื้อขายระหว่างกัน ดังแสดงในรูปที ่5-2 

 
รูปที ่5-2 รูปทัว่ไปของโครงสร้างผู้ผลิตไฟฟ้าในกรอบการซื้อขาย P2P 

2. โครงสร้างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและลักษณะการให้บริการด้านไฟฟ้า:  แนวคิดการซื้อขายไฟฟ้าของ 
Prosumer ในรูปแบบ P2P ได้เริ่มถูกพัฒนาให้มีความเป็นไปได้ในการเงินในหลายประเทศ ซึ่งความคุ้มค่าใน
การลงทุนเป็นปัจจัยดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมซื้อขายไฟฟ้าของ  Prosumer แบบ P2P ใน
บทบาทที่แตกต่างกันเพิ่มขึ้น การเพิ่มขึ้นของผู้เล่นในตลาดที่มีศักยภาพแตกต่างกันทำให้เกิดรู ปแบบการ
ให้บริการที่มีความหลากหลาย มีความเปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรมและแนวคิดในอุตสาหกรรมไฟฟ้า (Culture 
and Mentality) อันจะเป็นกลไกสำคัญที่ผลักดันให้เกิดการแข่งขันในกิจการไฟฟ้าเพ่ิมขึ้น 

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการดำเนินโครงการซื ้อขายไฟฟ้าแบบ  P2P โดย Prosumer ใน
ต่างประเทศนั้นพบว่ามีประเภทของตัวกลาง (Intermediary) ในธุรกรรมการซื้อขายไฟฟ้ามีความหลากหลาย
ค่อนข้างมาก ซึ่งตัวกลางแต่ละประเภทจะมีศักยภาพ ขีดจำกัดในการให้บริการ รวมถึงสิทธิและหน้าที่ (Rights 
and Obligations) ที่แตกต่างกัน  

เพื่อให้เข้าใจบริบทความแตกต่างของตัวกลางแต่ละประเภท สถาบันฯ จึงจัดกลุ่มประเภทตัวกลาง
พร้อมกำหนดคำนิยามบทบาทและหน้าที่ในกรอบการศึกษาของรายงานฉบับนี้เป็น 5 ประเภท/4 กลุ่ม ดังแสดง
ในตารางที ่5-1 
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ตารางที ่5-1 คำนิยามบทบาทและหน้าที่ของประเภทตัวกลาง 

สัญลักษณ์ คำนิยามบทบาทและหน้าที่ 
 

 

กลุ่มท่ี 1 : ผู้จำหน่ายไฟฟ้า 
ในกลุ่มผู้จำหน่ายไฟฟ้า ประกอบด้วยตัวแทน 2 ประเภท คือ DSO และ Retailer ซึ่งมีบทบาทหลักในการ
จำหน่ายไฟฟ้าแก่ผู้ใช้ไฟฟ้ารายปลีกและบริหารสมดุลพลังงานระดับประเทศและพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
ตามลำดับ โดยในธุรกรรมการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P นั ้น DSO/ Retailer จะทำหน้าที่เป็นผู ้บริหาร
โครงการซื้อขายไฟฟ้าระหว่าง Prosumer และผู้ใช้ไฟฟ้ารายปลีก ที่มีจุดเด่น คือ ศักยภาพในการจัดหา
พลังงานไฟฟ้าให้เพียงพอกับความต้องการใช้ได้อย่างแน่นอน โดยที่ DSO/ Retailer มีทางเลือกในการ
ดำเนินงานได้หลายแบบ เช่น 
▪ ตรวจสอบและบริหารสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของคู่สัญญาแบบ Bilateral 
▪ บริหารธุรกรรมการซื้อขายไฟฟ้า ผ่านระบบปฏิบัติการซื้อขายไฟฟ้าของตน โดยให้คู่สัญญาทำการซื้อ

ขายไฟฟ้ากันเองโดยตรง หรือ ทำผ่าน DSO/ Retailer ในหลักการของ Contracted Portfolio  
 

 

กลุ่มท่ี 2 : ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิค 
เนื ่องจากหน้าที ่ของ Agent มีความหลากหลายค่อนข้างมาก ในรายงานการศึกษาฉบับนี้  สถาบันฯ 
กำหนดขอบเขตบทบาทและหน้าที่ของ Agent ให้หมายถึงตัวกลางที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคที่
สามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในระบบผลิตพลังงานได้ตามมาตรฐานทางวิศวกรรม  รวมถึง
สามารถช่วยอำนวยความสะดวกในการยื่นคำขอรับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องได้  
ในหน้าที่ของการบริหารธุรกรรมซื้อขายไฟฟ้านั้น Agent มีทางเลือกดำเนินการได้หลายแบบ เช่น  
▪ รวบรวมกำลังการผลิตจาก Prosumer หลายรายเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้ารายหนึ่งหรือหลายราย 

แต่ต้องไม่เป็นการส่งคำสั่งเสนอขายไฟฟ้าเข้าไปยังตลาดซื้อขายไฟฟ้า 
▪ บริหารธุรกรรมการซื้อขายไฟฟ้า โดยมีระบบปฏิบัติการซื้อขายไฟฟ้าเป็นของตนเอง 
เงื่อนไข : Agent จะไม่สามารถทำหน้าที่เป็นผู้จำหน่ายไฟฟ้าได้ และมีศักยภาพในการจัดหาพลังงานไฟฟ้า
ให้เพียงพอกับความต้องการที่จำกัด ดังนั้น Agent จึงต้องประสานงานกับ DSO/ Retailer เสมอ 

 

 

กลุ่มท่ี 3 : ตัวกลางในตลาดซื้อขายไฟฟ้า (ขายส่ง) 
หน้าที่หลักของ Broker ในธุรกรรมซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P จะคล้ายกับ Broker การซื้อขายหลักทรัพย์ 
โดย Broker เป็นคนกลางระหว่าง Prosumer กับตลาดซื้อขายไฟฟ้า ซึ่งจะต้องดูแลธุรกรรมของลูกค้าทุก
ขั้นตอนตั้งแต่เริ่มเปิดบัญชี การทดสอบการเชื่อมโยงมิเตอร์ขายไฟฟ้ากับระบบของตลาดซื้อขายไฟฟ้า การ
ส่งคำสั่งเสนอขายของ Prosumer เข้าระบบประมวลผลของตลาดซื้อขายไฟฟ้าจนถึงขั้นตอนสิ้นสุดของ
การชำระราคาและส่งมอบไฟฟ้า รวมทั้งช่วยดูแลให้คำปรึกษาแนะนำ หรือแก้ไขปัญหาแก่ Prosumer 
ด้วย 
เงื่อนไข 
▪ Broker จะไม่มีระบบระบบปฏิบัติการซื้อขายไฟฟ้า ต้องส่งคำสั่งเสนอขายเข้าระบบของผู้ดูแลตลาด 

(Market Operator) เท่านั้น  
▪ Broker จะไม่สามารถทำหน้าที่เป็นผู้จำหน่ายไฟฟ้า และ Broker อาจจะไม่มีศักยภาพในการจัดหา

พลังงานไฟฟ้าให้เพียงพอกับความต้องการ ดังนั้น Broker ต้องประสานงานกับ DSO/ Retailer เสมอ 
 

 

กลุ่มท่ี 4 : ผูเ้ชี่ยวชาญทางด้านซอฟต์แวร์ 
หน้าที่หลักของ Platform Operator คือ การพัฒนาและดูแลระบบปฏิบัติการหรือแพลตฟอร์มเพื่อรองรับ
การซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P โดยตัวกลางประเภทนี้มีจุดแข็งเรื่องเทคโนโลยีการสื่อสารและการพัฒนา
ซอฟต์แวร์เป็นสำคัญ 
เงื่อนไข : Platform Operator จะไม่สามารถทำหน้าที่เป็นผู้จำหน่ายไฟฟ้าได้ และไม่มีศักยภาพในการ
จัดหาพลังงานไฟฟ้าให้เพียงพอกับความต้องการที่จำกัด ดังนั้น Platform Operator จึงต้องประสานงาน
กับ DSO/ Retailer เสมอ หรือ ในบางกรณี Platform Operator อาจกำหนดเงื่อนไขให้ Prosumer ต้อง
รับผิดชอบในการหา Back up Energy ด้วย 
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จากคำนิยามของตัวกลางทั้ง 5 ประเภท/4 กลุ่ม ข้างต้นจะเห็นได้ว่าตัวกลางทั้ง 5 ประเภทมีความ
ทับซ้อนในบทบาทและหน้าที่ ดังแสดงในรูปที่ 5-3 ซึ่งเปรียบเทียบบทบาทของตัวกลางใน 2 มิติ คือ 1) แกน
นอนแสดงพื้นที่ให้บริการซึ่งแสดงขอบเขตพื้นที่ในระดับท้องถิ่นไปจนถึงระดับประ เทศ และ 2) แกนตั้งแสดง
ศักยภาพในการให้บริการ ซึ่งแสดงขอบเขตการให้บริการในงานด้านเทคนิคไปจนถึงการให้บริการในเชิงพาณิชย์ 
สรุปประเด็นสำคัญ ดังนี ้

▪ DSO เป็นตัวกลางที่มีขอบเขตพื้นที่ดำเนินงานทุกระดับตั้งแต่ระดับท้องถิ่นไปจนถึงระดับทั่ว
ประเทศ และมีสายธุรกิจที่ครอบคลุมทั้งการให้บริการทางเทคนิคและการให้บริการเชิงพาณิชย์  โดยในส่วน
พื้นที่ให้บริการที่ DSO รับผิดชอบเองเป็นหลัก (พื้นที่สีแดงที่ไม่ทับซ้อนกับพื้นที่ใด) เช่น พื้นที่ที่เกี่ยวกับความ
มั่นคง พื้นที่ห่างไกล เป็นต้น และ บริการทางเทคนิคที ่DSO รับผิดชอบเอง คือ งานบริหารสมดุลในระบบไฟฟ้า 
ซึ่งโดยหลักการ DSO จะกระจายงานให้บริการด้านไฟฟ้าแก่ตัวกลางประเภทอื่นเพื่อลดงานด้านบริการลง  ทำ
ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในทางเทคนิคได้อย่างเต็มที่ โดย DSO จะกระจายพื้นที่และขอบเขตหน้าที่งานทาง
เทคนิคลงไปโดยคำนึงถึงความคุ้มค่าในเชิงพาณิชย์และศักยภาพของตัวกลางตามลำดับ 

▪ Retailer รับผิดชอบบริหารการจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่ระดับท้องถิ่นไปจนถึงระดับชุมชนขนาด
กลางหรือชุมชนขนาดใหญ่ แต่พื้นที่ให้บริการไม่ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยทั่วไป Retailer มีศักยภาพทาง
เทคนิคในระดับที่ค่อนข้างสูง เพราะต้องสามารถบริหารจัดการอุปสงค์และอุปทานความต้องการใชไฟฟ้าใน
พื้นที่ที่ได้รับมอบหมายได้เป็นสำคัญ 

▪ Agent/ Community Agent รับผิดชอบบริหารการซื้อขายไฟฟ้าในระดับท้องถิ่น/ชุมชนขนาด
เล็ก โดยกรอบดำเนินงานของ Agent จะค่อนข้างผสมผสานกันระหว่างกิจกรรมทางเทคนิคและกิจกรรมเชิง
พาณิชย์ และเนื่องจาก Agent จะไม่มีบทบาทในฐานะผู้จำหน่ายไฟฟ้า ในการดำเนินธุรกิจ Agent จึงต้องใช้จุด
แข็งทางเทคนิคในการคัดกรอง Prosumer ที่มีศักยภาพให้เข้ามาอยู่ในวงซื้อขายไฟฟ้าที่  Agent รับผิดชอบให้
ได้มากที่สุด ซึ่งโดยหลักการแล้ว Agent จะคัดเลือก Prosumer และผู้ใช้ไฟฟ้าที่อยู่ในชุมชนเดียวกันหรือ
ใกล้เคียงกัน เพื่อลดส่วนสูญเสียในระบบ อันทำให้ Prosumer และผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น ซึ่งจะเป็น
แรงดึงดูดให้เกิดการขยายตัวของผู้เข้าร่วมทำธุรกรรม มูลค่าการซื้อขายที่ Agent รับผิดชอบก็จะสูงขึ้น ซึ่ง
หมายถึงโอกาสในการได้รับกำไร/ค่าธรรมเนียมก็จะสูงขึ้นตามมาด้วย 

▪ Broker รับผิดชอบบริหารการซื้อขายไฟฟ้านะดับชุมชนขนาดเล็กไปจนถึงชุมชนขนาดใหญ่  
เพราะลักษณะการดำเนินงานของ Broker จะเป็นการเสนอขายพลังงานไฟฟ้าของ Prosumer ให้กับตลาดขาย
ส่งไฟฟ้า ดังนั้น Broker จึงต้องมีความชำนาญที่จะคัดกรอง Prosumer ที่ผ่านเงื่อนไขทางเทคนิคและเงื่อนไข
อื่นตามข้อกำหนดของตลาดขายส่งไฟฟ้า โดยการซื้อขายผ่าน Broker จะใช้กลไกการบริหารสมดุลพลังงาน
ตามที่ผู้ควบคุมตลาดขายส่งกำหนด  

▪ Platform Operator แม้ว่าจะเป็นตัวกลางที่มีศักยภาพทางเทคนิคต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับตัวกลาง
ประเภทอื่น แต่ Platform Operator สามารถกำหนดเงื่อนไขการแสดงเอกสารสิทธิ/ใบอนุญาตที่  Prosumer 
ได้รับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ Platform Operator พิจารณาอนุมัติให้เข้าร่วมการซื้อขายในแพลตฟอร์ม
ของ Operator ได ้ 

เนื ่องจาก Platform Operator เป็นผู้เชี ่ยวชาญในระบบซอฟต์แวร์ ดังนั ้นจุดเด่นของการ
บริหารธุรกรรมซื ้อขายไฟฟ้าโดย Platform Operator คือ ลูกเล่นต่าง ๆ ในระบบปฏิบัติการที ่เน้นให้
ความสำคัญกับความต้องการและความสะดวกสบายของลูกค้าทั้ง Prosumer และผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นหลัก โดยการ
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ใช้งานต้องง่ายและกระตุ้นความต้องการให้กลับเข้ามาอีกครั้งแบบครั้งแล้วครั้งเล่า  เพื่อเพิ่มโอกาสในการเพิ่ม
ลูกค้าและรักษาฐานลูกค้าเดิมไว้ด้วย 

 
รูปที ่5-3 Holistic Viewpoint 

หมายเหต ุ: จัดทำโดยอ้างอิงจากข้อมูลโครงการที่รวบรวมได้ในบทที่ 5 เพื่อเป็นรูปทั่วไปเท่านั้น 

จากรูปที่ 5-4 จะเห็นได้ว่าผู้มีส่วนร่วมในกิจการไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในบทบาทของตัวกลางนั้น จะเข้ามา
ช่วยอำนวยความสะดวกให้การซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P มีความคล่องตัวมากขึ้น ซึ่งโดยทั่วไปตัวกลางจะต้องมี
ระบบปฏิบัติการรองรับการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P ด้วย ในส่วนของตัวกลางประเภท DSO/Retailer นั้นอาจ
พิจารณาปรับปรุง /อัพเกรดระบบปฏิบัติการเดิมให้มีฟังก์ชั่นการทำงานเพิ่มเติมก็ได้  หรือ อาจพิจารณาลงทุน
ในแพลตฟอร์มใหม่ ซึ่งอาจจะนำเทคโนโลยี Blockchain มาใช้ร่วมด้วยหรือไม่ก็ได้ โดยที่การส่งมอบพลังงาน
ไฟฟ้าจริง (Physical Electricity) ยังคงต้องพ่ึงพิงกับระบบของ DSO เช่นเดิม 
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รูปที ่5-4 รูปทัว่ไปของโครงสร้างตัวกลางในกรอบการซื้อขาย P2P 
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5.2 โครงสร้างธุรกรรมการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P 

จากการรวบรวมข้อมูลโครงการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P ที่ดำเนินการหรือศึกษาโดยหน่วยงานต่าง ๆ ทั้ง
ในและต่างประเทศ สถาบันฯ ตั้งข้อสังเกตว่าโครงการที่นำมาศึกษามีลักษณะร่วม (Common) ร่วมกันหลาย
ประการ โดยจำแนกรูปแบบธุรกิจที่มีลักษณะร่วมกัน (Common Model) ตามขอบเขตพ้ืนที่ดำเนินการ เป็น 3 
กลุ่ม ดังนี้  

1. โครงการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างเพื่อนบา้น ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า Neighbor Model มีรูปแบบทั่วไป
ดังแสดงในรูปที่ 5-5 และสรุปลักษณะสำคัญ ดังนี ้

▪ จุดเด่น : คู่สัญญาต้องจับคู่กันมาก่อนและสมัครเข้าร่วมโครงการ โดย DSO จะตรวจสอบความ
เป็นไปได้ในทางเทคนิคและอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ 

▪ ผู้บริหารโครงการ : โครงการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างเพื่อนบ้านนั้นพบโครงการตัวอย่างเพียง
โครงการเดียวในประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งรูปแบบการดำเนินงานมีลักษณะที่เฉพาะตัวมากและเป็นโครงการเดียว
จากโครงการตัวอย่างทั้งหมดที่ผู้ดำเนินโครงการ คือ DSO ซึ่งหลักการที่สำคัญ คือ กำหนดเป้าหมายการซื้อขาย
ระหว่าง Prosumer และผู้ใช้ไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ระบบจำหน่ายเดียวกัน (ระดับหม้อแปลง) 

▪ ผู้จัดหาไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้า : แม้ว่าในการประเมินทางเทคนิคเพื่อการ
อนุมัติโครงการ DSO จะพิจารณา Baseline การใช้ไฟฟ้าของ Prosumer เปรียบเทียบกับศักยภาพของระบบ
กักเก็บพลังงานก่อนอนุมัติเงื ่อนไขปริมาณไฟฟ้าที่อนุญาตให้ซื้อขายกันได้เพื่อให้มั่นใจว่า  Prosumer จะ
สามารถส่งมอบไฟฟ้าได้ครบถ้วน แต่ DSO ยังคงรับผิดชอบในการจัดหาไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการของ
ผู้ใช้ไฟฟ้าในกรณีที่ Prosumer อาจไม่สามารส่งมอบไฟฟ้าได้ตามเง่ือนไข  

▪ นิติกรรม : สัญญาระยะยาว โดยสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเป็น Bilateral Contract ที่มีอาย ุ1 ปี (ต่อ
สัญญาอัตโนมัติ) 

▪ ระบบปฏิบัติการ : ระบบปฏิบัติการเดิมของ DSO โดยอาจมีการปรับปรุงฟังก์ชั่นเพิ่มเติมหรือ
เป็นการลงทุนในระบบปฏิบัติการใหม่ก็ได ้

 

 
รูปที ่5-5 รูปทัว่ไป Neighbor Model 
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2. โครงการซื้อขายไฟฟ้าในชุมชนขนาดกลาง ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า Community Model มีรูปแบบ
ทั่วไปดังแสดงในรูปที ่5-6 และสรุปลักษณะสำคัญ ดังนี ้

▪ จุดเด่น : เน้นการซื้อขายภายในชุมชนเพื่อส่งเสริมการสร้างความมั่นคงทางพลังงานในพื้นที ่

▪ ผู ้บริหารโครงการ : ประเภทของผู ้บริหารโครงการในรูปแบบของ Community Model 
สามารถเป็นได้ทั ้ง  Retailer ดำเนินการเอง หรือ Retailer ดำเนินการร่วมกับ Agent หรือ Platform 
Operator แต่ประเด็นสำคัญ คือ ขอบเขตการดำเนินโครงการจะต้องเป็นชุมชนขนาดกลาง ที่อยู่ในระบบ
จำหน่ายระดับฟีดเดอร์หรือสถานีไฟฟ้าย่อย (Substation) เดียวกัน 

▪ ผู้จัดหาไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้า : การจัดหาไฟฟ้าให้เพียงพอยังคงอยู่ใน
ความรับผิดชอบของ Retailer โดยตัวกลางที่ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารโครงการจะต้องประสานงานกับ Retailer 
ในการส่งข้อมูลประกอบการบริหารสมดุลของระบบพลังงาน และ/หรือ ประกอบการจัดหาพลังงานไฟฟ้าให้แก่
ผู้ใช้ไฟฟ้า 

▪ นิติกรรม : แบ่งออกเป็น 2 ระดับ ดังนี ้

1. การเข้าร่วมเป็นสมาชิกกับตัวกลาง : สัญญาระยะยาว โดย Prosumer และ/หรือ ผู้ใช้ไฟฟ้า
ที่เป็นสมาชิกจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการใช้แพลตฟอร์ม  และ/หรือค่าธรรมเนียมการซื้อขายไฟฟ้าให้แก่
ตัวกลาง 

2. สัญญาซื้อขายไฟฟ้า : กรอบเวลาค่อนข้างมีความหลากหลายเงื่อนไขที่ตัวกลางอนุญาตให้ทำ
การซื้อขายได้ โดยอาจเป็นสัญญาซื้อขายระยะยาว สัญญาซื้อขายระยะสั้น สัญญาซื้อขายรายวัน หรืออาจไม่มี
สัญญาซื้อขายในกรณีที่เป็นระบบการประมูลแบบ Blind Bidding 

▪ ระบบปฏิบัติการ : ระบบปฏิบัติการที่ถูกออกแบบมาให้มีระบบประมวลผลตามที่  Agent 
ออกแบบไว ้โดยอาจจะนำเทคโนโลย ีBlockchain มาใช้ร่วมด้วยหรือไม่ก็ได ้ 

 

 
รูปที ่5-6 รูปทัว่ไป Community Model 

3. โครงการซื้อขายไฟฟ้าในชุมชนขนาดใหญ่ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า Marketplace Model มีรูปแบบ
ทั่วไปดังแสดงในรูปที่ 5-7 ซึ่งมีลักษณะสำคัญคล้ายคลึงกับ Community Model แตกต่างกันเพียงขอบเขต
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พื้นที่การดำเนินงานของ Marketplace Model จะกว้างกว่าเพราะสามารถซื้อขายข้ามเขตจำหน่ายไฟฟ้าได้  
สรุปสาระสำคัญ ดังนี ้

▪ จุดเด่น : เน้นการซื้อขายข้ามเขต เพื่อจัดสรรพลังงานส่วนเกินในพื้นที่ออกไปสู่ชุมชนในพื้นที่
ใกล้เคียง หรือ เป็นการซื้อขายเพ่ือเน้นการทำกำไรเชิงพาณิชย ์ 

▪ ผู้บริหารโครงการ : ประเภทของผู้บริหารโครงการสามารถเป็นได้ทั้ง Retailer ดำเนินการเอง 
หรือ Retailer ดำเนินการร่วมกับ Agent, Broker หรือ Platform Operator  

▪ ผู้จัดหาไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้า : การจัดหาไฟฟ้าให้เพียงพอยังคงอยู่ใน
ความรับผิดชอบของ Retailer โดยตัวกลางที่ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารโครงการจะต้องประสานงานกับ Retailer 
ในการส่งข้อมูลประกอบการบริหารสมดุลของระบบพลังงาน และ/หรือ ประกอบการจัดหาพลังงานไฟฟ้าให้แก่
ผู้ใช้ไฟฟ้า 

▪ นิติกรรม : แบ่งออกเป็น 2 ระดับ ดังนี ้

1. การเข้าร่วมเป็นสมาชิกกับตัวกลาง : สัญญาระยะยาว โดย Prosumer และ/หรือ ผู้ใช้ไฟฟ้า
ที่เป็นสมาชิกจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการใช้แพลตฟอร์ม  และ/หรือค่าธรรมเนียมการซื้อขายไฟฟ้าให้แก่
ตัวกลาง 

2. สัญญาซื้อขายไฟฟ้า : กรอบเวลาค่อนข้างมีความหลากหลายเงื่อนไขที่ตัวกลางอนุญาตให้ทำ
การซื้อขายได้ โดยอาจเป็นสัญญาซื้อขายระยะยาว สัญญาซื้อขายระยะสั้น สัญญาซื้อขายรายวัน หรืออาจไม่มี
สัญญาซื้อขายในกรณีที่เป็นระบบการประมูลแบบ Blind Bidding 

▪ ระบบปฏิบัติการ : ระบบปฏิบัติการที่ถูกออกแบบมาให้มีระบบประมวลผลตามที่  Platform 
Operator ออกแบบไว ้โดยอาจจะนำเทคโนโลย ีBlockchain มาใช้ร่วมด้วยหรือไม่ก็ได ้ 

 

 
รูปที ่5-7 รูปทัว่ไป Marketplace Model 

ทั้งนี ้การจัดกลุ่มโครงการศึกษาทั้งในและต่างประเทศที่จะกล่าวถึงในรายละเอียดต่อไปนั้น สถาบันฯ จะ
จัดตาม Common Model ทั้ง 3 กลุ่มข้างต้นเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างในมิติต่างๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลใน
ประกอบการออกแบบรูปแบบธุรกิจสำหรับประเทศไทยต่อไป  
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5.3 ศึกษาและทบทวนผลการศึกษารูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P หรือ Prosumer 
แบบ P2P ในต่างประเทศ 

ในส่วนของการศึกษาและทบทวนผลการศึกษารูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P หรือ Prosumer 
แบบ P2P ในต่างประเทศ สถาบันฯ ได้ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายไฟฟ้าของ 
Prosumer แบบ P2P ใน 6 ประเทศ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

5.3.1 ประเทศเกาหลีใต้ 

5.3.1.1 โครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้า [1] 

ประเทศเกาหลีใต้ได้ปฏิรูปโครงสร้างธุรกิจพลังงานของประเทศในช่วงปี  พ.ศ. 2544 - 2552 โดย
กำหนดแผนการดำเนินการไว้เป็น 3 ระยะ ดังแสดงในรูปที่ 5-8 เพื่อแก้ปัญหาการผูกขาดตลาดพลังงานโดย 
Korea Electric Power Corporation หรือ KEPCO ซึ่งเป็นองค์กรของรัฐบาลที่ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2504 
ที่เกิดจากการรวบกิจการของรัฐ 3 แห่งเข้าด้วยกัน ประกอบด้วย หน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็นผู้ผลิตไฟฟ้า 1 ราย 
และหน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็นผู้จำหน่ายไฟฟ้า 2 ราย ผลประกอบการของ KEPCO เติบโตไปตามอัตราการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเกาหลีใต้ ในช่วงป ีพ.ศ. 2523 KEPCO ก้าวขึ้นเป็นบริษัทที่มีมูลค่าสินทรัพย์
สูงสุดของประเทศและมีจำนวนพนักงานสูงสุดเป็นอันดับสองของประเทศ จนกระทั่งรัฐบาลเกาหลีใต้ได้
ตัดสินใจแปรรูปรัฐวิสาหกิจเพื่อลดสัดส่วนการถือหุ้นใน KEPCO ลงเหลือร้อยละ 51 และนำหุ้นส่วนที่เหลือ
กระจายเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์  

แผนการปฏิรูปโครงสร้างธุรกิจพลังงานของประเทศเกาหลีใต้ แบ่งได้ 3 ระยะ ดังนี ้[2] 

ระยะที ่1: Competition in Generation  

แผนงานที่สำคัญเพื่อให้โครงสร้างการแข่งขันในกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้ามีความโปร่งใสมากขึ้น สรุปไดด้ังนี ้

1. การแยกกลุ่มธุรกิจผลิตไฟฟ้าออกจากกลุ่มธุรกิจระบบส่งและจำหน่ายไฟฟ้า โดยสายธุรกิจผลิต
ไฟฟ้าของ KEPCO ถูกแยกออกไปจัดตั้งเป็นบริษัทย่อยเพื่อประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าในจำนวน 6 บริษัท ซึ่ง
เรียกว่า 6 Gencos  

2. การจัดต้ังตลาดกลางซื้อขายไฟฟ้าในประเทศเกาหลีใต้ เรียกว่า Korea Power Exchange หรือ 
KPX ขึ้นมาทำหน้าที่เป็นตลาดกลางซื้อขายไฟฟ้า ในฐานะองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรที่ทำหน้าที่กลไกบริหาร
ตลาดไฟฟ้าและพลังงานของประเทศเกาหลีใต้ 

3. จัดทำโครงสร้างการกำหนดราคาซื้อขายไฟฟ้าแบบ Cost-Based Pool หรือ CBP  

ระยะที ่2 Wholesale Competition  

ในการกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันในตลาดขายส่งไฟฟ้านั้นจำเป็นต้องแยกธุรกิจการจำหน่ายไฟฟ้า
ออกจาก KEPCO โดย การแบ่งเขตพื้นที่และเปิดให้มีผู้ประกอบการที่ทำหน้าที่  Distribution Company หรือ
ที่เรียกว่า Disco ในแต่ละพื้นที ่โดย Disco จะประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภท คือ ธุรกิจจำหน่ายไฟฟ้า (Power 
sale) และธุรกิจระบบส่งไฟฟ้า (Network) ที่ระดับแรงดันต่ำกว่า 154 กิโลโวลต์ โดยที่ KEPCO ยังคงเป็นผู้
ดำเนินธุรกิจระบบส่งไฟฟ้าที่ระดับแรงดัน 765 กิโลโวลต์ 345 กิโลโวลต์ และ 154 กิโลโวลต์ 
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โครงสร้างการกำหนดราคาซื้อขายไฟฟ้าในระยะที่  2 เรียกว่า Two Way Bidding Pool (TWBP) 
โดยผู้ใช้ไฟฟ้ายื่นราคาเสนอซื้อ (Bid price) และผู้ผลิตไฟฟ้ายื่นราคารเสนอขาย (Offer Price) ทำให้การซื้อ
ขายไฟฟ้าใน KPX เป็นไปตามกลไกของอุปสงค์ซึ่งสะท้อนในราคาเสนอซื้อ และกลไกของอุปทานซึ่งสะท้อนใน
ราคาเสนอขาย ซึ่งเป็นหลักการซื้อขายทั่วไปของสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity products) ทั่วไป โดยราคาที่
ค ู ่ส ัญญาจะได้ร ับจะต้องหักค่าใช้จ ่ายอื ่นๆ  เช่น ค่าธรรมเนียมการใช้ระบบส่งไฟฟ้า (Transmission 
connection charges) เป็นต้น  

ระยะที ่3: Retail Competition:  

ในระยะที่ 3 นั้นจะเป็นการขยายกรอบจากการแข่งขันเสรีในตลาดขายส่งไฟฟ้าไปสู่การแข่งขันใน
ตลาดขายปลีกไฟฟ้าเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ใช้ไฟฟ้า และ/หรือ ผู้ประกอบการรายย่อย เข้ามามีบทบาทการซื้อขาย
ในตลาดกลางซื้อขายไฟฟ้ามากยิ่งขึ้น  

 

รูปที ่5-8 แผนการปฏิรูปโครงสร้างธุรกิจพลังงานของประเทศเกาหลีใต ้

การปฏิรูปโครงสร้างธุรกิจพลังงานของประเทศเกาหลีใต้ดำเนินการแล้วเสร็จไปเพียงบางส่วนโดย
การกำหนดกรอบการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารค่าไฟฟ้าและกำลังการผลิตแบบ CBP ทั้งในประเด็น
ข้อกฎหมาย เทคนิค และการดำเนินการเชิงพาณิชย์นั้น ดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงปี พ.ศ. 2552 แต่ยังไม่ได้ถูก
นำมาใช้งานในช่วงต้นป ีพ.ศ. 2553 ทันที เพราะพระราชบัญญัติประกอบกิจการไฟฟ้าไม่ได้รับการเห็นชอบจาก
สภาผู้แทนราษฎร จนกระทั่งเดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 คณะอนุกรรมการด้านอุตสาหกรรมและพลังงานของ
สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติผ่านหลักการดำเนินการดังกล่าว ปัจจุบันหลักการบริหารแบบ CBP ได้ถูกใช้ควบคู่กับ
การบริหารแบบเดิม ซึ่งยังคงมีประเด็นที่ต้องทบทวนอีกหลายประการ การจัดตั้ง Disco ก็ยังไม่มีข้อยุติถึง
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จำนวนผู้ประกอบการที่เหมาะสม และแผนการแปรรูป 6 GENCOs ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม KEPCO ในช่วงป ีพ.ศ. 
2555 นั้นถูกต่อต้านจากสหภาพแรงงานโดยการรวมตัวประท้วงอย่างรุนแรงต่อเนื่องเป็นเวลานานนับเดือน
จนกระทั่งรัฐบาลเกาหลีใต้ต้องยุติแผนการดำเนินการดังกล่าวลง  

หน่วยงานกำกับ : Ministry of Trade, Industry and Energy หรือ MOTIE (เดิมชื ่อ Korean 
Electricity Regulatory Commission (KOREC)) ถูกจัดตั ้งขึ ้นในเดือนเมษายน พ.ศ. 2554 โดยมีหน้าที่
ควบคุมการแข่งขันในตลาดซื้อขายไฟฟ้าและตรวจสอบการดำเนินงานของผู้ผลิตไฟฟ้าให้เป็นไปตามกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง มีความเป็นธรรมในการแข่งขันและคุ้มครองผู้บริโภค รวมถึงทบทวนประเด็นต่างๆ ที่อาจส่งผล
กระทบต่อผู้บริโภคและ/หรือ การดำเนินธุรกิจไฟฟ้า 

5.3.1.2 นโยบายด้านพลังงานหมุนเวียน 

นับตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2560 รัฐบาลของประเทศเกาหลีใต้ภายใต้การนำของประธานาธิบดี  มุน แจ 
อิน ได้ให้ความสำคัญในการลดมลภาวะทางอากาศและเพิ่มความยั่งยืนทางพลังงานให้กับเศรษฐกิจของประเทศ
เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายพลังงาน ซึ่งสะท้อนให้เห็นได้ชัดเจนในการปรับปรุงแผนพัฒนาพลังงานของ
ประเทศเกาหลีใต้ฉบับที่ 3 ฉบับเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 (20 ปี, พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2582) ที่มุ่งเป้าไปที่
การลดการพึ่งพาพลังงานดั้งเดิม โดยการเพิ่มสัดส่วนกำลังการผลิตพลังงานไฟฟ้าพลังงานทดแทนจาก 15.1 กิ
กะวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 7.6 ของพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ทั้งหมดในปี พ.ศ. 2560 ซึ่งคาดว่าในระหว่างปี พ.ศ. 
2561 ถึง พ.ศ. 2573 จะมีกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 48.7 กิกะวัตต์ ซึ่งทำให้ในปี พ.ศ. 
2573 จะมีกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเท่ากับ 63.8 กิกะวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 20.0 ของพลังงาน
ไฟฟ้าที่ผลิตได้ทั้งหมด (รูปที่ 5-9) โดยเป็นสัดส่วนการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เท่ากับร้อยละ 
57 คิดเป็นกำลังการผลิต 36.36 กิกะวัตต์และ สัดส่วนการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานลมเท่ากับร้อยละ 28 
คิดเป็นกำลังการผลิต 17.86 กิกะวัตต ์[3] [4] 

 
รูปที่ 5-9 Energy Mix ของพลังงานหมุนเวียนตามแผนพฒันาพลังงานของประเทศเกาหลีใต้ฉบับที ่3 [4] 

ในส่วนของแผนงานเกี่ยวกับการส่งเสริมการซื้อขายไฟฟ้าในกลุ่ม  Prosumer ตามแผนพัฒนา
พลังงานของประเทศเกาหลีใต้ฉบับที่ 3 ได้รวมไว้เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานเกี่ยวกับการส่งเสริมความเป็นอิสระ
ด้านพลังงาน (Energy Independence) ซ ึ ่งเป ็นการส่งเสร ิมให้เก ิดการพัฒนาเกี ่ยวก ับ  Distributed 
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Generation ซึ่งครอบคลุมเทคโนโลยีหลายประเภท เช่น การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ (Photovoltaic หรือ PV) ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System หรือ ESS) ยานยนต์
ไฟฟ้าสู่ระบบกริด (Vehicle-to-grid systems หรือ V2G) ซึ่งเชื่อมต่อกับระบบแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์เป็น
ต้น โดยกำหนดเป้าหมายการผลิตไฟฟ้าจาก Distributed Generation ให้เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 12 ในปี พ.ศ. 
2560 เป็นร้อยละ 18 ในป ีพ.ศ. 2573 และเพิ่มเป็นร้อยละ 30 ในป ีพ.ศ. 2583 [3] 

ในการกำหนดทิศทางนโยบายพลังงานใหม่ข้างต้น  รัฐบาลประเมินผลกระทบต่อโครงสร้าง
อุตสาหกรรมไฟฟ้าในช่วงระหว่างการเปลี่ยนผ่าน (Transition Period) ในช่วงปี พ.ศ. 2561 - 2565 ดังแสดง
ในตารางที ่5-2 น้ี 

ตารางที ่5-2 การประเมินผลกระทบต่อโครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้าในช่วงการเปลี่ยนผ่าน [5, p. 8] 

หัวข้อ อุตสาหกรรมไฟฟ้าในปัจจุบัน อุตสาหกรรมไฟฟ้าในอนาคต 
ผู้เกี่ยวข้องในตลาดที่สำคัญ แยกบทบาทชัดเจนระหว่างผู้ใช้ไฟฟ้า

และผู้จำหน่ายไฟฟ้า 
มีการควบรวมบทบาทผู้ใช้ไฟฟ้าและ 

ผู้จำหน่ายไฟฟ้า ทำให้เกิด Prosumer 
การซื้อขายไฟฟ้า ผ่านกลไกของตลาดซื้อขายไฟฟ้า ผ่านกลไกของตลาดซื้อขายไฟฟ้า  

โดยมีผู้เกี่ยวข้องใหม ่คือ นายหน้า  
และมีรูปแบบการซื้อขายใหม ่เช่น P2P 

โครงสร้างตลาด One Way, Vertical, Closed Multi Direction, Horizontal, Open 
ผู้ให้บริการระบบสายส่ง ทำหน้าที่เป็น Supply Chain ทำหน้าที่ผู้ให้บริการ Platform 

  

5.3.1.3 ทิศทางการซื้อขายไฟฟ้าจาก Prosumer ในรูปแบบ P2P 

Prosumer ได้ถูกกำหนดให้เป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศเกาหลีใต้อย่าง
เป็นรูปธรรม โดยแผนงานเกี่ยวกับ Prosumer ได้ถูกรวมเป็นส่วนหนึ่งในแผนพัฒนาพลังงานของประเทศ 
นับตั้งแต่แผนพัฒนาพลังงานของประเทศเกาหลีใต้ ฉบับที่ 2 (20 ปี, พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2578) เป็นต้นมา โดย
กำหนดเป้าหมายการผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก Prosumer เท่ากับร้อยละ 12.8 ของกำลังการผลิตไฟฟ้าทั้งหมด
ภายในปี พ.ศ. 2573 คิดเป็นกำลังการผลิตประมาณ 40.83 กิกะวัตต์ ดังแสดงในรูปที่ 5-10 ซึ่งแบ่งขอบเขต
ของแผนงานหลัก ดังนี ้

1. การส่งเสริมการลงทุนในกลุ่ม Prosumer ให้มีการกระจายตัวไปยังกลุ่มต่างๆ หลายประเภท เช่น 
ไมโครกริด อาคาร และอีโคทาวน ์เป็นต้น  

2. การพัฒนาตลาดซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P เพื่อเป็นช่องทางการซื้อขายไฟฟ้าในกลุ่ม Prosumer 
ขนาดเล็ก 
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รูปที ่5-10 เปา้หมายการผลิตไฟฟ้าจาก Prosumer ตามแผนพัฒนาพลงังาน ฉบับที ่2 [6, p. 8] 

ทั้งนี้ แผนพัฒนาพลังงานของประเทศเกาหลีใต้ฉบับที่ 3 ยังคงกำหนดเป้าหมายของการดำเนินงาน
เกี่ยวกับ Prosumer ไว ้[3] เช่น 

▪ เพิ ่มขอบเขตและอำนาจหน้าที ่ของหน่วยงานท้องถิ ่นในการดำเนินการธุรกรรมเกี ่ยวกับ 
Prosumer 

▪ ส่งเสริมให้เกิด Prosumer ตามแผนงานของ Distributed Generation 

▪ ส่งเสริมรูปแบบการให้เช่าพื้นที่เพื่อการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์หรือการให้เช่าเซลล์เชื้อเพลิง 
(Fuel cells) เพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉินสำหรับโรงพยาบาล ศูนย์บริการข้อมูล (Data Center) เป็นต้น 

ในส่วนของการผลักดันให้เกิดการซื้อขายพลังงานหมุนเวียนนั้น รัฐบาลของประเทศเกาหลีขยายช่อง
ทางการซื้อขายผ่านมาตรการที่สำคัญ ดังนี ้

2. นโยบายเปิดให้มีการซื้อขายไฟฟ้าในรูปแบบ P2P ซึ่งรัฐบาลเกาหลีใต้ได้อนุญาตให้มีการซื้อขาย
ไฟฟ้าในลักษณะ Prosumer แบบ P2P ในวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 โดยกำหนดเป้าหมายที ่กลุ่ม 
Prosumer ที่ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์บนหลังคาและระบบกักเก็บพลังงานเป็นลำดับแรก โดย
รัฐบาลประเทศเกาหลีใต้ได้จัดทำโครงการที่หลากหลายสำหรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยและอาคาร
พาณิชย์ รวมทั้งได้ดำเนินโครงการร่วมกับสถาบันการศึกษาหลายแห่งเพื่อการทำโครงการ P2P ในระดับ 
ไมโครกริดตามนโยบายที่ได้กล่าวถึงข้างต้น ซึ่งผลจากการดำเนินโครงการสาธิตนี้ทำให้ประเทศเกาหลีใต้ได้
แก้ไข ปรับปรุง และ/หรือกำหนดระเบียบใหม่เพื่อรองรับธุรกรรมการซื้อขายของ Prosumer หลายประการ ซึ่ง
ในบทนี้จะกล่าวถึงรูปแบบธุรกิจในการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P ที่มีการดำเนินโครงการแล้ว ดังนี ้

▪ โครงการสาธิต เพื่อทดสอบความเป็นไปได้ในการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P ระหว่างผู้ใช้ไฟฟ้า
ประเภทต่างๆ ซึ่งแบ่งเป็น 4 โครงการย่อย ดังจะแสดงรายละเอียดในหัวข้อ 5.3.1.4.1 

▪ โครงการสาธิต Smart Energy Campus (스마트 에너지 캠퍼스) ซึ่งเป็นการพัฒนาโครงการ 
P2P ในระดับไมโครกริดร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างๆ ดังจะแสดงรายละเอียดในหัวข้อ 5.3.1.4.2 

3. นโยบายพัฒนาตลาดซื้อขายไฟฟ้าขนาดเล็กจากพลังงานหมุนเวียนและยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อ
รองรับการทำธุรกรรม P2P - Market Exchange 

ตลาดซื้อขายไฟฟ้าขนาดเล็กจากพลังงานหมุนเวียนและยานยนต์ไฟฟ้า  ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า 
“ตลาดซื้อขายไฟฟ้าขนาดเล็ก” ได้เปิดดำเนินการในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ภายหลังที่ได้มีการแก้ไข
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พระราชบัญญัติพลังงานในเดือนมิถุยายน พ.ศ. 2561 โดยหลักการ คือ การอนุญาตให้มีนายหน้าซื้อขาย
พลังงานไฟฟ้า (소규모전력중개사업자) สำหรับไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียน และ/หรือ ระบบกักเก็บ
พลังงาน ในปริมาณไม่เกิน 1 เมกะวัตต์ และยานยนต์ไฟฟ้า (ไม่มีข้อกำหนดเพดาน) และอนุญาตให้ทำการซื้อ
ขาย Renewable Energy Certificate หรือ REC ได ้ 

ที่ผ่านมาผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้าขนาดเล็กเหล่าน้ีซื้อขายไฟฟ้ากับ KPX หรือ ขายไฟฟ้าให้แก ่KEPCO 
ตามเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่ตกลงกัน ซึ่งพบว่าสัดส่วนการขายไฟฟ้าให้กับ KEPCO คิดเป็นร้อยละ 95 
เพราะการซื้อขายไฟฟ้ากับ KPX มีขั้นตอนดำเนินการที่ยุ่งยาก  

อย่างไรก็ดี จากข้อมูลอ้างอิง ณ ปี พ.ศ. 2562 พบว่ามีผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนดำเนินธุรกิจ
นายหน้าซื้อขายพลังงานไฟฟ้ากับ Korea Smart Grid Association (KSGA) เพียง 58 ราย ซึ่งในจำนวนนี้มี
เพียง 35 รายที ่ขึ ้นทะเบียนกับ KPX [7, p. 5] เช่น Top Solar, Haezoom, SK E&S, Hankook Electric 
Power Information Co. Ltd. และ Shinhan Electro-Mechanics เป็นต้น 

อย่างไรก็ดีมีนายหน้าซื้อขายพลังงานไฟฟ้าเพียง 5 รายที่ซื้อขายพลังงานไฟฟ้าใน KPX โดยกำลัง
การผลิตของผู้จำหน่ายไฟฟ้าที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดซื้อขายไฟฟ้าขนาดเล็กมีประมาณ 25.4 เมกะวัตต์ 
และมีปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่มีการซื้อขายผ่านตลาดซื้อขายไฟฟ้าขนาดเล็ก 5,408,101 กิโลวัตต์ชั่วโมง จาก
กำลังการผลิตติดตั้งประมาณ 11.1 เมกะวัตต์ ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 5-3 ซึ่งอาจเป็นผลจากต้นทุน
การติดตั้งมิเตอร์ และ/หรือ ระบบเพื่อรองรับการซื้อขายที่ค่อนข้างสูง อย่างไรก็ดียังไม่อาจประเมินได้ว่าผลการ
ดำเนินงานของตลาดเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ เพราะเพ่ิงเปิดดำเนินการมาเพียงไม่นาน 

ตารางที ่5-3 สถิติการซื้อขายพลังงานไฟฟ้าในตลาดซื้อขายไฟฟ้าขนาดเล็กในปี พ.ศ. 2562 [8] 

นายหน้าซื้อขาย
พลังงานไฟฟ้า 

ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ซื้อขาย กำลังการผลิตติดตั้ง ข้อมูลผู้จำหน่ายไฟฟ้าขนาดเล็ก 
(กิโลวัตต์ชั่วโมง) (กิโลวัตต์) ประเภท จำนวน 

A 901,958 1,798 พลังงานแสงอาทิตย ์ 1 
ระบบกักเก็บพลังงาน 1 

B 2,329,226 2,873 พลังงานแสงอาทิตย ์ 3 
C 628,047 2,572 พลังงานแสงอาทิตย ์ 4 

ระบบกักเก็บพลังงาน 2 
D 1,471,554 3,641 พลังงานแสงอาทิตย ์ 4 

ระบบกักเก็บพลังงาน 4 
E 77,316 179 พลังงานแสงอาทิตย ์ 1 

ระบบกักเก็บพลังงาน 1 
รวม 5,408,101 11.063  

 

4. นโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับนโยบายการส่งเสริม P2P  

ประเทศเกาหลีได ้ให ้ความสำคัญของการพัฒนา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร 
(Information and Communication[s] Technology (ICT)) ขึ้นมาช่วยประมวลผลข้อมูลต่างๆ ให้มีความ
รวดเร็วขึ้น รวมถึงการพัฒนาแพลตฟอร์ม (Platform) รองรับระบบการซื้อขาย การนำเทคโนโลยี Blockchain 
เข้ามาใช้งาน และการพัฒนาระบบออกใบเรียกเก็บค่าไฟฟ้า (Billing System) ให้รองรับธุรกรรมดังกล่าวด้วย 
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โดยสรุปโครงสร้างระบบต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อน P2P ให้เกิดขึ้นในประเทศเกาหลีใต้ ดัง
แสดงในตารางที่ 5-4  

ตารางที ่5-4 โครงสร้างระบบสารสนเทศตามนโยบายการขับเคลื่อนเพื่อรองรับนโยบายการส่งเสริม P2P [9, p. 
166] 

เทคโนโลยีด้านพลังงาน เทคโนโลยีด้าน ICT 
▪ DG (Distributed Generation) 
▪ DR (Demand Response) 
▪ ESS (Energy Storage System) 
▪ EV (Electric Vehicle) 

▪ Smart meter 
▪ AMI (Advanced Metering Infrastructure) 
▪ RTU (Remote Terminal Unit)  
▪ Communication Network 
▪ State estimation 

เทคโนโลยีด้านบริหารและควบคุม เทคโนโลยีเกี่ยวกับการซื้อขาย 
▪ xEMS (Home / Building / Community Energy 

Management System) 
▪ V2G (Vehicle-to -Grid) 
▪ TOC (Integrated Monitoring Center) 

▪ Market Design 
▪ Trading Platform 
▪ Block-Chain 

 

5. มาตรฐานทางเทคนิคสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบการสื ่อสาร ที ่เกี ่ยวข้องกับธุรกรรม 
Prosumer  

แม้ว่าภาครัฐและองค์กรต่างๆ อยู่ระหว่างกำหนดมาตรฐานทางเทคนิคต่างๆ เพื่อรองรับธุรกรรม
การซื้อขายไฟฟ้าจาก Prosumer แต่อย่างไรก็ดีมาตรฐานดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการดำเนินการเช่น  

▪ มาตรฐานทางเทคนิคสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า  ซึ ่ง Korea Electrical Safety Corporation 
(KESCO) Electronics and Telecommunications Research Institute (한국전자통신연구원) แ ล ะ 
Korean Marine Equipment Research Institute (KMERI) เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณ โดยที่ Dewetron 
Korea (데베트론코리아) เป็นผู้ดำเนินการ ภายใต้กรอบเวลาดำเนินการ ตั้งแต่ป ีพ.ศ. 2560 ถึงเดือนธันวาคม 
พ.ศ. 2563 [10] 

▪ มาตรฐานทางเทคนิคเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยของการติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก
แสงอาทิตย์ด้วยแผงเซลล์แสงอาทิตย์ และ ระบบกักเก็บพลังงาน ซึ ่งดำเนินการโดย Korea Electric 
Association 

▪ มาตรฐานทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีชื่อเรียกว่า EDPF Standard ดำเนินการโดย 
Energy Data Prosumer Forum1 [11]  

ผลจากนโยบายต่างๆ ข้างต้นทำให้ช่องทางและรูปแบบซื้อขายไฟฟ้าจาก Prosumer ในประเทศ
เกาหลีใต้มีหลากหลาย ซึ่งจากการรวบรวมข้อมูล พบว่า KEPCO เป็นผู้ดำเนินการในส่วนการซื้อขายไฟฟ้านอก
ตลาดกลางซื้อขายไฟฟ้า และ KPX เป็นผู้ดำเนินการในส่วนการซื้อขายไฟฟ้ากับตลาดกลางซื้อขายไฟฟ้า  ดัง
แสดงในตารางที่ 5-5 

 
1 http://edpf.or.kr/ 

http://edpf.or.kr/
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ตารางที ่5-5 รูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าในประเทศเกาหลีใต ้[12] 

ผู้ดำเนินการ KEPCO KEPCO - KPX 
ธุรกรรม P2G - Bilateral  P2G - Net Metering P2P P2P - Market Exchange 

คู่สัญญาหลัก Prosumer - KEPCO Prosumer - KEPCO Prosumer >> ผู้ใช้ไฟฟ้า 
ที่อยู่ในขอบเขตที่กำหนด 

Prosumer >> Broker >>  
ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ซื้อไฟฟ้าจาก KPX 

ขอบเขตการซื้อขาย ตามที ่KEPCO กำหนด ตามที ่KEPCO กำหนด ภายในพื้นที่จำหน่ายไฟฟ้า 
(Distribution Area) เดียวกัน 

ไม่มีขอบเขต 

ประเภท/ ปริมาณไฟฟ้าที่ซื้อขาย  
▪ ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้า 

    

- เทคโนโลยีแสงอาทิตย์ ไม่ระบุเทคโนโลย ี 
และ ไม่เกิน 1,000 กิโลวัตต์ 

ไม่เกิน 1,000 กิโลวัตต์ ไม่เกิน 1,000 กิโลวัตต์ ไม่เกิน 1,000 กิโลวัตต์ 
- เทคโนโลยีอื่นๆ ไม่เกิน 10 กิโลวัตต์ - ไม่เกิน 1,000 กิโลวัตต์ 

▪ ระบบกักเก็บพลังงาน - - มี มี/ ไม่มี 

▪ ยานยนต์ไฟฟ้า - - - ไม่มีเพดานสูงสุด 
การคำนวณมูลค่าธุรกรรม @ ค่าเฉลี่ยของ SMP  

รายเดือน 
@ ราคาค่าไฟฟ้าขายปลีกNet 

Metering 
@ ราคาที่ตกลงกัน 

รายเดือน 
@ SMP Price ในแต่ละชั่วโมงภายใน 26 

วันนับจากวันซื้อขาย 
การชำระเงิน Cash Payments  

ผ่านระบบ KEPCO 
Cash Payments  
ผ่านระบบ KEPCO 

Cash Payments  
ผ่านระบบ KEPCO 

Cash payments  
ผ่านระบบ KPX 
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5.3.1.4 โครงการที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P 

5.3.1.4.1 โครงการสาธิตเพื่อทดสอบการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างเพื่อนบ้าน (프로슈머 이웃 간 전력거래) 
[13] [14] 

ในการพัฒนารูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P - Direct นั้น Ministry of Trade, Industry 
and Energy (MOTIE) ได้ร่วมมือกับ Ministry of Science and ICT (MSIT) และ Korea Electric Power 
Corporation (KEPCO) ดำเนินโครงการสาธิตในรูปแบบต่างๆ เพื่อทดสอบการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างเพื่อนบ้าน 
(프로슈머 이웃 간 전력거래) ในกลุ ่ม Prosumer ที ่ม ีการติดตั ้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยแผง เซลล์
แสงอาทิตย์บนหลังคาและมีระบบกักเก็บพลังงานและผู ้ใช้ไฟฟ้า  ในกลุ่มคู ่สัญญาประเภทต่างๆ ในกลุ่ม
บ้านเรือนที่อยู่อาศัย อาคารที่อยู่อาศัยและอาคารต่าง ๆ โดยมีเป้าหมายที่จะให้เป็นโครงการต้นแบบในการ
นำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ด้วยเล็งเห็นว่าแนวโน้มการติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยแผง
เซลล์แสงอาทิตย์ในภาคประชาชนขยายตัวอย่างต่อเนื่องในอัตราก้าวกระโดดนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 มีกำลังการ
ผลิตติดตั้ง 198 เมกะวัตต์ เพิ่มเป็น 295 เมกะวัตต์ในปี พ.ศ. 2557 และเพิ่มสูงถึง 428 เมกะวัตต์ในปี พ.ศ. 
2558 ประกอบด้วยโครงการย่อย 4 โครงการ ดังแสดงรายละเอียดในตารางที ่5-6 ซึ่งสรุปข้อมูลโดยสังเขปดังนี ้

1. โครงการสาธิตเพื่อทดสอบการซื้อขายไฟฟ้าระหว่าง Prosumer และผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านที่
อยู่อาศัย (“โครงการสาธิต 1) ดังรูปที ่5-11 เปิดโครงการเมื่อวันที ่10 มีนาคม พ.ศ. 2559 โดยโครงการต้นแบบ
จะดำเนินการที่เขตพื้นที่เมืองซูวอนและเมืองฮงซอน 

 
รูปที ่5-11 รูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าจาก Prosumer กับ ผู้ใช้ไฟฟ้า - ระยะที ่1 [14] 

2. โครงการสาธิตเพื่อทดสอบการซื้อขายไฟฟ้าระหว่าง Prosumer รายใหญ่และผู้ใช้ไฟฟ้าราย
ใหญ่ และ/หรือ กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านที่อยู่อาศัย (대형 프로슈머와 대형 소비자간의 거래) (“โครงการ
สาธิต 2”) เปิดตัวโครงการเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 โดยพื้นที่ดำเนินโครงการ คือ ในเขตทงจัก และ 
เขตชองโด ซึ่งเป็นเขตปกครองของนครปกครองพิเศษโซล [15] [16] 

3. โครงการพัฒนาเว็บไซต์2 เพื่อเป็นช่องทางในการสมัครเข้าร่วมโครงการซื้อขายไฟฟ้าระหว่าง
เพื่อนบ้านในเชิงพาณิชย์ (“โครงการสาธิต 3”) [17] เปิดตัวโครงการในวันที่ 28 กรกฏาคม พ.ศ. 2559 ได้เปิด

 
2 อ้างอิงตัวสะกดตามราชบัณฑิตยสภา ซึ่งเข้าถึงได้จาก https://bit.ly/2I11Hty  

https://bit.ly/2I11Hty
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ให้ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านระบบ Online บนเว็บไซต์ของ KEPCO ได้ โดย KEPCO ทำหน้าที่เป็น
ตัวกลางตลอดทั้งกระบวนการ 

4. โครงการนำเทคโนโลยี  Blockchain เข ้ามาในการซ ื ้อขายไฟฟ้าระหว ่างเพ ื ่อนบ ้าน 
(블록체인으로 이웃 간 전력거래) และ และ โครงการสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ (전기차 충전소) 
(“โครงการสาธิต 4”) เริ่มดำเนินโครงการในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 [18] 

ทั้งนี้ ขั้นตอนการดำเนินงานของโครงการสาธิตส่วนใหญ่เหมือนกัน สถาบันฯ จึงสรุปประเด็น
สำคัญไว้รวมกันในแต่ละขั้นตอน และได้สรุปเปรียบเทียบความแตกต่างของแต่ละโครงการ ดังแสดงในตารางที่ 
5-6 ทั้งนี ้โครงการสาธิต 3 เป็นโครงการพัฒนาช่องทางการรับสมัคร จึงไม่แสดงรายละเอียดในที่นี้



รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 
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ตารางที ่5-6 สรุปเปรียบเทียบหลักการดำเนินโครงการสาธิตเพื่อการทดสอบการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างเพ่ือนบ้านในระยะต่างๆ  

รายละเอียด โครงการสาธิต 1 โครงการสาธิต 2  โครงการสาธิต 4 

รูปทั่วไปของ 
การดำเนินโครงการ 

     
คุณสมบัติทางเทคนิค    

- ระบบผลิตพลังงาน Solar Rooptop ไม่เกิน 1 เมกะวัตต ์ Solar Rooptop ไม่เกิน 1 เมกะวัตต ์ Solar Rooptop ไม่เกิน 1 เมกะวัตต ์
- ระบบกักเก็บพลังงาน Prosumer และผู้ใช้ไฟฟ้า ต้องติดตั้ง N/A N/A 
- สมาร์ทมิเตอร ์ N/A N/A N/A 

ขอบเขตการทดสอบ พื้นที่จำหน่ายไฟฟ้า (Distribution Area)  
ที่เท่ากันในระดับหมู่บ้าน  

ระดับเดียวกันฟีดเดอร์ 
(Feeder) เดียวกัน 

ระดับหม้อแปลง 
(Transformer) เดียวกัน 

N/A N/A 

ระบบปฏิบัติการ 

 
ระบบปฏิบัติการของ KEPCO 

 
ระบบปฏิบัติการของ KEPCO 

 
เพื่มการทดสอบด้วยเทคโนโลยี Block Chain  
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รายละเอียด โครงการสาธิต 1 โครงการสาธิต 2  โครงการสาธิต 4 

ผู้เข้าร่วมโครงการ ▪ Soldae Energy Village มีผู ้ได้รับเลือกให้
เข ้าโครงการจำนวน 4 ราย น ับเป ็น 2 
คู่สัญญา โดย Prosumer มีความต้องการใช้
ไฟฟ้าเฉลี่ย 274 กิโลวัตต์ชั่วโมง โดยสามารถ
ผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ยน 240 กิโลวัตต์ชั่วโมงและ
มีค่าไฟฟ้าเฉลี่ย 104,000 วอน ซึ่งเมื่อจบช่วง
การทดลองซื้อขายแล้วคู่สัญญาทั้งหมดยังทำ
ธุรกรรมซ้ือขายกันต่อไป 

▪ Hongcheon Eco-Energy Town ในเขต
เมืองฮงชอน ซึ่งมีผู้อยู่อาศัยจำนวน 19 
หลังคาเรือน ซึ่ง 11 หลังคาเรือนได้ติดตั้ง
ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยแผงเซลล์
แสงอาทิตย์บนหลังคาและมีระบบกักเก็บ
พลังงาน อย่างไรก็ดีผลการดำเนินงานในเขต
พื้นที่นี้ไม่ประสบผลสำเร็จมากนัก 

รูปแบบที่ 1 : โรงเรียน - อะพาร์ตเมนท ์

▪ Sanghyeon Elementary School (상현초등학교) ซึ่งมี
กำลังการผลิตติดตั ้ง 91 กิโลวัตต์ ได้ร ับคัดเลือกให้เป็น 
Prosumer  

▪ อะพาร์ตเมนต์3 (중앙하이츠빌 아파트) ซึ่งมีจำนวนผู้พัก
อาศัย 544 ครัวเรือน 

รูปแบบที่ 2 : อาคาร - กลุ่มบ้านเรือน 

▪ อาคารฮวาคยอง (화경빌딩) ซึ่งมีกำลังการผลิตติดตั้ง 9 
กิโลวัตต ์ 

▪ ผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อยประเภทบ้านเรือน จำนวน 3 หลัง ซึ่งมี
สัดส่วนการใช้ไฟฟ้าสูงกว่า 400 กิโลวัตต์ชั่วโมงและต้องจ่าย
ค่าไฟฟ้าในอัตราก้าวหน้า 

 

รูปแบบที่ 1 : ระหว่างอะพาร์ตเม้นท์ (Home-to-Home) 
▪ ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยจำนวน 2 รายที่พักอาศัย

อยู่ท่ีโฮงอึนยูอวอนอะพาร์ตเมนต์ (홍은유원 아파트 ) 
และ ผู้ใช้ไฟฟ้า 2 รายที่พักอาศัยอยู่ที ่Humansia 
Apartment (휴먼시아 아파트) [19, p. 27] 

รูปแบบที่ 2 : ระหว่างอาคาร KEPCO (Building-to-Building) 
▪ 9 อาคารของ KEPCO ในพื้นที่ของ KEPCO Human 

Resources Development Institute [20] 
▪ ผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อยประเภทบ้านเรือน จำนวน 3 หลัง ซึ่งมี

สัดส่วนการใช้ไฟฟ้าสูงกว่า 400 กิโลวัตต์ชั่วโมงและต้อง
จ่ายค่าไฟฟ้าในอัตราก้าวหน้า 

 

หมายเหตุ : โครงการสาธิต 3 เป็นโครงการพัฒนาช่องทางการรับสมัคร จึงไม่แสดงรายละเอียดในที่นี ้
สัญลักษณ์สี 
Prosumer แสดงไว้ในฝั่งซ้าย โดยใช้สัญลักษณ์สีเขียว    หมายถึง การจัดส่งเอกสาร และการทำนิติกรรมระหว่างคู่สัญญา 
ผู้ใช้ไฟฟ้า แสดงไว้ในฝั่งขวา โดยใช้สัญลักษณ์สีเทา     หมายถึง การจ่ายเงินค่าไฟฟ้าส่วนที่ผู้ใช้ไฟฟ้าซื้อจาก Prosumer ภายใต้โครงการสาธิต 

 
3 อ้างอิงตัวสะกดตามราชบัณฑิตยสภา ซึ่งเข้าถึงได้จาก http://www.royin.go.th/?knowledges=%e0%b8%84%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%94-
%e0%b9%92%e0%b9%92-%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%99-%e0%b9%92%e0%b9%95%e0%b9%95%e0%b9%91  

http://www.royin.go.th/?knowledges=%e0%b8%84%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%94-%e0%b9%92%e0%b9%92-%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%99-%e0%b9%92%e0%b9%95%e0%b9%95%e0%b9%91
http://www.royin.go.th/?knowledges=%e0%b8%84%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%94-%e0%b9%92%e0%b9%92-%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%99-%e0%b9%92%e0%b9%95%e0%b9%95%e0%b9%91
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รายละเอียดโครงการ 

สถานะการดำเนินโครงการ : โครงการสาธิตทั้งหมดดำเนินโครงการจบแล้วและขยายผลสู่การดำเนินการเชิง
พาณิชย์  

รูปแบบการซื้อขาย : Neighbour Model 

ประเภทตัวกลาง : DSO 

แหล่งเงินทุน : ไม่พบข้อมูล 

อุปกรณ์หลัก : ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์บนหลังคาและระบบกักเก็บพลังงาน 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและบทบาทที่สำคัญ :  

▪ Project Sponsor : MOTIE MSIT และ KEPCO ทำหน้าที่คัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการและติดตามผล 

▪ Counterparty : Prosumer และ ผู้ใช้ไฟฟ้า ที่ได้รับการคัดเลือก ทำหน้าที่ทดสอบการซื้อขายไฟฟ้า 

▪ Agent : KEPCO ทำหน้าที่ตรวจวัดหน่วยพลังงานที่ส่งมอบตามเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายและการชำระราคา
ระหว่างคู่สัญญา โดยในช่วงการดำเนินงานเชิงพาณิชย์นั้น KEPCO จะได้รับผลตอบแทนจากการดำเนินงาน
ในฐานะ Agent ด้วย 

รูปแบบนิติกรรม : Bilateral  

การส่งมอบไฟฟ้า : Virtual Delivery โดยไฟฟ้าส่งผ่านระบบของ KEPCO 

ระบบปฏิบัติการสนับสนุนธุรกรรมการชำระราคา : KEPCO System  

ธุรกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างผู้เกี่ยวข้อง 

 หลักการของโครงการ : การซื้อขายไฟฟ้าส่วนที่ผลิตได้เกินความต้องการใช้งานระหว่าง Prosumer 
และผู้ใช้ไฟฟ้าที่อยู่ในเขตพื้นที่จำหน่ายไฟฟ้า (Distribution Area) ระดับหมู่บ้านเดียวกัน โดยคู่สัญญาทั้งสอง
ฝ่ายจะต้องจับคู่กันมาก่อน และยื่นคำขอเข้ารับร่วมโครงการผ่านระบบการรับสมัครของ KEPCO เพื่อประเมิน
ความเป็นไปได้ทางเทคนิคและทางการเงิน โดย KEPCO จะเป็นผู้บริหารสัญญาซื้อขายไฟฟ้า บันทึกหน่วยไฟฟ้า 
จัดทำใบเรียกเก็บ และธุรกรรมทางการเงิน โดย KEPCO จะได้รับผลตอบแทนจากการดำเนินงาน  

โดยสรุปโครงสร้างบทบาทหน้าที่และผลประโยชน์ที่ผู้เกี่ยวข้องหลักในโครงการจะได้รับดังแสดงใน
ตารางที่ 5-7 

ตารางที ่5-7 โครงสร้างบทบาทหน้าที่และผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องหลักในโครงการ [21] 

ผู้เกี่ยวข้อง Prosumer KEPCO ผู้ใช้ไฟฟ้า 
รายละเอียดธุรกรรม ขายพลังงานไฟฟ้าส่วนที่เกิน

ความต้องการใช้ 
ทำหน้าที่เป็นตัวกลาง ซื้อไฟฟ้าจากเพื่อนบ้าน 

ผลประโยชน์ รายได้จากการขายไฟฟ้า ลดต้นทุนก่อสร้างและ 
ซ่อมบำรุงระบบสายส่ง 

ประหยัดค่าไฟฟ้า 
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1. การรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ จำแนกขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี ้

▪ ช่วงการดำเนินโครงการสาธิต : MOTIE MSIT และ KEPCO เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ 

▪ ช่วงการดำเนินการเชิงพาณิชย์ : ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถยื่นคำขอผ่านระบบอัตโนมัติ
บนเว็บไซต์ของ KEPCO Link : http://cyber.kepco.co.kr (รูปที่ 5-12 และรูปที่ 5-13) โดย KEPCO กำหนด
คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ ดังนี ้

1) กำลังการผลิตติดต้ังของ Prosumer หรือ Agent/Broker ไม่เกิน 1 เมกะวัตต ์

2) Prosumer ที่เป็นผู้ยื่นคำขอเข้าร่วมโครงการจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ไฟฟ้า หรือ 
Agent/ Broker จะต้องได้รับความยินยอมจาก Prosumer และผู้ใช้ไฟฟ้า ที่ประสงค์จะทำธุรกรรมร่วมกัน 

3) Prosumer ที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้จะต้องผลิตไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์
แสงอาทิตย์บนหลังคา ที่มีกำลังการผลิตติดตั้งไม่เกิน 1 เมกะวัตต์ และมีใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า โดยอนุญาต 
Prosumer ดังกล่าว ให้จำหน่ายไฟฟ้าส่วนที่เกินความต้องการให้ผู้ใช้ไฟฟ้าเพื่อนบ้านได ้ 

หมายเหตุ : ค ุณสมบัต ิของ Prosumer ตามเกณฑ์ที่  KEPCO กำหนด อ้างอ ิงจาก 
หลักเกณฑ์การซื้อขายไฟฟ้าสำหรับการซื้อขายไฟฟ้าขนาดเล็กจากพลังงานหมุนเวียน  (소규모전력거래지침) 
ในมาตรา 1 มาตรา 2 และมาตรา 19 

4) Prosumer และผู ้ใช้ไฟฟ้า ต้องอยู ่ในเขตพื้นที ่จำหน่ายไฟฟ้า (Distribution Area) ที่
เท่ากันในระดับหมู่บ้าน (동일배전망, 마을수준) และต้องมีระบบกักเก็บพลังงาน 

หมายเหตุ : ไม่พบข้อมูลที่ระบุรายละเอียดว่า “ระดับหมู่บ้าน” นั้นหมายถึงการควบคุม
ระดับฟีดเดอร ์(Feeder) หรือ ระดับหม้อแปลง (Transformer)  

 
รูปที ่5-12 การสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านระบบ Online บนหน้าเว็บไซตข์อง KEPCO4 

 
4  โครงการสาธิต 3 - ในปี พ.ศ. 2562 สามารถเข้าถึงหน้าจอการสมัคร Online ตาม Link ที่ KEPCO ประชาสัมพันธ์ได้ แต่ 

จากการสืบค้นข้อมูลในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ไม่สามารถเข้าถึงหน้าจอการสมัครเข้าร่วมโครงการในเว็บไซต์ของ 
KEPCO Link : https://cyber.kepco.co.kr/ckepco/front/jsp/ME/A/A/MEAAPP001.jsp เ ม นู 사이버지점 เ ล ื อ ก 

프로슈머 거래 

http://cyber.kepco.co.kr/
https://cyber.kepco.co.kr/ckepco/front/jsp/ME/A/A/MEAAPP001.jsp
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รูปที ่5-13 การสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านระบบ Online บนหน้าเว็บไซตข์อง KEPCO [22] 

2. การประเมินเชิงเทคนิคในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์  และ การตรวจสอบ
ข้อจำกัดในการเชื่อมต่อ : เนื่องจาก Prosumer ที่เข้าร่วมโครงการจะต้องได้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าแล้ว การ
ประเมินเชิงเทคนิคในส่วนนี้จึงไม่อยู่ในขอบเขตของโครงการ 

อย่างไรก็ดีพบว่าในระยะแรกของการเริ ่มดำเนินโครงการที ่เกี ่ยวข้องกับ  Prosumer นั ้น มี
ประเด็นปัญหาเกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงระบบส่งไฟฟ้าในหลายส่วน เพราะระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยง
ระบบจำหน่ายไฟฟ้า กำหนดวัตถุประสงค์หลักเพื่อป้องกันเสถียรภาพของระบบไฟฟ้า จึงกำหนดเงื่อนไขต่างๆ 
เช่น เพดานสูงสุดในการเชื่อมโยง ดังนี้ 1) ไม่เกิน 10-20 เมกะวัตต์ต่อหนึ่งสายจำหน่ายไฟฟ้า (Distribution 
Line) 2) ไม่เกิน 25 เมกะวัตต์ต่อหม้อแปลง (Transformer) และ 3) ไม่เกิน 100 เมกะวัตต์ต่อสถานีส่งไฟฟ้า
ย่อย (Substation) รวมถึงข้อกำหนดทางเทคนิคเกี่ยวกับอุปกรณ ์และผู้รับผิดชอบในเงินลงทุนต่างๆ ไว ้ซึ่งเป็น
อุปสรรคตอ่การเชื่อมโยงระบบของผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดต่ำกว่า 1 เมกะวัตต ์ 

ในที่สุด MOTIE ได้มีประกาศฉบับลงวันที ่21 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ผ่อนผันข้อกำหนดการเชื่อมโยง
ระบบ โดยกำหนดให้ KEPCO มีหน้าที่ในการเตรียมความเพิ่มศักยภาพในระบบไฟฟ้าในส่วน Public Power 
Grid ให้สามารถรองรับการเช่ือมต่อจากผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่มีกำลังการผลิตต่ำกว่า 1 เมกะวัตต ์
โดยต้องรับผิดชอบในเงินลงทุนในส่วนดังกล่าว ขณะที่ผู้ผลิตไฟฟ้าจะรับผิดชอบเงินลงทุนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การเช่ือมโยงระบบ รวมทั้งมีการผ่อนผันเรื่องเกณฑ์อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการเช่ือมโยงระบบ เป็นต้น [23]  

3. การประเมินการผลิตไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้า และ การประเมินพลังงานไฟฟ้าที่ซื้อขาย 

จากการสืบค้นข้อมูลไม่พบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์การประเมินทางด้านเทคนิคสำหรับ
โครงการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างเพื่อนบ้านที่เปิดเผยในสื่อสาธารณะ มีเพียงข้อมูลโดยสังเขปในส่วนของโครงการ
สาธิต 1 ซึ่งพิจารณาจากรูปหลังคาของบ้านเรือนใน Soldae Energy Village ดังแสดงในรูปที่ 5-14 พบว่าการ
ติดตั้งระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาเป็นระบบขนาดเล็กที่มีการติดตั้งกระจายไปเกือบทุกหลังคา
เรือน  
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รูปที ่5-14 Soldae Energy Village, Suwon [24] 

จากรูปที่ 5-15 แสดงตำแหน่งที่ตั ้งของ Prosumer และผู้ใช้ไฟฟ้าที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่  
Soldae Energy Village โดยพื้นที่สีน้ำเงินแสดงตำแหน่งที่ตั้งของคู่สัญญาที่  1 และพื้นที่สีแดงแสดงตำแหน่ง
ที่ตั้งของคู่สัญญาที่ 2 ซึ่งจะเห็นได้ว่าการจับคู่สัญญานั้น คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายที่จับคู่กันมาก่อนมิได้คำนึงถึง
ลักษณะทางกายภาพของคู่สัญญาที่จะต้องมีที่ตั้งติดกันเท่านั้น  แต่มีปัจจัยด้าน ราคา และขนาดการซื้อขาย
ไฟฟ้ามาพิจารณาร่วมด้วย 

 
รูปที ่5-15 ตำแหน่งที่ตั้งของ Prosumer และ ผู้ใช้ไฟฟ้าที่เข้าร่วมโครงการที่ Suwon Soldae Village [25] 

การที่ KEPCO ทำหน้าที่ประเมินความเป็นไปได้ของการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย
โดยพิจารณาจากประวัติการผลิตไฟฟ้า นับเป็นการใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของ KEPCO ในเรื่องการเข้าถึง
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ข้อมูลประวัติการใช้ไฟฟ้าที่ผลิตได้เอง ของ Prosumer และความชำนาญทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับการวิเคราะห์
ข้อมูล เพราะประเทศเกาหลีใต้มีความแตกต่างในฤดูกาลสูงมาก อันจะมีผลต่อปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตและใช้งาน 
KEPCO อาจต้องพิจารณาข้อมูลย้อนหลังมากกว่า 12 เดือน เพื่อให้ KEPCO สามารถประเมินระดับพลังงาน
ไฟฟ้าที่เหมาะสมสำหรับการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างคู่สัญญา 

นอกจากนี้ KEPCO ยังพิจารณาประวัติการใช้ไฟฟ้าของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเปรียบเทียบกับอัตรา
ค่าไฟฟ้าแบบก้าวหน้า เพื่อประเมินผลตอบแทนทางการเงินที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะได้รับ รวมถึงผลตอบแทน
ในส่วนของ KEPCO นำเสนอให้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายพิจารณาด้วย 

4. การจัดทำสัญญา 

จากการสืบค้นข้อมูลไม่พบแบบฟอร์มสัญญาซื้อขายไฟฟ้าตามโครงการนี้เปิดเผยในสื่อสาธารณะ 
ในที่นี้จึงอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การซื้อขายไฟฟ้าสำหรับการซื้อขายไฟฟ้าขนาดเล็กจากพลังงานหมุนเวียน 
(소규모전력거래지침) โดยสรุปสาระสำคัญส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำนิติกรรม ดังนี ้

▪ สัญญาซื้อขายไฟฟ้ามีกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับต้ังแต่วันที่สัญญามีผลบังคับใช้เป็นต้นไป และ
หากไม่มีการบอกเลิกสัญญา ให้ถือว่าสัญญามีผลบังคับใช้ต่อไปภายใต้เงื่อนไขเดิม (อ้างอิง มาตรา 5) และ
สัญญาจะมีอันสิ้นผลทันทีหากพบว่า Prosumer ได้ทำการทุจริตโดยการดัดแปลง หรือ ทำให้มิเตอร์แจ้งข้อมูล
ไม่ถูกต้อง (อ้างองิ มาตรา 12) 

▪ คู่สัญญา คือ Prosumer และ ผู ้ใช้ไฟฟ้าจะต้องจัดทำสัญญาร่วมกัน เพื่อกำหนดจำนวน
พลังงานไฟฟ้าที่จะทำการซื้อขาย ราคารซื้อขาย (วอน/กิโลวัตต์ชั่วโมง) และระยะเวลาการซื้อขาย และในกรณี
ที่มีการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Demand Response ผู้ที่ทำหน้าที่เป็น Demand Response Operator 
จะต้องเป็นคู่สัญญาในสัญญาดังกล่าวด้วย (อ้างอิง มาตรา 19 วรรค 4)  

▪ KEPCO ในฐานะ DSO มีสิทธิที่จะเรียกเก็บค่าดำเนินการต่างๆ เที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย
ไฟฟ้าระหว่างเพื่อนบ้านได ้(อ้างอิง มาตรา 19 วรรค 5) 

▪ บทปรับและเงื่อนไขอื่นๆ: จากการสืบค้นไม่พบข้อมูลในกรณีที่ Prosumer ไม่สามารถส่งมอบ
พลังงานไฟฟ้าได้ตามเงื่อนไขสัญญาซื้อขายไฟฟ้า แต่อนุมานได้ว่า KEPCO จะเป็นผู้จ่ายพลังงานไฟฟ้าส่วนขาด
ทดแทนให้ แต่ไม่มีรายละเอียดเรื่องค่าไฟฟ้าที่ผู้ใช้ไฟฟ้าจ่ายและบทปรับแก่ Prosumer 

อย่างไรก็ดี โครงการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างเพื่อนบ้าน ได้กำหนดเงื่อนไขให้คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย
จะต้องติดตั้งระบบกักเก็บพลังงาน จึงเป็นการลดความเสี่ยงที่ Prosumer จะไม่สามารถส่งมอบพลังงานไฟฟ้า
ลงได้อย่างมีนัยสำคัญ 

5. การซื้อขายไฟฟ้าและการส่งมอบ 

Prosumer ที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานไฟฟ้าด้วยแผงเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาจะเก็บพลังงานที่
ผลิตได้ไว้ในระบบกักเก็บพลังงานของตน และจำหน่ายไฟฟ้าส่วนเกินจากความต้องการใช้ให้แก่เพื่อนบ้านโดย
ส่งเข้าระบบกักเก็บพลังงานของผู้ใช้ไฟฟ้าตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันทั้งสองฝ่าย  โดยเป็นการส่งมอบแบบ 
Virtaual Delivery ผ่านระบบส่งไฟฟ้าของ KEPCO ดังรูปที ่5-16 
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รูปที ่5-16 โครงสร้างการทำธุรกรรมระหว่าง Prosumer ผู้ใช้ไฟฟ้า และ KEPCO [26, p. 173] 

6. การประมวลผล 

ในการดำเนินโครงการสาธิต 1 และ 2 นั้นอนุมานว่า KEPCO ใช้ระบบปฏิบัติการที่มีอยู่ในการ
ดำเนินการ และในการดำเนินโครงการสาธิต 4 นั้น MSIT ได้นำเทคโนโลยี Blockchain และโครงการสถานีอัด
ประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการซื้อขายไฟฟ้าไฟฟ้าระหว่างเพื่อนบ้าน  ซึ่ง
หล ักการค ือ ในการซ ื ้อขายไฟฟ้าผ ่าน Blockchain น ั ้นจะชำระค ่าซ ื ้อขายก ันเป ็น  Energy Points 
(에너지포인트) ซึ่งสามารถนำไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดเพื่อชำระค่าไฟฟ้าหรือนำ Energy Point ไปซื้อไฟฟ้า
จากสถานีอัดประจุไฟฟ้าได้โดยไม่เชื่อมโยงกับระบบการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเลือก
ฟังก์ชั่นการอัดประจุได้ว่าจะเป็นการอัดประจุแบบช้าหรือเร็ว ซึ่งมีอัตราค่าบริการแตกต่างกัน ดังแสดงในรูปที่ 
5-17 

ในการสืบค้นข้อมูลพบว่า KEPCO เปิดเผยข้อมูลโครงการโดยสังเขปเท่านั้น ไม่มีการเปิดเผย
ข้อมูลโครงสร้าง Blockchain และขั้นตอนการทำธุรกรรมระหว่างผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่เปิดเผยผลการทดสอบ 
อย่างไรก็ดีสันนิษฐานว่าการทดสอบระบบน่าจะสำเร็จ เพราะจากการตรวจสอบจากข้อมูลอื่นๆ พบว่าภายหลัง
จากการดำเนินโครงการสาธิตนี้ KEPCO ได้กำหนดแผนขยายผลไปยังพื้นที่ต่างๆ เช่น เมืองอัจฉริยะนาจู (Naju 
Smart City) เป็นต้น 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษารูปแบบและการศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ Peer to Peer (P2P) 

 

หน้าที่ 5-29 
 

 
รูปที ่5-17 โครงสร้างระบบเพื่อการทดสอบการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างเพื่อนบ้าน และ โครงการสถานีอัดประจุ

ไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ โดยใช้เทคโนโลย ีBlockchain [27] 

7. การเก็บข้อมูลจากมิเตอร์และการออกใบแจ้งหนี้ 

การติดตามผลและคำนวณผลประโยชน์แก่คู่สัญญานั้น KEPCO ในฐานะผู้ดูแลระบบสายส่งและผู้
จำหน่ายไฟฟ้าแก่ประชาชน ทำหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลการซื้อขายพลังงานของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจากสมาร์ท
มิเตอร์ และแสดงผลในบิลค่าไฟฟ้า โดยหลักเกณฑ์การซื้อขายไฟฟ้าสำหรับการซื้อขายไฟฟ้าขนาดเล็กจาก
พลังงานหมุนเวียน (소규모전력거래지침) กำหนดหลักปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการตรวจวัดหน่วยพลังงานที่มีการ
ซื้อขาย ดังนี ้

▪ กำหนดให้ต้องมีการติดตั้งมิเตอร์ และ/หรือ อุปกรณ์ประกอบ โดยในกรณีที่มิเตอร์ดังกล่าวมี
คุณสมบัติในการรับและส่งข้อมูลได้ ต้นทุนในการติดตั้งดังกล่าวจะสามารถนำมาเฉลี่ยกันระหว่าง Prosumer 
และ KEPCO ได ้(อ้างอิง มาตรา 6) 

 หมายเหตุ การติดตั้งมิเตอร์จะต้องเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น  

- ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงกับระบบส่งไฟฟ้า (송전용전기설비 이용규정) [28]  

- ระเบียบที่เกี ่ยวข้องกับการเชื่อมโยงระบบจำหน่ายไฟฟ้า  (배전용전기설비 이용규정) 
[29]  

▪ ข้อมูลการซื้อขายไฟฟ้าจะอ้างอิงจากการเรียกข้อมูลจากมิเตอร์  โดยจะเก็บข้อมูลเป็นราย
เดือน ตามเง่ือนไขที่ตกลงในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (อ้างอิง มาตรา 7 และ 8) 

แม้ว่า KEPCO จะมิได้กำหนดเงื่อนไขการติดตั้งสมาร์ทมิเตอร์ไว้ในคุณสมบัติการเข้าร่วมโครงการ 
แต่ KEPCO ได้เริ ่มแผนงานเปลี่ยนมิเตอร์ในระดับบ้านเรือนให้เป็นมิเตอร์ประเภท  Advanced Metering 
Infrastructure (AMI) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 โดยเริ่มดำเนินการในกลุ่มโครงการสาธิตระดับบ้านเรือน 500,000 
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หลัง และแผนงานที่จะติดตั้งมิเตอร์ AMI ให้ได้ครบ 20 ล้านครัวเรือนภายในปี พ.ศ. 2563 ประกอบกับรัฐบาล
ได้กำหนดนโยบายในการเฉลี่ยค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง อนุมานได้ว่า Prosumer ที่เข้าร่วมโครงการจะพิจารณา
เปลีย่นเป็นสมาร์ทมิเตอร์เป็นส่วนใหญ่ ตามนโยบายการสนับสนุนของภาครัฐรองรับ 

ในการประชาสัมพันธ์โครงการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างเพื่อนบ้านนั้น MOTIE และ KEPCO ได้จัดทำ
ตัวอย่างการคำนวณเปรียบเทียบผลประโยชน์ที่คู ่สัญญาแต่ละฝ่ายจะได้รับจากธุรกรรมการซื้อขายไฟฟ้า
ระหว่างเพ่ือนบ้าน ดังรูปที ่5-18 ซึ่งคำนวณบนหลักการดังนี ้

1) Prosumer และ ผู้ใช้ไฟฟ้า ใช้ไฟฟ้าที่ระดับแรงดันต่ำ โดยซื้อไฟฟ้าจาก KEPCO ตามอัตราค่า
ไฟฟ้าขายปลีกสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มบ้านเรือน (ก่อนการปรับโครงสร้าง) ในอัตราก้าวหน้าดังแสดงในตารางที่ 
5-8 

2) Prosumer มีความต้องการใช้ไฟฟ้า 300 กิโลวัตต์ต่อเดือน และมีความสามารถในการผลิต
ไฟฟ้าจากระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยแผงเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาเท่ากับ 100 กิโลวัตต์ต่อเดือน 

3) ผู้ใช้ไฟฟ้า มีความต้องการใช้ไฟฟ้า 500 กิโลวัตต์ต่อเดือน 

 

รูปที ่5-18 ตัวอย่างธุรกรรมระหว่าง Prosumer และ ผู้ใช้ไฟฟ้า [14] 

ในเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการยังได้คำนวณผลประโยชน์ที่คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะได้รับและจัด
แสดงไว้ในบิลค่าไฟฟ้า (รูปที่ 5-19 และรูปที่ 5-20) โดยคำนวณเปรียบเทียบระหว่างกรณีที ่ไม่ได้เข้าร่วม
โครงการกับกรณีที ่เข้าร่วมโครงการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างเพื่อนบ้าน  เพื่อให้ประชาชนเห็นภาพการแสดง
รายละเอียดการซื้อขายไฟฟ้าที่จะถูกแสดงไว้ในบิลค่าไฟฟ้าเดียวกันตามนโยบายของ MOTIE เพื่อให้ง่ายต่อการ
เข้าใจและเช็คสอบประโยชน์ที่ได้รับ 
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รูปที ่5-19 ตัวอย่างใบแจ้งหนี้ของ Prosumer [14] 

 
รูปที ่5-20 ตัวอย่างใบแจ้งหนี้ของผู้ใช้ไฟฟ้า [14] 

สถาบันฯ ได้ตรวจสอบการคำนวณผลประโยชน์ตามบิลค่าไฟฟ้าของคู่สัญญาแต่ละฝ่าย พบว่าการ
คำนวณดังกล่าวอ้างอิงจากอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มบ้านเรือนที่ประกาศใช้  ณ ขณะนั้น ซึ่งเป็น
ช่วงเวลาก่อนการปรับโครงสร้าง โดยค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บ ประกอบด้วย Tariff และ Basic Fee ซึ่งกำหนดเป็น
อัตราก้าวหน้า (Progressive Rate) โดย Basic Fee จะคำนวณบนความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด ดังตารางที ่5-8 
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ตารางที ่5-8 อา้งอิงจากอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มบ้านเรือน (ก่อนการปรับโครงสร้าง) [30, p. 24] 

Monthly Consumption 
(kWh) 

Tariff (KRW/kWh) Basic Fee (KRW) 
Low -Voltage High - Voltage Low -Voltage High - Voltage 

100 kWh or lower 60.7 57.6 410 410 
101 - 200 kWh 125.9 98.9 910 730 
201 - 300 kWh 187.9 147.3 1,600 1,260 
301 - 400 kWh 280.6 215.6 3,850 3,170 
401 - 500 kWh 417.7 325.7 7,300 6,060 

501 kWh or higher 709.5 574.6 12,940 10,760 

การคำนวณผลประโยชน์ของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายดังแสดงในบิลค่าไฟเป็นการเปรียบเทียบระหว่าง 
กรณีที่ Prosumer ใช้ไฟฟ้าที่ผลิตได้ทั้งหมดภายในครัวเรือนของตน และกรณีที่ Prosumer ขายไฟฟ้าส่วนเกิน
จำนวน 100 กิโลวัตตแ์ก่ผู้ใช้ไฟฟ้า ดังแสดงรายละเอียดการคำนวณในตารางที ่5-9 ต่อไปนี ้

ตารางที ่5-9 คำนวณเปรียบเทียบผลประโยชน์ตามโครงการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างเพ่ือนบ้านจากกรณีตัวอย่าง 

รายละเอียด 
Tariff 

(KRW/kWh) 
Low -Voltage 

กรณี 
Prosumer ใช้ไฟฟ้าที่ผลิตได้ 

 กรณี 
Prosumer ขายไฟฟ้าที่ผลิตได้ 

Prosumer ผู้ใช้ไฟฟ้า  Prosumer ผู้ใช้ไฟฟ้า 
100 kWh or lower 60.7 6,070.00 6,070.00  6,070.00 6,070.00 

101 - 200 kWh 125.9 12,590.00 12,590.00  12,590.00 12,590.00 
201 - 300 kWh 187.9  18,790.00  18,790.00 18,790.00 
301 - 400 kWh 280.6  28,060.00   28,060.00 
401 - 500 kWh 417.7  41,770.00    

501 kWh or higher 709.5      
ค่าไฟฟ้าที่ซื้อจาก KEPCO  18,660.00 107,280.00  37,450.00 65,510.00 
Basic Fee1  910.00 7,300.00  1,600.00 3,850.00 
ค่าไฟฟ้าที่จ่ายให้ KEPCO  19,570.00 114,580.00  39,050.00 69,360.00 
ค่าไฟฟ้าที่ซื้อ Prosumer  - -  - 30,000.00 
ค่าไฟฟ้าที่ขายเพื่อนบ้าน     30,000.00 - 
ค่าไฟฟ้าสุทธิ  19,570.00 114,580.00  9,050.00 99,360.00 

ผลประโยชน์ที่ Prosumer และ ผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับ  10,520 15,220 
หมายเหตุ : สกุลเงิน : วอน (KRW) คำนวณตามอัตรากิโลวัตต์สูงสุดที่ซื้อไฟฟ้าจาก KEPCO 

8. การชำระเงิน : ดำเนินการภายใน 30 วันนับจากวันที่ในใบแจ้งหนี้ หากชำระล่าช้าจะมีบทปรับ
ตามที่กำหนดในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 

สำหรับ Business Flow ของโครงการสาธิตการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างเพื่อนบ้านสามารถแสดงได้ดังรูป
ที่ 5-21
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รูปที ่5-21 Business Flow โครงการสาธิตการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างเพื่อนบ้าน
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บทวิเคราะห์เบื้องต้น 

องค์ประกอบที่เอื ้ออำนวยให้เกิดการซื้อขายแบบ P2P ได้สำเร็จ (รวมโครงการสาธิตทั้ง 4 
โครงการ) 

1. วิธีการเข้าร่วมโครงการ คู่สัญญาต้องจับคู่กันมาก่อน และอยู่ภายในกรอบพื้นที่ที่กำหนด โอกาสที่
จะซื้อขายไฟฟ้ากันได้จึงมีสูง และระบบการสมัครที่มีความคล่องตัว โดยสามารถสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ได้
ผ่านเว็บไซต์ของ KEPCO ในการทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ อันเป็นการใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของ 
KEPCO ในมิติต่างๆ เช่น 

▪ ระบบปฏิบัติการทางระบบไฟฟ้าที่เก็บข้อมูลการซื้อขายไฟฟ้าจากมิเตอร ์

▪ ระบบปฏิบัติการเรียกเก็บค่าไฟฟ้า กระบวนการติดตามหนี้ และขั้นตอนการดำเนินงานในการ
ไล่เบี้ยอ่ืน ๆ  

▪ บุคลากรที่มีความรู้เชิงเทคนิค 

2. โครงสร้างค่าไฟฟ้าในอัตราก้าวหน้า (Progressive Rate) ที่มีช่องว่างของช่วงราคามากพอที่จะหา
กำไรจากส่วนต่างราคาได้ 

3. ระบบกักเก็บพลังงาน ที่ช่วยเพิ่มศักยภาพในการสำรองพลังงานที่ผลิตได้ไว้ใช้เอง หรือ ขายให้แก่
ผู้ใช้ไฟฟ้ารายอื่น 

4. การคำนวณค่าไฟฟ้าสุทธิที่สามารถแสดงผลค่าไฟฟ้าสุทธิภายหลังการหักลบหน่วยไฟฟ้า  (Net 
Metering) ทั้งการซื้อขายไฟฟ้าจาก KEPCO และการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างเพื่อนบ้านได้ในใบเสร็จค่าไฟฟ้า
เดียวกัน 

จุดเด่นของโครงการ 

1. หลักการดำเนินงานไม่ซับซ้อนและโอกาสประสบความสำเร็จมีสูง  เพราะ 1) โครงสร้างค่าไฟฟ้า
เป็นแบบอัตราก้าวหน้าที่มีส่วนต่างระหว่างช่วงราคาสูงจนมีโอกาสให้ทำกำไรจากการซื้อขายไฟฟ้าส่วนเกินได้
วิธีการเข้าร่วมโครงการ 2) คู่สัญญาต้องจับคู่กันมาก่อน และอยู่ภายในกรอบพื้นที่ที่กำหนด โอกาสที่จะซื้อขาย
ไฟฟ้ากันได้จึงมีสูง และ 3) KEPCO ในฐานะ DSO เป็นหน่วยงานหลักที่สนับสนุนและขับเคลื่อนโครงการนี้เอง 
โดยใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของ KEPCO ในส่วนการวิเคราะห์ความเห็นไปได้ในการซื ้อขายและเทคนิค 
ระบบปฏิบัติการ และระบบจัดเก็บเงิน  

2. ความสามารถในการส่งมอบไฟฟ้า : Prosumer ที่เข้าร่วมโครงการ จะต้องติดตั้งระบบกักเก็บ
พลังงาน จึงสามารถส่งมอบไฟฟ้าได้แน่นอน 

3. ใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าแบบใบเดียว : รวมรายละเอียดธุรกรรมการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างเพื่อนบ้านไว้
ในใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าปกติ โดยเปรียบเทียบค่าไฟฟ้า “ก่อน” และ “หลัง” เข้าร่วมโครงการ จึงประเมินผล
ประโยชน์จากการซื้อขายไฟฟ้าได้ง่าย 

จุดด้อยของโครงการ 

1. ข้อจำกัดทางกายภาพและทางเทคนิคเป็นประเด็นสำคัญในทางปฏิบัติ  เพราะจำกัดกรอบการซื้อ
ขายให้อยู่ในพื้นที่จำหน่ายไฟฟ้าเดียวกัน และโอกาสที่คู ่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะได้รับผลประโยชน์จากการ
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ดำเนินการจะเกิดขึ้นเมื่อมีส่วนต่างราคา (Price Gap) ของอัตราค่าไฟฟ้าแบบก้าวหน้า (Progressive Rate) ที่ผู้
ซื้อและผู้ขายไฟฟ้าแบกรับอยู่สูง กล่าวคือ  

▪ Prosumer จะต้องมีคุณสมบัติ คือ มีศักยภาพการผลิตไฟฟ้าสูงกว่าความต้องการใช้ไฟฟ้า ซึ่ง
หมายถึงต้องมีความพร้อมในเงินลงทุนอุปกรณ์และจะต้องมีพื้นที่ติดตั้งมากเพียงพอด้วย  ซึ่งคาดการณ์ได้ว่ามี 
Prosumer ที่เข้าข่ายไม่มากนัก  

▪ ผู้ใช้ไฟฟ้า ที่มีการใช้ไฟฟ้าสูงมากและต้องเสียค่าไฟฟ้าในอัตราที่แพงมากมีแรงจูงใจที่จะซื้อ
ไฟฟ้าจาก Prosumer เพื่อถัวเฉลี่ยให้ค่าไฟฟ้ารวมต่ำลง  

▪ โอกาสที่คู ่สัญญาทั้งสองฝ่าย คือ Prosumer และ ผู้ใช้ไฟฟ้าจะจับคู่กันได้มีค่อนข้างน้อย 
เพราะต้องรู้จักกันเป็นการส่วนตัวมาก่อน ไม่มีระบบการจับคู่อัตโนมัติในการอำนวยความสะดวก 
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5.3.1.4.2 โครงการสาธิต Smart Energy Campus (스마트 에너지 캠퍼스)  

KEPCO จัดโครงการสาธิต Smart Energy Campus (스마트 에너지 캠퍼스) กับมหาวิทยาลัย
ต่าง ๆ [31] เช่น มหาวิทยาลัยดงชิน (Dongshin University - 동신대학교), มหาวิทยาลัยชอนนัม (Chonnam 
University - 전남대학교), Gwangju Institute of Science and Technology (GIST) และ มหาวิทยาลัย
ซองคยูนควาน (Sungkyunkwan University - 성균관대학교) เป็นต้น เพื ่อทดสอบการดำเนินโครงการ 
ไมโครกริด ซึ่งมีส่วนของแผนงาน Prosumer อยู่ภายใต้แผนงานหลักนี้ด้วย 

การพัฒนาโครงการสาธิตในมหาวิทยาลัยนี้เป็นส่วนหนึ่งในแผนงาน K-SEM (KEPCO Smart 
Energy Management) ของ KEPCO ซึ่งโดยหลักการ คือ KEPCO จะพิจารณาให้เงินทุนสนับสนุนบางส่วน
ตามข้อเสนอโครงการของมหาวิทยาลัยสำหรับแผนงานบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า  รวมทั้งความช่วยเหลือ
ทางด้านเทคนิค เพื่อทดสอบความเป็นไปได้ทางเทคนิคและการซื้อขายพลังงานไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัย  

รายละเอียดโครงการ 

ในที่นี ้จะกล่าวถึงโครงการสาธิตที่มหาวิทยาลัยชอนนัม  ซึ ่งเป็นการดำเนินโครงการร่วมกับ
มหาวิทยาลัยโฮนัม (Honam University - 호남대학교) มหาวิทยาลัยควางจู  (Kwangju University - 
광주대학교) และ KEPCO KDN Co., Ltd. (한전 KDN) ในรูปแบบ Consortium เพื ่อบริหารระบบผลิต
พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ไมโครกริดและแพลตฟอร์มเพื่อบริหารจัดการพลังงาน ภายในมหาวิทยาลัยทั้ง 3 
แห่งที่เข้าร่วมโครงการ 

สถานะการดำเนินโครงการ: ระยะเวลาดำเนินโครงการ 36 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 - เดือน
เมษายน พ.ศ. 2562 ปัจจุบันดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว [32] 

รูปแบบการซื้อขาย : Marketplace Model  

ตัวกลาง : Agent 

แหล่งเงินทุน : มูลค่าโครงการทั้งสิ้น 274.2 พันล้านวอน คิดเป็นเงินประมาณ 8,226 ล้านบาท (คำนวณที่ 
1,000 วอนเท่ากับ 30 บาท) รวมส่วนเงินลงทุนในระบบกักเก็บพลังงาน ขนาด 1.5 เมกะวัตต์ และสถานีอัด
ประจุไฟฟ้า 2 แห่ง จำนวน 15 พันล้านวอน คิดเป็นเงินประมาณ 450 ล้านบาท (คำนวณที่ 1,000 วอนเท่ากับ 
30 บาท) โดยเป็นลงทุนร่วมกันระหว่าง KEPCO สถาบันเข้าร่วมโครงการ และผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ  

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและบทบาทที่สำคัญ :  

▪ มหาวิทยาลัยชอนนัม ในฐานะผู้พัฒนาโครงการไมโครกริด 4 โครงการ และทำหน้าที่เป็น EP Agent (รูปที่ 
5-22) 

▪ มหาวิทยาลัยโฮนัม และ มหาวิทยาลัยควางจู ในฐานะผู ้พัฒนาโครงการไมโครกริด 1 โครงการ/ 
มหาวิทยาลัย (Remote MG/ EP : MG-EMS) 

▪ ผู ้เชี ่ยวชาญทางด้านเทคนิค ประกอบด้วย KEPCO KDN Co., Ltd., Bosung Powertech Co., Ltd., 
Topinfra Co., Ltd., Man & Computer System Technology Co., Ltd. และ Greentec Co., Ltd. 
และ Easy Server Co., Ltd. 
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รูปที่ 5-22 ภาพรวมระบบไมโครกริดภายใต้โครงการของมหาวิทยาลัยชอนนัม มหาวิทยาลัยควางจ ูและ
มหาวิทยาลัยโฮนัม [33] 

หมายเหตุ :  

MG #1-4 เป็นโครงการไมโครกริดที่อยู่ในมหาวิทยาลัยชอนนัม 

2 Remote MGs เป็นโครงการไมโครกริดของมหาวิทยาลัยควางจูและมหาวิทยาลัยโฮนัม  

ธุรกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างผู้เกี่ยวข้อง [34] 

โครงการสาธิตที่มหาวิทยาลัยชอนนัมนี้เป็นการออกแบบและทดสอบระบบ Multi-Microgrid-EMS 
system ให้สอดคล้องกับรูปแบบการใช้พลังงานไฟฟ้า (Load Patterns) ของแต่ละประเภทอาคารภายใน
มหาวิทยาลัยซึ่งมีโครงสร้างที่แตกต่างกัน ซึ่งโหลดที่ถูกคัดเลือกมาดำเนินโครงการภายในมหาวิทยาลัยชอนนัม
ประกอบด้วย 4 ไมโครกริด ซึ่งแต่ละไมโครกริดจะบริหารการผลิตพลังงานไฟฟ้าโดยประเมินผลร่วมกันระหว่าง
ประมาณการจ่ายไฟฟ้าจากระบบกักเก็บพลังงาน ซึ่งอ้างอิงจากผลประมาณการผลิตไฟฟ้าและประมาณการใช้
ไฟฟ้า ซึ่งเรียกไมโครกริดนั้นว่า Energy Prosumer (EP) ซึ่งจะทำการซื้อขายพลังงานไฟฟ้ากับ EP Agent สรุป
รายละเอียดธุรกรรมโดยสังเขป ดังนี ้

1. การรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ  

KEPCO ได้จัดโครงการให้เงินสนับสนุนจำนวน 30 พันล้านวอน คิดเป็นเงินประมาณ 900 ล้าน
บาท (คำนวณที่ 1,000 วอนเท่ากับ 30 บาท) แก่สถาบันการศึกษาที่ส่งโครงการเข้าร่วมประกวด ซึ่งโครงการที่
มหาวิทยาลัยชอนนัม และสถาบันที่เข้าร่วมโครงการนำเสนอ ได้รับจัดสรรเงินสนับสนุนเท่ากับ 15 พันล้านวอน 
คิดเป็นเงินประมาณ 450 ล้านบาท (คำนวณที ่1,000 วอนเท่ากับ 30 บาท) 
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2. การประเมินเชิงเทคนิคในการติดตั้งระบบผลติไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ / การตรวจสอบข้อจำกัด
ในการเชื่อมต่อ/ การประเมินการผลิตไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้า และ การประเมินพลังงานไฟฟ้าที่ซื้อขาย 

ลักษณะที่สำคัญของโครงการ คือ การทดสอบการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างไมโครกริด ซึ่งแต่ละ 
ไมโครกริดมีสถานะเป็น Prosumer โดยทดสอบจำหน่ายไฟฟ้าส่วนเกินกับ EP Agent โดยที่ 

▪ มหาวิทยาลัยชอนนัม ประกอบด้วย 4 ไมโครกริด มีฐานะเป็น EP : MG-EMS และ EP - 
Agent 

▪ มหาวิทยาลัยโฮนัม ประกอบด้วย 1 ไมโครกริด มีฐานะเป็น EP : MG-EMS 

▪ มหาวิทยาลัยควางจ ูประกอบด้วย 1 ไมโครกริด มีฐานะเป็น EP : MG-EMS 

จากการสืบค้นข้อมูลไม่พบรายละเอียดการประเมินในเชิงเทคนิค และพบรายละเอียดโครงการ
เฉพาะระบบผลิตไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยชอนนัมเท่านั้น โดยระบบไมโครกริดที่เป็น Energy Prosumer ภายใน
มหาวิทยาลัยชอนนัม ประกอบด้วย 4 ไมโครกริด คือ Residential Type MG, Power generation Type 
MG, Office Type MG และ Education Type MG ดังแสดงในรูปที่ 5-23 และเพื่อให้มีความเป็นไปได้ในการ
ซื้อขายไฟฟ้าระหว่างไมโครกริด ในการออกแบบระบบจึงได้คัดเลือกอาคารที่มีรูปแบบการใช้พลังงานไฟฟ้าที่
แตกต่างกัน โดยคำนึงถึง Average Load, Peak Load, Load Pattern และ Power System Configuration 
ของแต่ละไมโครกริดด้วย 

 

รูปที ่5-23 ภาพรวมระบบไมโครกริดภายในมหาวิทยาลัยชอนนัม [35] 

▪ Residential Type MG คือ ระบบไมโครกริดสำหรับหอพักนักศึกษา ซึ่งในช่วงเปิดภาคเรียน
นั้น ความต้องการใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลาเช้าและช่วงเย็นจะค่อนข้างสูง  โดยสัดส่วนความต้องการใช้ไฟฟ้าไม่
แตกต่างกันมากนักระหว่างวันทำการและวันสุดสัปดาห์ โดยที่ Power Load ส่วนใหญ่จะเป็นระบบมอเตอร์ 
(Motor) และความผันผวนในระบบไฟฟ้า (Instantaneous Power Variation) ค่อนข้างสูง  
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ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด (Maximum Peak Load) ประมาณ 400 กิโลวัตต์ โดยมีการ
ติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานขนาดพิกัดความจุพลังงานไฟฟ้า 250 กิโลวัตต์ชั่วโมง [34] เพื่อใช้ทดสอบการซื้อ
ขายไฟฟ้า โดยที่ไม่มีการติดต้ังระบบผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย ์ 

▪ Power Generation Type MG คือ ระบบไมโครกริดสำหรับระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก
แสงอาทิตย์ทั้ง 6 อาคาร โดยทำหน้าที่เป็น Virtual Power Plant (VPP) ซึ่งประกอบด้วย ระบบผลิตพลังงานที่
ติดต้ังอยู่บนอาคารเดิม กำลังการผลิต 165 กิโลวัตต ์และระบบผลิตพลังงานที่ติดตั้งอยู่บนอาคารใหม่ 5 อาคาร 
กำลังการผลิตรวม 675 กิโลวัตต ์[34] 

▪ Office Type MG คือ ระบบไมโครกริดสำหรับอาคารสำนักงานของ Global and Research 
Hub (G&R Hub) ซึ่งแบ่งรูปแบบความต้องการใช้ไฟฟ้าในแต่ละช่วงเวลา ดังนี ้

- วันทำการช่วงเช้า : ความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่เวลา 08.00 น. จนถึงเวลาพัก
เที่ยง 

- วันทำการช่วงพักเที่ยง : ความต้องการใช้ไฟฟ้าจะลดลงจนถึงช่วงเวลาเริ่มงานในภาคบ่าย 

- วันทำการช่วงบ่าย : ความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าจะเพิ่มสูงขึ้นไปจนถึงเวลา 18.00 น. 
และจะทยอยลดลงตามลำดับ  

- วันสุดสัปดาห์นั้นค่อนข้างคงที่ตลอดทั้งวัน 

 ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด (Maximum Peak Load) ประมาณ 250 กิโลวัตต์ ซึ ่งได้รับ
พลังงานไฟฟ้าจากระบบกักเก็บพลังงานขนาดพิกัดความจุพลังงานไฟฟ้า 500 กิโลวัตต์ชั่วโมง และระบบผลิต
พลังงานจากแสงอาทิตย์กำลังการผลิต 50 กิโลวัตต์ ตัวเก็บประจุไฟฟ้า (Load Bank) กำลังการผลิต 100 
กิโลวัตต ์และระบบควบคุม (Load Controller) [34] 

▪ Education Type MG ค ือ  ระบบไมโครกร ิดสำหร ับอาคารหมายเลข  6 ของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งภายในอาคารประกอบด้วยห้องบรรยายและห้องทดลอง ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด 
(Maximum Peak Load) ประมาณ 450 กิโลวัตต์ ในช่วงวันทำการมีสัดส่วนการใช้พลังงานค่อนข้างสูงตลอด
ทั้งวัน โดยที่การใช้พลังงานจะสูงมากในช่วงเวลา 15.00 น. - 17.00 น. และความต้องการใช้ไฟฟ้าโดยรวม
ในช่วงวันสุดสัปดาห์ลดลงแต่รูปแบบการใช้พลังงาน (Pattern) ค่อนข้างใกล้เคียงกับช่วงวันทำการ 

 ระบบไมโครกริดของ Education Type MG ประกอบด้วย ระบบกักเก็บพลังงานขนาดพิกัด
ความจุพลังงานไฟฟ้า 250 กิโลวัตต์ชั่วโมง และระบบผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์กำลังการผลิต 50 กิโลวัตต์ 
สถานอีัดประจุไฟฟ้า 2 หัวจ่าย ขนาด 7.7 กิโลวัตตต์่อหัวจ่าย และอื่นๆ [34] 

โครงสร้างระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการระบบไมโครกริด 

การบริหารระบบไมโครกริด (MG-EMS) ในพื้นที่มหาวิทยาลัยชอนนัมได้ถูกออกแบบเป็น Small-
scale, slim type ที่เหมาะสมกับศักยภาพของระบบผลิตพลังงานขนาดเล็ก โหลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ไม่สูง
มากนัก และสอดคล้องกับรูปแบบการใช้พลังงานของมหาวิทยาลัย โดยใช้ระบบบริหารพลังงานอัตโนมัติซึ่ง
ดำเนินการตามอัลกอริธึม (Algorithm) ที่กำหนด ซึ่งอ้างอิงจากประมาณการผลิตไฟฟ้า และ ประมาณการใช้
ไฟฟ้าดังรูปที่ 5-24 
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ข้อมูลที่จำเป็นต่อการบริหารงานจะถูกส่งผ่านระบบต่างๆ เช่น Power Management System 
(PMS), Building Management System (BMS), PV, ระบบควบคุม (Load Controller) และ MG-RTU ซึ่งมี
ความเร็วในการประมวลผลในระดับวินาที โดยข้อมูลอื ่นๆ เช่น รหัสสภาพภูมิอากาศ (Weather Code) 
อุณหภูมิ และ ความชื ้นในอากาศ (Humidity) จะถูกเชื ่อมโยงเข้าระบบต่างๆ โดยระบบ Application 
Programming Interface (API) ทำให้ข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลถูกต้อง 

 
รูปที ่5-24 Design of Campus multi MG-EMS [35] 

โครงสร้างของระบบแบ่งเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย  

1. Campus MG - EMS ทำหน้าที ่ควบคุมโหลด ระบบพลังงาน และระบบกักเก็บพลังงาน 
รวมถึงการซื้อขายไฟฟ้า (Power) และการตอบสนองด้านโหลด (Demand Resource) กับไมโครกริดอื่น
ภายในโครงการของมหาวิทยาลัยชอนนัม 

2. Energy Prosumer (EP) Agent - EMS ทำหน้าที ่ให้บริการแพลตฟอร์มสำหรับการทำ
ธุรกรรมระหว่างไมโครกริดภายในโครงการของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีฟังก์ชั่นหลัก คือ ระบบการซื้อขายพลังงาน 
(Trading Function) และระบบการชำระราคา (Settlement Function) 

3. Energy Prosumer Market Integrator (EPMI) ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของ EP Agent-EMS 
ในการทำธุรกรรมในการซื้อขายไฟฟ้ากับ KEPCO  
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ระบบฐานข้อม ูลใช้  Open source database (PostgreSQL) และหน้าจอแสดงผลได้ถูก
ออกแบบให้ง่ายต่อการใช้งาน โดยข้อมูลทั้งหมดจะแสดงในหน้าจอเดียวเพื่อลดเวลาการเปลี่ยนหน้าจอเพื่อ
เรียกดูข้อมูลต่าง ดังแสดงในรูปที ่5-25 แบ่งโครงสร้างการแสดงข้อมูลในหน้าจอ ดังนี ้

▪ ฝั่งซ้ายของหน้าจอ ประกอบด้วยแถบคำสั่ง 4 คำสั่ง คือ Device control, App operation 
management, Confirmation of power trading และอ่ืนๆ  

▪ ฝั่งขวาของหน้าจอ ใช้แสดง Schematic diagram ซึ่งสามารถสลับหน้าจอไปดู Real-time 
alarm/event ได ้และสามารถแสดงผลของ Device-specific alarm/event ใน Schematic diagram ได ้

▪ ด้านบนของหน้าจอแสดง Dashboard เป็นการสรุปผลตา่งๆ ให้ง่ายต่ออ่านผลข้อมูลเพ่ือให้ผู้
ควบคุมระบบ (Operator) บริหารงานของไมโครกริดหลายๆ แห่งได้พร้อมกัน โดยข้อมูลที่แสดงผลใน 
Dashboard ประกอบด้วยแถบคำสั่ง 4 คำสั่ง คือ Main, History, Total Information และ Trend/ Report 

 
รูปที ่5-25 Main Screen of Office-Type MG-EMS [35] 

อุปกรณ์ที่มีบทบาทสำคัญในระบบไมโครกริดของมหาวิทยาลัยชอนนัม คือ ระบบกักเก็บพลังงาน 
ซึ่งการใช้งานระบบกักเก็บพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้สามารถบริหารพลังงานในช่วง  Peak Time 
ได้ดีขึ้นรวมถึงช่วยลดค่าไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ลงได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยปัจจัยที่มีผลต่อการวางแผนการใช้
งานระบบกักเก็บพลังงาน ประกอบด้วย  

1. แผนการผลิตไฟฟ้าจากระบบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ และ ประมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า โดย
การจัดทำประมาณการต้องคำนึงถึงข้อมูลสภาพอากาศ ข้อมูลในอดีต และการคัดเลือกแบบคำนวณที่เหมาะสม
เพื่อให้ผลประมาณการใกล้เคียงกับข้อเท็จจริงที่จะเกิดขึ้น ดังแสดงในรูปที่ 5-26 
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รูปที่ 5-26 ตัวอย่าง Load and PV forecasting result of Office-Type MG ในช่วงเวลา 14 วัน [34] 

หมายเหตุ : PGF = Power Generation Forecast (เส้นสีน้ำเงิน) LDF = Load Demand Forecase (เส้นสีส้ม) 

2. แผนการเดินระบบกักเก็บพลังงาน (ESS Scheduling) ซึ่งต้องคำนึงถึงอายุการใช้งานของ
ระบบ และต้นทุนการชาร์จ (Charge) และการใช้ไฟฟ้าจากระบบกักเก็บพลังงาน (Discharge) ดังแสดงในรูปที่ 
5-27 และรูปที่ 5-28 

 
รูปที ่5-27 ตัวอย่าง ESS Scheduling result of Office-Type MG ในช่วงเวลา 14 วนั [34] 

 
รูปที ่5-28 ตัวอย่าง ESS SOC result of Office-Type MG ในช่วงเวลา 14 วัน [34] 

หมายเหตุ SOC = State of Charge 

3. Emergency Control (EMC) เพื่อควบคุมการดำเนินงานในกรณีที่เกิด Fault ในระบบต่างๆ 
เ ช ่ น  Internal Faults, Device Malfunctions, External Faults, Internal Communication Faults, 
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External Communication Faults โดยระบบจะตรวจจับข้อมูลที ่ผิดปกติตามหลักการที ่กำหนดให้เป็น 
Emergency Situations และดำเนินการแก้ไขตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน Fuzzy Module โดยการแสดงผลใน
หน้าจอ EMC ดังแสดงในรูปที ่5-29 

 
รูปที ่5-29 Fault Situation Determination and Fault Recovery [35] 

3. การจัดทำสัญญา 

เน ื ่องจากโครงการนี ้ เป ็นโครงการสาธ ิต  ซ ึ ่งค ู ่ส ัญญาที ่ เก ี ่ยวข ้องได ้ลงนามร ่วมกันใน 
Memorandum of Understanding (MOU) เพื่อการพัฒนาโครงการ และจากการสืบค้นไม่พบข้อมูลว่ามีการ
จัดทำนิติกรรมในรูปแบบ 1) นิติกรรมการซื้อขายไฟฟ้าระหว่าง Prosumer หรือ 2) นิติกรรมการซื้อขายไฟฟ้า
ระหว่าง EP Agent กับ KEPCO สถาบันฯ จึงอนุมานว่าข้อกำหนดในการทำธุรกรรมน่าจะได้ถูกกำหนดไว้ใน 
MOU ดังกล่าว แต่ไม่พบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ MOU ในแหล่งข้อมูลที่เปิดเผยสาธารณะ 

สถาบันฯ ได้ตรวจสอบประเด็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมซื้อขายไฟฟ้าผ่านตัวกลาง 
พบประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุในพระราชบัญญัติพลังงาน (전기사업법) ดังนี ้

1. ตัวกลางที่ทำหน้าที่ซื ้อขายพลังงานไฟฟ้าที่ลดการใช้ลงได้ ตามการตอบสนองด้านโหลด 
เรียกว่าผู้บริหารอุปสงค์ (수요관리사업자) จะต้องทำการซื้อขายในตลาดซื้อขายไฟฟ้า KPX (อ้างอิง Chapter 
4 : Electric Power Market) 

2. ตัวกลางที่ทำหน้าที่เป็นนายหน้าซื้อขายพลังงานไฟฟ้า (소규모전력중개사업자) จะต้องทำ
การรวบรวมกำลังการผลิตจากผู้ผลิตไฟฟ้าเพื่อทำการซื้อขายในตลาดซื้อขายไฟฟ้า  KPX (อ้างอิง Chapter 1 
General Provisions และ Chapter 4 : Electric Power Market) 
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เมื่อพิจารณาจากลักษณะการทำธุรกรรมของมหาวิทยาลัยชอนนัมในฐานะ EP Agent ดังที่จะ
กล่าวถึงรายละเอียดในหัวข้อต่อไป มีความแตกต่างจากตัวกลางทั้ง 2 ประเภทข้างต้น ในมิติต่างๆ ดังนี ้ 

1. EP - Agent ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมธุรกรรมการซื้อขายของ EP : MG-EMS โดยไม่จำกัด
บทบาทเฉพาะการรวบรวมกำลังการผลิตเท่านั้น 

2. EP - Agent ทำธุรกรรมการซื้อขายกับ KEPCO ซึ่งไม่ใช่ตลาดกลางซื้อขายไฟฟ้า 

เนื่องจากในประเทศเกาหลีใต้มีพระราชบัญญัติและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ
ของไมโครกริดเป็นการเฉพาะ จึงมีความเป็นไปได้ที่ธุรกรรมในลักษณะ EP-Agent นี้อยู่ภายใต้ข้อกฏหมายที่
เกี่ยวข้องกับไมโครกริด ซึ่งสถาบันฯ จะแสดงรายละเอียดในเนื้อหารายงานบทที่เกี่ยวข้องกับกฏหมายต่อไป 

4. การส่งคำสั่งซื้อขายและการส่งมอบ 

ในการซื้อขายไฟฟ้านั้น มหาวิทยาลัยชอนนัม ซึ่งทำหน้าที่เป็น EP - Agent ทำหน้าที่บริหารการ
ซื้อขายไฟฟ้าใน 2 ระดับ โดยสรุปสาระสำคัญของรูปที่ 5-30 ดังนี้ 

1. การซื้อขายระหว่างไมโครกริด : ทุก EP : MG-EMS และ EPMI จะต้องส่งข้อมูล เช่น แผนการ
ผลิตพลังงาน ธุรกรรมระหว่างคู่สัญญา การชำระราคา แผนการเดินระบบกักเก็บพลังงานและข้อมูลการซื้อขาย
อื่นๆ ให้แก่ระบบประมวลผลของ EP Agent (เส้นสีฟ้าอ่อน) โดยระบบประมวลผลเป็น Relay system ที่
คำนวณประสิทธิภาพของการซื้อขายพลังงาน และรวบรวมข้อมูลไว้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการทำธุรกรรมเพื่อ
กำหนดเงื่อนไขการชำระราคาและบทปรับในอนาคต 

โดยเมื่อมีการซื้อขายกันระหว่างไมโครกริด ระบบประมวลผลจะสรุปรายละเอียดการซื้อขาย
ไฟฟ้าแจ้งให้แต่ละไมโครกริด (เส้นสีเขียว) ซึ่งไมโครกริดที่มีพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้และสะสมไว้เพียงพอ เช่น 
มหาวิทยาลัยชอนนัม และ มหาวิทยาลัยโฮนัม (แบตเตอรี่สีเขียว) จะทำหน้าที่เป็นผู้ขายไฟฟ้า (แทนด้วย
สัญลักษณ์ไฟฟ้าในวงกลมสีเขียว) และไมโครกริดที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้ามากกว่าความสามารถในการผลิตได้ 
(แบตตารีสีแดง) คือ มหาวิทยาลัยควางจ ูจะทำหน้าที่เป็นผู้ซื้อไฟฟ้า (แทนด้วยสัญลักษณ์ไฟฟ้าในวงกลมสีแดง)  

การคำนวณมูลค่าการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างไมโครกริดจะวัดข้อมูล ณ Point of common 
coupling (PCC) หรือ Link point ที่ตกลงกัน ณ Top Feeder โดยเป็น Virtual Power Trading (เส้นสีเขยีว
ที ่ม ีหัวปลั ๊ก) โดยไม่มีการเชื ่อมโยงระบบโครงข่ายกันจริง  (Without the direct connection of the 
topology)  

2. การซื้อขายระหว่างไมโครกริดกับ KEPCO ซึ่งมหาวิทยาลัยชอนนัมในฐานะ EP Agent จะเป็น
ผู้บริหารการซื้อขายแทนทุกๆ ไมโครกริด ตามเงื่อนไขและหลักการที่ตกลงกับ KEPCO โดยการซื้อไฟฟ้าจาก 
KEPCO แสดงด้วยเส้นสีแดง และการขายไฟฟ้าให้ KEPCO แสดงด้วยเส้นสีน้ำเงิน ซึ่งการส่งมอบพลังงานไฟฟ้า
จะเป็นการเช่ือมโยงเข้ากับระบบสายส่งโดยตรง 

ทั้งนี้ รายละเอียดการส่งคำสั่งซื้อขายของในระดับการซื้อขายระหว่างไมโครกริดและการซื้อขาย
ระหว่างไมโครกริดกับ KEPCO จะอธิบายในหัวข้อถัดไป 
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รูปที่ 5-30 ภาพรวมการบริหารการซื้อขายไฟฟ้าโดย EP Agent - โครงการของมหาวิทยาลัยชอนนัม [36] 

5. การประมูลราคาซื้อขายไฟฟ้า 

ขั้นตอนการส่งคำสั่งซื้อขาย ดังแสดงในรูปที ่5-31 แบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี ้

1. การซื้อขายระหว่างไมโครกริด : EP : MG-EMS ที่ประสงค์จะทำธุรกรรมต้องส่งคำสั่งซื้อ (Bid) 
หรือ คำสั่งขาย (Offer) พร้อมระบุเงื่อนไขอื่นๆ เช่น จำนวนหน่วยที่ต้องการซื้อ และช่วงเวลาที่ต้องการซื้อขาย 
เพื่อการบันทึกข้อมูลธุรกรรมของคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องไว้เป็นหลักฐาน (เส้นสีน้ำเงิน) EP Agent จะเป็นผู้ควบคุม
การซื้อขายซึ่งเป็นระบบประมูลราคา (Bidding)  

MG-EMS ที่ประสงค์จะซื้อไฟฟ้า เรียกว่า MGSell จะเป็นผู้ส่งคำสั่งซื้อ (Bid) (กรอบสีน้ำเงิน) 

MG-EMS ที่ประสงค์จะขายไฟฟ้า เรียกว่า MGbuy จะเป็นผู้ส่งคำสั่งขาย (Offer) (กรอบสีส้ม) 

MG-EMS ที่ไม่ประสงค์จะขายไฟฟ้า ไม่ต้องส่งคำสั่งซื้อหรือขายเข้ามาในระบบ (กรอบสีม่วง) 

EP Agent จะเป็นผู้ควบคุมการซื้อขายซึ่งเป็นระบบประมูลราคา (Bidding) โดยราคาที่ซื้อขาย
จะเป็นไปตามกลไกของอุปสงค์และอุปทาน เรียกว่า MG Market Price โดย EP Agent จะเป็นผู้บริหารการใช้
ไฟฟ้าในภาพรวมและซื้อขายไฟฟ้ากับ KEPCO แทน EP: MG-EMS ต่อไป 

2. การทำธุรกรรมซื้อขายไฟฟ้าระหว่าง EP Agent กับ KEPCO ซึ่งต้องเป็นไปตามข้อกำหนดใน
การซื้อขายไฟฟ้าที่ระหว่างคู่สัญญา โดย EP Agent จะต้องส่งคำสั่งซื้อขายและข้อมูลต่างๆ ตามระเบียบที่
เกี่ยวข้องให้แก่ตลาดซื้อขายไฟฟ้า โดยผู้ควบคุมตลาด (Market Operator) จะเป็นผู้ควบคุมการซื้อขายไฟฟ้า
ซึ่งเป็นระบบประมูลราคา (Bidding) เช่นกัน โดยราคาซื้อขายจะเป็นไปตามอัตรา TOU (เส้นสีเขียว) 
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รูปที ่5-31 Trading Transaction - Smart Energy Campus [33] 

เมื่อพิจารณาจากโครงสร้างธุรกิจข้างต้นจะพบว่าแต่ละมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ  Smart 
Energy Campus ในฐานะ EP : MG-EMS จะได้รับประโยชน์จากส่วนต่างของค่าไฟฟ้าที่ซื ้อขายกัน โดยที่ 
KEPCO ในฐานะผู้ดูแลระบบสายส่งจะได้รับผลตอบแทน เช่น ค่าธรรมเนียมการใช้สายส่ง (Grid Fee) และ
มหาวิทยาลัยชอนนัมในฐานะ EP Agent ซึ่งทำหน้าที่เป็นโบรกเกอร์ก็จะได้รับค่าธรรมเนียมดำเนินการด้วย 

ในการทดสอบผลการดำเนินโครงการของระบบไมโครกริดที่มหาวิทยาลัยชอนนัมพบว่าสามารถ
ลดความต้องการใช้ไฟฟ้าจาก KEPCO ในช่วง Peak ลงได้ร้อยละ 6 และส่วนลงได้ถึงร้อยละ 26 ผ่านกลไกการ
ซื้อขายไฟฟ้าระหว่างไมโครกริด โดยคิดเป็นปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ลดการซื้อลงได้ 900 เมกะวัตตช์ั่วโมง คิดเป็น
มูลค่าประมาณ 95 ล้านวอน และคิดเป็นตันคาร์บอนที่ลดลงถึง 400 ตันคาร์บอน [37] 

6. การประมวลผล 

เนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการสาธิต จึงไม่พบรายละเอียดในขั้นตอนการเก็บข้อมูลจากมิเตอร์
เพื่อการออกใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าและการชำระเงิน แต่การที่ EP Agent จะทำธุรกรรมขายไฟฟ้าส่วนเกินให้แก่ 
KEPCO ได้นั้น มิเตอร์ของ Prosumer จะต้องเชื่อมโยงกับระบบประมวลผลของ KEPCO จึงอนุมานได้ว่าใช้
ขั้นตอนตามระเบียบปฏิบัติปกติของ KEPCO  

สำหรับ Business Flow ของโครงการสาธิต Smart Energy Campus สามารถแสดงได้ดังรูปที ่5-32
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รูปที ่5-32 Business Flow โครงการสาธิต Smart Energy Campus
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บทวิเคราะห์เบื้องต้น 

องค์ประกอบที่เอื้ออำนวยให้เกิดการซื้อขายแบบ P2P ได้สำเร็จ  

1. ระบบกักเก็บพลังงาน ที่ช่วยเพิ่มศักยภาพในการสำรองพลังงานที่ผลิตได้ไว้ใช้เอง หรือ ขายให้แก่
ผู้ใช้ไฟฟ้ารายอื่น 

2. EP Agent และระบบปฏิบัติการต่าง ๆ ที่ช่วยสนับสนุนการทำงานของ EP Agent เพื่อให้การใช้
ไฟฟ้าที่ผลิตได้ภายในไมโครกริดเกิดประโยชน์สูงสุด เพราะมหาวิทยาลัยจัดเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ซึ่งมีต้นทุน
ค่าไฟฟ้าตามอัตราค่าไฟฟ้าก้าวหน้า (Progressive Rate) ที่สูงมาก ดังนั้นการใช้ประโยชน์จากพลังงานไฟฟ้าที่
ผลิตได้อย่างเต็มศักยภาพ เพื่อลดสัดส่วนการซื้อไฟฟ้าจาก KEPCO จะช่วยให้ลดต้นทุนค่าไฟฟ้าลงได้อย่างมี
นัยสำคัญ 

จุดเด่นของโครงการ 

รูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P ภายในไมโครกริด โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายในมหาวิทยาลัยนั้นเป็น
รูปแบบที่ประเทศเกาหลีใต้ให้ความสำคัญมาก โดยกำหนดเป็นแผนงานหลักในการขับเคลื่อนตลาด Prosumer 
เนื่องจากปัจจัยต่างๆ ดังนี ้

1. มหาวิทยาลัยมีศักยภาพในการดำเนินโครงการสูง 

▪ ความพร้อมด้านศักยภาพเชิงพื้นที่  - พื้นที่หลังคาที่มีความพร้อมในการติดตั้งระบบผลิต
พลังงานด้วยแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ระบบกักเก็บพลังงาน และระบบบริหารจัดการพลังงานภายในอาคารอื่น ๆ 
ซึ่งเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และสามารถจัดเป็นศูนย์การเรียนรู้ได้ด้วย 

▪ ความพร้อมในการดำเนินโครงการ เพราะมหาวิทยาลัยมีความพร้อมทั้งเงินทุนและบุคลากร 
ทำให้สามารถลงทุนในโครงการที่มีกำลังการผลิตติดตั้งขนาดใหญ่ได้  ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นคงทางพลังงาน
ตามนโยบาย Distribution Generation ภายใต้แผนพลังงานฉบับที่ 3 

▪ รูปแบบการใช้พลังงานมีความหลากหลาย และสามารถซื้อขายไฟฟ้าที่ผลิตได้เพื่อพึ่งพากัน
ภายในไมโครกริด เพื่อลดค่าไฟฟ้าลงได้อย่างมีนัยสำคัญ 

▪ มหาวิทยาลัยมีโอกาสสร้างรายได้จากการจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าส่วนเกินได้หลายช่องทาง 

2. ความสามารถในการส่งมอบไฟฟ้า : Prosumer ที่เข้าร่วมโครงการ จะต้องติดตั้งระบบกักเก็บ
พลังงาน จึงสามารถส่งมอบไฟฟ้าได้แน่นอน 

จุดด้อยของโครงการ 

การบริหารจัดการการใช้ไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยและระหว่างมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด
นั้นจำเป็นต้องพึ่งพาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพสูงมากในการเชื่อมโยงระบบการผลิตและการ
ซื้อขายพลังงานไฟฟ้าเข้าด้วยกัน ซึ่งจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก  
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5.3.1.4.3 โครงการซื้อขายไฟฟ้าผ่านกลไกของสหกรณ์ในท้องถิ่น 

ในช่วงปี พ.ศ. 2556 ได้เริ่มมีการจัดตั้งสหกรณ์พลังงาน (Energy Coroperative) ในประเทศ
เกาหลีใต้และได้มีจำนวนสหกรณ์พลังงานเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังแสดงในรูปที่ 5-33 โดยคาดว่า ณ เดือน
มกราคม พ.ศ. 2562 มีสหกรณ์พลังงานในประเทศเกาหลีใต้มากกว่า 208 แห่ง โดยเป็นสหกรณ์พลังงานที่
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับพลังงานแสงอาทิตย์สูงถึงร้อยละ 70 

 
รูปที ่5-33 ข้อมูลสถิติสหกรณ์พลังงานในประเทศเกาหลีใต้ [38] 

หลักการของสหกรณ์พลังงาน คือ การรวมตัวกันกลุ่มบุคคลเพื่อการดำเนินโครงการด้านพลังงาน 
ทั้งในลักษณะการลงทุนในโครงการพลังงาน และการขายไฟฟ้าที่ผลิตได้ส่วนเกินให้แก่สหกรณ์ไปบริหารจัดการ
ต่อเพื่อให้เกิดความเกื้อกูลกันในชุมชน โดยการเข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์ซึ่งต้องชำระค่าสมาชิกแก่สหกรณ์
ด้วย และได้รับเงินปันผลที่ต้องจัดสรรอย่างเป็นธรรมเป็นผลประโยชน์ตอบแทน การบริหารงานของสหกรณ์
จะต้องยึดหลักประชาธิปไตย และความสามัคคีในหมู่คณะ สมาชิกทุกคนมี 1 คะแนนเสียงเท่ากัน  

รายละเอียดโครงการ 

สหกรณ์พลังงานซองแดโกล (Sungdaegol Energy Cooperative - 성대골 에너지협동조합) 
จัดตั้งขึ้นในเดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2561 ในลักษณะองค์กรเพื่อหากำไร โดยดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุนใน
โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ การซื้อขายพลังงานไฟฟ้า และการให้ความรู้ด้านต่างๆ 
เกี่ยวกับการดำเนินมาตรการประหยัดพลังงาน  

สหกรณ์พลังงานซองแดโกล จัดเป็นสหกรณ์พลังงานแห่งที่ 3 ที่ได้รับคัดเลือกจาก MOTIE ให้เป็น
โครงการขับเคลื่อนการปฏิรูปภาคอุตสาหกรรมพลังงานประจำปี  พ.ศ. 2562 (2019 년 지역 에너지신산업 

활성화 지원사업) [39] 
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อุปกรณ์หลัก : ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์บนหลังคาและระบบกักเก็บพลังงาน 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและบทบาทที่สำคัญ :  

▪ Project Sponsor : Korean Energy Agency และอำเภอดงจัก (동작구) ในฐานะผู้ให้เงินสนับสนุนจาก
ภาครัฐ สหกรณ์พลังงานซองแดโกล และ H-Energy (에이치에너지) ในฐานะผู้ดำเนินโครงการ โดยใน
โครงการนี้ดำเนินการในรูปแบบ Consortium เพื่อทำหน้าที่บริหารการลงทุนในโครงการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าและระบบกักเก็บพลังงาน รวมถึงการซื้อขายไฟฟ้ากับผู้ใช้ไฟฟ้าและการซื้อขายใน Smart Korea 
Energy Exchange (Smart KPX) 

▪ ผู้ให้เช่าหลังคา ซึ่งจะได้รับผลประโยชน์จากการใช้พลังงานตามสัดส่วนที่ตกลงกัน และรายได้ค่าเช่าหลังคา 
ซึ่งจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าไฟฟ้าโดยรวมให้ลดลงได้ 

▪ สมาชิกสหกรณ์ ซึ่งมีฐานะเป็นผู้ให้เงินสนับสนุนค่าสมาชิกแก่สหกรณ์เพื่อเป็นเงินทุนดำเนินการ 

▪ KPX ในฐานะผู้ซื้อไฟฟ้าจากสหกรณ์ซองแดโกล 

ในรูปแบบธุรกิจนี้ H-Energy ทำหน้าที่เป็นตัวกลางประเภท “นายหน้าซื้อขายพลังงานขนาดเล็ก
จากพลังงานหมุนเวียนและยานยนต์ไฟฟ้า” ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “นายหน้าซื้อขายพลังงานไฟฟ้า” สถาบันฯ 
จึงสรุปขั้นตอนสำคัญในการขึ้นทะเบียนเป็นนายหน้าซื้อขายพลังงานไฟฟ้ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี ้

1. การขึ้นทะเบียนกับ Korea Smart Grid Association (KGSA) : KSGA กำหนดขั้นตอนการขึ้น
ทะเบียนเป็นนายหน้าซื้อขายพลังงานไฟฟ้าไว้ตั ้งแต่วันที่  13 ธันวาคม พ.ศ. 2561 โดยกำหนดกรอบเวลา
ดำเนินการ 14 วัน และไม่มีค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียน โดยสรุปรายละเอียดสำคัญ ดังนี ้[40] 

คุณสมบัติผู้ยื่นขอจดทะเบียน 

 ผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดใน National Technical Qualification Act (국가기술자격법) 
[41] และกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในแต่ละสาขา ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปในสาขาต่างๆ เช่น ระบบสื่อสาร ไฟฟ้า 
เครื่องกล สถาปัตยกรรม สิ่งแวดล้อม หรือ อื่นๆ สามารถยื่นขอจดทะเบียนได้ โดยต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติด้าน
ไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 1 คน 

 หมายเหตุ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น  

▪ Construction Technology Promotion Act (건설기술 진흥법) [42]  
▪ Electric Construction Business Act (전기공사업법) [43]  
▪ Electric Power Technology Management Act (전력기술관리법) [44]  
▪ Information and Communication Construction Business Act (정보통신공사업법) [45] 

 เอกสาร : แผนการดำเนินธุรกิจนายหน้าซื้อขายพลังงานไฟฟ้า และเอกสารอื่นๆ ที่ กำหนด 
โดยยื่นเอกสารที่ KSGA เพื่อนำส่งให ้MOTIE เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 

 บทปรับที่สำคัญ เช่น 
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▪ การไม่ส่งกระแสไฟฟ้าโดยไม่มีเหตุอันควรตามมาตรา 14 ของ Electric Business Act ( 
전기사업법) มีโทษให้จะต้องหยุดดำเนินการเป็นเวลา 3 เดือนและจ่ายค่าปรับ 20 ล้านวอน คิดเป็นประมาณ 
600,000 บาท (คำนวณที ่1,000 วอนเท่ากับ 30 บาท) 

▪ การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัต ิหรือ คำสั่งอ่ืนใดของ MOTIE ตามมาตรา 23 ของ 
Electric Business Act (전기사업법) มีโทษให้จะต้องหยุดดำเนินการเป็นเวลา 1 เดือนและจ่ายค่าปรับ 10 
ล้านวอน คิดเป็นประมาณ 300,000 บาท (คำนวณที ่1,000 วอนเท่ากับ 30 บาท) 

▪ การดำเนินธุรกิจในช่วงที่มีคำสั่งให้หยุดดำเนินการ อาจถูกเพิกถอนใบอนุญาตหรือมีโทษให้
จะต้องหยุดดำเนินการเป็นเวลา 6 เดือนและจ่ายค่าปรับ 40 ล้านวอน คิดเป็นประมาณ 1,200,000 บาท 
(คำนวณที ่1,000 วอนเท่ากับ 30 บาท) 

 จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่า H-Energy ซึ่งเป็นผู้ร่วมดำเนินโครงการกับสหกรณ์พลังงาน
ซองแดโกล ได้จดทะเบียนกับ KSGA เรียบร้อยแล้ว [46] 

2. การขึ้นทะเบียนกับตลาดซื้อขายไฟฟ้าระดับขายส่ง (Wholesale Market)  

สำหรับตลาดไฟฟ้าของประเทศเกาหลีใต้เป็นลักษณะของตลาดที่อิงจากฐานต้นทุนการผลิต
ไฟฟ้า (Cost-based Pool) ประเภทตลาดซื้อขายล่วงหน้า 1 วัน (Day Ahead Market) โดยมี Korea Power 
Exchange (KPX) เป็นผู้ดูแลระบบอย่างเป็นอิสระ (Independent Market Operator) และทำหน้าที่เป็น
สำนักหักบัญชี (Clearing) ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายไฟฟ้า ตลอดจนควบคุมการสั่งการผลิตไฟฟ้า โดยหลักสั่งการ
ผลิตจากราคารต้นทุนต่ำสุดไปยังราคาต้นทุนสูงสุด (Merit Order) 

ดังนั้นนายหน้าซื้อขายพลังงานไฟฟ้าจะต้องขึ้นทะเบียนกับ KPX โดยหลังจากที่ได้รับการ
พิจารณาอนุมัติแล้ว KPX จะบันทึกข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูลการซื้อขายไฟฟ้าและ REC และจะนำส่งข้อมูล
ไปยัง Korea New and Renewable Energy Center (KNREC) บันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูล REC เช่นกัน 
และจะต้องทำการทดสอบการเชื่อมโยงระบบการซื้อขายระหว่างนายหน้าซื้อขายพลังงานไฟฟ้ากับ KPX ด้วย 
[47] ดังแสดงรายละเอียดในรูปที่ 5-34 

 

รูปที ่5-34 ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนทำหน้าที่นายหน้าซื้อขายพลังงานไฟฟ้า 
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สรุปรายละเอียดขั้นตอนการขึ้นทะเบียนสมาชิกกับ KPX [48] 

ผู้ผลิตไฟฟ้าที่มีกำลังการผลิตเกินกว่า 1 เมกะวัตต์และไม่ได้ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโดยตรงกับ 
KEPCO จะต้องขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกกับ KPX ทุกราย และในปี พ.ศ. 2562 KPX ได้อนุญาตให้นายหน้าซื้อ
ขายพลังงานไฟฟ้าดำเนินการรวบรวมพลังงานไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่มีกำลังการผลิต
ติดตั้งต่ำกว่า 1 เมกะวัตต์ และยานยนต์ไฟฟ้า เข้ามาทำการซื้อขายใน KPX ได้ โดยกำหนดขั้นตอนการขึ้น
ทะเบียนสำหรับนายหน้าซื้อขายพลังงานไฟฟ้าและยานยนต์ไฟฟ้าแยกต่างหาก ในที่นี้จะกล่าวถึงขั้นตอนที่
ผู้ผลิตไฟฟ้าและ/ หรือ นายหน้าซื้อขายพลังงานไฟฟ้าดำเนินการในการขึ้นทะเบียนโดยสังเขป ดังนี ้

1. กรอกแบบฟอร ์มใบสมัคร (e-Power Market 계 정 신 청 서) และนำส ่งทางอ ีเมล์  
kpxinfo@kpx.or.kr หรือ โทรสารหมายเลข 061-330-8794 

2. ผู้สมัครจะได้รับบัญชีผู้ใช้งานและรหัสเพื่อเป็นการใช้งานชั่วคราว 

3. ติดตั้งโปรแกรมที่ KPX กำหนดเพื่อดำเนินการบันทึกข้อมูล เรียกข้อมูลชุดนี้ว่า Public 
Certificate 

4. เมื่อได้รับการอนุมัติ บัญชีผู้ใช้งานชั่วคราวจะถูกระงับ และจะถูกเปลี่ยนเป็นบัญชีผู้ใช้งาน
จริงเมื่อมีการบันทึกข้อมูลที่เรียกว่า Official Certificate  

5. Log in เข้าระบบของ KPX เพื่อยื่นใบสมัคร พร้อมนำส่งเอกสารต้นฉบับไปยังหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบของ KPX โดยการยื่นจดทะเบียน ประกอบด้วย 

▪ การจดทะเบียนเป็นสมาชิก โดยสมาชิกที่มีกำลังการผลิตต่ำกว่า 20 เมกะวัตต์ ได้รับ
ยกเว้นค่าธรรมเนียมสมาชิก 

▪ การจดทะเบียนระบบการผลิตพลังงาน กำหนดให้ต้องยื่นคำล่วงหน้าก่อนดำเนินการ
ซื้อขายไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 6 เดือน โดยสรุปกรอบระยะเวลาดำเนินการ โดยสังเขป ดังนี ้

- Central Power Generator (중앙급전발전기) ซึ่งใช้เวลาพิจารณา ประมาณ 6 
เดือน  

- Non Centralize Power Generator (비중앙급전발전기) เช่น ระบบผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์ ใช้เวลาการพิจารณา ประมาณ 3 เดือน  

KPX กำหนดมาตรฐานอุปกรณ์ ระบบสารสนเทศเพื่อการเชื่อมโยงระบบ และข้อกำหนดอื่นๆ 
ในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะอุปกรณ์สำคัญ คือ มิเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้บันทึกข้อมูลการซื้อขาย ดังแสดงในตารางที่ 5-10 

ตารางที ่5-10 Tolerance on Generator Capacity [49] 

Capacity 
Main Metering Facility Check Metering Facility 

Meter Transformer Meter Transformer 
Over 20MW 0.2 class 0.3 class 0.5 class 0.5 class 
10MW to 20MW 0.5 class 0.3 class   
10MW or less 1.0 class 0.5 class -  
Below 500 kw 2.0 class 0.5 class   

Remarks - Test of security : every 2 years/ Certification of meter : 7 yeas  
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 ทั้งนี้ KPX จะทำการทดสอบการเชื่อมโยงระบบการสื่อสารทั้งหมด และภายหลังการทดสอบ
ดังกล่าว ผู้สมัครจะต้องยื่นคำร้องผ่านระบบของ KPX เพื่อการใส่ระบบรักษาความปลอดภัย (Security seal & 
password) แก่ระบบมิเตอร์ที่ใช้บันทึกหน่วยซื้อขายไฟฟ้า โดยต้องยื่นคำร้องล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน 

หมายเหตุ :  

1. การจดทะเบียนระบบกักเก็บพลังงาน กำหนดให้ต้องยื่นคำล่วงหน้าก่อนดำเนินการซื้อขาย
ไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 6 เดือน 

2. ผู้ซื้อไฟฟ้าที่ได้รับอนุญาตให้ทำการซื้อไฟฟ้าใน KPX ได้จะต้องมีความต้องการใช้ไฟฟ้าไม่
น้อยกว่า 30 เมกะโวลท์แอมป ์

ขั้นตอนการซื้อขายพลังงานไฟฟ้าในภาพรวม [48] : ในที่นี้จะแสดงภาพรวมขั้นตอนการซื้อ
ขายพลังงานไฟฟ้าในมิติของการเชื่อมโยงระหว่างตลาดซื้อขายไฟฟ้าขนาดเล็กและตลาดขายส่งไฟฟ้าเพื่อให้เกิด
ความเข้าใจในบริบทเบื้องต้น ดังแสดงในรูปที่ 5-35 และเนื่องจากในทางปฏิบัติจริงจะมีมิติเรื ่องช่วงเวลา
ดำเนินการที่แตกต่างกันนั้น สถาบันฯ จะกล่าวถึงในหัวข้อที่เกี่ยวข้องต่อไป 

1. ผู้จำหน่ายไฟฟ้าขนาดเล็ก ส่งคำสั่งขายนายหน้าซื้อขายพลังงานไฟฟ้า เพื่อการทำธุรกรรม
ซื้อขายกับ KPX ต่อไป โดยรูปแบบพลังงานที่มีการซื้อขายใน KPX แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ซึ่งแต่ละกลุ่มจะทำการ
ซื้อขายกันคนละตลาด สรุปรายละเอียด ดังนี ้

▪ พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้และพลังงานไฟฟ้าที่ลดลงซึ่งทำการซื้อขายกันในตลาดไฟฟ้า 
ประกอบด้วย 

- พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ โดยผลตอบแทนที่จะได้รับแบ่งตามลักษณะได้ 3 กลุ่ม คือ 
Capacity Payment, Energy Payment และ Ancillary Service Payment 

- พลังงานไฟฟ้าท ี ่ลดการใช ้ลงได้  ตามการตอบสนองด้านโหลด (Demand 
Response) ในประเทศเกาหลีใต้จะซื้อขายใน Demand Response Resources (DRRs) Market ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของ KPX 

▪ หนังสือรับรองพลังงานทดแทน (Renewable Energy Certification, RECs)5 ซึ่งจะ
ซื้อขายกันใน REC Market  

2. KPX ประมวลผลคำสั่งซื้อขายไฟฟ้าและ REC รวมทั้งแจ้งผลการซื้อขายให้ผู้เกี ่ยวข้อง
ทราบเพ่ือดำเนินการตามเง่ือนไขที่ได้ซื้อขาย 

3. ผู้จำหน่ายไฟฟ้าขนาดเล็กและ/หรือ REC ปฏิบัติตามเงื่อนไข โดยการส่งมอบพลังงานไฟฟ้า
จะส่งมอบผ่านระบบสายส่งของ KEPCO โดย KEPCO จะทำหน้าที่ส่งมอบไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าต่อไป 

4. ผู้ใช้ไฟฟ้าชำระค่าไฟฟ้าตามอัตรา TOU ให้แก่ KEPCO และ KEPCO ชำระค่าไฟฟ้าให้แก่ผู้
จำหน่ายไฟฟ้าขนาดเล็กในอัตรา SMP ผ่านระบบชำระราคาของ KPX โดย KPX จะคำนวณและหักเงินจาก

 
5  หนังสือรับรองพลังงานทดแทน (Renewable Energy Certification, RECs) เป็นกลไกที่ใช้ติดตามและลงทะเบียนการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงาน

ทดแทน สามารถซื้อขายกันได้อย่างอิสระจากพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ ซึ่งในประเทศเกาหลีใต้กำหนดนโยบาย Renewable Portfolio Standard 
(RPS) ไว้เป็นมาตรฐานสำหรับผู้ประกอบการ ซึ่งผู้ประกอบการสามารถซื้อ RECs จากผู้อื่นเพื่อให้ดำรงสัดส่วน RPS ตามเงื่อนไขได้ เพราะหากไม่
สามารถดำรงสัดส่วน RPS ได้ตามที่กฎหมายกำหนดจะต้องเสียค่าปรับ 
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บัญชีทำธุรกรรมของผู้จำหน่ายไฟฟ้าขนาดเล็ก ซึ่งผู้จำหน่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมีหน้าที่ต้องชำระค่าคอมมิชชั่น
ให้แก่นายหน้าซื้อขายพลังงานไฟฟ้าด้วย 

5. นายหน้าซื้อขายพลังงานไฟฟ้าอาจนำเสนอบริการดูแลและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่างๆ แก่ผู้
จำหน่ายไฟฟ้าขนาดเล็ก ตามเง่ือนไขที่ได้ตกลงกันทั้งสองฝ่ายด้วย 

 

รูปที ่5-35 ขั้นตอนการซื้อขายพลังงานไฟฟ้า [50] 

ธุรกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างผู้เกี่ยวข้อง 

 
รูปที่ 5-36 โครงการของสหกรณ์ซองแดโกล [51] 

▪ สหกรณ์ซองแดโกลจะทำหน้าที ่ระดมทุนจาก
สมาชิกของสหกรณ์เพื่อเป็นเงินทุนในการดำเนิน
เง ิน รวมถ ึงอาจจ ัดหาเง ินก ู ้ ในนามสหกรณ์
เพิ่มเติม เพื่อการลงทุนในโครงการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงการดำเนิน
กิจกรรมต่างๆ กับชุมชนเพื่อการประชาสัมพันธ์
โครงการ  

▪ H-Energy ทำหน้าที่หลัก 2 บทบาท คือ  

1. ในฐานะผู ้เชี ่ยวชาญทางเทคนิคในการดูแล
งานทางด้านวิศวกรรม และระบบบริหารจัด
การพลังงาน  

2. ในฐานะนายหน้าซื ้อขายพลังงานไฟฟ้าแก่
ผู ้เข้าร่วมโครงการ ในการส่งคำสั ่งซื ้อขาย
พลังงานใน KPX  

สรุปภาพรวมธุรกรรมระหว่างผู้เกี่ยวข้อง ดังรูปที่ 
5-36 
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1. การรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ  

ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการทั้งกลุ่มบ้านที่อยู่อาศัยและอาคาร สามารถติดต่อเข้าร่วมโครงการได้ที่
สหกรณ์ซองแดโกล (เบอร์ภายในประเทศเกาหลีใต้ 02-543-0327 หรือ อำเภอทงจัง (เบอร์ภายในประเทศ
เกาหลีใต ้02-820-9739) โดยเงื่อนไขที่สำคัญ ดังนี ้[52] 

1. กำหนดคุณสมบัติที่สำคัญของผู้สม้ครเข้าร่วมโครงการ คือ หลังคาเป็นแนวราบ ขนาดพื้นที่
หลังคาไม่น้อยกว่า 80 ตารางเมตร และไม่มีพื้นที่บังเงาจากสิ่งรอบข้าง  

2. กรณีอาคารที่อยู่อาศัยซึ่งมีการใช้พื้นที่หลังคาร่วมกัน กำหนดเงื่อนไขดังนี ้

▪ อะพาร์ตเมนต์ที่มีลักษณะเป็นวิลล่า (빌라) ซึ่งหมายถึง อะพาร์ตเมนต์ที่มีอายุใช้งาน
ค่อนข้างนานแล้วและความสูงไม่เกิน 5 ชั้น ซึ่งเป็นอาคารที่อยู่อาศัยของหลายครัวเรือนจะต้องได้รับมติยินยอม
ให้ดำเนินการไม่น้อยกว่าสองในสาม 

▪ อะพาร์ตเมนต์ที ่มีลักษณะเป็นซูแทก (다세대주택) ซึ่งหมายถึง อะพาร์ตเมนต์ซึ ่งเป็น
อาคารที่อยู่อาศัยของหลายครัวเรือนที่มีราคาแพง ประกอบด้วย 3-4 ห้องนอนต่อยูนิต จะต้องได้รับมติเอกฉันท์
ให้ดำเนินการ 

นอกเหนือจากเอกสารแสดงรายละเอียดพื้นที่และเอกสารอื่นๆ ตามที่กำหนดแล้ว Prosumer 
จะต้องนำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมซื้อขายไฟฟ้าด้วย ข้อมูลจดทะเบียนพาณิชย์ บัญชีธนาคารที่
จะใช้ในการทำธุรกรรม รายละเอียดทางเทคนิคเกี่ยวกับระบบผลิตไฟฟ้า หมายเลขมิเตอร์ไฟฟ้า เป็นต้น  

2. การประเมินเชิงเทคนิคในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์  และ การตรวจสอบ
ข้อจำกัดในการเชื่อมต่อ  

การประเมินความเป็นไปได้ดำเนินการโดย H-Energy ซึ ่งจะเข้าตรวจสอบพื้นที่หลังคาและ
ประเมินความเป็นไปได้ทางเทคนิคและทางการเงิน อย่างไรก็ดี จากการสืบค้นข้อมูลไม่พบหลักเกณฑ์การ
ตรวจสอบที่เปิดเผยในแหล่งข้อมูลสาธารณะ แต่อนุมานว่าจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานทางวิศวกรรมที่กำหนด
อยู่ในระเบียบหรือกฏหมายที่เกี่ยวข้อง 

3. การจดัทำสัญญาระหว่าง Prosumer กับ Consortium ในฐานะ Agent/ Aggregator 

การจัดทำสัญญาระหว่าง Consortium กับผู้ให้เช่าหลังคา ซึ่งมีอายุสัญญา 15 ปี ครอบคลุมการ
ทำธุรกรรมที่สำคัญ ดังนี ้ดังนี ้ 

1. การเช่าที่ดินเพื่อการลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา 
กำลังการผลิตรวม 500 กิโลวัตต์ แบ่งเป็นการติดตั้งบน 50 พื้นที่ กำลังการผลิตประมาณ 10 กิโลวัตต์ต่อพื้นที่ 
Consortium จะเป็นผู้ลงทุนในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าทั้งหมด โดยได้เปิดให้ผู้สนใจให้เช่าพื้นที่เพ่ือการติดตั้ง
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์บนหลังคาสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยในปีแรกผู้ให้เช่าหลังคาจะได้รับเงิน
สนับสนุนส่วนหนึ่งเพื่อเป็นแรงจูงใจ (Incentive) สำหรับการทำสัญญาเช่า และหลังจากนั้นผู้ให้เช่าหลังคาจะ
ได้รับรายได้เป็นค่าเช่าตลอดระยะเวลา 7 ปี นับตั้งแต่ที่เริ่มผลิตไฟฟ้าเพื่อการจำหน่ายได้ สรุปรายละเอียดค่า
เช่า ดังตารางที ่5-11 
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ตารางที ่5-11 ข้อเสนอค่าเช่าพื้นที ่ (หน่วย : วอนต่อปี) [53] 

กำลังติดต้ัง ค่าเช่าปีที ่1 ค่าเช่าปีที ่2 - 7 ตัวอย่างอาคาร 
30 กิโลวัตต์ 7,500,000 1,950,000 บ้านเรือน สำนักงาน 
100 กิโลวัตต์ 25,000,000 6,500,000 โรงเรียน อะพาร์ตเมนต ์

 
ทั้งนี้ ไม่มีข้อห้ามในส่วนการใช้พื้นที่หลังคาส่วนอื่นที่นอกเหนือจากพื้นที่ที่ให้เช่า  แต่หากการ

ใช้พื้นที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของ Consortium อย่างมีนัยสำคัญ (Adversely Effect) 
ผู้ให้เช่าหลังคาจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายดังกล่าว โดยหากผู้ให้เช่าหลังคาบอกเลิกสัญญาก่อนเวลา 7 ปี 
จะต้องจ่ายค่าปรับให้แก่ Consortium ด้วย 

2. การลงทุนในระบบกักเก็บพลังงาน ซึ่งมีขนาดพิกัดความจุพลังงานไฟฟ้า 2,400 กิโลวัตต์ช่ัวโมง 
แบ่งเป็นการติดตั้งบน 12 พื้นที ่ขนาดพิกัดความจุพลังงานไฟฟ้า 200 กิโลวัตตช์ั่วโมงต่อพ้ืนที่ [54] 

 หมายเหตุ : ไม่มีรายละเอียดของค่าเช่าอาคารที่ติดตั้งระบบกักเก็บพลังงาน 

3. ข้อตกลงการแบ่งผลประโยชน์ (Sharing) ระหว่าง Consortium กับผู้ให้เช่าหลังคา สรุป
สาระสำคัญ ดังนี ้ 

▪ ผู้ให้เช่าพื้นที่หลังคาต้องขายไฟฟ้าที่ผลิตได้ทั้งหมดให้ Consortium ในราคาคงที่ตลอด
ระยะเวลา 15 ปี โดยการบอกเลิกสัญญาภายหลัง 7 ปีแรก สามารถดำเนินการได้โดยต้องได้รับความยินยอม
จากคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย 

▪ ผู้ให้เช่าพื้นที่หลังคาจะได้รับการรับประกันว่าจะไม่มีผลกระทบจากหลังคารั่วซึมอันเนื่อง
มากจากการติดต้ังแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 

▪ ผู้ให้เช่าพื้นที่หลังคาไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 

▪ ผู้ให้เช่าพื้นที่หลังคาจะได้รับกรรมสิทธิ ์ในแผงเซลล์แสงอาทิตย์และอุปกรณ์ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการผลิตไฟฟ้าเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญา 

4. การสั่งซื้ออุปกรณ์และก่อสร้าง โดยทั่วไปการติดตั้งอุปกรณ์ผลิตพลังงานไฟฟ้าจะใช้เวลา
ประมาณ 2 สัปดาห์ (ขึ้นกับสภาพอากาศในแต่ละฤดูกาล) และต้องใช้เวลาเพื่อการขอใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงการทดสอบการติดต้ังทางเทคนิคอีกประมาณ 3-4 เดือน 

5. การผลิตไฟฟ้าและการจำหน่ายไฟฟ้า ให้แก่ KPX และ/หรือ KEPCO โดยบทบาทในการทำ
หน้าที่เป็นนายหน้าซื้อขายพลังงานไฟฟ้านั้นอ้างอิงขั้นตอนปฏิบัติดังที่ได้กล่าวไว้ในหัวข้อถัดไป 

4. การส่งคำสั่งซื้อขาย 

ตลาดซื้อขายไฟฟ้าในประเทศเกาหลีใต้เป็นตลาดซื้อขายล่วงหน้า 1 วัน (Day-Ahead Market) 
การซื้อขายพลังงานไฟฟ้าใน KPX เป็น Blind Bidding คู่สัญญาจึงไม่มีการจัดทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างกนั 
โดยผู้ผลิตไฟฟ้าเสนอขายกำลังการผลิตที่ราคาต้นทุน จึงกล่าวได้ว่ากลไกการซื้อขายไฟฟ้าใน KPX อ้างอิงจาก
ฐานต้นทุนการผลิตไฟฟ้า (Cost-based Pool) โดยผู้ซื้อไฟฟ้ามีฐานะเป็นผู้รับราคา (Price Taker) ตามที่ KPX 
ประกาศ ก่อนวันทำการซื้อขายหนึ่งวัน หรือเรียกว่า Day Ahead หรือ D - 1 Consortium ผู้ผลิตไฟฟ้าที่เสนอ
ขายจะต้องส่งรายละเอียดให้ KPX ดังนี ้
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1. กำลังการผลิตไฟฟ้าพร้อมจ่าย (Availability Capacity) 

2. ต้นทุนหน่วยไฟฟ้าที่ยื ่นเสนอขาย ซึ่งไม่จำเป็นต้องจำแนกองค์ประกอบของต้นทุน เพราะ
ผู้ผลิตไฟฟ้าจะต้องจัดส่งรายละเอียดต้นทุนการผลิตไฟฟ้าให้หน่วยงานควบคุมการดำเนินงานของตลาดที่
เรียกว่า Generation Cost Assessment Committee (GCAC) พิจารณา โดยต้องนำส่งรายงานเกี ่ยวกับ
ต้นทุนคงที่เฉลี่ยต่อป ีเรียกว่า Capacity Cost เป็นรายป ีและ รายงานที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนค่าเชื้อเพลิง ซึ่งเป็น
ต้นทุนผันแปรเฉลี่ยต่อเดือน เรียกว่า Variable Cost เป็นรายเดือน 

5. การประมวลผล 

ภายในเวลา 15.00 น. KPX จะประกาศตารางราคาซื ้อขายในแต่ละชั ่วโมง (Price Setting 
Schedule : PSS) ซึ่งเป็นผลได้จากโปรแกรมคำนวณที่นำปัจจัยสำคัญต่อไปนี้มาประมวลผลร่วมกัน  ดังแสดง
ภาพรวมกระบวนการดำเนินการในรูปที ่5-37 

1. ข้อมูลความต้องการใช้ไฟฟ้าในอดีต สภาพอุณหภูมิและอากาศ เป็นต้น  

2. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ผลิตไฟฟ้าที่เสนอขายพลังงาน ในส่วนของต้นทุนการผลิตและปัจจัยทาง
เทคนิคของโรงไฟฟ้า เช่น อัตราการเร่งเครื่องจนพร้อมส่งไฟฟ้า (Rampting Rate) หน่วยผลิตไฟฟ้าขั้นต่ำ 
(Minimum Output Level)  

ผลลัพธ์ที่ได้ คือ 1) คำสั่งเดินเครื่องโรงไฟฟ้าที่ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยต่ำที่สุดในเบื้องต้น ซึ่งต้องไป
ประมวลผลต่อในขั้นตอนการจัดทำตารางการเดินระบบการผลิตไฟฟ้า และ 2) ราคา System Marginal Price 
(SMP) ในแต่ละชั่วโมง ที่จะทำให้ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าโดยรวมทั้งหมดต่ำที่สุด  

 

รูปที ่5-37 Market Price Setting Procedure [55] 

ในส่วนของราคาที่ระบุไว้ใน PSS คือ ราคาซื้อขายที่ได้จากการประมวลผล โดยองค์ประกอบของ
ราคาซื้อขายจะคำนวณจากต้นทุน 2 ส่วน คือ  

1. ค่าพลังไฟฟ้า (Capacity Payment) โดยราคาจะแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค ฤดูกาล และ 
ชั่วโมง  

2. ค่าพลังงานไฟฟ้า (Energy Payment) ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภทย่อย คือ  

2.1. System Marginal Price (SMP) ดังแสดงในรูปที่ 5-38 จะใช้คำนวณราคาซื้อขายไฟฟ้า
สำหรับกลุ่มโรงไฟฟ้าประเภท Non-base Load Generators Generator เช่น โรงงานไฟฟ้าที่ใช้เชื ้อเพลิง 
LNG และน้ำมัน ซึ่งเป็นกลุ่มที่ใช้เงินลงทุนต่ำ แต่มีต้นทุนค่าเชื้อเพลิงสูงมาก และมีความอ่อนไหวต่อการ
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เปลี่ยนแปลงของราคาเชื้อเพลิงมาก โดยสัดส่วนของโรงไฟฟ้าประเภทนี้คิดเป็นร้อยละ 19 ของกำลังการผลิต
ทั้งหมด  

 

รูปที ่5-38 กระบวนการกำหนด System Marginal Price  

2.2. Base Load Marginal Price (BLMP) จะใช้คำนวณราคาซื ้อขายไฟฟ้าสำหรับกลุ่ม
โรงไฟฟ้าประเภท Base Load Generators Generator เช่น โรงไฟฟ้านิวเคลียร ์และ โรงไฟฟ้าถ่านหิน ซึ่งเป็น
กลุ่มที่ใช้ต้นทุนคงที่ในรูปเงินลงทุนสูง แต่ต้นทุนผันแปรในรูปค่าเชื้อเพลิงไม่มากนัก ซึ่งโรงไฟฟ้ากลุ่มนี้จะมี
ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าที่ค่อนข้างคงที่  เพราะไม่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาเชื ้อเพลิงหรืออัตรา
แลกเปลี่ยน โดยสัดส่วนของโรงไฟฟ้าประเภทนี้คิดเป็นร้อยละ 81 ของกำลังการผลิตทั้งหมด 

ภายในเวลา 18.00 น. KPX จะส่งรายละเอียดตารางการเดินระบบการผลิตไฟฟ้า (System 
Operational Schedule หรือ SOS) ที่คำนวณเพิ่มเติมต่อจากการคำนวณ PSS โดยนำปัจจัยทางเทคนิคอื่นๆ 
มาประมวลผลรวม เช่น ข้อจำกัดของระบบส่งไฟฟ้า (Transmission Constraints) ข้อจำกัดด้านการดำรง
พลังงานสำรอง (Reserve Constraints) เป็นต้น ให้ผู้ผลิตไฟฟ้าที่ชนะการประมูลเพื่อเตรียมแผนการเดินเครื่อง
ผลิตไฟฟ้าให้พร้อมส่งมอบในวันถัดไป โดยสรุปรายละเอียดการคำนวณ PSS และ SOS ดังแสดงในตารางที่ 5-
12 

ตารางที ่5-12 รายละเอียดการคำนวณ PSS และ SOS [56] 

 Price Setting Schedule System Operational Schedule 
Features To produce the hourly SMP in the 

market. 
To product the actual operational 
schedule in considerationof various 
constraints of the power system. 

Input Data ▪ Hourly forecasted load (34 hrs) 
▪ Generation cost curve 
▪ Generator availability 
▪ Technical characteristics of the 

generating units 

▪ Hourly forecasted load (34 hrs) 
▪ Generation cost curve 
▪ Generator availability 
▪ Technical characteristics of the 

generating units 
▪ Transmission constraints 
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 Price Setting Schedule System Operational Schedule 
▪ Reserve constraints 
▪ Heat supply and fuel constraints 
▪ Hydro and pump strorage consraints 

Objective Function Total Generation Cost Minimization 
Disclosure Time 15.00 (D-1) 18.00 (D-1) 

 

6. การส่งมอบพลังงานไฟฟ้า 

ณ วันที่ต้องส่งมอบพลังงานไฟฟ้า หรือเรียกว่า Trading Day หรือ D นั้น ผู้ผลิตไฟฟ้าที่ได้รับการ
คัดเลือกต้องส่งกระแสไฟฟ้าเข้าระบบ KEPCO ตามเงื่อนไขที่กำหนดใน PSS และ SOS โดยข้อมูลจากการจ่าย
ไฟฟ้าเข้าระบบจะถูกนำเข้ามาประมวลผลใน Real Time System Operation ซึ่งจะประมวลผลทุก 5 นาที 
เพื่อปรับการเดินเครื่อง แก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระบบไฟฟ้า รักษาสมดุลของระบบไฟฟ้า และควบคุมต้นทุน
การผลิตไฟฟ้าให้ต่ำที่สุด  

7. การเก็บข้อมูลจากมิเตอร์และการออกบิลเรียกเก็บ 

วันที่ 2 นับจากวันที่ส่งมอบพลังงานไฟฟ้า หรือ D + 2 KPX จะจัดจัดทำรายงานสรุปยอดหน่วย
ไฟฟ้าที่ได้ส่งมอบจริง โดยเปรียบเทียบจากข้อมูลการซื้อขายตามคำสั่งซื้อขาย ข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัด และ
อื่นๆ โดย KPX จะประกาศผลมูลค่าธุรกรรมเพื่อการชำระเงินไว้บนหน้า เว็บไซต์ของ KPX โดยแบ่งเป็น 2 
ช่วงเวลา ดังแสดงในรูปที ่5-39 โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี ้ 

▪ ข้อมูลธุรกรรมเพื่อการชำระเงินเบื้องต้น : คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะได้รับแจ้งผลการคำนวณจาก 
KPX ภายใน 9 วันนับจากวันที่ซื้อขาย ซึ่งหากมีข้อมูลไม่ถูกต้องแต่ละฝ่ายจะต้องแจ้งให้ KPX ตรวจสอบภายใน
กรอบเวลาที่กำหนด 

▪ ข้อมูลธุรกรรมเพื่อการชำระเงินฉบับทางการ : KPX จะแจ้งให้ทราบภายใน 22 วันนับจาก
วันที่ทำการซื้อขาย 

 

รูปที ่5-39 Settlement and Payment Procedure [57] 

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมและภาษีในการซื้อขายผ่าน KPX เช่น ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายไฟฟ้า = 0.098 
วอนต่อกิโลวัตต์ และ อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม = ร้อยละ 10 [58] 
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8. การชำระเงิน 

วันที่ 26 นับจากวันที่ต้องส่งมอบพลังงานไฟฟ้า หรือ D + 26 ผู้ซื้อไฟฟ้าต้องชำระเงินค่าซื้อขาย
พลังงานไฟฟ้าเข้ามายังระบบของ KPX และ KPX จะนำส่งให้กับผู้ขายไฟฟ้าภายในวันเดียวกัน (Same Day 
Transfer) 

สรุปภาพรวมการซื้อขายไฟฟ้าใน KPX นับตั้งแต่การส่งคำสั่งซื้อขาย (ขั้นตอนที่ 4) จนถึงวันที่ได้รับ
ชำระเงิน (ขั้นตอนที ่8) ใช้ระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น 26 วัน ดังแสดงในรูปที่ 5-40 

 

รูปที ่5-40 กระบวนการซื้อขายไฟฟ้าใน KPX [59] 

สำหรับ Business Flow ของโครงการสาธิต Smart Energy Campus สามารถแสดงได้ดังรูปที่  
5-41 
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รูปที ่5-41 Business Flow โครงการของสหกรณ์พลังงานซองแดโกล
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บทวิเคราะห์เบื้องต้น 

องค์ประกอบที่เอื้ออำนวยให้เกิดการซื้อขายแบบ P2P ได้สำเร็จ  

1. ระบบกักเก็บพลังงาน ที่ช่วยเพิ่มศักยภาพในการสำรองพลังงานที่ผลิตได้ไว้ใช้เอง หรือ ขายให้แก่
ผู้ใช้ไฟฟ้ารายอื่น 

2. การใช้จุดแข็งของผู้ร่วมดำเนินโครงการ  

▪ สหกรณ์พลังงานซองแดโกล และ อำเภอดงจัก - การปฏิสัมพันธ์กับชุมชนส่วนการให้องค์
ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าผ่านกิจกรรมต่าง  ๆ ของชุมชน ทำให้ประชาชนทุกวัยมีส่วน
ร่วมกับกิจกรรมของสหกรณ์ และกระตุ้นเกิดการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดไมโครในแทบทุกพื้นที่ และ
เป็นชุมชนต้นแบบให้กับพื้นที่อื่นได้มาศึกษาดูงาน 

  
ประชาชนร่วมประชาสัมพันธ์โครงการ Seongdaegol Energy Café - ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ทั้งหมด 

  
Energy Supermarket ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน คณะผู้มาดูงานของสหกรณ์พลังงานซองแดโกลจากเมืองอินชอน 

▪ H-Energy เป็นผู้เชี ่ยวชาญด้านเทคนิค ที่จะช่วยตรวจสอบศักยภาพเชิงพื้นที่  การติดตั้ง
อุปกรณ์ การขอใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง และดูแลซ่อมบำรุงอุปกรณ์ เพื่อให้ระบบการผลิตพลังงานไฟฟ้าสามารถ
ผลิตไฟฟ้าได้ตามประมาณการ 

▪ KPX มีระบบปฏิบัติการและระเบียบที่ใช้กำกับควบคุมการซื้อขายไฟฟ้าในตลาดกลางซื้อขาย
ไฟฟ้ารองรับอยู่แล้ว จะช่วยคัดกรอง Prosumer ที่มีศักยภาพสามารถเข้าซื้อขายไฟฟ้าและ REC เพิ่มขึ้น อัน
เป็นการแก้ไขข้อจำกัดของโครงการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างเพื ่อนบ้านที ่มีอุปสรรคในการจับคู ่สัญญาและ
ข้อกำหนดที่ต้องอยู่ภายในระบบส่งไฟฟ้าเดียวกันในระดับหมู่บ้าน รวมถึงเป็นการเปิดโอกาสให้ Prosumer 
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เข้ามามีส่วนในตลาด Demand Response เพิ่มขึ้นอันเป็นไปตามแผนนโยบายพลังงาน 4.0 ของประเทศ
เกาหลีใต้ที่ประสงค์จะให้ขยายขอบเขตการดำเนินโครงการ Demand Response ไปสู่ภาคประชาชนให้มาก
ขึ้น 

จุดเด่นของโครงการ 

1. การใช้จุดแข็งของผู้ร่วมพัฒนาโครงการเพื่อแก้ปัญหาข้อจำกัดในเรื่องความสามารถทางเทคนิค
และเงินลงทุนของ Prosumer รัฐบาลจึงสนับสนุนให้เกิดสหกรณ์พลังงานซึ่งทำหน้าที่เป็นทั้งนักลงทุน ผู้บริหาร
โครงการพลังงาน และนายหน้าซื้อขายพลังงานไฟฟ้าขึ้น โดยผู้เป็นเจ้าของหลังคาจะได้รับ 1) ค่าเช่าหลังค่า 2) 
สิทธิในการได้ใช้พลังงานไฟฟ้าฟรีตามส่วน 3) ผลตอบแทนจากการขายไฟฟ้าตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน ซึ่งการ
ดำเนินงานโดยสหกรณ์ซึ่งเป็นผู้นำชุมชนจะช่วยให้การขอมติจากผู้อยู่อาศํยในอาคารชุดเพื่อการติดตั้งระบบ
ผลิตพลังงานและการซื้อขายไฟฟ้าทำได้โดยสะดวกยิ่งขึ้น 

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการแก้ไขข้อจำกัดของโครงการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างเพื่อนบ้าน รัฐบาลจึง
ผลักดันให้มี “นายหน้าซื้อขายพลังงานไฟฟ้าขนาดเล็ก” ที่ทำหน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคที่รวบรวมกำลัง
การผลิตไฟฟ้าเข้าไปขายใน KPX โดยใช้กลไกของ KPX คัดกรอง Prosumer ที่มีศักยภาพเข้าไปทำการซื้อขาย
ในตลาดเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู ้บริโภคภาคครัวเรือนมีบทบาทในตลาด Demand Response ตามแผน
นโยบายพลังงาน 4.0 

2. ความสามารถในการส่งมอบไฟฟ้า : สหกรณ์พลังงานซองแดโกลได้เช่าพื้นที่เพื่อการติดตั้งระบบ
จัดเก็บพลังงาน ขนาดพิกัดความจุพลังงานไฟฟ้า 2,400 กิโลวัตต์ชั่วโมง แบ่งเป็นการติดตั้งบน 12 พื้นที่ ขนาด
พิกัดความจุพลังงานไฟฟ้า 200 กิโลวัตต์ช่ัวโมงต่อพ้ืนที่ 

จุดด้อยของโครงการ 

1. ข้อกำหนด ระเบียบในการซื้อขายไฟฟ้าของ KPX มีความซับซ้อน 

2. ต้นทุนอุปกรณ์ที่สำคัญโดยเฉพาะสมาร์ทมิเตอร์ค่อนข้างสูงและเป็นอุปสรรคต่อการผลักดันให้
ผู ้ผลิตไฟฟ้าเข้าไปทำการซื้อขายใน KPX เพราะในกรณีที่ผู ้ผลิตไฟฟ้าที่เคยขายไฟฟ้าให้กับ KEPCO และ
ประสงค์จะเปลี่ยนมาขายไฟฟ้าให้กับ KPX นั้น ผู้ขายไฟฟ้าจะต้องยกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ KEPCO ก่อน 
ซึ่งผลจากการยกเลิกสัญญาทำให้ KEPCO เรียกคืนมิเตอร์ไฟฟ้าและอุปกรณ์สื่อสารอื่นๆ ทำให้ผู้ผลิตไฟฟ้าต้อง
ใช้เงินลงทุนติดตั้งมิเตอร์ใหม่ ซึ่งมีต้นทุนประมาณ 2 - 4 ล้านวอน หรือ คิดเป็นประมาณ 60,000 - 120,000 
บาท (คำนวณที่ 1,000 วอนเท่ากับ 30 บาท) อย่างไรก็ดี KPX ตระหนักถึงปัญหานี้และอยู่ระหว่างหาแนว
ทางแก้ไข [60] 

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษารูปแบบและการศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ Peer to Peer (P2P) 

 

หน้าที่ 5-64 
 

5.3.1.5 สรุปประเด็นสำคัญของประเทศเกาหลีใต้ 

ในการขับเคลื ่อนให้เกิดธุรกรรมการซื ้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P นั ้น รัฐบาลของ
ประเทศเกาหลีใต้ได้กำหนดนโนบายดำเนินการผ่านหน่วยงานต่างๆ ให้ดำเนินการเป็นพลวัตรคู่ขนานกันไป 
และเพื่อให้เข้าใจในมิติของการประยุกต์นโยบายหรือแผนงานที่บังคับใช้ในประเทศเกาหลีใต้กับบ ริบทของ
ประเทศไทย สถาบันฯ โดยจัดกลุ่มประเด็นสำคัญ ดังนี ้

โครงสร้างอุตสาหกรรมและผู้เกี่ยวข้อง 

▪ แม้ว่าประเทศเกาหลีใต้จะได้เริ่มดำเนินการปฏิรูปโครงสร้างธุรกิจไฟฟ้ามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 แต่
สามารถดำเนินการได้เพียงบางส่วน และโครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้าในปัจจุบัน คือ โครงสร้างตาม Phase I: 
Generation Competition ที่ KEPCO ยังคงมีฐานะเป็นบริษัทแม่ ของ 6 GENCOs จึงอาจกล่าวได้ว่า KEPCO 
มีอำนาจควบคุมตลาดพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดนับตั้งแต่ระบบผลิต ระบบส่งไฟฟ้า และระบบจำหน่าย โดยที่ใน
ประเทศเกาหลีใต้ยังไม่มีการจัดตั้ง Disco หรือ ผู้จำหน่ายไฟฟ้ารายปลีก  

โครงสร้างดังกล่าวมีความใกล้เคียงกับของประเทศไทย ที่มีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
รับผิดชอบในส่วนของการผลิตไฟฟ้าและระบบส่งไฟฟ้าแรงสูง แรงกลาง ซึ่งเทียบเคียงได้กับ KEPCO โดยที่การ
ไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครับผิดชอบในส่วนของระบบส่งไฟฟ้าแรงต่ำ  และการจำหน่ายไฟฟ้า
แก่ผู้ใช้ไฟฟ้ารายปลีก ซึ่งเทียบเคียงได้กับการทำหน้าที่เป็น Disco และ ผู้จำหน่ายไฟฟ้ารายปลีกในประเทศ
เกาหลีใต ้

▪ อำนาจการควบคุมราคาไฟฟ้าโดยภาครัฐ : แม้ว่าประเทศเกาหลีใต้จะได้จัดตั้งตลาดซื้อขายไฟฟ้า 
โดยมี KPX ดูแลก็ตาม แต่จะเห็นได้ว่าภาครัฐยังมีบทบาทในการกำหนดราค่าไฟฟ้าสูงมาก เนื่องจาก 1) ภาครัฐ
โดยหน่วยงานต่างๆ มีหน้าที่ในการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของต้นทุนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าและต้นทุน
เชื้อเพลิง 2) กลไกการซื้อขายของ KPX เป็นแบบ Cost-based pool โดย KPX เป็นผู้สั่งการเดินเครื่องกำเนิด
ไฟฟ้าและกำหนดราคาซื้อขาย SMP ซึ่งผู้ที่สามารถควบคุมต้นทุนการผลิตไฟฟ้าได้ต่ำที่สุดจะมีโอกาสได้รับ
คัดเลือกให้เดินเครื่องการผลิต ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับการเปิดประมูลรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน
ในประเทศไทยที่ใช้วิธีการประมูลราคาซึ่งจะคัดเลือกจากราคาที่ต่ำที่สุดเช่นกัน  

▪ ตัวกลาง : ในประเทศเกาหลีใต้นั ้นมีผู ้ที ่ดำเนินธุรกรรมในลักษณะ “ตัวกลาง” หลากหลาย
รูปแบบ ซึ่งประเทศเกาหลีใต้ให้ความสำคัญและกำหนดเงื่อนไขการควบคุมที่แตกต่างกันไปในแต่ละบทบาท 
โดยคุณสมบัติที่สำคัญของตัวกลาง คือ จะต้องมีคุณสมบัติสำคัญ คือ 1) มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคเพื่อ
การตรวจสอบงานด้านวิศวกรรมของผู้ผลิตไฟฟ้าตามมาตรฐานที่กำหนด และ 2) ความสามารถในการรวบรวม
กำลังการผลิตไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก เพื่อทำให้ต้นทุนในการซื้อขาย (Transaction Cost) ต่ำลงได้ ซึ่ง
ประเทศไทยยังไม่มีตัวกลางที่ทำหน้าที่ในลักษณะดังกล่าว 

▪ ผู้ดูแลธุรกรรมทางการเงิน ประกอบด้วย 1) KPX ซึ่งทำหน้าที่เป็น Clearing House สำหรับ
ธุรกรรมในตลาดซื้อขายไฟฟ้า และ 2) KEPCO ซึ่งเป็นคู่สัญญาหลัก หรือ DSO สำหรับธุรกรรมการซื้อขายนอก
ตลาดซื ้อขายไฟฟ้า ซึ ่งทั ้งสององค์กรมีความน่าเชื ่อถือทางเครดิต  มีความแข็งแกร่งทางการเง ิน มี
ระบบปฏิบัติการและมีประสบการณ์ในธุรกรรมการซื้อขายไฟฟ้ามายาวนาน  ซึ่งความโปร่งใสและความ
น่าเช่ือถือของระบบชำระเงินนับได้ว่าเป็นหัวใจของระบบการซื้อขายไฟฟ้า  
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ปัจจุบันประเทศไทยไม่มีตลาดกลางซื้อขายไฟฟ้า และหน้าที่ในการดูแลธุรกรรมทางการเงินอยู่ใน
ความรับผิดชอบของแต่ละการไฟฟ้า เนื่องจากเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับผู้ผลิตไฟฟ้าหรือผู้ใช้ไฟฟ้า  ดังนั้น 
ประเด็นนี้จึงนับว่าเป็นประเด็นสำคัญต่อการพัฒนาให้มีการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P 

ระบบปฏิบัติการสนับสนุน  

▪ ระบบดิจิทัล : ในส่วนงานบริหารระบบไฟฟ้าให้มีความทันสมัยนั้น ทั้งประเทศเกาหลีใต้และ
ประเทศไทยต่างให้ความสำคัญกับอุปกรณ์สมาร์ทมิเตอร์  โดยได้กำหนดเป็นนโยบายการเปลี่ยนมิเตอร์จาน
หมุนให้เป็นมิเตอร์ประเภท Advanced Metering Infrastructure อยู ่ในแผนงานที ่ชัดเจน อาจมีความ
แตกต่างกันในเรื่องขั้นตอนดำเนินการ กรอบเวลา และเงื่อนไขของนโยบายกระตุ้นภาคประชาชน 

▪ ระบบสารสนเทศ : ประเทศเกาหลีใต้นับว่ามีจุดแข็งอย่างยิ่งในเรื่องระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
บรอดแบรนด์ที่ได้รับการจัดอันดับว่าเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพสูงสุดลำดับต้นๆ ของโลก ซึ่งเป็นโครงสร้าง
พื้นฐานที่สำคัญที่รองรับการดำเนินธุรกรรม P2P ในส่วนพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียน เพราะ
การเพิ่มขึ้นของพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในระบบไฟฟ้าของประเทศมีผลทำให้ค่าความเฉื่อยของ
ระบบ (System Inertia) ของระบบลดลง รวมทั้งมีผลต่อความไวต่อความผันผวนและมีความถี่เบี่ยงเบน 
(Frequency) เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตไฟฟ้าจากระบบแสงอาทิตย์ที่ใช้อินเวอร์เตอร์ (Inverter) 
ซึ่งเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์หลักนั้นมีความไวต่อการส่งไฟฟ้าเข้าระบบมากกว่าระบบการผลิตไฟฟ้าแบบ
ดั้งเดิมที่ใช้พลังงานกลในการขับเคลื่อนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ระบบสารสนเทศที่มีความเร็วในการส่งข้อมูลและ
ระบบประมวลผลที่มีประสิทธิภาพสูงจึงมีความสำคัญมากในการบริหารสมดุลของระบบไฟฟ้า ซึ่งในบริบทนี้
เป็นประเด็นสำคัญอย่างยิ่งสำหรับประเทศไทย 

▪ ระบบกักเก็บพลังงาน : ประเทศเกาหลีใต้ให้ความสำคัญกับระบบกักเก็บพลังงานมาก โดยในการ
เข้าร่วมธุรกรรมซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P บางโครงการได้กำหนดเงื่อนไขที่ผู้ผลิตไฟฟ้าจะต้องติดตั้งระบบกักเก็บ
พลังงานไว้ด้วย เพื่อวัตถุประสงค์ คือ 1) สร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าที่เข้าร่วมธุรกรรมว่า Prosumer มี
ศักยภาพในการส่งมอบพลังงานไฟฟ้าได้จริง และ 2) ระบบกักเก็บพลังงานนับเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยดูด
ซับพลังงานไฟฟ้าส่วนที่เกินและส่งไฟฟ้าเข้าระบบสำหรับส่วนที่ขาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งประเทศเกาหลี
ใต้ได้กำหนดขอบเขตการกำหนดมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับระบบกักเก็บพลังงานให้ครอบคลุมถึงอุปกรณ์ต่างๆ  
ของผู้ใช้ไฟฟ้าภาคประชาชนที่อาจต้องมีการเช่ือมต่อกับระบบกกัเก็บพลังงานโดยตรงในอนาคตอีกด้วย  

▪ ระบบปฏิบัติการซื้อขายไฟฟ้า : ปัจจุบันยังไม่มีการอนุญาตให้ภาคเอกชนเข้ามาทำหน้าที่เป็น
ผู้บริหารระบบปฏิบัติการซื้อขายไฟฟ้า จากการสืบค้นข้อมูลพบเพียงโครงการสาธิตที่ดำเนินการโดย MOTIE 
และ KEPCO รวมถึงมีการให้เงินสนับสนุนเพ่ือการพัฒนาระบบเท่านั้น 

ธุรกรรมการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P  

แม้ว่าหน่วยงานภาครัฐของประเทศเกาหลีใต้จะมีบทบาทที่ชัดเจนในการผลักดันให้เกิดการซื้อขาย
ไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่มีกำลังการผลิตต่ำกว่า  1 เมกะวัตต์ ในรูปแบบ P2P ทั้งในส่วน
ของการให้เงินสนับสนุนในการพัฒนาโครงการสาธิต ระบบปฏิบัติการรองรับการทำธุรกรรมซื้อขาย รวมถึงการ
ออกกฎหมายใหม่ และ/ หรือ ผ่อนปรนกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติที่มีอยู่หลายประการ เช่น การแก้ไข/เพิ่มเติม
พระราชบัญญัติพลังงาน การผ่อนผันหลักเกณฑ์ทางเทคนิคการเชื่อมโยงกับระบบส่งไฟฟ้า  การอนุญาตให้มี
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นายหน้าซื้อขายพลังงานไฟฟ้า เป็นต้น แต่อย่างไรก็ดี ผู ้เชี ่ยวชาญในประเทศเกาหลีใต้หลายภาคส่วนให้
ความเห็นว่าสถานะการดำเนินโครงการในภาพรวมยังเป็นการพัฒนารูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P ใน
ระยะแรก เพราะการแก้ไข ปรับปรุง หรือ ร่างกฎหมายใหม่นั้นยังอยู่ในช่วงของการดำเนินการ ซึ่งต้องใช้
ระยะเวลาตามกระบวนการค่อนข้างนาน อีกทั้งระบบปฏิบัติการสนับสนุนอีกหลายส่วนยังอยู่ในช่วงการพฒันา 
หรือ การทดสอบ ซึ่งทั้งสองปัจจัยทำให้การพัฒนาธุรกรรมการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P ในเชิงพาณิชย์ยังมี
ข้อจำกัดค่อนข้างมาก  
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5.3.2 ประเทศเนเธอร์แลนด์ 

5.3.2.1 โครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้า 

ใน พ.ศ. 2539 สหภาพยุโรปได้มีการกำหนดให้สมาชิกเปิดเสรีในธุรกิจไฟฟ้า ทั้งด้านการผลิต การ
ส่งไฟฟ้า และการจำหน่ายไฟฟ้า (Liberalization) รวมถึงการลดบทบาทการกำกับดูแลและการแปรรูปของ
การไฟฟ้า (Deregulation & Privatization) ด้วยเหตุข้างต้น ประเทศเนเธอร์แลนด์ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกของ
สหภาพยุโรปจึงได้ปฏิบัติตามกรอบนโยบายด้านพลังงานไฟฟ้าของสหภาพยุโรปโดยเปิดเสรีตลาดไฟฟ้า ทั้งใน
ส่วนของการลดบทบาทการกำกับดูแลและแปรรูปการไฟฟ้า ใน พ.ศ. 2541  

จากนั้นประเทศเนเธอร์แลนด์ได้ปรับเปลี่ยนกฎหมายเกี่ยวกับการไฟฟ้า (Electricity Law) ใน พ.ศ. 
2546 และ พ.ศ. 2552 เพื่อรองรับนโยบายการเปิดเสรี ทั้งนี้ กฎหมายไฟฟ้าของประเทศเนเธอร์แลนด์อนุญาต
ให้ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถเลือกซื้อไฟฟ้าจากผู้จำหน่ายไฟฟ้าได้อย่างเสรี  เพื่อกระตุ้นการแข่งขันระหว่างผู้จำหน่าย
ไฟฟ้า ซึ่งนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบไฟฟ้า  

ปัจจ ุบ ันโครงสร ้างธ ุรก ิจไฟฟ้าในประเทศเนเธอร ์แลนด์ประกอบไปด้วย  การผลิตไฟฟ้า 
(Generation) การซื้อขายไฟฟ้า (Trade) การส่งไฟฟ้า (Transmission) การแจกจ่ายไฟฟ้า (Distribution) 
และการจำหน่ายไฟฟ้า (Sale) รายละเอียดแสดงในรูปที่ 5-42 และนิยามของแต่ละหน่วยงานได้อธิบายไว้ใน
ตารางที ่5-13 [61]  

 

รูปที ่5-42 แสดงห่วงโซ่ธุรกิจไฟฟ้าของประเทศเนเธอร์แลนด์ [61] 
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ตารางที ่5-13 สรุปบทบาทหน้าที่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงสร้างธุรกิจไฟฟ้าของประเทศเนเธอร์แลนด์ 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง บทบาทและหน้าที่ 
ผู้ผลิตไฟฟ้า 
(Producer) 

มีหน้าที่ผลิตไฟฟ้าและส่งกระแสไฟฟ้าเข้าระบบโครงข่ายไฟฟ้า สำหรับไฟฟ้าที่ผลิตในประเทศ
เนเธอร์แลนด์มาจากเชื้อเพลิงมาจากฟอสซิล นิวเคลียร์และพลังงานหมุนเวียน ผู้ผลิตไฟฟ้าราย
ใหญ่ได้แก ่Nuon, Essent, Electrabel, Intergen, Delta, Eneco และ E.ON 

Prosumer ส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และใช้ไฟฟ้าที่ตัวเองผลิตได้ 
ผู้ดำเนินการด้านตลาด 
(Market Operator) 

มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการด้านตลาดไฟฟ้าและการชำระเงินระหว่างผู้ผลิต ผู้ขายไฟฟ้า
และลูกค้าเพื่อสร้างความโปร่งใสในการซื้อขายไฟฟ้า นอกจากนี้ หน้าที่ที่รับผิดชอบยังรวมถึงการ
รับประกันการส่งมอบและชำระเงินของการซื้อขายไฟฟ้า ทั้งนี้ ตลาดซื้อขายไฟฟ้าที่ประเทศ
เนเธอร์แลนด์ประกอบด้วย 3 ตลาด ได้แก่ ตลาดซื้อขายล่วงหน้า (Forward Market) ตลาดซื้อ
ขายแบบทันทีระหว่างวัน (Spot Market) และ ตลาดเพื่อความสมดุลไฟฟ้าระหว่างอุปสงค์และ
อุปทานไฟฟ้า (Balancing Market) 

ผู้ดำเนินการเกี่ยวกับ
ระบบส่งไฟฟ้า 
(Transmission 
System Operator-
TSO) 

เป็นผู้ดูแลระบบส่งไฟฟ้าแรงดันสูง (110 kV) เพื่อความปลอดภัยและการทำงานของเครือข่าย
ไฟฟ้าของประเทศ รวมถึงการรักษาสมดุลระหว่างความต้องการใช้ไฟฟ้าและการผลิตไฟฟ้าของ
ระบบไฟฟ้า ผู้ดำเนินการในส่วนนี้เป็นรัฐวิสาหกิจของประเทศเนเธอร์แลนด์ คือ TenneT ซึ่งทำ
หน้าที่รักษาสมดุลโครงข่ายไฟฟ้า (Grid) และจัดการปริมาณไฟฟ้าสำรองให้เหมาะสมเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงระหว่างอุปสงค์การใช้ไฟฟ้าและอุปทานในการผลิตไฟฟ้า เนื่องจาก TenneT ต้อง
รับผิดชอบดูแลทุกฝ่ายที่เชื่อมต่อกับกริด จึงกำหนดให้ผู้ที่เชื่อต่อกับกริดทุกฝ่ายแจ้งแผนการผลิต
ไฟฟา้และการใช้พลังงานที่วางไว้ล่วงหน้าหนึ่งวันกับ TenneT โดยผ่าน e-program 

ผู้ดำเนินการระบบ
จำหน่ายไฟฟ้า 
(Distribution 
System Operation-
DSO) 

มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดหาและดำเนินการส่งไฟฟ้าในระบบจำหน่ายที่แรงดันต่ำและกลาง 
นอกจากนี้ DSO ยังรับผิดชอบด้านการควบคุมแรงดันไฟฟ้าและการจัดการพลังงานส่วนรีแอกทีฟ
ภายในระบบไฟฟ้า DSO ในประเทศเนเธอร์แลนด์มีจำนวน 7 บริษัท ซึ่งทำงานในภูมิภาคต่าง ๆ 
ในประเทศ ได ้แก่  Coteq Netbeheer, Enduris, Enexis, Liander, RENDO Netwerken, 
Stedin, Westland Infra  
ทั้งนี้ ภายใต้พระราชบัญญัติการไฟฟ้าได้อนุญาตให้บุคคลที่สามสามารถเชื่อมต่อไฟฟ้าเข้ากับ
โครงข่ายไฟฟ้าได้ (Third Party Access) [62] ซึ่ง DSO จะต้องปฏิบัติตามโดยให้ผู้ผลิตไฟฟ้ามี
การเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าได้และต้องปฏิบัติอย่างโปร่งใสไม่มีการเลือกปฏิบัติ  โดยคำนึงถึง
ต้นทุนและผลประโยชน์ของประเภทพลังงานที่แตกต่างกัน [63] ค่าบริการที่เรียกเก็บกับผู้ใช้ไฟฟ้า
จะแตกต่างกันตามพื้นที่ของผู้ใช้ไฟฟ้า 

ผู้จัดจำหน่ายไฟฟ้า 
(Supplier) 

มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดหาไฟฟ้าให้กับผู้ ใช้ไฟฟ้า ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ผลิตไฟฟ้า ผู้จัด
จำหน่ายไฟฟ้าเป็นตัวกลางในการจัดหาไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า  หรือที่เรียกว่าผู้ค้า
ปลีกไฟฟ้า (Retailer) ในประเทศเนเธอร์แลนด์มีผู้จัดจำหน่ายไฟฟ้าหรือผู้ค้าปลีกไฟฟ้า (Retailer) 
หลากหลายบริษัท  

ผู้ใช้ไฟฟ้า 
(Consumer) 

แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ มีการใช้ไฟฟ้ามากกว่า 3x80 แอมแปร์ หรือ
ประมาณ 100,000 หน่วยต่อปี และผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กซึ่งมีการใช้ไฟฟ้าน้อยกว่า 3x80 แอมแปร์ 
หรือไม่เกิน 100,000 หน่วยต่อปี ทั้งนี้ ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถเลือกผู้จัดจำหน่ายไฟฟ้าได้และสามารถ
เปลี่ยนผู้จัดจำหน่ายไฟฟ้า หากเห็นว่ารายอื่นเสนอราคาค่าไฟฟ้าต่ำกว่า  

ผู้บริหารอุปสงค์และ
อุปทานไฟฟ้า 
(Balance 
Responsible Party: 
BRP) 

เป็นผู้รับผิดชอบการจัดซื้อและขายปริมาณไฟฟ้ารวมถึงการวางแผนการใช้ไฟฟ้าประจำวัน  โดย 
BRPs จะต้องส่งข้อมูลผ่านโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละวันให้กับ TSO เพื่อให้ TSO ใช้ในการ
จัดการสมดุลโครงข่ายไฟฟ้า  
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5.3.2.2 นโยบายด้านพลังงานหมุนเวียน 

นอกจากการเปิดเสรีธุรกิจไฟฟ้าที่เป็นปัจจัยสนับสนุนการซื้อไฟฟ้าผ่านแพลตฟอร์มแบบ Peer to 
Peer แล้วนั้น ประเทศเนเธอร์แลนด์ยังมีนโยบายเกี่ยวกับการพลังงานหมุนเวียน โดยมีการตั้งเป้าหมายการ
ผลิตพลังงานหมุนเวียนที่ร้อยละ 14 ของกำลังการผลิตทั้งหมดใน พ.ศ. 2563 และเพิ่มเป็นร้อยละ 16 ภายใน 
พ.ศ.2566 นอกจากนี้ ประเทศเนเธอร์แลนด์ยังมีเป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจกให้ได้ร้อยละ 25 ใน พ.ศ.
2563 เมื ่อเปรียบเทียบกับ พ.ศ. 2533 ซึ่งมีพระราชบัญญัติและสัญญาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศที่กำหนดแผนระยะยาวในการลดก๊าซเรือนกระจกให้ได้ร้อยละ 95 ภายใน พ.ศ. 2593 เมื่อเทียบกับ 
พ.ศ. 2533 [61] แผนทั้งหมดข้างต้นนีเ้ป็นตัวขับเคลื่อนให้ประชาชนตระหนักในการเลือกซื้อไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน 

5.3.2.3 ทิศทางการซื้อขายไฟฟ้าจาก Prosumer ในรูปแบบ P2P  

ใน พ.ศ. 2562 ประเทศเนเธอร์แลนด์มีการการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ 2  
กิกะวัตต์ [64] ตลาดพลังงานแสงอาทิตย์หรือ Solar PV ในประเทศเนเธอร์แลนด์แบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่
คือ กลุ่มผู้ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ในครัวเรือน (Residential solar PV) และกลุ่มการติดตั้ง
พลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ (Large-scale commercial) หรือที่มีขนาดกำลังการผลิตติดตั้งตั้งแต่  15 
กิโลวัตต์ขึ้นไป)  

หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ผลักดันการเจริญเติบโตของตลาดพลังงานแสงอาทิตย์ในครัวเรือนของประเทศ
เนเธอร์แลนด์ คือ นโยบาย Net metering ภายใต้กฏหมายไฟฟ้าฉบับใหม่ใน พ.ศ. 2547 [65] หลังจากรัฐบาล
ได้บังคับใช้นโยบาย Net metering แล้ว กลุ่มผู้ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ในครัวเรือนมีจำนวน
เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมานับจาก พ.ศ. 2556 นอกจากนี้ เนื่องจากราคาต้นทุนของแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ในครัวเรือนเติบโตคิดเป็น
ร้อยละ 80 ของการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหมดใน พ.ศ. 2559 แต่ต่อมาใน พ.ศ. 2561 
สัดส่วนลดลงเหลือร้อยละ 38 ของตลาดการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีขนาดการติดตั้งทั้งหมดที่ 
550 เมกะวัตต์ [66] สำหรับแนวโน้มปัจจุบัน รัฐบาลประกาศว่า Net-metering จะมีผลบังคับใช้ถึง พ.ศ. 
2566 จากนั้นจะทยอยเลิกใช้มาตรการนี้ภายใน พ.ศ. 2574 ต่อไป 

Net-metering อนุญาตสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กเท่านั้น คือ สำหรับระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่มีขนาดสูงสุด 15 กิโลวัตต์พีค (kWp) ในการเชื่อมต่อกับกริดซึ่งจำกัดไว้ที่ 80 แอมแปร์สำหรับ
ไฟฟ้า 3 เฟส โดยจะต้องจ่ายกระแสไฟฟ้าและรับกระแสไฟฟ้า ณ จุดเดียวกัน ค่าตอบแทนไฟฟ้าส่วนเกินอยู่ที่
ประมาณ 0.05-0.07 ยูโรต่อกิโลวัตต์ชั ่วโมง ขนาดระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยทั่วไปใน
ประเทศเนเธอร์แลนด์อยู่ที่ประมาณ 3-4 กิโลวัตต์สูงสุดของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ และความต้องการใช้ไฟฟ้า
ของครัวเรือนทั ่วไปอยู ่ที่ 3,500 กิโลวัตต์ชั ่วโมงต่อปีหรือจะทำการติดตั ้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลั งงาน
แสงอาทิตย์โดยออกแบบให้อยู่ที่ประมาณร้อยละ 30 ของการใช้ไฟฟ้าต่อปี [67] 

รัฐบาลคาดหวังว่าการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จะสามารถแข่งขันกับพลังงานเชื้อเพลิงได้
โดยไม่ต้องมีแรงจูงใจในการสนับสนุนด้านภาษี และเปิดโอกาสให้มีการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน 
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(Energy storage) เพิ่มมากขึ้น ฉะนั้นตั้งแต่ พ.ศ. 2566 รัฐบาลจะค่อยๆ ลดผลประโยชน์ทางการเงินรวมถึง
ค่าตอบแทนพลังงานไฟฟ้าส่วนเกิน เพื่อให้ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ส่งไฟขายเข้าระบไฟฟ้าน้อยลง
และใช้ไฟฟ้าที่ผลิตเองมากขึ้น แนวโน้มนี้จะทำให้ผู้ผลิตไฟฟ้าใช้เองมีความต้องการขายพลังงานไฟฟ้าส่วนเกิน
ผ่านรูปแบบ P2P มากขึ้น โดยปัจจุบัน บริษัทที่ให้บริการจัดหาพลังงานในรูปแบบแพลตฟอร์มออนไลน์ P2P 
อยู่แล้วอย่างเช่น Powerpeers และ Vandebron หันมาสนับสนุนโครงการรับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินจากผู้ผลิต
ไฟฟ้าใช้เองมากขึ้น รวมถึงให้บริการให้คำปรึกษาครบวงจรตั้งแต่การตรวจสอบหลังคาที่อยู่อาศัยว่าเหมาะสม
หรือไม่ และจัดหาบริษัทติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตยท์ี่น่าเขื่อถือให้ 

ในส่วนการซื้อขายไฟฟ้าในรูปแบบ P2P ในประเทศเนเธอร์แลนด์ เกิดขึ้นครั้งแรกโดยการพัฒนา
แพลตฟอร์มที่ชื่อว่า Vandebron ใน พ.ศ. 2556 เพื่อให้บริการจัดหาพลังงานในรูปแบบธุรกิจใหม่ที่คิดค้นโดย
บริษัท Startup ในประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยเป็นครั้งแรกที่ผู้ผลิตพลังงานหมุนเวียนและผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถทำ
ธุรกรรมซื้อขายไฟฟ้ากันโดยตรงผ่านการใช้แพลตฟอร์ม หลังจาก Vandebron ประสบความสำเร็จในการ
ดำเนินการเชิงพาณิชย์ ก็มีหลายบริษัทพัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับ P2P ตามมา รวมถึงการพัฒนาการซื้อขาย
ไฟฟ้ารูปแบบ P2P ในประเทศอื่นๆด้วย 

นอกจากการซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในรูปแบบ P2P แล้ว ยังมีโครงการสาธิตอีกหลายโครงการที่
ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อทดสอบการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P รวมถึงการนำเทคโนโลยี Blockchain เข้ามาใช้ด้วย 
รูปแบบโครงการ P2P ในประเทศเนเธอร์แลนด์สามารถแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบใหญ่ในตารางที่ 5-14 

ตารางที ่5-14 สรุปรูปแบบโครงการ P2P ในประเทศเนเธอร์แลนด ์

รูปแบบโครงการ ตัวอย่างโครงการ 
รูปแบบที่ 1: โครงการ P2P ที ่ดำเนินการเชิงพาณิชย์โดยใช้แพลตฟอร์ม
ออนไลน์ 

Vandebron 
Powerpeers 

รูปแบบที่  2: โครงการสาธิต P2P ในระดับชุมชนและไมโครกริดที ่ใช้
เทคโนโลย ี 

โครงการ Jouliette at De Ceuver 

รูปแบบที่ 3: โครงการ P2P ที่ดำเนินงานภายใต้ Regulatory sandbox  Eemnes and Amersfoort, 
Amersfoort, Cooperate zonnepart 
Bad Noordzee U.A. 
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5.3.2.4 โครงการที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P 

5.3.2.4.1 Powerpeers 

ใน พ.ศ.2559 บริษัท Vantenfall ได้ตั ้งบริษัทที ่ชื ่อ Powerpeers และมีโครงการที ่ชื ่อว่า 
Pilotpeers สำหรับผู้ที ่มีการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์บนหลังคาเพื่อผลิตและใช้ไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ และหากมีไฟฟ้าเหลือกว่าความต้องการใช้ก็สามารถขายไฟฟ้าที่เหลือนั้นให้แก่เพื่อนบ้าน
ได้โดยผ่านแพลตฟอร์มที่ Powerpeers จัดทำขึ้น ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์เริ่มต้นในการพัฒนาแพลตฟอร์ม P2P 
จากจุดเริ ่มต้นดังกล่าวทำให้มีผู้สนใจอยากใช้ไฟฟ้าที ่มาจากพลังงานหมุนเวียนเพิ ่มมากขึ ้น  ทำให้ทาง 
Powerpeers มีการขยายโครงการออกไปจนเป็นการซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์ 

ในปัจจุบัน Powerpeers เป็นบริษัทเอกชนที่ทำธุรกิจ 2 รูปแบบคือ เป็นผู้ซื ้อและขายไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนและก๊าซ (Power Supplier) ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าและผู้ใช้ก๊าซ นอกจากนี้ Powerpeers ยังทำ
ธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยี โดยเป็นผู้สร้างและดูแลแพลตฟอร์มที่ใช้ในการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างผู้ผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียน ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลมและพลังงานน้ำ และผู้ซื ้อไฟฟ้า [68] รวมถึง
แพลตฟอร์มในการซื้อก๊าซระหว่างผู้ขายและผู้ใช้ก๊าซด้วย โดยผู้ซื้อไฟฟ้าสามารถเลือกแหล่งหรือผู้ผลิตไฟฟ้าได้ 

 

รูปที่ 5-43 แพลตฟอร์มการซื้อขายไฟฟ้าของ Powerspeers [69] 

จากรูปที่ 5-43 Powerpeers ทำหน้าที ่เป็นผู ้จำหน่ายไฟฟ้าโดยมีแพลตฟอร์มเป็นสื ่อกลาง
ระหว่างผู้ใช้ไฟฟ้าและผู้ขายไฟฟ้าหรือผู้ผลิตไฟฟ้า (Prosumer) ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถเลือกซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิต
ไฟฟ้าได้ 10 แหล่งจากสองกลุ่มใหญ่ คือ จากกลุ่ม Social Source หรือ คนที่รู้จัก เพื่อนบ้าน เป็นต้น และจาก
กลุ่ม Local Source ผู้ผลิตไฟฟ้าท้องถิ่น เช่น เกษตรกรที่มีกังหันลม เป็นต้น ซึ่งสามารถเลือกได้ว่าจะเลือกใช้
ไฟฟ้าจากใครเป็นลำดับแรก และสามารถเลือกดูได้ว่าไฟฟ้าที่ใช้มาจากแหล่งไหน นอกจากนี้ ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีการ
ผลิตไฟฟ้าใช้เองหรือ Prosumer ยังสามารถขายไฟฟ้าให้กับ Powerpeers โดยผ่านแพลตฟอร์มซึ่ง Prosumer 
สามารถที่จะดูได้ว่าใครเป็นคนใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจาก Prosumer นั ้นๆ บ้างผ่าน Powerpeers Dashboard 
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Platform นอกจากนี้ Powerpeers Platform ยังแสดงให้เห็นว่า Prosumer มีการผลิตไฟฟ้าและใช้ไฟฟ้า
เท่าไหร่ในแต่ละวัน แต่ละเดือน และทั้งปี โดยสามารถดูข้อมูลต่างๆ ดังกล่าวผ่านแอปพลิเคช่ันที ่Powerpeers 
พัฒนาขึ้น 

แพลตฟอร์มของ Powerpeers จะเป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลซึ่งสามารถสามารถแสดงให้เห็นว่า
พลังงานมาจากไหนและเท่าไหร่แบบผลรวมตามที่ผู้ใช้ไฟฟ้าเลือกแหล่งพลังงานและประเภทพลังงานตามที่
เลือกหรือไม ่[68] ซึ่งผู้ซื้อไฟฟ้าจะต้องมีการติดมิเตอร์อัจฉริยะ (Smart Meter)  

ปัจจุบัน Powerpeers มีแหล่งพลังงานหมุนเวียนแต่ละประเภทที่สามารถจำหน่ายให้แก่ผู้ใช้
ไฟฟ้าผ่านแพลตฟอร์ม ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ร้อยละ 19.3 พลังงานลมร้อยละ 76.2 และพลังงานน้ำร้อย
ละ 4.5 ของแหล่งพลังงานรวมทั้งหมดดังรูปที่ 5-44 

 
รูปที ่5-44 แหล่งพลังงานหมุนเวียนของ Powerpeers [70] 

ราคาไฟฟ้าที่ซื้อขายผ่าน Powerpeers เป็นราคาที่ Powerpeers กำหนด โดยราคาขายไฟฟ้า
ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นอัตราที่ Powerpeers กำหนดโดยอ้างอิงจากราคา Dutch green energy และสำหรับ
อัตรารับซื้อไฟฟ้าจาก Prosumer นั้น Powerpeers จะกำหนดอัตรารับซื้อไว้เท่ากับอัตราขายไฟฟ้าที่ขาย
ให้กับผู ้ใช้ไฟฟ้าและบวกด้วยภาษี Sustainable Energy Storage ทั ้งนี้ ไม่ได้มีกลไกในการประมูลราคา 
(Bidding) สำหรับการซื้อและขายไฟฟ้าผ่านแพลตฟอร์มของ Powerpeers ปัจจัยที่ผู้ซื้อไฟฟ้าสามารถเลือก
ผู้ผลิตไฟฟ้าได้แล้ว ยังมีเรื่องการใช้ไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานสะอาดทั้งหมดที่ผู้ใช้ไฟฟ้าให้ความสำคัญ ราคา
ไฟฟ้าที่กำหนดโดยผู้ขายมีแนวโน้มที่จะเป็นไปตามกลไกของตลาดเนื่องจากประเทศเนเธอแลนด์มีตลาดไฟฟ้าที่
มีการแข่งขันอย่างเสรี  

ร ูปแบบโครงสร ้าง Virtual online platform ล ักษณะนี้  ผ ู ้ ให ้บร ิการแพลตฟอร์มอย่าง 
Powerpeers ไม่ได้เป็นเจ้าของสินทรัพย์หรือโครงข่ายไฟฟ้า แต่พึ่งพาบริการโครงข่ายไฟฟ้าจำหน่ายโดยจ่าย
ค่าตอบแทนการใช้โครงข่ายไฟฟ้า เนื่องจากประเทศเนเธอร์แลนด์มีการแบ่งบทบาทในธุรกิจไฟฟ้าอย่างชัดเจน 
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ได้แก่ การผลิตไฟฟ้า (Generation) การส่งไฟฟ้า (Transmission) การแจกจ่ายไฟฟ้า (Distribution) และ 
การจำหน่ายไฟฟ้า (Retailer) โดย Powerpeers เป็นผู ้จำหน่ายไฟฟ้าและลงทุนในการสร้าง  Virtual 
platform เพื่อเป็นตัวกลางในการซื้อขายระหว่างผู้ผลิตไฟฟ้าและผู้ใช้ไฟฟ้า  จึงไม่มีแรงจูงใจในการทำ Grid 
optimization จึงอาจทำให้เป็นประเด็นสำหรับ Network distributors ได้ โดยรายได้หลักมาจากการเก็บ
ค่าบริการรายเดือนในการใชแ้พลตฟอร์มจากทั้งผู้ผลิตไฟฟ้าและผู้ใช้ไฟฟ้า 

Prosumer ที ่ทำการติดตั ้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สามารถขายไฟฟ้าให้กับ 
Powerpeers โดยผ่านแพลตฟอร์ม โดยไฟฟ้าจะไหลเข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ DSO Prosumer จะได้รับ
ราคาในการขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในอัตรา 0.11090 ยูโรต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง (กล่าวคือ ได้รับเงินคืน
สำหรับ Sustainable Energy Storage ในอัตราที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 10,000 กิโลวัตต์ชั่วโมง รวมกับ ค่าจัดหา
ไฟฟ้าของ Powerpeers) โดยรายได้จากการขายไฟฟ้าจะไม่มีการเสียภาษีมูลค่าเพิ ่ม  อัตรารับซื ้อของ 
Powerpeers สูงกว่าอัตรา Net Metering ของรัฐบาลถึง 0.04 ยูโรต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง (อัตรารับซื้อไฟฟ้า Net 
Metering อยู่ที่ 0.07 ยูโรต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง สำหรับ Net Metering จะมีการหักลบหน่วยที่ขายเข้ากริดและ
หน่วยไฟฟ้าที่ซื้อจากกริด ซึ่งในใบเรียกเก็บค่าไฟฟ้าจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้โครงข่ายซึ่งต้องจ่ายให้กับ
ผู้ดำเนินการด้านระบบจำหน่ายไฟฟ้าหรือทีเรียกว่า DSO) [70]  

สถานะการดำเนินโครงการ : ดำเนินการเชิงพาณิชย์ 

รูปแบบการซื้อขาย : Marketplace Model 

ประเภทตัวกลาง : Retailer 

แหล่งเงินทุน: Powerpeers จัดหาแหล่งเงินทุนในการดำเนินการบริษัทของตนเอง Prosumer ลงทุนในระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์บนหลังคาของตน 

อุปกรณ์หลัก : ระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์บนหลังคา ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานลม ระบบผลิตไฟฟ้าพลัง
น้ำ และสมาร์ทมิเตอร์ 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและบทบาทที่สำคัญ :  

▪ หน่วยงาน ACM เป็นผู้กำกับดูแลสำหรับการซื้อขายไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก (3x80 แอมแปร์) 

▪ หน่วยงาน The Dutch Data Protection Authority (Dutch DPA) เป็นผู้กำกับดูแลด้านความปลอดภัย
ข้อมูลของผู้ใช้ไฟฟ้า 

▪ Prosumer ที่ทำการผลิตและใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ สามารถขายไฟฟ้าได้ในราคาสูงกว่าอัตรา 
Net Metering 

▪ ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมที่มีแหล่งมาจากฟาร์มของเกษตรกร ซึ่งมีบทบาทเป็นทั้งผู้ผลิตไฟฟ้า ผู้ใช้ไฟฟ้า 
(Prosumer) และเป็นผู้จำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ผู้อื่น  

▪ Powerpeers เป็นผู้จัดหาไฟฟ้าให้ได้ตามความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้า ทั้งกรณีปกติและกรณีที่ผู้ผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียนที่ผู้ใช้ไฟฟ้าเลือกไว้ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ตามที่กำหนด 
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เนื่องด้วยโครงสร้างกิจการไฟฟ้าแบบเสรี ทำให้ผู้เล่นรายใหม่อย่าง Powerpeers สามารถทำหน้าที่
เป็นผู้จัดจำหน่ายไฟฟ้าในประเทศเนเธอร์แลนด์ได้ และทำให้เกิดธุรกิจแบบใหม่ในการสร้างแพลตฟอร์มเพื่อให้
ผู ้ผลิตและผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถซื้อขายไฟกันได้โดยตรงในรูปแบบ P2P ซึ ่งมีสรุปรายละเอียดธุรกรรมและ
ผลประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องดังแสดงในตารางที่ 5-15 

ตารางที่ 5-15 สรุปโครงสร้างบทบาทหน้าที่และผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องหลักในโครงการ 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้ผลิตไฟฟ้า Prosumer Powerpeers ผู้ใช้ไฟฟ้า 
รายละเอียดธุรกรรม ผลิตไฟฟ้าจากแสง 

อาทิตย ์ลม น้ำ และ
ขายไฟฟ้าไฟฟ้า
ให้กับ Powerpeers 
ผ่านระบบโครงข่าย
ไฟฟ้า 

ผลิตไฟฟ้าจากแสง 
อาทิตย ์เพื่อใช้และ
ส่วนที่เหลือขาย
ให้กับ Powerpeers 

เป็นตัวกลางในการ
ซื้อขายไฟฟ้าโดยมี 
แพลตฟอร์ม  
เป็นผู้จัดหาไฟฟ้า 
และรับซื้อไฟฟ้าจาก 
Prosumer 

ซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุน 
เวียน (แสงอาทิตย์ ลม 
น้ำ) จากแหล่งที่เลือก 10 
แหล่ง และส่วนที่เหลือ
จาก Powerpeer ให้
เพียงพอกับความต้องการ
ใช้ไฟฟ้า 

ผลประโยชน์ รายได้จากการขาย 
ไฟฟ้า 

รายได้จากการขาย 
ไฟฟ้า  

ค่าธรรมเนียมใน 
การใช้แพลตฟอร์ม  
รายได้จากการขาย
ไฟฟ้า 

มีไฟฟ้าจากพลังงานหมุน 
เวียนใช้ และได้รับการ
ลดหย่อนภาษี เนื่องจาก
การใช้พลังงานหมุนเวียน 

 

รูปแบบนิติกรรม : Bilateral 

การส่งมอบไฟฟ้า : Virtual Delivery โดยไฟฟ้าจะส่งผ่านระบบของ DSO ตามที่อยู่ของผู้ใช้ไฟฟ้า 

ระบบปฏิบัติการสนับสนุนธุรกรรมการชำระราคา : Powerpeers System 

ธุรกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างผู้เกี่ยวข้อง 

1. การขึ้นทะเบียนและขอใบอนุญาต  

Powerpeers ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้จัดหาไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก  (ผู้ใช้
ไฟฟ้าที ่มีขนาดการเชื ่อมต่อต่ำกว่า  3x80 แอมแปร์) จากหน่วยงาน The Netherlands Authority for 
Consumers and Markets (ACM) [71] ใน พ.ศ. 2559 โดยหน่วยงาน ACM จะกำกับดูแลการขึ้นทะเบียน
ใบอนุญาตและการกำกับดูแลให้ผู้จัดหาไฟฟ้ามีการออกบิลไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าอย่างโปร่งใสและชัดเจน และ
การสมัครเข้าร่วมโครงการและการตรวจสอบทางเทคนิค (Application and technical inspection) 

เนื่องจาก Powerpeers มิใช่ผู้รวบรวมกำลังการผลิตหรือนายหน้าซื้อขายพลังงานกับตลาดซื้อ
ขายไฟฟ้าระดับขายส่ง จึงไม่ต้องขึ้นทะเบียนเป็น Platform Operator และ Blockchain Operator เนื่องจาก
โครงสร้างธุรกิจไฟฟ้า โครงสร้างกฎหมายที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ แต่ทั้งนี้ ทาง ACM ได้จัดทำแนวทาง
ข้อตกลงระหว่างผู ้จัดหาไฟฟ้าและผู้ซื ้อ  (Guideline Arrangements between suppliers and buyers) 
และแนวทางการคุ้มครองผู้บริโภคออนไลน์ขอบเขตของการชักชวนทางออนไลน์  (Guideline Protection of 
Online Consumer Boundaries of online persuasion) 
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2. การสมัครเข้าร่วมโครงการ 

การรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ: Prosumer ที่มีระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์สามารถสมัคร
เข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ https://powerpeer.azurewebsites.net/ ทั้งนี้ ผู้ใช้ไฟฟ้าที่เข้าใช้แพลตฟอร์ม
ของ Powerpeers สามารถจำแนกได้เป็น 2 ประเภทคือ 

1. ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท Convergence คือ ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ไมไ่ด้ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์
บนหลังคา  

2. ผู ้ใช้ไฟฟ้าประเภท Generator/Prosumer คือ ผู ้ใช้ไฟฟ้าที ่ติดตั ้งระบบผลิตไฟฟ้าพลัง
แสงอาทิตย์บนหลังคา ซึ่งจะเป็นทั้งผู้ผลิต ผู้ซื้อ และผู้ขายไฟฟ้าผ่านแพลตฟอร์มของ Powerpeers 

ผู้ขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่เป็น Prosumer สามารถขายไฟฟ้าให้กับ Powerpeers 
โดยตรงผ่านแพลตฟอร์ม และถ้า Prosumer นั้นทำการลงทะเบียนเป็นผู้ซื้อไฟฟ้าจาก Powerpeers ด้วยจะ
เสียค่าใช้จ่ายเพียงค่าสมาชิกการใช้แพลตฟอร์มรายเดือนให้กับ  Powerpeers แต่ถ้าผู ้ผลิตไฟฟ้าหรือ 
Prosumer ไม่ได้ลงทะเบียนหรือขายไฟฟ้าผ่านแพลตฟอร์มของ Powerpeers แต่ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ 
Powerpeers โดยตรง จะไม่มีค่าบริการรายเดือนในการใช้แพลตฟอร์ม 

3. การประเมินการผลิตไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้า และ การประเมินพลังงานไฟฟ้าที่ซื้อขาย 

Powerpeers เป็นผู ้ประเมินข้อมูลด้านเทคนิคเบื ้องต้น โดยผู ้ใช้ไฟฟ้าหรือผู ้ซื ้อไฟฟ้าจาก 
Powerpeers ต ้องทำการกรอกรายละเอียดข้อมูลการใช้ไฟฟ้า  ที ่ต ั ้ง เพื ่อลงทะเบียนซื ้อไฟฟ้าจาก 
Powerpeers ผ่านแพลตฟอร์ม ทั้งนี้ Powerpeers ไม่ได้เป็นผู้รับติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าให้แก่ผู้ที่ประสงค์จะ
จำหน่ายไฟฟ้าผ่านแพลตฟอร์ม จึงไม่มีการประเมินด้านเทคนิคของการผลิตไฟฟ้าของ Prosumer แต่ 
Powerpeers จะมี Online dashboard ให้กับ Prosumer กรอกข้อมูลและประเมินการใช้ไฟฟ้าและปริมาณ
ไฟฟ้าที่จะขาย  

4. การจดัทำสัญญา 

หลังจากผู้ใช้ไฟฟ้าลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์กับ Powerpeers จะมีการทำสัญญาซื้อไฟฟ้า
และการใช้บริการแพลตฟอร์มของ Powerpeers ซึ่งมีการคิดค่าใช้บริการเป็นรายเดือน สัญญาซื้อไฟฟ้ากับ 
Powerpeers มี 3 ประเภท ได้แก ่

1. สัญญาซื้อไฟฟ้าแบบอัตราคงที่เป็นระยะเวลา 3 ปี (Fixed Price) ซึ่งหากมีการยกเลิกสัญญา
ก่อนกำหนดผู้ซื้อไฟฟ้าจะต้องเสียค่าปรับตามที่ Powerpeers กำหนด 

2. สัญญาซื้อไฟฟ้าแบบอัตราคงที่เป็นระยะเวลา 1 ปี (Fixed Price) 

3. สัญญาซื้อไฟฟ้าแบบอัตราแปรผัน (Variable Contract) ซึ่งจะมีการปรับอัตราค่าไฟฟ้าปีละ 
2 ครั้งคือ ในวันที่ 1 มกราคม และ วันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี ตามระเบียบอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศ
เนเธอร์แลนด์ 

https://powerpeer.azurewebsites.net/
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Prosumer ที่ต้องการขายไฟฟ้าให้กับ Powerpeers ผ่านแพลตฟอร์มต้องทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
กับ Powerpeers และ Powerpeers จะนำไฟฟ้าที่ซื้อจาก Prosumer ไปขายให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าต่อไป 

5. การซื้อขายไฟฟ้าและการส่งมอบ 

การซื้อขายไฟฟ้าเป็นไปตามที่กำหนดในสัญญาซื้อขาย โดยการส่งมอบไฟฟ้าของ Prosumer 
เป็นแบบ Virtual โดยผู้ใช้ไฟฟ้าจะได้รับไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ DSO Powerpeers จะแจ้งความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าให้ DSO เพื่อคำนวณและเรียกเก็บค่าใช้โครงข่ายไฟฟ้าต่อไป 

ในกรณีที่ Social Resource หรือ Local Resource ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ตามที่กำหนดไว้ 
ทาง Powerpeers ต้องเป็นผู้จัดหาพลังงานไฟฟ้ามาจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนอื่นเพื่อให้เพียงพอต่อความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าของผู้ซื้อไฟฟ้า 

6. การออกใบแจ้งหนี้ 

เนื่องจาก Powerpeers เป็นผู้ค้าปลีกไฟฟ้าจึงสามารถทำหน้าที่ออกใบเรียกเก็บค่าไฟฟ้า โดยค่า
ไฟฟ้าที่ Powerpeers เรียกเก็บผู้ใช้ไฟฟ้าประกอบด้วย (รายละเอียดดังแสดงในรูปที่ 5-45) 

▪ ภาษีพลังงาน (Energy Tax) โดยอัตราเป็นไปตามที่รัฐกำหนด ถ้าใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 10,000 
หน่วยจะเรียกเก็บที่ ยูโร 0.118217 ต่อกิโลวัตต์ช่ัวโมงรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

▪ Sustainable Energy Storage โดยอัตราเป็นไปตามที่รัฐกำหนด ถ้าใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 10,000 
หน่วยจะเรียกเก็บที่ ยูโร 0.03303 ต่อกิโลวัตต์ช่ัวโมงรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

▪ ค่าจัดหาไฟฟ้าโดย Powerpeers (Powerpeer variable delivery cost) ซึ ่งแปรผันตาม
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของผู้ซื้อ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เท่ากับ ยูโร 0.077869 ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงรวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม [70]  

▪ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ที่อัตราร้อยละ 21 

รวมค่าไฟฟ้าที่ Powerpeers เรียกเก็บสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 10,000 กิโลวัตต์ชั ่วโมงรวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม อยู่ที ่0.229119 ยูโรต่อกิโลวัตต์ช่ัวโมง ซึ่งหลักการในคิดค่าไฟฟ้าที่ผู้ใช้ไฟฟ้าจ่ายสำหรับการซื้อ
ไฟฟ้าในรูปแบบ P2P ไม่แตกต่างจากผู้ใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ P2P 

 
รูปที ่5-45 โครงสร้างค่าไฟฟ้าที่ Powerpeers เรียกเก็บจากผู้ซื้อไฟฟ้า กรณีการใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 10,000 

กิโลวัตต์ช่ัวโมง [70] 
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ทั้งนี้ องค์ประกอบในใบเรียกเก็บค่าไฟฟ้าแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายในสัดส่วน คือ ค่าไฟฟ้าที่จ่ายให้กับผู้
จำหน่ายไฟฟ้า มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 40 ภาษีต่างๆ ที่จ่ายให้กับภาครัฐ มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 40 และ
ค่าใช้จ่ายในการใช้โครงข่ายไฟฟ้ามีสัดส่วนประมาณร้อยละ 20  

7. การชำระเงิน 

ผู้ใช้ไฟฟ้าทำการชำระเงินเมื่อได้รับใบเรียกเก็บค่าไฟฟ้า และ Powerpeers ต้องจ่ายเงินให้ 
Prosumer ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

สำหรับ Business Flow ของ Powerpeers สามารถแสดงได้ดังรูปที่ 5-46  
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รูปที ่5-46 Business Flow ของ Powerpeers
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บทวิเคราะห์เบื้องต้น 

จุดเด่นของโครงการ 
1. หลักการดำเนินงานไม่ซับซ้อน 

2. เปิดโอกาสให้ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถเลือกใช้ไฟฟ้าจากแหล่งผลิตได้ถึง  10 แหล่ง ได้แก่ เพื่อนบ้าน 
ญาติ คนรู้จัก รวมกันได้ 5 ราย ซึ่งเรียกว่า Social Source และ สามารถเลือกจากผู้ผลิตไฟฟ้าจากท้องถิ่น ได้ 
5 ราย เรียกว่า Local Source  

3. รับซื้อไฟฟ้าจาก Prosumer ที่มีระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์บนหลังคาในอัตราที่สูงกว่า Net 
Metering และเท่ากับอัตราค่าไฟฟ้าที่ Powerpeers ขายให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า ไม่มีการคิดค่านายหน้าในการเป็น
ตัวกลางในการซื้อขายไฟฟ้า แต ่Powerpeers ได้รับค่าธรรมเนียมในการใช้แพลตฟอร์มจาก Prosumer  

4. มีความมั่นคงด้านไฟฟ้า เพราะ Powepeers เป็นผู้ค้าปลีกฟ้าที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการ
ความเพียงพอความต้องการใช้ไฟฟ้า  

5. ผู ้ ใช ้ไฟฟ้าและ Prosumer เป ็นผ ู ้จ ่ายค ่าใช ้บร ิการโครงข ่ายให ้แก่  DSO โดยจ ่ายผ ่าน 
Powerpeers  

6. ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถบริหารค่าใช้จ่ายในด้านค่าไฟฟ้าได้ คือ สามารถทำสัญญาอัตราค่าไฟฟ้าคงที่ 1 
ปี หรือ 3 ปี หากคิดว่าในอนาคตอัตราค่าไฟฟ้าจะมีการปรับเพิ่มขึ้น หรือ หากไม่แน่ใจก็สามารถเลือกทำสัญญา
แบบอัตราค่าไฟฟ้าแปรผัน ซึ่งจะมีการประกาศปีละ 2 ครั้ง 

จุดด้อยของโครงการ 

1. โครงสร้างธุรกิจไฟฟ้าของประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นโครงสร้างธุรกิจไฟฟ้าแบบค้าปลีก (Retailer) 
หากนำมารูปแบบธุรกิจของ Powerpeers มาใช้กับประเทศไทยอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนกฎหมายเพื่อ
รองรับให้ภาคเอกชนสามารถจำหน่ายไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าในระดับค้าปลีกได้  

2. ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าไฟฟ้าที่ผู้ใช้ไฟฟ้าใช้นั้นมาจากผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน หรือ มา
จากผู้ผลิตไฟฟ้าตามที่ได้เลือกไว้ เนื่องจากกระแสไฟฟ้าจะไหลเข้าโครงข่ายระบบไฟฟ้าสำหรับกระแสไฟฟ้าที่
ผลิตได ้และผู้ใช้ไฟฟ้าจะได้รับกระแสไฟฟ้าจากโครงข่ายไฟฟ้า หรือที่เรียกว่า Virtual Dilivery 
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5.3.2.4.3 Vandebron 

Vandebron ก่อตั้งโดยบริษัทสตาร์ทอัพในประเทศเนเธอร์แลนด์ใน พ.ศ. 2556 และดำเนินการ
ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ใน พ.ศ. 2557 Vandebron มีลักษณะธุรกิจคล้าย Airbnb สำหรับซื้อขายไฟฟ้า 
ทั้งนี้ Vandebron เป็นรายแรกที่ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์แบบ P2P marketplace ที่ทำให้ผู้ใช้ไฟฟ้า
สามารถซื้อขายไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานชีวภาพ จากผู้ผลิต
ไฟฟ้าอิสระ (Independent producers) โดยตรงผ่านแพลตฟอร์ม ผู้ใช้แพลตฟอร์มเสียเพียงค่าสมัครเพื่อใช้
บริการแพลตฟอร์มเป็นรายเดือน (Subscription fee) เท่านั้น ซึ่งในขณะที่เริ่มให้บริการนั้น Vandebron เป็น
บริษัทเดียวที่ให้บริการเชิงพาณิชย์ได้สำเร็จ ในขณะที่ Piclo ของประเทศอังกฤษยังคงเป็นการให้บริการแบบ 
B2B โดยแรงจูงใจหลักของการก่อต้ัง Vandebron มาจากความต้องการให้ผู้ผลิตพลังงานสะอาด เช่น ชาวนาที่
ติดต้ังกงัหันผลิตพลังงานลมสามารถขายไฟฟ้าพลังงานสะอาดให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าโดยตรง เป็นการสนับสนุนการซื้อ
ขายแบบ P2P ในชุมชนและอุดหนุนผู้ผลิตพลังงานสะอาดในชุมชน 

ภายหลังการดำเนินการเชิงพาณิชย์เพียง 2 ปี Vandbron มีลูกค้าใช้บริการแพลตฟอร์มมากถึง 
80,000 รายและดึงดูดเงินลงทุนเพิ่มถึง 2 ล้านยูโร [72] ซึ่งนับได้ว่าเป็นธุรกิจรูปแบบใหม่ที่ประสบความสำเร็จ
เป็นอย่างมากในระยะเวลาอันสั้น จากนั้นไม่นานรูปแบบการให้บริการ P2P marketplace จึงเกิดตามมาอีก
หลายรายและหนึ่งในนั้นคือบริษัท Vattenfall ที่ก่อตั้งแพลตฟอร์ม Powerpeers เพื่อให้บริการในลักษณะ
เดียวกันกับ Vandebron 

ใน พ.ศ. 2562 Vandebron ถูกซื้อกิจการโดยบริษัทผู้ให้บริการก๊าซและพลังงานรายใหญ่อย่าง 
Essent ดังนั้น Vandebron จึงกลายเป็นแพลตฟอร์มภายใต้หน่วยธุรกิจพลังงานหมุนเวียนของ Essent ตั้งแต่
ต้นมา ปัจจุบัน Vandebron มีลูกค้ามากกว่า 200,000 ครัวเรือนและมีเครือข่ายผู้ผลิตพลังงานหมุนเวียนกว่า 
250 ราย [73] ในประเทศเนเธอร์แลนด์ พลังงานลมคิดเป็นร้อยละ 83.3 ของแหล่งผลิตพลังงานทั้งหมดของ 
Vandebron ตามด้วยพลังงานชีวภาพคิดเป็นร้อยละ 10.9 และพลังงานแสงอาทิตย์คิดเป็นร้อยละ 5.8 

เนื่องด้วยโครงสร้างกิจการไฟฟ้าแบบเสรี ทำให้ผู้เล่นรายใหม่อย่าง Vandebron สามารถทำ
หน้าที่เป็นผู้จัดจำหน่ายไฟฟ้าในประเทศเนเธอร์แลนด์ได้ และทำให้เกิดธุรกิจแบบใหม่ในการสร้างแพลตฟอร์ม
เพื่อให้ผู้ผลิตและผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถซื้อขายไฟกันได้โดยตรงในรูปแบบ P2P ซึ่งมีสรุปรายละเอียดธุรกรรมและ
ผลประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องดังแสดงในตารางที่ 5-16 

ตารางที่ 5-16 โครงสร้างบทบาทหน้าที่และผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องหลักในโครงการ 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้ขายไฟฟ้า Prosumer Vandebron ผู้ซ้ือไฟฟ้า 
รายละเอียด
ธุรกรรม 

ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลัง 
งานหมุนเวียน เช่น 
แสงอาทิตย์และลม ขาย
ไฟฟ้าโดยตรงให้กับผู้ใช้
ไฟฟ้าครัวเรือนผ่าน
แพลตฟอร์ม 
Vandebron 

ผลิตไฟฟ้าจาก
แสงอาทิตย์เพื่อใช้เอง 
และขายไฟฟ้าส่วน เกิน
ให้กับ Vandebron 
ผ่านโครงการ Solar 
collective 

ทำหน้าที่เป็นตัว กลางที่
ทำให้เกิดธุรกรรมซื้อ
ขายไฟฟ้าระหว่างผู้ขาย
ไฟฟ้าและผู้ซื้อไฟฟ้า
จากการใช้เทคโนโลยี 
พัฒนาแพลตฟอร์ม 

ผู้ซื้อไฟฟ้าครัว เรือนใส่
ข้อมูลปริ มาณการใช้
ไฟฟ้า และประเภทของ 
สัญญาซื้อขายไฟฟ้าใน
แพลตฟอร์ม และเลือก
ผู้ขายไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียน  
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ผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้ขายไฟฟ้า Prosumer Vandebron ผู้ซ้ือไฟฟ้า 
ผลประโยชน์ รายได้จากการขาย

ไฟฟ้าที่สูงขึ้น 
รายได้จากการขาย
ไฟฟ้าส่วนเกินใน อัตรา 
10.5 cent/kWh  

รายได้จาก
ค่าธรรมเนียมการใช้
แพลตฟอร์ม  
 

ประหยัดค่าไฟฟ้าและ
ตอบสนองความ
ต้องการสนับสนุน
พลังงานสีเขียว 

 

ราคาไฟฟ้าที่ซื ้อขายผ่าน Vandebron เป็นราคาที่ผู ้ขายไฟฟ้ากำหนดโดยไม่ได้มีกลไกในการ
ประมูลราคา (Bidding) ผู้ซื้อไฟฟ้าสามารถเลือกซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตตามราคาที่ผู้ผลิตเสนอขาย ปัจจัยที่ผู้ซื้อ
ไฟฟ้าเลือกผู้ผลิตไฟฟ้านอกจากเรื่องราคาแล้ว ยังมีเรื่องของความน่าเชื่อถือและแหล่งผลิตพลังงานสะอาด
ทั้งหมดที่ผู้ใช้ไฟฟ้าให้ความสำคัญ ราคาไฟฟ้าที่กำหนดโดยผู้ขายมีแนวโน้มที่จะเป็นไปตามกลไกของตลาด
เนื่องจากประเทศเนเธอร์แลนด์มีตลาดไฟฟ้าที่มีการแข่งขันอย่างเสรี อย่างไรก็ดี Vandebron จะทำให้ผู้ใช้
ไฟฟ้าซื้อไฟฟ้าได้ในราคาที่ต่ำลงและผู้ขายไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจะได้รับราคาค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้น โดยราคาผ่าน
แพลตฟอร์มจะไม่มีส่วนของกำไรของตัวกลางอย่างบริษัทจัดหาพลังงานดั้งเดิม จึงทำให้ทั้งผู้ใช้ไฟฟ้าและผู้ผลิต
ไฟฟ้าได้ประโยชน์ทั้งฝ่าย ในขณะที่แพลตฟอร์มจะมีรายได้จากค่าสมาชิกรายเดือนตามจำนวนผู้ใช้ที่มากขึ้น ดัง
แสดงในรูปที่ 5-47 การเปรียบเทียบสัดส่วนราคาไฟฟ้าระหว่างรูปแบบดั้งเดิมและรูปแบบผ่านแพลตฟอร์ม 
Vandebron 

 

รูปที ่5-47 เปรียบเทียบราคาไฟฟ้าระหว่างรูปแบบด้ังเดิมและรูปแบบผ่านแพลตฟอร์ม Vandebron [74] 

รูปแบบโครงสร้างแพลตฟอร์มออนไลน์ในลักษณะนี้ ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มอย่าง Vandebron 
ไม่ได้เป็นเจ้าของสินทรัพย์หรือโครงข่ายไฟฟ้า แต่พึ่งพาบริการโครงข่ายไฟฟ้าจำหน่ายโดยจ่ายค่าตอบแทนการ
ใช้โครงข่ายไฟฟ้า โดย Vandebron เป็นผู้จำหน่ายไฟฟ้าและลงทุนในการสร้างแพลตฟอร์ม เพื่อเป็นตัวกลาง
ในการซื้อขายระหว่างผู้ผลิตไฟฟ้าและผู้ใช้ไฟฟ้า จึงไม่มีแรงจูงใจในการทำสนับสนุนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ระบบโครงข่ายไฟฟ้า (Grid optimization) รายได้หลักมาจากการเก็บค่าบริการรายเดือนในการใช้
แพลตฟอร์มจากทั้งผู้ผลิตไฟฟ้าและผู้ใช้ไฟฟ้า  

สถานะการดำเนินโครงการ : ดำเนินการเชิงพาณิชย์ 
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รูปแบบการซื้อขาย : Marketplace Model 

ประเภทตัวกลาง : Retailer 

แหล่งเงินทุน: เงินลงทุนเมื่อเริ่มก่อตั้งโครงการเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีแพลตฟอร์มมีมูลค่า 1.9 ล้านยูโร [74] โดย 
the Triodos Green Fund and the Dutch Greentech Fund (an Amsterdam Climate and Energy 
Fund from Rabobank, TU Delft, Wageningen University and the WWF นอกจากนี้ยังมีแหล่งเงินทุน
จาก GSI และนักลงทุนบางส่วนในสตาร์ทอัพ 

อุปกรณ์หลัก : ระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์บนหลังคา ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานลม สมาร์ทมิเตอร ์

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและบทบาทที่สำคัญ :  

▪ หน่วยงาน ACM เป็นผู้กำกับดูแลสำหรับการซื้อขายไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก (3x80 แอมแปร์) 

▪ หน่วยงาน The Dutch Data Protection Authority (Dutch DPA) เป็นผู้กำกับดูแลด้านความปลอดภัย
ข้อมูลของผู้ใช้ไฟฟ้า 

▪ Prosumer ที่ทำการผลิตและใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย ์

▪ Vandebron เป็นผู้ให้บริการธุรกรรมการจัดหาไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนโดยใช้แพลตฟอร์มออนไลน์เป็น
ตัวกลางให้ผู้ซื้อไฟฟ้าทำสัญญาซื้อขายกับผู้ขายไฟฟ้าโดยตรงรวมถึงการออกบิลจัดเก็บค่าไฟฟ้าจากผู้ซื้อ
ไฟฟ้าและจัดส่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

รูปแบบนิติกรรม : Bilateral 

การส่งมอบไฟฟ้า : Virtual delivery โดยไฟฟ้าส่งผ่านระบบของ DSO 

ระบบปฏิบัติการสนับสนุนธุรกรรมการชำระราคา : ระบบของ Vandebron ออกใบเรียกเก็บค่าไฟฟ้าให้กับ
ผู้ใช้ไฟฟ้า 

ธุรกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างผู้เกี่ยวข้อง 

1. การขึ้นทะเบียนและขอใบอนุญาต  

Vandebron ได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้จัดหาไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กจาก
หน่วยงาน ACM เช่นเดียวกันกับ Powerpeers 

2. การสมัครเข้าร่วมโครงการและการตรวจสอบทางเทคนิค 

▪ การรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ:  

ผู ้ที ่สนใจทั ้งผู ้ที ่ต้องการซื ้อไฟฟ้าและผู ้ที ่ต้องการขายไฟฟ้า  สามารถเข้าร่วมใช้บริการ
แพลตฟอร์ม VandeBron โดยสมัครทางตรงผ่าน website https://vandebron.nl/ โดยในส่วนการใช้งาน
ของผู้ใช้แพลตฟอร์ม (User interface) ของ Vandebron ผู้ใช้ไฟฟ้าที่สนใจซื้อไฟฟ้าสามารถเลือกผู้ผลิตไฟฟ้า
โดยกรอกข้อมูลปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้ารายเดือน (หน่วยพลังงานเป็นกิโลวัตต์ชั่วโมง) ประเภทของ
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สัญญาไฟฟ้า (แบบคงที่ 1 ปี, 3 ปี หรือแบบผันแปร) และประเภทของแหล่งพลังงาน (พลังงานแสงอาทิตย์ 
พลังงานลม หรือพลังงานชีวภาพ) 

จากนั้นแพลตฟอร์มจะแสดงผลรายการของผู้ผลิตไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องทั้งหมดพร้อมราคาเสนอ
ขายค่าไฟฟ้ารายเดือน โดยผู้สนใจซื้อไฟฟ้าสามารถเลือกการแสดงผลตามลำดับความนิยม (Popularity) หรือ
ราคาของผู้ผลิตไฟฟ้าได้ ดังแสดงในรูปที ่5-48 

 

รูปที ่5-48 ตัวอย่างหน้าแสดงผลสำหรับผูใ้ช้งานแพลตฟอร์ม Vandebron 

▪ การเปรียบเทียบเชิงราคาและคุณภาพกับผู้ให้บริการรายอื่น: 

ผู้ใช้แพลตฟอร์มสามารถดูตารางการเปรียบเทียบราคาและคุณภาพบริการของ Vandebron 
เทียบผู้จัดจำหน่ายไฟฟ้ารายอื่นได้ ดังตัวอย่างที่แสดงในรูปที่ 5-49 นอกจากการเปรียบเทียบในเชิงราคาแล้ว 
ยังมีการเกณฑ์การให้คะแนนในเรื่องต่างๆ เช่น อัตราการบอกต่อการใช้บริการที่แสดงถึงความพึงพอใจของ
ลูกค้า คะแนนความยั่งยืนของพลังงาน (ผู้จัดจำหน่ายไฟฟ้ารายอื่นได้คะแนนในส่วนนี้น้อยกว่า Vandebron 
เนื่องจากมีการจัดหาพลังงานที่ไม่สะอาดรวมอยู่ด้วย) เกณฑ์การจัดหาพลังงานสะอาดร้อยละ 100 จากคนใน
ท้องถิ่น และผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถเลือกแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าได้เอง 
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รูปที ่5-49 ผลการประเมนิด้านราคาและคุณภาพการให้บริการของ Vandebron เทียบกับรายอื่นๆ 

▪ การประเมินการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์: 

ผู้ที่สนใจติดต้ังแผงโซลาเซลล์สามารถตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นเชิงเทคนิคและทางการเงินทาง
เว็บไซต์ [75] โดยกรอกข้อมูลที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ ประเภทที่อยู่อาศัยเช่น บ้านเดี่ยว หรือ อะพาร์ตเมนท์ 
จำนวนผู้อยู่อาศัย จากนั้นระบบจะประเมินผลทางเทคนิคให้ว่าสามารถติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อผลิต
พลังงานไฟฟ้าได้หรือไม่ รวมถึงประมาณการเงินลงทุนที่ต้องใช้ในการติดตั้ง  ดังแสดงตัวอย่างในรูปที่ 5-50 
จากนั้น Vandebron จะส่งข้อเสนอราคาตามข้อมูลชื่อและที่อยู่ที่กรอกในแพลตฟอร์ม 

 
รูปที ่5-50 ตัวอย่างหน้าแสดงผลประเมินการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 
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รูปที ่5-50 ตัวอย่างหน้าแสดงผลประเมินการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (ต่อ) 

▪ การเข้าร่วมโครงการ Solar Collective:  

Vandebron จัดตั ้ง Solar Collective สำหรับสมาชิกที่สนใจติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลัง
แสงอาทิตย์และผลิตไฟฟ้าใช้เอง โดยไฟฟ้าส่วนเกินจะถูกรับซื้ออัตโนมัติโดย Vandebron ที่ราคา 10.5 เซนต์
ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง นอกจากนี้ สมาชิกยังได้รับส่วนลดค่าบริการจัดส่งไฟฟ้าคงที่  (Fixed delivery cost) ร้อย
ละ 50 จากอัตรา 0.20548 ยูโรต่อวัน (คิดเป็น 75 ยูโรต่อปี) เหลือ 0.10274 ยูโรต่อวัน (คิดเป็น 37.5 ยูโรต่อ
ปี) ผู้ที่สนใจสามารถตรวจสอบความพร้อมของหลังคาที่อยู่อาศัยของตัวเองว่าเหมาะกับการติดตั้ง ระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์เพื่อผลิตใช้เองหรือไม่ผ่านการกรอกข้อมูลในแพลตฟอร์ม โดย Vandebron จะส่ง
ข้อเสนอราคาติดตั้งจากผู้ติดตั้งที่เชื่อถือได้ในเขตที่อยู่อาศัยของสมาชิกด้วย เนื่องจากนโยบาย Net metering 
จะมีผลบังคับใช้ถึงแค่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566 และราคาการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์จะต่ำลง
อย่างต่อเนื่อง การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองจึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจถึงแม้
จะไม่ได้รับการอุดหนุนจากภาครัฐแล้วก็ตาม [76]  

▪ การเข้าร่วมโครงการ Electric Vehicle Charging Service:  

ใน พ.ศ. 2561 Vandebron ได้จัดโครงการสาธิตการให้บริการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (Electric 
vehicle or EV) โดยเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการในอัตราคงที่แบบรายเดือน [77] โครงการนี้เป็นหนึ่งใน
โครงการสาธิตร่วมกับ Tennet (TSO) และ IBM โดยใน พ.ศ. 2561 Tennet ได้จัดทำโครงการสาธิต 2 
โครงการที่ใช้เทคโนโลยี Blockchain พัฒนาโดยบริษัท IBM มาเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการ
บริหารจัดการโครงข่ายไฟฟ้าและป้องกัน Congestion หนึ่งในโครงการสาธิตคือการใช้รถยนต์ไฟฟ้าร่วมกับ 
Vandebron ในประเทศเนเธอร์แลนด์และอีกโครงการคือการใช้แบตเตอรี่ร่วมกับบริษัท Sonnen ในประเทศ
เยอรมัน [78] สำหรับโครงการสาธิตการใช้บริการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า Vandebron จัดให้มีบัตร Vandebron 
charge card จำหน่ายในราคาค่าสมาชิกรายเดือนเดือนละ 3.5 ยูโร รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ค่าสมาชิกบัตรลด
เหลือ 1.5 ยูโรสำหรับลูกค้า Vandebron ผู้ใช้สามารถใช้บัตรในการเข้าถึงจุดให้บริการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า
สาธารณะทั้งหมดในประเทศเนเธอร์แลนด์และหลายจุดให้บริการในยุโรป  เช่นประเทศเยอรมัน ฝรั่งเศส 
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ออสเตรียและเบลเยียม รูปที่ 5-51 แสดงการคิดค่าใช้บริการในโครงการสาธิตการให้บริการชาร์ตรถยนต์ไฟฟ้า
ร่วมกับ Tennet นี้ทำให้ธุรกรรมแบบ EV2G (EV to Grid) ถูกบันทึกและแชร์ในโครงข่าย P2P โดยการใช้
เทคโนโลยีแบบ Permissioned hyperledger blockchain ที่สามารถทำให้ Grid operators จัดการบริหาร
โครงข่ายไฟฟ้าแบบ Real-time ได้รวมถึงธุรกรรมการออกใบเรียกเก็บค่าบริการ [79] 

 

รูปที่ 5-51 การคิดค่าบริการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าในโครงการสาธิตของ Vandebron 

3. การจัดทำสัญญา 

ผู ้ผล ิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเว ียน Prosumer และผู ้ใช ้ไฟฟ้า ทำสัญญาซื ้อขายไฟฟ้ากับ 
Vandebron ที่อยู่ในฐานะผู้จัดจำหน่ายไฟฟ้าเช่นเดียวกับกรณีของ Powerpeers  

4. การซื้อขายไฟฟ้าและการส่งมอบ 

การซื้อขายไฟฟ้าเป็นไปตามที่กำหนดในสัญญาซื้อขาย การส่งมอบไฟฟ้าที่ซื้อขายในแพลตฟอร์ม 
Vandebron ส่งผ่านโครงข่ายไฟฟ้าของ DSO โดย Vandebron จะรับผิดชอบการจัดหาไฟฟ้าให้เพียงพอกับ
ความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเช่นเดียวกับ Powerpeers  

5. การออกใบแจ้งหนี้ 

Vandebron ทำหน้าที่ออกใบเรียกเก็บบิลค่าไฟฟ้า โดยค่าไฟฟ้าที่ Vandebron เรียกเก็บผู้ใช้
ไฟฟ้าประกอบด้วย ค่าไฟฟ้าซึ่งประกอบด้วย ค่าจัดส่งไฟฟ้าผันแปร (Delivery rates) ค่าจัดส่งไฟฟ้าคงที่ 
(Fixed delivery cost) ค่าภาษี (Government levies) และค่าต้นทุนการจัดการโครงข่าย (Network 
management costs) ส่วนค่าใช้บริการแพลตฟอร์มรวมอยู่ในค่าจัดส่งไฟฟ้าคงที่ โดยมีอัตราค่าบริการ 6.25-
8.75 ยูโรต่อเดือนสำหรับการเชื่อมต่อเข้าแพลตฟอร์ม 1 ราย [80] ขึ้นอยูก่ับประเภทสัญญา 

ในการคำนวณอัตราค่าไฟฟ้ารายปีและรายเดือน Vandebron จะแสดงรายละเอียดประมาณการ
ค่าไฟฟ้ารายเดือนจากประมาณการปริมาณไฟฟ้าที่ใช้  ประมาณการค่าไฟฟ้ารวมถึง ค่าจัดส่งไฟฟ้า ค่าภาษี 
และค่าต้นทุนการจัดการโครงข่ายโดยการคำนวณค่าไฟฟ้ารายเดือนจะอ้างอิงถึงภาษีที่ต้องจัดส่งให้รัฐบาลด้วย 
ตัวอย่างประมาณการค่าไฟฟ้ารายเดือนแสดงในรูปที่  5-52 และตารางแสดงรายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าแต่ละ
ประเภทในตารางที่ 5-17 
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รูปที ่5-52 ตัวอย่างหน้าแสดงผลประมาณการค่าไฟฟ้าจากเว็บไซต์ Vandebron 

ตารางที่ 5-17 ตัวอย่างสัดส่วนและอัตราค่าไฟฟ้าแต่ละประเภทจากเว็บไซต์ Vandebron 

Renewable electricity rates 
including VAT 

Usage Unit Rate (Euro 
per unit) 

Costs per 
year (Euro) 

Share of 
costs 

1. Delivery costs        46% 
Single rate 2,850  kWh 0.07136   203.38  46% 
Single rate (return)  -  kWh 0.07136   -  0% 

2. Fixed delivery costs   365  days 0.20543  74.98  17% 
3. Government taxes        -  -22% 

i. Energy Tax  2,850  kWh 0.11822   336.93  77% 
ii. Sustainable Energy and Climate 

Transition Storage  
 

2,850  kWh 0.03303  94.14  21% 
iii. Energy tax reduction  365  days -1.44431  (527.17) -120% 

4. Grid management cost 365 days 0.70132   255.98  58% 
Total electricity cost per year 
(Euro)         438.23   
Total electricity cost per month (in Euro) 36.52  
Estimated electricity cost per kWh    0.1538  

 

เป็นที ่สังเกตว่าส่วนลดภาษีพลังงาน (Energy tax reduction) ในตารางที่ 5-17 นั ้น สูงถึง 
527.17 ยูโรต่อปีหรือเทียบเท่ากับร้อยละ 120 ของค่าไฟฟ้ารายปี ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลประโยชน์ที่ผู้ใช้ไฟฟ้า
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ได้รับจากการอุดหนุนของภาครัฐ ค่าจัดส่งกระแสไฟฟ้ามีทั้งแบบผันแปรตามปริมาณการใช้ไฟฟ้าคิดเป็นร้อยละ 
46 ของค่าค่าไฟฟ้าทั้งหมด และแบบคงที่คิดเป็นร้อยละ 17 ส่วนค่าบริหารจัดการโครงข่าย ในอัตราตาม
จำนวนวันคดิเป็นร้อยละ 58 ของค่าไฟฟ้าทั้งหมด 

6. การชำระเงิน 

ผู้ใช้ไฟฟ้าทำการชำระเงินผ่าน Vandebron เมื่อได้รับใบเรียกเก็บค่าไฟฟ้า และ Vandebron 
ต้องจ่ายเงินให้ Prosumer ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป  

สำหรับ Business Flow ของ Vandebron สามารถแสดงได้ดังรูปที ่5-53
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รูปที ่5-53 Business Flow ของ Vandebron
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บทวิเคราะห์เบื้องต้น 

จุดเด่นของโครงการ 

1. ความสะดวกในการเข้าซื้อขายไฟฟ้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์และการให้ข้อมูลที่เหมาะสมกับ
ลูกค้าโดยเฉพาะในแต่กรณี (Customized information) 

2. ผู้ขายไฟฟ้าสามารถกำหนดราคาขายและผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถเลือกซื้อไฟฟ้าจากแหล่งที่ต้องการได้  
Vandebron ทำหน้าที่เป็นตัวกลางให้ผู้ขายไฟฟ้าและผู้ใช้ไฟฟ้าได้ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากันผ่านแพลตฟอร์ม 

3. รายได้ของ Vandebron มาจากการเก็บค่าบริการจัดส่งไฟฟ้าคงที่ในใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า 

4. Vandebron จัดการธุรกรรมทางการเงินทั้งหมดรวมถึงจัดส่งใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าและเก็บค่าไฟฟ้า
ส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การออกใบเรียกเก็บค่าไฟฟ้าถูกกำกับโดย ACM ให้มีความโปร่งใสและเข้าใจง่าย 

5. มีโครงการ Solar collective ที ่สนับสนุน Prosumer โดยให้ข้อมูลตั ้งแต่การประเมินความ
เป็นไปได้ไปจนถึงการเลือกผู้ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ ลดค่าบริการจัดส่งไฟฟ้าคงที่รายเดือนและ
ให้ค่าตอบแทนในอัตราที่สูงสำหรับไฟฟ้าส่วนเกินที่ขายให้กับผู้ใช้ไฟฟ้ารายอื่น 

จุดด้อยของโครงการ 

1. Vandebron ไม่ได้เป็นเจ้าของสินทรัพย์หรือโครงข่ายไฟฟ้าจึงไม่มีแรงจูงใจในการทำระบบจัด
จำหน่ายไฟฟ้าให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า 

2. รูปแบบธุรกิจนี้เกิดขึ้นได้ภายใต้กฏหมายที่ตลาดไฟฟ้าเปิดให้มีการแข่งขันเสรีแล้ว 

องค์ประกอบที่เอื้ออำนวยให้เกิดการซื้อขายแบบ P2P ได้สำเร็จ (ของทั้ง Powerpeers และ 
Vandebron) 

1. โครงสร้างกิจการไฟฟ้าในรูปแบบเสรี (Liberalized electricity market tructure) ทำให้ผู้เล่น
รายใหม่สามารถเข้ามาแข่งขันด้วยรูปแบบธุรกิจแบบใหม่ (New business model) ในการให้บริการจัดหา
พลังงานไฟฟ้า 

2. นโยบายพลังงานหมุนเวียนและการลดก๊าซเรือนกระจก ทำให้เกิดแรงจูงใจให้ผู้ใช้ไฟฟ้ามีความ
ต้องการใช้พลังงานสะอาดมากกว่าการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงประเภทอื่นอย่างเช่น ถ่านหิน 

3. ความคุ้มค่าในการลงทุนทำให้มีผู้ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์เพื่อผลิตไฟฟ้ามากขึ้น 
ด้วยต้นทุนเทคโนโลยีที่ต่ำลง ระยะเวลาคืนทุนในการติดตั้งระบบฯ ลดลงเหลือ 7 ปีโดยประมาณใน พ.ศ. 2558 
จากค่าเฉลี่ย 25 ปีใน พ.ศ. 2552 

4. การสื่อสารและครบวงจรในการให้ความรู้ Prosumer ตั้งแต่กระบวนการจัดตั้ง 

 

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษารูปแบบและการศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ Peer to Peer (P2P) 

 

หน้าที่ 5-91 
 

5.3.2.4.4 Jouliette at De Ceuver 

Jouliette at De Ceuver เป็นโครงการสาธิตที่มีการร่วมมือกันระหว่าง DSO บริษัทผู้พัฒนา
เทคโนโลยี Blockchain และชุมชน โดยจัดขึ้นในเขต De Ceuvel ชุมชน Amsterdam ซึ่งเป็นเขตตัวอย่าง
ของการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน บริษัท Spectral เป็นผู้พัฒนาโครงการ Jouliette ได้ใช้แพลตฟอร์มที่นำ
เทคโนโลยี Blockchain มาใช้จัดการธุรกรรมการซื้อขายไฟฟ้ารูปแบบใหม่สำหรับ P2P โดยใช้สกุลเงินสมมติ
ของท้องถิ่น (Token) ที่ชื่อว่า Jouliette ในการแลกเปลี่ยนไฟฟ้า  

โครงการสาธิตนี้จัดทำครั้งแรกใน พ.ศ. 2560 เป็นความร่วมมือระหว่างบริษัท Spectral และ 
Alliander ซึ่งเป็นหนึ่งใน DSO ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเนเธอร์แลนด์ เป้าหมายของโครงการสาธิตนี้ คือสร้าง
ต้นแบบของการใช้เทคโนโลยี Blockchain ในการสร้างคุณค่าทางสังคมและสนับสนุนให้เกิดการใช้พลังงาน
หมุนเวียนที่เพิ่มมากขึ้น โครงการสาธิตนี้ ทำให้ชุมชมสามารถแลกเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากแสงอาทิตย์
โดยใช้ Token เป็นสกุลเงินแลกเปลี่ยน [81] โครงการสาธิตประกอบด้วย การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลัง
แสงอาทิตย์บนอาคารสำนักงาน ร้านอาหารและที่พักดังแสดงในรูปที่ 5-54 โดยทุกแห่งเชื่อมต่อกับมิเตอร์
ระดับไมโครกริดของเอกชน (Private behind-the-meter microgrid) นอกจากนี้ ข้อมูลของกระแสไฟฟ้าใน
แต่ละอาคารยังสามารถแสดงผลแบบ Real-time ทำให้เห็นว่ากระแสไฟฟ้ากำลังไหลเข้าหรือไหลออกจาก
อาคารใดบ้างและอาคารใดที่ใช้ไฟฟ้าจากระบบไฟฟ้าส่วนกลาง 

 
รูปที่ 5-54 ภาพโครงการ Jouliette at De Ceuver ที่เชื่อมต่อกับ Behind-the-meter smart grid [82] 
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5.3.2.4.5 โครงการ P2P ที่ดำเนินงานภายใต้ Regulatory sandbox ในประเทศเนเธอร์แลนด์ 

การพัฒนาเทคโนโลยีและการบริหารจัดการพลังงานในรูปแบบใหม่ๆ นับว่ามีความสำคัญในยุคที่
มีการเพิ่มขึ้นของพลังงานหมุนเวียนที่ผลิตโดย Prosumers อย่างไรก็ตามกฏระเบียบ ข้อบังคับทางกฏหมาย
กลายเป็นอุปสรรคสำคัญในการทดสอบการพัฒนาเทคโนโลยีหรือรูปแบบธุรกิจแบบใหม่ในหลายประเทศ เช่น 
ข้อจำกัดทางกฏหมายที่ครัวเรือนไม่สามารถขายไฟส่วนเกินให้การไฟฟ้าได้  จึงทำให้หลายประเทศจัดให้มี 
Regulatory sandbox เพื่อเปิดโอกาสให้ทั้งหน่วยงานกำกับดูแลและผู้ทดสอบโครงการได้แลกเปลี่ยนองค์
ความรู้และมีการทบทวนการเปลี่ยนแปลงกฏต่างๆให้สามารถเอื้อกับการพัฒนาในยุคการเปลี่ยนผ่านนี้ ใน
ประเทศเนเธอร์แลนด์ โครงการที่เกี่ยวข้องกับ P2P ภายใต ้Regulatory sandbox ดังสรุปในตารางที ่5-18 

ตารางที่ 5-18 ตัวอย่างโครงการที่เกี่ยวข้องกับ P2P ภายใต้ Regulatory sandbox ในประเทศเนเธอร์แลนด์ 
[83] 

พ.ศ. โครงการ เป้าหมายการทดสอบ ขนาด 
2560 Micro Energy Trading Eemnes P2P, EV, blockchain, storage, 

generation, smart solftware 
บ้านอยู่อาศัย 100-200 หลัง และ
จะเพิ่มจำนวนขึ้นถึง 1,500 หลัง 

2560 Micro Energy Trading 
Amersfoort 

P2P, smart software and 
blockcahain 

บ้านอยู่อาศัย 400-600 หลัง 

2561 Shared energy-mobility 
community Amersfoort  

P2P, car sharing with Evs บ้านอยู่อาศัย 400-800 หลังของ
สหกรณ์บ้านจัดสรร 

2562 Cooperatie zonnepark Bad 
Noordzee U.A. 

Heat pumps, P2P, PV, battery 
storage 

บ้านพัก 322 หลัง 

 

โครงการที่เกี่ยวข้องกับ P2P ภายใต้ Regulatory sandbox ในประเทศเนเธอร์แลนด์ ส่วนใหญ่
เป็นความร่วมมือระดับเมือง เช่นโครงการในเมือง Eemnes and Amersfoort เทศบาลเมือง Eemnes ได้รับ
การยกเว้นจากกฏหมายไฟฟ้าประเทศเนเธอร์แลนด์ (Dutch Electricity Law) ตั้งแต่ พ.ศ. 2560-2561 โดย
การยกเว้นจากกฏหมายดังกล่าว ทำให้สามารถดำเนินการจัดระบบการซื ้อขายไฟฟ้าแบบ P2P โดยใช้
เทคโนโลยี Blockchain และร่วมมือกับ Stedin (DSO) โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อทำให้การใช้เทคโนโลยี  
Blockchain ในตลาดการซื้อขายไฟฟ้าสามารถดำเนินการได้จริง โดยเริ่มต้นจากการทดลองด้วยกลุ่มตัวอย่าง
ระหว่าง 100 ถึง 200 ตัวอย่างประกอบด้วย ครัวเรือน ธุรกิจท้องถิ่นและชาวนา เข้าร่วมทดลองการซื้อขาย
ไฟฟ้าผ่านระบบ P2P [84] อย่างไรก็ตาม รายละเอียดของธุรกรรมที่เกิดขึ้นในโครงการสาธิตและโครงการที่อยู่
ภายใต้ Regulatory sandbox ในประเทศเนเธอร์แลนดยั์งไม่มีการเปิดเผยมากนัก  
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5.3.2.5 สรุปประเด็นสำคัญของประเทศเนเธอร์แลนด์ 

▪ ประเทศเนเธอร์แลนด์มีการเปิดเสรีเกี่ยวกับธุรกิจไฟฟ้า ซึ่งผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถเลือกซื้อไฟฟ้าจากผู้
จำหน่ายไฟฟ้าได้อย่างเสรี ผู้จำหน่ายไฟฟ้าสามารถกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าขายปลีกเพื่อให้ผู้ใช้ไฟฟ้าตัดสินใจ
เลือกซื้อไฟฟ้าได้ 

▪ ประเทศเนเธอร์แลนด์มีนโยบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ซึ่งผู้ใช้ไฟฟ้าได้
ตระหนักถึงนโยบายนี ้จึงมีการเลือกซื้อไฟฟ้าที่มาจากพลังงานหมุนเวียน 

▪ ผู้จัดจำหน่ายไฟฟ้านำแพลตฟอร์มการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P มาใช้ในการขายไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าที่ต้องการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และ Prosumer ที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์สามารถขายไฟฟ้าให้กับผู้จัดจำหน่ายไฟฟ้าผ่านแพลตฟอร์มได้ ในกรณีที่เป็นพลังงานหมุนเวียน
ประเภทอื่น ๆ ยังมีไม่การเปิดให้ Prosumer ขายไฟฟ้าผ่านแพลตฟอร์มได ้โดยไม่มีการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม
ในการขายไฟฟ้า 

▪ ผู้จัดจำหน่ายไฟฟ้าเป็นตัวแทนในการเรียกเก็บภาษีต่าง ๆ ของภาครัฐและรวมถึงค่าใช้บริการ
โครงขายไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าให้กับ DSO 

▪ ประเทศเนเธอร์แลนด์มีการคิดอัตราค่าไฟฟ้าแบบคงที่และผันแปร รวมถึงมีความโปร่งใสในการ
ให้รายละเอียดโครงสร้างของใบเรียกเก็บค่าไฟฟ้า เช่น ค่าจัดส่งไฟฟ้าแบบผันแปรและแบบคงที่ ค่าภาษีที่ต้อง
จัดส่งรัฐบาล (government tax) ค่าส่วนลดภาษีพลังงาน (energy tax reduction) และค่าบริหารจัดการ
โครงข่ายไฟฟ้า (grid management cost) โดยมีหน่วยงาน ACM กำกับและตรวจสอบความโปร่งใสในการ
ออกใบเรียกเก็บไฟฟ้าโดยผู้จัดจำหน่ายไฟฟ้า [85] 

▪ ประเทศเนเธอร์แลนด์มีการประกาศบังคับใช้ทั่วประเทศให้มีการติดต้ังสมาร์ทมิเตอร์ให้ได้ทั้งหมด
ภายใน พ.ศ. 2563 [77] ซึ่งสมาร์ทมิเตอร์นับเป็นอุปกรณ์หลักสำคัญสำหรับรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าผ่าน
แพลตฟอร์มออนไลน ์
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5.3.3 ประเทศเยอรมนี 

5.3.3.1 โครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้า 

โครงสร้างตลาดไฟฟ้าในประเทศเยอรมนี ประกอบไปด้วย ผู้ผลิตไฟฟ้า (Generation) เช่น E.ON 
RWE EnBW Vattenfall และ ผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้าอิสระ (Independent producer) เป็นต้น ที่จะทำการซื้อ
ขายไฟฟ้าขายส่ง ในตลาดขายส่ง (Wholesale market) การซื้อขายไฟฟ้าในตลาดขายส่งสามารถ ทำผ่าน 
European Energy Exchange (EEX) ซึ่งเปรียบเสมือนแพลตฟอร์มตลาดขายส่งไฟฟ้าหลักของทวีปยุโรป หรือ
จะทำสัญญาซื้อขายแบบ Bilateral contract หรือที่เรียกว่า Over-the-counter (OTC) contract [86, 87] 
ดังแสดงในรูปที่ 5-55 

 

รูปที ่5-55 โครงสร้างธุรกิจไฟฟ้าในประเทศเยอรมนี [86]  

จากนั้นไฟฟ้าจะถูกส่งมาตามระบบส่งไฟฟ้า (Transmission) โดยมีผู้ดำเนินการระบบส่งไฟฟ้า
(Transmission System Operator หรือ TSO) เป็นผู้ดูแลระบบสายส่งไฟฟ้า เพื่อควบคุมเสถียรภาพและ
รักษาความถี่ไฟฟ้าให้คงที่ ในปัจจุบัน ประเทศเยอรมนีมีผู้ดำเนินการระบบสายส่งไฟฟ้า 4 ราย ซึ่งแบ่งขอบเขต
พื้นที่รับผิดชอบชัดเจน ดังแสดงในรูปที ่5-56 

 
รูปที ่5-56 พื้นที่รับผิดชอบของผู้ดำเนินการระบบสายส่งไฟฟ้าในประเทศเยอรมนี (ประยุกต์มาจาก [87]) 
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ภายหลังไฟฟ้าผ่านระบบสายส่งไฟฟ้า ไฟฟ้าจะถูกลดแรงดันจากระบบส่งไฟฟ้ามายังระบบจำหน่าย
ไฟฟ้า เพื่อขายในตลาดขายปลีก (Retail market) นอกจากไฟฟ้าที่ส่งจากระบบสายส่งมายังระบบจำหน่าย
แล้ว ไฟฟ้าที่ขายในระดับนี้สามารถมาจากผู้ผลิตพลังงานหมุนเวียนในระดับขายปลีกหรือมาจาก  Prosumer 
ไฟฟ้าดังกล่าวจะถูกส่งไปยังผู้ใช้ไฟฟ้าผ่านผู้ค้าปลีกไฟฟ้า  (Retailer) ผู้ค้าปลีกไฟฟ้ารายใหญ่ในประเทศ
เยอรมน ีประกอบไปด้วย E.ON RWE EnBW และ Vattenfall นอกจากนั้นยังมีผู้ค้าปลีกไฟฟ้าขนาดกลางและ
ขนาดเล็กอีกหลายราย ซึ่งปรากฏในรายชื่อผู้ค้าปลีกไฟฟ้าที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ Bundesnetzagentur ซึ่งเป็นผู้
กำกับดูแล (รายช่ือทั้งหมดสามารถค้นหาเพิ่มเติมได้ใน [88])  

ดังที่กล่าวไปข้างต้น ผู้ค้าปลีกไฟฟ้าทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการจัดหาไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าให้กับ
ผู้ใช้ไฟฟ้า แต่หน้าที่ดูแลความมั่นคงของระบบจำหน่ายและรักษาสมดุลระบบไฟฟ้าเป็นหน้าที่ของผู้ดำเนินการ
ระบบจำหน่ายไฟฟ้า (Distribution System Operator หรือ DSO) ใน พ.ศ. 2561 ผู ้ดำเนินการระบบ
จำหน่ายไฟฟ้าในประเทศเยอรมนีมีทั้งสิ้น 890 ราย และมีการแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน ( [86, 
87]) ตารางที ่5-19 แสดงบทบาทหน้าที่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกิจไฟฟ้าของประเทศเยอรมนี  

ตารางที ่5-19 สรุปบทบาทหน้าที่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงสร้างธุรกิจไฟฟ้าของประเทศเยอรมน ี

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง บทบาทหน้าที่ 
ผู้ผลิตไฟฟ้า ทำหน้าที่ผลิตไฟฟ้า สามารถเป็นบริษัทหรือผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ และสามารถผลิต

ไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิลหรือพลังงานทดแทน ส่วนมากผลิตไฟฟ้าเพื่อขายในตลาด
ขายส่งไฟฟ้า และมีบางส่วนผลิตเพื่อขายในตลาดขายปลีกไฟฟ้า 

ผู้ดำเนินการระบบสายส่งไฟฟ้า
  

ทำหน้าที่ดูแลระบบสายส่งไฟฟ้า เพื่อควบคุมเสถียรภาพและรักษาความถี่ไฟฟ้าให้
คงที่ 

ผู้ดำเนินการระบบจำหน่ายไฟฟ้า ทำหน้าที่ดูแลความมั่นคงของระบบจำหน่ายและรักษาสมดุลระบบไฟฟ้า 
ผู้ค้าปลีกไฟฟ้า  ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการจัดหาไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า 
ผู้ใช้ไฟฟ้า ทำหน้าที่ซื้อไฟฟ้าในตลาดขายปลีกไฟฟ้า 
Prosumer ทำหน้าที่ซื้อไฟฟ้าในตลาดขายปลีกไฟฟ้า และผลิตไฟฟ้าใช้เอง และ/หรือขายไฟฟ้า

ส่วนเกิน 
 

ตลาดไฟฟ้าทั้งในระดับขายส่งและขายปลีกในประเทศเยอรมนี มีการเปิดเสรีแล้วทั้งสิ้น โดยรูปแบบ
ตลาดขายส่งไฟฟ้าของประเทศเยอรมน ีประกอบไปด้วย 3 รูปแบบ [87] ดังแสดงในรูปที่ 5-57 ดังนี ้ 

 

รูปที ่5-57 รูปแบบตลาดขายส่งไฟฟ้าของประเทศเยอรมน ี(ประยุกต์มาจาก [87]) 

▪ Forward/future market หมายถึง ตลาดที่จะทำการซื้อขายล่วงหน้าเป็นระยะเวลานาน เช่น 
ตั้งแต่หลายปีล่วงหน้า จนถึง 2 วันล่วงหน้า การซื้อขายลักษณะนี้จะเกิดขึ้น ในกรณีที่สามารถพยากรณ์ความ

Forward/future 
market

Spot market
Balancing 

energy 
(market)
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ต้องการใช้ไฟฟ้าในอนาคตได้อย่างแม่นยำ และผู้ใช้ไฟฟ้าไม่มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้า
มากนัก จึงเกิดการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเมื่อราคาตลาดต่ำและนำไปขายให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าเมื่อราคาสูงขึ้น ซึ่ง
รูปแบบตลาดเช่นนี้ จะสามารถลดความเสี่ยงของราคาตลาดที่ผันผวนได้ และในกรณีที่ไฟฟ้าไม่เพียงพอต่อการ
ซื้อขาย ผู้ให้บริการสามารถซื้อไฟฟ้าจากความต้องการส่วนเกินได้ในตลาดรูปแบบถัดไป (Spot market) 

▪ Spot market หมายถึงตลาดซื้อขายไฟฟ้าขายปลีกในระยะเวลา 1 วันล่วงหน้า (Day-ahead 
market) จนถึง 5 นาทีล่วงหน้า (Intraday market) โดยจะทำการซื้อขายผ่านราคาที่เรียกว่า ราคาตลาด 
(Market price) โดยเป็นราคาประมูลที่เกิดจากความพึงพอใจของทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย ซึ่งราคาดังกล่าวจะมีความ
ผันผวนมากกว่าราคาในรูปแบบตลาดประเภทแรก  

▪ Balancing energy (market) หมายถึงรูปแบบที่เกิดขึ้นในระหว่างการขายไฟฟ้า (Delivery 
time) โดยจะมีการกำหนด Balancing group ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทน ผู้ผลิตไฟฟ้า
เชื้อเพลิงฟอสซิล ผู้ใช้ไฟฟ้า และ Prosumer โดยแต่ละ Balancing group มีหน้าที่ดูแลให้ไฟฟ้าที่ไหลเข้าและ
ออกจากกลุ่มของตัวเองในแต่ละช่วงเวลา ให้มีค่าเท่ากัน เพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบไฟฟ้า (Frequency 
control) โดยแต่ละกลุ่มจะถูกควบคุมโดย TSO และถ้าสุดท้ายแต่ละกลุ่มไม่สามารถรักษา Balancing group 
ได้ จะต้องทำการซื้อขายกับ TSO ณ เวลานั้นๆ เพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบไฟฟ้า ซึ่งจะเป็นราคาที่สูงกว่า
ตลาดอื่นๆ มาก  

ในระดับขายปลีกไฟฟ้า ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถเลือกผู้ค้าปลีกไฟฟ้าได้โดยเสรี โดยที่ผู้ค้าปลีกไฟฟ้าจะมี
การศึกษาพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าโดยเฉลี่ยของผู้ใช้ไฟฟ้าเพื่อนำมาเป็นข้อมูลให้กับ DSO ในการวางแผนรักษา
สมดุลระบบไฟฟ้า  

โครงสร้างค่าไฟฟ้าของบ้านที่อยู่อาศัยในประเทศเยอรมนี ดังแสดงใน รูปที ่5-58 ประกอบไปด้วย 

▪ Procurement, sales, margin (สามารถเปรียบเทียบได้กับค่าพลังงานไฟฟ้า หรือ energy 
charge) 

▪ Grid charge and metering (ค่าบริการโครงข่ายและมิเตอร)์ 
▪ Concession fee (ค่าธรรมเนียมในการใช้พื้นที่สาธารณะในการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้า) 
▪ Renewable energy levy (เงินอุดหนุนพลังงานหมุนเวียนภายใต ้EEG) 
▪ The Combined Heat and Power Act (KWPG) levy (เงินอุดหนุน KWPG) 
▪ Other levies (เงินอุดหนุนอื่นๆ) 
▪ Value Added Tax (VAT) 
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รูปที่ 5-58 โครงสร้างค่าไฟฟ้าของกลุ่มตัวอย่างบ้านที่อยู่อาศัยที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้ารายปีประมาณ 3,500 
กิโลวัตต์ช่ัวโมง [87] 

จะเห็นได้ว่าค่าไฟฟ้าของบ้านที่อยู่อาศัย ใน พ.ศ. 2562 ประกอบไปด้วยค่าพลังงานไฟฟ้าประมาณ
ร้อยละ 23 (7.1 ยูโรเซนต์ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง จากค่าไฟฟ้ารวม 30.4 ยูโรเซนต์ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง) นอกนั้น
นับเป็นค่าบริการโครงข่าย (ร้อยละ 24) เงินอุดหนุนพลังงานหมุนเวียน (ร้อยละ 21) ภาษี (ร้อยละ 23) และ
อื่นๆ (ร้อยละ 9) และเมื่อพิจารณาค่าไฟฟ้าภายหลังการเปิดตลาดเสรีใน พ.ศ. 2541 จะเห็นได้ว่าค่าไฟฟ้ามีการ
ปรับตัวต่ำลงในระยะแรก เนื่องมาจากตลาดสามารถแข่งขันได้อย่างโปร่งใส หลังจากนั้นค่าไฟฟ้าได้ปรับตัว
สูงขึ้น เนื่องมาจากราคาเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นและเงินค่าอุดหนุนต่างๆ โดยเฉพาะเงินอุดหนุนพลังงานหมุนเวียนที่
รัฐบาลต้องการใช้เพื่อเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนในประเทศให้เป็นไปตามเป้าหมาย เงินอุดหนุนดังกล่าวจะ
ปรับตัวลดลงตั้งแต่ พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป เนื ่องจากหลายโครงการจะครบกำหนดสัญญาการได้รับเงิน
สนับสนุน ซึ่งจะส่งผลต่อค่าไฟฟ้าที่จะปรับตัวลดลงด้วยเช่นกัน [87] 

5.3.3.2 นโยบายด้านพลังงานหมุนเวียน 

ประเทศเยอรมนีเริ่มมีการกล่าวถึงการปรับเปลี่ยนรูปแบบของระบบพลังงาน เพื่อนำไปสู่การเพิ่ม
สัดส่วนพลังงานหมุนเวียนในประเทศ หรือที่เรียกกันว่า “Energiewende” มาเป็นเวลานาน จนกระทั่งในปี 
พ.ศ. 2554 รัฐบาลมีข้อสรุปออกมาว่า ประเทศเยอรมนีต้องการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตไฟฟ้า โดยการลด
กำลังการผลิตไฟฟ้าของถ่านหินและนิวเคลียร์ และหันมาใช้พลังงานหมุนเวียนในการผลิตไฟฟ้าให้ได้มากที่สุด 
[89] ประเทศเยอรมนีได้กำหนดเป้าหมายสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนร้อยละ 65 ในระบบผลิตไฟฟ้า ภายใน 
พ.ศ. 2573 และ ได้กำหนดเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse gas) ลงร้อยละ 40 ภายใน พ.ศ. 
2563 เมื่อเปรียบเทียบกับ พ.ศ. 2533 ( [90, 91] )  

นอกจากนั้น ประเทศเยอรมนีได้มีการออกกฎหมาย Renewable Energy Act (EEG) ซึ ่งเป็น
กฎหมายสำคัญที่ช่วยสนับสนุนการใช้พลังงานหมุนเวียนในประเทศ ตั้งแต่ พ.ศ. 2543 และหนึ่งในนโยบาย
สนับสนุนพลังงานหมุนเวียนที่สำคัญภายใต้กฎหมายนี้ คือ Feed-in Tariff (FiT) นอกจากนั้น กฎหมายฉบับนี้
ยังกำหนดให้พลังงานหมุนเวียนมีความสำคัญมากกว่าเช้ือเพลิงฟอสซิลในการส่งไฟฟ้าให้กับระบบไฟฟ้า [92] 
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สัดส่วนเช้ือเพลิงที่ใช้ผลิตไฟฟ้าของประเทศเยอรมนีใน พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย พลังงานหมุนเวียน 
ร้อยละ 40 ถ่านหิน ร้อยละ 32.2 นิวเคลียร์ ร้อยละ 12.4 ก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 15.1 และอื่นๆ ซึ่งสัดส่วน
พลังงานหมุนเวียนมากที่สุดสองอันดับแรกมาจากพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ ดังแสดงในรูปที ่5-59 

 
รูปที ่5-59 สัดส่วนเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้าของประเทศเยอรมนี ใน พ.ศ. 2562 โดยตัวเลขในวงเล็บแสดง

ข้อมูลของ พ.ศ. 2561 [90] 

5.3.3.3 ทิศทางการซื้อขายไฟฟ้าจาก Prosumer ในรูปแบบ P2P  

จากที่กล่าวมาข้างต้น ทั้งนโยบายและกฎหมายพลังงาน ส่งเสริมให้สัดส่วนพลังงานหมุนเวียนใน
ระบบผลิตไฟฟ้า โดยเฉพาะพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ มีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้นและสามารถแข่งขันได้
อย่างมีนัยสำคัญ โดยหนึ่งในนโยบายสนับสนุนพลังงานหมุนเวียนที่สำคัญของประเทศเยอรมนี คือ มาตราการ 
Feed-in Tariff (FiT) ดังแสดงในรูปที่ 5-60 ในปัจจุบัน ราคา FiT ของระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ อยู่ที่
ประมาณ 10 ยูโรเซนต์ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง สำหรับกำลังการผลิตติดตั้งขนาดเล็ก ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาค่า
ไฟฟ้าขายปลีก นอกจากนั้นจะเห็นได้ว่าราคา FiT มีการปรับลดลงตามราคาต้นทุนของการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ โดยราคา FiT มีการปรับตัวลดลงในระยะเวลา 15 ปี ประมาณ ร้อยละ 80 สำหรับกำลัง
การผลิตติดตั้งขนาดเล็ก และ ประมาณร้อยละ 90 สำหรับกำลังการผลิตติดตั้งขนาดกลางและใหญ่  

 
รูปที ่5-60 แสดงการเปลี่ยนแปลงของราคา FiT พลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศเยอรมนี [93] 
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ใน พ.ศ. 2564 FiT โปรแกรมแรกจะครบกำหนดสัญญา 20 ปี และ เยอรมนีได้มีการกำหนดโควต้า
สนับสนุนระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ในประเทศไว้ที่ 52 กิกะวัตต์ ซึ่งปัจจุบันมีกำลังการผลิตติดตั้งระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ทั้งสิ้นประมาณ 49 กิกะวัตต์ [93, 94] ซึ่งจะทำให้ผู้ติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์บน
หลังคาต้องใช้ไฟฟ้าดังกล่าวเอง หรือ ขาย/แลกเปลี่ยนกับผู้ใช้ไฟฟ้ารายอื่นๆ (นอกจาก Prosumer จะได้รับ
การสนับสนุนจากนโยบาย FiT แล้ว ยังสามารถขายไฟฟ้าโดยตรงให้กับผู้ใช้ไฟฟ้ารายอื่นๆ (P2P) ได้ด้วย) ซึ่ง
เป็นหนึ่งในที่มาของการเริ่มมีรูปแบบธุรกิจการซื้อขายระหว่างผู้ใช้ไฟฟ้าด้วยกัน โดยมีการรายงานยอดของการ
ซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแบบ P2P ณ เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 อยู่ที่ประมาณ 290 เมกะวัตต์ 
จากกำลังการผลิตติดตั้งทั้งสิ้นประมาณ 80,000 เมกะวัตต์ โดยเป็นการซื้อขายไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าพลัง
แสงอาทิตย์ แบบ P2P ประมาณ 100 เมกะวัตต์ จากกำลังการผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์
ทั้งหมดประมาณ 14,000 เมกะวัตต์ จะเห็นได้ว่า รูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P ในประเทศเยอรมนีใน
ปัจจุบัน ยังไม่ได้เป็นที่แพร่หลายมากนัก แต่มีแนวโน้มการเพิ่มขึ้นจากราคา FiT ที่ต่ำลงและโครงการที่เริ่มจะ
หมดอายุ [95, 96]  

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษารูปแบบและการศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ Peer to Peer (P2P) 

 

หน้าที่ 5-100 
 

5.3.3.4 โครงการที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P 

5.3.3.4.1 Innogy-Conjoule  

Innogy-Conjoule คือรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P ในเมือง Mühlheim ประเทศเยอรมนี 
ที่พัฒนาขึ้นมาจากความร่วมมือของบริษัท Innogy ของประเทศเยอรมนี และได้รับเงินสนับสนุนจาก Tokyo 
Electric Power Company (TEPCO) ของประเทศญี่ปุ่น มีเป้าหมายหลักในการให้ลูกค้าที่มีระบบผลิตไฟฟ้า
พลังแสงอาทิตย์เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เอง มีโอกาสขายไฟฟ้าส่วนเกินให้ผู้ใช้ไฟฟ้าบริเวณใกล้เคียง ซึ่งจะได้รับ
ประโยชน์จากค่าบริการโครงข่ายที่ต่ำลง การซื้อขายแลกเปลี่ยนไฟฟ้าดังกล่าวจะดำเนินการผ่านเทคโนโลยี  
Blockchain ควบคู่กับสมาร์ทมิเตอรท์ี่มีอยู่ในบ้านเรือน เพื่อให้เกิดการซื้อขายและการชำระเงินที่โปร่งใสและมี
ประสิทธิภาพสูง หลังจากนั้นหากยังมีไฟฟ้าส่วนเกินเหลืออยู่  ไฟฟ้าดังกล่าวจะถูกขายนอกชุมชนต่อไป 
นอกจากนี้ บริษัท Innogy ยังทำหน้าที่จัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนจากแหล่งภายนอก เพื่อให้เพียงพอ
ต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าโดยรวม (อ้างอิงข้อมูลโครงการทั้งหมดมาจาก [94, 97, 98, 99, 100]) 

สถานะการดำเนินโครงการ : โครงการสาธิต 

รูปแบบการซื้อขาย : Community Model 

ประเภทตัวกลาง : Retailer 

แหล่งเงินทุน: TEPCO 

อุปกรณ์หลัก : ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์บนหลังคา และสมาร์ทมิเตอร์ 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและบทบาทที่สำคัญ :  

▪ Innogy เป็นผู้พัฒนาแพลตฟอร์ม (Conjoule) ออกใบเรียกเก็บค่าไฟฟ้า ติดต่อประสานงานกับ DSO จ่าย
ค่าขายไฟฟ้าให้ผู้ขาย และทำหน้าที่เป็นผู้จัดหาไฟฟ้าเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าโดยรวม 

▪ Prosumer ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ และขายไฟฟ้าส่วนเกินให้ผู้ใช้ไฟฟ้า  

▪ ผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ทำหน้าที่ขายไฟฟ้าให้แพลตฟอร์ม เพื่อให้เพียงพอต่อความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าโดยรวม 

▪ ผู้ใช้ไฟฟ้า ทำหน้าที่ซื้อไฟฟ้าส่วนเกินของ Prosumer  

โครงสร้างบทบาทหน้าที่และผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องหลักในโครงการสามารถสรุปได้ดังตารางที ่5-20 
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ตารางที ่5-20 สรุปโครงสร้างบทบาทหน้าที่และผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องหลักในโครงการ 

ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 

Innogy-Conjoule Prosumer ผู้ผลิตพลังงานหมุนเวียน ผู้ใช้ไฟฟ้า 

บทบาท -พัฒนาแพลตฟอร์ม 
(Innogy-Conjoule)  
-ออกใบเรียกเก็บค่า
ไฟฟ้า โดยเรียกเก็บจาก
ผู้ใช้ไฟฟ้า เพื่อจ่ายให้ 
Prosumer หรือจ่ายให้
ผู้ผลิตพลังงาน
หมุนเวียนในกรณี
ต้องการซื้อไฟฟ้า
เพิ่มเติม เพื่อให้
เพียงพอต่อความ
ต้องการใช้ไฟฟ้า 
- ติดต่อกับ DSO ชำระ
ค่าบริการโครงข่าย 
-เป็นผู้จัดหาไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียน 
เพื่อให้เพียงพอต่อ
ความต้องการใช้ไฟฟ้า
โดยรวม 

-ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า
พลังแสงอาทิตย์ และ
เข้าร่วมซ้ือขายไฟฟ้า
ในแพลตฟอร์ม เพื่อ
ขายไฟฟ้าส่วนเกินจาก
การผลิตใช้เอง 

-ขายไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนให้แพลตฟอร์ม 
กรณีจำเป็น 

-ซื้อไฟฟ้าส่วนเกินจาก 
Prosumer 

ผลประโยชน์ - ประสบการณ์จาก
โครงการสาธิต เพื่อการ
พัฒนารูปแบบธุรกิจซื้อ
ขายไฟฟ้าในอนาคต  

- ไม่พบข้อมูลราคาซื้อ
ขาย แต่พบว่าแรงจูงใจ
ของการซื้อขาย อาจ
มาจากค่าโครงข่าย
ไฟฟ้าที่ต่ำลง เนื่องจาก
อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง 
-มีแพลตฟอร์มรองรับ
ไฟฟ้าที่เหลือจากการ
ผลิตใช้เอง 

-รายได้จากการขายไฟฟ้า
ส่วนเหลือให้แพลตฟอร์ม  

- ไม่พบข้อมูลราคาซื้อ
ขาย แต่พบว่าแรงจูงใจ
ของการซื้อขาย อาจ
มาจากค่าโครงข่าย
ไฟฟ้าที่ถูกลง 
เนื่องจากอยู่ในพื้นที่
ใกล้เคียง 
-ได้ใช้ไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียน 

 

รูปแบบนิติกรรม : Bilateral โดยมีการทำสัญญาระยะยาวเกิดขึ้น 3 รูปแบบ คือ (1) สัญญาซื้อขายไฟฟ้า
ระหว่าง Prosumer กับ Innogy-Conjoule (2) สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างผู้ผลิตพลังงานหมุนเวียน กับ 
Innogy-Conjoule (3) สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างผู้ใช้ไฟฟ้า กับ Innogy-Conjoule 

การส่งมอบไฟฟ้า : Virtual Delivery  

ระบบปฏิบัติการสนับสนุนธุรกรรมการชำระราคา : ใช ้Blockchain ควบคุมการซื้อขายภายในแพลตฟอร์ม 

ธุรกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างผู้เกี่ยวข้อง 
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1. การขึ้นทะเบียนและขอใบอนุญาต  

Innogy-Conjoule ต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้จัดหาไฟฟ้ากับ Bundesnetzagentur ซึ่งเป็นผู้กำกับ
ดูแลกิจการไฟฟ้าของประเทศเยอรมน ี

2. การสมัครเข้าร่วมโครงการ 

Prosumer ที่มีระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย ์สมัครเข้าร่วมโครงการผ่าน Innogy 

3. การจัดทำสัญญา 

▪ การจัดทำสัญญาระหว่างผู้ซื้อไฟฟ้ากับผู้ค้าปลีกไฟฟ้าที่มีแพลตฟอร์มในขายไฟฟ้าและ  ผู้ค้า
ปลีกไฟฟ้า ทำสัญญากับผู ้ผลิตไฟฟ้าหรือ Prosumer: ผู ้ใช้ไฟฟ้าและ Prosumer ทำสัญญากับ Innogy-
Conjoule 

▪ การจัดทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากแหล่งอื่นเพื่อจัดหาไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการใช้
ไฟฟ้า: Innogy ทำสัญญาจัดหาไฟฟ้ากับผู้ผลิตพลังงานหมุนเวียนแหล่งอื่น เพื่อให้ไฟฟ้ามีเพียงพอต่อความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าทั้งหมด  

4. การซื้อขายไฟฟ้าและการส่งมอบ 

ภายหลังการทำสัญญา Prosumer ผลิตไฟฟ้าใช้เองและขายไฟฟ้าส่วนเกินให้กับชุมชน ถ้ามี
ความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มเติม หรือกรณี Prosumer ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ตามที่ตกลงในสัญญา Innogy-
Conjoule จะจัดหาไฟฟ้ามาจากผู้ผลิตพลังงานหมุนเวียนเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้า 

5. การเก็บข้อมูลจากมิเตอร์และการออกใบแจ้งหนี้ 

Innogy-Conjoule ทำหน้าที่ออกใบเรียกเก็บค่าไฟฟ้าสุทธิ ซึ่งผู้ใช้ไฟฟ้าจะจ่ายค่าไฟฟ้าที่มี
ค่าบริการโครงข่ายต่ำกว่าปรกติเนื่องจากมีการซื้อขายไฟฟ้าจากพ้ืนที่ใกล้เคียง 

6. การชำระเงิน 

ผู ้ใช้ไฟฟ้าทำการชำระเงินเมื ่อได้ร ับบิลค่าไฟฟ้า  และ Innogy-Conjoule ต้องจ่ายเงินให้ 
Prosumer และผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนตามปริมาณไฟฟ้าที่ซื้อมา 

สำหรับ Business Flow ของ Innogy-Conjoule แสดงในรูปที ่5-61 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษารูปแบบและการศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ Peer to Peer (P2P) 

 

หน้าที่ 5-103 
 

 
รูปที ่5-61 Business Flow ของ Innogy-Conjoule

           

Innogy

DSO

Conjoule PlatformProsumer

RE Producer

                

Bundesnetzagentur การขอใบอนุญาต

สัญญาซื้อขายไฟฟ้า

ค่าบริการโครงข่าย

* เน้นการซื้อขายไฟฟ้าส่วนเกินของ Prosumer ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าใกล้เคียงภายในชุมชนก่อน แล้วไฟฟ้าส่วนที่เหลอืจะถูกขายสู่ภายนอกชมุชน

เมือง Mühlheim*

สัญญาซื้อขายไฟฟ้า

สัญญาซื้อขายไฟฟ้า                    
เพ่ือจัดหาไฟฟ้าให้เพียงพอต่อ
ความต้องการใช้ไฟฟ้า แจ้งข้อมูลความต้องการไฟฟ้า

TSO

สัญญาซื้อขายไฟฟ้า

RE / Fossil producer ในตลาดขายส่งไฟฟ้า

ค่าไฟฟ้า
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บทวิเคราะห์เบื้องต้น 

องค์ประกอบที่เอื้ออำนวยให้เกิดการซื้อขายแบบ P2P ได้สำเร็จ 

บริษัท Innogy-Conjoule ที่ทำการพัฒนาแพลตฟอร์ม เป็นผู้ค้าปลีกไฟฟ้าอยู่แต่เดิม ทำให้สามารถ
จัดหาไฟฟ้าเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าได้ง่าย และมีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการการซื้อ
ขายไฟฟ้าและการชำระเงิน นอกจากนั้นยังแสดงให้เห็นถึงการปรับตัวของผู้ค้าปลีกไฟฟ้า ในการเพิ่มรูปแบบ
ธุรกิจใหม่ๆ และเข้ามามีส่วนร่วมในการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P 

จุดเด่นของโครงการ 
1. การแลกเปลี ่ยนไฟฟ้าภายในชุมชน ซึ ่งเป็นโครงการความร่วมมือของสองประเทศ และมี

เทคโนโลย ีBlockchain ช่วยในการจัดการการซื้อขาย  

2. การคิดค่าบริการโครงข่ายต่ำกว่าปกติ ทำให้เกิดแรงจูงใจในการเข้าร่วมซื้อขายไฟฟ้าผ่าน
แพลตฟอร์ม 

3. บริษัท Innogy ที่ทำการพัฒนาแพลตฟอร์ม เป็นผู้ค้าปลีกไฟฟ้าอยู่แต่เดิม ทำให้สามารถจัดหา
ไฟฟ้าเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าได้ง่าย และมีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการการซื้อขาย
ไฟฟ้าและการชำระเงิน นอกจากนั้นยังแสดงให้เห็นถึงการปรับตัวของผู้ค้าปลีกไฟฟ้า ในการเพิ่มรูปแบบธุรกิจ
ใหม่ๆ และเข้ามามีส่วนร่วมในการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P 

จุดด้อยของโครงการ 
ไม่พบข้อมูลขั้นต่อไปของโครงการ ภายหลังการดำเนินการแบบโครงการสาธิตแล้วเสร็จ 
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5.3.3.4.2 Enyway 

Enyway เป็น Internet company ที ่ทำการพัฒนาแพลตฟอร์มซื้อขายไฟฟ้าระหว่างผู ้ผลิต
ไฟฟ้า ได้แก่ ผู ้ผลิตพลังงานหมุนเวียนหรือ Prosumer กับผู้ใช้ไฟฟ้า ซึ ่งถือเป็นบริษัทเอกชนรายแรกที่
ดำเนินการเชิงพาณิชย์ในการพัฒนาแพลตฟอร์มซื ้อขายแบบ P2P (First marketplace) ได้สำเร็จ โดย
จุดมุ่งหมายหลักของรูปแบบนี้คือ การลดบทบาทหน้าที่ของผู้ค้าปลีกไฟฟ้า โดยการเป็นตัวกลางเชื่อมระหว่าง
ผู้ใช้ไฟฟ้าและผู้ขายไฟฟ้าโดยตรง ดังนั้นแพลตฟอร์มนี้จะเหมาะกับผู้ใช้ไฟฟ้าบางรายที่ไม่ต้องการซื้อไฟฟ้าผ่าน
ผู้ค้าคนกลาง นอกจากนั้น Enyway ยังได้ใช้เทคโนโลยี Blockchain ในการควบคุมการซื้อขายไฟฟ้าให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใสมากที่สุด ตัวอย่างอินเตอร์เฟสของเว็บไซต ์Enyway แสดงในรูปที ่5-62 

ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถใช้บริการแพลตฟอร์มของ Enyway ในการเลือกไฟฟ้าจากผู้ผลิต ซึ่งจะมีความ
แตกต่างกันในด้านราคาและเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า และมีค่าบริการแพลตฟอร์มสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้า 
สำหรับผู้ผลิตพลังงานหมุนเวียน และ Prosumer ทำหน้าที่เป็นผู้ขายไฟฟ้า กล่าวคือ (1) ต้องขึ้นทะเบียนกับผู้
กำกับ และ (2) ทำหน้าที่จัดหาไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้า ในกรณีที่ไม่สามารถผลิตได้เป้าหมาย 
ต้องมีการทำสัญญากับผู้ผลิตพลังงานหมุนเวียนรายอื่นๆ ไว้สำรอง จากข้อมูลของเว็บไซต์ Enyway พบว่า
ส่วนมากผู้ขายไฟฟ้าเป็นผู้ผลิตพลังงานหมุนเวียนมากกว่า Prosumer 

ในส่วนของ Enyway จะทำหน้าที่ดังต่อไปน้ี (1) ดูแลแพลตฟอร์มซึ่งเป็นตัวกลางในการทำสัญญา
ซื้อขายไฟฟ้าระหว่างผู้ซื้อไฟฟ้าและผู้ขาย (2) บันทึกธุรกรรม และเรียกเก็บบิลจากผู้ใช้ไฟฟ้า (3) จ่ายค่าไฟฟ้า
ให้กลับผู้ขาย หลังหักค่าธรรมเนียมต่างๆ (4) ติดต่อกับ DSO เรื่องค่าบริการโครงข่าย และ (5) ติดต่อกับผู้ค้า
ปลีกไฟฟ้าเดิมของผู้ใช้ไฟฟ้า เพื่อยกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเดิม (อ้างอิงข้อมูลโครงการทั้งหมดมาจาก [101, 
102, 103, 104]) 

 
รูปที ่5-62 ตัวอย่างอินเตอร์เฟสของเว็บไซต์ Enyway [101] 

สถานะการดำเนินโครงการ : ดำเนินการเชิงพาณิชย์ 
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รูปแบบการซื้อขาย : Marketplace Model 

ประเภทตัวกลาง : Platform Operator 

แหล่งเงินทุน: ไม่พบข้อมูล 

อุปกรณ์หลัก : สมาร์ทมิเตอร์ของผู้เข้าใช้บริการ หากไม่มีจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มสำหรับการติดตั้งเมื่อสมัคร
เข้าร่วมโครงการ 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและบทบาทที่สำคัญ :  

▪ Enyway เป็นผู้พัฒนาแพลตฟอร์ม ทำหน้าที่ดูแลแพลตฟอร์ม บันทึกธุรกรรม ออกใบเรียกเก็บค่าไฟฟ้า 
ติดต่อกับผู้ค้าปลีกไฟฟ้าเดิมของผู้ใช้ไฟฟ้าเพื่อแจ้งยกเลิกสัญญา จ่ายค่าขายไฟฟ้าให้ผู้ขาย และติดต่อกับ 
DSO 

▪ Prosumer ผลิตไฟฟ้าใช้เองและลงทะเบียนขายผ่านแพลตฟอร์ม 

▪ ผู้ผลิตพลังงานหมุนเวียน ทำหน้าที่ขายไฟฟ้าให้แพลตฟอร์ม  

▪ ผู้ผลิตพลังงานหมุนเวียนรายอื่นๆ ที่ทำหน้าที่ขายไฟฟ้าให้ผู้ผลิตพลังงานหมุนเวียนข้างต้น เพื่อการจัดหา
ไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้า 

▪ ผู้ใช้ไฟฟ้า ทำหน้าที่ซื้อไฟฟ้าจากแพลตฟอร์ม  

โครงสร้างบทบาทหน้าที่และผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องหลักในโครงการสามารถสรุปได้ดังตารางที่  
5-21 

ตารางที ่5-21 สรุปโครงสร้างบทบาทหน้าที่และผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องหลักในโครงการ 

ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 

Enyway Prosumer ผู้ผลิตพลังงาน
หมุนเวียน 

ผู้ผลิตพลังงาน
หมุนเวียนราย

อื่นๆ 

ผู้ใช้ไฟฟ้า 

บทบาท - พัฒนาและดูแล
แพลตฟอร์มซึ่งเป็น
ตัวกลางในการทำ
สัญญาซื้อขายไฟฟ้า 
-บันทึกธุรกรรม ออก
ใบเรียกเก็บค่าไฟฟ้า  
- ติดต่อกับผู้ค้าปลีก
ไฟฟ้าเดิมของผู้ใช้ไฟฟ้า 
เพื่อแจ้งยกเลิก 
-จ่ายค่าขายไฟฟ้าให้
ผู้ขายไฟฟ้า 
-ติดต่อกับ DSO ชำระ
ค่าบริการโครงข่าย 

- ผลิตไฟฟ้าใช้เอง
และลงทะเบียน
ขายไฟฟ้าผ่าน
แพลตฟอร์ม 

- ขายไฟฟ้าให้
ผู้ใช้ไฟฟ้าผ่าน
แพลตฟอร์ม 

-ขายไฟฟ้าให้
ผู้ผลิตพลังงาน
หมุนเวียน เพื่อการ
จัดหาไฟฟ้าให้
เพียงพอต่อความ
ต้องการใช้ไฟฟ้า
โดยรวม 

- เลือกซื้อไฟฟ้า
จากผู้ผลิตได้
โดยตรงผ่าน
แพลตฟอร์ม 
และไม่ผ่านผู้ค้า
ปลีกไฟฟ้า  
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ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 

Enyway Prosumer ผู้ผลิตพลังงาน
หมุนเวียน 

ผู้ผลิตพลังงาน
หมุนเวียนราย

อื่นๆ 

ผู้ใช้ไฟฟ้า 

ผลประโยชน์ - ค่าบริการ
แพลตฟอร์ม  
- รูปแบบธุรกิจใหม่ของ
บริษัทในการพัฒนา 
Marketplace ของ
การซื้อขายไฟฟ้าแบบ 
P2P 

-มีแพลตฟอร์ม
รองรับไฟฟ้าที่
เหลือจากการ
ผลิตใช้เอง และ
ขายไฟฟ้าให้กับ
ผู้ใช้ไฟฟ้าได้
โดยตรงโดยไม่
ต้องผ่านผู้ค้าปลกี
ไฟฟ้า 
-รายได้จากการ
ขายไฟฟ้าให้ผู้ใช้
ไฟฟ้าผ่าน
แพลตฟอร์ม  
 

-มีแพลตฟอร์ม
รองรับไฟฟ้าที่
ต้องการขาย 
และสามารถขาย
ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า
ได้โดยตรงโดยไม่
ต้องผ่านผู้ค้า
ปลีกไฟฟ้า 
-รายได้จากการ
ขายไฟฟ้าให้ผู้ใช้
ไฟฟ้าผ่าน
แพลตฟอร์ม 
  
 

-รายได้จากการ
ขายไฟฟ้าสำรองให้
ผู้ผลิตพลังงาน
หมุนเวียน 

- ราคาซื้อขายถูก
กำหนดจาก
ผู้ขาย ซึ่งมักจะ
ถูกกว่าค่าไฟฟ้า
ขายปลีกและ
รวมค่าบริการ
โครงข่ายแล้ว 
(ราคาสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ 
ถ้าต้นทุนมีการ
เปลี่ยนแปลง แต่
ผู้ขายไฟฟ้า ต้อง
แจ้งผู้ใช้ไฟฟ้า
ล่วงหน้า เพื่อให้
ผู้ใช้ไฟฟ้ามีสิทธิ
เปลี่ยนผู้ขายหรือ
ยกเลิกสัญญา) 
-ได้ใช้ไฟฟ้าจาก
พลังงาน
หมุนเวียน  

 

รูปแบบนิติกรรม : Bilateral โดยมีการทำสัญญาระยะยาวเกิดขึ ้น 3 รูปแบบ คือ (1) สัญญาเข้าร่วม
แพลตฟอร์มระหว่าง ผู้ผลิตพลังงานหมุนเวียน/Prosumer กับ Enyway (2) สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่าง ผู้ใช้
ไฟฟ้า และ ผู้ขายไฟฟ้า (ผู้ผลิตพลังงานหมุนเวียน/Prosumer) ผ่านแพลตฟอร์ม (3) สัญญาซื้อขายไฟฟ้า
ระหว่าง ผู้ผลิตพลังงานหมุนเวียน/Prosumer กับ ผู้ผลิตพลังงานหมุนเวียนรายอื่นๆ เพื่อจัดหาไฟฟ้าให้
เพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้า 

การส่งมอบไฟฟ้า : Virtual Delivery  

ระบบปฏิบัติการสนับสนุนธุรกรรมการชำระราคา : ใช ้Blockchain ควบคุมการซื้อขายภายในแพลตฟอร์ม 

ธุรกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างผู้เกี่ยวข้อง 

1. การขึ้นทะเบียนและขอใบอนุญาต  

ผู้ผลิตพลังงานหมุนเวียน/Prosumer ต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้จัดหาไฟฟ้ากับผู้กำกับดูแลกิจการ
ไฟฟ้าของประเทศเยอรมน ีคือ Bundesnetzagentur 
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2. การสมัครเข้าร่วมโครงการและการตรวจสอบทางเทคนิค 

▪ การรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ:  

- ผู้ผลิตพลังงานหมุนเวียน/Prosumer สมัครเข้าร่วมการขายไฟฟ้าผ่านแพลตฟอร์มของ 
Enyway เพื่อให้ผู้ใช้ไฟฟ้ามาเลือกผู้ขายไฟฟ้าได้  

- ผ ู ้ ใช ้ ไฟฟ ้าท ี ่ ต ้องการซ ื ้ อ ไฟฟ ้าผ ่ านแพลตฟอร ์ม  ทำการสม ัครผ ่ านเว ็บไซต์  
(https://www.enyway.com/de/strom-kaufen) โดยผู ้ใช้ไฟฟ้าต้องให้ข้อมูลรหัสไปรษณีย์และความ
ต้องการใช้ไฟฟ้ารายปีโดยประมาณ จากนั้นจะสามารถเลือกผู้ผลิตไฟฟ้าและเทคโนโลยีผลิตไฟฟ้าที่ต้องการได้ 

▪ การรวบรวมประวัติการใช้ไฟฟ้ารอบ 12 เดือน เพื่อประเมินด้านเทคนิค: ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องให้
ข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้ารายปีโดยประมาณ เพื่อจุดประสงค์ในการวางแผนความต้องการใช้ไฟฟ้า และ
คำนวณใบเรียกเก็บค่าไฟฟ้ารายเดือนแบบล่วงหน้า เมื่อครบ 1 ปี (หรือตามระยะรอบการเรียกเก็บค่าไฟฟ้า) 
มิเตอร์จะถูกอ่าน และมีการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าตามจำนวนที่ใช้จริงอีกครั้ง 

▪ การประเมินการผลิตไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้า : ผู้ผลิตพลังงานหมุนเวียน/Prosumer แจ้ง
กำลังการผลิตให้ Enyway ทราบ เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนจำหน่ายไฟฟ้า 

3. การจัดทำสัญญา 

▪ การจัดทำสัญญาการใช้แพลตฟอร์ม : ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน/Prosumer ต้องทำ
สัญญาเข้าใช้แพลตฟอร์มกับ Enyway 

▪ การจัดทำสํญญาระหว่างผู้ซื ื ้อ (ผู้ใช้ไฟฟ้า/Prosumer) และผู้ขายไฟฟ้า (ผู้ผลิตพลังงาน
หมุนเวียน/Prosumer) ผ่านแพลตฟอร์ม: มีการทำสัญญาระหว่างผู้ใช้ไฟฟ้าและผู้ขายไฟฟ้าผ่านแพลตฟอร์ม 

▪ การจัดทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากแหล่งอื่นเพื่อจัดหาไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการใช้
ไฟฟ้า: ผู้ผลิตพลังงานหมุนเวียน/Prosumer เป็นผู้จัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแหล่งอื่นๆ เพื่อให้
เพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าในกรณีที่ไม่สามารถผลิตได้ตามสัญญา 

4. การซื้อขายไฟฟ้าและการส่งมอบ 

การส่งมอบไฟฟ้าเกิดขึ ้นภายหลังการทำสัญญาระหว่างผู ้ใช ้ไฟฟ้าและผู ้ขายไฟฟ้าผ่าน
แพลตฟอร์ม และผู้ใช้ไฟฟ้าต้องยกเลิกสัญญาเดิมกับผู้ค้าปลีกไฟฟ้า ถ้าหากการผลิตไฟฟ้าไม่เป็นไปตามสัญญา
ผู้ผลิตพลังงานหมุนเวียน/Prosumer ต้องจัดหาไฟฟ้าจากผู้ผลิตพลังงานหมุนเวียนรายอื่นๆ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้า 

5. การเก็บข้อมูลจากมิเตอร์และการออกใบแจ้งหนี้ 

▪ Enyway ทำหน้าที่ออกใบเรียกเก็บค่าไฟฟ้ากับผู้ใช้ไฟฟ้า และจ่ายค่าไฟฟ้าให้กับผู ้ผลิต
พลังงานหมุนเวียน/Prosumer หลังจากหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องแล้ว รวมถึงค่าบริการโครงข่ายที่ Enyway 
ต้องจ่ายให้ DSO 
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▪ ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องให้ข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้ารายปีโดยประมาณ เพื่อจุดประสงค์ในการวางแผน
ความต้องการใช้ไฟฟ้า และ Enyway จะคำนวณใบเรียกเก็บค่าไฟฟ้ารายเดือนแบบล่วงหน้า เมื่อครบ 1 ปี 
(หรือตามระยะรอบการเรียกเก็บค่าไฟฟ้า) มิเตอร์จะถูกอ่าน และมีการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าตามจำนวนที่ใช้จริงอีก
ครั้ง 

▪ ค่าไฟฟ้า: ราคากำหนดโดยผู้ขายโดยรวมค่าบริการโครงข่ายแล้ว และผู้ใช้ไฟฟ้าต้องจ่าย
ค่าบริการแพลตฟอร์ม 

6. การชำระเงิน 

ผู้ใช้ไฟฟ้าทำการชำระเงินเมื่อได้รับใบเรียกเก็บค่าไฟฟ้าและ Enyway ต้องจ่ายเงินผู้ผลิตพลังงาน
หมุนเวียน/Prosumer 

สำหรับ Business Flow ของ Enyway แสดงในรูปที ่5-63  
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รูปที ่5-63 Business Flow ของ Enyway

ค่าไฟฟ้าและค่าบริการแพลตฟอร์ม

ค่าบริการโครงข่าย

ค่าไฟฟ้า

สัญญาเข้าร่วมแพลตฟอร์ม

ผู้ใช้ไฟฟ้า

สัญญาซื้อขายไฟฟ้าเพื่อ
จัดหาไฟฟ้าให้เพียงพอ
ต่อความต้องการใช้ไฟฟ้า

RE Producer
(for balancing)

ค่าไฟฟ้า

* Enyway เป็น Internet Company ไม่ใช่ Retailer
** ทําหน้าที่เป็น Electricity supplier 
*** สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหวา่งผู้ผลิตไฟฟ้า (RE 
Producer/Prosumer) และผู้ใช้ไฟฟ้า ผ่านแพลตฟอร์ม

สัญญาซื้อขายไฟฟ้า***สัญญาซื้อขายไฟฟ้า***

Enyway Platform

Enyway*

Bundesnetzagentur

การขอใบอนุญาต DSO

Prosumer

RE Producer

              

แจ้งข้อมูลความต้องการไฟฟ้า

Retailer     

แจ้งยกเลิกสัญญา
ซื้อขายไฟฟ้าเดิม

TSO
สัญญาซื้อขายไฟฟ้า

RE / Fossil producer ในตลาดขายส่งไฟฟ้า ค่าไฟฟ้า
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บทวิเคราะห์เบื้องต้น 

องค์ประกอบที่เอื้ออำนวยให้เกิดการซื้อขายแบบ P2P ได้สำเร็จ 

โครงสร้างตลาดไฟฟ้าขายปลีกของเยอรมันมีส่วนสนับสนุนให้ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถเลือกผู้ผลิตได้เอง  
และไม่จำเป็นต้องซื้อไฟฟ้าผ่านคนกลาง จึงทำให้เกิดอิสระในการซื้อขายไฟฟ้า นอกจากนั้น ผู้ผลิตไฟฟ้าทั้งที่
เป็น Prosumer และ ผู้ผลิตพลังงานหมุนเวียนทั่วไป ส่วนมากมีความต้องการช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและ
สนับสนุน Energy transition ทำให้แพลตฟอร์มของ Enyway สามารถพัฒนาต่อยอดไปได้ 

จุดเด่นของโครงการ 

1. เป็น First marketplace เพื่อลดบทบาทของคนกลางในการซื้อขายไฟฟ้า 

2. ราคาซื้อขายถูกกำหนดจากผู้ขาย เพื่อให้สะท้อนต้นทุนการผลิตและค่าบริการโครงข่าย 

3. แพลตฟอร์มเข้าถึงและใช้งานง่าย  

จุดด้อยของโครงการ 

1. ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ไม่มีสมาร์ทมิเตอรต์้องเสียค่าบริการแพลตฟอร์มเพ่ิมมากขึ้น 

2. Prosumer ที่ต้องการขายไฟฟ้าผ่านแพลตฟอร์ม ต้องทำหน้าที่จัดหาไฟฟ้าในกรณีที่มาสามารถ
ผลิตได้ตามสัญญาด้วย ซึ่งอาจไม่เหมาะกับ Prosumer รายเล็ก 

 

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษารูปแบบและการศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ Peer to Peer (P2P) 

 

หน้าที่ 5-112 
 
 

5.3.3.4.3 Sonnen 

Sonnen community เป็นแพลตฟอร์มที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับการซื้อขายไฟฟ้าภายในของ 
Prosumer ที่มีการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่ของ Sonnen โดยแบตเตอรี่มีราคาตั้ง
ต้นอยู่ที่ประมาณ 3,599 ยูโรและ Prosumer จะต้องทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและเสียค่าบริการแพลตฟอร์ม
ประมาณ 20 ยูโรต่อเดือน  

Prosumer ทำการผลิตไฟฟ้าใช้เองก่อน ปริมาณไฟฟ้าที่เหลือใช้ (Free electricity) จะถูกเก็บ
ในแบตเตอรี่ และส่งกลับเข้า Sonnen Community ตามที่ตกลงกันไว้เท่านั้น ไม่มีการกล่าวถึงการส่งไฟฟ้า
ขายนอกชุมชน (หมายเหตุ ชุมชนในที่นี้ มีขอบเขตทางพื้นที่ที่ค่อนข้างใหญ่ กล่าวคือครอบคลุมหลายเมืองใน
ประเทศเยอรมนี) Sonnen community จัดเป็นตัวอย่างในการใช้แบตเตอรี่ช่วยเก็บพลังงานไฟฟ้า และลด
ปัญหาความไม่สมดุลระหว่างความต้องการใช้ไฟฟ้ากับพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย ์

▪ เมื่อ Prosumer ต้องการใช้ไฟฟ้า จะได้ใช้ไฟฟ้าฟรจีากชุมชน (หักจาก Free electricity) 

▪ ถ้าหากไฟฟ้าที่ต้องการเพิ่มมากกว่า Free electricity Prosumer ต้องซื้อไฟฟ้าเพิ่มในราคา
คงที่ ขึ้นอยู่กับพื้นที่และปริมาณหน่วย (ราคาอยู่ที่ 24-31 ยูโรต่อกิโลวัตต์ช่ัวโมง รวมค่าบริการโครงข่ายแล้ว) 

▪ ถ้าหากไฟฟ้าที่ต้องการเพ่ิมน้อยกว่า Free electricity Prosumer จะได้รับเงินคืนในส่วนของ
ปริมาณไฟฟ้าที่ไม่ได้รับการนำไปขายต่อ ด้วยราคาเท่ากับราคาไฟฟ้าของกริด 

นอกจากนั้น Prosumer ยังได้รับประโยชน์อื่นๆ เช่น การรับประกันแบตเตอรี่เป็นเวลา 10 ปี 
ข้อมูลพยากรณ์อากาศแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย การแนะนำการใช้ไฟฟ้าให้เหมาะสมกับข้อมูลสภาพอากาศ และ
การดูแลรักษาอุปกรณ์ เป็นต้น และ Sonnen ต้องทำหน้าที่จัดหาไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจากผู้ผลิตรายอื่น
เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าทั้งชุมชน (อ้างอิงข้อมูลโครงการทั้งหมดจาก [105, 106, 107, 108, 
109]) 

สถานะการดำเนินโครงการ : ดำเนินการเชิงพาณิชย์ 

รูปแบบการซื้อขาย : Community Model 

ประเภทตัวกลาง : Retailer 

อุปกรณ์หลัก : ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์บนหลังคา แบตเตอรี ่และสมาร์ทมิเตอร์ 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและบทบาทที่สำคัญ :  

▪ Sonnen เป็นผู้พัฒนาแพลตฟอร์ม ออกใบเรียกเก็บค่าไฟฟ้าสุทธิ ติดต่อกับ DSO และทำหน้าที่เป็นผู้
จัดหาไฟฟ้าเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าในชุมชน 

▪ Prosumer ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่ และซื้อขายไฟฟ้ากับแพลตฟอร์ม 

▪ ผู้ผลิตพลังงานหมุนเวียน ทำหน้าที่ขายไฟฟ้าให้แพลตฟอร์ม เพื่อให้มีไฟฟ้าเพียงพอต่อความต้องการใช้
ไฟฟ้า  
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โครงสร้างบทบาทหน้าที่และผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องหลักในโครงการสามารถสรุปได้ดังตารางที่  
5-22 

ตารางที ่5-22 สรุปโครงสร้างบทบาทหน้าที่และผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องหลักในโครงการ 

ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 

Sonnen Prosumer ผู้ผลิตพลังงานหมุนเวียน 

บทบาท -พัฒนาแพลตฟอร์ม  
-ออกใบเรียกเก็บค่าไฟฟ้า
สุทธ ิ
- ติดต่อกับ DSO ชำระ
ค่าบริการโครงข่าย 
-เป็นผู้จัดหาไฟฟ้าเพื่อให้
เพียงพอต่อความต้องการใช้
ไฟฟ้าในชุมชน 

-ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์
และแบตเตอรี่ และเข้าร่วมแพลตฟอร์ม
ซื้อขายไฟฟ้า 

-ขายไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนให้แพลตฟอร์ม 
กรณีจำเป็น เพื่อให้เพียงพอ
ต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าใน
ชุมชน  

ผลประโยชน์ - รายได้จากการขาย
แบตเตอรี ่และรายได้จาก
ค่าธรรมเนียมรายเดือนของ
แพลตฟอร์ม 
 

-มีแพลตฟอร์มรองรับไฟฟ้าที่เหลือจาก
การผลิตใช้เอง 
-ถ้าต้องการไฟฟ้านอกเหนือจากที่ผลิตเอง 
จะได้ใช้ไฟฟ้าฟรีจากชุมชนจนถงึกำหนด 
Free electricity ของตัวเองจากนั้นต้อง
ซื้อไฟฟ้าจากแพลตฟอร์ม โดยราคา
ส่วนมากถูกกว่าราคาค่าไฟฟ้าขายปลีก 
และถ้าใช้ไฟฟ้าน้อยกว่า Free electricity 
จะได้ผลตอบแทนคืนเท่ากับราคากริด  
-ได้ใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนทั้งหมด 
-ได้รับประโยชน์จากบริการหลังการขาย
ของ Sonnen ประกอบไปด้วย 
(1) การประเมินศักยภาพการผลิตและ
ความต้องการไฟฟ้า 
(2) การขายแบตเตอรี่พร้อมรับประกัน  
(3) การดูแลซ่อมบำรุงซอฟต์แวร์และ
อุปกรณ์ต่างๆ 
(4) ข้อมูลการพยากรณ์อากาศและ
แบบจำลองการใช้ไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุด แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย  

-รายได้จากการขายไฟฟ้า
สำรองให้แพลตฟอร์ม  

 

รูปแบบนิติกรรม : Bilateral โดยมีการทำสัญญาระยะยาวเกิดขึ้น 2 รูปแบบ คือ (1) สัญญาซื้อขายไฟฟ้า
ระหว่าง Prosumer กับ Sonnen ซึ่งเป็นสัญญาระยะยาว และสามารถแจ้งยกเลิกได้ล่วงหน้า 30 วัน และ (2) 
สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่าง Sonnen กับ ผู้ผลิตพลังงานหมุนเวียน เพื่อจัดหาไฟฟ้าให้เพียงพอกับความ
ต้องการโดยรวม 
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การส่งมอบไฟฟ้า : Virtual Delivery  

ระบบปฏิบัติการสนับสนุนธุรกรรมการชำระราคา : ไม่พบข้อมูล 

ธุรกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างผู้เกี่ยวข้อง 

1. การขึ้นทะเบียนและขอใบอนุญาต  

Sonnen ต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้จัดหาไฟฟ้ากับ Bundesnetzagentur ซึ่งเป็นผู้กำกับดูแลกิจการ
ไฟฟ้าของประเทศเยอรมน ี

2. การสมัครเข้าร่วมโครงการและการตรวจสอบทางเทคนิค 

▪ การรับสมัครผู ้เข้าร่วมโครงการ : Prosumer ที ่มีระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์และ
แบตเตอรี่ สมัครเข้าร่วมโครงการผ่านบริษัท Sonnen จากนั้น Sonnen ทำการประเมินศักยภาพการผลิต 
และความต้องการใช้ไฟฟ้า เพื่อให้ทราบถึงปริมาณไฟฟ้าที่เหลือใช้ (คือ Free electricity ซึ่งปริมาณนี้สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ เป็นรายปี) โดย Prosumer จะต้องติดตั้ง สมาร์ทมิเตอร ์

▪ การรวบรวมประวัติการใช้ไฟฟ้ารอบ 12 เดือน เพื่อประเมินด้านเทคนิค: Sonnen ทำการ
ประเมินความต้องการใช้ไฟฟ้าของ Prosumer แต่ไม่มีการระบุถึงวิธีการ 

▪ การประเมินการผลิตไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้า : Sonnen เป็นผู้ประเมินศักยภาพการผลิต
ของ Prosumer 

▪ การประเมินพลังงานไฟฟ้าที่ซื้อขาย: Sonnen ทำการประเมิน Free electricity จากข้อมูล
การผลิตไฟฟ้าและความต้องการใช้ไฟฟา้ของผู้เข้าร่วมโครงการ 

3. การจัดทำสัญญา 

▪ การจัดทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับผู้ดำเนินการแพลตฟอร์ม : Prosumer ทำสัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้ากับแพลตฟอร์ม (Sonnen) 

▪ การจัดทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากแหล่งอื่นเพื่อจัดหาไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการใช้
ไฟฟ้า: Sonnen ทำสัญญาจัดหาไฟฟ้ากับผู้ผลิตพลังงานหมุนเวียนแหล่งอื่น เพื่อให้ไฟฟ้ามีเพียงพอต่อความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าของชุมชน 

4. การซื้อขายไฟฟ้าและการส่งมอบ 

ภายหลังการทำสัญญา Prosumer ผลิตไฟฟ้าใช้เองและเริ่มซื้อขายไฟฟ้ากับแพลตฟอร์ม ในกรณี
จำเป็น Sonnen จะจัดหาไฟฟ้ามาจากผู้ผลิตพลังงานหมุนเวียน เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการใช้ไฟฟ้า 
ราคาซื้อขายไฟฟ้าเป็นราคาคงที่ของชุมชนจึงไม่มีการประมูลราคาซื้อขายไฟฟ้า และการส่งคำสั่งซื้อขาย 
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5. การเก็บข้อมูลจากมิเตอร์และการออกใบแจ้งหนี้ 

Sonnen ทำหน้าที่ เร ียกเก็บข้อมูลจากมิเตอร์ไฟฟ้า  ออกใบเรียกเก็บค่าไฟฟ้าสุทธิและ
ค่าธรรมเนียมสมาชิกแพลตฟอร์ม โดยปกติจะมีการอ่านมิเตอร์ปีละ 1 ครั้งก่อนคำนวณค่าไฟฟ้าสุทธิของรอบ
การชำระเงินนั้น โดยถ้าไฟฟ้าที่ต้องการซื้อจากแพลตฟอร์ม ไม่เกิน Free electricity Prosumer จะได้ใช้
ไฟฟ้าฟรีและได้รับผลตอบแทนจาก Free electricity ที่เหลือในราคาเท่ากับราคากริด แต่ถ้าความต้องการ
ไฟฟ้าเกิน Free electricity Prosumer ต้องซื ้อไฟฟ้าด้วยราคาที ่กำหนดในแพลตฟอร์ม  นอกจากนั้น 
Prosumer ต้องจ่ายค่าบริการแพลตฟอร์มรายเดือนด้วย 

6. การชำระเงิน 

Prosumer ทำการชำระเงินเมื่อได้รับใบเรียกเก็บค่าไฟฟ้า และ Sonnen ต้องจ่ายเงินให้ผู้ผลิต
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนตามปริมาณไฟฟ้าที่ซื้อมา เพื่อจัดหาไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าของ
ชุมชน 

สำหรับ Business Flow ของ Sonnen แสดงในรูปที ่5-64  
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รูปที ่5-64 Business Flow ของ Sonnen Community

RE / Fossil producer ในตลาดขายส่งไฟฟ้า

DSO

ProsumerRE producer

Sonnen*

ค่าสมาชิกและค่าไฟฟ้าสุทธิ

สัญญาซื้อขายไฟฟ้า

ค่าบริการโครงข่าย

ค่าไฟฟ้า

Bundesnetzagentur

การขอใบอนุญาต

แพลตฟอร์ม
Sonnen Community

สัญญาซื้อขายไฟฟ้า                    
เพ่ือจัดหาไฟฟ้าให้เพียงพอต่อ
ความต้องการใช้ไฟฟ้า

* Sonnen ขึ้นทะเบียนเป็นElectricity suppliers ในกรณีของการพัฒนาแพลตฟอร์มน้ี จึงถูกนับว่าเป็น Retailer
** การซื้อขายไฟฟ้าเกิดขึ้นภายในชุมชนเท่าน้ัน ไม่มีขายไฟฟ้าส่วนเกินนอกชุมชน

Sonnen Community**

แจ้งข้อมูลความต้องการไฟฟ้า

TSO

สัญญาซื้อขายไฟฟ้าค่าไฟฟ้า
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บทวิเคราะห์เบื้องต้น 

องค์ประกอบที่เอื้ออำนวยให้เกิดการซื้อขายแบบ P2P ได้สำเร็จ 

Sonnen มีความเข้าใจถึงปัญหาของความการผลิตพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ สำหรับบ้านเรือน ที่มี
ความต้องการใช้ไฟฟ้าในช่วงกลางวันต่ำ และนำเทคโนโลยีแบตเตอรี่เข้ามาแก้ปัญหา พร้อมพัฒนารูปแบบ
ธุรกิจที่ให้มีการส่งขายไฟฟ้ากันภายในชุมชนของผู้ใช้บริการ Sonnen 

จุดเด่นของโครงการ 

1. เป็นตัวอย่างการใช้แบตเตอรี่ของ Prosumer ในแพลตฟอร์มเพ่ือลดปัญหาความไม่สมดุลระหว่าง
ความต้องการใช้ไฟฟ้ากับพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ 

2. ราคาซื้อขายต่ำกว่าราคาค่าไฟฟ้าขายปลีก และสูงกว่า FiT 

3. Sonnen รับรองผลประโยชน์ที่จะได้รับในหลายมิต ิได้แก ่

▪ การประเมินศักยภาพการผลิตและความต้องการไฟฟ้า 

▪ การขายแบตเตอรี่พรอ้มรับประกัน  

▪ การดูแลซ่อมบำรุงซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ต่างๆ 

▪ ข้อมูลการพยากรณ์อากาศและแบบจำลองการใช้ไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย 

จุดด้อยของโครงการ 

ราคาแบตเตอรี่ที่ค่อนข้างสูง อาจะทำให้การคุ้มทุนไม่ง่ายนักเมื่อเทียบกับผลประโยชน์ที่ได้จากซื้อ
ขายผ่านแพลตฟอร์ม 
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5.3.3.4.4 Tal.Markt (ใช้โดย Wuppertal Stadtwerke (WSW))  

Tal.Markt เป็นแพลตฟอร์มของบริษัท Wuppertal Stadtwerke (WSW) โดยผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถ
กำหนดสัดส่วนไฟฟ้า (Electricity mix) และเลือกผู้ขายที่ต้องการได้ กล่าวคือ ผู้ขายจากพลังงานแสงอาทิตย์ 
พลังงานลม พลังงานชีวมวล และไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของ WSW โดยที่ผู้ขายสามารถเป็นได้ทั้งผู้ผลิต
พลังงานหมุนเวียน หรือ Prosumer ที่ทำสัญญาเข้าร่วมขายไฟฟ้าผ่านแพลตฟอร์ม ดังแสดงในรูปที่ 5-65 
ราคาซื้อขายถูกกำหนดจากผู้ขายซึ่งมักจะถูกกว่าค่าไฟฟ้าขายปลีกและรวมค่าบริการโครงข่ายแล้ว นอกจากนั้น 
WSW ยังทำหน้าที่จัดหาไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าโดยรวม และการซื้อขายแลกเปลี่ยนไฟฟ้า
ดังกล่าว จะดำเนินการผ่านเทคโนโลยี Blockchain (Ethereum) ในทุกๆ 15 นาที (อ้างอิงข้อมูลโครงการ
ทั้งหมดมาจาก [110, 111, 112]) 

 
รูปที ่5-65 แสดงตัวอย่างอินเตอร์เฟสของเว็บไซต์ Tal.Markt (แปลมาจาก WSW,2020) 

สถานะการดำเนินโครงการ : ดำเนินการเชิงพาณิชย์ 

รูปแบบการซื้อขาย : Marketplace Model 

ประเภทตัวกลาง : Retailer 

แหล่งเงินทุน: ไม่พบข้อมูล 

อุปกรณ์หลัก : สมาร์ทมิเตอร ์

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและบทบาทที่สำคัญ :  
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▪ WSW เป็นผู้พัฒนาแพลตฟอร์ม (Tal.Markt) ออกใบเรียกเก็บค่าไฟฟ้า ติดต่อกับ DSO จ่ายค่าขายไฟฟ้า
ให้ผู้ขายและทำหน้าที่เป็นผู้จัดหาไฟฟ้าเพ่ือให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้า 

▪ Prosumer ผลิตไฟฟ้าใช้เองและลงทะเบียนขายผ่านแพลตฟอร์ม 

▪ ผู้ผลิตพลังงานทดแทน ทำหน้าที่ขายไฟฟ้าให้แพลตฟอร์ม ทั้งกรณีทั่วไปและกรณีที่ต้องการจัดหาไฟฟ้าให้
เพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้า 

▪ ผู้ใช้ไฟฟ้า ทำหน้าที่ซื้อไฟฟ้าจากแพลตฟอร์ม  

โครงสร้างบทบาทหน้าที่และผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องหลักในโครงการสามารถสรุปได้ดังตารางที่  
5-23 

ตารางที่ 5-23 สรุปโครงสร้างบทบาทหน้าที่และผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องหลักในโครงการ (ประยุกต์มาจาก 
[112]) 

ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 

WSW Prosumer ผู้ผลิตพลังงาน
หมุนเวียน 

ผู้ใช้ไฟฟ้า 

บทบาท - พัฒนาแพลตฟอร์ม 
Tal.Markt 

- ออกใบเรียกเก็บค่า
ไฟฟ้า โดยเรียกเก็บ
จากผู้ใช้ไฟฟ้า เพื่อ
จ่ายให ้Prosumer/
ผู้ผลิตพลังงาน
หมุนเวียน 

- ติดต่อกับ DSO ชำระ
ค่าบริการโครงข่าย 

- เป็นผู้จัดหาไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียน 
เพื่อให้เพียงพอต่อ
ความต้องการใช้
ไฟฟ้าโดยรวม 

- ขายไฟฟ้าให้ผู้ใช้
ไฟฟ้าผ่าน
แพลตฟอร์ม 

- ขายไฟฟ้าให้ผู้ใช้
ไฟฟ้าผ่าน
แพลตฟอร์ม หรือ 
กรณีขายไฟฟ้าเพื่อให้
เพียงพอต่อความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าใน
แพลตฟอร์มโดยรวม 

- กำหนดสัดส่วนไฟฟ้า เพื่อ
ทำการเลือกซื้อไฟฟ้าจาก
ผู้ผลิตในแพลตฟอร์ม  

ผลประโยชน์ - ได้พัฒนาบทบาทใหม่
ของการเป็นเจ้าของ
แพลตฟอร์ม การซื้อ
ขายไฟฟ้าแบบ P2P  

- เพิ่มประสิทธิภาพของ
การซื้อขายไฟฟ้าผ่าน 
Blockchain 

- ส่งเสริมการวางแผน
กลยุทธ์ของรูปแบบ
ธุรกิจในอนาคต 

- มีแพลตฟอร์ม
รองรับไฟฟ้าที่
เหลือจากการ
ผลิตใช้เอง 

- รายได้จากการ
ขายไฟฟ้าให้ผู้ใช้
ไฟฟ้าผ่าน
แพลตฟอร์ม 

 

- มีแพลตฟอร์มรองรับ
ไฟฟ้าที่ต้องการจะ
ขาย 

- รายได้จากการขาย
ไฟฟ้าให้ผู้ใช้ไฟฟ้า
ผ่านแพลตฟอร์ม 
หรือรายได้จากการ
ขายไฟฟ้าส่วนเพิ่ม 
เพื่อใหไ้ฟฟ้ามี
เพียงพอต่อความ
ต้องการใช้ไฟฟ้า 

- สามารถกำหนดสัดส่วน
ไฟฟ้าได้ 

- ค่าไฟฟ้ามักต่ำกว่าราคา
ขายปลีกไฟฟ้า 

- ได้ใช้ไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนทั้งหมด  
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รูปแบบนิติกรรม : Bilateral โดยมีการทำสัญญาระยะยาวเกิดขึ้น 2 รูปแบบ คือ (1) สัญญาซื้อขายไฟฟ้า
ระหว่าง ผู้ผลิตพลังงานหมุนเวียน/Prosumer กับ WSW- Tal.markt ครอบคลุมทั้งการขายไฟฟ้าปกติและการ
จัดหาไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้า (2) สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่าง ผู้ใช้ไฟฟ้า กับ WSW-
Tal.markt 

การส่งมอบไฟฟ้า : Virtual Delivery  

ระบบปฏิบัติการสนับสนุนธุรกรรมการชำระราคา : ใช ้Blockchain ควบคุมการซื้อขายภายในแพลตฟอร์ม 

ธุรกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างผู้เกี่ยวข้อง 

1. การขึ้นทะเบียนและขอใบอนุญาต  

WSW ต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้จัดหาไฟฟ้ากับ Bundesnetzagentur ซึ่งเป็นผู้กำกับดูแลกิจการ
ไฟฟ้าของประเทศเยอรมน ี

2. การสมัครเข้าร่วมโครงการและการตรวจสอบทางเทคนิค 

▪ การรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ:  

- ผู้ผลิตพลังงานหมุนเวียน/Prosumer สมัครเข้าร่วมการขายไฟฟ้าผ่านแพลตฟอร์ม โดย
การแจ้งกำลังการผลิตที่ต้องการขาย 

- ผ ู ้ ใช ้ ไฟฟ ้าท ี ่ ต ้องการซ ื ้ อ ไฟฟ ้าผ ่ านแพลตฟอร ์ม  ทำการสม ัครผ ่ านเว ็บไซต์  
(https://talmarkt.wsw-online.de/mix) โดยผู้ใช้ไฟฟ้าต้องให้ข้อมูลรหัสไปรษณีย์และความต้องการใช้ไฟฟ้า
รายปีโดยประมาณ จากนั้นจะสามารถเลือกผู้ผลิตไฟฟ้าและกำหนดสัดส่วนไฟฟ้าได้ตามต้องการ 

▪ การรวบรวมประวัติการใช้ไฟฟ้ารอบ 12 เดือน เพื่อประเมินด้านเทคนิค: ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องให้
ข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้ารายปีโดยประมาณ เพื่อใชใ้นการวางแผนความต้องการใช้ไฟฟ้า และคำนวณใบเรียก
เก็บค่าไฟฟ้ารายเดือนแบบล่วงหน้า เมื่อครบ 1 ปี (หรือตามระยะรอบการเรียกเก็บค่าไฟฟ้า) มิเตอร์จะถูกอ่าน 
และมีการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าตามจำนวนที่ใช้จริงอีกครั้ง 

▪ การประเมินการผลิตไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้า : ผู้ผลิตพลังงานหมุนเวียน/Prosumer แจ้ง
กำลังการผลิตให้ WSW ทราบ เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนจำหน่ายไฟฟ้า 

▪ การประเมินพลังงานไฟฟ้าที่ซื้อขาย: WSW ทำการประเมินพลังงานไฟฟ้าที่จะเกิดการซื้อขาย
จากข้อมูลของผู้ผลิตและผู้ใช้ไฟฟ้า 

3. การจัดทำสัญญา 

▪ การจัดทำสัญญาระหว่างผู้ซื้อไฟฟ้ากับผู้ค้าปลีกไฟฟ้าที่มีแพลตฟอร์มในขายไฟฟ้าและ  ผู้ค้า
ปลีกไฟฟ้า ทำสัญญากับผู้ผลิตไฟฟ้าหรือ Prosumer: ผู้ใช้ไฟฟ้าทำสัญญากับ WSW และ WSW ทำสัญญากับ 
ผู้ผลิตพลังงานหมุนเวียน/Prosumer 
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▪ การจัดทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากแหล่งอื่นเพื่อจัดหาไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการใช้
ไฟฟ้า: WSW เป็นผู้จัดหาไฟฟ้าจากผู้ผลิตพลังงานหมุนเวียนใน Portfolio ของตัวเอง เพื่อให้เพียงพอต่อความ
ต้องการใช้ไฟฟ้า 

4. การซื้อขายไฟฟ้าและการส่งมอบ 

การส่งมอบไฟฟ้าเกิดขึ้นภายหลังการทำสัญญาระหว่างผู้ใช้ไฟฟ้ากับแพลตฟอร์ม  และผู้ขาย
ไฟฟ้ากับแพลตฟอร์ม ในกรณีจำเป็น/ผู้ผลิตไฟฟ้าไม่สามารถผลิตได้ตามสัญญา WSW จะจัดหาไฟฟ้ามาจาก
ผู้ผลิตพลังงานหมุนเวียนรายอื่นๆ เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการใช้ไฟฟ้าโดยรวม  

5. การเก็บข้อมลูจากมิเตอร์และการออกใบแจ้งหนี้ 

▪ WSW ทำหน้าที่ออกใบเรียกเก็บค่าไฟฟ้ากับผู้ใช้ไฟฟ้า และจ่ายค่าไฟฟ้าให้กับผู้ผลิตพลังงาน
หมุนเวียน/Prosumer 

▪ ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องให้ข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้ารายปีโดยประมาณ เพื่อจุดประสงค์ในการวางแผน
ความต้องการใช้ไฟฟ้า และ WSW จะคำนวณใบเรียกเก็บค่าไฟฟ้ารายเดือนแบบล่วงหน้า เมื่อครบ 1 ปี (หรือ
ตามระยะรอบการเรียกเก็บค่าไฟฟ้า) มิเตอร์จะถูกอ่าน และมีการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าตามจำนวนที่ใช้จริงอีกครั้ง 

▪ ค่าไฟฟ้า: ราคากำหนดโดยผู้ขายโดยรวมค่าบริการโครงข่ายแล้ว 

6. การชำระเงิน 

ผู้ใช้ไฟฟ้าทำการชำระเงินเมื่อได้รับใบเรียกเก็บค่าไฟฟ้าและ WSW ต้องจ่ายเงินผู้ผลิตพลังงาน
หมุนเวียน/Prosumer 

สำหรับ Business Flow ของ WSW แสดงในรูปที ่5-66
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รูปที ่5-66 Business Flow ของ Tal.markt

           

WSW

DSO

Tal.markt PlatformProsumer

RE Producer

                

WSW Portfolio

Bundesnetzagentur

             

1. เพื่อการซื้อขายไฟฟ้าปกติ
2. เพื่อจัดหาไฟฟ้าให้เพียงพอ

ต่อความต้องการใช้ไฟฟ้า สัญญาซื้อขายไฟฟ้า

ค่าบริการโครงข่าย

แจ้งข้อมูลความต้องการไฟฟ้า

TSO

สัญญาซื้อขายไฟฟ้า

RE / Fossil producer ในตลาดขายส่งไฟฟ้า

ค่าไฟฟ้า
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บทวิเคราะห์เบื้องต้น 

องค์ประกอบที่เอื้ออำนวยให้เกิดการซื้อขายแบบ P2P ได้สำเร็จ 

WSW เป็นผู้ค้าปลีกไฟฟ้าอยู่แต่เดิม จึงมีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการ ประกอบกับการมี
แพลตฟอร์มให้ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถเลือกผู้ขายได้นั้น แสดงให้เห็นถึงการปรับตัวทางธุรกิจในการมีส่วนร่วมกับ
รูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P  

จุดเด่นของโครงการ 

1. ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถกำหนดสัดส่วนไฟฟ้า (Electricity mix) ได้ด้วยตัวเองและสามารถเปลี่ยนแปลง
ได้ภายหลัง  

2. ราคาซื้อขายถูกกำหนดจากผู้ขาย เพื่อให้สะท้อนต้นทุนการผลิตและค่าบริการโครงข่าย และมักมี
ราคาต่ำกว่าค่าไฟฟ้าขายปลีก  

3. ในการสมัครเข้าร่วมแพลตฟอร์ม WSW จะครอบคลุมการติดตัง้สมาร์ทมิเตอรใ์ห้ผู้ใช้ไฟฟ้า 

4. แพลตฟอร์มเข้าถึงและใช้งานง่าย 

จุดด้อยของโครงการ 

ราคาขายไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าจะมีระยะเวลารับประกันไม่นานนัก (เช่น ภายใน 6 เดือน) หลังจาก
นั้น หากผู้ใช้ไฟฟ้าไม่พอใจในราคา อาจต้องกำหนดสัดส่วนไฟฟ้า (Electricity mix) ใหม่ หรือเลือกผู้ผลิตใหม่ 
หรือ ซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของ WSW 

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษารูปแบบและการศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ Peer to Peer (P2P) 

 

หน้าที่ 5-124 
 

5.3.3.5 สรุปประเด็นสำคัญของประเทศเยอรมนี 

ในปัจจุบัน Prosumer ในประเทศเยอรมน ีนอกจากจะได้รับประโยชน์จากนโยบาย FiT แล้วนั้น ยัง
สามารถขายไฟฟ้าในรูปแบบ P2P ได้อีกด้วย และอาจจะมีแนวโน้มของการซื ้อขายแบบ P2P มากขึ้น 
เนื่องมาจากการสิ้นสุดของนโยบายสนับสนุน FiT นอกจากนั้น โครงสร้างไฟฟ้าของประเทศเยอรมนี ที่มีทั้งการ
เปิดเสรีในระดับขายปลีก เป็นปัจจัยเอื้ออำนวยให้รูปแบบการซื้อขายแบบ P2P เกิดได้ง่ายขึ้น แต่นั้นไม่ได้
หมายความว่า การซื้อขายแบบ P2P จำเป็นต้องมีการเปิดเสรีเท่านั้นจึงจะเกิดการซื้อขายได ้ 

รูปแบบP2P หลักของประเทศเยอรมนี ประกอบไปด้วย Community model และ Marketplace 
model ซึ่งมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนผู้ค้าปลีกไฟฟ้าทั้งสิ้นจากรายเดิมเป็นรายใหม่ หรือไม่จำเป็นต้องมีผู้ค้า
ปลีกไฟฟ้าเลยก็เป็นไปได้ นอกจากนั้น ผู้ที่ทำหน้าที่จัดหาไฟฟ้า เช่น ผู้ค้าปลีกไฟฟ้า จะต้องขึ้นทะเบียนกับผู้
กำกับดูแล และมีหน้าที่จัดหาไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้า จากนั้นผู้ที่ทำหน้าที่จัดหาไฟฟ้า 
จะต้องแจ้งข้อมูลความต้องการใช้ไฟฟ้าไปยังผู้ดำเนินการระบบจำหน่ายไฟฟ้า เพื่อการวางแผนความมั่นคงของ
ระบบไฟฟ้า และชำระค่าบริการโครงข่ายตามที่ใช้จริง  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษารูปแบบและการศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ Peer to Peer (P2P) 

 

หน้าที่ 5-125 
 

5.3.4 รัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา 

5.3.4.1 โครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้า 

ประเทศสหรัฐอเมริกาเปิดการแข่งขันในกิจการไฟฟ้าอย่างเป็นรูปธรรมโดยเริ่มจากการบังคับใช้ 
Public Utility Regulatory Policies Act 1978 (PURPA) ซึ่งเป็นกฎหมายในระดับสหพันธรัฐที่ได้กำหนด
มาตรการเกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียนและการอนุรักษ์พลังงาน ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 กิจการไฟฟ้าแห่งรัฐ
นิวยอร์กได้ถูกปรับโครงสร้างเพื่อรองรับการเปิดตลาดเพิ่มเติมตาม Energy Policy Act และในปี พ.ศ. 2539 
คณะกรรมการบริหารสาธารณะแห่งรัฐนิวยอร์ก (New York Public Service Commission: PSC) ได้ลด
บทบาทการกำกับดูแลด้านพลังงาน (Energy Deregulation) ของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและก๊าซของรัฐเพื่อเปิด
การแข่งขันทั้งในระดับค้าส่งและค้าปลีก และต้องการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน โดยผู้ใช้ไฟฟ้า
สามารถเลือกบริษัทจัดหาพลังงานไฟฟ้าและก๊าซได้อย่างเสรี  จุดประสงค์ของการลดบทบาทของรัฐในด้าน
พลังงานเพื่อส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันในภาคเอกชนซึ่งส่งผลให้ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าในราคาต่ำและเพิ่ม
ทางเลือกได้มากขึ้น 

จากนั้นในปีพ.ศ. 2540 รัฐนิวยอร์กได้เปิดตลาดซื้อขายไฟฟ้าและก๊าซในระดับขายส่งเพื่อการแข่งขัน 
(A competitive wholesale electricity and gas market) และในปี พ.ศ. 2541 ได้เปิดตลาดซื้อขายไฟฟ้า
ในระดับขายปลีก ทำให้ผู้ให้บริการไฟฟ้ารายเดิมจำเป็นต้องปรับโครงสร้างใหม่ จากเดิมที่เคยเป็นผู้ขายไฟฟ้า
รายเดียว (Monopoly) หรือเป็นผู้มีอำนาจดำเนินการทั้งระบบส่งและระบบจำหน่าย ผู้ให้บริการไฟฟ้ารายเดิม
จะต้องปรับโครงสร้างดำเนินการและลดบทบาทในตลาดไฟฟ้าบางส่วนลง โดยมีคณะกรรมการบริหาร
สาธารณะ (New York Public Service Commission: NYPSC) อนุมัตโิครงสร้างใหม่ 

รัฐนิวยอร์กถือเป็นรัฐแรกของสหรัฐอเมริกาที่ได้ลดบทบาทของรัฐในตลาดไฟฟ้าและก๊าซลง สืบ
เนื่องมาจากเหตุการณ์ไฟฟ้าดับหลายครั้งในปี  พ.ศ. 2508 ซึ่งเป็นผลมาจากโครงข่ายไฟฟ้าของรัฐนั้นเก่า 
ล้าสมัย และไม่พร้อมในการรับมือกับความต้องการที่ผันผวน ถึงแม้ว่าต่อมาจะมีการปรับปรุงโครงข่ายไฟฟ้า
และโครงสร้างพื้นฐานในระดับชาติและระดับท้องถิ่นแล้ว แต่อัตราค่าไฟฟ้าของรัฐยังคงอยู่ในระดับสูงที่สุดใน
ประเทศในช่วงปี พ.ศ. 2533-2542 [113] [114]  

โครงสร้างธุรกิจไฟฟ้าของรัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ปัจจุบัน ระบบผลิตไฟฟ้าแบบศูนย์กลางและโครงสร้างไฟฟ้าของรัฐนิวยอร์ก ประกอบด้วย 3 ส่วน
หลัก คือ การผลิตไฟฟ้า (Generation) การส่งไฟฟ้า (Transmission) การแจกจ่ายไฟฟ้า (Distribution) โดย
ระบบไฟฟ้าของรัฐนิวยอร์กสามารถแบ่งความรับผิดชอบออกเป็น 3 ส่วนหลักคือ ระบบโครงข่ายไฟฟ้า ตลาด
ไฟฟ้า และ กระบวนการกำกับดูแลไฟฟ้า รายละเอียดแสดงในรูปที่ 5-67 
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รูปที ่5-67 ห่วงโซ่ธุรกิจไฟฟ้าของรัฐนิวยอร์ก (ประยุกต์จาก [115])  

บทบาทและหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบโครงสร้างไฟฟ้าดังแสดงในรูปที่ 5-68 ประกอบไปด้วย 
[116] [117] 

▪ ผู้ผลิตไฟฟ้า (Large scale generation หรือ IPPs) ซึ ่งมีทั ้งรัฐและเอกชนเป็นเจ้าของและ
ดำเนินกิจการโรงไฟฟ้ารวมทั้งหมด 24 แห่งของรัฐนิวยอร์ก ผู้ผลิตไฟฟ้าเหล่านี้ทำหน้าที่ผลิตไฟฟ้าและส่งไฟฟ้า
ไปยังเมืองนิวยอร์กโดยตรง ทั้งนี้ ไฟฟ้าที่ผลิตในรัฐนิวยอร์กใช้เชื้อเพลิงจากพลังงานนิวเคลียร์ ก๊าซธรรมชาติ 
และพลังงานหมุนเวียน 

▪ ผู้ดำเนินการระบบไฟฟ้าอิสระ (Independent System Operator) ทำหน้าที่ดูแลความมั่งคง
ระบบไฟฟ้าแรงดันสูง 230 กิโลโวลท์ขึ้นไป ควบคุมการไหลของไฟฟ้าในระบบสายส่งทั้งหมดของรัฐ ดูแลการ
แข่งขันของตลาดไฟฟ้าในระดับค้าส่ง และดำเนินการวางแผนระยะยาวให้กับระบบไฟฟ้าของรัฐ 

▪ ผู้ให้บริการจัดหาไฟฟ้าและก๊าซ (Energy Service Company) ทำหน้าจัดหาไฟฟ้าและก๊าซ 
โดยซื้อพลังงานไฟฟ้าจากตลาดค้าส่งและขายตรงให้แก่ลูกค้า โดยใช้บริการโครงสร้างพื้นฐานของการไฟฟ้าใน
การส่งกระแสไฟฟ้าให้กับลูกค้า ปัจจุบันมีผู้ให้บริการไฟฟ้าอยู่ในตลาดกว่า 240 รายในรัฐนิวยอร์ก 

▪ การไฟฟ้าเอกชน (Electric Utilities) เป็นบริษัทจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการไฟฟ้า โดย
บริษัท คอน เอดิสัน (Con Edison) เป็นผู ้ให้บริการรายใหญ่ที ่สุดในรัฐนิวยอร์ก และรับผิดชอบในการ
ดำเนินการจัดส่งไฟฟ้าแรงดันต่ำใน 5 เมือง อ่านมิเตอร์ และออกใบเรียกเก็บค่าไฟฟ้าแก่ผู้ใช้ไฟฟ้า สำหรับ
บริษัทใหญ่รองลงมา คือบริษัท Long Island Power Authority (LIPA) นอกจากนั้นยังมีการไฟฟ้าเอกชนอีก
หลายราย ซึ่งปรากฏในรายชื่อการไฟฟ้าเอกชนที่ขึ้นทะเบียนไว้กับคณะกรรมการบริการสาธารณะแห่งรัฐ
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นิวยอร์ก (รายชื่อทั้งหมดสามารถค้นหาเพิ่มเติมได้ในเว็ปไซด์ของคณะกรรมการบริการสาธารณะแห่งรัฐ
นิวยอร์ก) [118] 

▪ ผู้ใช้ไฟฟ้า (Consumer) ผู้ซื้อและผู้ใช้ไฟฟ้า โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ กลุ่มที่อยู่อาศัย กลุ่ม
กิจการขนาดเล็ก และกิจการขนาดใหญ่ 

โครงสร้างตลาดไฟฟ้า 

โครงสร้างตลาดไฟฟ้าประกอบไปด้วย [117] 

▪ ตลาดค้าส่ง (Wholesale market) เป็นตลาดกลางซื้อขายไฟฟ้าในระดับค้าส่ง และดำเนินการ
โดย NYISO ตลาดค้าส่งพลังงานไฟฟ้าประกอบด้วยตลาดล่วงหน้า 1 วัน (Day-ahead market) และตลาด ณ 
เวลาดำเนินการจริง (Real-time market) นอกจากนี้ ตลาดค้าส่งยังประกอบด้วยตลาดกำลังไฟฟ้า (Capacity 
market) ตลาดสำหรับมาตรการความร่วมมือลดการใช้ไฟฟ้า (Demand Response) และตลาดสำหรับบริการ
เสริมความมั่นคงของระบบ (Ancillary Services Market) 

▪ ตลาดขายปลีก (Retail market) เป็นตลาดค้าปลีกไฟฟ้าโดยมีผู้เล่นหลัก คือ กลุ่มการไฟฟ้า
เอกชนในการให้บริการส่งมอบไฟฟ้า อ่านมิเตอร ์ออกใบเรียกเก็บค่าไฟฟ้าให้กับลูกค้าโดยตรงทั้งลูกค้าประเภท
บ้านเรือน ภาคธุรกิจขนาดเล็ก/ใหญ่  

▪ พลังงานหมุนเวียนที่ใช้ร่วมกัน (Shared renewables) เป็นโปรแกรมส่งเสริมการใช้พลังงาน
หมุนเวียนร่วมกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงการใช้พลังงานสะอาด 

 

รูปที ่5-68 ผู้มสี่วนเกี่ยวข้องและองค์กรในโครงสร้างกิจการไฟฟ้าของรัฐนิวยอร์ก [119] 
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กระบวนการกำกับดูแล 

บทบาทและหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการกำกับดูแลไฟฟ้าประกอบไปด้วยไปด้วย  [119] 
[120] [121]  

▪ ผู้ว่าการรัฐนิวยอร์ก (New York Governor) ทำหน้าที่จัดตั้งคณะกรรมการบริหารและออก
นโยบายพลังงานให้แก่รัฐ 

▪ คณะกรรมการควบคุมนิวเคลียร์ (Nuclear Regulatory commission (NRC)) ทำหน้าที่ออก
กฎระเบียบด้านพลังงานนิวเคลียร์ โดยได้รับเงินสนับสนุนจากกลุ่มอุตสาหกรรม 

▪ องค์กรกำก ับด ูแลสาขาพลังงานในระดับร ัฐบาลกลาง  (Federal Energy Regulatory 
Commission (FERC)) ทำหน้าที่กำกับดูแลนโยบายเปิดเสรีในระบบสายส่งไฟฟ้า ควบคุมอัตราค่าไฟฟ้าใน
ระดับขายส่ง และกำหนดนโยบายสำหรับการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างรัฐ รวมไปถึงนโยบายการรับซื้อไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนในตลาดระดับค้าส่ง โดยได้รับเงินสนับสนุนจากกลุ่มอุตสาหกรรม 

▪ คณะกรรมการบริหารสาธารณะ (Public Service Commission (PSC)) ทำหน้าที่กำกับดูแล
ระบบสาธารณูปโภคและอุตสาหกรรมสื่อสารโทรคมนาคม อยู่ภายใต้ Department of Public Commission 
โดยได้รับเงินสนับสนุนจากภาษีของประชาชน อยู่ภายใต้การดำเนินงานของผู้ว่าการรัฐนิวยอร์ก 

▪ สำนักงานวิจัยและพัฒนาพลังงานแห่งรัฐนิวยอร์ก (New York State Energy Research and 
Development Authority (NYSERDA)) ทำหน้าที่ดำเนินการสนับสนุนข้อมูลเชิงนวัตกรรมและเชิงเทคนิค
ด้านพลังงานหมุนเวียนและการอนุรักษ์พลังงานเพื่อลดการพึ่งพาการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล  อยู่ภายใต้การ
ดำเนินงานของผู้ว่าการรัฐนิวยอร์ก 

▪ Regional Greenhouse Gas Initiative (RGGI) ตลาดซื ้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกที ่ตั ้งขึ ้นโดยโรงไฟฟ้าในกลุ ่มรัฐสมาชิก  อันประกอบไปด้วย Connecticut, Delaware, Maine, 
Maryland, Massachusetts, New Hampshire, New York, Rhode Island, and Vermont โ ด ย มี
วัตถุประสงค์เพื่อกำหนดเพดานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกลุ่มโรงไฟฟ้า โดยจะลดลงร้อยละ 2.5 ต่อปี จาก
ปีฐาน ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) ถึง ค.ศ. 2020 (พ.ศ. 2563) โดยมีการซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกที่เรียกว่า “RGGI allowance (RGA)” 

5.3.4.2 นโยบายด้านพลังงานหมุนเวียน 

สำหรับนโยบายการสนับสนุนการใช้พลังงานหมุนเวียนและการลดก๊าซเรือนกระจกนั้น  ตามแผน
พลังงานของรัฐนิวยอร์กปี พ.ศ. 2558 ได้กำหนดวิสัยทัศน์สำหรับอนาคตภาคพลังงานภายใต้การนำของผู้ว่า
การรัฐนิวยอร์ก แอนดรูว์ คูโอโม โดยได้มุ่งเน้นการสนับสนุนการพัฒนาตลาดพลังงานสะอาด เสริมสร้าง
เศรษฐกิจให้มีความเข้มแข็ง และปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและพลังงานของรัฐนิวยอร์กให้มีความทันสมัยมาก
ขึ้น ภายใต้แผนปฎิรูปพลังงาน Reforming Energy Revision (REV) ตามรูปที่ 5-69 ได้ให้ความสำคัญในการ
ลดมลภาวะทางอากาศ และการลดการใช้พลังงานในอาคาร เพื่อเพิ่มการใช้พลังงานสะอาด สร้างความยืดหยุ่น
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และเข้าถึงได้ต่อระบบพลังงานของประชาชนในรัฐนิวยอร์ก มีเป้าหมายจะเพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน
เป็นร้อยละ 70 ของระบบผลิตไฟฟ้าภายใน พ.ศ. 2573 กำหนดเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใน 
พ.ศ. 2593 ให้ลดลงร้อยละ 85 เมื่อเปรียบเทียบกับ พ.ศ. 2533 กำหนดเป้าหมายเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้
ไฟฟ้า (Energy efficiency) 600 trillion BTU ภายใน พ.ศ. 2573 

 

รูปที ่5-69 REV Clean Energy Goal 2010 [122] 

ในส่วนของแผนงานเกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนารูปแบบตลาดพลังงานสะอาดนั้น ภายใต้การ
ดำเนินการตามแผนปฏิรูป REV ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจของกิจการไฟฟ้า โดยมีเป้าหมาย
เพื่อส่งเสริมบทบาทและรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ ซึ่งที่ผ่านมาในอดีต โครงข่ายไฟฟ้าเป็นเพียงช่องทางเดียวที่
อนุญาตให้พลังงานไฟฟ้าไหลจากตำแหน่งศูนย์กลางไปยังผู้บริโภค ภายใต้แรงจูงใจของแผน REV และสัญญาณ
ราคา จะกระตุ้นให้ภาคธุรกิจไฟฟ้าใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมของเทคโนโลยี และเพื่อให้ภาคธุรกิจไฟฟ้าและผู้
ให้บริการบุคคลที่สามร่วมมือกันติดตั้งแหล่งพลังงานสะอาดแบบกระจายศูนย์ที่  Grid edge โดยกลุ่มบุคคลที่
สามเหล่านี้จะรวมถึงผู้ให้บริการแหล่งพลังงานแบบกระจายศูนย์ เช่น ชุมชนไมโครกริด ฟาร์มกังหันลม โซลาร์
ฟาร์ม หรือ การให้บริการด้านการประหยัดพลังงาน นอกจากนั้นยังมีการปฎิรูปสัญญาณราคาและโครงสร้าง
ค่าตอบแทนโดยจะให้ผลตอบแทนการลงทุนที่ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบโดยรวม (เช่น ระบบการจัดการ
โหลดเพื่อลดความต้องการใช้พลังงานสูงสุด) เป็นการเพิ่มโอกาสให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุนด้าน
พลังงานสะอาด และวางรูปแบบพลังงานสะอาดแบบกระจายศูนย์ให้เป็นแกนหลักของธุรกิจของภาคไฟฟ้าอีก
ด้วย  

5.3.4.3 ทิศทางการซื้อขายไฟฟ้าจาก Prosumer ในรูปแบบ P2P  

ใน พ.ศ. 2562 มลรัฐนิวยอร์กมีกำลังการผลิตติดตั้งสะสมจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
อยู่ที่ 2 กิกะวัตต์ ซึ่งจัดเป็นอันดับ 9 ของประเทศที่มีการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์สูงที่สุด โดยปริมาณ
ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานแสงอาทิตย์นั้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.86 ของปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ทั้งหมดในรัฐ
นิวยอร์ก จากสัดส่วนปริมาณไฟฟ้าและกำลังการผลิตติดตั้งสะสมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นี้  
แสดงให้เห็นถึงการส่งเสริมอย่างต่อเนื่องของภาครัฐตามนโยบาย REV Clean Energy Goal นอกจากนี้ การ
ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนยังก่อให้เกิดการสร้างอาชีพมากกว่า 12,000 อัตรา  

85%
Reduction in green house gas 

emission from 1990 levels

70%
Generation of New York State' 

electricity from renewable energy 
sources 

600 trillion Btu 
increase in statewide energy 

efficiency
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สำหรับกลุ่มผู้ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าในตลาดพลังงานแสงอาทิตย์ของรัฐนิวยอร์กแบ่งเป็น 3 ประเภท 
คือ กลุ่มผู้ติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ไว้ใช้ในครัวเรือน (Residential PV กำลังการผลิตติดตั้งน้อยกว่า 25 
กิโลวัตต์) กลุ่มการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็ก (Small scale commercial กำลังการผลิตติดตั้งน้อย
กว่า 200 กิโลวัตต์) กลุ่มการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ (Large scale commercial กำลังการผลิต
ติดต้ังมากกว่า 200 กิโลวัตต)์ [123]  

หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ผลักดันการเจริญเติบโตของตลาดพลังงานแสงอาทิตย์  คือ นโยบาย Net 
metering ที ่ เร ิ ่มใช้ต ั ้งแต่ พ.ศ. 2540 [124] และโครงการ NY Sun ที ่ก ่อตั ้งข ึ ้นใน พ.ศ. 2555 โดย
คณะกรรมาธิการบริการสาธารณะ (NYPSC) เป้าหมายของโครงการคือการสนับสนุนทางด้านการเงินในการ
ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Upfront cost) เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงาน
สะอาดที่เข้าถึงได้ในทุกระดับตั้งแต่ ที่อยู่อาศัย ธุรกิจขนาดเล็ก/ใหญ่ และชุมชน ทั้งมาตรารับซื้อไฟฟ้ารูปแบบ 
Net metering ที่มีอยู่แล้วและโครงการ NY Sun ทำให้ปริมาณกำลังการผลิตติดตั้งของพลังงานแสงอาทิตย์
เติบโตอย่างก้าวกระโดดมากกว่าร้อยละ 800 ในช่วงระหว่าง พ.ศ. 2554-2559 [125] นอกจากนี้ผู้ว่าการรัฐได้
ขยายเป้าหมายการติดต้ังพลังงานแสงอาทิตย ์เป็น 6 กิกะวัตต ์ภายใน พ.ศ. 2568 [126] 

ต่อมาใน พ.ศ. 2560 ภายใต้การดำเนินงานตามแผน REV ของคณะกรรมาธิการบริการสาธารณะได้
ปร ับโครงสร้างอัตราชดเชยจากร ูปแบบ Net metering เป ็นร ูปแบบ Value of Distributed Energy 
Resource (VDER) โดยใช้วิธี Value of stack ในการคิดอัตราชดเชยให้กับผู ้ติดตั ้งระบบผลิตไฟฟ้าพลัง
แสงอาทิตย์ ทั้งนี้ ไฟฟ้าที่ผลิตได้ส่วนเกินจะได้รับการชดเชยในรูปแบบหน่วยเงิน ซึ่งต่างจากรูปแบบ Net 
metering ที่ชดเชยในรูปแบบหน่วยไฟฟ้า จุดประสงค์ในการเปลี่ยนรูปแบบโครงสร้างอัตราชดเชยนี้เพื่อ
สะท้อนต้นทุนและมูลค่าที ่แท้จริง [127] [128] [124] สำหรับแนวโน้มปัจจุบัน รัฐบาลประกาศว่า Net 
metering จะมีผลบังคับใช้สำหรับผู้ที่ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับภาคที่อยู่อาศัย ถึงวันที่ 
1 มกราคม พ.ศ. 2563 หลังจากนั้นหากผู้ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานสงอาทิตย์หลังจากวันดังกล่าว  จะ
ได้รับเป็นรูปแบบ Value of stack ในการคิดอัตราชดเชยให้กับผู้ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ 

จากที่กล่าวมาข้างต้นรัฐบาลนิวยอร์กได้มีมาตรการสนับสนุนด้านการเงินเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายใน
เรื่องค่าติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงมาตราการชดเชยไฟฟ้าที่ผลิตได้ส่วนเกินในรูปแบบ 
VER นั้น ซึ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยส่งเสริมให้เกิด Prosumer มากขึ้น จึงได้เกิดแนวคิดการซื้อขายพลังงานไฟฟ้า
ระหว่าง Prosumer และผู้ใช้ไฟฟ้าภายในชุมชน อย่างไรก็ดี รัฐนิวยอร์กมักจะประสบปัญหา ปัญหาไฟฟ้าดับ
หลายครั้งตั้งแต่ พ.ศ. 2508 และสาเหตุที่ถูกยกขึ้นมากล่าวโทษคือโครงข่ายไฟฟ้าของรัฐเก่าและล้าสมัย 
ประกอบกับระบบไฟฟ้าแบบศูนย์กลางทำให้ชาวนิวยอร์กต้องพึ่งพาไฟฟ้าทั้งหมดจากโครงข่ายไฟฟ้าหลักและ
ไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้หากเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติที่ไม่คาดคิดขึ้น ด้วยสาเหตุดังกล่าว แนวคิดไมโครกริดได้
ริเริ่มขึ้นจากเหตุการณ์พายุเฮอริเคนแซนดี้ที่เกิดขึ้นใน พ.ศ. 2555 ซึ่งนับว่าเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงที่สุดใน
ประวัติศาสตร์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ประชาชนในรัฐนิวยอร์กกว่า 8 ล้านคน ประสบปัญหาไม่มีไฟฟ้าใช้
หลายวัน รัฐบาลจึงเล็งเห็นประโยชน์ของไมโครกริดในการเพิ่มความน่าเชื่อถือและความมั่นคงในระบบไฟฟ้า  
โดยระบบไมโครกริดสามารถแยกตัวเป็นอิสระในสภาวะฉุกเฉิน เช่น ไฟฟ้าดับ สภาพอากาศที่รุนแรง และยังคง
จ่ายไฟฟ้าให้กับโหลดภายในที่มีความสำคัญได ้[129] 
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ภายใต้การพัฒนาไมโครกริดนี้ บริษัทสตาร์ทอัพ LO3 Energy ที่พัฒนาโครงการสาธิต Brooklyn 
Microgrid (BMG) ได้นำแนวคิดการซื้อขายไฟฟ้าในรูปแบบ P2P มาทดสอบภายในชุมชนไมโครกริดในเขต 
Brooklyn รัฐนิวยอร์ก นอกเหนือจากวัตถุประสงค์หลักของการพัฒนาไมโครกริดเพื่อให้ Prosumer ที่ติดตั้ง
ระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาและผู้ใช้ไฟฟ้าในชุมชนสามารถซื้อขายไฟฟ้ากันโดยตรงผ่านแพลตฟอร์ม 
Exergy ที ่ประยุกต์ใช้ Blockchain ในการซื ้อขายไฟฟ้า ต่อมาในเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 โครงการ 
Brooklyn Microgrid ได้รับการอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ Regulatory sandbox เพื่อทำการทดสอบการซื้อ
ขายไฟฟ้าแบบ P2P อย่างเต็มรูปแบบ เป็นเวลา 12 เดือน [130] [131] 

5.3.4.4 โครงการที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P 

5.3.4.4.1 โครงการ Brooklyn Microgrid (BMG)  

รายละเอียดโครงการ 

โครงการ BMG ได้ริเริ่มในปี พ.ศ. 2559 โดยบริษัท LO3 Energy ในรัฐนิวยอร์ก พื้นที่ในเขต 
Park slope และ Gowanus และ Boerum Hill โครงการนำร่องดังกล่าวมีเป้าหมายหลักในการเพิ่มความ
มั่นคงให้ระบบจำหน่ายไฟฟ้า โดยพัฒนาโหมดแยกตัวเป็นอิสระ (Island mode) จากระบบหลักในกรณีเกิด
เหตสุภาวะฉุกเฉิน เช่น ไฟฟ้าดับ เป็นต้น  

ภายใต้โครงการดังกล่าว บริษัทได้พัฒนารูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P ภายในชุมชน
ระหว่าง ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่อยู่อาศัย และกลุ่ม Prosumer ที่ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บน
หลังคาภายในชุมชนเขต Brooklyn โครงการ BMG นี้ยังมีเป้าหมายเพื่อแสดงให้เห็นถึงผลกระทบเชิงบวกต่อ
สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจสำหรับชุมชนโดยรวม ตัวอย่างพื้นที่ดำเนินการโครงการแสดงในรูปที่ 5-70 พื้นที่
ดังกล่าวอยู่ในบนถนน President ในเขต Park Slope, Brooklyn พื้นที่นี้ประกอบด้วย Prosumer ที่ติดตั้ง
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ที่เป็นเจ้าของบ้านและเจ้าของอาคารรวมทั้งหมดกว่า 50 
หลังคาเรือน 

 
รูปที ่5-70 โครงการ Brooklyn Microgrid sandbox, Park Slope, Brooklyn, New York [129]  

ประเด็นปัญหาที่เป็นสาเหตุให้พัฒนาโครงการน้ี เนื่องจากผู้คนในพื้นที่ดังกล่าวมักจะได้รับ
ผลกระทบจากไฟฟ้าดับเป็นเวลามากกว่า 11 วัน นอกจากนี้ยังมีปัญหาจากเรื่องโครงข่ายไฟฟ้าที่เก่าและ
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ล้าสมัยทำให้มักประสบปัญหา Grid congestion และไม่สามารถรองรับการเพิ่มขึ้นของระบบผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ได้ ดังนั้น โครงการ BMG ภายใต้รูปแบบไมโครกริดชุมชนจะเป็นโครงการต้นแบบที่
พัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มความมั่นคงทางพลังงานภายในชุมชน ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนภายใน
ชุมชน (Local generation) เอง และใช้ประโยชน์จากแหล่งพลังงานอื่นๆที่อยู่ใกล้เคียงกับชุมชน (Hyper 
local)  

โครงการ BMG ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ [132] 

1. Virtual community energy market platform: เป็นแพลตฟอร์มตลาดซื้อขายไฟฟ้าแบบ
เสมือนที่ใช้เทคโนโลย ีBlockchain ในการรองรับการทำธุรกรรมการซื้อขายไฟฟ้าบนแพลตฟอร์ม แพลตฟอร์ม
ดังกล่าวชื่อ Exergy จะทำงานร่วมกับระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (Smart meter) ที่ติดตั้งให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ
เพื่อส่งข้อมูลสำหรับการซื้อขายไฟฟ้า เช่น ปริมาณการใช้ไฟฟ้า และปริมาณไฟฟ้าทีผลิตได้เกิน เป็นต้น ผ่าน
ระบบ Wifi ไปยังแพลตฟอร์ม ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้ทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถประมูลและทำธุรกรรม
ซื้อขายไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียนในท้องถิ่นได้ 

2. Physical Microgrid6 เป็นระบบไฟฟ้าไมโครกริดที่ถูกสร้างเพิ่มเติมจากระบบโครงข่ายไฟฟ้า
เดิม และทำหน้าที่เสมือนแหล่งไฟฟ้าสำรอง และป้องกันไฟฟ้าดับ ระบบไฟฟ้าไมโครกริดนี้สามารถแยกตัวเป็น
อิสระ และสามารถจ่ายไฟฟ้าให้แก่โหลดสำคัญเช่น โรงพยาบาล หากเกิดเหตุสภาวะฉุกเฉินได้ เป็นต้น ส่วน
บ้านที่อยู่อาศัยและภาคธุรกิจจะต้องประมูลไฟฟ้าในส่วนที่เหลือภายในไมโครกริด ปัจจุบัน ระบบไมโครกริด
เชิงกายภาพนี้ครอบคลุมพื้นทีข่นาด 10x10 Block และกำลังขยายเพิ่มเติม 

เป้าหมายหลักของโครงการ: โครงการ BMG ดำเนินกิจกรรมหลายอย่าง โดยเป้าหมายหลัก คือ การพัฒนา
ต้นแบบไมโครกริดชุมชนที่ลดการเกิดไฟฟ้าดับและเพิ่มความมั่นคงทางพลังงานภายในชุมชน โครงการยังได้ต่อ
ยอดดำเนินกิจกรรมการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P ระหว่างผู้ใช้ไฟฟ้าและ Prosumer ที่ติดตั้งระบบพลังาน
แสงอาทิตย์บนหลังคาภายในชุมชนโดยใช้เทคโนโลยี Blockchain ในการทำธุรกรรมซื้อขายไฟฟ้า เพื่อส่งเสริม
ให้คนในชุมชนมีใช้พลังงานหมุนเวียนมากขึ้น 

สถานะการดำเนินโครงการ: ดำเนินโครงการทดลองเฟส 1 ในระยะเวลา 3 เดือนเสร็จแล้ว ซึ่งเป็นการทดลอง
กาทำธุรกรรมการซื้อขายไฟฟ้าเบื้องต้นระหว่างผู้เข้าร่วม 2 ราย (Prosumer 1 รายกับเพื่อนบ้านบริเวณ
ใกล้เคียง 1 ราย) ในราคาซื้อขายไฟฟ้าแบบคงที่ (Fixed price) และปัจจุบันเข้าสู่เฟส 2 โดยดำเนินการภายใต้
โครงการ Regulatory Sandbox ซึ ่งเริ ่มโครงการเมื ่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 และมีระยะเวลาดำเนิน
โครงการ 1 ปี  

รูปแบบการซื้อขาย: Community Model 

ประเภทตัวกลาง: Agent 

แหล่งเงินทุน: The U.S. Department of Energy SunShot Initiative 5 ล้านดอลล่ารส์หรัฐ 

 
6 Physical Microgrid เป็นเพียงส่วนหนึ่งของ Grid infrastructure ที่ BMG ใช้ ซึ่ง major หลักของBMG ใช้ระบบโครงข่ายดั้งเดิมดำเนินการโดย ISO Con 
Edison. 
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อุปกรณ์หลัก: ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตยบ์นหลังคา สมาร์ทมิเตอร ์

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและบทบาทที่สำคัญ:  

▪ Prosumer ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เอง และสามารถขาย
ไฟฟ้าส่วนเกินแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าบนแพลตฟอร์ม 

▪ ผู้ใช้ไฟฟ้า ซื้อไฟฟ้าจาก Prosumer บนแพลตฟอร์ม 

▪ LO3 Energy เป็นผู้พัฒนาแพลตฟอร์ม ดูแลการซื้อขายไฟฟ้าบนแพลตฟอร์ม และติดต่อประสานงานกับ 
DSO  

โครงสร้างบทบาทหน้าที่และผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องหลักในโครงการสามารถสรุปได้ดังตารางที่  
5-24 

ตารางที ่5-24 โครงสร้างบทบาทหน้าที่และผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องหลักในโครงการ 

ผู้เกี่ยวข้อง Prosumer EXERGY 
(LO3 Energy) 

ผู้ใช้ไฟฟ้า DSO 
(Con Edison) 

รายละเอียดธุรกรรม ขายพลังงานไฟฟ้าส่วน
ที่เกินความต้องการใช้ 

ดูแลการซื้อขายไฟฟ้า
บนแพลตฟอร์ม 

ซื้อไฟฟ้าจากเพื่อน
บ้าน 

บริหารจัดการและ
สร้างความสมดุล
ให้กับโหลด  

ผลประโยชน์ รายได้จากการขาย
ไฟฟ้า 

ค่าธรรมเนียมในการใช้
แพลตฟอร์ม 

การซื้อขายผ่าน
แพลตฟอร์ม 

เข้าถึงข้อมูลของ
ผู้ใช้ไฟฟ้าและ 
Prosumer 

 

รูปแบบนิติกรรม: ใช้สัญญาอัจฉริยะ (Smart contract) โดยแพลตฟอร์มจะสร้าง Smart contract ระหว่าง
ผู้ขายไฟฟ้าและผู้ซื้อไฟฟ้าและบันทึกข้อมูลธุรกรรมบน Blockchain เมื่อดำเนินจับคู่การซื้อขายและประมวล
ด้านราคาเสร็จสิ้น 

การส่งมอบไฟฟ้า: Virtual Delivery  

ระบบปฏิบัติการสนับสนุนธุรกรรมการชำระราคา : Exergy platform ใช้ Blockchain เป็นพื้นฐานในการ
ควบคุมการซื้อขายภายในแพลตฟอร์มให้เกิดความโปร่งใสและประสิทธิภาพสูงสุด 

ธุรกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง:  

1. การขึ้นทะเบียนและขอใบอนุญาต 

ในมลรัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ออกหลักเกณฑ์ ที่เรียกว่า BitLicense ซึ่งมีผลบังคับ
ใช้เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ภายใต้การควบคุมของกรมบริการทางการเงินของนิวยอร์ก (New York 
Department of Financial Services หรือ NYDFS) ในการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ที่ต้องการประกอบธุรกิจ
เกี่ยวกับเงินเสมือนจริงหรือเป็น Blockchain startup เฉพาะในพื้นที่มลรัฐนิวยอร์กต้องดำเนินการขออนุญาต 
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NYDFS และเป็นหลักเกณฑ์เบื้องต้นในการคัดกรองผู้ประกอบธุรกิจ นอกจากนี้ BitLicense ยังเป็นมาตรการ
คุ้มครองเบ้ืองต้นแก่ผู้บริโภคอีกด้วย [133] 

2. การสมัครเข้าร่วมโครงการ 

การสมัครเข้าร่วมโครงการมีขั้นตอนดังนี ้

▪ ผู้ใช้ไฟฟ้าและ Prosumer สมัครเข้าร่วมโครงการที่เว็บไซด์ www.brooklyn.energy ดัง
แสดงในรูปที่ 5-71 

 
รูปที ่5-71 ตัวอย่างเว็บไซต์ของแพลตฟอร์ม 

ผู้ใช้ไฟฟ้าและ Prosumer ทีต่้องการซื้อขายไฟฟ้าบนแพลตฟอร์ม ต้องดาวน์โหลด BMG 
application บนมือถือเพื่อทำการซื้อขายไฟฟ้าบนแพลตฟอร์ม 

▪ สำหรับ Prosumer จะต้องติดตั ้งระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (Smart meter) และอุปกรณ์ 
TransActiveGrid Element Generation 2 ซึ่งเป็นอุปกรณ์สำหรับวัดปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้จากระบบผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาและปริมาณไฟฟ้าที่ใช้  ระบบมิเตอร์อัจฉริยะและอุปกรณ์เหล่านี้จะ
เชื่อมต่อกับระบบ Wifi เพื่อส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมซื้อขายไฟฟ้าไปให้แพลตฟอร์ม สำหรับการ
ดำเนินการปัจจุบัน ผู้เข้าร่วมยังไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและค่าระบบมิเตอร์อัจฉริยะ 

▪ สำหรับ Prosumer จะต้องแจ้งเลขบัญชีของ ConEdison, บริษัทที่ติดตั้งระบบพลังงานผลิต
ไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์บนหลังคา และเลขที่บัญชีธนาคาร หรือ Zelle pay สำหรับโอนเงินค่าขายไฟฟ้าของ 
Prosumer 

http://www.brooklyn.energy/
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3. การประเมินเชิงเทคนิคในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ 

ผู้ที่มีความประสงค์จะติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์บนหลังคาสามารถแจ้งกับ DSO ได้
โดยตรง โดยการเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าต้องปฎิบัติตามมาตรฐานการเชื ่อมต่อ  (Standardized 
Interconnection Requirements) โดยสามารถดาวน์โหลดคู่มือการประเมินเชิงเทคนิคในการติดตั้งระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (New York Solar Guidebook) ซึ ่งจัดทำโดย สำนักงานวิจัยและพัฒนา
พลังงานแห่งรัฐนิวยอร์ก (New York State Energy Research and Development Authority (NYSERDA) 
ได้บนเว็ปไซด์ของสำนักงาน [134] ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการออกกฎระเบียบมาตรฐานการเชื่อมต่อ คือ 
คณะกรรมการบริหารสาธารณะแห่งรัฐนิวยอร์ก (NEW York Public Service Commission: NYPSC) 

กำลังการผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์บนหลังคาของภาคครัวเรือนที่เชื่อมต่อ
กับโครงข่ายไฟฟ้าต้องมีขนาดไม่เกิน 25 กิโลวัตต์ หากเกิน 25 กิโลวัตต์ ไปจนถึง 2 เมกะวัตต์ จะถือเป็นขนาด
สำหรับอาคารธุรกิจและอุตสาหกรรม สำหรับขนาดระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาที่เป็นที่
นิยมของชาวนิวยอร์กอยู่ในช่วง 4-10 กิโลวัตต ์ 

4. การจัดทำสัญญา 

เนื่องจากโครงการยังดำเนินการแบบโครงการสาธิต จึงยังไม่มีการทำสัญญาการใช้แพลตฟอร์ม
กับผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นเพียงการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการตามความสมัครใจเท่านั้น 

5. การประมูลโดยผู้ซื้อส่งราคาประมูลซื้อและผู้ขายส่งราคาเสนอขาย 

โครงการ Brooklyn Microgrid ในมลรัฐนิวยอร์ก ใช้กลไกการประมูลแบบ Double auction 
mechanism (Uniform clearing pricing) ทั้งนี ้การส่งคำสั่งซื้อขายไฟฟ้าบนแพลตฟอร์มมีวิธีการดังนี ้

▪ ผู้ใช้ไฟฟ้าและ Prosumer ที่ต้องการซื้อขายไฟฟ้าบนแพลตฟอร์ม ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น 
BMG บนโทรศัพท์มือถือเพ่ือทำการซื้อขายไฟฟ้าบนแพลตฟอร์ม ดังแสดงในรูปที่ 5-72 

 

รูปที ่5-72 ข้อมูลบนแอปพลเิคชั่นบนโทรศัพท์มือถือของผู้ใช ้
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▪ ผู้ใช้ไฟฟ้าส่งคำสั่งประมูลซื้อและ Prosumer ส่งคำสั่งเสนอขายบนแพลตฟอร์ม ซึ่งคำสั่ง
ดังกล่าวประกอบด้วยราคา (Price) และปริมาณไฟฟ้า (Quantity) สำหรับช่วงเวลาประมูลคือ ทุกๆ 15 นาที 
อย่างไรก็ตาม ไม่พบรายละเอียดข้อมูลในการกำหนดเวลา Bid/offer broadcast ล่วงหน้าก่อนการประมูล  

การประมูลราคาซื้อขายไฟฟ้า มีวิธกีารดังนี ้

▪ ผู้ใช้ไฟฟ้า ประมูลซื้อที่ราคาสูงสุด (Maximum price limit) สำหรับปริมาณไฟฟ้าที่ต้องการ
บนแพลตฟอร์ม 

▪ Prosumer เสนอขายที่ราคาต่ำสุด (Minimum price limit) ตามปริมาณไฟฟ้าที่เสนอขาย
บนแพลตฟอร์ม 

▪ แพลตฟอร์มนำข้อมูลราคาประมูลซื้อของผู้ใช้ไฟฟ้าและราคาเสนอขายของ Prosumer มา
ประมวลผล 

▪ ราคาเสนอซื้อของผู้ซื้อถูกจัดเรียงลำดับจากมากไปน้อย และราคาเสนอขายของผู้ขายถูกจะ
เรียงลำดับจากน้อยไปมาก 

▪ ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ประมูลราคาสูงสุดจะถูกจับคู่กับ Prosumer ที่เสนอราคาต่ำสุดก่อน และได้รับ
การจัดสรรพลังงานไฟฟ้าตามปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ตนเสนอซื้อ หลังจากนั้นผู้ที่ประมูลราคาต่ำกว่า ถูกจับคู่
กับ Prosumer ที่เสนอราคาต่ำรองลงมา จนกระทั่งราคาประมูลซื้อและราคาเสนอขายที่ถูกจัดสรรสุดท้ายใน
ช่วงเวลานั้นจะเป็น Market clearing price ดังแสดงในรูปที ่5-73 

▪ ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกรายที่ได้รับจัดสรรไฟฟ้าจากการประมูลจะจ่ายในอัตราราคาเดียวกัน (uniform 
price) ซึ่งจะนำไปคูณกับปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผู้ใช้ไฟฟ้าแต่ละรายได้รับจัดสรร 

▪ เมื่อประมวลผลและจับคู่การซื้อขายเสร็จสิ้น แพลตฟอร์มจะสร้าง Smart contract ระหว่าง
ผู้ขายไฟฟ้าและผู้ซื้อไฟฟ้าและบันทึกข้อมูลธุรกรรมบน Blockchain สำหรับอ้างอิงในกระบวนการเรียกเก็บค่า
ไฟฟ้าและการชำระเงินต่อไป 

 
รูปที ่5-73 แผนภูมิประมวลผลการประมูล 
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6. การส่งมอบไฟฟ้า 

ผู้ใช้ไฟฟ้าและ Prosumer ทำการซื้อขายไฟฟ้าบนแพลตฟอร์ม Exergy และการส่งมอบไฟฟ้าจะ
เป็นแบบ Virtual Delivery ผ่านโครงข่ายไฟฟ้าของ DSO 

ในส่วนของการเติมเต็มความต้องการใช้ไฟฟ้าที่ไม่สามารถซื้อได้จาก  Prosumer ผู ้ใช้ไฟฟ้า
สามารถเลือกซื้อพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียนจากผู้ค้าปลีกไฟฟ้า (RE retailers) อีกหนึ่งรายบน
แพลตฟอร์ม 

7. การเก็บข้อมูลจากมิเตอร์และการออกบิลเรียกเก็บ 

ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าและการผลิตไฟฟ้าของ Prosumer จะบันทึกในระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (Smart 
meter) และแพลตฟอร์มสามารถบันทึกธุรกรรมการซื้อขายไฟฟ้า ซึ่งข้อมูลธุรกรรมที่บันทึก ได้แก่ ราคาซื้อ
ขาย ปริมาณซื้อขาย และช่วงเวลาซื้อขาย ทั้งนี ้ข้อมูลเหล่านี้จะถูกส่งไปยัง DSO เพื่อประกอบการออกใบเรียก
เก็บค่าไฟฟ้า อย่างไรก็ตามยังไม่พบข้อมูลที่ระบุเรื่องการออกใบเรียกเก็บค่าไฟฟ้า 

8. การชำระเงิน 

ผู้ใช้ไฟฟ้าชำระเงินจากการซื้อไฟฟ้าจาก Prosumer บนแพลตฟอร์ม และระบบจะจ่ายเงินค่า
ขายพลังงานไฟฟ้าให้กับ Prosumer ผ่านบัญช ี

 สำหรับ Business flow ของ โครงการ BMG แสดงได้ดังรูปที ่5-74
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รูปที ่5-74 Business Flow โครงการ BMG ประยุกต์มาจาก [130]

RE Retailer

Prosumer
ผู้ใช้ไฟฟ้าExergy

Platform + Blockchain

Platform Operator

Con Edison
ในฐานะ DSO

Con Edison
ในฐานะ Retailer

ค่าไฟฟ้า (Retail – Prosumer + subscription fee) ค่าไฟฟ้า (Retail)

Platform Agrt. 

ค่าใช้โครงข่ายไฟฟ้า
(Distribution charges)

Platform Agrt. Platform Agrt. 

1.เพ่ือการซื้อขายไฟฟ้าปกติ
2.เพ่ือรักษาสมดุลของระบบไฟฟ้า

1.เพ่ือการซื้อขายไฟฟ้าปกติ

NYISO ในฐานะ TSO
ผู้ผลิตไฟฟ้า RE / Fossil

เพ่ือการจัดหาไฟฟ้าให้
เพียงพอต่อความ
ต้องการใช้ไฟฟ้า

1.เพ่ือการซื้อขายไฟฟ้าปกติ
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บทวิเคราะห์เบื้องต้น 

องค์ประกอบที่เอื้ออำนวยให้เกิดการซื้อขายแบบ P2P ได้สำเร็จ 

1. การใช้แพลตฟอร์มที ่ทันสมัย และรองรับด้วยเทคโนโลยี Blockchain ทำให้ระบบมีความ
น่าเชื่อถือได้ โปร่งใส และสร้างความมั่นใจให้กับผู้เข้าร่วมการซื้อขายไฟฟ้าในเรื่องการทำธุรกรรมซื้อขายไฟฟ้า
ที่มีความปลอดภัย  

2. การใช้งานระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (Smart meter) และสื่อสารผ่านระบบ WiFi ทำให้สามารถส่ง
ข้อมูลการใช้ไฟฟ้า ปริมาณไฟฟ้าที ่ผลิตได้ ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ ส่งผลให้เกิดการซื ้อขายไฟฟ้าบน
แพลตฟอร์มได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

จุดเด่นของโครงการ 

1. การซื้อขายไฟฟ้าระหว่าง Prosumer ที่ติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์กับผู้ใช้ไฟฟ้าภายใน 
ไมโครกริดชุมชน ใชร้ะบบมิเตอร์อัจฉริยะ (Smart meter) ควบคู่กับการใช ้Blockchain ในการควบคุมการซื้อ
ขาย ทำให้มีความโปร่งใส ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ  

2. การซื้อขายไฟฟ้าบนแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ สะดวกและง่ายต่อการใช้  

3. ราคาซื้อขายกำหนดโดยผู้ซื้อและผู้ขาย โดยใช้วิธี Double auction ทำให้ Prosumer มีโอกาส
สร้างรายได้จากการขายไฟฟ้าส่วนเกินจากระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนแพลตฟอร์ม และผู้ซื้อมีโอกาสในการ
ซื้อไฟจากระบบ P2P ในราคาต่ำกว่าซื้อจากระบบไฟฟ้า 

4. ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถเลือกใช้พลังงานหมุนเวียนจากผู้ค้าปลีกรายอื่นบนแพลตฟอร์ม 

5. ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและสร้างความมั่นคงทางพลังงานภายในชุมชนไมโครกริด 

จุดด้อยของโครงการ 

 ผู้ขายต้องระบุราคาพร้อมปริมาณที่ต้องการเสนอขาย ทำให้อาจเกิด Mismatch และอาจมีบทปรับ 
(Penalty) แก่ผู้ขายในกรณีที่ไม่สามารถส่งมอบไฟฟ้าได้ตามที่ตกลงซื้อขาย 
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5.3.4.5 สรุปประเด็นสำคัญของรัฐนิวยอร์ก 

1. รัฐนิวยอร์กได้เปิดเสรีทางกฎระเบียบ (Energy Deregulation) ของอุตสาหกรรมไฟฟ้าของรัฐ
เพื่อเปิดการแข่งขันทั้งในระดับค้าส่งและค่าปลีก และต้องการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน โดยผู้ใช้
ไฟฟ้าสามารถเลอืกบริษัทจัดหาพลังงานไฟฟ้าและก๊าซได้อย่างเสรี 

2. รัฐนิวยอร์กมีแผนปฎิรูปพลังงาน Reforming Energy Vision (REV) เพื่อเพิ่มการใช้พลังงาน
หมุนเวียน ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและพลังงานของรัฐนิวยอร์กให้มีความทันสมัยมากขึ้น โดยให้ความสำคัญ
ในการลดมลภาวะทางอากาศ และการลดการใช้พลังงานในอาคาร 

3. รูปแบบ Peer-to-peer energy trading ยังไม่เป็นที ่นิยมมากนักในประเทศสหรัฐอเมริกา 
เนื่องจากมีนโยบาย Net metering เป็นนโยบายสนับสนุนหลักในการชดเชยไฟฟ้าส่วนเกินโดยมีระยะเวลา
สนับสนุน 20 ปี อีกทั้งรูปแบบ Peer-to-peer energy trading ยังคงมีประเด็นในเรื่องการบริหารจัดการที่
ยุ่งยาก และผลตอบแทนที่ได้รับยังไม่จูงใจพอ 

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษารูปแบบและการศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ Peer to Peer (P2P) 

 

หน้าที่ 5-141 
 

5.3.5 ประเทศออสเตรเลีย 

5.3.5.1 โครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้า 

แต่เดิมโครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้าของประเทศออสเตรเลียอยู่ในรูปแบบการบูรณาการในแนวตั้ง  
(Vertically integrated) ซึ่งเป็นการผูกขาดโดยภาครัฐ และเริ่มมีการปฏิรูปโครงสร้างโดยเริ่มจากรัฐ Victoria 
เป็นลำดับแรกระหว่าง พ.ศ. 2538 ถึง พ.ศ. 2540 ตามมาด้วย South Australia ใน พ.ศ. 2542 และ New 
South Wales ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 [135] จากนั้น ในส่วนของการผลิตและจัดหาไฟฟ้า ได้มีการจัดตั้งตลาดซื้อ
ขายไฟฟ้าขึ ้น โดยประกอบด้วย National Electricity Market หรือ NEM ซึ ่งเป็นตลาดซื ้อขายไฟฟ้าที่
ครอบคลุมการดำเนินงานของเครือข่ายระบบไฟฟ้าในรัฐ Queensland New South Wales Victoria South 
Australia และ Tasmania และ Wholesale Electricity Market หรือ WEM ซึ่งเป็นตลาดซื้อขายไฟฟ้าที่
ครอบคลุมการดำเนินงานของเครือข่ายระบบไฟฟ้าในฝั่งตะวันตกและภาคเหนือของออสเตรเลีย 

ในช่วงแรกของการจัดตั้งตลาดซื้อขายไฟฟ้า ตลาดทั้งสองมีผู้ดำเนินการตลาดแยกกัน ต่อมาใน พ.ศ. 
2558 Australian Energy Market Operator หรือ AEMO ซึ่งแต่เดิมเป็นผู้ดำเนินการเฉพาะตลาด NEM ได้
ขยายขอบเขตหน้าที่ไปในส่วนของการเป็นผู้ดำเนินการ WEM [136] ซึ่งทำให้ AEMO เป็นผู้ดำเนินการตลาด
ซื้อขายไฟฟ้าหลักของออสเตรเลีย อย่างไรก็ดี ด้วยปริมาณการซื้อขายไฟฟ้าของ NEM ที่มีมากกว่า WEM อย่าง
มีนัยยะสำคัญ [137] และเป็นตลาดซื้อขายไฟฟ้าที่ครอบคลุมพื้นที่ของโครงการซื้อขายไฟฟ้าที่มีการศึกษา
ข้อมูลในหัวข้อต่อๆ ไป ตลาดซื้อขายไฟฟ้าของประเทศออสเตรเลียในรายงานฉบับนี้จะอ้างถึง NEM เป็นหลัก 
การดำเนินงานของ NEM จะอยู ่ภายใต้ National Electricity Rules (NER) ซึ ่งบัญญัติภายใต้ National 
Electricity Law ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ National Electricity (South Australia) Act 1996 

ในส่วนของระบบโครงข่ายไฟฟ้ายังอยู่ในรูปแบบการผูกขาดโดยธรรมชาติภายใต้การกำกับดูแล  
(Regulated natural monopoly) [135] เนื่องจากลักษณะและขนาดของระบบที่มีขนาดใหญ่ทำให้ยากที่จะ
มีองค์กรอื่นๆ เข้ามาร่วมแข่งขัน โดยระบบโครงข่ายไฟฟ้าในรัฐ Victoria และ South Australia เป็นของ
เอกชน ในรัฐ Tasmania Western Australia Northern Territory และ Queensland เป็นของรัฐ ในรัฐ 
New South Wales มีทั้งที่เป็นของรัฐและเอกชน และใน Australian Capital Territory เป็นของรัฐวิสาหกิจ 

ในส่วนของตลาดค้าปลีกไฟฟ้า ประเทศออสเตรเลียได้มีการเปิดเสรีในระดับค้าปลีกไฟฟ้าในทุกรัฐ 
แม้ว่าจำนวนของผู้ค้าปลีกไฟฟ้าจะมีค่อนข้างจำกัดในบางรัฐก็ตาม 

โครงสร้างการดำเนินการตลาดซื้อขายไฟฟ้าของประเทศออสเตรเลียดำเนินการโดยหน่วยงานหลัก 
3 หน่วยงาน ด ังแสดงในร ูปที่  5-75 [138] ได ้แก่  Australian Energy Market Commission (AEMC) 
Australian Energy Regulator (AER) และ Australian Energy Market Operator (AEMO) โดยแต ่ละ
หน่วยงานมีหน้าที่หลัก ดังต่อไปนี ้

AEMC มีหน้าที่หลักในการออกและแก้ไขกฏระเบียบต่างๆ สำหรับ NEM และตลาดค้าปลีกที่
เกี ่ยวข้อง และให้คำแนะนำด้านกลยุทธ์และการดำเนินการแก่  Council of Australian Governments 
(COAG) 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษารูปแบบและการศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ Peer to Peer (P2P) 

 

หน้าที่ 5-142 
 

AER เป็นผู้กำกับดูแลตลาดค้าส่งทั้งในส่วนของไฟฟ้าและก๊าซในออสเตรเลีย โดยเป็นส่วนหนึ่งของ 
Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) และเป็นผู้บังคับใช้กฎที่ออกโดย AEMC 

AEMO มีหน้าทีบ่ริหารการดำเนินการของตลาดพลังงานทั้งค้าส่งและค้าปลีก เป็นผู้ดำเนินการตลาด
และบริหารกระบวนการต่างๆ ที่เกิดขึ้นในตลาดพลังงาน รวมถึงเป็นผู้ดำเนินการระบบไฟฟ้า 

 
รูปที ่5-75 หนว่ยงานหลักในการดำเนินการตลาดซื้อขายไฟฟ้าของประเทศออสเตรเลยี 

NEM เป็นตลาดซื้อขายไฟฟ้าค้าส่ง (Wholesale) ในรูปแบบ Spot market ที่มีการซื้อขายพลังงาน
ไฟฟ้า (Energy) เท่านั้น โดยอุปสงค์ (Supply) และอุปทาน (Demand) ของไฟฟ้าจะถูกปรับให้เท่ากันอยู่
ตลอดเวลา (Real-time) ผู้ผลิตไฟฟ้าส่งข้อเสนอในด้านของปริมาณไฟฟ้าและราคาสำหรับช่วงเวลาซื้อขายแต่
ละช่วงซึ่งกำหนดไว้ที่ช่วงละห้านาที จากนั้น AEMO จะพิจารณาข้อเสนอจากผู้ผลิตไฟฟ้าบนเงื่อนไขที่จะทำให้
มีประสิทธิภาพด้านต้นทุนการจัดหาไฟฟ้าที่สูงที่สุด และส่งคำสั่งจ่ายไฟฟ้าไปยังผู้ผลิตไฟฟ้ารายต่างๆ ที่ผ่าน
การพิจารณาเพื่อจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบไฟฟ้า ในส่วนของการรักษาความมั่นคงของระบบไฟฟ้า AEMO จะทำ
สัญญาซื้อขาย Ancillary services กับผู้ผลิตไฟฟ้าโดยตรง โดย AEMO จะเป็นผู้เก็บค่าบริการดังกล่าวคืนจาก
ผู้เข้าร่วมใน NEM โดยคำนวณตาม Settlement Guide to Ancillary Services Payment and Recovery 
[139] 

ผู้ที่จะเข้าทำธุรกรรมใน NEM จะต้องลงทะเบียนเป็นผู้มีส่วนร่วมในตลาด (Market participants) 
อย่างน้อยหนึ่งประเภท เช่น ผู้ผลิตไฟฟ้า (Generator) ผู้รวบรวมผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (Small Generation 
Aggregator) ลูกค้า (Customer) ผู้ให้บริการโครงข่ายไฟฟ้า (Network Service Provider) เป็นต้น ซึ่งผู้มี
ส่วนร่วมแต่ละประเภทจะมีข้อกำหนดด้านคุณสมบัติและความรับผิดชอบของตน [140] 

5.3.5.2 นโยบายด้านพลังงานหมุนเวียน 

ประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นหลัก  โดยรายงาน 
Australian Energy Update 2019 [141] ได้เปิดเผยสัดส่วนการใช้พลังงานของประเทศออสเตรเลียในป ีพ.ศ. 
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2560-2561 ว่าสัดส่วนของเชื้อเพลิงฟอสซิลได้แก่ น้ำมัน ถ่านหิน และก๊าซ อยู่ที่ร้อยละ 38.7 29.9 และ 25.2 
ในขณะที่การใช้พลังงานหมุนเวียนมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 6.2 

ในส่วนของการผลิตไฟฟ้า พลังงานที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าของประเทศออสเตรเลียลดลงร้อยละ 4 
เมื่อเทียบกับช่วงปีก่อนหน้าแต่ได้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเล็กน้อย อันมีสาเหตุมาจากการใช้ถ่านหินในการผลิต
ไฟฟ้าที่ลดลง โดยลดลงจากมากกว่าร้อยละ 80 ในช่วงต้นศตวรรษเหลือร้อยละ 60 ในช่วงปี พ.ศ. 2560-2561 
และมีการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นโดยเพิ่มในช่วงปี  พ.ศ.2560-2561 ถึงร้อยละ 10 จนมี
สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนอยู่ที่ร้อยละ 17 

อย่างไรก็ดี ประเทศออสเตรเลียได้พยายามเพิ่มสัดส่วนของพลังงานหมุนเวียนให้มากขึ้น โดยในด้าน
การส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนโดยภาครัฐได้กำหนดมาตรการส่งเสริมที่สำคัญสองมาตรการหลัก [142] คือ 

1. การร ับซ ื ้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเว ียนในร ูปแบบ  Feed-in Tariff (FiT) โดยในเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 ได้มีการเสนอให้ประกาศอัตราการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ FiT 
ในร ูปแบบเด ียวก ันท ั ่ วประเทศโดยการใช้  Renewable Energy Amendment (Feed-in-Tariff for 
Electricity) Bill 2008 แต่ไม่ผ่านการเห็นชอบจากรัฐสภา อย่างไรก็ดี แต่ละรัฐของออสเตรเลียได้มีการ
ประกาศอัตรา FiT ของตนเอง ซึ่งจะมีความแตกต่างกันทั้งในแง่ของรูปแบบ (Gross / Net) ระยะเวลาในการ
รับซื้อ และอัตรารับซื้อ 

2. Renewable Energy Target (RET) หรือเป้าหมายสำหรับพลังงานหมุนเวียน ซึ่งประกาศใช้
โดย Australian Government Clean Energy Regulator แบ่งออกเป็นสองส่วนคือ  

- Large-scale Renewable Energy Target (LRET) หร ือเป ้าหมายสำหร ับพล ังงาน
หมุนเวียนขนาดใหญ่ โดยมีการกำหนดเป้าหมายการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
ขนาดใหญ่ที่ 33,000 กิกะวัตต์ชั ่วโมงภายใน พ.ศ. 2563 การส่งเสริม LRET ใช้กลไกของ Large-scale 
Generation Certificates (LGCs) โดยผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนจะได้ 1 LGC ต่อไฟฟ้า 1 เมกะวัตต์
ชั่วโมงที่ผลิตได ้และสามารถขาย LGC เข้าสู่ตลาด Renewable Energy Certificates (REC) ได ้

- Small-scale Renewable Energy Scheme (SRES) หรือแบบแผนสำหรับพลังงาน
หมุนเวียนขนาดเล็ก การส่งเสริม SRET ใช้กลไกของ Small-scale Technology Certificates (STCs) โดยผู้
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กจะได้  STC ซึ่งคำนวณจากพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้
นับตั ้งแต่วันที ่ได้รับรองการติดตั ้งสมบูรณ์จนสิ ้นสุดใน พ.ศ. 2573 และสามารถขาย STC เข้าสู ่ตลาด 
Renewable Energy Certificates (REC) ได ้

โดยภายใต้ Renewable Energy (Electricity) Act 2000 ผู้ที ่มีหน้าที่ในการส่งมอบ REC 
ให้แก่ Clean Energy Regulator เช่น ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ และ ผู้ค้าปลีกไฟฟ้า จะต้องจัดหาและส่งมอบ REC 
ตามปริมาณที่กำหนดในแต่ละปี และมีบทปรับหากไม่สามารถส่งมอบได้ครบถ้วน 
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5.3.5.3 ทิศทางการซื้อขายไฟฟ้าจาก Prosumer ในรูปแบบ P2P 

ในช่วง พ.ศ. 2551 - 2560 รัฐต่างๆ ในประเทศออสเตรเลียประกาศอัตรารับซื้อไฟฟ้าแบบ FiT เพื่อ
รองรับไฟฟ้าจากผู้ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือ Prosumer ที่ไหลเข้าสู่ระบบจำหน่าย
ไฟฟ้า โดยแต่ละรัฐจะมีการกำหนดรูปแบบ (Gross / Net) ระยะเวลา และอัตรารับซื้อของตนเอง ดังแสดงใน
รูปที ่5-76 ซึ่งอาจมีทั้งการใช้อัตราของรัฐหรืออัตราของผู้ค้าปลีก 

แม้ว่าระยะเวลา FiT ของบางรัฐมีกรอบเวลายาวนาน เช่น ใน South Australia ผู้ที่สมัคร FiT และ
ติดตั้งระบบก่อน พ.ศ. 2555 มีสิทธิ์ได้รับอัตรา FiT ที่ 44 เซนต์ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงจนถึง พ.ศ. 2571 ก็ตาม แต่
ในหลายรัฐ โปรแกรม FiT เริ่มทยอยสิ้นสุดลงตั้งแต่ พ.ศ. 2558 และอัตรา FiT ที่ประกาศใหม่มีแนวโน้มลดลง
ตามต้นทุนในการติดตั้งระบบฯ ที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง 

แนวคิดของการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างผู้ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ากับผู้ใช้ไฟฟ้าจึงเริ่มเป็นที่กล่าวถึงมาก
ขึ้นในประเทศออสเตรเลีย 

 
รูปที ่5-76 อัตรา FiT สำหรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์บนหลังคา ตามปีที่ปิดรับสมัคร อ้างอิงข้อมูลจาก 

[143] 

ในประเทศออสเตรเลีย การอ้างถึงผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีความสามารถในการผลิตไฟฟ้าได้นอกจากคำว่า 
Prosumer ยังมักใช้คำว่า Distributed energy resources (DER) หรือแหล่งพลังงานแบบกระจายศูนย์ โดย
อ้างถึงบ้านอยู่อาศัยหรือสถานประกอบการที่มีระบบผลิตไฟฟ้าหรือแหล่งพลังงานไฟฟ้าหลังมิเตอร์ไฟฟ้า  
(Behind the meter) หน่วยงานภาครัฐของประเทศออสเตรเลียที่เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมให้เกิด
แหล่งพลังงานแบบกระจายศูนย์คือ Australian Renewable Energy Agency (ARENA) ที่ผ่านมา ARENA 
ได้มอบเงินทุนในโครงการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P หลายโครงการ 
ได้แก ่
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กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 - โครงการ Decentralised Energy Exchange (deX) ของ GreenSync 
ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาแพลตฟอร์ม deX เพื่อแบ่งปันบริการต่างๆ ของ DERs 

มีนาคม พ.ศ. 2560 - โครงการ AGL Virtual Trial of Peer-to-Peer Energy Trading เป็น
โครงการทดลองการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P โดยใช้การจำลอง (Simulation) เพื่อทดสอบการ
ซื้อขายบนแพลตฟอร์ม Distributed Ledger Technology (DLT) ของ AGL 

มีนาคม พ.ศ. 2561 - โครงการ Simply Energy Virtual Power Plant (VPP) ซึ่งมีองค์ประกอบ
ส่วนหนึ่งของโครงการที่นำแพลตฟอร์ม deX markets ของ GreenSync มาใช้เพื่อแบ่งปันไฟฟ้าระหว่าง
ผู้เข้าร่วมโครงการ อย่างไรก็ตาม โครงการนี้ยังอยู่ในช่วงดำเนินการ โดยมีการติดตั้งอุปกรณ ์ซึ่งเมื่อแล้วเสร็จจะ
มีระยะทดลองเพื่อหาข้อสรุปเป็นระยะเวลา 5 ปี 

สิงหาคม พ.ศ. 2561 - โครงการ Latrobe Valley Microgrid Feasibility Study เป็นโครงการ
ทดลองการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P โดยใช้การจำลองการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลจริงของผู้ใช้
ไฟฟ้าและ Prosumer ที่เข้าร่วมโครงการ 

มีนาคม พ.ศ. 2562 - โครงการ Decentralised Energy Exchange (deX) Program ซึ ่งเป็น
โครงการต่อยอดจากโครงการ deX ใน พ.ศ. 2560 ซึ่งการดำเนินโครงการที่ผ่านมาอยู่ในขั้นตอนของการสร้าง
เครือข่ายของผู้จัดหาระบบและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อเข้าร่วมการทดลองในระดับรัฐ โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการ
เพิ่มความน่าเชื่อถือและความเสถียรของระบบไฟฟ้า และมีองค์ประกอบของการแบ่งปันบริการต่างๆ ของ 
DERs 

นอกจากโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจาก ARENA แล้ว ภาคเอกชนก็มีโครงการที่เกี่ยวข้องกับการ
ซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P อย่างเช่นโครงการทดลองของ Power Ledger ซึ่งมีการดำเนินการใน
หลายพื้นที่ในประเทศออสเตรเลีย 

สถาบันฯ ได้สืบค้นข้อมูลของโครงการทั้งหมดที่กล่าวไว้ข้างต้น ซึ่งมีหลายโครงการที่ไม่เปิดเผย
ข้อมูลในเชิงลึกและมีหลายโครงการที่ยังอยู่ในช่วงดำเนินการและยังไม่มีการตีพิมพ์รายงานความคืบหน้าใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P 

ดังนั้น สถาบันฯ รวบรวมข้อมูลของโครงการที่มีการเปิดเผยในสาระสำคัญ ดังหัวข้อต่อไปน้ี 
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5.3.5.4 โครงการที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P 

5.3.5.4.1 โครงการ AGL Virtual Trial of Peer-to-Peer Energy Trading 

รายละเอียดโครงการ 

โครงการ AGL Virtual Trial of Peer-to-Peer Energy Trading เป็นโครงการศึกษาความ
เป็นไปได้ในการซื้อขายไฟฟ้าในรูปแบบ P2P โดยใช้เทคโนโลยี Distributed Ledger Technology (DLT) 
ของ AGL การศึกษาเป็นการจำลองสถานการณ์การซื้อขายแบบเสมือน (Virtual) โดยการใช้ข้อมูลลูกค้าของ 
AGL ในพื้นที่นอกเขตเมือง Melbourne 

สถานะการดำเนินโครงการ: ดำเนินการเสร็จแล้ว โดยเริ่มดำเนินการในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 

รูปแบบการซื้อขาย: Community Model 

ประเภทตัวกลาง: Platform Operator 

แหล่งเงินทุน: โครงการได้รับเงินสนับสนุนส่วนหนึ่งจาก ARENA  

อุปกรณ์หลัก: ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย ์ระบบกักเก็บพลังงาน และระบบตอบสนองด้านโหลด 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและบทบาทที่สำคัญ: 

▪ AGL เป็นผู้สนับสนุนด้านข้อมูลที่จำเป็นต่อการวิเคราะห์ในโครงการ  
▪ IBM เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยสารสนเทศ ดำเนินการทบทวนหลักการ DLT ซึ่งเป็น แพลตฟอร์มซื้อ

ขายไฟฟ้าแบบ P2P ของ AGL 
▪ MHC เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมไฟฟ้า ดำเนินการศึกษา พัฒนารูปแบบการซื้อขายที่เป็นไปได้และ

กฏระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ธุรกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างผู้เกี่ยวข้อง: 

โครงการนี้เป็นโครงการศึกษาความเป็นไปได้โดยใช้การจำลอง (Simulation) โดยการเตรียม
ข้อมูลของผู้ใช้ไฟฟ้าและ Prosumer ดำเนินการโดย AGL ข้อมูลที่ใช้ในโครงการนีเ้ป็นข้อมูลลูกค้าของ AGL ใน 
Carrum Downs ซึ่งเป็นพื้นที่นอกเขตเมือง Melbourne โดยประกอบด้วยข้อมูลจากผู้ใช้ไฟฟ้า 85 รายและ 
Prosumer 27 ราย ในส่วนของการจำลองการซื้อขายไฟฟ้า ดำเนินการโดย MHC โดยจำลองโมเดลบนพื้นฐาน
ของ DLT การกำหนดสมมติฐานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่สำคัญในการซื้อขายไฟฟ้าจาก Prosumer ในการ
จำลองมีดังต่อไปนี ้ 

▪ ผู้บริหารตลาดซื้อขายไฟฟ้าประจำพื้นที่  (Administrator) เป็นผู้ดำเนินการตลาดซื้อขาย
ไฟฟ้าแบบ P2P มีหน้าที่ในการบริหารการซื้อขายไฟฟ้าในแต่ละพื้นที ่แต่มิได้เป็นผู้ร่วมซื้อขาย 

▪ Prosumer เป็นผู้ขายไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียน เช่น จากระบบผลิตไฟฟ้าพลัง
แสงอาทิตย์บนหลังคาหรือจากระบบกักเก็บพลังงาน เข้าสู่ตลาดซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P 

▪ ผู้ใช้ไฟฟ้า เป็นผู้ซื้อพลังงานไฟฟ้าจากตลาดซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P 
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▪ ผู้ค้าปลีกไฟฟ้า (Retailer) โดยปรกติเป็นผู้ขายไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าและเป็นผู้รับซื้อไฟฟ้าจาก 
Prosumer ตามกฏระเบียบดั้งเดิม ในการซื้อขายไฟฟ้าในตลาดซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P ผู้ค้าปลีกไฟฟ้ามีหน้าที่
ในการจัดหาพลังงานไฟฟ้าส่วนที่ขาดในกรณีที่พลังงานไฟฟ้าที่ซื ้อขายในตลาดซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P ไม่
เพียงพอ 

▪ ผู้ให้ข้อมูลมิเตอร์ไฟฟ้า เป็นผู้ให้ข้อมูลการใช้พลังงานและข้อมูลการผลิตพลังงานให้แก่ผู้ค้า
ปลีกไฟฟ้าและผู้ให้บริการโครงข่ายไฟฟ้า (Distribution Network Service Provider) 

▪ ผู้ใช้ไฟฟ้า หรือ Prosumer แต่ละรายมีข้อผูกพันตามสัญญากับผู้ค้าปลีกไฟฟ้าหนึ่งราย 
▪ ผู้ใช้ไฟฟ้า และ Prosumer ที่เข้าซื้อขายไฟฟ้าในตลาดซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P หนึ่งๆ จะต้อง

มีข้อผูกพันตามสัญญากับผู้ค้าปลีกไฟฟ้ารายเดียวกัน 
▪ ผู้ใช้ไฟฟ้า และ Prosumer ไม่มีการทำสัญญาระหว่างกันโดยตรง ข้อกำหนดและเงื่อนไขใน

การเข้าซื้อขายในตลาดซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P กำหนดอยู่ในสัญญาระหว่างผู้ใช้ไฟฟ้า หรือ Prosumer และ
ผู้ค้าปลีกไฟฟ้า 

▪ ผู้บริหารตลาดซื้อขายไฟฟ้าประจำพื้นที่มีหน้าที่บริหารการซื้อขายไฟฟ้าในตลาดซื้อขายไฟฟ้า
แบบ P2P เชิงพื้นที่และประสานงานระหว่างผู้ค้าปลีกรายต่างๆ ในพื้นที่ดังกล่าว ดังนั้นผู้บริหารตลาดซื้อขาย
ไฟฟ้าประจำพื้นที่จะไม่มีความจำเป็นหากในพื้นที่หนึ่งๆ มีการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P ระหว่างกลุ่มผู้ซื้อขาย
ไฟฟ้าภายใต้ผู้ค้าปลีกไฟฟ้าเพียงรายเดียว 

▪ ในโครงการนี้ กำหนดให้ผู้ค้าปลีกไฟฟ้าเป็นผู้กำหนดราคาซื้อและขายไฟฟ้าในตลาดซื้อขาย
ไฟฟ้าแบบ P2P เพื่อลดความซับซ้อนในการจำลอง ซึ่งในโครงการนี้การกำหนดราคาซื้อขายกำหนดให้ราคา
ขายไฟฟ้าจาก Prosumer สูงกว่าอัตรา FiT ที่ Prosumer ได้จากการขายไฟฟ้าส่วนเกินเข้าสู่ระบบไฟฟ้า
เล็กน้อย โดยในทางปฏิบัติในตลาดอื่นๆ สามารถใช้กลไกการกำหนดราคาซื้อขายไฟฟ้ารูปแบบอื่น อย่างเช่น 
การกำหนดราคาซื้อ/ขายโดยผู้ใช้ไฟฟ้าหรือ Prosumer หรือใช้การประมูล 

▪ ความต้องการใช้ไฟฟ้าในส่วนที่เกินจากพลังงานไฟฟ้าที่ผู ้เข้าร่วมโครงการประมูลได้จาก
แพลตฟอร์ม ผู้ใช้ไฟฟ้าหรือ Prosumer จะซื้อจากผู้ค้าปลีกไฟฟ้าที่ตนใช้บริการอยู่ด้วยอัตราค่าไฟฟ้าและ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามปรกต ิ

ธุรกรรมที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการดำเนินการมีดังต่อไปน้ี 

1. ผู้ใช้ไฟฟ้า และ/หรือ Prosumer ลงทะเบียนเข้าใช้งานแพลตฟอร์มการซื้อขายไฟฟ้าของ 
Prosumer แบบ P2P ซึ ่งเป็นอาจลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของผู ้ค ้าปลีกไฟฟ้าหรือการลงทะเบียนใน
แพลตฟอร์มโดยตรง และเลือกตัวเลือกในการเข้าร่วมการซื้อขายไฟฟ้าผ่านผู้บริหารตลาดซื้อขายไฟฟ้าประจำ
พื้นที่ การลงทะเบียนเข้าทำธุรกรรมผ่านระบบของผู้ค้าปลีกเพื่อความสะดวกในการระบุตัวตนของผู้เข้าใช้
แพลตฟอร์ม 

2. ผู้ใช้ไฟฟ้า และ/หรือ Prosumer ระบุข้อมูลความต้องการต่างๆ ของตนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ
ขายไฟฟ้า 

3. ผู้ใช้ไฟฟ้า และ/หรือ Prosumer ยืนยันความยินยอมต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขในการซื้อขาย
ไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ในแพลตฟอร์ม 
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4. แพลตฟอร์มตรวจสอบเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องการเข้าซื้อขายไฟฟ้าไฟฟ้าผ่าน  Smart 
contract 

5. แพลตฟอร์มประมวลผลเงื ่อนไขทั้งหมดรวมถึงการคำนวณราคาซื ้อขายและบันทึกเป็น
คำแนะนำในการซื้อขาย (Trading instruction) ลงในฐานข้อมูล DLT 

6. ข้อมูลการผลิตและการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าและ Prosumer ถูกส่งจากผู้ให้ข้อมูลมิเตอร์
ไฟฟ้าเข้าสู่แพลตฟอร์ม และข้อมูลจะถูกส่งให้แก่ผู้ค้าปลีกไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการออกใบเรียกเก็บค่า
ไฟฟ้าตามกระบวนการของตนต่อไป 

7. แพลตฟอร์มประมวลผลการซื้อขายไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในแพลตฟอร์มและบันทึกลงในฐานข้อมูล  
DLT 

 สำหร ับ Business flow ของโครงการ  AGL Virtual Trial of Peer-to-Peer Energy Trading 
สามารถแสดงได้ดังรูปที่ 5-77 
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รูปที ่5-77 Business Flow โครงการ AGL Virtual Trial of Peer-to-Peer Energy Trading 

Regional Administrator
(Geographic-based)

ผู้ใช้ไฟฟ้า

Prosumer

Retailer

Platform  Blockchain

ผู้ใช้ไฟฟ้า

Prosumer

Retailer

A

A

A

B

B

B

ข้อมูลคําสั่งซื้อและขาย
ไฟฟ้าทั้งหมดภายใต้ผู้ค้า
ปลีกไฟฟ้า B

ข้อมูลคําสั่งซื้อและขาย
ไฟฟ้าทั้งหมดภายใต้ผู้ค้า

ปลีกไฟฟ้า A

ผู้ผลิตไฟฟ้า RE / Fossil TSO

ค าสั่งผลิต / จ่ายไฟฟ้า

ค าสั่งซื้อไฟฟ้า

MO

DSOธุรกรรมในแพลตฟอร์ม

เพ่ือการซื้อขายไฟฟ้าในส่วนที่ไม่
สามารถซื้อได้จากแพลตฟอร์ม

ค่าไฟฟ้าสุทธิ (ค่าไฟฟ้าที่
ซื้อจากผู้ค้าปลีกไฟฟ้าหกั
ด้วยค่าไฟฟ้าที่ขายได)้

ค่าไฟฟ้าสุทธิ (ค่าไฟฟ้าที่ซื้อ
จากผู้ค้าปลีกไฟฟ้าและค่า

ไฟฟ้าที่ซื้อจาก Prosumer)

ค่าไฟฟ้าสุทธิ (ค่าไฟฟ้าที่ซื้อ
จากผู้ค้าปลีกไฟฟ้าและค่า
ไฟฟ้าที่ซื้อจาก Prosumer)

ค่าไฟฟ้าสุทธิ (ค่าไฟฟ้าที่
ซื้อจากผู้ค้าปลีกไฟฟ้าหกั

ด้วยค่าไฟฟ้าที่ขายได้)

ข้อมูลจากมิเตอร์
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5.3.5.4.2 โครงการ Latrobe Valley Micogrid 

รายละเอียดโครงการ 

โครงการ Latrobe Valley Micogrid (จากนี้จะเรียกว่า LVM) เป็นโครงการศึกษาความเป็นไป
ได้ที่ได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุนจาก ARENA โดยมีวัตถุประสงค์ในการสาธิตการปรับใช้แหล่งพลังงานแบบ
กระจายศูนย์ เพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในด้านเศรษฐศาสตร์และสังคมรวมถึงเสริมประสิทธิภาพระบบไฟฟ้าใน
ตลาดซื้อขายพลังงานท้องถิ่น (Local Energy Market หรือ LEM) 

โครงการ LVM ใช้แพลตฟอร์ม EXERGY ของ LO3 ซึ่งใช้เทคโนโลยี Blockchain เป็นพื้นฐาน
เป็นสื่อกลางในการซื้อขายไฟฟ้าใน LEM ร่วมกับการใช้อุปกรณ์อัจฉริยะเพื่อเชื่อมโยงผู้เข้าร่วมโครงการผ่าน 
Internet of Things (หรือ IoT) ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้ทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถซื้อขายไฟฟ้าที่ผลิต
จากพลังงานหมุนเวียนในท้องถิ่นโดยใช้กลไกการประมูลพลังงานไฟฟ้า 

สถานะการดำเนินโครงการ: ดำเนินการเสร็จแล้ว โดยเริ่มดำเนินการในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 ระยะเวลา
โครงการ 12 เดือน 

รูปแบบการซื้อขาย: Community Model 

ประเภทตัวกลาง: Agent 

แหล่งเงินทุน: โครงการนี้มีมูลค่าทั้งสิ้น 775,000 ดอลล่าร์ออสเตรเลีย โดยได้รับเงินสนับสนุนจาก ARENA 
จำนวน 370,000 ดอลล่าร์ออสเตรเลีย และจาก AusNet Services ซึ่งเป็นบริษัทพลังงานในรัฐวิกตอเรีย 
จำนวน 100,000 ดอลล่ารอ์อสเตรเลีย ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นผู้รับผิดชอบเงินลงทุนในส่วนของการติดตั้งระบบ
ผลิตไฟฟ้าและระบบกักเก็บพลังงานของตน ซึ ่งผู ้เข้าร่วมโครงการสามารถขอสินเชื ่อจาก Sustainable 
Melbourne Fund ได ้

อุปกรณ์หลัก: ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย ์ระบบกักเก็บพลังงาน และระบบตอบสนองด้านโหลด 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและบทบาทที่สำคัญ: 

▪ ARENA เป็นผู้ให้การสนับสนุนหลักด้านการเงิน 

▪ AusNet Services เป็นบริษัทพลังงานในรัฐวิกตอเรียและเป็นผู้ให้บริการโครงข่ายไฟฟ้าในพื้นที่ดำเนิน
โครงการ มีบทบาทในการเป็นผู้เชื่อมต่อแหล่งพลังงานแบบกระจายศูนย์ของผู้เข้าร่วมโครงการเข้าด้วยกัน 
รวมถึงเป็นผู้ให้ข้อมูลประวัติการใช้ไฟฟ้าของผู้เข้าร่วมโครงการอีกด้วย 

▪ King and Wood Mallesons เป็นผู้วิเคราะห์และจัดทำรายงานในส่วนของกฏระเบียบและข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง 

▪ LO3 เป็นผู้รับผิดชอบในส่วนของแพลตฟอร์มซื้อขายไฟฟ้า การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ผล
ของโครงการ 
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ธุรกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างผู้เกี่ยวข้อง: 

1. การรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ 

กระบวนการรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการเริ่มจากการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการสองครั้งใน Latrobe 
Valley เพื ่อประชาสัมพันธ์และประเมินผลตอบรับเบื ้องต้นต่อโครงการ  ซึ ่งผู ้เข้าร่วมในการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการได้แสดงความสนใจในการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน การประหยัดค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า และ
ต้องการสนับสนุนโครงการนวัตกรรมที่จะช่วยพัฒนาความเป็นอยู่ของชุมชนในท้องถิ่น 

จากนั้นโครงการได้มีการประชาสัมพันธ์โครงการบนโซเชียลมีเดียหลายช่องทาง และการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านการจัดงานต่างๆ ในพื้นที่ การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการสามารถทำได้ทั้งทางออนไลน์
และทางเอกสาร โดยนอกเหนือจากการยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลการใช้ไฟฟ้ารอบ 12 เดือนของตน ผู้สมัครมี
ทางเลือกที่จะรับข้อเสนอด้านราคาสำหรับการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ และ/หรือ ข้อเสนอ
สินเชื่อในการติดตั้งระบบฯ 

เมื่อเสร็จสิ้นการลงทะเบียนรับสมัคร มีผู้เข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น 81 ราย ประกอบด้วย บ้าน
อยู่อาศัย 37 ราย ฟาร์มโคนม 23 ราย และอาคารพาณิชย ์21 ราย โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนหนึ่งที่ติดตั้ง
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์อยู่แล้ว 

2. การประเมินเชิงเทคนิคในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ 

ดำเนินการโดย CommPower Industrial ซึ่งในเบื้องต้นจะใช้ข้อมูลจากผู้เข้าร่วมโครงการที่
ต้องการติดตั้งระบบฯ จากนั้นจึงทำการตรวจสอบและวิเคราะห์ด้านพลังงานในบ้านอยู่อาศัยหรืออาคารของ
ผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อเก็บข้อมูลที่จำเป็นโดยละเอียด ในกระบวนการนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการที่สนใจติดตั้งระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตยใ์นพื้นที่ทั้งสิ้น 31 แห่ง โดยประกอบด้วย 

▪ พื้นที่ที่จะติดตั้งทั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์และระบบกักเก็บพลังงาน 25 แห่ง 

▪ พื้นที่ที่จะติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์เพียงอย่างเดียว 3 แห่ง 

▪ พื้นที่ที่จะติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานเพียงอย่างเดียว 3 แห่ง 

จากนั้น CommPower Industrial ได้จัดทำข้อเสนอการติดตั้งระบบฯ ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการที่
สนใจและส่งรายละเอียดให้แก่ AusNet Services เพื่อตรวจสอบข้อจำกัดในการเชื่อมต่อ 

3. การตรวจสอบข้อจำกัดในการเชื่อมต่อสำหรับผู้ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ราย
ใหม ่

 ดำเน ินการโดย AusNet Services ซ ึ ่ งดำเน ินการตรวจสอบจากข ้อม ูลท ี ่ ได ้ ร ับจาก 
CommPower Industrial โดยประเด็นที่ต้องพิจารณาในการติดตั้งระบบฯ ใหม่ในโครงการมีสองประเด็นหลัก 
ได้แก ่

▪ ขนาดการติดตั้งของระบบฯ ใหม่อาจมีข้อจำกัดเนื่องจากความต้องใช้ไฟฟ้าในพื้นที่มีน้อยกว่า
กำลังการผลิตติดต้ังของระบบฯ ใหม่ 
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▪ ความอ่อนไหวของระบบไฟฟ้าอันเนื ่องจากพิกัดของหม้อแปลงไฟฟ้าในระบบจำหน่าย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่มีข้อเสนอในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ที่เน้นการผลิต
ไฟฟ้าเพ่ือส่งเข้าสู่ระบบ 

จากการตรวจสอบ พื ้นที ่หลายแห่งที ่ส่งข้อเสนอในการติดตั ้งระบบฯ เป็นพื ้นที่ชนบทและ
โครงข่ายไฟฟ้าในพื้นที่ดังกล่าวมีข้อจำกัดด้านความยืดหยุ่นในด้านคุณภาพไฟฟ้า  เนื่องจากโครงข่ายไฟฟ้าใน
พื้นที่เหล่านั้นเป็นแบบสองเฟสและแบบสายเดี่ยว (Single Wire Earth Return หรือ SWER) ซึ่งไม่สามารถ
รองรับการใช้งานในระดับสูงได้ นอกจากนี้การเชื่อมต่อระบบของผู้เข้าร่วมโครงการที่สนใจการติดตั้งระบบฯ 
ใหม่ส่วนใหญ่เป็นการเชื่อมต่อกับหม้อแปลงไฟฟ้าในระบบจำหน่ายขนาดเล็กซึ่งแต่เดิมถูกออกแบบไว้เพื่อ
รองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่นั้นๆ ดังนั้นพิกัดของหม้อแปลงไฟฟ้าจึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่
จำกัดขนาดการกำลังการผลิตติดตั้งระบบฯ ใหม่ในโครงการ 

ภายใต้นโยบายการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าของ AusNet Services กำลังการผลิตติดตั ้งใน
โครงข่ายท้องถิ่นถูกจำกัดด้วยพิกัดของหม้อแปลงไฟฟ้าในระบบจำหน่ายในพื้นที่นั้นๆ หักลบด้วยกำลังการผลิต
ติดตั้งที่มีอยู่เดิมในพื้นที่ และมีร้อยละของค่าเผื่อเพื่อป้องกันความเสียหายของระบบไฟฟ้า กฏในการเชื่อมต่อ
ของ AusNet Services ในปัจจุบันกำหนดกำลังการผลิตติดตั้งสูงสุดสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์
และระบบกักเก็บพลังงานดังนี ้

▪ กำลังการผลิตติดตั้งสูงสุดและส่งออกสำหรับระบบไฟฟ้าหนึ่งเฟส คือ 10 กิโลโวลต์แอมแปร์ 
และ 5 กิโลโวลต์แอมแปร์ ตามลำดับ 

▪ กำลังการผลิตติดตั้งสูงสุดและส่งออกสำหรับระบบไฟฟ้าสองเฟส คือ 20 กิโลโวลต์แอมแปร์ 
และ 10 กิโลโวลต์แอมแปร์ ตามลำดับ (ส่งออกสูงสุดที ่5 กิโลโวลต์แอมแปร์ต่อเฟส) 

▪ กำลังการผลิตติดตั้งสูงสุดและส่งออกสำหรับระบบไฟฟ้าหนึ่งเฟสแบบ SWER คือ 3.5 กิโล
โวลต์แอมแปร์ และสำหรับระบบไฟฟ้าสองเฟสแบบ SWER คือ 7 กิโลโวลต์แอมแปร์ 

▪ สำหรับระบบไฟฟ้าสามเฟส กำลังส่งออกอาจสูงกว่า 5 กิโลโวลต์แอมแปร์ต่อเฟสได้แต่อาจถูก
จำกัดตามที ่AusNet Services ทำการประเมินเชิงเทคนิคตามแต่ละกรณ ี

ตารางที ่5-25 ตัวอย่างผลสรุปการตรวจสอบข้อเสนอการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย ์
Ref Proposed 

Annual 
Export 
(kWh) 

Proposed System 
Capacity 

Dist. Tx 
Rating 
and 

Phasing 

No. 
Customers 
/ Installed 

DER 
Capacity 

Embedded Generation Grid Application 
High Level Review 

LVM072 1,018 Unknown 
(10.4 kW solar and 
unknown battery) 

10 kVA, 
2 phase 

2 / 0 kW Confirm proposed system capacity and 
rating. 
AusNet Services systems state this is a 
single phase site; design requires 
verification. 
SLD required to confirm reticulation. 
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Ref Proposed 
Annual 
Export 
(kWh) 

Proposed System 
Capacity 

Dist. Tx 
Rating 
and 

Phasing 

No. 
Customers 
/ Installed 

DER 
Capacity 

Embedded Generation Grid Application 
High Level Review 

The maximum installed capacity of a 
system for single phase is 10 kVA. The 
maximum allowable export is 5 kVA. 
Proposed system, based on solar alone, 
greater than substation capacity. 
It is anticipated that one of the following 
will need to take place: 
- Proposed system capacity resized; 
- Network augmentation. 

LVM074 2,009 7.8 kW 
(3.6 kW solar and 
4.2 kW battery) 

50 kVA, 
2 phase 

3 / 0 kW Confirm proposed system capacity and 
rating. 
SLD required to confirm reticulation. 
The maximum installed capacity of a 
system for 2 phase is 20 kVA. The 
maximum allowable export for 2 phase is 
10 kVA (5 kVA per phase) 

LVM082 50,566 95.3 kW 
(55.3 kW solar and 

40 kW battery) 

100 kVA, 
3 phase 

1 / 0kW As application >30 kW and <1.5 MW this 
will need to undergo a technical 
assessment by AusNet Services; this 
assessment is priced at $2,200.5 ex. GST. 
Recirculation should have 1x one common 
point of coupling. 
It is anticipated that the following will be 
required 
- Site export limit. 

 

จากตารางที่ 5-25 ที่แสดงตัวอย่างการประเมินทางเทคนิคเบื้องต้น หากกำลังการผลิตติดตั้งของ
ระบบฯ ใหม่สูงกว่าความสามารถในการรองรับของโครงข่ายไฟฟ้า ผู้ประเมินจะแนะนำให้ปรับลดขนาดการ
ผลิตติดตั้งลงหรืออาจพิจารณาเพิ่มพิกัดของระบบไฟฟ้าตามความเหมาะสม ดังเช่นในกรณีของ LVM072 ซึ่งมี
การติดตั้งทั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์และระบบกักเก็บพลังงาน ซึ่งลำพังการผลิตติดตั้งของระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ (10.4 กิโลวัตต์) ก็สูงกว่าความสามารถที่ระบบไฟฟ้าหนึ่งเฟสจะรับได้ ดังความเห็นของผู้
ประเมินที่ต้องการให้พิจารณาการลดขนาดการผลิตติดต้ังหรืออาจเพิ่มพิกัดของระบบไฟฟ้า 

4. การรวบรวมประวัติการใช้ไฟฟ้ารอบ 12 เดือนปฏิทินของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ดำเนินการโดย LO3 ข้อมูลประวัติการใช้ไฟฟ้าในรอบ 12 ปฏิทินของผู้เข้าร่วมโครงการแต่ละ
รายจะได้รับจาก AusNet Services และรายละเอียดอื่นๆ เช่น อัตราค่าไฟฟ้าขายปลีก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
รวบรวมจากใบเรียกเก็บค่าไฟฟ้าที่รวบรวมจากผู้เข้าร่วมโครงการ 
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ตารางที่ 5-26 โครงสร้างค่าใช้จ่ายทั่วไปในใบเรียกเก็บค่าไฟฟ้าของผู้เข้าร่วมโครงการประเภทบ้านอยู่อาศัย
และฟาร์มโคนม 

Component Residential 
Customer 

c/kWh % total Dairy 
Customer 

c/kWh % total 

Environmental 
+ AEMO fees 

Peak 

Off Peak 

2.9 

2.9 

9 

18 

Peak 

Off Peak 

2.9 

2.9 

7 

13 

Network Peak 

Off Peak 

17.5 

3.6 

60 

22 

Peak 

Off Peak 

16.4 

3.8 

41 

16 

Wholesale + 
retail 

Peak 

Off Peak 

8.8 

10 

30 

61 

Peak 

Off Peak 

21 

16.5 

52 

71 

Standing 
charge 

$412 (annual)  $635 (annual)  

Total (variable) 
delivered tariff 

Peak 

Off Peak 

29.2 

16.5 

 Peak 

Off Peak 

40.2 

23.2 

 

 

จากตารางที่ 5-26 จะเห็นได้ว่า ในส่วนของค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บตามพลังงานไฟฟ้าที่ใช้จริง  มี
องค์ประกอบหลักคือ ค่าบริการโครงข่ายไฟฟ้า (Network) และค่าพลังงานไฟฟ้า (Wholesale + retail) โดย
อัตราค่าพลังงานไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทผู้ประกอบกิจการ ซึ่งในตารางนี้คือ ผู้ประกอบกิจการฟาร์มโคนม
ที่อัตรา 21 และ 16.5 เซนต์ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงในช่วง Peak และ Off Peak ตามลำดับ จะสูงกว่าอัตราค่า
พลังงานไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่อัตรา 8.8 และ 10 เซนต์ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงในช่วง Peak 
และ Off Peak ตามลำดับ ค่อนข้างมากโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูง  (ช่วง Peak) 
ในขณะที่ค่าบริการโครงข่ายไฟฟ้าอยู่ในอัตราที่ใกล้ เคียงกัน ซึ่งหากมีการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ 
P2P ค่าใช้จ่ายทั้งสองส่วนนี้ควรจะลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญ โดยเฉพาะในส่วนของค่าบริการโครงข่ายไฟฟ้า 

5. การประเมินการผลิตไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์และพลังงานไฟฟ้าที่ซื้อขาย
ใน LEM 

ดำเนินการโดย LO3 โดยการนำข้อมูลของระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ของผู้เข้าร่วมโครงการ
ทั้งหมด ทั้งที่มีติดต้ังอยู่แต่เดิมและที่ตามข้อเสนอในการติดตั้งระบบฯ ใหม่ มาประเมินพลังงานไฟฟ้าที่สามารถ
นำเข้าซื้อขายในตลาด LEM หลังจากหักความต้องการใช้ไฟฟ้าของผู้เข้าร่วมโครงการ การประเมินแบ่งออกเป็น
สองกลุ่มคือ การประเมินพลังงานไฟฟ้าจากกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการที่ติดตั้งระบบฯ อยู่แล้ว มีจำนวนทั้งสิ้น 30 
ระบบ มีกำลังการผลิตสูงสุดรวม 130 กิโลวัตต์ และการประเมินพลังงานไฟฟ้าจากกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการที่รับ
ข้อเสนอติดตั้งระบบฯ ใหม่ จำนวน 25 ระบบ โดยมีกำลังการผลิตสูงสุดรวมของทั้งสองกลุ่มประมาณ 182 
กิโลวัตต ์
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การประเมินพลังงานไฟฟ้าที ่สามารถซื ้อขายใน LEM ใช้สมมติฐานหลักสองข้อ ข้อแรกคือ
ผู้เข้าร่วมโครงการที่สามารถขายไฟฟ้าส่วนเกินได้ในราคา Feed-in Tariff หรือ FiT ได้ในราคาสูง (ในโครงการ
กำหนดไว้ที่ 20 เซนต์ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงหรือสูงกว่า) จะไม่ส่งพลังงานไฟฟ้าขายใน LEM ข้อสองคือ พลังงาน
ไฟฟ้าส่วนเกินที่มีปริมาณมากกว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าใน LEM จะไม่ถูกนำมาซื้อขายในตลาด 

ตารางที ่5-27 พลังงานไฟฟ้าส่งออกทั้งหมด (กิโลวัตต์ชั่วโมง) ของระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งแล้ว 
 รวม (kWh) บ้านอยู่อาศัย ฟาร์ม อาคารพาณิชย์ 

Peak 65503.9 37766.7 57.70% 24488.5 37.40% 3248.6 5.00% 

Off-Peak 24241.2 14249.4 58.80% 8707.1 35.90% 1284.7 5.30% 

Total 89745.1 52016.1 58.00% 33195.6 37.00% 4533.4 5.10% 

 
ตารางที ่5-28 พลังงานไฟฟ้าที่สามารถซื้อขายใน LEM (กิโลวัตต์ชั่วโมง) ของระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ที่
ติดต้ังแล้ว 

 รวม (kWh) บ้านอยู่อาศัย ฟาร์ม อาคารพาณิชย์ 

Peak 43612.1 28333.7 65.00% 12029.7 27.60% 3248.6 7.40% 

Off-Peak 15823.0 10701.9 67.60% 3836.4 24.20% 1284.7 8.10% 

Total 59435.1 39035.7 65.70% 15866.1 26.70% 4533.4 7.60% 

 
ตารางที่ 5-29 พลังงานไฟฟ้าส่งออกทั้งหมด (กิโลวัตต์ชั่วโมง) ของระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ที่จะติดตั้ง
ใหม่ 

 รวม (kWh) บ้านอยู่อาศัย ฟาร์ม อาคารพาณิชย์ 

Peak 182450.3 46056.3 25.20% 132812.1 72.80% 3581.8 2.00% 

Off-Peak 72693.4 17490.1 24.10% 53759.4 74.00% 1443.8 2.00% 

Total 255143.6 63546.5 24.90% 186571.6 73.10% 5025.6 2.00% 

 
ตารางที ่5-30 พลังงานไฟฟ้าที่สามารถซื้อขายใน LEM (กิโลวัตต์ชั่วโมง) ของระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ที่
จะติดตั้งใหม่ 

 รวม (kWh) บ้านอยู่อาศัย ฟาร์ม อาคารพาณิชย์ 

Peak 152070.4 35264.5 23.20% 113363.0 74.50% 3442.9 2.30% 

Off-Peak 62874.4 13729.0 21.80% 47728.9 75.90% 1416.5 2.30% 

Total 214944.8 48993.5 22.80% 161091.9 74.90% 4859.4 2.30% 
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ดังเห็นได้จากตารางที่ 5-27 ถึงตารางที่ 5-30 ว่าพลังงานที่สามารถซื้อขายได้ใน LEM ทั้งของ
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งแล้วและที่จะติดตั้งใหม่มีค่าต่ำกว่าพลังงานไฟฟ้าส่งออกทั้งหมด
เนื่องจากถูกจำกัดโดยเงื่อนไขตามสมมติฐานสองข้อที่กล่าวไว้ข้างต้น ซึ่งเป็นการคัดกรองมิให้ปริมาณพลังงาน
ไฟฟ้าที่เข้าซื้อขายใน LEM มีมากเกินความเป็นจริง 

6. การซือ้ขายใน LEM 

การดำเนินการในส่วนนี้อยู่บนแพลตฟอร์ม EXERGY ของ LO3 โดยผู้เข้าร่วมโครงการที่จะเข้าซื้อ
ขายพลังงานไฟฟ้าใน LEM ต้องติดตั้งแอปพลิเคชั่น TransActiveGrid ซึ่งในแอปพลิเคชั่นนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถดูแนวโน้มราคาพลังงานไฟฟ้าที่ซื้อขายใน LEM และกำหนดราคาเสนอซื้อพลังงานไฟฟ้าจาก LEM ได้
ในแอปพลิเคชั่นโดยตรง อินเตอร์เฟสของแอปพลิเคชั่นแสดงดังรูปต่อไปน้ี 

   

(ก) (ข) (ค) 
รูปที ่5-78 อินเตอร์เฟสฝั่งผู้เข้าร่วมโครงการ 

รูปที่ 5-78 (ก) แสดงสัดส่วนของการใช้พลังงานของผู้เข้าร่วมโครงการใน LEM โดยในรูปแสดงว่า
ร้อยละ 29.76 และ 70.24 ของพลังงานที่ใช้ในวันดังกล่าวมาจากพลังงานที่ผลิตโดยผู้เข้าร่วมโครงการและ
ระบบไฟฟ้าส่วนกลางตามลำดับ โดยพลังงานที่ผลิตได้มาจาก Prosumer ที่เข้าร่วมโครงการ 3 ราย มีปริมาณ
ทั้งสิ้น 1.292 กิโลวัตต์ชั่วโมง ในขณะที่พลังงานที่ซื้อจากระบบไฟฟ้าส่วนกลางมีปริมาณทั้งสิ้น 4.342 กิโลวัตต์
ชั่วโมงซึ่งใช้โดยผู้เข้าร่วมโครงการที่เป็นผู้ใช้ไฟฟ้า 6 รายที่ไม่สามารถซื้อไฟฟ้าจาก LEM ได้ โดยการซื้อขาย
ไฟฟ้าใน LEM มีมูลค่าสะสมทั้งสิ้น 2,636.37 ดอลล่าร์ออสเตรเลีย 

รูปที่ 5-78 (ข) แสดงหน้าจอที่ผู้ใช้ไฟฟ้าหรือ Prosumer ที่ต้องการซื้อไฟฟ้าจาก LEM กำหนด
ราคาเสนอซื้อไฟฟ้าในหน่วยดอลล่าร์ออสเตรเลียต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง 
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รูปที่ 5-78 (ค) แสดงภาพรวมของการผลิตและใช้พลังงานของผู้ใช้ไฟฟ้าหรือ Prosumer ซึ่งใน
ภาพแสดงให้เห็นกรณีของ Prosumer ที่มีการผลิตและใช้ไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 11 กิโลวัตต์ช่ัวโมงและ 34 กิโลวัตต์
ชั่วโมงตามลำดับในรอบหนึ่งสัปดาห ์

การซื้อขายไฟฟ้าใน LEM แบ่งเป็นรอบๆ ละ 30 นาที การกำหนดราคาซื้อขายไฟฟ้าใช้การ
ประมูลด้วยกลไก Sealed bid multi-unit (Vickrey) second price auction โดยมีหลักการสำคัญซึ่ง
สามารถแสดงได้ดังรูป 5-79 น้ี 

 
รูปที ่5-79 กลไกการประมูลใน LEM 

▪ ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ซื้อขายได้ถูกกำหนดโดยพลังงานไฟฟ้าที่ประเมินตามหลักเกณฑ์ในข้อ 
5 ดังแสดงด้วยเส้นประแนวตั้งสีน้ำตาลเข้ม 

▪ ขอบเขตของราคาต่ำสุดและสูงสุดที่ใช้ในการประมูลอยู่บนสมมติฐานของราคาที่จูงใจทั้งผู้ซื้อ
และผู้ขาย ราคาขายต่ำสุดต้องไม่ต่ำกว่าราคา FiT ที่ Prosumer ได้รับในการขายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบไฟฟ้า ส่วน
ราคาซื้อสูงสุดจะไม่เกินอัตราค่าไฟฟ้าขายปลีกที่ผู้ซื้อซื้อจากผู้ค้าปลีกไฟฟ้า ขอบเขตราคาทั้งสองแสดงด้วย
เส้นประแนวนอนสีเทา 

▪ ผู้ขายพลังงานไฟฟ้าหรือ Prosumer ไม่ต้องกำหนดข้อมูลใดๆ เนื่องจากผู้ขายพลังงานไฟฟ้า
ไม่สามารถรู้ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ตนส่งออกขายได้ ปริมาณไฟฟ้าที่สามารถส่งขายได้จริงใช้ข้อมูลจากสมาร์ท
มิเตอร์ซึ่งส่งข้อมูลเข้าแพลตฟอร์มเพ่ือประมวลผล 

▪ ผู้เข้าร่วมโครงการที่ต้องการซื้อพลังงานไฟฟ้าจาก LEM กำหนดราคาเสนอซื้อของตนใน
แอปพลิเคช่ัน โดยไม่ต้องกำหนดปริมาณรับซื้อ การกำหนดราคาในแอปพลิเคชั่นจะมีผลต่อเนื่องไปจนกว่าผู้ซื้อ
ไฟฟ้าจะเปลี่ยนแปลงราคาด้วยตนเอง เส้นอุปสงค์ที่สร้างขึ้นจากราคาเสนอซื้อและความต้องการใช้ไฟฟ้าแสดง
ด้วยเส้นสีเขียว 

ปริมาณพลังงานไฟฟ้า (กิโลวัตต์ชั่วโมง)

ราคาเสนอซื้อ ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ซื้อขายได้
ในตลาดซื้อขายไฟฟ้า

ราคาขาย
จากการประมูล

ขอบเขต
ราคาเสนอซื้อสูงสุด

ขอบเขต
ราคาเสนอซื้อต่ําสุด

ไฟฟ้าที่ไม่สามารถ
ซ้ือได้จาก LEM
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▪ ผู้ที่ประมูลด้วยราคาเสนอซื้อสูงสุดในแต่ละรอบจะได้รับจัดสรรพลังงานไฟฟ้าในส่วนที่ตน
สามารถใช้ได้จริงเป็นอันดับแรก และผู้ที่ประมูลด้วยราคารองลงมาจะได้รับจัดสรรเป็นลำดับถัดไปตามลำดับ
จนกว่าปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ซื้อขายได้ทั้งหมดถูกจัดสรรจนครบถ้วน 

▪ ผู้ที่ประมูลพลังงานไฟฟ้าได้จาก LEM จะจ่ายค่าพลังงานไฟฟ้าในอัตราเท่ากับราคาประมูลที่
สูงเป็นลำดับที่สอง (Second highest price) เท่ากันทุกราย ดังแสดงด้วยเส้นประแนวนอนสีส้ม 

▪ ความต้องการใช้ไฟฟ้าในส่วนที่เกินจากพลังงานไฟฟ้าที่ผู้เข้าร่วมโครงการประมูลได้จาก LEM 
ดังแสดงเป็นพื้นที่แรเงา ผู้ใช้ไฟฟ้าหรือ Prosumer จะซื้อจากผู้ค้าปลีกไฟฟ้าที่ตนใช้บริการอยู่ด้วยอัตราค่า
ไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามปรกต ิ

เมื่อประมวลผลและจับคู่การซื้อขายเสร็จสิ้น แพลตฟอร์มจะสร้าง Smart contract ระหว่าง
ผู้ขายไฟฟ้าและผู้ซื้อไฟฟ้าและบันทึกข้อมูลธุรกรรมบน Blockchain สำหรับอ้างอิงในกระบวนการเรียกเก็บค่า
ไฟฟ้าและการชำระเงินต่อไป 

7. การออกใบเรียกเก็บค่าไฟฟ้าและการชำระเงิน 

แพลตฟอร์มที่ใช้ในโครงการสามารถเก็บบันทึกธุรกรรมซื้อขายไฟฟ้าใน LEM แต่ไม่ครอบคลุม
การชำระเงิน ข้อมูลธุรกรรมที่บันทึกครอบคลุมถึงหมายเลขอ้างอิงธุรกรรม ราคาที่ซื้อขาย ปริมาณที่ซื้อขาย 
และช่วงเวลาที่ซื้อขาย ข้อมูลเหล่านี้จะถูกส่งให้แก่ผู้ค้าปลีกไฟฟ้าเพื่อประกอบการออกใบเรียกเก็บค่าไฟฟ้า
ตามรอบการดำเนินการปรกติของผู้ค้าปลีกไฟฟ้าต่อไป 

สำหรับ Business flow ของโครงการ โครงการ Latrobe Valley Microgrid สามารถแสดงได้
ดังรูปที ่5-80 
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รูปที ่5-80 Business Flow โครงการ Latrobe Valley Microgrid

ผู้ใช้ไฟฟ้าProsumer Platform  Blockchain

Agent
Platform Agrt. Platform Agrt. 

DSO

Retailer

แจ้งข้อมูลธุรกรรมการซื้อขายไฟฟ้า

ผู้ผลิตไฟฟ้า RE / Fossil

เพื่อการซื้อขายไฟฟ้าในส่วนที่ไม่
สามารถซื้อได้จากแพลตฟอร์ม

ค่าไฟฟ้าสุทธิ (ค่าไฟฟ้าที่ซื้อจากผู้ค้า
ปลีกไฟฟ้าหักด้วยค่าไฟฟ้าที่ขายได้)

TSO

เพื่อการซื้อขายไฟฟ้าในส่วนที่ไม่
สามารถซื้อได้จากแพลตฟอร์ม

ค่าไฟฟ้าสุทธิ (ค่าไฟฟ้าที่ซื้อจากผู้ค้าปลีกไฟฟ้า
และค่าไฟฟ้าที่ซื้อจาก Prosumer)

ธุรกรรมในแพลตฟอร์ม

ค าสั่งผลิต / จ่ายไฟฟ้า

ค าสั่งซื้อไฟฟ้า

MO
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บทวิเคราะห์เบื้องต้น 

องค์ประกอบที่เอื้ออำนวยให้เกิดการซื้อขายแบบ P2P ได้สำเร็จ 

1. ระบบการสมัครที่มีความคล่องตัว เนื่องจากสามารถสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ได ้

2. การใช้แพลตฟอร์มที่มีความทันสมัย รองรับด้วยเทคโนโลยี Blockchain ที่โปร่งใส เชื่อถือได้ 
และมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่ำ ช่วยให้ผู้ใช้ไฟฟ้าและ Prosumer มีช่วงของการประหยัดหรือสร้างรายได้
มากขึ้น 

3. การใช้งานระบบสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าและ Prosumer ไม่ซับซ้อน โดยผู้ใช้ไฟฟ้าเพียงกำหนดราคา
สูงสุดที่ต้องการซื้อผ่านแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือเท่านั้น  ส่วน Prosumer เพียงติดตามสถานะการซื้อ
ขายที่เกิดขึ้น 

4. การออกแบบให้ระบบการซื้อขายทำงานร่วมกับระบบของผู้ค้าปลีกไฟฟ้า  (ตามสมมติฐาน) ช่วย
ลดความยุ่งยากในการจัดหาพลังงานไฟฟ้าส่วนที่ไม่สามารถซื้อได้จาก LEM รวมถึงการออกใบเรียกเก็บเงินและ
การชำระเงิน 

จุดเด่นของโครงการ 

1. ความง่ายในการเข้าซื้อขาย ผู้ซื้อแจ้งแค่ราคาเสนอซื้อ ผู้ขายมีหน้าที่ผลิตเท่านั้น 

2. หากความต้องการใช้ไฟฟ้ามากกว่าไฟฟ้าที่ผลิตได้ ไฟฟ้าที่ผลิตได้จะขายได้จนหมด เพราะไม่ติด
ข้อจำกัดเรื่องการประมูลราคาซื้อขาย 

3. ปริมาณไฟฟ้าที่ขายได้จะมาจากการคำนวณข้อมูลทั้งด้านความสามารถในการผลิตไฟฟ้าและ
ความต้องการใช้ไฟฟ้า ปริมาณไฟฟ้าที่จะเกิดการซื้อขายจึงมีความน่าเชื่อถือ 

4. ผู้ขายไม่ต้องระบุปริมาณที่จะขาย ทำให้ไม่จำเป็นต้องมีบทปรับในกรณีที่ส่งมอบไฟฟ้าไม่ได้ตามที่
ตกลงซื้อขาย 

5. การใช้เทคโนโลยี Blockchain ช่วยให้การทำธุรกรรมมีความชัดเจนโปร่งใสและประมวลผลได้
อย่างรวดเร็ว 

จุดด้อยของโครงการ 

รูปแบบมีตัวกลางคือผู้ค้าปลีกไฟฟ้าและผู้ดำเนินการแพลตฟอร์มเป็นหน่วยงานเดียวกัน  ทำให้ขาด
การแข่งขันหรือทางเลือกของผู้ใช้ไฟฟ้าและ Prosumer 
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5.3.5.4.3 โครงการทดลองของ Power Ledger 

Power Ledger เป็นบริษัทสตาร์ทอัพในเมืองเพิร์ท รัฐออสเตรเลียตะวันตก มีบทบาทในการเป็น
ผู้พัฒนาแพลตฟอร์มบริหารจัดการและซื้อขายพลังงานซึ่งใช้  Blockchain เป็นพื้นฐาน แพลตฟอร์มของ 
Power Ledger ได้ร ับการออกแบบให้ใช ้งานในสภาพแวดล้อมแบบ Trustless ซ ึ ่งหมายถึงการเป็น
สภาพแวดล้อมในการซื้อขายที่ไม่จำเป็นต้องอาศัยความเชื่อใจเป็นพื้นฐานโดยที่ระบบสามารถดำเนินการได้
อย่างน่าเชื่อถือและโปร่งใส รูปแบบการดำเนินการแพลตฟอร์มของ Power Ledger ใช้ระบบ Dual Token 
Ecosystem ดังแสดงในรูปที่ 5-81 ซึ่งเป็นระบบที่ใช้สกุลเงินดิจิทัลสองสกุลพร้อมกัน ได้แก่ POWR และ 
Sparkz 

POWR เป็นสกุลเงินสำหรับ Application Host (ผู้ต้องการใช้ผลิตภัณฑ์แพลตฟอร์มต่างๆ ของ 
Power Ledger อย่างเช่น ผู้ต้องการเปิดตลาดซื้อขายไฟฟ้า) ที่ต้องจัดหาไว้เพื่อเป็นหลักประกันในการเข้าใช้
แพลตฟอร์มของ Power Ledger POWR สามารถจัดหาได้จากตลาดแลกเปลี่ยนเงินดิจิทัลหรือในบางกรณี 
Power Ledger อาจมอบ POWR ให้แก่ Application Host โดยไม่คิดมูลค่าเพื่อจูงใจให้มีการดำเนินโครงการ
มากขึ้น POWR มีการออกจำกัดเพียง 1 พันล้าน POWR เท่านั้น ณ เดือนธันวาคม 2562 มี POWR ถูกดึงมา
ใช้ในระบบทั้งหมด 2,229,062 POWR 

POWR ที่  Application Host ได ้มาจะถ ูกนำไปฝากไว ้ ใน  Power Ledger Escrow เพื่อ
แลกเปลี่ยนเป็น Sparkz โดยใช้ Smart Contract หรือ Smart Bond เป็นสื่อบันทึกธุรกรรมการแลกเปลี่ยน 
ซึ่งอัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง POWR และ Sparkz อาจปรับเปลี่ยนได้ตามเสียงตอบรับจากลูกค้าและชื่อเสียง
หรือความน่าเช่ือถือของ Application Host 

Sparkz เป็นสกุลเงินดิจิทัลที่แลกเปลี่ยนจาก POWR และสามารถใช้ซื้อขายแลกเปลี่ยนได้ภายใน
ขอบเขตของ Application Host แต่ละรายเท่านั้น ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถซื้อ Sparkz ได้โดยใช้สกุลเงินที่ตนใช้ 
เช่น ในออสเตรเลีย 1 Sparkz มีมูลค่าเท่ากับ 0.01 ดอลล่าร์ออสเตรเลีย หรือในประเทศไทย 1 Sparkz มี
มูลค่าเท่ากับ 1 บาท เป็นต้น 
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รูปที ่5-81 รูปแบบการใช้งานระบบ Dual Token Ecosystem 

รูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P บนแพลตฟอร์มของ Power Ledger มี 2 ประเภท ได้แก่ 
การซื้อขายไฟฟ้าแบบค้าปลีกโดย Application Host และการซื้อขายแบบ P2P Direct 

การซ ื ้อขายไฟฟ้าแบบค้าปล ีกโดย Application Host ด ังแสดงในร ูปที่  5-82 เร ิ ่มจาก 
Application Host จัดหา POWR และนำไปแลกเปลี่ยนเป็น Sparkz เพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนใน
ขอบเขตของตน ผู ้ใช้ไฟฟ้าที ่ต ้องการซื ้อไฟฟ้าในขอบเขตของ Application Host จะซื ้อ Sparkz เพื่อ
แลกเปลี่ยนกับไฟฟ้าที่ต้องการซื้อจาก Prosumer ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนที่กำหนดไว้เช่น พลังงานไฟฟ้า 1 
กิโลวัตต์ชั ่วโมงมีมูลค่า 1 Sparkz เมื ่อแพลตฟอร์มยืนยันการซื้อขายและการส่งมอบพลังงานไฟฟ้าแล้ว 
Prosumer จะได้รับ Sparkz ตามปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ส่งมอบและสามารถนำ Sparkz ที่ได้แลกกลับเป็น
เงินในสกุลเงินที่ตนใช้อยู่จาก Application Host หรือสามารถเก็บไว้ใน Power Ledger Wallet ของตนเพื่อ
ใช้ในโอกาสต่อไปได ้
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รูปที ่5-82 รูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าแบบค้าปลีกโดย Application Host 

การซื้อขายแบบ P2P Direct ดังแสดงในรูปที่ 5-83 หรือการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างผู้ใช้ไฟฟ้าและ 
Prosumer โดยตรงโดยไม่มี Application Host ในรูปแบบนี ้ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ต้องการซื้อไฟฟ้าจาก Prosumer จะ
จัดหา POWR ด้วยตนเองและนำมาแลกเปลี่ยนกับพลังงานไฟฟ้าที่ซื้อจาก Prosumer อย่างไรก็ตาม รูปแบบนี้
เป็นหลักการที่ค่อนข้างใหม่สำหรับสถานการณ์ในปัจจุบันและเหมาะกับตลาดที่ไม่มีการกำกับดูแล ซึ่งในขณะนี้
คาดว่ายังไม่มีการใช้รูปแบบนี้ในทางปฏิบัติ 

 
รูปที ่5-83 รูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P Direct 
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แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายไฟฟ้าของ Power Ledger ในปัจจุบันมีอยู่ 4 ประเภท ซึ่ง
สามารถสรุปหลักการของแต่ละประเภทได้ดังนี ้

VPP 2.0 เป็นแพลตฟอร์มที่จำลองโรงไฟฟ้าเสมือน (Virtual Power Plant หรือ VPP) ซึ่งใช้
ประโยชน์จากระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์และระบบกักเก็บพลังงานของผู้เข้าร่วมโครงการในการป้อน
ไฟฟ้าส่วนที่เกินจากความต้องการใช้ไฟฟ้าของตนเข้าสู่ระบบไฟฟ้าของผู้ค้าปลีกไฟฟ้าในช่วงเวลา  Peak อัน
เป็นช่วงเวลาที่อัตราค่าไฟฟ้าสูงที่สุด แพลตฟอร์มนี้มีประโยชน์ในการลดปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผู้ค้าปลีกต้อง
ซื้อจากตลาดค้าส่งไฟฟ้าในช่วง Peak และผู้เข้าร่วมโครงการจะได้ผลตอบแทนสำหรับพลังงานไฟฟ้าที่ส่งมอบ
ให้แก่ผู้ค้าปลีกไฟฟ้าเป็นการตอบแทน 

PPA Vision เป็นแพลตฟอร์มที่เน้นการสนับสนุนการขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ
สัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement หรือ PPA) โดยการทำงานของแพลตฟอร์มจะเน้นที่การ
ติดตามการผลิตและส่งมอบไฟฟ้าระหว่างคู่สัญญา การออกใบแจ้งหนี้ การชำระเงิน และการแสดงผลข้อมูลที่
เกี่ยวข้องต่างๆ 

xGrid (รูปที่ 5-84) เป็นแพลตฟอร์มรองรับการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P ซึ่งทำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าและ 
Prosumer สามารถซื้อขายไฟฟ้าระหว่างกันได้ ในรูปแบบนี้แพลตฟอร์มจะเปลี่ยนเครดิตพลังงานไฟฟ้าที่  
Prosumer ส่งมอบให้ผู้ใช้ไฟฟ้าให้เทียบเท่ากับสกุลเงินที่  Prosumer ใช้อยู่ (เช่น ดอลล่าร์ออสเตรเลีย) และ
แสดงผลเป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าในใบเรียกเก็บค่าไฟฟ้าที่ Prosumer ได้รับจากผู้ค้าปลีกไฟฟ้า ดังนั้นในรูปแบบนี้ 
ระบบของผู้ค้าปลีกไฟฟ้าจะต้องเช่ือมต่อและสามารถทำงานร่วมกับแพลตฟอร์ม xGrid ด้วย 

   
รูปที ่5-84 ภาพยกตัวอย่างหลักการของ xGrid 

ซ้าย: โดยทั่วไปพลังงานไฟฟ้าส่วนเกินที่ Prosumer ส่งเข้าระบบไฟฟ้าจะได้อัตราค่าไฟฟ้าในอัตรา FiT ใน
ราคาต่ำหรือไม่ไดค้่าตอบแทนเลย 

กลาง: ผู้ค้าปลกีไฟฟ้าได้พลังงานไฟฟ้าในราคาต่ำและนำไปขายให้แก่ผูใ้ช้ไฟฟ้ารายอื่นในอัตราค่าไฟฟ้าปลีก 

ขวา: xGrid จะทำให ้Prosumer สามารถขายไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าโดยตรง ไม่ผ่านคนกลาง 

µGrid เป็นแพลตฟอร์มสำหรับรูปแบบซื้อขายพลังงานไฟฟ้าระหว่างเจ้าของอสังหาริมทรัพย์และ
ผู้เช่า หรือระหว่างเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ในเขตชุมชนเดียวกัน ซึ่งแหล่งของพลังงานไฟฟ้าที่นำมาซื้อขาย 
สามารถใช้พลังงานจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์หรือระบบกักเก็บพลังงานที่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์
ลงทุนติดตั้งในพื้นที่ของตน แพลตฟอร์มนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับผู้เช่าสถานที่ที่ต้องการ
สนับสนุนการใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียนแต่ไม่สามารถลงทุนติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าเองได้ 
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แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการซื้อไฟฟ้าแบบ P2P มีเพียงแพลตฟอร์ม xGrid และ µGrid ซึ่งแม้
จะมีโครงการทดลองเกิดขึ้นหลายโครงการ แต่จากการสืบค้นข้อมูล โครงการทดลองที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย
ไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ของ Power Ledger ในประเทศออสเตรเลียที่มีการเผยแพร่รายงานของ
โครงการ มีเพียงโครงการ RENeW Nexus เท่านั้น รายละเอียดเชิงลึกสำหรับโครงการอื่นๆ อย่างเช่น รูปแบบ
การประมูล กฏของตลาด ยังไม่มีการเปิดเผยในสื่อต่างๆ ข้อมูลที่สามารถรวบรวมได้จึงเป็นข้อมูลทั่วไปของ
โครงการเท่านั้น 

1. โครงการ RENeW Nexus  

รายละเอียดโครงการ 

โครงการ RENeW Nexus เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจากรัฐบาลออสเตรเลีย
รวมทั้งสิ้น 8 ล้านดอลล่าร์ออสเตรเลีย โดยเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรม Smart Cities and Suburbs ซึ่งมีผู้มี
ส่วนเกี ่ยวข้องในโครงการที ่สำคัญ เช่น Curtin University, Murdoch University, Curtin Institute of 
Computation, LandCorp, CSIRO/Data61, CISCO และ Power Ledger ซึ่งในโปรแกรมนี้เป็นการทดลอง
การพัฒนาเมืองที่สามารถจัดหาพลังงานและทรัพยากรน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ได้อย่างยั่งยืน รูปที่ 5-
85 แสดงเมือง Fremantle ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรม Smart Cities and Suburbs 

ในส่วนของ Power Ledger โครงการทดลองการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P มีชื่อ
ว่า Freo 48 [144] ดำเนินการโดยแบ่งออกเป็น 2 เฟส เฟสแรกดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 มีผู้เข้าร่วมโครงการ 18 ราย เฟสที่สองดำเนินการต้ังแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 
ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 มีผู้เข้าร่วมโครงการ 30 ราย โดยมี 1 รายถอนตัวในภายหลังด้วยเหตุผลด้าน
ต้นทุน 

 
รูปที่ 5-85 เมอืง Fremantle ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรม Smart Cities and Suburbs 
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หลังจากโครงการ Freo 48 ทาง Power Ledger ดำเนินโครงการ Loco 1 และ Loco 2 ซึ่งเป็น
ส่วนขยายของการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P เพื่อทดลองการนำระบบกักเก็บพลังงานเข้าเป็น
ส่วนหนึ่งของการซื้อขายไฟฟ้าในรูปแบบ Virtual Power Plant (VPP) โดยโครงการ Loco 1 เป็นโครงการ
จำลองระบบ VPP โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อศึกษากรณีที่มีการนำระบบกักเก็บพลังงานขนาด 10 
และ 15 กิโลวัตต์ช่ัวโมงมาใช้ในการเก็บพลังงานส่วนเกินจาก Prosumer แต่ละรายที่ไม่สามารถขายในรูปแบบ 
P2P ได้หมดขายในช่วงเวลาที่ Prosumer ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ ส่วนโครงการ Loco 2 เป็นการทดสอบการ
ใช้ระบบกักเก็บพลังงานขนาด 670 กิโลวัตต์ชั่วโมงร่วมกันระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งโครงการ Loco 2 อยู่
ในระหว่างติดตั้งอุปกรณ ์

สถานะการดำเนินโครงการ: ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยเฟสแรกดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 เฟสที่สองดำเนินการต้ังแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 

รูปแบบการซื้อขาย: Community Model 

ประเภทตัวกลาง: Platform Operator 

แหล่งเงินทุน: โครงการได้รับเงินสนับสนุนบางส่วนจากรัฐบาลออสเตรเลีย 

อุปกรณ์หลัก: ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตยบ์นหลังคา ระบบกักเก็บพลังงาน สมาร์ทมิเตอร ์

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและบทบาทที่สำคัญ: 

▪ Power Ledger เป็นผู้พัฒนาและดำเนินการแพลตฟอร์มซื้อขายไฟฟ้า 
▪ Synergy และ Western Power เป็นผู้ค้าปลีกไฟฟ้าและผู้ดำเนินการระบบโครงข่ายไฟฟ้าในพื้นที่ทดสอบ 

ซึ่งให้ความร่วมมือในด้านข้อมูลการใช้ไฟฟ้าและข้อมูลประกอบการออกใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าที่ใช้ประเมินผล
โครงการ 

▪ Curtin University เป็นผู้ประเมินผลของโครงการร่วมกับ Power Ledger ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ
ขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P 

ธุรกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างผู้เกี่ยวข้อง: 

1. การรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ 

กระบวนการรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการในเฟสแรกมิได้มีการระบุรายละเอียดอย่างชัดเจน ส่วน
ในเฟสที่สองมีการเชิญกลุ่มเป้าหมายทั้ง Prosumer และผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าเฉลี่ย 11 - 16 
กิโลวัตต์ช่ัวโมงต่อวันเข้าร่วมโครงการผ่านทางอีเมล 

ผู้เข้าร่วมโครงการในส่วนของการทดลองการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P เป็นผู้ใช้
ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย โดยมีสัดส่วนระหว่าง Prosumer และผู้ใช้ไฟฟ้าที่มิได้ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลัง
แสงอาทิตย์บนหลังคาที่ประมาณ 70 ต่อ 30 สำหรับเฟสแรก และ 38 ต่อ 62  
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2. การซื้อขายและการส่งมอบ 

การซื้อขายไฟฟ้าดำเนินการบนแพลตฟอร์ม µGrid ของ Power Ledger กำหนดเป็นรอบๆ ละ 
30 นาท ีกลไกกำหนดราคาซื้อขายใช้ระบบการประมูลโดยมีหลักการดังต่อไปนี้ 

▪ Prosumer ที่เสนอราคาขายต่ำที่สุดและผู้ใช้ไฟฟ้าที่ต้องการซื้อไฟฟ้าจาก Prosumer ที่เสนอ
ราคาซื้อสูงที่สุดจะถูกจับคู่ซื้อขายเป็นลำดับแรก ส่วนราคาซื้อขายจะกำหนดตามราคาที่ผู้ขายเสนอซื้อ 

▪ ในกรณีที่พลังงานไฟฟ้าที ่Prosumer ผลิตได้มีมากกว่าความต้องการซื้อไฟฟ้า พลังงานส่วนที่
ไม่สามารถขายได้ในระบบ P2P ถูกขายให้แก่ผู้ค้าปลีกไฟฟ้าในอัตราคงที่ที่ 4.0 เซนต์ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงในเฟส 
1 และ 3.5 เซนต์ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงในเฟส 2 ซึ่งราคาขายไฟฟ้าดังกล่าวในทั้งสองเฟสอยู่ในอัตราที่ต่ำกว่าอัตรา 
Renewable Energy Buyback Scheme (REBS) ที่ภาครัฐให้การสนับสนุนในอัตรา 7.135 เซนต์ต่อกิโลวัตต์
ชั่วโมง 

▪ ในกรณีที่พลังงานไฟฟ้าที่ Prosumer ผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการซื้อไฟฟ้า ผู้ใช้ไฟฟ้า
ที่ไม่สามารถซื้อไฟฟ้าจากระบบ P2P ซื้อไฟฟ้าจากผู้ค้าปลีกไฟฟ้าในอัตรา Time-of-Use (ToU) ที่กำหนด 

อย่างไรก็ดี ไม่มีการระบุว่ามีการกำหนดให้ Prosumer และผู้ใช้ไฟฟ้าที่ต้องการซื้อไฟฟ้าจาก 
Prosumer กำหนดปริมาณที่ต้องการขาย/ซื้อ ในการส่งคำสั่งขาย/ซื้อ 

3. การออกใบเรียกเก็บค่าไฟฟ้าและการชำระเงิน 

เนื่องจากแพลตฟอร์มที่ใช้ในโครงการยังไม่ครอบคลุมถึงการออกใบแจ้งหนี้และการชำระเงิน 
ข้อมูลธุรกรรมที่บันทึกในแพลตฟอร์มถูกส่งให้แก่ผู้ค้าปลีกไฟฟ้าเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเทียบกับ
ข้อมูลการผลิตและการใช้ไฟฟ้าที่ผู้ค้าปลีกไฟฟ้าอ่านได้จากระบบของตน จากนั้นการออกใบแจ้งหนี้และชำระ
เงินดำเนินการตามระบบของผู้ค้าปลีกไฟฟ้า  

 สำหรับ Business flow ของโครงการ RENeW Nexus สามารถแสดงได้ดังรูปที ่5-86 
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รูปที ่5-86 Business Flow โครงการ RENeW Nexus

ผู้ใช้ไฟฟ้าProsumer Platform  Blockchain

Platform Operator
Platform Agrt. Platform Agrt. 

DSO

Retailer

แลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมการซื้อขายไฟฟ้า

ผู้ผลิตไฟฟ้า RE / Fossil

เพื่อการซื้อขายไฟฟ้าในส่วนที่ไม่
สามารถซื้อได้จากแพลตฟอร์ม

ค่าไฟฟ้าสุทธิ (ค่าไฟฟ้าที่ซื้อจากผู้ค้าปลีก
ไฟฟ้า และค่าธรรมเนียมการซื้อขายใน
แพลตฟอร์ม หักด้วยค่าไฟฟ้าที่ขายได)้

TSO

เพื่อการซื้อขายไฟฟ้าในส่วนที่ไม่
สามารถซื้อได้จากแพลตฟอร์ม

ค่าไฟฟ้าสุทธิ (ค่าไฟฟ้าที่ซื้อจากผู้ค้าปลีกไฟฟ้า 
ค่าไฟฟ้าที่ซื้อจาก Prosumer และ

ค่าธรรมเนียมการซื้อขายในแพลตฟอร์ม)

ธุรกรรมในแพลตฟอร์ม

ค าสั่งผลิต / จ่ายไฟฟ้า

ค าสั่งซื้อไฟฟ้า

MO

ค่าธรรมเนียมการซื้อขายในแพลตฟอร์ม
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บทวิเคราะห์เบื้องต้น 

องค์ประกอบที่เอื้ออำนวยให้เกิดการซื้อขายแบบ P2P ได้สำเร็จ 
1. การใช้แพลตฟอร์มที่มีความทันสมัย รองรับด้วยเทคโนโลยี Blockchain ที่โปร่งใส เชื่อถือได้ 

และมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่ำ ช่วยให้ผู้ใช้ไฟฟ้าและ Prosumer มีช่วงของการประหยัดหรือสร้างรายได้
มากขึ้น 

2. การออกแบบให้ระบบการซื้อขายทำงานร่วมกับระบบของผู้ค้าปลีกไฟฟ้าช่วยลดความยุ่งยากใน
การจัดหาพลังงานไฟฟ้าส่วนที่ไม่สามารถซื้อได้จากแพลตฟอร์มรวมถึงการออกใบเรียกเก็บเงินและการชำระ
เงิน 

จุดเด่นของโครงการ 
การใช้เทคโนโลยี Blockchain ช่วยให้การทำธุรกรรมมีความชัดเจนโปร่งใสและประมวลผลได้อย่าง

รวดเร็ว 

จุดด้อยของโครงการ 
การกำหนดอัตราราคาขายไฟฟ้าส่วนที่ไม่สามารถขายได้ในระบบ P2P ให้แก่ผู้ค้าปลีกต่ำกว่าอัตรา

รับซื้อไฟฟ้าที่ภาครัฐกำหนด ส่งผลกระทบเชิงลบต่อระยะคืนทุนในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าของ Prosumer 
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โครงการอื่นๆ ที่ใช้แพลตฟอร์ม µGrid 

2. โครงการ DeHavilland Apartments & Element47 

ที่ตั้งโครงการ:  Perth, Western Australia 

สถานะของโครงการ:  การก่อสร้างอาคารประมาณการแล้วเสร็จปลายป ีพ.ศ. 2562 

ผู้เข้าร่วมโครงการ: อะพาร์ตเมนต ์(รูปที่ 5-87) 9 หลังและอาคารธุรกิจ 1 หลัง ภายใต้การพัฒนาโครงการ
อสังหาริมทรัพย์ของ Bluerock 

อุปกรณ์หลัก: ระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ ระบบกักเก็บพลังงาน ระบบจัดการพลังงานอัจฉริยะ 
Element 47 และสมาร์ทมิเตอร์ 

 
รูปที ่5-87 DeHavilland Apartments 

3. โครงการ EPC Solar 

ที่ตั้งโครงการ:  Canberra, Australian Capital Territory 

ผู้เข้าร่วมโครงการ: Dowell Windows ซึ่งเป็นผู้เช่าสถานที ่กับเจ้าของสถานที่ 

อุปกรณ์หลัก: ระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย ์ระบบกักเก็บพลังงาน 

4. โครงการ Vicinity’s Multiple Sites 

ที่ตั้งโครงการ:  อสังหาริมทรัพย์ที่ Vicinity Centres เป็นผูพ้ัฒนาหลายแห่งใน South และ Western 
Australia 

สถานะของโครงการ:  เริ่มดำเนินโครงการประมาณเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 

ผู้เข้าร่วมโครงการ: ผู้เช่าสถานที่ 70 รายใน อสังหาริมทรัพย์ที่ Vicinity Centres เป็นผูพ้ัฒนา 

อุปกรณ์หลัก: ระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์บนหลังคา 
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5. โครงการ White Gum Valley 

ที่ตั้งโครงการ:  White Gum Valley, Fremantle, Western Australia 

สถานะของโครงการ:  เริ่มดำเนินโครงการประมาณเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 

ผู้เข้าร่วมโครงการ: ผู้เช่าหรือผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ในโครงการ White Gum Valley Housing (รูปที่ 5-
88) 

อุปกรณ์หลัก: ระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์บนหลังคา ระบบกักเก็บพลังงาน 

 
รูปที ่5-88 หนึง่ในพื้นทีโ่ครงการ While Gum Valley 

โครงการทดสอบการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P ใน White Gum Valley มี 3 โครงการย่อย ได้แก ่

โครงการ Sustainable Housing for Artists and Creatives (SHAC) โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ
ประเภทบ้านอยู่อาศัย 12 หลังและสตูดิโอ 2 หลัง โดยเว็บไซต์ของ Power Ledger ระบุว่ามีพลังงานไฟฟา้ที่มี
การซื้อขายในโครงการ 5 เมกะวัตต์ชั ่วโมง ด้วยราคาไฟฟ้าที่ต่ำกว่าราคาไฟฟ้าปลีกร้อยละ 15 ส่งผลให้
ผู้เข้าร่วมโครงการแต่ละรายประหยัดค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าประมาณ 70 ดอลล่ารอ์อสเตรเลียต่อเดือน 

โครงการ Evermore Apartment โดยมีผู ้เข้าร่วมโครงการประเภทอะพาร์ตเมนต์ 24 หลัง 
โครงการนี ้ ได ้ร ับการสนับสน ุนจาก  Curtin University โดยร ่วมม ือก ับ LandCorp, Solar Balance, 
Australian Renewable Energy Agency, Low Carbon Living Cooperative Research Centre และ the 
CSIRO มีพลังงานไฟฟ้าที่ซื้อขายในระบบ P2P ประมาณ 500 กิโลวัตต์ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ และมีจำนวนธุรกรรม
ผ่านแพลตฟอร์มประมาณ 200-250 ธุรกรรมต่อชั่วโมง 

โครงการ Gen Y Demonstration Housing โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประเภทอะพาร์ตเมนต์
สำหรับคนรุ่นใหม่ 3 หลัง โครงการนี้ Power Ledger ร่วมมือกับ LandCorp และ Synergy ซึ่งเป็นผู้ค้าปลีก
พลังงานใน Western Australia อะพาร์ตเมนต์แต่ละหลังจะได้รับจัดสรรโควต้าระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์และระบบกักเก็บพลังงานที่ติดตั้งส่วนกลาง ซึ่งหากผู้อยู่อาศัยไม่ได้ใช้ประโยชน์ก็สามารถนำไฟฟ้า
จากระบบทั้งสองในโควต้าของตนมาขายได้ เว็บไซต์ของ Power Ledger ระบุว่าพลังงานไฟฟ้าที่ซื้อขายใน
ระบบ P2P มีประมาณ 350 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อเดือน ค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าของผู้เข้าร่วมโครงการต่ำกว่าการซื้อ
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ไฟฟ้าจะระบบไฟฟ้าถึงร้อยละ 60 ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการประหยัดค่าใช้จ่ายได้ประมาณ 50 ดอลล่าร์
ออสเตรเลียต่อเดือน 

โครงการ ที่ใช้แพลตฟอร์ม xGrid 

6. โครงการ Wongan-Ballidu 

ที่ตั้งโครงการ:  Wongan-Ballidu, Western Australia 

สถานะของโครงการ:  เริ่มดำเนินโครงการประมาณเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 

ผู้เข้าร่วมโครงการ: อาคารพาณิชย ์10 หลัง โดยมีระยะห่างของอาคารที่ซื้อขายไฟฟ้าสูงสุด 105 กิโลเมตร 

อุปกรณ์หลัก: ระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ (รูปที่ 5-89 แสดงตัวอย่างอาคารพาณิชย์ที่เข้าร่วม
โครงการ Wongan-Ballidu) 

  
รูปที ่5-89 อาคารพาณิชย์ที่เข้าร่วมโครงการ Wongan-Ballidu 

 

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษารูปแบบและการศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ Peer to Peer (P2P) 

 

หน้าที่ 5-173 
 

บทวิเคราะห์เบื้องต้น 

องค์ประกอบที่เอื้ออำนวยให้เกิดการซื้อขายแบบ P2P ได้สำเร็จ 

1. ระบบการสมัครที่มีความคล่องตัว เนื่องจากสามารถสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ได ้

2. การใช้แพลตฟอร์มที่มีความทันสมัย รองรับด้วยเทคโนโลยี Blockchain ที่โปร่งใส เชื่อถือได้ 
และมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่ำ ช่วยให้ผู้ใช้ไฟฟ้าและ Prosumer มีช่วงของการประหยัดหรือสร้างรายได้
มากขึ้น 

3. การติดตั้งระบบพื้นฐานที่ต้องใช้ในการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P ไว้ในบ้านอยู่อาศัยหรืออาคารที่
ก่อสร้างใหม่ มีส่วนช่วยให้การเข้าถึงระบบซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P ได้ง่าย 

4. การดำเนินการร่วมกับระบบจัดการพลังงานอัจฉริยะและมิเตอร์อัจฉริยะทำให้สามารถสร้าง
ระบบซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P ได้ในอาคารที่สามารถติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือพื้นที่
ส่วนกลางเท่านั้น 
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5.3.5.5 สรุปประเด็นสำคัญประเทศออสเตรเลีย 

1. องค์ประกอบค่าไฟฟ้าของออสเตรเลียยังคงมีค่าใช้จ่ายระบบไฟฟ้าส่วนกลางที่ยังเชี่อมโยงกับ
จำนวนหน่วยขายไฟฟ้า คือ ค่าบริการโครงข่ายไฟฟ้า ซึ่งหากเกิดการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างผู้ใช้ไฟฟ้าและ 
Prosumer มากขึ้น จะทำให้ค่าใช้จ่ายส่วนกลางตกเป็นภาระของผู้ใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้อยู่ในระบบซื้อขายแบบ P2P 
มากขึ้น 

2. การใช้แพลตฟอร์มออนไลน์อาจมีข้อจำกัดในพื้นที่ที่อินเตอร์เน็ตยังเข้าไม่ถึงหรือมีความเสถียรไม่
เพียงพอ 

3. กลไกในการออกใบเรียกเก็บเงินและการชำระเงินค่าไฟฟ้ายังคงพึ่งพากลไกของผู้ค้าปลีกไฟฟ้าอยู่ 
ซึ่งหากไม่มีการใช้กลไกแบบอื่น ในทางปฏิบัติต้องมีการกำหนดให้เป็นระเบียบปฏิบัติสำหรับผู้ค้าปลีกไฟฟ้า
อย่างชัดเจน 

4. การกำหนดค่าบริการในการใช้แพลตฟอร์มยังไม่มีการกำกับหรือกำหนด เกณฑ์ราคาที ่เป็น
มาตรฐาน 
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5.3.6 ประเทศอังกฤษ 

5.3.6.1 โครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้า 

สหราชอาณาจักร7 ได้ดำเนินการปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้ามาแล้วหลายครั้งเพื่อให้สอดรับกับ
แนวทางเศรษฐกิจที่มีตลาดแข่งขันแบบทุนนิยม จึงมีการแปรรูปกิจกรรมการผลิตไฟฟ้าและกิจกรรมการ
จำหน่ายในแต่ละพื้นที่มาเป็นกิจการที่ดำเนินงานโดยภาคเอกชน รวมทั้งได้จัดตั้งตลาดกลางซื้อขายไฟฟ้าและ
หน่วยงานกำกับดูแลมาตรฐานต่างๆ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ใช้ไฟฟ้า ผู้ผลิตไฟฟ้า และการไฟฟ้าฝ่าย
จำหน่าย โดยสรุปรายละเอียดการปฏิรูปโครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้าในประเทศอังกฤษในแต่ละช่วงเวลา
โดยสังเขป ดังนี ้

ช่วงก่อนการปฏิรูปโครงสร้างกิจการไฟฟ้า  

การบริหารเสถียรภาพทางพลังงานไฟฟ้าซึ่งเป็นระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่สำคัญของประเทศ
ดำเนินการโดยภาครัฐของประเทศอังกฤษและแคว้นเวลส์ โครงสร้างอุตสาหกรรมจึงเป็นลักษณะที่รัฐควบคุม
ในทุกๆ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องตั้งแต่การผลิตไปจนถึงการจำหน่ายในแบบ Monopoly/Vertically Integrated 

การปฏิรูปโครงสร้างตลาดครั้งที่ 1: Power Pool  

การปฏิรูปครั้งนี้ครอบคลุมการปฏิบัติการในประเทศอังกฤษและแคว้นเวลส์ ซึ่งการปฏิรูปที่สำคัญ 
คือ การแยกสายธุรกิจของ Central Electricity Generation Board (CEGB) ที่ทำหน้าที่ควบคุมระบบผลิต
และระบบส่งไฟฟ้าแรงสูง (275 กิโลโวลต์ และ 400 กิโลโวลต์) ออกมาจัดตั้งเป็นนิติบุคคลใหม่ต่างๆ จำแนก
ตามสายธุรกิจ  

ในช่วงเวลาดังกล่าว ประเทศอังกฤษได้จัดตั้งตลาดกลางที่มีการซื้อขายล่วงหน้าหนึ่งวันสำหรับการ
จัดส่งไฟฟ้าทุกๆ ครึ่งชั่วโมง (Half Hour, Day-Ahead) ซึ่งเป็น Centralized Power Pool มีผู้บริหารจัดการ
แผนการผลิตและการใช้ไฟฟ้าของระบบเพียงผู้เดียว ซึ่งนิยมเรียกว่า “The Pool” ซึ่งเป็นหลักการที่เรียกว่า 
Gross Pool Basis8 โดยผู้ผลิตได้รับผลตอบแทนค่าไฟฟ้าในอัตรา Pool Purchase Price (PPP) ซึ่งเป็นอัตรา
ค่าไฟฟ้าเท่ากับที่ Power Pool จ่ายให้แก่ผู ้ผลิตรายอื่น ในขณะที่ผู ้ใช้ไฟฟ้าจ่ายค่าไฟฟ้าในอัตรา Pool 
Setting Price (PSP) 

แม้ว่าในระยะแรกของการดำเนินการระบบไฟฟ้า Power Pool ทำให้ราคาค่าไฟลดลงเฉลี่ยร้อยละ 
30 ระบบไฟฟ้ามีความมั่นคงประสิทธิภาพในระบบปฏิบัติการเพิ่มขึ้น และมีการลงทุนเพ่ิมในกำลังการผลิตใหม่ 
จนหลายประเทศพยายามก่อตั้งระบบไฟฟ้า Power Pool แบบประเทศอังกฤษก็ตาม แต่โครงสร้างตลาดนี้ใช้
อยู่เพียงประมาณ 10 ปี ตั้งแต ่พ.ศ. 2533 ถึง พ.ศ. 2544 เนื่องจาก 

1. กลไกในการประมูลราคาและกำหนดราคามีความซับซ้อนมากเกินไป  

 
7  สหราชอาณาจักรแบ่งแยกออกได้เป็น 4 ประเทศ (Country) ที่มีอธิปไตยของตนเอง ได้แก่ ประเทศอังกฤษ ประเทศ

สกอตแลนด์ แคว้นเวลส์ และประเทศไอร์แลนด์เหนือ 
8  Gross Pool Market - An electricity trading arrangement used in the National Electricity Market where 

generators are required to sell all of the energy they produce. (Source: www.eex.gov.au) 
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2. กลไกการจ่ายค่าส่วนเพิ่มกำลังผลิตไฟฟ้า (Capacity adder) ในช่วงที่ระดับกำลังการผลิต
สำรองต่ำ เป็นแรงจูงใจให้ผู้ผลิตตั้งใจหยุดเดินเครื่องเพื่อทำให้ราคาค่าไฟฟ้าในตลาดเพ่ิมสูงขึ้นด้วย 

3. ระบบการจ่ายเงินแบบ System Marginal Price ทำให้ผู้ผลิตขาดแรงจูงใจในการแข่งขันที่จะ
นำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพอย่างแท้จริง เพราะได้รับราคาที่กำหนดโดยโรงไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพต่ำ  

4. เครื่องมือลดความเสี่ยงความผันผวนของราคาได้โดยการทำสัญญาการจ่ายส่วนต่าง (Contract 
for Differences: CfD) ไม่มีประสิทธิภาพ เพราะไม่มีบทลงโทษผู้ผลิตที่ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ตามสัญญา 
ก่อให้เกิดการเก็งกำไรระหว่างผู้ผลิตที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง โดยการโยกย้ายก๊าซธรรมชาติที่ควรนำไป
ผลิตไฟฟ้าตามสัญญาไปขายในตลาดก๊าซธรรมชาติ  ในช่วงที ่ราคาก๊าซปรับตัวสูงขึ ้น ทำให้เกิดความไม่
สอดคล้องและขาดประสิทธิภาพทั้งในตลาดไฟฟ้าและตลาดก๊าซธรรมชาติ 

5. กลไก One Side Bid โดยผู้ใช้ไฟฟ้าไม่สามารถมีส่วนร่วมในการกำหนดราคา 

การปฏิรูปโครงสร้างตลาดครั้งที่ 2: Bilateral Trading: NETA/ BETTA  

เป็นโครงสร้างตลาดซึ่งปัจจุบันมูลค่าการซื้อขายพลังงานในรูปแบบ Bilateral Trading มีสัดส่วน
มากกว่าร้อยละ 90 [145] 

ประเทศอังกฤษและแคว้นเวลส์ได้เปลี ่ยนโครงสร้างระบบไฟฟ้าเป็นระบบ News Electricity 
Trading Agreements (NETA) ซึ่งเป็นหลักการ Net Pool Basis9 ที่ถูกออกแบบมาให้การซื้อขายไฟฟ้ามี
ลักษณะคล้ายกับสินค้าทั่วไป (Commodity) มากขึ้น สนับสนุนให้คู่สัญญาทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากันโดยตรง 
(Bilateral contract) ซึ่งเป็นธุรกรรมนอกตลาด (Over the Counter: OTC) และสามารถซื้อขายอนุพันธ์ทาง
การเงินในตลาดล่วงหน้า (Forward Market) เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาในตลาด ณ เวลา
ดำเนินการจริง (Spot market) ทำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าและผู้ผลิตไฟฟ้ามีทางเลือกในการทำธุรกรรมมากขึ้น 

อย่างไรก็ดี NETA มีข้อจำกัดที่ไม่สามารถบังคับใช้ในประเทศสกอตแลนด์เพราะ 1) เป็นตลาดที่มีผู้
แข่งขันหลักเพียง 2 ราย หรือเรียกว่า Duopoly และ 2) ข้อกำหนดของ Scottish Trading Arrangements 
(STA) มีลักษณะการปฏิบัติการที่ไม่สอดคล้องกับ NETA เนื่องจากมีผู้ผลิตบางรายมีที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ที่มี
ข้อจำกัดของระบบส่งไฟฟ้า (Transmission constraints) สามารถมีอำนาจต่อรองด้านราคาสูง อีกทั้งกลไก
ระบบ NETA เอื้อให้มีการถือหุ้นไขว้ในแนวตั้ง (Vertical Integration) ระหว่างผู้ผลิตกับผู้ค้าปลีกไฟฟ้า ซึ่งใน
ระยะยาวจะเป็นการกีดกันผู้ร่วมตลาดรายใหม่ที่มีเงินทุนน้อยกว่าผู้ร่วมตลาดเดิม  เพื่อแก้ไขปัญหาข้างต้น 
ในช่วงปี พ.ศ. 2558 จึงได้เปลี่ยนเป็นเกณฑ์ British Electricity Trading and Transmission Agreements 
(BETTA) ซึ่งโดยหลักการที่เป็นสาระสำคัญยังคงเหมือนกัน NETA แต่ขยายขอบเขตเพิ่มขึ้นและปรับปรุงใน
ประเด็นต่างๆ ดังนี ้

1. กำหนดให้ GB System Operator (GBSO) เป็น SO เพียงรายเดียวที่ทำหน้าที่ดูแลระบบสาย
ส่ง เพื่อควบคุมการส่งพลังงานไฟฟ้าจากผู้ผลิตส่วนใหญ่ที่ตั้งอยู่ในแถบตอนเหนือของประเทศไปยังผู้ใช้ไฟฟ้าที่
มีอัตราการใช้ไฟฟ้าค่อนข้างสูงในแถบตอนใต้ของประเทศมีความคล่องตัว  โดย GBSO จะประสานงานกับ 

 
9  Net Pool Market - An electricity trading arrangement where generators only sell energy they have not 

already sold through bilateral contracts. (Source: www.eex.gov.au) 
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Scottish Power Transmission Limited ซึ ่งเป็นผู้บริหารระบบสายส่งในพื้นที่สกอตแลนด์ตอนใต้ และ 
Scottish Hydro Electric Transmission Plc ซึ่งเป็นผู้บริหารระบบสายส่งในพื้นที่สกอตแลนด์ตอนเหนือและ
หมู่เกาะของสกอตแลนด์ 

2. รวมระบบส่งไฟฟ้าของประเทศอังกฤษ แคว้นเวลส์ และประเทศสกอตแลนด์ เป็นหนึ่งเดียวกัน 
โดยปรับเปลี่ยนกฎการใช้ระบบส่งและการจัดการเกี่ยวกับความสูญเสียในระบบส่ง ไฟฟ้า (Transmission 
access and losses arrangement) และจัดตั้ง Transmission Loss Factor Modification Group (TLMG) 
เป็นผู้ดำเนินการ 

3. กำหนดเกณฑ์จัดการความสมดุลระบบ (Balancing) และการชำระเงิน (Settlement)  

โครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้าในประเทศอังกฤษดังแสดงในรูปที่  5-90 จะเห็นได้ว่าผู้ผลิตไฟฟ้าราย
ใหญ่ในประเทศอังกฤษมีจำนวนประมาณ 37 ราย และมากกว่าร้อยละ 60 ของกำลังการผลิตไฟฟ้าที่ผลิต
ได้มากจากกลุ่มผู้ผลิตรายใหญ่ 6 รายซึ่งเรียกว่า Big Six ประกอบด้วย Scottish Power, SSE, E.ON UK, 
Centrica, RWE และ EDF Energy  

 
รูปที ่5-90 โครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้าในประเทศอังกฤษ [146] 

หมายเหต:ุ  

APX Group ได้ควบรวมกิจการกับ EEX Group เมื่อป ีพ.ศ. 2558 และปัจจุบันมีสถานะเป็นบริษัทย่อยในกลุ่ม EEX Group 

ด้วยโครงสร้างทางภูมิศาสตร์ของสหราชอาณาจักรทำให้เกิดการแบ่งเขตพื้นที่เป็น 2 ส่วน คือ พื้นที่
บนเกาะบริเตนใหญ่ (Great Britain) และประเทศไอร์แลนด ์ทำให้มีผู้ทำหน้าที่ SO ในสหราชอาณาจักร 2 ราย 
คือ GBSO รับผิดชอบในเกาะบริเตนใหญ่ และ EirGrid รับผิดชอบในส่วนของประเทศไอร์แลนด์ ซึ่ง TSO ทั้ง
สองรายจะรับผิดชอบในการบริหารสมดุลพลังงานผ่านกลไกของ Balancing market ของสหราชอาณาจักรที่มี
ชื่อเรียกว่า Single Electricity Market (SEM) ซึ่งบริหารงานโดย Single Electricity Market Operator ซึ่ง
เป็นตลาดกลางซื้อขายไฟฟ้าประเภท Gross Mandatory Pool กล่าวคือ ผู้ผลิตไฟฟ้าที่ส่งออกพลังงานไฟฟ้า
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ไปยังต่างประเทศเกินกว่า 10 เมกะวัตต์จะต้องเข้าร่วมเป็นสมาชิกในตลาดนี้ และในปัจจุบัน SEM อยู่ระหว่าง
การปรับเปลี่ยนเงื่อนไขบางประการให้สอดคล้องกับกฎ ระเบียบต่างๆ ในสหภาพยุโรปและ Network Code 
ต่างๆ ซึ่งจะเรียกช่ือใหม่ว่า I-SEM ซึ่งย่อมาจาก Integrated Single Electricity Market 

ในส่วนของระบบส่งไฟฟ้าแรงดันสูงนั้น National Grid Electricity Transmission plc (NGET) 
เป็นลงทุนและบริหารเองทั้งหมดในพื้นที่ประเทศอังกฤษ และแคว้นเวลส์ และทำหน้าที่เป็นผู้บริหารให้ในเขต
พื้นที่ประเทศสกอตแลนด์ โดยระบบส่งไฟฟ้าแรงดันกลางและแรงดันต่ำดำเนินการโดย 6 DSO ซึ่งรับผิดชอบ
ในเขต 14 พื้นที ่ 

การจัดต้ังกลไกซื้อขายไฟฟ้าในลักษณะต่างๆ  

1. ตลาดซื้อขายไฟฟ้า (Physical market) ดำเนินการโดยเอกชนซึ่งเป็นตลาดซื้อขายโดยตรง หรือ
เรียกว่า Over-The Counter: OTC หรือ ซื ้อขายผ่านตลาดกลางซื ้อขายไฟฟ้า เช่น European Power 
Exchange (EPEX SPOT) หรือ N2EX10 โดยซื้อขายได้ทั้งแบบ Day-ahead และ Intraday ปัจจุบันมูลค่าการ
ซื้อขายพลังงานผ่านตลาดกลางซื้อขายไฟฟ้า มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 5 

2. ตลาดการเงินเพื่อการซื้อขายอนุพันธ์ทางการเงินในการปิดความเสี่ยงด้านราคา เช่น NASDAQ 
OMX และ Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) 

3. Single Electricity Market (SEM) ซ ึ ่งเป็น Balancing market บริหารการซื ้อขายไฟฟ้า
ระหว่างเกาะบริเตนใหญ่กับประเทศไอร์แลนด์ด้วย 

ภาครัฐภายใต้ความรับผิดชอบของ Department of Energy and Climate Change (DECC) 
ในขณะนั้น (ปัจจุบันคือ Department for Business, Energy & Industrial Strategy (BEIS)) จึงมีแผนปฏิรูป
พลังงาน Electricity Market Reform (EMR) ในช่วงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2554 ซึ่งเป็นกลไกที่พัฒนาต่อยอด
เพื่อเป็นการแก้ปัญหา Imbalance Market Mechanism เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้ผลิตและผู้ใช้ไฟฟ้าพยายาม
บริหารสมดุลระหว่างการซื้อและการขายไฟฟ้าของตัวเอง ทำให้ภาพรวมพลังงานของประเทศอยู่ในภาวะสมดุล
และมีต้นทุนที่เหมาะสม (Affordability) โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่สำคัญ ดังนี้ 

▪ ภาพรวมการผลิตและใช้พลังงานของประเทศและแนวโน้มในอนาคต  

▪ นโยบายการให้ความสำคัญกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  

▪ โครงสร้างตลาดไฟฟ้า ซึ่งเอื้อต่อการลงทุนของโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติมากกว่าโรงไฟฟ้าที่ใช้
เชื้อเพลิงคาร์บอนต่ำอื่นๆ และไม่มีมาตรการกระตุ้นให้เกิดการลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนต่างๆ มากนัก 
เพราะลักษณะสำคัญของโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเป็น Intermittent คือ ไม่สามารถผลิตได้ต่อเนื่องและ
สม่ำเสมอ  

▪ โรงไฟฟ้าจำนวนมากจะหมดอายุและออกจากระบบใน พ.ศ. 2563 ขณะที่ความต้องการใช้
ไฟฟ้าในระยะยาวอาจเพิ่มขึ้นได้ถึง 2 เท่า การมีโรงไฟฟ้าประเภทอื่นด้วยจึงยังมีความสำคัญเพื่อสร้างความ
มั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศ  

 
10  N2EX เป็น Joint Venture ระหว่าง Nord Pool Spot และ Nasdaq OMX Commodities AS 
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▪ การซื้อขาย Energy ในตลาดค้าส่งไฟฟ้ามักจะเกิดปัญหาที่เรียกว่า “Missing Money” คือ
ราคาในตลาดค้าส่งไฟฟ้าไม่เพียงพอจะชดเชยมูลค่าเงินลงทุน จึงไม่ส่งสัญญาณการลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าใน
ระยะยาว 

5.3.6.2 นโยบายด้านพลังงานหมุนเวียน 

สืบเนื่องจากสภาวะโลกร้อน ประเทศในแถบยุโรปซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่ได้รับผลกระทบโดยตรงมี
ความตื่นตัวในการดำเนินมาตรการลดภาวะโลกร้อนในหลายมิติอย่างเป็นรูปธรรม และประเทศอังกฤษนับเป็น
ประเทศผู้นำในการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้าเพื่อให้สอดรับกับการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวผ่านการ
จัดตั้งหน่วยงานต่างๆ ขึ้นมารับผิดชอบโดยตรง เช่น การจัดตั้ง Department for Business, Energy and 
Industrial Strategy (BEIS) ใน พ.ศ. 2559 โดยการควบรวม Department for Business, Innovation and 
Skills (BIS) กับ Department of Energy and Climate Change (DECC) เข้าด้วยกัน เป็นต้น 

ใน พ.ศ. 2562 ประเทศอังกฤษเป็นประเทศแรกที่ประกาศนโยบาย Net-zero Greenhouse Gas 
Emission ใน พ.ศ. 2595 และผลของการดำเนินมาตรการอย่างจริงจังนับตั้งแต่ พ.ศ. 2533 จนถึงปัจจุบันทำ
ให้สัดส่วนก๊าซเรือนกระจกลดลงถึงสองในห้าส่วน โดยการปรับตัวลดลงของสัดส่วนก๊าซเรือนกระจกเริ่มเห็นได้
ชัดเจนตั้งแต่ พ.ศ. 2553 เพราะประเทศอังกฤษลดการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าถ่านหินและโรงไฟฟ้า
ก๊าซธรรมชาติ และได้เปลี่ยนโครงสร้างการผลิตพลังงานไฟฟ้าไปพึ่งพาพลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานลม 
พลังงานแสงอาทิตย ์และพลังงานชีวมวล เป็นต้น [147]  

National Grid ซึ่งทำหน้าที่ดูแลระบบไฟฟ้าของประเทศอังกฤษ ได้สรุปข้อมูลสัดส่วนการผลิต
ไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชนิดต่างๆ ในช่วงเดือนมกราคม ถึง เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นครั้งแรกที่มีสัดส่วน
การผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงไม่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจากมากกว่าการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงที่ก่อให้เกิดก๊าซ
เรือนกระจกและนับว่าบรรลุผลตามนโยบายพลังงานของประเทศอังกฤษ ดังแสดงในรูปที่ 5-91 ประกอบด้วย 
[148] 

▪ การผลิตไฟฟ้าจากเชื ้อเพลิงที ่ไม่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 48 
ประกอบด้วย การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนร้อยละ 24 โดยการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมที่
ในช่วงสิบปีที่ผ่านมามีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 1 เป็นร้อยละ 19 พลังงานนิวเคลียร์ร้อยละ 18 และการ
นำเข้าพลังงานไฟฟ้าจากต่างประเทศร้อยละ 6  

▪ การผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก คิดเป็นสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 47 
ประกอบด้วยเชื้อเพลิงประเภทถ่านหิน ซึ่งปรับลดสัดส่วนลงอย่างต่อเนื่องในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาจากร้อยละ 
30 คงเหลือร้อยละ 3 เชื้อเพลิงประเภทก๊าซธรรมชาติร้อยละ 41 และการนำเข้าพลังงานไฟฟ้าจากต่างประเทศ
ร้อยละ 3 

▪ การผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล คิดเป็นร้อยละ 5 
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รูปที ่5-91 สัดส่วนการผลิตพลังงานไฟฟ้าระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

การที่ประเทศอังกฤษให้ความสำคัญกับการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์นั้น จำเป็นต้องมีการส่งเสริมในส่วนของระบบกักเก็บพลังงานใน
ระดับที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนในศักยภาพการผลิตไฟฟ้า  เพื่อป้องกันเหตุการณ์ที่เคย
เกิดขึ้นในช่วง พ.ศ. 2561 ที่สภาพอากาศมีความผันผวน กระแสลมต่ำลงอย่างมีนัยสำคัญจนทำให้กังหันลมทั่ว
ประเทศอังกฤษผลิตไฟฟ้าได้น้อยกว่าร้อยละ 2 ของปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ทั้งประเทศ นับได้ว่าเป็นการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานลมได้น้อยที่สุดในรอบ 2 ปีก่อนหน้า [149] 

5.3.6.3 ทิศทางการซื้อขายไฟฟ้าจาก Prosumer ในรูปแบบ P2P 

ประเทศอังกฤษไม่มีการกำหนดคำนิยามสำหรับ “Prosumer” ที ่ชัดเจนและไม่มีการใช้คำว่า 
Prosumer ในรายงานสถิติที่จัดทำอย่างเป็นทางการ [150] ดังนั้นในการกล่าวอ้างถึง Prosumer จะพิจารณา
จากหลักการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นสำคัญ และอ้างอิงจากนิยามของคำว่า “Renewable self-consumer” ที่
กำหนดโดย European Union's Renewable Energy Directive II [151] 

“Renewable self-consumer’ means a final customer operating within its premises 
located within confined boundaries or where allowed by Member States, on other premises, 
who generates renewable electricity for its own consumption, and may store and sell 
selfgenerated renewable electricity, provided that, for non-household renewable self-
consumers, those activities do not constitute their primary commercial or professional 
activity” 

แม้ว่า Office of Gas and Electricity Markets (Ofgem) ได้เปิดให้มีการพัฒนาโครงการผลิตภัณฑ์
พลังงาน และ/หรือ บริการในรูปแบบใหม่ รวมถึงรูปแบบธุรกิจที่รองรับซื้อขายไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับ Prosumer 
ภายใต้กรอบของ Sandbox มาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 แต่ปัจจุบันการซื้อขายไฟฟ้าในรูปแบบ 
Peer-to-Peer ยังเป็นธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการตามกฏหมาย  

ในรายงานฉบับนี้จึงจะกล่าวถึงการดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับ Prosumer ที่ประเทศอังกฤษได้
เคยดำเนินการใน 2 ลักษณะ คือ  
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1. นโยบายส่งเสริมธุรกรรม Prosumer ในรูปแบบ Prosumer to Grid (P2G)  

2. โครงการพัฒนาและโครงการทดลองที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P ภายใต้กรอบ 
Sandbox ของ Ofgem 

5.3.6.3.1 นโยบายส่งเสริม Prosumer ในรูปแบบ Prosumer to Grid (P2G) [150] 

ในการพิจารณานโยบายพลังงานของประเทศอังกฤษที่เป็นไปในทิศทางที่เอื้อประโยชน์ต่อการ
เกิดขึ้นของ Prosumer นั้นอ้างอิงจากนโยบายการส่งเสริมการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของไมโครกริด เพราะเป็นการส่งเสริมให้เกิดผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนราย
ย่อย ซึ่งต่อมาผู้ผลิตไฟฟ้ากลุ่มนี้ได้เปลี่ยนบทบาทเป็น Prosumer ตามแรงกระตุ้นจากนโยบายต่างๆ ของ
ภาครัฐ โดยสรุปนโยบายที่สำคัญ เช่น 

นับตั้งแต่ พ.ศ. 2545 ประเทศอังกฤษได้ใช้มาตรการส่งเสริมให้มี Prosumer ในรูปแบบเงินให้
เปล่า (Grant) โดยโครงการที่มีบทบาทสำคัญ คือ Major Photovoltaics Demonstration Programme ซึ่ง
เริ่มดำเนินการใน พ.ศ. 2545 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อการผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ และ Clear Skies Programme Low Carbon ซึ่งเริ่มดำเนินการใน พ.ศ. 2545 เช่นกัน 
เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาระบบการผลิตไฟฟ้าขนาดไมโคร ซึ่งต่อมาใน พ.ศ. 2549 ทั้งสองโครงการถูก
ยกเลิก และรัฐบาลได้ออกโครงการ Low Carbon Buildings Programme ขึ้นมาแทนโดยยังคงเป็นรูปแบบ
เงินให้เปล่า (Grant) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาระบบการผลิตไฟฟ้าขนาดไมโครในบ้านที่อยู่อาศัยหรือ
อาคารขององค์กรที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการหากำไร  

อย่างไรก็ดีผลการดำเนินมาตรการกระตุ้นการลงทุนในช่วง พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2552 ไม่สามารถ
กระตุ้นให้เกิดกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าในพลังงานหมุนเวียนได้อย่างมีนัยสำคัญเพราะยังไม่มีอัตราค่าไฟฟ้าที่กำหนดให้
เป็นพิเศษสำหรับไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียนต่างๆ แม้ว่าการดำเนินโครงการจะไม่ประสบผลสำเร็จมาก
นักแต่ประเทศอังกฤษได้กำหนดกรอบการบริหารการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กที่เรียกว่า  
Microgeneration Certification Scheme ไว้เป็นบรรทัดฐาน  

ต่อมาใน พ.ศ. 2553 รัฐบาลประเทศอังกฤษได้ประกาศอัตราค่าไฟฟ้า Feed-in Tariff (FiT) 
สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนซึ่งมีลักษณะสำคัญ 2 ประการ คือ  

1. อัตราค่าไฟฟ้าจะแตกต่างกันไปตามกำลังการผลิตติดตั้ง ซึ่งในกรณีของระบบการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์ ดังแสดงในตารางที่ 5-31 แยกเป็นกลุ่มต่างๆ ดังนี้ 1) ต่ำกว่า 10 กิโลวัตต์ 2) สูงกว่า 
10 กิโลวัตต์ แต่ไม่เกิน 50 กิโลวัตต์ 3) สูงกว่า 50 กิโลวัตต์ แต่ไม่เกิน 250 กิโลวัตต์ 4) สูงกว่า 250 กิโลวัตต์ 
แต่ไม่เกิน 1 เมกะวัตต ์5) เกินกว่า 1 เมกะวัตต ์6) ระบบ Stand-alone ซึ่งอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับกำลังการผลิต
ขนาดเล็กจะสูงกว่ากำลังการผลิตขนาดใหญ่ 

2. ในแต่ละกลุ่มจะกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าแยกย่อยเป็น 3 กลุ่ม คือ Higher, Middle และ Lower 
ซึ่งมีเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง ดังนี ้
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▪ หลักเกณฑ์เรื่อง Energy Performance Certificate สามารถแสดงได้ดังรูปที่ 5-92 โดย
ในการประเมินค่าประสิทธิภาพอ้างอิงตาม Standard Assessment Procedure (SAP) เพื่อกำหนดระดับการ
ประหยัดพลังงาน ดังนี ้

 

 

EPC rating A = 92-100 SAP points (most efficient)  ได้รับ Higher  

EPC rating B = 81-91 SAP points ได้รับ Higher 

EPC rating C = 69-80 SAP points ได้รับ Higher 

EPC rating D = 55-68 SAP points ได้รับ Higher 

EPC rating E = 39-54 SAP points 

EPC rating F = 21-38 SAP points 

EPC rating G = 1-20 SAP points (least efficient) 

รูปที่ 5-92 EPC rating bands [152] 

▪ การกำหนดอัตราค่าไฟฟ้า : กำลังการผลิตรวมทั ้งหมดของผู ้ติดตั ้งในทุก  ๆ สถาน
ประกอบการจะต้องไม่เกิน 250 กิโลวัตต ์และกำหนดเงื่อนไข ดังนี ้

- Higher : ได้รับ EPC - Level D ขึ ้นไป ก่อนวันที่ทำการติดตั ้ง และผู้เป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์บริหารโครงการไม่เกิน 25 พื้นที่ 

- Middle : ได้รับ EPC - Level D ขึ ้นไป ก่อนวันที่ทำการติดตั้ง และผู้เป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์บริหารโครงการต้ังแต ่25 พื้นที่ขึ้นไป 

- Lower ไม่ได้รับ EPC - Level D ขึ้นไป ก่อนวันที่ทำการติดต้ัง 

ผลจากการประกาศอัตราค่าไฟฟ้า FIT ดังกล่าวนอกจากจะกระตุ้นให้เกิดการลงทุนโดยผู้ใช้ไฟฟ้า
และผู้ประกอบการแล้ว ยังนำไปสู่แนวคิด “Free Solar” หรือ “Rent A Roof” ซึ่งโดยหลักการคือ เจ้าของ
หลังคาจะได้รับค่าเช่าหลังคาและได้ใช้ไฟฟ้าที่ผลิตได้  แต่นักลงทุนซึ่งเป็นผู้เช่าหลังคานั้นจะได้รับรายได้ค่า
ไฟฟ้าในอัตรา FIT โดยต้องจ่ายค่าเช่าหลังคา ซึ่งหลักการลงทุนนี้ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายมาก ทำให้ 
DECC ต้องทบทวนอัตรา FIT ใหม่ที่เหมาะสมเพราะมีประเด็นที่เป็นข้อถกเถียงว่าอัตรา FIT ดังกล่าวนั้นสูง
เกินไป ซึ่งในที่สุด DECC ได้ประกาศลด FIT ลง และยังคงปรับลดอัตรา FIT ดังกล่าวอีกหลายครั้ง ดังแสดงใน
ตารางที ่5-31 
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ตารางที ่5-31 อัตรา Generation and Export Tariff 

Tariff Description PV 
Tariff 
Level 

1 Apr to 
30 Jun 
2018 

1 Jul to 
30 Sep 
2018 

1 Oct to 
31 Dec 
2018 

1 Jan to 
31 Mar 
2019 

Solar photovoltaic (other than stand-
alone) with total installed capacity of 
10 kW or less 

Higher 4.01 3.93 3.86 3.79 
Middle 3.61 3.54 3.47 3.41 
Lower 0.31 0.25 0.20 0.15 

Solar photovoltaic (other than stand-
alone) with total installed capacity 
greater 10 kW but not exceeding 50 kW 

Higher 4.25 4.17 4.11 4.03 
Middle 3.83 3.75 3.70 3.63 
Lower 0.31 0.25 0.20 0.15 

Solar photovoltaic (other than stand-
alone) with total installed capacity 
greater 50 kW but not exceeding 250 
kW 

Higher 1.85 1.79 1.75 1.69 
Middle 1.67 1.61 1.58 1.52 
Lower 0.31 0.25 0.20 0.15 

Solar photovoltaic (other than stand-
alone) with total installed capacity 
greater 250 kW but not exceeding 1 
MW 

 1.50 1.43 1.38 1.33 

Solar photovoltaic (other than stand-
alone) with total installed capacity 
greater 1 MW 

 0.31 0.25 0.20 0.15 

Stand-alone solar photovoltaic  0.15 0.13 0.10 0.07 
Source: www.ofgem.gov.uk 

นอกจากนี้ยังมีมาตรการสนับสนุนที่เรียกว่า “Green Deal” ซึ่งมีเป้าหมายเกี่ยวกับมาตรการ
อนุรักษ์พลังงานโดยการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพ หรือการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อการ
ผลิตความร้อนหรือพลังงานไฟฟ้า เป็นต้น การดำเนินการแบ่งเป็น 2 ระยะ  

ระยะที่  1 : Energy Conservation Loan เร ิ ่มดำเนินโครงการใน พ.ศ. 2556 ซ ึ ่งม ีหลาย
โปรแกรมสำหรับเจ้าของบ้านเรือน ผู้เช่า และภาคธุรกิจ โดยหลักการคือการนำผลประหยัดจากต้นทุนพลังงาน
ที่ต่ำลงมาเป็นแหล่งเงินที่จะชำระเงินกู้ยืม แต่การดำเนินโครงการดังกล่าวไม่ประสบผลสำเร็จเท่าใดนัก เพราะ
การพิจารณาอนุมัติยังพิจารณาคุณสมบัติทางเครดิต อัตราดอกเบี้ยในโครงการ คือ ร้อยละ 6.92 ซึ่งจัดว่า
ค่อนข้างสูง และการคำนวณผลประหยัดจะต้องจัดทำประมาณการค่าพลังงานในอนาคตตาม Baseline เดิม 
เปรียบเทียบกับค่าพลังงานที ่ลดลงจากการลงทุน ซึ ่งมีรายละเอียดที ่ซับซ้อนเกินกว่าที ่ผู ้ใช้ไฟฟ้าหรือ
ผู้ประกอบการรายย่อยจะดำเนินการเองได้ 

ระยะที ่2 :  Grant ซึ่งเริ ่มดำเนินโครงการในปี พ.ศ. 2557 แต่โครงการได้ถูกยกเลิกในเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2558 
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5.3.6.3.2 การดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ Prosumer 

ในการประเมินกำลังการผลิตของ Prosumer ในประเทศอังกฤษนั้นมีข้อจำกัดสำคัญ เนื่องจาก
ไม่มีข้อกำหนดในการติดตั้งมิเตอร์สำหรับการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ โดยประเทศอังกฤษได้เริ่มดำเนินโครงการ 
Trail Project เพื่อการติดตั้งสมาร์ทมิเตอร์ในป ีพ.ศ. 2557  

ในส่วนของใบอนุญาตต่างๆ นั้น General Permitted Development Order (GPDO) ได้ผ่อน
ผันให้การติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับภาคประชาชน หากไม่ใช่การติดตั้งในพื้นที่อนุรักษ์หรืออาคารที่ได้
ขึ้นทะเบียนไว้กับภาครัฐ และในกรณีกำลังการผลิตติดตั้งต่ำกว่า 3.68 กิโลวัตต์ ไม่ต้องได้รับอนุญาตจาก 
Distributor Network Operator (DNO) ก่อนการเชื ่อมต่อ แต่ต้องแจ้งให้ทราบและนำส่ง Installation 
Commissioning Confirmation Form ภายใน 28 วันนับจากวันที่เชื่อมโยง  

สำหรับการผลักดันให้เกิดธุรกรรม P2P ในเชิงพาณิชย์นั้น Ofgem ได้ดำเนินการในลักษณะ 
Regulatory Sandbox ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 โดยแบ่งกรอบระยะเวลาการดำเนินงานเป็น 2 ช่วง 
ซึ่งในส่วนโครงการที่เกี่ยวข้องกับ P2P นั้นอยู่ในช่วงการดำเนินงานระยะที่ 1 ซึ่งแบ่งเป็น 2 โครงการ คือ  

1. Piclo Project ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับการซื้อขายไฟฟ้าที่เป็น  Online 
Marketplace  

2. P2P Trail Projects ซึ่งเป็นโครงการทดสอบการซื้อขายไฟฟ้าในชุมชนผ่านแพลตฟอร์ม โดย
กำหนดโครงการเป้าหมาย 2 โครงการ 

5.3.6.4 โครงการในระยะนำร่อง / โครงการสาธิต 

5.3.6.4.1 Piclo Project 

เมื ่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 DECC ร่วมกับ Nominet Trust, Climate-KIC, Good Energy 
และ Eden Project.และกลุ ่มผู ้เชี ่ยวชาญในภาคส่วนต่างๆ ได้ให้เง ินสนับสนุนโครงการสาธิตภายใต้ 
Regulatory Sandbox ของ Open Utility เพื่อการพัฒนาแพลตฟอร์มชื่อ Piclo ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสำหรับ
การซื้อขายแบบ P2P โครงการนี้ดำเนินงานโดยบริษัทในกลุ่มของ Open Energy ชื่อ Piclo Energy Limited 
ในวงเงิน 500,000 ปอนด์สเตอลิง คิดเป็นเงินไทยประมาณ 20 ล้านบาท (คำนวณที่ 1 ปอนด์สเตอลิง เท่ากับ 
40 บาท) เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับการซื้อขายไฟฟ้าแบบ Peer-to-peer โดยกำหนดกรอบเวลาพัฒนา
ระบบซอฟต์แวร์เป็นเวลา 12 เดือน และกรอบเวลาทดสอบระบบการซื้อขายไฟฟ้าเป็นเวลา 6 เดือน เริ่มตั้งแต่
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึง เดือนเมษายน พ.ศ. 2559 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 37 ราย ทั้งจากใน
ประเทศอังกฤษ แคว้นเวลส์ และประเทศสกอตแลนด ์โดย Good Energy ซึ่งเป็นผู้จำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนทั้งหมดได้เชิญชวนให้ผู้ใช้ไฟฟ้าที่เป็นคู่สัญญากับ Good Energy ที่ติดตั้งมิเตอร์ที่รายงานผลในคาบ 
30 นาทีสามารถเข้าร่วมโครงการได้ โดยหลักการทำงานของ Piclo สรุปได้ดังนี ้

▪ ผู้ผลิตไฟฟ้า ทำหน้าที่ควบคุมการผลิตไฟฟ้าโดยจะทราบว่าไฟฟ้าของตนถูกจัดสรรให้กับผู้ซื้อ
ไฟฟ้ารายใด 

▪ ผู้ซื้อไฟฟ้า สามารถจัดลำดับผู้ผลิตไฟฟ้าที่ประสงค์จะต้องการซื้อไฟฟ้าได้ 
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▪ Piclo ทำหน้าที่จับคู่ผู ้ผลิตไฟฟ้าและผู้ซื้อไฟฟ้าตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงที่ตั ้งทาง
กายภาพและปัจจัยอื่นๆ และส่งข้อมูลการวิเคราะห์ให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง 

▪ Good Energy ทำหน้าที ่ด ูแลสัญญาต่างๆ ตรวจวัดผลการซื ้อขาย เรียกเก็บค่าไฟฟ้า 
ให้บริการต่างๆ แก่ผู้ซื้อไฟฟ้า และจัดหาพลังงานไฟฟ้าส่วนที่ขาด 

ตัวอย่างการแสดงผลจากการทดสอบซื้อขายไฟฟ้าในช่วงวันที่ 8 - 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
ของผู้ใช้ไฟฟ้ารายหนึ่งในโครงการ Eden Project ที่เมือง Cornwall จะเห็นได้ว่ากราฟด้านบนแสดงถึงกำลัง
การผลิตเสนอขายของผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ำ มีส่วนที่จับคู่ได้กับคำสั่งซื้อของลูกค้า (กราฟสีส้ม) ได้ถึงร้อย
ละ 39 ของความต้องการซื้อไฟฟ้าของลูกค้า และส่วนกำลังการผลิตที่จับคู่ไม่ได้แสดงในกราฟสีเทา 

รูปที่ 5-93 แสดงถึงคำสั่งซื้อไฟฟ้า โดยส่วนที่จับคู่ได้กับการซื้อไฟฟ้าพลังงานน้ำ (กราฟสีส้ม) 
แสดงด้วยกราฟสีน้ำเงิน และลูกค้ารายนี้ยังซื้อพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ อีกด้วย คือ ซื้อ
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย ์(กราฟสีเหลือง) พลังงานลม (กราฟสีเขียว) และพลังงานอื่นๆ (กราฟสีเทา) 

 
รูปที ่5-93 ตัวอย่างการแสดงผลการจับคู่คำสั่งซื้อขายโดย Piclo [153] 

ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 Business, Energy and Industrial Strategy (BEIS) ได้ให้เงิน
สนับสนุนในวงเงิน 1.9 ล้านปอนด์สเตอลิง คิดเป็นเงินไทยประมาณ 76 ล้านบาท (คำนวณที่ 1 ปอนด์สเตอลิง 
เท่ากับ 40 บาท) แก่ Open Utility เพื่อพัฒนาโครงการชื่อ Piclo Flex ซึ่งโครงการนี้มิใด้เป็นแพลตฟอร์ม
สำหรับการซื้อขายแบบ P2P แต่มีเป้าหมายในการทดสอบระบบการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างผู้ดำเนินการระบบ
จำหน่ายไฟฟ้า (Distribution Network Operator - DNO) จำนวน 6 ราย กับผู้ผลิตไฟฟ้าที่ได้รับการคัดเลือก
ในฐานะ Flexibility Provider ในแต่ละเขตพื้นที่ ซึ่งการทดสอบดำเนินการในช่วง พ.ศ. 2561/2562 โดยมี
กำลังการผลิตที่ซื้อขายซึ่งเรียกว่า Flexibility Capacity สูงถึง 456 เมกะวัตต ์สรุปผลการศึกษาที่สำคัญ ดังนี ้ 

▪ ขอบเขตการเข้าร่วมโครงการของ 6 DNOs มีความแตกต่างกันดังแสดงในตารางที่ 5-32 โดย
มีเพียง 2 รายเท่านั้นที่จะเข้าไปทำธุรกรรมในแพลตฟอร์มด้วย คือ UKPN และ SPEN  
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ตารางที ่5-32 ขอบเขตการเข้าร่วมโครงการ Piclo Flex 

Distribution Network Operator Use of feature 
Flex requirement 

uploaded 
Total Capacity 

advertised (MW) 

UK Power Networks (UKPN) Visibility and 
Auctions 

28 103 

Scottish and Southern Electricity 
Networks (SSEN) 

Visibility 6 50.5 

Electricity North West Limited 
(ENWL) 

Visibility 5 8.4 

SP Energy Networks (SPEN) Visibility and Auction 11 116 

Northern Powergrid (NPg) Visibility 10 12.5 

Western Power Distribution (WPD) Visibility 13 165.4 

Total 73 455.8 

 

▪ ผู้เข้าร่วมโครงการ : เนื่องจากขอบเขตในการดำเนินโครงการของ Piclo Flex ค่อนข้างกว้าง 
โครงสร้างผู้มีส่วนร่วมในโครงการทดสอบครั้งนี้มีความหลากหลายมาก ดังแสดงในรูปที ่5-94 และอ้างอิงข้อมูล 
ณ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562 สามารถจัดกลุ่ม Flexibility Provider ได้ดังนี้ 1) กลุ่มผู้รวบรวมกำลังการ
ผลิต (Aggregator) ร้อยละ 39.2 2) กลุ่มผู้เก็งกำไรและอื่นๆ ร้อยละ 35.4 3) ชุมชนและท้องถิ่น ร้อยละ 8.5 
4) ผู ้จำหน่ายไฟฟ้ารายปลีก ร้อยละ 8 5) ยานยนต์ไฟฟ้าและสถานีอัดประจุไฟฟ้า ร้อยละ 4.7 และ 6) 
ภาคอุตสาหกรรมและเอกชน ร้อยละ 4.2 

 
รูปที ่5-94 Piclo Flexibility Marketplace Structure 

ในส่วนการจัดกลุ่มกำลังการผลิตที่เสนอขายจำแนกตามประเภทเทคโนโลยีนั้นอ้างอิงจากข้อมูล
กำลังการผลิตติดตั้ง ณ วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ของผู้ผลิตไฟฟ้าที่สมัครเข้าร่วมโครงการ คิดเป็นกำลัง
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การผลิตติดตั้งทั้งสิ้น 4,442 เมกะวัตต์ ซึ่งจะเห็นได้ว่าระบบกักเก็บพลังงานมีจำนวนหน่วยสูงมากที่สุดถึง
ประมาณ 1,800 หน่วย นั้นมีกำลังการผลิตเพียงประมาณ 400 เมกะวัตต ์ในขณะที่ระบบผลิตไฟฟ้าน้ันมีหน่วย
ผลิตประมาณ 350 หน่วยและมีกำลังการผลิตของระบบผลิตไฟฟ้าจำนวน 3,429 เมกะวัตต์ ดังแสดงในรูปที่  
5-95 

 
รูปที ่5-95 Piclo Flexibility Capacity 

รูปที ่5-96 แสดงผลจากการดำเนินโครงการพบว่าจากกำลังการผลิตของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ 
4,442 เมกะวัตต์ (พื้นที่สีน้ำเงิน) นั้น มีเพียง 116 เมกะวัตต์ที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดโดย DNOs ในการ
เข้ามาทำธุรกรรมได้ (พื้นที่สีเขียว) โดยกำลังการผลิตที่พร้อมขาย 340 เมกะวัตต์ (พื้นที่สีส้ม) ไม่ได้ถูกคัดเลือก
ให้ทำการซื้อขายนั้นจัดเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพ ซึ่งหากไปปรับปรุงให้คุณสมบัติผ่านเกณฑ์ที่กำหนดก็จะสามารถ
เข้ามาทำการซื้อขายได ้

 
รูปที ่5-96 Capacity of Assets Uploaded and Advertised for Flexibility Competitions 

▪ ผลการดำเนินโครงการ : จากการที่ทั้ง 6 DNOs ได้นำข้อมูลผู้ผลิตไฟฟ้าในพื้นที่เข้าไปใน
ระบบ Piclo Flex นั้นทำให้เห็นมิติของข้อมูลเพื่อประกอบการวางแผนบริหารงานได้หลายประการ เช่น การ
แสดงตำแหน่งที ่ตั ้งของผู ้ผลิตไฟฟ้าลงบนแผนที ่เดียวกันทำให้เห็นจุดที ่เป็นคอขวดของระบบส่งไฟฟ้า  
(Network Congestion) และผลการศึกษาในเรื่อง Breakdown of Flexibility Requirements (รูปที่ 5-97) 
ยังแสดงให้เห็นว่าการเปิดให้มีการซื้อขายไฟฟ้าในชุมชน นอกจากจะช่วยให้การบริหารอุปสงค์และอุปทาน
พลังงานไฟฟ้ามีประสิทธิภาพดีขึ้นแล้ว ยังมีส่วนช่วยชะลอแผนการลงทุนในระบบส่งไฟฟ้าลงได้ ร้อยละ 45.2 
และมีส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่ไม่เป็นไปตามแผนงาน  (Unplanned 
Interruption) ได้ถึงร้อยละ 26  
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รูปที ่5-97 Breakdown of Flexibility Requirements 

5.3.6.4.2 P2P Trial Projects 

นับตั ้งแต่ พ.ศ. 2560 Ofgem ได้อนุญาตให้ดำเนินโครงการทดสอบ P2P Trading หลาย
โครงการ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในช่วงของการดำเนินโครงการ อันประกอบด้วย การพัฒนาโปรแกรม การทดสอบการ
ซื้อขายในพื้นที่โครงการตัวอย่าง และการสรุปผลนำเสนอให้ Ofgem พิจารณา ซึ่งจากการสืบค้นพบข้อมูลที่
เปิดเผยในแหล่งสาธารณะไม่มากนัก  

ในที่นี้ สถาบันฯ จะกล่าวถึงเฉพาะโครงการที่ดำเนินการโดย Électricité de France (EDF) 
[154] โดยโครงการนี ้ดำเนินการในลักษณะกิจการค้าร่วม  (Consortium) โดย EDF Energy R&D UK, 
Electron, PassivSystems, Repowering London และ University College London เพื่อดำเนินโครงการ
ทดสอบการซื้อขายไฟฟ้าในลักษณะการซื้อขายระหว่างเพื่อนบ้าน โดยเรียกโครงการนี้ว่า CommUNITY - 
Community Urban Neighbourhoods Internal Trading of energy ซึ ่งสรุปบทบาทของผู ้ร ่วมพัฒนา
โครงการ ดังนี ้

EDF Energy R&D UK ทำหน้าท ี ่ผ ู ้บร ิหารโครงการ  กำหนด P2P trading 
algorithms และพัฒนาแอปพลิเคช่ัน 

EDF Energy ทำหน้าที่เก็บข้อมูลจากการตรวจวัดจากมิเตอร์ เรียกเก็บ
ค่าไฟฟ้า และการทำนิติกรรมเชิงพาณิชย์ต่างๆ  

Electron   พัฒนา P2P Software platform 

Repowering London ทำหน้าที่จัดหาโครงการที่เข้าร่วมการทดสอบ 

University College of London ทำหน้าที่ศึกษาปัจจัยทางสังคมและพฤติกรรม 

โดยมีโครงสร้างธุรกรรมดังแสดงในรูปที่ 5-98  

▪ ผู้ผลิตไฟฟ้าและผู้ซื้อไฟฟ้าบันทึกข้อมูลธุรกรรมลงใน CommUNITY Platform (เส้นประสี
ม่วง) โดยระบบจะประมวลผลแจ้งให้คู่สัญญาทราบเพื่อการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน  และ Platform จะ
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ทำหน้าที่เสมือน (Virtual) เป็นตัวกลางในการรับไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อไฟฟ้า (เส้นประสีแดง) 
พร้อมแจ้งรายละเอียดธุรกรรมให้ eDF ในฐานะผู้จำหน่ายไฟฟ้ารายย่อยทราบ (เส้นประสีม่วง) 

▪ ในทางส่งมอบไฟฟ้าจริง (เส้นสีแดง) นั้น eDF จะยังคงทำหน้าที่เป็นตัวกลางหลัก กล่าวคือ 
ผู้ผลิตไฟฟ้าจะจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบของ eDF และในกรณีที่ปริมาณไฟฟ้าไม่เพียงพอต่อการส่งมอบ eDF จะเป็น
ผู้จัดหาพลังงานส่วนขาดจากตลาดขายส่งไฟฟ้า โดย การจ่ายไฟฟ้าให้แก่ผู้ซื้อไฟฟ้าจะส่งออกจากระบบของ 
eDF เช่นกัน  

▪ การชำระเงินตามธุรกรรม (เส้นสีเขียว) ดำเนินการโดย eDF ทั้งหมด โดยองค์ประกอบของค่า
ไฟฟ้า คือ Energy costs, Non-energy costs และ Supplier margin 

 
รูปที ่5-98 Licensing option for CommUNITY - Ofgem Sandbox [155] 

ระยะเวลาทดสอบ : 6 เดือน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561  

สถานที่ : Elmore House ซึ่งเป็นอาคารที่พักอาศัย 62 ห้องพัก ตั้งอยู่ที ่Brixton, London โดย
อาคารที่ทดสอบมีการติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์บนดาดฟ้าอาคาร กำลังการผลิต
ติดตั้ง 37 กิโลวัตต์และมีระบบกักเก็บพลังงาน ซึ่งผู้พักอาศัยในอาคารสามารถซื้อขายไฟฟ้าระหว่างกันได้โดย 
Blockchain Platform ที่สามารถใช้งานได้ผ่านแอปพลิเคช่ันในโทรศัพท์มือถือ  

5.3.6.5 สรุปประเด็นสำคัญของประเทศอังกฤษ 

ประเทศอังกฤษยังอยู่ในช่วงของการศึกษาแนวทางการส่งเสริมให้เกิด Innovation Service ในภาค
ธุรกิจไฟฟ้า โดยเปิดให้ผู้มีส่วนร่วมนำเสนอโครงการเพื่อดำเนินงานภายใต้โครงการ Innovation Link ตั้งแต่ 
พ.ศ. 2560 ซึ่งการศึกษาความเป็นไปได้ในการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P น้ันเป็นส่วนหน่ึงของการดำเนินโครงการ
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ดังกล่าว โดยเพิ่งจบระยะเวลาการทดสอบไปเมื่อปลาย พ.ศ. 2562 และยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลผลการ
ดำเนินงาน  

ปัจจุบันธุรกรรมการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P จึงยังเป็นเพียงโครงการสาธิตและไม่มีการดำเนินการใน
เชิงพาณิชย์แต่อย่างใด  
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5.4 รวบรวมและวิเคราะห์รูปแบบ/แนวทางธุรกิจภายใต้การซื ้อขายแบบ P2P ที ่มีการ
ดำเนินการนำร่องในปัจจุบัน มีแผนดำเนินงานในประเทศ และโครงการภายใต้ 
Sandbox ของสำนักงาน กกพ. 

เนื่องจากการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในประเทศไทย 
ในหัวข้อนี้ จึงเป็นการรวบรวมข้อมูลของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P 
ภายใต้โครงการทดสอบนวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการด้านพลังงาน หรือ โครงการภายใต้ 
Sandbox ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน 

5.4.1 โครงการทดสอบนวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการด้านพลังงาน 

โครงการทดสอบนวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการด้านพลังงาน  หรือ โครงการ
ภายใต้ Sandbox ของสำนักงาน กกพ. มีโครงการที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P 
ที่ผ่านการอนุมัติทั้งสิ้น 8 โครงการ โดยสถาบันฯ ได้รับอนุญาตให้เข้าสัมภาษณ์ทั้งสิ้น 5 โครงการ โดยในหัวข้อ
นี้เป็นการสรุปข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบธุรกิจ ในส่วนรายละเอียดในการสัมภาษณ์ผู้ดำเนินโครงการ
อยู่ในบทการจัดสัมมนาและการประชุมของรายงานฉบับนี้ 

5.4.1.1 โครงการบริหารจัดการพลังงาน T77  

รายละเอียดของโครงการ 

โครงการบริหารจัดการพลังงาน T77 หรือ ทาวน์สุขุมวิท 77 ชื ่อเต็มมาจาก Sansiri Town 
Sukhumvit 77 ได้เปิดตัวโครงการเมื่อวันที่  21 สิงหาคม พ.ศ. 2559 โดยบริษัทแสนสิริ จำกัด (มหาชน) 
ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของไทย ร่วมกับ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) บริษัทในเครือบางจาก ร่วมกันดำเนิน
โครงการนำร่อง ในพื้นที่โครงการทาวน์สุขุมวิท 77 (T77) เพื่อศึกษาแนวทางปฎิบัติในการซื้อขายไฟฟ้าแบบ 
P2P-Direct ระหว่าง Prosumer ประเภทอาคารพาณิชย์ (Commercial building) ที่มีการติดตั้งระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์บนหลังคา และกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทอาคารสูง เช่น อะพาร์ตเมนต์และคอนโด ผ่าน
เทคโนโลย ีBlockchain โดยมีเป้าหมายที่จะให้เป็นโครงการต้นแบบในการพัฒนาระบบซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P 
บนโครงข่ายไฟฟ้าระบบจำหน่ายและเป็นต้นแบบชุมชนพลังงานสีเขียวอัจฉริยะตามแนวคิด  Green 
Sustainable Living เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้ไฟฟ้าที่หลากหลาย อาทิเช่น ห้างสรรพสินค้า โรงเรียน และ
โรงพยาบาล รวมถึงผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มผู้อยู่อาศัยบนอาคารต่างๆ  

ปัจจุบันโครงการฯ ได้ดำเนินการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาของอาคาร
ต่างๆ ภายในพื้นที่โครงการ T77 ไปแล้ว ในช่วงปี พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา โดยมีกำลังการผลิตติดตั้งรวมทั้งหมด 
635 กิโลวัตต์ แบ่งสัดส่วนเป็น ห้างสรรพสินค้า Habito mall 54 กิโลวัตต์ โรงเรียนนานาชาติบางกอกเพรพ 
(Bangkok Prep International School) 413 กิโลวัตต์ และ พาร์ค คอร์ท คอนโดมิเนียม (Park Court 
Condominium) 168 กิโลวัตต์ รวมถึงโรงพยาบาลฟันเป็นผู้เข้าร่วมการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P ในโครงการฯ 
นอกจากนี้ยังมีระบบกักเก็บพลังงานภายในโครงการ สำหรับในกรณีที่มีไฟฟ้าส่วนเกินเหลือจากการขายเข้า
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ระบบ P2P แล้ว ไฟฟ้าส่วนนั้นก็จะขายให้ระบบกักเก็บพลังงานเพื่อเก็บไว้ขายในเวลาอื่นๆ และหากระบบกัก
เก็บพลังงานเต็ม ไฟฟ้าก็จะถูกส่งขายเข้าระบบของการไฟฟ้านครหลวงตามลำดับ 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพื่อศึกษาและทดสอบระบบการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P ระหว่าง Prosumer และ ผู้ใช้ไฟฟ้า
ภายใต้พฤติกรรมของผู้ใช้ไฟฟ้าที่หลากหลาย อาทิเช่น ห้างสรรพสินค้า โรงเรียน และโรงพยาบาล รวมทั้ง ผู้ใช้
ไฟฟ้ากลุ่มผู้อยู่อาศัยบนอาคารสูงผ่านระบบ Blockchain บนโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงภายใน
ชุมชน T77  

2. เพื่อศึกษาแนวทางการกำหนดอัตราค่าผ่านทาง (Wheeling charge) ที่เหมาะสมต่อผู้ใช้ไฟฟ้า
ประเภทอาคารพาณิชย์และผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มผู้อยู่อาศัยบนอาคารสูง และเพื่อเป็นต้นแบบในการกำหนดอัตรา
บริการโครงข่ายไฟฟ้าที่เหมาะสมต่อการใช้ระบบจำหน่ายของการไฟฟ้านครหลวง 

3. เพื่อศึกษาแนวทางการจัดเก็บภาษี นำส่งภาษี และนำส่งภาษีของผู้ใช้ไฟฟ้าที่เข้าระบบ P2P ของ
ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทนิติบุคคล โรงเรียน นิติบุคคลอาคารชุด บริษัทมหาชน บริษัทมหาชน เป็นต้น 

ขอบเขตพื้นที่โครงการ: พื้นที่โครงการ T77 ตั้งอยู่บนถนน สุขุมวิท 77 แขวง พระโขนงเหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร 10110 

สถานะการดำเนินโครงการ (ณ เวลาที่รวบรวมข้อมูล หรือการสัมภาษณ์/ประชุม): อยู่ระหว่างรอลงนาม
ยืนยันการดำเนินโครงการอย่างเป็นทางการจากสำนักงาน กกพ. โดยมีกรอบระยะเวลาดำเนินการ 24 เดือน 

รูปแบบของโครงการ: การซื้อขายไฟฟ้าระหว่างผู้ใช้ไฟฟ้าและ Prosumer แบบ Direct P2P 

รูปแบบการซื้อขาย: Community model 

ประเภทตัวกลาง: Platform operator 

แหล่งเงินทุน: บริษัท บีซีพีจ ีจำกัด (มหาชน) เป็นผู้ลงทุนในโครงการทั้งหมด 

อุปกรณ์หลัก: ระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์บนหลังคา ระบบกักเก็บพลังงาน ระบบสมาร์ทมิเตอร์ 
แพลตฟอร์มการซื้อขายไฟฟ้าบนเทคโนโลยี Blockchain 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและบทบาทสำคัญ: 

▪ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้พัฒนาโครงการ ดูแลการซื้อขายไฟฟ้าบนแพลตฟอร์ม ติดต่อ
ประสานงานและส่งข้อมูลธุรกรรมการซื้อขายไฟฟ้าภายในโครงการ T77 ให้กับการไฟฟ้านครหลวง 

▪ เจ้าของอาคารที่ติดตั ้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  ได้แก่ Habito mall โรงเรียนนานาชาติ
บางกอกเพรพ (Bangkok Prep International School) Park court Condominium  

▪ ผู้ใช้ไฟฟ้า นิติบุคคลของคอนโดมิเนียม เป็นผูซ้ื้อไฟฟ้าจาก Prosumer ผ่านแพลตฟอร์ม 
▪ Power ledger เป็นผู้รับผิดชอบในส่วนของแพลตฟอร์มซื้อขายไฟฟ้า การเก็บรวบรวมข้อมูล และการ

วิเคราะห์ผลของโครงการ 
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▪ การไฟฟ้านครหลวง เป็นผู้จัดสรรไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าในโครงการ  ในส่วนที่ไม่
สามารถซื้อได้จากแพลตฟอร์มการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P และออกใบเรียกเก็บค่าไฟฟ้าตามปรกต ิ

ธุรกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างผู้เกี่ยวข้อง: 

1. การเข้าร่วมการซื้อขายไฟฟ้าผ่านแพลตฟอร์มในโครงการ 

ผู้ใช้ไฟฟ้า และ Prosumer เข้าร่วมแพลตฟอร์มการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P บน BCPG Website 
บนคอมพิวเตอร์ 

2. การประมูลราคาซื้อขายไฟฟ้าบนแพลตฟอร์ม มีวิธีการดังนี ้

กำหนดราคาซื้อขายไฟฟ้าใช้ประมูลด้วยกลไก Double auction (Discriminatory pricing) ใน
คาบของการประมูลคือทุกๆ 15 นาท ีมีวิธีการดังนี้ 

▪ ผู้ซื้อ กำหนดราคาเพดานซื้อสูงสุด (Ceiling price) ที่สามารถซื้อได้บนแพลตฟอร์ม 

▪ Prosumer กำหนดราคาขายต่ำสุด (Floor price) ที่สามารถขายได้บนแพลตฟอร์ม 

ผู้ซื้อและ Prosumer กำหนดราคาซื้อและราคาขายเทียบจากราคาซื้อและราคาขายจากระบบ
กักเก็บพลังงานในโครงการและราคาไฟฟ้าขายปลีกจากการไฟฟ้าฯ 

อย่างไรก็ดี ไม่มีการกำหนดปริมาณการซื้อขายไฟฟ้าล่วงหน้าจากทั้งผู้ซื ้อและ Prosumer ซึ่ง
ปริมาณไฟฟ้าส่วนเกินที่สามารถซื้อขายได้จะเกิดขึ้นตามจริง  ณ เวลานั้น กล่าวคือ หาก Prosumer มีไฟฟ้า
ส่วนเกินเหลือ ณ เวลาน้ัน จะสามารถทำการขายเข้าแพลตฟอร์มได ้ 

3. การเคลียร์ตลาด มีวิธีการดังนี้ 

▪ ราคาเสนอซื้อของผู้ซื้อถูกจัดเรียงลำดับจากมากไปน้อย และราคาเสนอขายของผู้ขายถูกจัด
เรียงลำดับจากน้อยไปมาก 

▪ เมื่อประมวลผลการประมูลเสร็จสิ้น ผู้ซื้อที่เสนอราคาเสนอซื้อสูงสุดจะถูกจัดสรรไฟฟ้าจาก
ปริมาณไฟฟ้าส่วนเกินที่เกิดขึ้นจริง ณ เวลานั้น จาก Prosumer ที่เสนอขายราคาต่ำสุดก่อน โดยการจัดสรร
ไฟฟ้าของผู้ซื้อจะถูกจัดสรรตามความต้องการใช้ไฟฟ้าจริงของผู้ซื้อ ณ เวลานั้น จากนั้นแพลตฟอร์มจะจัดสรร
ไฟฟ้าให้แก่ผู้ซื้อที่เสนอราคาซื้อลำดับรองลงมาตามความต้องการใช้ไฟฟ้าจริงจนกว่าจะครบปริมาณไฟฟ้า
ส่วนเกินที่ซื้อขายได้ในช่วงเวลาที่ประมูล 

▪ ราคาที่ผู ้ซื ้อต้องชำระ จะเป็นราคาที่ต่างกันในแต่ละธุรกรรม (Discriminatory price) ซึ่ง
ราคาที่ใช้ชำระของแต่ละคู่ของผู้ซื้อและผู้ขายที่ได้จับคู่กัน จะได้รับราคาที่ใช้ชำระในอัตราแตกต่างกัน 

▪ เมื่อประมวลผลและจับคู่การซื้อขายเสร็จสิ้น แพลตฟอร์มจะสร้าง Smart contract ระหว่าง
ผู้ขายไฟฟ้าและผู้ซื้อไฟฟ้าและบันทึกข้อมูลธุรกรรมบน Blockchain สำหรับอ้างอิงในกระบวนการเรียกเก็บค่า
ไฟฟ้าและการชำระเงินต่อไป 
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4. การเก็บข้อมูลจากมิเตอร์ 

ระบบมิเตอร์อัจฉริยะจะบันทึกข้อมูล ดังนี้ รหัสลูกค้า (ผู้ซื้อไฟฟ้า/Prosumer) เวลาทำธุรกรรม
ซื้อขายไฟฟ้า ราคาซื้อขายไฟฟ้า ปริมาณไฟฟ้าที่ซื้อขาย ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าและการผลิตไฟฟ้าของ Prosumer 
รวมถึง ข้อมูลของการใช้และการซื้อไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าแต่ละกลุ่มอาคาร  และข้อมูลในส่วนระบบกักเก็บ
พลังงาน โดยข้อมูลเหล่านี้จะเช่ือมต่อไปยังการไฟฟ้านครหลวง 

5. การออกใบแจ้งหนีค้่าไฟฟ้า จะเป็นระบบรายเดือน (Postpaid) ดังนี้ 

▪ องค์ประกอบการคิดค่าไฟฟ้าของ Prosumer ประกอบด้วย ค่าไฟฟ้าที่ Prosumer ขายไฟฟ้า
เข้าระบบ P2P และระบบกักเก็บพลังงาน (ถ้ามี) รวมถึงส่วนที่ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่สามารถขายระหว่างกันได้ และต้อง
ส่งเข้าโครงข่ายของการไฟฟ้านครหลวง ค่าไฟฟ้าที่ Prosumer ซื้อจากการไฟฟ้านครหลวง รวมทั้งค่าใช้จ่าย
อื่นๆ เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น 

▪ องค์ประกอบการคิดค่าไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าประกอบด้วย ค่าไฟฟ้าที่ผู้ใช้ไฟฟ้าซื้อจากระบบ 
P2P และ/หรือ ระบบกักเก็บพลังงาน ค่าไฟฟ้าที่ผู้ใช้ไฟฟ้าซื้อมาจากการไฟฟ้านครหลวง รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น 
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บทวิเคราะห์เบื้องต้น 

องค์ประกอบที่เอื้ออำนวยให้เกิดการซื้อขายแบบ P2P ได้สำเร็จ 

1. ปัจจัยเรื่องค่าไฟฟ้า - การซื้อไฟฟ้าในระบบ P2P สามารถซื้อได้ในราคาที่ต่ำกว่าการซื้อจากการ
ไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย 

2. ปัจจัยเรื่องต้นทุนของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ลดต่ำลงทำให้การติดตั้งระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์มีความคุ้มค่ามากขึ้น เป็นการเปิดโอกาสให้ Prosumer สามารถสร้างรายได้จากการขาย
ไฟฟ้าเข้าระบบ P2P ที่ต่ำกว่าราคาขายปลีกของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย 

จุดเด่นของโครงการ 

1. การใช้แพลตฟอร์มที่ทันสมัย รองรับด้วยเทคโนโลยี Blockchain ที่โปร่งใส ปลอดภัย มีความ
เชื่อถือได ้ทำให้ช่วยลดต้นทุนค่าบริหารจัดการพลังงานในระยะยาวได้  

2. การใช้งานระบบสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าและ Prosumer ไม่ซับซ้อน โดยผู้เข้าร่วมขายซื้อขายไฟฟ้าส่ง
ราคาที่ต้องการเสนอซื้อและเสนอขายบนเว็บไซด์เท่านั้น ทำให้ไม่เกิดเหตุการณ ์Mismatch และไม่มีการคิดบท
ปรับสำหรับ Prosumer หากไม่สามารถส่งมอบไฟฟ้าตามที่ตกลงซื้อขาย 

3. ความต้องการใช้ไฟฟ้ามากกว่าไฟฟ้าที่ผลิตได้ ทำให้ไฟฟ้าที่ผลิตได้สามารถขายได้จนหมด จึงทำ
ให้ไม่ติดข้อจำกัดเรื่องการประมูลราคาซื้อขาย 

4. การดำเนินการร่วมกับระบบสมาร์ทมิเตอร์ ทำให้สามารถสร้างระบบซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P ได้
อย่างถูกต้องและแม่นยำ 

5. ผู้พัฒนาโครงการมีความตื่นตัว และติดตามการดำเนินงานของโครงการอย่างใกล้ชิด ทำให้สร้าง
ความเช่ือมั่นและความไว้วางใจให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าและ Prosumer ในการเข้าร่วมโครงการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P 

6. ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนภายในชุมชนและสร้างโอกาสให้ผู้ ใช้ไฟฟ้าในชุมชนได้ใช้ไฟฟ้าที่
ผลิตจากพลังงานหมุนเวียนและซื้อในราคาที่ถูกกว่าซื้อจากการไฟฟ้า 

จุดด้อยของโครงการ 

ค่าไฟฟ้าในโครงการยังไม่มีการคิดค่าบริการโครงข่ายไฟฟ้า จึงอาจยังไม่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง 
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5.4.1.2 โครงการการสร้างต้นแบบระบบการซื้อขายไฟฟ้าลักษณะ P2P ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานเอกชน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวง 

รายละเอียดของโครงการ 

โครงการการสร้างต้นแบบระบบการซื้อขายไฟฟ้าลักษณะ P2P ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานเอกชน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวง ได้ริเริ่มขึ้นใน พ.ศ. 2562 ดำเนินโครงการ
โดยบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) เป็นโครงการการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P - Direct จากระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ภายในพื้นที่บริษัทเอกชนไปยังผู้ใช้ไฟฟ้าแบบข้ามจังหวัดทั้งหมด 6 จังหวัด คือ 
นนทบุรี นครนายก สระบุรี นครราชสีมา ระยอง สมุทรสาคร และผ่านโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟภ. และ กฟน. 
การซื้อขายไฟฟ้าจะดำเนินการซื้อขายไฟฟ้าบนแพลตฟอร์มซึ่งพัฒนาโดยบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 
(มหาชน) และใช้เทคโนโลยี Blockchain รองรับการทำธุรกรรมซื้อขายไฟฟ้า นอกจากนี้โครงการฯ วางแผน
การบูรณาการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน เพื่อทดลองคิดค่าใช้จ่ายใน
รูปแบบบริการรับฝากพลังงานในระยะต่อไป 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพื่อศึกษาการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P ภายใต้กฎระเบียบและข้อกำจัดของโครงสร้างกิจการไฟฟ้า
ปัจจุบันของประเทศไทย และเพื่อศึกษารูปแบบกลไกราคาการซื้อขายไฟฟ้าที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อ
ผู้เข้าร่วมการซื้อขายไฟฟ้าสูงสุด 

2. เพื่อศึกษาอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นจากการส่งและจำหน่ายไฟฟ้าข้ามสถานีไฟฟ้าทั้งในและต่าง
โครงข่ายของ กฟภ. และ กฟน. พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น 

3. เพื่อเป็นแพลตฟอร์มต้นแบบสำหรับมาใช้ในประเทศไทยให้สอดคล้องกับแนวทางของภาครัฐใน
การเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล 

ขอบเขตพื้นที่โครงการ: พื้นที่ดำเนินโครงการ ตั้งอยู่บนบริษัทเอกชนได้แก่ บริษัท จี เค แอสเซ็มบลี้ จำกัด 
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน (CPFTH) (3 โรงงาน คือ โรงงานผลิตอาหารสัตว์ธารเกษม สระบุร ี
โรงงานผลิตอาหารสัตว์โคกกรวด นครราชสีมา โรงงานแปรรูปไข่บ้านนา) และบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร 
จำกัด (มหาชน) (CPF) (1 โรงงาน คือ โรงงานอาหารสำเร็จรูปแกลง) 

สถานะการดำเนินโครงการ (ณ เวลาที่รวบรวมข้อมูล หรือการสัมภาษณ์/ประชุม): อยู่ระหว่างรอลงนาม
ยืนยันการดำเนินโครงการอย่างเป็นทางการจากสำนักงาน กกพ. โดยมีกรอบระยะเวลาดำเนินการ 18 เดือน 

รูปแบบของโครงการ: การซื้อขายไฟฟ้าระหว่างผู้ใช้ไฟฟ้าและ Prosumer แบบ Direct P2P 

รูปแบบการซื้อขาย: Community model 

ประเภทตัวกลาง: Platform operator 
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แหล่งเงินทุน: บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ลงทุนทั้งหมด โดยได้ดำเนินการติดตั้งระบบ
พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาในรูปแบบ Private PPA ให้กับบริษัท CPF และ CPF (TH) และพัฒนา
แพลตฟอร์มการซื้อขายไฟฟ้า 

อุปกรณ์หลัก: ระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์บนหลังคา ระบบกักเก็บพลังงาน ระบบสมาร์ทมิเตอร์ 
แพลตฟอร์มการซื้อขายไฟฟ้าบนเทคโนโลยี Blockchain 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและบทบาทสำคัญ: 

▪ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้พัฒนาโครงการ ผู้พัฒนาแพลตฟอร์มการซื้อขายไฟฟ้า
รวมถึงเป็น Platform operator ของโครงการฯ 

▪ บริษัท CPF และ CPF (TH) เป็นเจ้าของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ภายในโรงงาน ติดตั้งเพื่อใช้
เองในโรงงานก่อนและหากมีไฟฟ้าผลิตได้เกินจะขายเข้าระบบ P2P  

▪ ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการโรงงานในกลุ่ม 6 จังหวัด  
▪ กฟภ. และ กฟน. เป็นผู้จัดหาไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้า และในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ 

Mismatching และออกใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า 
ธุรกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างผู้เกี่ยวข้อง: 

1. การเข้าร่วมการซื้อขายไฟฟ้าผ่านแพลตฟอร์มในโครงการ 

โครงการนี้อาศัยการตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการเฉพาะราย 

2. การประมูลราคาซื้อขายไฟฟ้าบนแพลตฟอร์ม มีวิธีการดังนี ้

โครงการมีวัตถุประสงค์ในการทดสอบกลไกการกำหนดราคาซื้อขายไฟฟ้าหลายแบบ อาทิเช่น 
ราคาคงที่ (Fixed price) ราคาเปิดตลาด ATO และ ราคาประมูลจากทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย (Double auction 
discriminatory pricing) จากการสัมภาษณ์ กันกุลได้ยกตัวอย่างกลไกการกำหนดราคาพร้อมทั้งอธิบายกลไก
การกำหนดราคา 2 รูปแบบ ดังนี ้ 

2.1.  ราคาคงที่ (Fixed price) กำหนดราคาโดย Platform operator จะกำหนดราคาตามความ
เหมาะสมซึ่งจะไม่เกินราคาขายไฟฟ้าปลีกของการไฟฟ้า ซึ่งราคานี้ยังไม่รวมค่าบริการโครงข่ายไฟฟ้าและค่าใช้
บริการแพลตฟอร์ม และแจ้งให้แก่ผู้เข้าร่วมการซื้อขายไฟฟ้า ก่อนเวลาปิดการรับราคาเสนอซื้อขายไฟฟ้า
ล่วงหน้า 1 ชั่วโมง (One hour ahead) 

2.2.  ราคาประมูลจากทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย (Double auction) มิวิธีการดังนี้  

▪ ผู้ซื้อ ประมูลราคาซื้อสูงสุด สำหรับปริมาณไฟฟ้าที่ต้องการซื้อบนแพลตฟอร์ม 

▪ Prosumer เสนอราคาขายต่ำสุด สำหรับปริมาณไฟฟ้าที่ต้องการเสนอขายบนแพลตฟอร์ม 

▪ ผู้ซื้อและ Prosumer เสนอราคาซื้อและราคาขายก่อนเวลาปิดการรับราคาเสนอซื้อขายไฟฟ้า
ล่วงหน้า 1 ชั่วโมง (One hour ahead) 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษารูปแบบและการศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ Peer to Peer (P2P) 

 

หน้าที่ 5-198 
 

- ผู ้ซ ื ้อและ Prosumer กำหนดราคาซื ้อและราคาขายอ้างอิงที่  Platform operator 
กำหนดราคาเพดาน (Ceiling price) ของการซื้อขายไฟฟ้า เท่ากับ 4.20 บาทต่อหน่วย และราคาขั้นต่ำ (Floor 
price) เท่ากับ 1.68 บาทต่อกิโลวัตต์ช่ัวโมง 

- ราคาเสนอซื้อของผู้ซื้อถูกจัดเรียงราคาจากมากไปน้อยตามลำดับ และราคาเสนอขายของ
ผู้ขายถูกจัดเรียงราคาจากน้อยไปมากตามลำดับ 

- จับคู่ที่ผู้ซื้อประมูลราคาเสนอซื้อสูงสุดและผู้ขายที่เสนอราคาขายต่ำสุดก่อน และจับคู่ผู้ซื้อ
ที่ประมูลราคาสูงสุดและผู้ซื้อที่เสนอราคาต่ำสุดลำดับถัดไป 

- ผู้ที่ประมูลด้วยราคาเสนอซื้อสูงสุดในแต่ละรอบจะได้รับจัดสรรพลังงานไฟฟ้าตามที่เสนอ
ซื้อบนแพลตฟอร์มก่อน 

- หากมึการเสนอราคาที่เท่ากัน จะเฉลี่ยปริมาณธุรกรรมที่เกิดขึ้นให้กับผู้ที่เสนอราคาเท่ากัน 

- อย่างไรก็ดี การเสนอราคาขายพร้อมปริมาณที่ต้องการเสนอขาย อาจเกิดเหตุการณ์ที่ 
Prosumer ไม่สามารถส่งมอบไฟฟ้าได้ตามธุรกรรมที่เกิดขึ ้น  ซึ ่งจะมีการคิดค่าปรับ (Penalty) หากเกิด
เหตุการณ์นี้ด้วย  

- เมื ่อประมวลผลธุรกรรมและคำนวณค่าปรับเสร็จสิ ้น แพลตฟอร์มจะสร้าง Smart 
contract ระหว่างผู้ขายไฟฟ้าและผู้ซื ้อไฟฟ้าและบันทึกข้อมูลธุรกรรมบน Blockchain สำหรับอ้างอิงใน
กระบวนการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าและการชำระเงินต่อไป 

3. การเก็บข้อมูลจากมิเตอร์และการออกใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า 

ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าและการผลิตไฟฟ้าของ Prosumer จะบันทึกในระบบสมาร์ทมิเตอร์และ การ
ไฟฟ้าฯ สามารถดึงข้อมูลเหล่านีเ้พื่อประกอบการออกใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า โดยการออกใบแจ้งหนี้ จะแยกใบแจ้ง
หนี้ค่าไฟฟ้าระหว่างใบแจ้งหนี้ของการซื้อขายไฟฟ้าจากระบบ P2P และใบแจ้งหนี้ของการซื้อไฟฟ้าจากการ
ไฟฟ้า 

อย่างไรก็ดี โครงการฯ กำลังออกแบบกระเป๋าเงิน (Wallet) สำหรับผู้ซื้อและ Prosumer ในการ
ชำระด้วย TOKEN ในแต่ละรอบธุรกรรมการซื้อขายไฟฟ้า  
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บทวิเคราะห์เบื้องต้น 

องค์ประกอบที่เอื้ออำนวยให้เกิดการซื้อขายแบบ P2P ได้สำเร็จ 

1. ปัจจัยค่าไฟฟ้า: การซื้อไฟฟ้าในระบบ P2P สามารถซื้อได้ในราคาที่ต่ำกว่าการซื้อจากการไฟฟ้า
ฝ่ายจำหน่าย 

2. ปัจจัยเรื่องต้นทุนของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ลดต่ำลงทำให้การติดตั้งระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์มีความคุ้มค่ามากขึ้น เป็นการเปิดโอกาสให้ Prosumer สามารถสร้างรายได้จากการขาย
ไฟฟ้าเข้าระบบ P2P ที่ต่ำกว่าราคาขายปลีกของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย 

จุดเด่นของโครงการ 

1. การใช้แพลตฟอร์มที่พัฒนาเอง รองรับด้วยเทคโนโลย ีBlockchain ในการทำธุรกรรมการซื้อขาย
ไฟฟ้า ที่โปร่งใส เชื่อถือได ้และมีความปลอดภัยในการเก็บข้อมูล ทำให้สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้เข้าร่วมการซื้อ
ขายไฟฟ้า 

จุดด้อยของโครงการ 

1. ผู้ขายต้องระบุราคาพร้อมปริมาณที่ขาย ทำให้อาจเกิด Mismatch และมีบทปรับแก่ผู้ขายใน
กรณีที่ไม่สามารถส่งมอบไฟฟ้าได้ตามที่ตกลงซื้อขาย 
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5.4.1.3 การซื้อขายไฟฟ้าผ่านคนกลางบน ESS Platform 

รายละเอียดของโครงการ 

โครงการซื้อขายไฟฟ้าผ่านคนกลางบน ESS Platform ดำเนินโครงการโดยบริษัท Engineering 
Solution Services (ESS) ซึ่งเป็นหน่วยงานย่อยภายใต ้บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) เป็นโครงการ
ศึกษารูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าผ่านคนกลาง (Supply and Load aggregator) ให้บริการการซื้อขายไฟฟ้าจาก
กลุ่มบริษัทภายใต ้SCG และ Non-SCG ผ่าน ESS Platform ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายไฟฟ้าที่พัฒนาโดย
บริษัท ESS โดย ESS รับซื้อไฟฟ้าที่ผลิตได้เกินจากโรงไฟฟ้าเอกชน รวมถึงรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าที่หมด
สัญญา Adder และโครงการโซลาร์ฟาร์ม ผ่าน ESS Platform และขายให้ผู้ใช้ไฟฟ้าของ SCG ผ่านโครงข่าย
ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

เพื่อเป็นต้นแบบในการศึกษารูปแบบธุรกิจใหม่ด้านพลังงาน โดยนำเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน 
(Energy Management System) เชื่อมต่อกับระบบสมาร์ทมิเตอร์ โดยระบบสามารถตรวจสอบและแยกแยะ
พลังงาน รวมถึงสถานะของ Supply และ Load ที่อยู่บนโครงข่ายไฟฟ้าได้ 

ขอบเขตพื้นที่โครงการ: พื้นที่ดำเนินโครงการอยู่ในเขตพื้นที่ ตำบลหนองไข่น้ำ ตำบลหนองปลิง ตำบลโคกแย้ 
ตำบลบัวลอย เขต อำเภอหนองแค จังหวัด สระบุรีและสถานีไฟฟ้าของรัฐที่เกี่ยวข้องประกอบไปด้วย  

▪ กลุ่มที่ 1 พื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค ได้แก ่สถานีไฟฟ้าโคกแย ้Feeder 6, 8 และ 9  
▪ กลุ่มที่ 2 นอกพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมหนองแค ได้แก่ สถานีไฟฟ้าหนองปลิง Feeder 2 และ 6, สถานี 

ไฟฟ้าหนองแค 2 Feeder 1 และ 3, สถานีไฟฟ้าสระบุรี 4 Feeder 1 และสถานีไฟฟ้าวิหารแดง Feeder 
1 ทั้งหมด 4 สถาน ี

สถานะการดำเนินโครงการ (ณ เวลาที่รวบรวมข้อมูล หรือการสัมภาษณ์/ประชุม): อยู่ระหว่างรอลงนาม
ยืนยันการดำเนินโครงการอย่างเป็นทางการจากสำนักงาน กกพ. โดยมีกรอบระยะเวลาดำเนินการ 17 เดือน 

รูปแบบของโครงการ: การซื้อขายไฟฟ้าผ่านคนกลาง (Supply and Load aggregator) 

รูปแบบการซื้อขาย: Community model 

ประเภทตัวกลาง: Platform operator 

แหล่งเงินทุน: เงินลงทุนภายในของบริษัท 

อุปกรณ์หลัก: เทคโนโลยี EMS (Energy Management System) มาใช้สำหรับการจัดการระบบการซื้อขาย
ไฟฟ้าผ่านคนกลาง (Supply and load aggregator) โดยการทำงานของระบบ EMS ประกอบด้วย 

1. ระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (Smart meter) ที ่ผ่านการรับรองจากการไฟฟ้า ที ่มีระบบเชื ่อมต่อ
ฐานข้อมูล Microsoft SQL Server ผ่านโครงข่าย Internet ด้วย 3G Modem  
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2. ระบบรวบรวมข้อมูล Big data ควบคุมด้วย Platform IoT Advantech SCADA/WebAccess 
และจัดเก็บบนฐานข้อมูล Microsoft SQL Server 

3. ระบบวิเคราะห์ข้อมูล (Analytics) และแสดงบน Dashboard ด้วย Platform IoT AdvanTech 
Sise-PaaS/Dashboard 

4. ระบบพยากรณ์ (Forecast) การใช้พลังงานไฟฟ้าของลูกค้าและปริมาณการผลิตพลังงานไฟฟ้า
ของแต่ละแหล่งผลิตในปัจจุบันและในอนาคต เพื่อให้สามารถจับคู่ได้เหมาะสม และเพื่อให้การไฟฟ้าทราบ
ความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าของลูกค้าและปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งผลิตได้ ด้วยระบบ AI Microsoft 
Azure Machine Learning Studio 

5. ระบบตอบสนอง Demand Response ด้าน Load ด้วย Advantech SCADA/Webaccess 
ควบคุมกระบวนการผลิตไฟฟ้าทั้ง Co-generator และ String inverter ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม 

6. ระบบ Smart billing Prosumer และ การไฟฟ้า เพื่อแยกแยะพลังงานทั้งจากการไฟฟ้า และ
จาก Prosumer ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและบทบาทสำคัญ: 

▪ ผู้พัฒนาโครงการ บริษัท เอสซีจีเซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) 
▪ ผู้พัฒนาแพลตฟอร์ม และ Platform operator บริษัท Engineering Solution Services ทำหน้าที่ดูแล

และรวบรวมข้อมูลการซื้อขายไฟฟ้าบนแพลตฟอร์ม รวมทั้งส่งข้อมูลการซื้อขายพลังงานไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้
ไฟฟ้าที่เข้าร่วมโครงการและ DSO เพื่อให้สามารถแยกใบเรียกเก็บค่าไฟฟ้าจากทั้งการไฟฟ้าและผู้ผลิตราย
ย่อย 

▪ Prosumer โรงงานที่ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมหนองแค 
▪ ผู้ใช้ไฟฟ้า กลุ่มบริษัทในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมหนองแคและนอกพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมหนองแคซื้อไฟฟ้า

จาก ESS Platform ในอัตรา TOU  
▪ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการซื้อขายพลังงานงานไฟฟ้าจาก ESS platform 

และออกใบเรียกเก็บค่าไฟฟ้า 
ธุรกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างผู้เกี่ยวข้อง: 

1. การเข้าร่วมการซื้อขายไฟฟ้าผ่านแพลตฟอร์มในโครงการ มีการทำสัญญาดังต่อไปน้ี 

▪ ผู้ที่ต้องการขายไฟฟ้าผ่าน ESS Platform ทำสัญญาตกลงขายไฟฟ้ากับแพลตฟอร์ม 

▪ ผู้ที่ต้องการซื้อไฟฟ้าบน ESS Platform ทำสัญญาซื้อไฟฟ้ากับแพลตฟอร์ม โดยระบุปริมาณ
ไฟฟ้าที่ต้องการซื้อและแหล่งพลังงานไฟฟ้าที่ต้องการได ้เช่น พลังงานแสงอาทิตย ์ 

โดย ESS platform จะเป็นผู้บริหารสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ตรวจวัดพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จาก
โรงไฟฟ้าเอกชน ปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า และพลังงานไฟฟ้าที่ซื้อมาจากการไฟฟ้าฯ โดยการออกใบ
เรียกเก็บค่าไฟฟ้าจะแยกใบเรียกเก็บค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้า และของโรงไฟฟ้าเอกชน 
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2. การกำหนดราคาซื้อขายไฟฟ้าบนแพลตฟอร์ม มีวิธีการดังนี ้

▪ ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ซื้อไฟฟ้าผ่านแพลตฟอร์ม จ่ายอัตรา TOU 

▪ แพลตฟอร์มจ่ายอัตรา TOU ให้กับโรงไฟฟ้า 

▪ การไฟฟ้าฝ่ายภูมิภาคได้รับค่าบริการโครงข่ายไฟฟ้าจากแพลตฟอร์ม 
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บทวิเคราะห์เบื้องต้น 

องค์ประกอบที่เอื้ออำนวยให้เกิดการซื้อขายแบบ P2P ได้สำเร็จ 

1. การทำสัญญาตกลงการซื้อขายไฟฟ้าระหว่าง Prosumer และ ผู้ใช้ไฟฟ้า กับแพลตฟอร์ม ทำให้
สามารถรับประกันได้ว่า ผู้ใช้ไฟฟ้าจะได้รับปริมาณไฟฟ้าได้ตามที่ตกลงกันในสัญญาการซื้อขายไฟฟ้า 

จุดเด่นของโครงการ 

1. ความสะดวกและง่ายในการเข้าร่วมการซื้อขายไฟฟ้าบน Web application ในคอมพิวเตอร์หรือ
โทรศัพท์มือถือ 

2. การควบคุมการจ่ายพลังงานไฟฟ้าด้วยระบบควบคุมอัตโนมัติผ่านระบบ IoT และ SCADA 
system โดยควบคุมผ่าน Mobile application on Web access ของ Advantech  

3. ESS platform สามารถแสดงข้อมูลการใช้พลังงานในระบบได้แบบ Real-time และสามารถนำ
ข้อมูลสรุปการซื้อขายพลังงานไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง 

จุดด้อยของโครงการ 

คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย คือ Prosumer และ ผู้ใช้ไฟฟ้า จะต้องจับคู่กันมาก่อน เพื่อตกลงทำสัญญาซื้อ
ขายไฟฟ้าผ่าน ESS platform ถึงแม้ว่าการทำสัญญาลักษณะนี้จะรับประกันว่าผู้ใช้ไฟฟ้าจะได้ไฟฟ้าตาม
ปริมาณที่ตกลงกันในสัญญา แต่อย่างไรก็ดี อาจมีบทปรับ (Penalty) แก่ผู้ขายในกรณีที่ไม่สามารถส่งมอบ
ไฟฟ้าได้ตามที่ตกลงในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 
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5.4.1.4 โครงการ RIL Smart Industrial Estate (RIL Microgrid) 

รายละเอียดของโครงการ 

โครงการ RIL Smart Industrial Estate (RIL Microgrid) ดำเนินโครงการโดยบริษัท อาร์ ไอ แอล 
1996 จำกัด (RIL) ในธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี เป็นโครงการศึกษารูปแบบธุรกิจใหม่ด้านพลังงานแบบการซื้อ
ขายไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานแสงอาทิตย์ผ่านคนกลาง (Aggregator) ภายในนิคมอุตสากรรมผ่านแพลตฟอร์ม
การซื้อขายไฟฟ้าที่พัฒนาโดยบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) โดยใช้ Blockchain ของบริษัท Power ledger 
และเพื่อพัฒนาไปสู่ระบบไมโครกริด รวมถึงการศึกษารูปแบบการบูรณาการระบบกักเก็บพลังงานเข้ากับ
โครงการผลิตไฟฟ้าระบบพลังงานแสงอาทิตย์ในนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือ
ระหว่างบริษัทฯ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นอกจากนี้ RIL ได้ดำเนินการเข้าร่วมโครงการลดก๊าซเรือนกระจก
ภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program หรือ  
T-VER) เพื่อนำปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการใช้พลังงานหมุนเวียนภายในนิคม
อุตสาหกรรม ที่เรียกว่าคาร์บอนเครดิต ไปขายในตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจในประเทศได้  

วัตถุประสงค์ของโครงการ  

1. เพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าผ่านคนกลาง (Aggregator) การทดลองการซื้อ
ขายไฟฟ้าภายในนิคมอุตสาหกรรม พร้อมทั้งศึกษาแนวทางการกำหนดด้วยอัตราค่าบริการโครงข่ายไฟฟ้าที่
เหมาะสมต่อระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

2. เพื ่อศ ึกษาแนวทางการบริหารจัดการและการปฎิบัต ิการระบบไมโครกริดภายในนิคม
อุตสาหกรรมให้ตอบสนองต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าในแต่ละช่วงเวลาของความต้องการใช้ไฟฟ้า
สูงสุดในระบบไมโครกริดร่วมกับการศึกษาระบบกักเก็บพลังงานเพื่อเพิ่มคุณภาพไฟฟ้าในระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงทดลองการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างระบบไมโครกริด หรือผู้ใช้ไฟฟ้านอกพื้นที่นิคม
อุตสาหกรรมที่เชื่อมต่อกับระบบส่งและระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ขอบเขตพื้นที่โครงการ: นิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอแอล ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

สถานะการดำเนินโครงการ (ณ เวลาที่รวบรวมข้อมูล หรือการสัมภาษณ์/ประชุม): อยู่ระหว่างรอลงนาม
ยืนยันการดำเนินโครงการอย่างเป็นทางการจากสำนักงาน กกพ. โดยมีกรอบระยะเวลาดำเนินการ 30 เดือน 

รูปแบบของโครงการ: การซื้อขายไฟฟ้าผ่านคนกลาง (Supply and Load Aggregator) 

รูปแบบการซื้อขาย: Community model 

ประเภทตัวกลาง: Platform operator 

แหล่งเงินทุน: RIL เป็นผู้ลงทุนระบบโซลาร์ฟาร์มในนิคมอุตสาหกรรม ส่วนบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) เป็น
ผู้ลงทุนติดต้ังระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (Smart meter) และพัฒนาแพลตฟอร์มการซื้อขายไฟฟ้า 
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อุปกรณ์หลัก: ระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์บนหลังคา ระบบกักเก็บพลังงาน ระบบสมาร์ทมิเตอร์ 
แพลตฟอร์มการซื้อขายไฟฟ้าบนเทคโนโลยี Blockchain 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและบทบาทสำคัญ: 

▪ RIL: เป็นผู้พัฒนาโครงการ เจ้าของระบบโซลาร์ฟาร์ม และเป็นผู้รวบรวมโหลด (Aggregator) 
▪ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน): เป็นผู้พัฒนาแพลตฟอร์มการซื้อขายไฟฟ้า ร่วมกับ Power ledger ในการ

ใช้ Blockchain เป็นพื้นฐานในการทำธุรกรรมซื้อขายไฟฟ้า รวมทั้งเป็นผู้ลงทุนระบบมิเตอร์อัจฉริยะ 
(Smart meter) ในโครงการฯ 

▪ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค: เป็นผู ้สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการซื ้อขายไฟฟ้าผ่านคนกลาง 
(Aggregator) บนแพลตฟอร์มบนโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมถึงดูแลบริหารจัดการ
จัดการระบบส่งและจำหน่ายไฟฟ้าภายในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม และจัดสรรพลังงานไฟฟ้าให้เพียงพอต่อ
ความต้องการใช้ไฟฟ้าในนคิมอุตสาหกรรม ในส่วนที่ไม่สามารถซื้อได้จากแพลตฟอร์ม 

▪ ผู้ใช้ไฟฟ้าในนิคม: ประกอบด้วยโรงงานและหน่วยงานภายใต้บริษัทในธุรกิจเคมิคอลส์  เอสซีจี เป็นผู้ซื้อ
ไฟฟ้าจากแพลตฟอร์ม 

ธุรกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างผู้เกี่ยวข้อง: 

1. การเข้าร่วมการซื้อขายไฟฟ้าผ่านแพลตฟอร์มในโครงการ 

ผู้ใช้ไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรม RIL และ/หรือ Prosumer ลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานแพลตฟอร์ม
การซื้อขายไฟฟ้า 

2. การกำหนดราคาซื้อขายไฟฟ้าบนแพลตฟอร์ม มีวิธีการดังนี ้

▪ ผู้ใช้ไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรม RIL และ/หรือ Prosumer เข้าใช้งานแพลตฟอร์มการซื้อขาย
ไฟฟ้า 

▪ Prosumer ขายไฟฟ้าที่ผลิตได้เกินความต้องการเข้าแพลตฟอร์มในอัตรา ToU 

▪ ผู้ใช้ไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรม RIL ซื้อไฟฟ้าจาก Prosumer ผ่านแพลตฟอร์มในอัตรา ToU 

▪ Aggregator รับซื้อไฟฟ้าที่ Prosumer ที่ผลิตไฟได้เกินความต้องการของตน เข้าแพลตฟอร์ม 
และขายไฟฟ้าส่วนเกินให้กับลูกค้าภายในนิคมอุตสาหกรรม RIL ผ่านแพลตฟอร์ม 

3. การเก็บข้อมูลจากมิเตอร์และการออกใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า 

ข้อมูลการซื้อและการขายไฟฟ้าผ่านแพลตฟอร์มของผู้ใช้ไฟฟ้าและ Prosumer จะถูกบันทึกใน
ระบบมิเตอร์อัจฉริยะ ซึ่ง Platform operator จะทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลและสรุปยอดค่าไฟฟ้าแต่ละเดือน
ของทั ้งผู ้ซื ้อและผู ้ขายไฟฟ้า และส่งให้กับการไฟฟ้าฯ เพื ่อประกอบการออกใบเรียกเก็บค่าไฟฟ้าตาม
กระบวนการของตนต่อไป 
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บทวิเคราะห์เบื้องต้น 

องค์ประกอบที่เอื้ออำนวยให้เกิดการซื้อขายแบบ P2P ได้สำเร็จ 

1. การใช้แพลตฟอร์มที่มีความทันสมัย รองรับด้วยเทคโนโลย ีBlockchain ที่โปร่งใส เชื่อถือได ้ 

2. ผู้ซื้อไฟฟ้าผ่านแพลตฟอร์ม จ่ายค่าไฟฟ้าในอัตรา ToU ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับที่ซื้อจากการไฟฟ้า 
และยังไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแพลตฟอร์ม และ ค่าบริการโครงข่ายไฟฟ้าจึงยังทำให้ไม่มีผลกระทบ
เชิงลบใดๆ ต่อผู้ร่วมโครงการ 

จุดเด่นของโครงการ 

1. แพลตฟอร์มซื้อขายไฟฟ้าพัฒนาโดยบริษัทที่เป็นผู ้เชี ่ยวชาญในการทำธุรกิจด้านบริหารจัด
การพลังงานสะอาดช้ันนำของประเทศ 

2. ใช้ Blockchain ในการทำธุรกรรมการซื้อขายไฟฟ้า ทำให้มีความเชื่อถือในการรับส่งข้อมูลที่
ปลอดภัยและโปร่งใส ทำให้ช่วยลดต้นทุนค่าบริหารจัดการพลังงานในระยะยาวได้  

3. ใช้มิเตอร์อัจริยะที่ได้รับการรับรองจากการไฟฟ้าฯ ในการตรวจวัดการใช้พลังงานตามจริง ช่วยให้
ผู้ผลิตไฟฟ้าและ Aggregator สามารถคำนวณการจัดสรรพลังงานไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ ทำให้ระบบมี
ความเสถียร และลดปัญหาไฟฟ้าดับได ้

จุดด้อยของโครงการ 

อัตราค่าไฟฟ้าที่ซื้อขายบนแพลตฟอร์มเป็นอัตรา ToU ทำให้ขาดการแข่งขันในการประมูลราคาซื้อ
ขายไฟฟ้าจาก Prosumer 
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5.4.1.5 MEA Energy Trading Platform (METP) 

รายละเอียดของโครงการ 

โครงการ MEA Energy Trading Platform (METP) ดำเนินโครงการโดย การไฟฟ้านครหลวง เป็น
โครงการประเภทกิจกรรมการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P ระหว่าง Prosumer ประเภทที่อยู่อาศัยที่ติดตั้งระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์บนหลังคา และผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยในพื้นที่ของ กฟน. เพื่อเปิดโอกาสให้
กลุ่ม Prosumer และผู้ใช้ไฟฟ้ามีส่วนร่วมในการซื้อขายไฟฟ้า โดยใช้กลไกการประมูลแบบ Double auction 
เพื่อให้ผู้ใช้ไฟฟ้ามีโอกาสที่ได้ซื้อไฟฟ้าราคาที่ต่ำกว่าราคาไฟฟ้าขายปลีกของการไฟฟ้าฯ และ Prosumer 
สามารถสร้างรายได้จากการขายไฟฟ้าส่วนเกินจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เข้าระบบ METP โดย
ระบบ METP ถูกพัฒนาใหใ้ช ้Smart contract บน Blockchain ทำหน้าที่ในการเก็บข้อมูลการซื้อขายไฟฟ้าที่
เกิดขึ้นจริงในตลาดเท่านั้น ส่วนประกอบของระบบ METP ประกอบด้วย 

1. Blockchain มีหน้าที่ในการเก็บข้อมูลการซื้อขายไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจริงในตลาด 

2. Smart contract มีหน้าที่บันทึกธุรกรรมการซื้อขายไฟฟ้าที่เกิดขึ้นใน METP หาก Prosumer
สามารถจับคู่กับผู้ต้องการซื้อไฟฟ้าได้ 

3. Wallet มีหน้าที่เสมือนกระเป๋าเงินของผู้ซื้อและผู้ขายไฟฟ้า เพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยน TOKEN ที่
เกิดขึ้นจากการซื้อขายไฟฟ้าในแต่ละครั้ง 

4. WEB/Application ทำหน้าที่แสดงผลและการรับส่งข้อมูลระหว่างผู้ใช้งานกับระบบ METP โดย
แบ่งตามกลุ่มผู้ใช้งาน เช่น ผู้ซื้อ/ผู้ขาย การไฟฟ้า เป็นต้น 

วัตถุประสงค์ของโครงการ/ธุรกิจ 

1. เพื่อให้ได้ต้นแบบระบบแพลตฟอร์มที่สามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนหน่วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ
ระหว่าง ผู้ซื้อและผู้ขายพลังงานไฟฟ้า และเพื่อให้สามารถจำแนกวิธีการซื้อขายแลกเปลี่ยนหน่วยไฟฟ้าของ
ผู้ใช้งานได ้

2. เพื่อพัฒนา Smart contract และทดลองการทำธุรกรรมการซื้อขายแลกเปลี่ยนหน่วยไฟฟ้าที่
สามารถเช่ือมโยงกับเทคโนโลยี Blockchain ได ้

3. เพื่อให้สามารถรองรับการนำส่งข้อมูลซื้อขายไฟฟ้าที่เชื่อมโยงกับระบของ กฟน. และรับซื้อขาย
ไฟฟ้าอื่นๆ ที่อยู่ในพื้นที ่กฟน.  

ขอบเขตพื้นที่โครงการ: พื้นที่ให้บริการของ กฟน. โดยยังมิได้กำหนดพื้นที่เจาะจง 

สถานะการดำเนินโครงการ (ณ เวลาที่รวบรวมข้อมูล หรือการสัมภาษณ์/ประชุม): อยู่ระหว่างรอลงนาม
ยืนยันการดำเนินโครงการอย่างเป็นทางการจากสำนักงาน กกพ. โดยมีกรอบระยะเวลาดำเนินการ 31 เดือน 

รูปแบบของโครงการ: การซื้อขายไฟฟ้าระหว่างผู้ใช้ไฟฟ้าและ Prosumer แบบ P2P บน METP 

รูปแบบการซื้อขาย: Community model 
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ประเภทตัวกลาง: Platform operator 

แหล่งเงินทุน: งบประมาณจากการไฟฟ้านครหลวง 

อุปกรณ์หลัก: ระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์บนหลังคา ระบบสมาร์ทมิเตอร์ แพลตฟอร์มการซื้อขายไฟฟ้า
บนเทคโนโลยี Blockchain 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและบทบาทสำคัญ: 

▪ กฟน.: ทำหน้าที่เป็น Platform operator และขายพลังงานไฟฟ้าในอัตราค่าไฟฟ้ามาตรฐานของการไฟฟ้า
ให้กับผู้ซื้อ ในกรณีที่ผู้ซื้อไม่สามารถจับคู่กับผู้ขายบน METP ได ้

▪ Prosumer: ประเภทที่อยู่อาศัยที่ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา  

▪ ผู้ใช้ไฟฟ้า: ประเภทที่อยู่อาศัยซื้อไฟฟ้าผ่าน METP 

ธุรกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างผู้เกี่ยวข้อง: 

1. การเข้าร่วมการซื้อขายไฟฟ้าผ่านแพลตฟอร์มในโครงการ 

▪ ผู้ซื้อไฟฟ้า และ Prosumer สมัครเข้าร่วมการซื้อขายไฟฟ้าบนเว็บไซด์ของ METP โดยผู้ซื้อ
ไฟฟ้า และ Prosumer ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการใชแ้พลตฟอร์ม 

▪ ผู้ซื้อไฟฟ้า ซื้อ Utility Token เพื่อใช้แลกเปลี่ยนกับไฟฟ้าที่ต้องการซื้อจาก Prosumer บน 
METP ด้วยอัตราแลกเปลี่ยน 1 Token = 1 บาท  

2. การประมูลราคาซื้อขายไฟฟ้าบนแพลตฟอร์ม มีวิธีการดังนี ้

ผู้ซื้อไฟฟ้าและ Prosumer ส่งข้อมูลราคาประมูลซื้อและประมูลขายขายเท่านั้น ตามคาบของ
การประมูลทุกๆ 15 นาท ีโดยมีวิธีการดังนี้ 

▪ ผู้ซื้อไฟฟ้า เสนอราคาซื้อสูงสุด แต่ต้องไม่เกินอัตราค่าไฟฟ้าขายปลีกที่ผู้ซื้อซื้อจากกฟน. 

▪ Prosumer เสนอราคาขายต่ำสุด แต่ต้องไม่ต่ำกว่าราคา FiT (1.68 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง) ที่ 
Prosumer ได้รับในการขายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบไฟฟ้า  

อย่างไรก็ดี ไม่มีการกำหนดปริมาณการซื้อขายไฟฟ้าล่วงหน้าจากทั้งผู้ซื ้อและ Prosumer ซึ่ง
ปริมาณไฟฟ้าที่สามารถส่งขายได้จริงใช้ข้อมูลจากระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (Smart meter) ซึ่งส่งข้อมูลเข้า
แพลตฟอร์มเพื่อประมวลผล 

การจับคู่ระหว่างผู้ซื้อและ Prosumer ใช้วิธี Auto Order Matching (AOM) จับคู่ระหว่างผู้ซื้อ
และ Prosumer โดยอัตโนมัติ ซึ่งแพลตฟอร์มจะรวมอัตราค่าบริการโครงข่ายไฟฟ้าก่อนการจับคู่การซื้อขาย 
เมื่อประมวลผลและจับคู่การซื้อขายเสร็จสิ้น แพลตฟอร์มจะทำการลดมูลค่าโดยใช้หน่วย Token ของผู้ซื้อตาม
อัตราพลังงานไฟฟ้าที่มีการตกลงกันของพลังงานไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจริง  และเพิ่มในมูลค่า Token ของผู้ขาย 
จากนั้น แพลตฟอร์มสร้าง Smart contract ระหว่างผู้ขายไฟฟ้าและผู้ซื้อไฟฟ้าและบันทึกข้อมูลธุรกรรมบน 
Blockchain สำหรับอ้างอิงในกระบวนการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าและการชำระเงินต่อไป 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษารูปแบบและการศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ Peer to Peer (P2P) 

 

หน้าที่ 5-209 
 

3. การเก็บข้อมูลจากมิเตอร์และการออกใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า 

ระบบมิเตอร์อัจฉริยะ จะบันทึกข้อมูล ดังนี้ รหัสลูกค้า (ผู้ซื้อไฟฟ้า/Prosumer) เวลาทำธุรกรรม
ซื้อขายไฟฟ้า หน่วยที่ขายไฟฟ้าเข้าระบบ หน่วยที่ซื้อไฟฟ้าเข้าระบบ รวมทั้งแรงดัน กระแสไฟฟ้า ความถี่ 
Power factor เพื่อตรวจสอบสถานการณ์ทำงานในภาวะปกติและเพื่อประเมินการสูญเสียในระบบ 

ส่วนการออกใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า จะแยกใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าระหว่างใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าสำหรับการ
ซื้อขายไฟฟ้าจากระบบ METP และใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าสำหรับการซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้า ดังสรุปในรูปที่ 5-99 

 
รูปที ่5-99 แสดง Money flow ของระบบบัญชี METP  
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บทวิเคราะห์เบื้องต้น 

องค์ประกอบที่เอื้ออำนวยให้เกิดการซื้อขายแบบ P2P ได้สำเร็จ 

1. ปัจจัยเรื่องค่าไฟฟ้า การซื้อไฟฟ้าในระบบ P2P สามารถซื้อได้ในราคาที่ต่ำกว่าการซื้อจากการ
ไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย  

2. ปัจจัยเรื่องต้นทุนของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ลดต่ำลงทำให้การติดตั้งระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์มีความคุ้มค่ามากขึ้น เป็นการเปิดโอกาสให้ Prosumer สามารถสร้างรายได้จากการขาย
ไฟฟ้าเข้าระบบ P2P ที่ต่ำกว่าราคาขายปลีกของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย 

จุดเด่นของโครงการ 

1. แพลตฟอร์มพัฒนาโดยการไฟฟ้านครหลวง ทำให้สร้างความสะดวก และความน่าเชื่อถือแก่
ผู้เข้าร่วมในการซื้อขายไฟฟ้าบน METP 

2. แพลตฟอร์มรองรับด้วยเทคโนโลยี Blockchain ที่โปร่งใส ปลอดภัย มีความเชื่อถือได้ ทำให้ช่วย
ลดต้นทุนค่าบริหารจัดการพลังงานในระยะยาวได้  

3. การดำเนินการร่วมกับระบบมิเตอร์อัจฉริยะ ทำให้สามารถสร้างระบบซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P ได้
อย่างถูกต้องและแม่นยำ 

จุดด้อยของโครงการ 

รูปแบบมีตัวกลางคือการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายและผู้ดำเนินการแพลตฟอร์มเป็นหน่วยงานเดียวกัน ทำ
ให้ขาดการแข่งขันหรือทางเลือกของผู้ใช้ไฟฟ้าและ Prosumer 
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5.5 วิเคราะห์ผลการศึกษารูปแบบการซื ้อขายไฟฟ้าแบบ P2P ในประเทศไทยที ่มีการ
ดำเนินการแล้ว 

เนื่องจากรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ค่อนข้างเป็นเรื่องใหม่สำหรับประเทศไทย 
การศึกษาในประเทศจึงยังมีจำนวนไม่มากนัก  การศึกษาที ่เกี ่ยวข้องกับรูปแบบการซื ้อขายไฟฟ้าของ 
Prosumer แบบ P2P ที่มีการดำเนินการแล้วเสร็จและมีการเปิดเผยมี 2 ฉบับ ได้แก่ รายงานการเตรียมความ
พร้อมต่อนวัตกรรม Blockchain ทางเลือกใหม่ของผู้ใช้ไฟฟ้า ของคณะกรรมาธิการพลังงาน สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ และรายงานโครงการศึกษาการปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้ารองรับแนวโน้ม Prosumer ของกิจการ
ไฟฟ้า ของสำนักนโยบายและแผนพลังงาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

5.5.1 รายงานการเตรียมความพร้อมต่อนวัตกรรม Blockchain ทางเลือกใหม่ของผู ้ใช้ไฟฟ้า ของ
คณะกรรมาธิการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

5.5.1.1 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาข้อเท็จจริง ข้อขัดข้อง ตลอดจนสภาพปัญหาของการเตรียมความพร้อมต่อนวัตกรรม 
Blockchain ทางเลือกใหม่ของผู้ใช้ไฟฟ้า 

2. เพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขและพัฒนา ตลอดจนศึกษากฏหมาย กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ
มาตรการทางกฏหมายเกี่ยวกับนวัติกรรม Blockchain 

3. เพื่อนำเสนอผลการพิจารณาศึกษาต่อหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง สำหรับใช้เป็นแนวทางและ
ข้อมูลนำไปพิจารณานวัติกรรม Blockchain ให้เป็นรูปธรรมในการปฏิบัต ิ

5.5.1.2 สรุปผลการศึกษาในส่วนของรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P 

รูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer 

ในรายงานฯ มีการสรุปรูปแบบตลาดการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P 3 รูปแบบคือ รูปแบบ Full Peer-
to-Peer รูปแบบ Community และรูปแบบ Hybrid โดยแต่ละรูปแบบมีรายละเอียดโดยสังเขปดังต่อไปน้ี 

1. รูปแบบ Full Peer-to-Peer 

รูปที่ 5-100 แสดงรูปแบบที่ Prosumer และผู้ใช้ไฟฟ้ามีการตกลงซื้อขายไฟฟ้าระหว่างกัน
โดยตรงโดยไม่ผ่านตัวกลาง การมีการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างกันเป็นจำนวนมากจะส่งผลให้มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
เป็นจำนวนมาก การกำหนดราคาซื้อขายไฟฟ้าเป็นตามกลไกการแข่งขันแบบเสรี ในกรณีที่ไฟฟ้าที่ผลิตและซื้อ
ขายกันในพื้นที่ไม่พอใช้ ผู้ใช้ไฟฟ้าก็จะซื้อจากการไฟฟ้าฯ ตามปรกติ รูปแบบ Full Peer-to-Peer เหมาะกับ
พื้นที่ที่มี Prosumer และผู้ใช้ไฟฟ้าที่หลากหลายอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกันโดยใช้ประโยชน์จากรูปแบบการใช้
ไฟฟ้าที่แตกต่างกัน 
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รูปที ่5-100 รปูแบบ Full Peer-to-Peer [156] 

2. รูปแบบ Community 

รูปที ่5-101 แสดงรูปแบบที่การซื้อขายเกิดขึ้นในขอบเขตหรือชุมชน (Community) โดยแต่ละ
ชุมชนจะมีตัวกลาง ซึ่งอาจเรียกว่า Community Manager หรือ Aggregator เป็นผู้บริหารจัดการการซื้อขาย
ไฟฟ้าระหว่าง Prosumer และผู้ใช้ไฟฟ้าในชุมชนโดยให้มีการใช้ไฟฟ้าที่ผลิตได้ในพื้นที่ให้มากที่สุดเป็นอันดับ
แรก และหากมีพลังงานส่วนเหลือ ตัวกลางสามารถนำพลังงานส่วนเหลือไปซื้อขายระหว่างชุมชนหรือขาย
ให้แก่การไฟฟ้าฯ ได ้รูปแบบการซื้อขายนี้จะมีปริมาณสัญญาซื้อขายไฟฟ้าน้อยกว่าแบบ Full Peer-to-Peer 

นอกจากนี้ ตัวกลางอาจมีหน้าที่เสริมอื่นๆ เพื่อสนับสนุนและกระตุ้นให้เกิดการซื้อขายไฟฟ้า
ของ Prosumer ในขอบเขตของตน เช่น การจัดหาผู้ลงทุนในระบบผลิตไฟฟ้า อุปกรณ ์ระบบ ICT เป็นต้น 

 
รูปที ่5-101 รปูแบบ Community [156] 
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3. รูปแบบ Hybrid 

รูปที่  5-102 แสดงรูปแบบผสมผสานระหว่างรูปแบบ Full Peer-to-Peer และรูปแบบ 
Community โดยเปิดให้มีการซื้อขายไฟฟ้าในสองระดับ คือ ในระดับชุมชน และระดับระหว่างชุมชน 

 
รูปที่ 5-102 รปูแบบ Hybrid [156] 

5.5.1.3 บทวิเคราะห์เบื้องต้น 

เนื่องจากเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการซื้อขายในรายงานฯ มีไม่มากนัก หากจัดกลุ่มรูปแบบการ
ซื้อขายที่ใกล้เคียง รูปแบบ Full Peer-to-Peer จะใกล้เคียงกับ Neighbor Model ส่วน Community และ 
Hybrid จะเทียบเคียงกับ Community Model ของการศึกษานี ้

จุดเด่น 

1. รูปแบบ Full Peer-to-Peer เป็นรูปแบบที่ส่งเสริมการแข่งขันด้านราคาได้ดีที่สุด ทั้งผู้ซื้อและ
ผู้ขายสามารถกำหนดเงื่อนไขในการซื้อขายไฟฟ้าได้ตรงกับความต้องการของตน แต่ในทางปฏิบัติ แพลตฟอร์ม
ที่ใช้จะต้องมีความสามารถในการรองรับธุรกรรมจำนวนมาก รวมถึงการติดตามผล การกำกับดูแล จะต้องมี
ประสิทธิภาพสูง เพื่อรักษาความน่าเช่ือถือของการซื้อขายไฟฟ้า 

2. รูปแบบ Community ซึ่งตัวกลางมีหน้าที่ในการบริหารสมดุลไฟฟ้าให้มีการใช้ไฟฟ้าที่ผลิตได้
ในพื้นที่ให้มากที่สุด มีส่วนช่วยลดความสูญเสียไฟฟ้าจากการส่งไฟฟ้าข้ามพื้นที่ได้ 

3. รูปแบบ Community มีการใช้ศักยภาพของตัวกลางในการสนับสนุนและกระตุ้นให้เกิดการซื้อ
ขายไฟฟ้าในชุมชนได้ดี 
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จุดด้อย 

1. รูปแบบ Full Peer-to-Peer และรูปแบบ Community ที่กล่าวถึง เป็นรูปแบบที่เป็นการนำ
ไฟฟ้าของ Prosumer เข้าซื้อขายในตลาดซื้อขายไฟฟ้าที่มีอยู่แล้ว ซึ่งหมายความว่า ในบริบทของประเทศไทย
ซึ่งยังไม่มีตลาดกลางซื้อขายไฟฟ้า การซื้อขายทั้งสองรูปแบบนี้จะไม่สามารถดำเนินการได้ 

2. รูปแบบ Full Peer-to-Peer (ในกรณีที่สามารถดำเนินการได้) ด้วยจำนวนธุรกรรมที่มีเป็น
จำนวนมาก อาจส่งผลให้การติดตามผล การกำกับ กระทำได้ไม่ทั่วถึง ซึ่งจะส่งผลให้เกิดประเด็นด้านความ
น่าเช่ือถือในการซื้อขายไฟฟ้าในระยะยาวได้ 

3. รูปแบบ Full Peer-to-Peer (ในกรณีที่สามารถดำเนินการได้) เป็นลักษณะของการเข้าทำการ
ซื้อขายโดยผู้ซื้อ ผู้ขายแต่ละราย ไม่ผ่านการคัดกรองโดยตัวกลางใดๆ ซึ่งอาจส่งผลให้ข้อมูลการผลิตหรือข้อมูล
ความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เสนอซื้อ/ขาย ไม่น่าเช่ือถือ และไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารจัดการระบบไฟฟ้า 

4. ร ูปแบบ Hybrid แม ้จะผสมผสานข ้อด ีของร ูปแบบ Full Peer-to-Peer และร ูปแบบ 
Community เข้าด้วยกัน แต่ในทางปฏิบัติควรต้องมีการคัดกรองคุณสมบัติของผู้เข้าซื้อขาย โดยในรูปแบบ 
Full Peer-to-Peer ควรเป็นผู้ซื้อขายไฟฟ้ารายใหญ่ที่สามารถประเมินการผลิต/ความต้องการใช้ไฟฟ้าของตน
ได้ค่อนข้างแม่นยำ ส่วนผู้ซื้อขายไฟฟ้ารายเล็กควรให้อยู่ในรูปแบบ Community เพื่อให้ตัวกลางสามารถให้
การสนับสนุนที่จำเป็นได้ และลดความคับคั่งของการซื้อขายในภาพรวม  
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5.5.2 รายงานโครงการศึกษาการปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้ารองรับแนวโน้ม Prosumer ของกิจการ
ไฟฟ้า ของสำนักนโยบายและแผนพลังงาน 

5.5.2.1 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาศักยภาพ และประเมิน/คาดการณ์แนวโน้มในการผลิตไฟฟ้าในส่วนของ Prosumer 
ในอนาคต ที่คาดว่าจะเกิดในภายใน พ.ศ. 2580  

2. เพื่อศึกษาข้อกำหนด/เงื่อนไข/ปัจจัย ที่เอื้อให้เกิดการแข่งขันจากการผลิตไฟฟ้าในส่วนของ 
Prosumer และการผลิตไฟฟ้าจากระบบ Centralized ที่มีความเป็นธรรม 

3. เพื ่อเสนอแนะรูปแบบโครงสร้างกิจการไฟฟ้าของประเทศไทยที ่เหมาะสมกับแนวโน้ม 
Prosumer ของกิจการไฟฟ้า 

4. เพื่อเสนอแนะรูปแบบโครงสร้างการบริหารและกระบวนการจัดตั้งตลาดกลางซื้อขายไฟฟ้าที่
สามารถรองรับการผลิตไฟฟ้า ในส่วนของ Prosumer ได ้ 

5. เพื่อกำหนดแนวทาง รูปแบบ กระบวนการ หลักเกณฑ์เง่ือนไข ซื้อขายไฟฟ้า ผ่านตลาดกลาง  

6. ซื้อขายไฟฟ้าในส่วนของ Prosumer ในมิติต่างๆ  

7. เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการจัดตั้งตลาดกลางซื้อขายไฟฟ้าในส่วนของ Prosumer เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาไปสู่การแข่งขันอย่างเสรี 

5.5.2.2 สรุปผลการศึกษาในส่วนของรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P 

ภาพรวม 

ด้วยปัจจัยด้านต้นทุนของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กต่ำลงอย่างต่อเนื่อง  รวมถึง
ปัจจัยด้านกฏระเบียบที่มีการผ่อนคลายให้มีจำนวนผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการติดตั้งระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็ก อย่างเช่น ระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์บนหลังคา มีจำนวนมากขึ้น ทำ
ให้เกิดการแข่งขันและการติดตั้งระบบฯ แพร่หลายมากขึ้น ระบบฯ ที่ติดต้ังใหม่มักได้รับการออกแบบให้รองรับ
ความต้องการไฟฟ้าสูงสุด (Peak) ซึ่งส่งผลให้ไฟฟ้าที ่Prosumer ผลิตได้ในช่วงเวลาอื่นๆ นอกจากช่วงเวลาที่มี
ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด มีมากกว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าและถูกปล่อยทิ้งไปอย่างสูญเปล่า  จึงนำมาสู่
แนวคิดของการนำไฟฟ้าส่วนที่เหลือจากการใช้งานมาเพิ่มมูลค่าและแบ่งปันเข้าสู่ระบบไฟฟ้า  โดยแนวคิดใน
การซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer ที่สำคัญ คือ 

▪ การใช้ Prosumer market ในการบริหารพลังงานไฟฟ้าส่วนเกิน (Excess energy) โดยใช้
ราคาหรือต้นทุนในการจูงใจ 

▪ ตลาดซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer จะเป็นตลาดที่ดำเนินการอยู่บนความสัมพันธ์ของผู้ต้องการ
ซื้อและผู้ต้องการขาย มิใช่การรับซื้อไฟฟ้าโดยหน่วยงานภาครัฐ 

▪ หลักการพื้นฐานคือ Prosumer ผลิตไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าของตนเองเป็น
อันดับแรกและหากมีพลังงานไฟฟ้าส่วนเกินจึงนำมาขาย 
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นิยามของ Prosumer ที่มีการนำเสนออ้างอิงเกณฑ ์4 ข้อ คือ 

1. เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าซึ่งเชื่อมต่อกับระบบของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย (กฟน. และ กฟภ.)  

2. ติดต้ังและผลิตไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียน 

3. มีขนาดของการผลิตไฟฟ้าติดตั้งภายใน รวมไม่เกิน 1,000 กิโลโวลต์แอมแปร์ต่อมิเตอร์ ต่อจุด
เชื่อมโยงกับระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย 

4. มีวัตถุประสงค์ในการผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เองภายในเป็นหลักและเมื่อมีไฟฟ้าส่วนเหลือจึงส่งขาย
เข้าสู่ระบบไฟฟ้า โดยมีสัดส่วนระหว่างการผลิตและการใช้ไฟฟ้าไม่ต่ำกว่าร้อยละ 28 (คำนวณจากปริมาณ
ไฟฟ้าที่ใช้หารด้วยปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้) 

ในส่วนของรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer ที่นำเสนอเป็นรูปแบบ Hybrid P2G & PG ซึ่ง
เป็นการผสมผสานระหว่าง การซื ้อขายแบบ Prosumer Group (PG) ซึ ่งเป็นเป็นการซื ้อขายระหว่าง 
Prosumer และผู้ใช้ไฟฟ้าภายในขอบเขตการซื้อขายที่กำหนด และการซื้อขายแบบ Prosumer to Grid 
(P2G) โดยมีทั้งหมด 3 ระยะ การซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer ทั้ง 3 ระยะมีหลักการพื้นฐานร่วมกันคือ 

1. เป็นการซื้อขายบนแพลตฟอร์ม (Prosumer Trading Platform)  

2. การซื ้อขายไฟฟ้าของ Prosumer ดำเนินการผ่านตัวแทน เช่น Aggregator Agent หรือ
Community Manager 

3. การซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer มีสองระดับ คือ ระดับภายในขอบเขตตัวแทน และระดับ
ตัวแทนกับการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย (DSO) 

4. ในการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 2 รูปแบบ คือ 

▪ สัญญาซื้อขายไฟฟ้าแบบ Non-Committed Contract (NCC) เป็นรูปแบบสัญญาที่มีการ
กำหนดเพียงเวลาส่งมอบและราคา สัญญาประเภทนี้ไม่มีการรับประกันการส่งมอบไฟฟ้าและไม่มีบทปรับกรณี
ที่ไม่สามารถส่งมอบไฟฟ้าได้ตามสัญญา 

▪ สัญญาซื้อขายไฟฟ้าแบบ Committed Contract (CC) เป็นรูปแบบสัญญาที่มีการกำหนด
ปริมาณไฟฟ้าที่จะส่งมอบ เวลาส่งมอบ และราคา สัญญาประเภทนี้มีการรับประกันการส่งมอบไฟฟ้าและมีบท
ปรับกรณีที่ไม่สามารถส่งมอบไฟฟ้าได้ตามสัญญา ด้วยเงื่อนไขที่เพิ่มขึ้นทำให้ราคาซื้อขายไฟฟ้าภายใต้สัญญา
รูปแบบนี้มีราคาสูงกว่าแบบ NCC 

โดยในระดับภายในขอบเขตตัวแทน สัญญาซื้อ/ขายระหว่าง Prosumer กับผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถ
มีได้ทั้งสองรูปแบบ (NCC หรือ CC) ในขณะที่ในระดับตัวแทนกับการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายมีเฉพาะรูปแบบ CC 
เท่านั้น 

5. ปริมาณพลังงานไฟฟ้าของ Prosumer ที่การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายรับซื้อจากตัวแทน รวมถึงราคา
อ้างอิงคือ ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าระยะสั้นหน่วยสุดท้าย กำหนดโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิต โดยพิจารณาจาก
ประมาณการผลิตไฟฟ้าของ Prosumer ควบคู่กับการรักษาสมดุลของระบบไฟฟ้า 
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6. กรอบระยะเวลาของแต่ละระยะไม่มีการกำหนดตายตัว การเปลี่ยนผ่านสู่ระยะถัดไปจะเกิดขึ้น
เมื่อระบบที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมีความพร้อมแล้วเท่านั้น 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและบทบาทที่สำคัญ 

1. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตในฐานะ System Operator (SO) เป็นผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการสมดุล
พลังงานของประเทศ มีบทบาทหลักในการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer คือ การนำข้อมูลประมาณการผลิต
ไฟฟ้าของ Prosumer เข้าเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารระบบไฟฟ้า แจ้งผลการประเมินความต้องการซื้อไฟฟ้า
จาก Prosumer และต้นทุนการผลิตไฟฟ้าระยะสั้นหน่วยสุดท้าย (Short Run Marginal Cost หรือ SRMC) 
ให้แก่ผู้ดำเนินการตลาดซื้อขายไฟฟ้า  

2. การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายในฐานะผู ้ดำเนินการระบบจำหน่ายไฟฟ้า (Distribution System 
Operator) (DSO) เป็นผู้รับผิดชอบระบบจำหน่ายไฟฟ้า มีบทบาทหลักในการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer 
คือ เป็นผู้รับซื้อไฟฟ้าจาก Prosumer อ่านข้อมูลจากมิเตอร์ไฟฟ้า และออกใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า 

3. ผู้ดำเนินการตลาดซื้อขายไฟฟ้า (Market Operator หรือ MO) เป็นผู้บริหารจัดการตลาดซื้อ
ขายไฟฟ้าหรือแพลตฟอร์มซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer มีบทบาทหลักในการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer คือ 
เป็นผูบ้ริหารสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและประสานงานกับตัวแทน 

4. ตัวแทน (Aggregator / Agent / Community Manager) เป็นผู้บริหารสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
ระหว่าง Prosumer และผู ้ใช้ไฟฟ้าที ่ซ ื ้อไฟฟ้าจาก Prosumer มีบทบาทหลักในการซื ้อขายไฟฟ้าของ 
Prosumer คือ เป็นผู้คัดกรองคุณสมบัติของ Prosumer และผู้ใช้ไฟฟ้า ที่ต้องการเข้าสู่ระบบการซื้อขายไฟฟ้า
ของ Prosumer บริหารสมดุลพลังงานในขอบเขตความรับผิดชอบระหว่างการผลิตไฟฟ้าของ Prosumer และ
ความต้องการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้า และสื่อสารข้อมูลธุรกรรมที่เกิดขึ้นในขอบเขตของตนให้แก่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการบริหารระบบไฟฟ้าต่อไป 

5. Prosumer มีบทบาทหลักในการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer คือ เป็นผู้ขายพลังงานไฟฟ้า
ส่วนเกินผ่านตัวแทน 

6. ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ซื้อไฟฟ้าจาก Prosumer มีบทบาทหลักในการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer คือ 
เป็นผู้ซื้อพลังงานไฟฟ้าส่วนเกินจาก Prosumer ผ่านตัวแทน 

รูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer 

รูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าแบบ Hybrid P2G & PG ทั้งสามระยะมีรายละเอียดโดยสังเขปดังต่อไปนี้ 

1. Hybrid P2G & PG ระยะที ่1 

การซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer ในระยะที่ 1 ดังแสดงในรูปที่ 5-103 เป็นการขายไฟฟ้า
ส่วนเกินของ Prosumer ให้แก่ DSO เท่านั้น ไม่มีการขายไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้า  

▪ ในระดับภายในขอบเขตตัวแทน: 

ในระยะที่ 1 ขอบเขตพื ้นที ่ของตัวแทนแต่ละรายจะอยู ่ในระดับฟีดเดอร์/หม้อแปลง 
Prosumer ส่งคำสั่งขายไฟฟ้าส่วนเกินและประมาณการแผนการผลิตผ่านตัวแทนเข้าสู่แพลตฟอร์ม โดยมีการ
กำหนดเพดานราคาขายที่ราคาต้นทุนการผลิตไฟฟ้าในระยะสั้นหน่วยสุดท้าย (Short Run Marginal Cost 
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หรือ SRMC)) ในระดับนี้ Prosumer ที่ส่งคำสั่งขายก่อนจะได้รับสิทธิในการขายไฟฟ้าก่อน (First Come First 
Served) จนกว่าจะเต็มปริมาณรับซื้อที ่SO กำหนด 

▪ ในระดับตัวแทนกับ DSO:  

เมื ่อตัวแทนรวบรวมคำสั่งขายไฟฟ้าจาก Prosumer ตัวแทนจะส่งคำสั่งขายไฟฟ้าจาก 
Prosumer ในขอบเขตของตน โดยมีรายละเอียดหลักตามข้อกำหนดของสัญญาแบบ CC ซึ่งราคาที่ตัวแทน
เสนอขายจะอ้างอิงจาก SRMC รวมค่าธรรมเนียมของตัวแทน และ Commitment Fee ที่ตัวแทนจะได้รับ
ภายใต้สัญญาแบบ CC ในระดับนี้ ตัวแทนที่ส่งคำสั่งขายก่อนจะได้รับสิทธิในการขายไฟฟ้าก่อน (First Come 
First Served) จนกว่าจะเต็มปริมาณรับซื้อที่ SO กำหนด 

คำสั่งขายไฟฟ้าที่ไม่ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกทั้งหมด และ DSO จะไม่รับไฟฟ้าจากตัว
แทนที่ไม่ได้รับคัดเลือกเข้าสู่ระบบจำหน่าย ซึ่งส่งผลให้ DSO ไม่รับไฟฟ้าส่วนเกินของ Prosumer ภายใต้
ตัวแทนนั้นๆ ด้วยเช่นกัน 

 
รูปที ่5-103 รปูแบบ Hybrid P2G & PG ระยะที ่1 [157] 

2. Hybrid P2G & PG ระยะที ่2 

การซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer ในระยะที่ 2 ดังแสดงในรูปที่ 5-104 เป็นการซื้อขายไฟฟ้า
ส่วนเกินของ Prosumer ให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ต้องการซื้อไฟฟ้าจาก Prosumer เป็นอันดับแรก หากมีพลังงาน
ไฟฟ้าส่วนเหลือไม่สามารถจับคู่ซื้อขายระหว่าง Prosumer และผู้ใช้ไฟฟ้า ตัวแทนจะเป็นผู้รวบรวมพลังงาน
ส่วนเหลือเพ่ือเสนอขายให้แก่ DSO  
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▪ ในระดับภายในขอบเขตตัวแทน: 

ในระยะที่ 2 ขอบเขตพื้นที่ของตัวแทนแต่ละรายยังคงอยู่ในระดับฟีดเดอร์/หม้อแปลง 
Prosumer และผู้ใช้ไฟฟ้าซื ้อขายไฟฟ้าส่วนเกินของ Prosumer บนแพลตฟอร์มโดยส่งคำสั่งซื ้อขายผ่าน
ตัวแทน การตกลงซื้อขายเป็นแบบก่อนการส่งมอบ 1 วัน (Day-ahead) การกำหนดราคาซื้อขายใช้กลไกการ
ประมูลตามอุปสงค์-อุปทาน โดยมีการกำหนดเพดานราคาเสนอซื้อเสนอขายสูงสุดไม่เกินราคาค่าไฟฟ้าขาย
ปลีกและเพดานราคาต่ำสุดไม่ต่ำกว่า SRMC การจับคู่การซื้อขายใช้หลักการเรียงตามราคาและเวลาที่ดีที่สุด 
(Price then Time Priority) ในกรณีที่มีไฟฟ้าจาก Prosumer มีไม่เพียงพอ ผู้ใช้ไฟฟ้าจะซื้อไฟฟ้าส่วนที่ขาด
จาก DSO ตามปรกต ิ

▪ ในระดับตัวแทนกับ DSO: 

ในกรณีที ่มีพลังงานส่วนเหลือจากการจับคู่ซื ้อขายระหว่าง  Prosumer และผู้ใช้ไฟฟ้า 
ตัวแทนจะเป็นผู้รวบรวมไฟฟ้าส่วนเหลือจาก Prosumer เพื่อเสนอขายแก่ DSO โดยมีรายละเอียดหลักตาม
ข้อกำหนดของสัญญาแบบ CC ซึ่งราคาที่ตัวแทนเสนอขายจะอ้างอิงจาก SRMC รวมค่าธรรมเนียมของตัวแทน 
และ Commitment Fee ที่ตัวแทนจะได้รับภายใต้สัญญาแบบ CC 

การรับซื ้อจาก DSO ใช้หลักการเรียงตามราคาและเวลาที ่ดีที ่ส ุด  (Price then Time 
Priority) โดยอ้างอิงราคาสูงสุดคือ SRMC รวมส่วนค่าธรรมเนียมของตัวแทน จนกว่าจะเต็มปริมาณรับซื้อที่ 
SO กำหนด 

คำสั่งขายไฟฟ้าที่ไม่ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกทั้งหมด และ DSO จะไม่รับไฟฟ้าจากตัว
แทนที่ไม่ได้รับคัดเลือกเข้าสู่ระบบจำหน่าย ซึ่งส่งผลให้ DSO ไม่รับไฟฟ้าส่วนเกินของ Prosumer ภายใต้
ตัวแทนนั้นๆ ด้วยเช่นกัน 

 
รูปที ่5-104 รปูแบบ Hybrid P2G & PG ระยะที ่2 [157] 
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3. Hybrid P2G & PG ระยะที ่3 

การซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer ในระยะที่ 3 ดังแสดงในรูปที่ 5-104 มีหลักการพื้นฐานคล้าย
กับระยะที่ 2 แต่จะไม่มีข้อจำกัดในแง่ของขอบเขตพื้นที่หรือมีการขยายพื้นที่ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น ทั้ง Prosumer 
และผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถเลือกซื้อขายไฟฟ้ากับตัวแทนรายใดก็ได้ 

▪ ในระดับภายในขอบเขตตัวแทน: 

หลักการทั่วไปยังคงเหมือนกับระยะที่ 2 เว้นแต่ขอบเขตพื้นที่ของตัวแทนจะขยายกว้างขึ้น
หรือไม่มีข้อจำกัด เพื่อเปิดโอกาสให้ Prosumer และผู้ใช้ไฟฟ้ามีทางเลือกเพ่ิมขึ้น 

▪ ในระดับตัวแทนกับ DSO: 

หลักการทั่วไปยังคงเหมือนกับระยะที่ 2 เว้นแต่ราคาที่ตัวแทนเสนอขายจะใช้หลักการแบบ 
Cost-based pool รวมค่าธรรมเนียมของตัวแทน และ Commitment Fee โดยราคาตั้งต้นของการประมูล
จะใช้ราคา SRMC ตัวแทนที่เสนอส่วนลดมากที่สุดจะได้สิทธิในการขายไฟฟ้าภายใต้รูปแบบสัญญา CC เป็น
ลำดับแรกตามหลักการเรียงตามราคาและเวลาที่ดีที ่สุด (Price then Time Priority) และ DSO จะรับซื้อ
ไฟฟ้าบนพ้ืนฐานของราคาที่ต่ำที่สุดจนกว่าปริมาณไฟฟ้าจะครบตามที่ต้องการ 

 
รูปที ่5-105 รปูแบบ Hybrid P2G & PG ระยะที ่3 [157] 
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5.5.2.3 บทวิเคราะห์เบื้องต้น 

รูปแบบการซื้อขายแบบ Hybrid P2G & PG เป็นรูปแบบที่ผสมผสานการขายไฟฟ้าให้แก่ภาครัฐ 
(P2G) ในระยะที ่1 และมีองค์ประกอบของการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P เพิ่มขึ้นมาในระยะที่ 2 
และ 3 โดยรูปแบบพื้นฐานมีประเภทตัวกลางเป็น Agent และเริ่มจากการเป็น Community Model ก่อน
และขยายเป็น Marketplace Model ในระยะที่ 3 

จุดเด่น 

1. การแยกเป็นสามระยะแบบค่อยเป็นค่อยไปโดยเริ่มจากรูปแบบที่คล้ายคลึงกับการรับซื้อไฟฟ้า
โดยภาครัฐที่มีการดำเนินการอยู่แล้ว แล้วจึงเปลี่ยนผ่านไประยะถัดไป ทำให้มีเวลาในการประเมินและปรับตัว
รับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นนอกเหนือการคาดการณ์ได้ 

2. ในกรณีที่มีพลังงานส่วนเหลือเสนอขายให้แก่ภาครัฐ (DSO) ช่วยให้รัฐได้พลังงานไฟฟ้ามาใน
ต้นทุนที่ต่ำ เนื่องจากราคาซื้อขายไฟฟ้าจะอ้างอิงจาก SRMC เป็นหลัก 

3. การกำหนดให้มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 2 รูปแบบ ได้แก ่สัญญาประเภท NCC และ CC เพิ่มความ
ยืดหยุ่นให้แก่ผู้ซื้อขายไฟฟ้า โดยมีทางเลือกของระดับความไม่แน่นอนถ่วงน้ำหนักกับราคาซื้อขายไฟฟ้า 

4. การมีตัวกลางแบบ Agent ช่วยลดความยุ่งยากในการบริหารจัดการของ DSO เพื่อให้ DSO 
เน้นความสำคัญในการบริหารงานในระบบจำหน่ายของตน รวมถึงได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการรักษา
สมดุลของระบบไฟฟ้าด้วย 

5. ในระยะที่ 2 ซึ่งตัวกลางมีหน้าที่ในการบริหารสมดุลไฟฟ้าให้มีการใช้ไฟฟ้าที่ผลิตได้ในพื้นที่ให้
มากที่สุด มีส่วนช่วยลดความสูญเสียไฟฟ้าจากการส่งไฟฟ้าข้ามพื้นที่ได้ 

จุดด้อย 

1. เนื่องจากราคาซื้อขายไฟฟ้ามีการอ้างอิงราคา SRMC อยู่หลายส่วน หากราคา SRMC อยู่ใน
เกณฑ์ต่ำ อาจสง่ผลให้ Prosumer ขาดแรงจูงใจด้านการเงินที่จะเข้าร่วมการซื้อขาย 

2. แม้ว่าการมีรูปแบบสัญญา 2 รูปแบบคือ NCC และ CC จะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่น แต่ในทาง
ปฏิบัติ ผู้ที่มีศักยภาพในการปฏิบัติตามสัญญาแบบ CC อาจมีไม่มากนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากต้นทุนของ
ระบบกักเก็บพลังงานยังอยู่ในระดับสูง ดังนั้นความเป็นไปได้ในการเกิดสัญญาแบบ NCC จะมีมากกว่า อันจะ
ทำให้ข้อมูลธุรกรรมซื้อขายไม่สะท้อนการผลิตและการใช้ไฟฟ้าที่จะเกิดขึ้นจริง 

3. การกำหนดให้ตัวแทนต้องเสนอขายไฟฟ้าแก่ DSO ด้วยสัญญารูปแบบ CC ซึ่งมีการประกันและ
มีบทปรับหากตัวแทนไม่สามารถส่งมอบไฟฟ้าได้ตามสัญญา อาจเป็นการเพิ่มความเสี่ยงและลดความน่าสนใจ
ในการดำเนินการของตัวแทน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากราคา SRMC ที่เป็นราคาอ้างอิงอยู่ในเกณฑ์ต่ำ แรงจูงใจ
ในการดำเนินการจะยิ่งต่ำลงอีก 

4. ในระยะที่ 1 การใช้หลักการส่งคำสั่งขายก่อนจะได้รับสิทธิในการขายไฟฟ้าก่อน (First Come 
First Served) อาจไม่สามารถกระทำได้หรือไม่เป็นผลดีในทางปฏิบัติ เนื่องจากสิทธิในการขายไฟฟ้าขึ้นอยู่กับ
ความเร็วในการส่งคำสั่ง จึงไม่มีการแข่งขันในด้านการกำหนดราคาเสนอขาย 
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5. ในระยะที่ 3 ซึ่งขอบเขตการซื้อขายของตัวกลางกว้างยิ่งขึ้น การรักษาสมดุลระหว่างการผลิต
และความต้องการใช้ไฟฟ้าในขอบเขตของตัวแทนแต่ละรายอาจไม่อยู ่ในพื ้นที ่เดียวกัน  ซึ ่งอาจทำให้
ประสิทธิภาพในการลดความสูญเสียไฟฟ้าลดลง ดังนั้นการมีขอบเขตพื้นที่เล็กๆ แต่มีจำนวนมากกระจายตัวไป
ตามพ้ืนที่ต่างๆ อาจจะช่วยลดความสูญเสียได้ดีกว่า 
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5.6 สรุปผลการทบทวน รวบรวมและวิเคราะห์รูปแบบ/แนวทางการซื ้อขายไฟฟ้าของ 
Prosumer แบบ P2P  

ผลการทบทวน รวบรวมและวิเคราะห์รูปแบบ/แนวทางการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P 
สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 5-34
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ตารางที่ 5-34 สรุปผลการทบทวน รวบรวมและวิเคราะห์รูปแบบ/แนวทางการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P 

โครงการ / 
รายงาน 

สถานะ
โครงการ 

รูปแบบการ
ซื้อขาย 

ประเภท
ตัวกลาง 

องค์ประกอบที่เอื้ออำนวยให้เกิดการซื้อขาย
แบบ P2P 

จุดเด่น จุดด้อย 

ประเทศเกาหลีใต ้

โครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้า: เปิดเสรีในระบบผลิตไฟฟ้าสำเร็จไปเพียงบางส่วน 
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม P2P: อนุญาตให้มีการซื้อขายไฟฟ้าในลักษณะ Prosumer แบบ P2P 

โครงการสาธิตเพื่อ
ทดสอบการซื้อขาย
ไฟฟ้าระหว่างเพื่อน
บ้าน 

โครงการสาธิต
ทั้งหมดดำเนิน
โครงการจบ

แล้วและขยาย
ผลสู่การ

ดำเนินการเชิง
พาณิชย์  

Neighbour 
Model 

DSO 1. คู่สัญญาต้องจับคู่กันมาก่อน และอยู่ภายใน
กรอบพื้นที่ที่กำหนด โอกาสที่จะซื้อขายไฟฟ้า
กันได้จึงมีสูง และระบบการสมัครที่มีความ
คล่องตัว KEPCO ทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการแบบ
เบ็ดเสร็จ 
2. โครงสร้างค่าไฟฟ้าในอัตราก้าวหน้าที่มี
ช่องว่างของช่วงราคามากพอที่จะหากำไรจาก
ส่วนต่างราคาได้ 
3. ระบบกักเก็บพลังงาน ที่ช่วยเพิ่มศักยภาพใน
การสำรองพลังงานที่ผลิตได้ไว้ใช้เอง หรือ ขาย
ให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้ารายอื่น 
4. การคำนวณค่าไฟฟ้าสุทธิที่สามารถแสดงผล
ค่าไฟฟ้าสุทธิภายหลังการหักลบหน่วยไฟฟ้า 
(Net Metering) ทัง้การซื้อขายไฟฟ้าจาก 
KEPCO และการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างเพื่อน
บ้านได้ในใบเสร็จค่าไฟฟ้าเดียวกัน 

1. หลักการดำเนินงานไม่ซับซ้อนและโอกาส
ประสบความสำเร็จมีสูง 
2. ความสามารถในการส่งมอบไฟฟ้า : 
Prosumer ที่เข้าร่วมโครงการ จะต้องติดตั้ง
ระบบกักเก็บพลังงาน จึงสามารถส่งมอบไฟฟ้า
ได้แน่นอน 
3. ใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าแบบใบเดียว : รวม
รายละเอียดธุรกรรมการซื้อขายไฟฟ้าระหว่าง
เพื่อนบ้านไว้ในใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าปกติ โดย
เปรียบเทียบค่าไฟฟ้า “ก่อน” และ “หลัง” เข้า
ร่วมโครงการ จึงประเมินผลประโยชน์จากการ
ซื้อขายไฟฟ้าได้ง่าย 

1. ข้อจำกัดทางกายภาพและทางเทคนิคเป็น
ประเด็นสำคัญในทางปฏิบัติ เพราะจำกัดกรอบ
การซื้อขายให้อยู่ในพื้นที่จำหน่ายไฟฟ้าเดียวกัน 
และโอกาสที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะได้รับ
ผลประโยชน์จากการดำเนินการจะเกิดขึ้นเมื่อมี
ส่วนต่างราคา (Price Gap) ของอัตราค่าไฟฟ้า
แบบก้าวหน้า (Progressive Rate) ที่ผู้ซื้อและ
ผู้ขายไฟฟ้าแบกรับอยู่สูง 

โครงการสาธิต 
Smart Energy 
Campus 

ดำเนิน
โครงการสาธิต
เสร็จสิ้นแล้ว 

Marketplace 
Model  

Agent 1. ระบบกักเก็บพลังงาน ที่ช่วยเพิ่มศักยภาพใน
การสำรองพลังงานที่ผลิตได้ไว้ใช้เอง หรือ ขาย
ให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้ารายอื่น 
2. EP Agent และระบบปฏิบัติการต่าง ๆ ที่
ช่วยสนับสนุนการทำงานของ EP Agent 
เพื่อให้การใช้ไฟฟ้าที่ผลิตได้ภายในไมโครกริด
เกิดประโยชน์สูงสุด เพราะมหาวิทยาลัยจัดเป็น

1. มหาวิทยาลัยมีศักยภาพและความพร้อมใน
การดำเนินโครงการสูง 
2. ความสามารถในการส่งมอบไฟฟ้า : 
Prosumer ที่เข้าร่วมโครงการ จะต้องติดตั้ง
ระบบกักเก็บพลังงาน จึงสามารถส่งมอบไฟฟ้า
ได้แน่นอน 

1. การบริหารจัดการการใช้ไฟฟ้าภายใน
มหาวิทยาลัยและระหว่างมหาวิทยาลัยให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดนั้นจำเป็นต้องพึ่งพาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพสูงมาก
ในการเชื่อมโยงระบบการผลิตและการซื้อขาย
พลังงานไฟฟ้าเข้าด้วยกัน ซึ่งจำเป็นต้องใช้เงิน
ลงทุนจำนวนมาก 
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โครงการ / 
รายงาน 

สถานะ
โครงการ 

รูปแบบการ
ซื้อขาย 

ประเภท
ตัวกลาง 

องค์ประกอบที่เอื้ออำนวยให้เกิดการซื้อขาย
แบบ P2P 

จุดเด่น จุดด้อย 

ผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ซึ่งมีต้นทุนค่าไฟฟ้าตาม
อัตราค่าไฟฟ้าก้าวหน้า (Progressive Rate) ที่
แพงมาก ดังนั้นการใช้ประโยชน์จากพลังงาน
ไฟฟ้าที่ผลิตได้อย่างเต็มศักยภาพ เพื่อลด
สัดส่วนการซื้อไฟฟ้าจาก KEPCO จะช่วยให้ลด
ต้นทุนค่าไฟฟ้าลงได้อย่างมีนัยสำคัญ 

โครงการซื้อขาย
ไฟฟ้าผ่านกลไกของ
สหกรณ์ในท้องถิ่น 

เริ่มดำเนิน
โครงการเมื่อ

ต้น พ.ศ. 
2562 โดย

เปิดรับสมัคร
ผู้เข้าร่วม

โครงการใน
เดือน

พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2562  

Community 
Model 

Broker 1. ระบบกักเก็บพลังงาน ที่ช่วยเพิ่มศักยภาพใน
การสำรองพลังงานที่ผลิตได้ไว้ใช้เอง หรือ ขาย
ให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้ารายอื่น 
2. การใช้จุดแข็งของผู้ร่วมดำเนินโครงการ 
อย่างเช่น ความสัมพันธ์กับคนในชุมชนที่
แข็งแกร่ง ความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค 

1. การใช้จุดแข็งของผู้ร่วมพัฒนาโครงการเพื่อ
แก้ปัญหาข้อจำกัดในเรื่องความสามารถทาง
เทคนิคและเงินลงทนุของ Prosumer รัฐบาล
จึงสนับสนุนให้เกิดสหกรณ์พลังงานซึ่งทำหน้าที่
เป็นทั้งนักลงทุน ผู้บริหารโครงการพลังงาน 
และนายหน้าซื้อขายพลังงานไฟฟ้าขึ้น 
2. ความสามารถในการส่งมอบไฟฟ้า : สหกรณ์
พลังงานซองแดโกลได้เช่าพื้นที่เพื่อการติดตั้ง
ระบบกักเก็บพลังงาน 

1. ข้อกำหนด ระเบียบในการซื้อขายไฟฟ้าของ 
KPX มีความซับซ้อน 
2. ต้นทุนอุปกรณ์ที่สำคัญโดยเฉพาะสมาร์ท
มิเตอร์ค่อนข้างสูงและเป็นอุปสรรคต่อการ
ผลักดันให้ผู้ผลิตไฟฟ้าเข้าไปทำการซื้อขายใน 
KPX 

ประเทศเนเธอร์แลนด์ 

โครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้า: เปิดเสรีทั้งระดับขายส่งและขายปลีก 
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม P2P: อนุญาตให้มีการซื้อขายไฟฟ้าในลักษณะ Prosumer แบบ P2P / ยังไม่ได้เป็นทีแ่พร่หลายมากนัก แต่มีแนวโน้มการเพิ่มขึ้นจากโครงการ Net metering ที่เริ่มจะหมดอายุ 

Powerpeers ดำเนินการเชิง
พาณิชย์ 

Marketplace 
Model  

Retailer 1. โครงสร้างกิจการไฟฟ้าในรูปแบบเสรี ทำให้
ผู้เล่นรายใหม่สามารถเข้ามาแข่งขันด้วย
รูปแบบธุรกิจแบบใหม่ในการให้บริการจัดหา
พลังงานไฟฟ้า 
2. นโยบายพลังงานหมุนเวียนและการลดก๊าซ
เรือนกระจกทำให้เกิดความตื่นตัวของผู้ใช้ไฟฟ้า
ในการต้องการใช้พลังงานสะอาดมากกว่าใช้
พลังงานจากเชือ้เพลิงฟอสซิลอย่างเช่น ถ่านหิน 
3. ความคุ้มทุนในการลงทุนทำให้มีผู้ติดตั้ง

1. หลักการดำเนินงานไม่ซับซ้อน 
2. เปิดโอกาสให้ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถเลือกใช้
ไฟฟ้าจากแหล่งผลิตได้ถึง 10 แหล่ง  
3. รับซื้อไฟฟ้าจาก Prosumer ที่มีระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์บนหลังคาในอัตราที่สูง
กว่า Net Metering และเท่ากับอัตราค่าไฟฟ้า
ที่ Powerpeers ขายให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า ไม่มีการ
คิดค่านายหน้าในการเป็นตัวกลางในการซื้อ
ขายไฟฟ้า แต่ Powerpeers ได้รับ

1. ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าไฟฟ้าที่ผู้ใช้ไฟฟ้าใช้
มาจากผู้ผลิตพลังงานหมุนเวียนหรือผู้ผลิต
ไฟฟ้าตามตัวเลือกที่กำหนดไว้หรือไม่ 
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โครงการ / 
รายงาน 

สถานะ
โครงการ 

รูปแบบการ
ซื้อขาย 

ประเภท
ตัวกลาง 

องค์ประกอบที่เอื้ออำนวยให้เกิดการซื้อขาย
แบบ P2P 

จุดเด่น จุดด้อย 

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์เพื่อผลิตไฟฟ้า
มากขึ้น ด้วยต้นทุนเทคโนโลยีที่ต่ำลง 
ระยะเวลาคืนทุนในการติดต้ังระบบฯ ลดลง
เหลือ 7 ปีโดยประมาณใน พ.ศ. 2558 จาก
ค่าเฉลี่ย 25 ปีใน พ.ศ. 2552 
4. การสื่อสารและครบวงจรในการให้ความรู้ 
Prosumer ตั้งแต่กระบวนการจัดตั้ง 

ค่าธรรมเนียมในการใช้แพลตฟอร์มจาก 
Prosumer  
4. มีความมั่นคงด้านไฟฟ้า เพราะ Powepeers 
เป็นผู้ค้าปลีกฟ้าที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการ
ความเพียงพอความต้องการใช้ไฟฟ้า  
5. ผู้ใช้ไฟฟ้าและ Prosumer เป็นผู้จ่ายค่าใช้
บริการโครงข่ายให้แก่ DSO โดยจ่ายผ่าน 
Powerpeers  
6. ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถบริหารค่าใช้จ่ายในด้านค่า
ไฟฟ้าได ้โดย สามารถทำสัญญาอัตราค่าไฟฟ้า
คงที่ 1 ปี หรือ 3 ปี หรือ สามารถเลือกทำ
สัญญาแบบอัตราค่าไฟฟ้าแปรผัน ซึ่งจะมีการ
ประกาศปีละ 2 ครั้ง 

Vandebron ดำเนินการเชิง
พาณิชย์ 

Marketplace 
Model  

Retailer  1. โครงสร้างกิจการไฟฟ้าในรูปแบบเสรี ทำให้
ผู้เล่นรายใหม่สามารถเข้ามาแข่งขันด้วย
รูปแบบธุรกิจแบบใหม่ในการให้บริการจัดหา
พลังงานไฟฟ้า 
2. นโยบายพลังงานหมุนเวียนและการลดก๊าซ
เรือนกระจกทำให้เกิดความตื่นตัวของผู้ใช้ไฟฟ้า
ในการต้องการใช้พลังงานสะอาดมากกว่าใช้
พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลอย่างเช่น ถ่านหิน 
3. ความคุ้มทุนในการลงทุนทำให้มีผู้ติดตั้ง
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์เพื่อผลิตไฟฟ้า
มากขึ้น ด้วยต้นทุนเทคโนโลยีที่ต่ำลง 
ระยะเวลาคืนทุนในการติดต้ังระบบฯ ลดลง
เหลือ 7 ปีโดยประมาณใน พ.ศ. 2558 จาก
ค่าเฉลี่ย 25 ปีใน พ.ศ. 2552 
4. การสื่อสารและครบวงจรในการให้ความรู้ 
Prosumer ตั้งแต่กระบวนการจัดตั้ง 

1. ความสะดวกในการเข้าซื้อขายไฟฟ้าผ่าน
แพลตฟอร์มออนไลน์และการให้ข้อมูลเจาะจง
สำหรับลูกค้า (Customized information) 
2. ผู้ขายไฟฟ้าสามารถกำหนดราคาขายและ
ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถเลือกซื้อไฟฟ้าจากแหล่งที่
ต้องการได้ Vandebron ทำหน้าที่เป็นตัวกลาง
ให้ผู้ขายไฟฟ้าและผู้ใช้ไฟฟ้าได้ทำสัญญาซื้อ
ขายไฟฟ้ากันผ่านแพลตฟอร์ม 
3. รายได้ของ Vandebron มาจากการเก็บ
ค่าบริการจัดส่งไฟฟ้าคงที่ (Fixed delivery 
cost) ในใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า 
4. Vandebron จัดการธุรกรรมทางการเงิน
ทั้งหมดรวมถึงจัดส่งใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าและเก็บ
ค่าไฟฟ้าส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การออกใบ
เรียกเก็บค่าไฟฟ้าถูกกำกับโดย ACM ให้มีความ
โปร่งใสและเข้าใจง่าย 

1. Vandebron ไม่ได้เป็นเจ้าของสินทรัพย์หรือ
โครงข่ายไฟฟ้าจึงไม่มีแรงจูงใจในการพัฒนา
ระบบการจัดจำหน่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ระบบไฟฟ้า  
2. รูปแบบธุรกิจนี้เกิดขึ้นได้ภายใต้กฏหมายที่
ตลาดไฟฟ้าเปิดให้มีการแข่งขันเสรีแล้ว 
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โครงการ / 
รายงาน 

สถานะ
โครงการ 

รูปแบบการ
ซื้อขาย 

ประเภท
ตัวกลาง 

องค์ประกอบที่เอื้ออำนวยให้เกิดการซื้อขาย
แบบ P2P 

จุดเด่น จุดด้อย 

5. มีโครงการ Solar collective ที่สนับสนุน 
Prosumer โดยให้ข้อมูลตั้งแต่การประเมิน
ความเป็นไปได้ไปจนถึงการเลือกผู้ติดต้ังระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ ลดค่าบริการจัดส่ง
ไฟฟ้าคงที่รายเดือนและให้ค่าตอบแทนในอัตรา
ที่สูงสำหรับไฟฟ้าส่วนเกินที่ขายให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า
รายอื่น 

ประเทศเยอรมน ี

โครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้า: เปิดเสรีทั้งระดับขายส่งและขายปลีก 
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม P2P: 
- อนุญาตให้มีการซื้อขายไฟฟ้าในลักษณะ Prosumer แบบ P2P  
- ยังไม่ได้เป็นที่แพร่หลายมากนัก แต่มีแนวโน้มการเพิ่มขึ้นจากราคา FiT ที่ต่ำลงและโครงการที่เริ่มจะหมดอายุ 

Conjoule  โครงการสาธิต Community 
Model 

Retailer  บริษัทผู้พัฒนาแพลตฟอร์ม Innogy-
Conjoule เป็นผูค้้าปลีกไฟฟ้าอยู่แต่เดิม ทำให้
สามารถจัดหาไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความ
ต้องการได้ง่าย และมีความเชี่ยวชาญในการ
บริหารจัดการการซื้อขายไฟฟ้าและการชำระ
เงิน 

1. การแลกเปลี่ยนไฟฟ้าภายในชุมชน ซึ่งเป็น
โครงการความร่วมมือของสองประเทศ และมี
เทคโนโลยี Blockchain ช่วยในการจัดการการ
ซื้อขาย  
2. มีข้อมูลว่าค่าบริการโครงข่ายต่ำกว่าปกติ จึง
ทำให้เกิดแรงจูงใจในการเข้าร่วมซื้อขายผ่าน
แพลตฟอร์ม 
3. บริษัทที่ทำการพัฒนาแพลตฟอร์ม (Innogy) 
เป็นผู้ค้าปลีกไฟฟ้าอยู่แต่เดิม ทำให้สามารถ
จัดหาไฟฟ้าเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการใช้
ไฟฟ้าได้ง่าย และมีความเชี่ยวชาญในการ
บริหารจัดการการซื้อขายไฟฟ้าและการชำระ
เงิน นอกจากนั้นยังแสดงให้เห็นถึงการปรับตัว
ของผู้ค้าปลีกไฟฟ้า ในการเพิ่มรูปแบบธุรกิจ
ใหม่ๆ และเข้ามามีส่วนร่วมในการซื้อขายไฟฟ้า
แบบ P2P 
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จุดเด่น จุดด้อย 

Enyway ดำเนินการเชิง
พาณิชย์ 

Marketplace 
Model 

Platform 
Operator 

โครงสร้างตลาดไฟฟ้าขายปลีกของเยอรมันมี
ส่วนสนับสนุนให้ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถเลือกผู้ผลิต
ได้เอง และไม่จำเป็นต้องซื้อไฟฟ้าผ่านคนกลาง 
จึงทำให้เกิดอิสระในการซื้อขายไฟฟ้า 
นอกจากนั้น ผู้ผลิตไฟฟ้าทั้งที่เป็น Prosumer 
และ ผู้ผลิตพลังงานหมุนเวียนทั่วไป ส่วนมากมี
ความต้องการช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ทำให้
แพลตฟอร์มของ Enyway สามารถพัฒนาต่อ
ยอดไปได้ 

1. เป็น First marketplace เพื่อลดบทบาท
ของคนกลางในการซื้อขายไฟฟ้า 
2. ราคาซื้อขายถูกกำหนดจากผู้ขาย เพื่อให้
สะท้อนต้นทุนการผลิตและค่าบริการโครงข่าย 
3. แพลตฟอร์มเข้าถึงและใช้งานง่าย   

1. ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ไม่มีสมาร์ทมิเตอร์ต้องเสีย
ค่าบริการแพลตฟอร์มเพิ่มมากขึ้น 
2. Prosumer ที่ต้องการขายไฟฟ้าผ่าน
แพลตฟอร์ม ต้องทำหน้าที่จัดหาไฟฟ้าในกรณี
ที่มาสามารถผลิตได้ตามสัญญาด้วย ซึ่งอาจไม่
เหมาะกับ Prosumer รายเล็ก 

Sonnen ดำเนินการเชิง
พาณิชย์ 

Community 
Model 

Retailer Sonnen มีความเขา้ใจถึงปัญหาของความการ
ผลิตพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ สำหรับ
บ้านเรือน ที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าในช่วง
กลางวันต่ำ และนำเทคโนโลยีแบตเตอร่ีเข้ามา
แก้ปัญหา พร้อมพัฒนารูปแบบธุรกิจที่ให้มีการ
ส่งขายไฟฟ้ากันภายในชุมชนของผู้ใช้บริการ 
Sonnen 

1. เป็นตัวอย่างการใช้แบตเตอรี่ของ 
Prosumer ในแพลตฟอร์ม เพื่อการลดปัญหา 
ความไม่สมดุลระหว่างความต้องการใช้ไฟฟ้า
กับพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ 
2. ราคาซื้อขายต่ำกว่าราคาค่าไฟฟ้าขายปลีก 
และสูงกว่า FiT 
3. Sonnen รับรองผลประโยชน์ที่จะได้รับใน
หลายมิติ 

1. ราคาแบตเตอร่ีที่ค่อนข้างสูง อาจะทำให้การ
คุ้มทุนไม่ง่ายนักเมื่อเทียบกับผลประโยชน์ที่ได้
จากซื้อขายผ่านแพลตฟอร์ม 

Tal.Markt ดำเนินการเชิง
พาณิชย์ 

Marketplace 
Model 

Retailer WSW เป็นผู้ค้าปลีกไฟฟ้าอยู่แต่เดิม จึงมีความ
เชี่ยวชาญในการบริหารจัดการ ประกอบกับ
การมีแพลตฟอร์มให้ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถเลือก
ผู้ขายได้นั้น แสดงให้เห็นถึงการปรับตัวทาง
ธุรกิจในการมีส่วนร่วมกับรูปแบบการซื้อขาย
ไฟฟ้าแบบ P2P 

1. ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถกำหนดสัดส่วนไฟฟ้า 
(Electricity mix) ได้ด้วยตัวเองและสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ภายหลัง  
2. ราคาซื้อขายถูกกำหนดจากผู้ขาย เพื่อให้
สะท้อนต้นทุนการผลิตและค่าบริการโครงข่าย 
และมักมีราคาต่ำกว่าค่าไฟฟ้าขายปลีก  
3. ครอบคลุมการติดตั้งสมาร์ทมิเตอร์ให้ผู้ใช้
ไฟฟ้า  
4. แพลตฟอร์มเข้าถึงและใช้งานง่าย 
5. WSW เป็นผู้ค้าปลีกไฟฟ้าอยู่แล้วจึงทำให้
การจัดการต่างๆ สะดวกขึ้น 

1. ราคาขายไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าจะมี
ระยะเวลารับประกันไม่นานนัก (เช่น ภายใน 6 
เดือน) หลังจากนั้น หากผู้ใช้ไฟฟ้าไม่พอใจใน
ราคา อาจต้องกำหนดสัดส่วนไฟฟ้า 
(Electricity mix) ใหม ่หรือเลือกผู้ผลิตใหม ่
หรือ ซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของ 
WSW 
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โครงการ / 
รายงาน 

สถานะ
โครงการ 

รูปแบบการ
ซื้อขาย 

ประเภท
ตัวกลาง 

องค์ประกอบที่เอื้ออำนวยให้เกิดการซื้อขาย
แบบ P2P 

จุดเด่น จุดด้อย 

รัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา 

โครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้า: เปิดเสรีในอุตสาหกรรมไฟฟ้าทั้งในระดับค้าส่งและค้าปลีก 
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม P2P: การริเริ่มดำเนินโครงการ Regulatory sandbox ใน พ.ศ. 2563 

Brooklyn 
Microgrid 

Regulatory 
Sandbox 

Community 
Model 

Agent 1. การใช้แพลตฟอร์มที่ทันสมัย และรองรับ
ด้วยเทคโนโลยี Blockchain ทำให้ระบบมี
ความน่าเชื่อถือได้ โปร่งใส และสร้างความ
มั่นใจให้กับผู้เข้าร่วมการซื้อขายไฟฟ้าในเรื่อง
การทำธุรกรรมซื้อขายไฟฟ้าที่มีความปลอดภัย  

2. การใช้งานระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (Smart 
meter) และส่ือสารผ่านระบบ WiFi ทำให้
สามารถส่งข้อมูลการใช้ไฟฟ้า ปริมาณไฟฟ้าที่
ผลิตได้ ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ ส่งผลให้เกิด
การซื้อขายไฟฟ้าบนแพลตฟอร์มได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. การซื้อขายไฟฟ้าระหว่าง Prosumer ที่
ติดต้ังระบบพลังงานแสงอาทิตย์กับผู้ใช้ไฟฟ้า
ภายในชุมชนไมโครกริด โดยใช้ Blockchain 
ในการควบคุมการซื้อขายให้โปร่งใส ปลอดภัย 
และมีประสิทธิภาพ และใช้สมาร์ทมิเตอร์ 
2. การซื้อขายไฟฟ้าบนแอปพลิเคชั่นบน
โทรศัพท์มือถือ สะดวกและง่ายต่อการใช้  
3. ราคาซื้อขายกำหนดโดยผู้ซื้อและผู้ขาย โดย
ใช้วิธ ีDouble auction ทำให ้Prosumer มี
โอกาสสร้างรายได้จากการขายไฟฟ้าส่วนเกิน
จากระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนแพลตฟอร์ม 
4. ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถเลือกใช้พลังงานหมุนเวียน
จากผู้ค้าปลีกรายอื่นบนแพลตฟอร์ม 
5. ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและสร้าง
ความมั่นคงทางพลังงานภายในชุมชนไมโครก
ริด 

1. ผู้ขายต้องระบุราคาพร้อมปริมาณที่ต้องการ
เสนอขาย ทำให้อาจเกิด Mismatch และอาจมี
บทปรับ (Penalty) แก่ผู้ขายในกรณีที่ไม่
สามารถส่งมอบไฟฟ้าได้ตามที่ตกลงซื้อขาย 

ประเทศออสเตรเลยี 

โครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้า: เปิดเสรีในอุตสาหกรรมไฟฟ้าทั้งในระดับค้าส่งและค้าปลีก 
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม P2P: 
- ยังไม่ได้เป็นที่แพร่หลายมากนัก แต่มีแนวโน้มการเพิ่มขึ้นจากราคา FiT ที่ต่ำลงและโครงการที่เริ่มจะหมดอายุ 
- มีโครงการประเภท P2P เกิดขึ้นจำนวนหนึ่ง แต่รูปแบบการดำเนินการในเชิงพาณิชย์ยังไม่ชัดเจน 

AGL Virtual Trial 
of Peer-to-Peer 
Energy Trading 

โครงการ
ทดลอง 

Community 
Model 

Platform 
Operator 

1. การเข้าใช้แพลตฟอร์มผ่านระบบออนไลน์ที่
มีอยู่แล้วของผู้ค้าปลีกไฟฟ้า ช่วยลดความ
ยุ่งยากในการยืนยันตัวตนของผู้เข้าใช้บริการ 

1. รองรับการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P ของผู้ใช้
ไฟฟ้าและ Prosumer ที่ใช้บริการผู้ค้าปลีก
ไฟฟ้าต่างรายได้ 

1. การม ีRegional Administrator เพิ่มขึ้นมา
ในระบบอาจส่งผลให้มีต้นทุนและขั้นตอน
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โครงการ / 
รายงาน 

สถานะ
โครงการ 

รูปแบบการ
ซื้อขาย 

ประเภท
ตัวกลาง 

องค์ประกอบที่เอื้ออำนวยให้เกิดการซื้อขาย
แบบ P2P 

จุดเด่น จุดด้อย 

ดำเนินการ
เสร็จแล้ว 

2. การใช้แพลตฟอร์มที่มีความทันสมัย รองรับ
ด้วยเทคโนโลยี Blockchain ที่โปร่งใส เชื่อถือ
ได้ และมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่ำ ช่วยให้
ผู้ใช้ไฟฟ้าและ Prosumer มีช่วงของการ
ประหยัดหรือสร้างรายได้มากขึ้น 
3. การออกแบบให้ระบบการซื้อขายทำงาน
ร่วมกับระบบของผู้ค้าปลีกไฟฟ้า (ตาม
สมมติฐาน) ช่วงลดความยุ่งยากในการจัดหา
พลังงานไฟฟ้าส่วนที่ไม่สามารถซื้อได้จาก
แพลตฟอร์มรวมถึงการออกใบเรียกเก็บเงินและ
การชำระเงิน 

2. การใช้เทคโนโลยี Blockchain ช่วยให้การ
ทำธรุกรรมมีความชัดเจนโปร่งใสและ
ประมวลผลได้อย่างรวดเร็ว 

เพิ่มเติม ทั้งที่แพลตฟอร์มควรทำหน้าที่ทั้งหมด
ได้ 

Latrobe Valley 
Micogrid 

โครงการ
ทดลอง 

ดำเนินการ
เสร็จแล้ว 

Community 
Model 

Agent 1. ระบบการสมัครที่มีความคล่องตัว เนื่องจาก
สามารถสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ได้ 
2. การใช้แพลตฟอร์มที่มีความทันสมัย รองรับ
ด้วยเทคโนโลยี Blockchain ที่โปร่งใส เชื่อถือ
ได้ และมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่ำ ช่วยให้
ผู้ใช้ไฟฟ้าและ Prosumer มีช่วงของการ
ประหยัดหรือสร้างรายได้มากขึ้น 
3. การใช้งานระบบไม่ซับซ้อน ผู้ใช้ไฟฟ้าเพียง
กำหนดราคาสูงสุดที่ต้องการซื้อผ่าน
แอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือเท่านั้น ส่วน 
Prosumer เพียงติดตามสถานะการซื้อขายที่
เกิดขึ้น 
4. การออกแบบให้ระบบการซื้อขายทำงาน
ร่วมกับระบบของผู้ค้าปลีกไฟฟ้า (ตาม
สมมติฐาน) ช่วยลดความยุ่งยากในการจัดหา
พลังงานไฟฟ้าส่วนที่ไม่สามารถซื้อได้จาก 
Prosumer รวมถึงการออกใบเรียกเก็บเงินและ
การชำระเงิน 

1. ความง่ายในการเข้าซื้อขาย ผู้ซื้อแจ้งแค่
ราคาเสนอซื้อ ผู้ขายมีหน้าที่ผลิตเท่านั้น 
2. หากความต้องการใช้ไฟฟ้ามากกว่าไฟฟ้าที่
ผลิตได้ ไฟฟ้าที่ผลิตได้จะขายได้จนหมด เพราะ
ไม่ติดข้อจำกัดเรื่องการประมูลราคาซื้อขาย 
3. ปริมาณไฟฟ้าที่ขายได้จะมาจากการคำนวณ
ข้อมูลทั้งด้านความสามารถในการผลิตไฟฟ้า
และความต้องการใช้ไฟฟ้า ปริมาณไฟฟ้าที่จะ
เกิดการซื้อขายจึงมีความน่าเชื่อถือ 
4. ผู้ขายไม่ต้องระบุปริมาณที่จะขาย ทำให้ไม่
จำเป็นต้องมีบทปรับในกรณีที่ส่งมอบไฟฟ้า
ไม่ได้ตามที่ตกลงซื้อขาย 
5. การใช้เทคโนโลยี Blockchain ช่วยให้การ
ทำธุรกรรมมีความชัดเจนโปร่งใสและ
ประมวลผลได้อย่างรวดเร็ว 

1. รูปแบบมีตัวกลางคือผู้ค้าปลีกไฟฟ้าและ
ผู้ดำเนินการแพลตฟอร์มเป็นหน่วยงานเดียวกัน 
ทำให้ขาดการแข่งขันหรือทางเลือกของผู้ใช้
ไฟฟ้าและ Prosumer 
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โครงการ / 
รายงาน 

สถานะ
โครงการ 

รูปแบบการ
ซื้อขาย 

ประเภท
ตัวกลาง 

องค์ประกอบที่เอื้ออำนวยให้เกิดการซื้อขาย
แบบ P2P 

จุดเด่น จุดด้อย 

RENeW Nexus โครงการ
ทดลอง 

ดำเนินการ
เสร็จแล้ว 

Community 
Model 

Platform 
Operator 

1. การใช้แพลตฟอร์มที่มีความทันสมัย รองรับ
ด้วยเทคโนโลยี Blockchain ที่โปร่งใส เชื่อถือ
ได้ และมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่ำ ช่วยให้
ผู้ใช้ไฟฟ้าและ Prosumer มีช่วงของการ
ประหยัดหรือสร้างรายได้มากขึ้น 
2. การออกแบบให้ระบบการซื้อขายทำงาน
ร่วมกับระบบของผู้ค้าปลีกไฟฟ้า (ตาม
สมมติฐาน) ช่วยลดความยุ่งยากในการจัดหา
พลังงานไฟฟ้าส่วนที่ไม่สามารถซื้อได้จาก
แพลตฟอร์มรวมถึงการออกใบเรียกเก็บเงินและ
การชำระเงิน 

1. การใช้เทคโนโลยี Blockchain ช่วยให้การ
ทำธุรกรรมมีความชัดเจนโปร่งใสและ
ประมวลผลได้อย่างรวดเร็ว 

1. การกำหนดอัตราราคาขายไฟฟ้าส่วนที่ไม่
สามารถขายได้ในระบบ P2P ให้แก่ผู้ค้าปลีกต่ำ
กว่าอัตรารับซื้อไฟฟ้าที่ภาครัฐกำหนด ส่งผล
กระทบเชิงลบต่อระยะคืนทุนในการติดตั้ง
ระบบผลิตไฟฟ้าของ Prosumer 

ประเทศอังกฤษ 

โครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้า: เปิดเสรีในอุตสาหกรรมไฟฟ้าทั้งในระดับผลิต ค้าส่งและค้าปลีก 
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม P2P: ไม่อนุญาตให้ดำเนินการ 

Piclo Project โครงการสาธิต 
ดำเนินการ
เสร็จแล้ว 

Community 
Model 

Agent       

ประเทศไทย 

โครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้า: ESB 
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม P2P: การริเริ่มดำเนินโครงการ Regulatory sandbox 

บริหารจัด
การพลังงาน T77 

อยู่ระหว่างรอ
ลงนามยืนยัน
การดำเนิน

โครงการอย่าง
เป็นทางการ

จากสำนักงาน 
กกพ. 

Community 
Model 

Platform 
operator 

1. ปัจจัยเรื่องค่าไฟฟ้า - การซื้อไฟฟ้าในระบบ 
P2P สามารถซื้อได้ในราคาที่ถูกกว่าการซื้อจาก
การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย 

2. ต ้นท ุนของระบบผล ิตไฟฟ ้ าพล ั ง งาน
แสงอาทิตย์ที่ต่ำลง: Prosumer สามารถสร้าง

1. การใช้แพลตฟอร์มที ่ทันสมัย รองรับด้วย
เทคโนโลยี Blockchain ที่โปร่งใส ปลอดภัย มี
ความเชื่อถือได้ ทำให้ช่วยลดต้นทุนค่าบริหาร
จัดการพลังงานในระยะยาวได้  

2. การใช้งานระบบสำหรับผู ้ ใช ้ไฟฟ้าและ 
Prosumer ไม่ซับซ้อน โดยผู ้เข้าร่วมขายซื้อ
ขายไฟฟ้าส่งราคาที่ต้องการเสนอซื้อและเสนอ

1. ค่าไฟฟ้าในโครงการยังไม่มีการคิดค่าบริการ
โครงข่ายไฟฟ้า จึงอาจยังไม่สะท้อนต้นทุนที่
แท้จริง 
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โครงการ / 
รายงาน 

สถานะ
โครงการ 

รูปแบบการ
ซื้อขาย 

ประเภท
ตัวกลาง 

องค์ประกอบที่เอื้ออำนวยให้เกิดการซื้อขาย
แบบ P2P 

จุดเด่น จุดด้อย 

รายได้จากการขายไฟฟ้าเข้าระบบ P2P ที่ถูก
กว่าราคาขายปลีกของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย 

ขายบนเว็บไซด์เท่านั้น ทำให้ไม่เกิด Mismatch 
จึงทำให้ไม่มีการคิดบทปรับสำหรับ Prosumer 
หากไม่สามารถส่งมอบไฟฟ้าตามที่ตกลงซื้อขาย 

3. ความต้องการใช้ไฟฟ้ามากกว่าไฟฟ้าที่ผลิต
ได้ ทำให้ไฟฟ้าที่ผลิตได้สามารถขายได้จนหมด 
จึงทำให้ไม่ติดข้อจำกัดเรื่องการประมูลราคาซื้อ
ขาย 

4. การดำเนินการร่วมกับระบบมิเตอร์อัจฉริยะ 
ทำให้สามารถสร้างระบบซื ้อขายไฟฟ้าแบบ 
P2P ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ 

5. ผู้พัฒนาโครงการมีความตื่นตัว และติดตาม
การดำเนินงานของโครงการอย่างใกล้ชิด ทำให้
สร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจให้กับผู้ใช้
ไฟฟ้าและ Prosumer ในการเข้าร่วมโครงการ
ซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P 

6. ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนภายใน
ชุมชนและสร้างโอกาสให้ผู้ใช้ไฟฟ้าในชุมชนได้
ใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียนและซื้อใน
ราคาที่ถูกกว่าซื้อจากการไฟฟ้า 

การสร้างต้นแบบ
ระบบการซื้อขาย
ไฟฟ้าลักษณะ P2P 
ภายใต้ความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงาน
เอกชน การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค และ
การไฟฟ้านครหลวง 

อยู่ระหว่างรอ
ลงนามยืนยัน
การดำเนิน

โครงการอย่าง
เป็นทางการ

จากสำนักงาน 
กกพ. 

Community 
Model 

Platform 
operator 

1. ปัจจัยค่าไฟฟ้า: การซื้อไฟฟ้าในระบบ P2P 
สามารถซื้อได้ในราคาที่ถูกกว่าการซื้อจากการ
ไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย 

2. ต ้นท ุนของระบบผล ิตไฟฟ ้ าพล ั ง งาน
แสงอาทิตย์ที่ต่ำลง: Prosumer สามารถสร้าง
รายได้จากการขายไฟฟ้าเข้าระบบ P2P ที่ถูก
กว่าราคาขายปลีกของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย 

 

1. การใช้แพลตฟอร์มที่พัฒนาเอง รองรับด้วย
เทคโนโลยี Blockchain ในการทำธุรกรรมการ
ซื้อขายไฟฟ้า ที่โปร่งใส เชื่อถือได้ และมีความ
ปลอดภัยในการเก็บข้อมูล ทำให้สร้างความ
เชื่อมั่นให้กับผู้เข้าร่วมการซื้อขายไฟฟ้า 

 

1. ผู้ขายต้องระบุราคาพร้อมปริมาณที่ขาย อาจ
ทำให้เกิด Mismatch และมีบทปรับแก่ผู้ขาย
ในกรณีที่ไม่สามารถส่งมอบไฟฟ้าได้ตามที่ตกลง
ซื้อขาย 
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หน้าที่ 5-233 
 

โครงการ / 
รายงาน 

สถานะ
โครงการ 

รูปแบบการ
ซื้อขาย 

ประเภท
ตัวกลาง 

องค์ประกอบที่เอื้ออำนวยให้เกิดการซื้อขาย
แบบ P2P 

จุดเด่น จุดด้อย 

การซื้อขายไฟฟ้า
ผ่านคนกลางบน 
ESS Platform 

อยู่ระหว่างรอ
ลงนามยืนยัน
การดำเนิน

โครงการอย่าง
เป็นทางการ

จากสำนักงาน 
กกพ. 

Community 
Model 

Platform 
operator 

1. การทำสัญญาตกลงการซื้อขายไฟฟ้าระหว่าง 
Prosumer และ ผู้ใช้ไฟฟ้า กับแพลตฟอร์ม ทำ
ให้สามารถรับประกันได้ว่า ผู้ใช้ไฟฟ้าจะได้รับ
ปริมาณไฟฟ้าได้ตามที่ตกลงกันในสัญญาการ
ซื้อขายไฟฟ้า  

 

1. ความสะดวกและง่ายในการเข้าร่วมการซื้อ
ข า ย ไ ฟ ฟ ้ า บ น  Web application ใ น
คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์ 

2. การควบคุมการจ่ายพลังงานไฟฟ้าด้วยระบบ
ควบคุมอัตโนมัติผ่านระบบ IoT และ SCADA 
system โดยควบคุมผ่าน Mobile application 
on Web access ของ Advantech  

3. ESS platform สามารถแสดงข้อมูลการใช้
พล ังงานในระบบได ้แบบ Real-time และ
สามารถนำข้อมูลสรุปการซื้อขายพลังงานไฟฟ้า
ได้อย่างถูกต้อง 

1. คู ่สัญญาทั ้งสองฝ่าย คือ Prosumer และ 
ผู้ใช้ไฟฟ้า จะต้องจับคู่กันมาก่อน เพื่อตกลงทำ
ส ัญญาซ ื ้ อขายไฟฟ ้ าผ ่ าน  ESS platform 
ถึงแม้ว่าการทำสัญญาลักษณะนี้จะรับประกัน
ว่าผู้ใช้ไฟฟ้าจะได้ไฟฟ้าตามปริมาณที่ตกลงกัน
ในสัญญา แต่อย่างไรก็ดี อาจมีบทปรับแก่ผู้ขาย
ในกรณีที่ไม่สามารถส่งมอบไฟฟ้าได้ตามที่ตกลง
ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 

RIL Smart 
Industrial Estate 
(RIL Microgrid) 

อยู่ระหว่างรอ
ลงนามยืนยัน
การดำเนิน

โครงการอย่าง
เป็นทางการ

จากสำนักงาน 
กกพ. 

Community 
Model 

Platform 
operator 

1. การใช้แพลตฟอร์มที่มีความทันสมัย รองรับ
ด้วยเทคโนโลยี Blockchain ที่โปร่งใส เชื่อถือ
ได้  

2. ผู้ซื้อไฟฟ้าผ่านแพลตฟอร์ม จ่ายค่าไฟฟ้าใน
อัตรา TOU rate ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับที่ซื้อจาก
การไฟฟ้า และยังไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายในการ
เข้าร่วมแพลตฟอร์ม และ ค่าบริการโครงข่าย
ไฟฟ้า 

 

1.แพลตฟอร์มซื้อขายไฟฟ้าพัฒนาโดยบริษัที่
เป็นผู้เชี่ยวชาญในการทำธุรกิจด้านบริหารจัด
การพลังงานสะอาดชั้นนำของประเทศ 

2. ใช้ Blockchain ในการทำธุรกรรมการซื้อ
ขายไฟฟ้า ทำให้มีความเชื ่อถือในการรับส่ง
ข้อมูลที ่ปลอดภัยและโปร่งใส ทำให้ช่วยลด
ต้นทุนค่าบริหารจัดการพลังงานในระยะยาวได ้ 

3. ใช้ มิเตอร์อัจริยะที่ได้รับการรับรองจากการ
ไฟฟ้าฯ ในการตรวจวัดการใช้พลังงานตามจริง 
ช่วยให้ผู้ผลิตไฟฟ้าและ aggregator สามารถ
คำนวณการจัดสรรพลังงานไฟฟ้าได้อย ่าง
ถูกต้อง แม่นยำ ทำให้ระบบมีความเสถียร และ
ลดปัญหาไฟฟ้าดับได้  

1.อัตราค่าไฟฟ้าที่ซื ้อขายบนแพลตฟอร์มเป็น
อัตรา TOU rate ทำให้ขาดการแข่งขันในการ
ประมูลราคาซื้อขายไฟฟ้าจาก Prosumer 

MEA Energy 
Trading Platform 
(METP) 

อยู่ระหว่างรอ
ลงนามยืนยัน
การดำเนิน

Community 
Model 

DSO 1. ปัจจัยเรื่องค่าไฟฟ้า - การซื้อไฟฟ้าในระบบ 
P2P สามารถซื้อได้ในราคาที่ถูกกว่าการซื้อจาก
การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย  

1. แพลตฟอร์มพัฒนาโดยการไฟฟ้านครหลวง 
ทำให้สร้างความสะดวก และความน่าเชื่อถือแก่
ผู้เข้าร่วมในการซื้อขายไฟฟ้าบน METP 

1. รูปแบบมีตัวกลางคือการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย
และผู ้ดำเนินการแพลตฟอร์มเป็นหน่วยงาน
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โครงการ / 
รายงาน 

สถานะ
โครงการ 

รูปแบบการ
ซื้อขาย 

ประเภท
ตัวกลาง 

องค์ประกอบที่เอื้ออำนวยให้เกิดการซื้อขาย
แบบ P2P 

จุดเด่น จุดด้อย 

โครงการอย่าง
เป็นทางการ

จากสำนักงาน 
กกพ. 

2. ป ัจจ ัยเร ื ่องต้นทุนของระบบผลิตไฟฟ้า
พล ังงานแสงอาท ิตย ์ที่ ต ่ำลง - Prosumer 
สามารถสร้างรายได้จากการขายไฟฟ้าเข้า
ระบบ P2P ที ่ถ ูกกว่าราคาขายปลีกของการ
ไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย 

2. แพลตฟอร ์ ม รองร ั บด ้ วย เทค โน โลยี  
Blockchain ที่โปร่งใส ปลอดภัย มีความเชื่อถือ
ไ ด้  ท ำ ให ้ ช ่ ว ยลดต ้ นท ุ นค ่ าบ ร ิ ห า รจั ด
การพลังงานในระยะยาวได้  

3. การดำเนินการร่วมกับระบบมิเตอร์อัจฉริยะ 
ทำให้สามารถสร้างระบบซื ้อขายไฟฟ้าแบบ 
P2P ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ 

เดียวกัน ทำให้ขาดการแข่งขันหรือทางเลือก
ของผู้ใช้ไฟฟ้าและ Prosumer 

รายงานการเตรียม
ความพร้อมต่อ
นวัตกรรม 
Blockchain 
ทางเลือกใหม่ของ
ผู้ใช้ไฟฟ้า ของ
คณะกรรมาธิการ
พลังงาน สภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ 

- Neighbor 
Model / 

Community 
Model 

Agent   1. รูปแบบ Full Peer-to-Peer เป็นรูปแบบที่
ส่งเสริมการแข่งขันด้านราคาได้ดีที่สุด ทั้งผู้ซื้อ
และผู้ขายสามารถกำหนดเงื่อนไขในการซื้อขาย
ไฟฟ้าได้ตรงกับความต้องการของตน แต่ทาง
ปฏิบัติ จะต้องแพลตฟอร์มที่สามารถรองรับ
ธุรกรรมจำนวนมาก รวมถึงการติดตามผล การ
กำกับดูแล จะต้องมีประสิทธิภาพสูง เพื่อรักษา
ความน่าเชื่อถือของการซื้อขายไฟฟ้า 
2. รูปแบบ Community ซึ่งตัวกลางมีหน้าที่
ในการบริหารสมดุลไฟฟ้าให้มีการใช้ไฟฟ้าที่
ผลิตได้ในพ้ืนที่ให้มากที่สุด มีส่วนช่วยลดความ
สูญเสียไฟฟ้าจากการส่งไฟฟ้าข้ามพื้นที่ได้ 
3. รูปแบบ Community มีการใช้ศักยภาพ
ของตัวกลางในการสนับสนุนและกระตุ้นให้เกิด
การซื้อขายไฟฟ้าในชุมชนได้ดี 

1. รูปแบบ Full Peer-to-Peer และรูปแบบ 
Community ที่กล่าวถึง เป็นรูปแบบทีเ่ป็นการ
นำไฟฟ้าของ Prosumer เข้าซื้อขายในตลาด
ซื้อขายไฟฟ้าที่มีอยู่แล้ว ซึ่งหมายความว่า ใน
บริบทของประเทศไทยซึ่งยังไม่มีตลาดกลางซื้อ
ขายไฟฟ้า การซื้อขายทั้งสองรูปแบบนี้จะไม่
สามารถดำเนินการได้ 
2. รูปแบบ Full Peer-to-Peer (ในกรณีที่
สามารถดำเนินการได้) ด้วยจำนวนธุรกรรมที่มี
เป็นจำนวนมาก อาจส่งผลให้การติดตามผล 
การกำกับ กระทำได้ไม่ทั่วถึง ซึ่งจะส่งผลให้เกิด
ประเด็นด้านความน่าเชื่อถือในการซื้อขาย
ไฟฟ้าในระยะยาวได้ 
3. รูปแบบ Full Peer-to-Peer (ในกรณีที่
สามารถดำเนินการได้) เป็นลักษณะของการเข้า
ทำการซื้อขายโดยผู้ซื้อ ผู้ขายแต่ละราย ไม่ผ่าน
การคัดกรองโดยตัวกลางใดๆ ซึ่งอาจส่งผลให้
ข้อมูลการผลิตหรือข้อมูลความต้องการใช้ไฟฟ้า
ที่เสนอซื้อ/ขาย ไม่น่าเชื่อถือ และไม่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้บริหารจัดการระบบไฟฟ้า 
4. รูปแบบ Hybrid แม้จะผสมผสานข้อดีของ
รูปแบบ Full Peer-to-Peer และรูปแบบ 
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โครงการ / 
รายงาน 

สถานะ
โครงการ 

รูปแบบการ
ซื้อขาย 

ประเภท
ตัวกลาง 

องค์ประกอบที่เอื้ออำนวยให้เกิดการซื้อขาย
แบบ P2P 

จุดเด่น จุดด้อย 

Community เข้าด้วยกัน แต่ในทางปฏิบัติควร
ต้องมีการคัดกรองคุณสมบัติของผู้เข้าซือ้ขาย 
โดยในรูปแบบ Full Peer-to-Peer ควรเป็นผู้
ซื้อขายไฟฟ้ารายใหญ่ที่สามารถประเมินการ
ผลิต/ความต้องการใช้ไฟฟ้าของตนได้ค่อนข้าง
แม่นยำ ส่วนผู้ซื้อขายไฟฟ้ารายเล็กควรให้อยู่ใน
รูปแบบ Community เพื่อให้ตัวกลางสามารถ
ให้การสนับสนุนที่จำเป็นได้ และลดความคับคั่ง
ของการซื้อขายในภาพรวม 

รายงานโครงการ
ศึกษาการปรับ
โครงสร้างกิจการ
ไฟฟ้ารองรับ
แนวโน้ม 
Prosumer ของ
กิจการไฟฟ้า ของ
สำนักนโยบายและ
แผนพลังงาน 

- Community 
Model / 

Marketplace 
Model 

Agent   1. การแยกเป็นสามระยะแบบค่อยเป็นค่อยไป
ทำให้มีเวลาในการประเมินและปรับตัวรับ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นนอกเหนือการ
คาดการณ์ได้ 
2. ในกรณีที่มีพลังงานส่วนเหลือเสนอขายให้แก่
ภาครัฐ (DSO) ช่วยให้รัฐได้พลังงานไฟฟ้ามาใน
ต้นทุนที่ต่ำ เนื่องจากราคาซื้อขายไฟฟ้าจะ
อ้างอิงจาก SRMC เป็นหลัก 
3. การกำหนดให้มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 2 
รูปแบบ ได้แก่ สัญญาประเภท NCC และ CC 
เพิ่มความยืดหยุ่นให้แก่ผู้ซื้อขายไฟฟ้า โดยมี
ทางเลือกของระดับความไม่แน่นอนถ่วงน้ำหนัก
กับราคาซื้อขายไฟฟ้า 
4. การมีตัวกลางแบบ Agent ช่วยลดความ
ยุ่งยากในการบริหารจัดการของ DSO เพื่อให ้
DSO เน้นความสำคัญในการบริหารงานใน
ระบบจำหน่ายของตน รวมถึงได้รับข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ในการรักษาสมดุลของระบบไฟฟ้า
ด้วย 
5. ในระยะที ่2 ซึ่งตัวกลางมีหน้าที่ในการ

1. หากราคา SRMC อยู่ในเกณฑ์ต่ำ อาจส่งผล
ให้ Prosumer ขาดแรงจูงใจด้านการเงินที่จะ
เข้าร่วมการซื้อขาย 
2. แม้ว่าการมีรูปแบบสัญญา 2 รูปแบบคือ 
NCC และ CC จะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่น แต่
ในทางปฏิบัติ ผู้ที่มีศักยภาพในการปฏิบัติตาม
สัญญาแบบ CC อาจมีไม่มากนัก อันจะทำให้
ข้อมูลธุรกรรมซื้อขายไม่สะท้อนการผลิตและ
การใช้ไฟฟ้าที่จะเกิดขึ้นจริง 
3. การกำหนดให้ตัวแทนต้องเสนอขายไฟฟ้า
แก่ DSO ด้วยสัญญารูปแบบ CC เป็นการเพิ่ม
ความเสี่ยงและลดความน่าสนใจในการ
ดำเนินการของตัวแทน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหาก
ราคา SRMC ที่เป็นราคาอ้างอิงอยู่ในเกณฑ์ต่ำ 
4. ในระยะที ่1 การใช้หลักการส่งคำสั่งขาย
ก่อนจะได้รับสิทธิในการขายไฟฟ้าก่อน (First 
Come First Served) ทำให้ไม่มีการแข่งขันใน
ด้านการกำหนดราคาเสนอขาย 
5. ในระยะที ่3 ซึ่งขอบเขตการซื้อขายของ
ตัวกลางกว้างยิ่งขึ้น การรักษาสมดุลระหว่าง
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โครงการ / 
รายงาน 

สถานะ
โครงการ 

รูปแบบการ
ซื้อขาย 

ประเภท
ตัวกลาง 

องค์ประกอบที่เอื้ออำนวยให้เกิดการซื้อขาย
แบบ P2P 

จุดเด่น จุดด้อย 

บริหารสมดุลไฟฟ้าให้มีการใช้ไฟฟ้าที่ผลิตได้ใน
พื้นที่ให้มากที่สุด มีส่วนช่วยลดความสูญเสีย
ไฟฟ้าจากการส่งไฟฟ้าข้ามพื้นที่ได้ 

การผลิตและความต้องการใช้ไฟฟ้าในขอบเขต
ของตัวแทนแต่ละรายอาจไม่อยู่ในพ้ืนที่
เดียวกัน ซึ่งอาจทำให้ประสิทธิภาพในการลด
ความสูญเสียไฟฟ้าลดลง 
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บทที่ 6 
รูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ที่มี

ความเป็นไปได้ในบริบทการด าเนินกิจการไฟฟ้า 
ของประเทศไทย 
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บทที ่6 
รูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ที่มีความเป็นไป

ได้ในบริบทการดำเนินกิจการไฟฟ้าของประเทศไทย  
 

 

ในบทนี้เป็นการออกแบบรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P โดยอ้างอิงข้อมูลการศึกษาโครงการทั้งใน
และต่างประเทศจากบทที่ 5 ในการพิจารณาเปรียบเทียบกับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าและบริบทอื่นๆ ของ
ประเทศไทย เพื่อกำหนดปัจจัยที่จะต้องนำมาใช้เป็นเกณฑ์การออกแบบรูปแบบธุรกิจ โดยสรุปขั้นตอน
ดำเนินการ ดังนี ้

▪ การวิเคราะห์ผลการรวบรวมข้อมูลในบทที่ 5 เพื่อกำหนดปัจจัยที่นำมาใช้ในการออกแบบ 

▪ การประเมินผลกระทบของการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P ต่อโครงสร้างกิจการไฟฟ้าของประเทศไทย 

▪ การออกแบบรูปแบบธุรกิจ โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อโครงสร้างกิจการไฟฟ้า และแรงกระตุ้นที่จะ
ส่งผลให้มีผู้ประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมในกลไกการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P ในบทบาทที่แตกต่างกัน เพื่อ
ส่งเสริมให้เกิดความหลากหลายในรูปแบบการทำธุรกรรม 

▪ การออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความเป็นไปได้ของรูปแบบธุรกิจ 

▪ การประเมินความเป็นไปได้ของรูปแบบธุรกิจ โดยใช้ผลการประเมินจากงานประชุมกลุ่มย่อยเชิง
ปฏิบัติการ “ปัจจัยที่เหมาะสมในการพิจารณารูปแบบการซื ้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ของ
ประเทศไทย” 

▪ สรุปหลักการและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P 

6.1 การวิเคราะห์ผลการรวบรวมข้อมูลรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P 
เพื่อกำหนดปัจจัยที่นำมาใช้ในการออกแบบ  

ในการพิจารณากำหนดปัจจัยที่จะนำมาใช้เป็นเกณฑ์การออกแบบ (Design Criteria) รูปแบบธุรกิจ โดย
อ้างอิงจากข้อมูลการดำเนินโครงการซื ้อขายไฟฟ้าในแบบ P2P ในบทที่ 5 นั ้น สถาบันฯ แยกวิเคราะห์
องค์ประกอบของกลไกหลักที่ขับเคลื่อนธุรกรรมเป็น 3 ระดับ ดังนี ้

ระดับที่ 1 นโยบายของประเทศ 

ระดับที่ 2 โครงสร้างรูปแบบธุรกิจ 

ระดับที่ 3 รูปแบบกิจกรรมของตัวกลางและเง่ือนไขเชิงพาณิชย ์
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ระดับที่ 1 นโยบายของประเทศ 

นโยบายด้านพลังงานของรัฐบาลเป็นหัวใจสำคัญที่กำหนดทิศทางการพัฒนาธุรกิจในภาคกิจการไฟฟ้า 
ทั้งในส่วนของโครงสร้างอุตสาหกรรม บทบาทและหน้าที่ของผู้มีส่วนร่วมแต่ละราย และนโยบายการสนับสนุน
ในรูปแบบต่างๆ โดยสรุปองค์ประกอบของนโยบายประเทศที่สำคัญ ดังนี้ 

1.1. นโยบายการเปิดเสรีในกิจการไฟฟ้า 

ประเทศที่ได้ดำเนินการเปิดตลาดเสรีโดยสมบูรณ์ถึงในระดับค้าปลีกแล้ว เช่น ประเทศเยอรมนี 
ประเทศเนเธอร์แลนด์ ประเทศอังกฤษ และประเทศออสเตรเลีย จะมีผู้ที่เกี่ยวข้องในธุรกรรมการซื้อขายไฟฟ้า
แบบ P2P ที่หลากหลาย เช่น ผู้จำหน่ายไฟฟ้ารายปลีก (Retailer) ซึ่งอาจแบ่งตามเขตพื้นที่ 1 รายต่อหนึ่งผู้
จำหน่ายไฟฟ้า หรือ มีผู ้จำหน่ายไฟฟ้าหลายรายในพื้นที่เดียวกัน รวมทั้งยังมีผู้ทำหน้าที่เป็น “ตัวกลาง” 
(Intermediary) ที่ทำหน้าที่ในลักษณะต่างๆ เช่น ตัวกลางที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคในการประเมิน
ศักยภาพการซื้อขายของ Prosumer ตัวกลางที่ทำหน้าที่เป็นนายหน้าซื้อขายไฟฟ้าในลักษณะเดียวกับนายหน้า
ซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ หรือตัวกลางที่ทำหน้าที่เพียงการพัฒนาแพลตฟอร์มการซื้อขายไฟฟ้าแต่
เพียงอย่างเดียว ซึ่งความหลากหลายและจำนวนของผู้เกี่ยวข้องในธุรกรรมซื้อขายไฟฟ้ามีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่
ผลักดันให้เกิดการแข่งขันกันโดยเสรี 

อย่างไรก็ดี จากผลการศึกษาพบว่าการส่งเสริมให้เกิดธุรกรรมการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P นั้น
สามารถดำเนินการได้ในระดับที่ไม่ต้องไปถึงการเปิดตลาดเสรีโดยสมบูรณ์  ดังเช่นในกรณีของประเทศเกาหลี
ใต้1 ซึ่งดำเนินโครงการ P2P ในรูปแบบที่ KEPCO ซึ่งเป็น DSO ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารโครงการซื้อขายไฟฟ้า 
และการอนุญาตให้มีตัวกลางในลักษณะ “นายหน้าซื้อขายพลังงาน” เข้ามาเป็นผู้รวบรวมกำลังการผลิตจาก 
Prosumer เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ซื้อไฟฟ้าในตลาดขายส่งไฟฟ้าที่ควบคุมการดำเนินงานโดย KPX 

บทวิเคราะห์ : การเปิดเสรีในกิจการไฟฟ้าในแต่ละระดับมีผลกระทบต่อโครงสร้างความสัมพันธ์
ของผู้เกี่ยวข้อง เพราะผู้เกี่ยวข้องแต่ละรายจะมีคุณสมบัติและขีดความสามารถในการบริหารจัดการที่แตกต่าง
กัน ในขณะที่การเปิดเสรีในแต่ละระดับจะต้องใช้กรอบระยะเวลาดำเนินการที่แตกต่างกัน  สถาบันฯ จึงนำ
ปัจจัยนี้เป็นองค์ประกอบในเกณฑ์ออกแบบรูปแบบธุรกิจ และการประเมินความเป็นไปได้ของแต่ละรูปแบบ 

1.2. นโยบายสนับสนุนพลังงานหมุนเวียน 

รัฐบาลของทุกประเทศที่เป็นประเทศตัวอย่างให้ความสำคัญต่อการสนับสนุนและส่งเสริมการใช้
พลังงานหมุนเวียน เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในมิติของการก่อก๊าซเรือนกระจก โดยนโยบายสนับสนุน
ของแต่ละประเทศจึงอาจมีความแตกต่างกันไปในรายละเอียด อันเป็นผลจากปัจจัยแวดล้อมอื่นหลายประการ 
เช่น โครงสร้างเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าของแต่ละประเทศซึ่งแตกต่างกันไปตามลักษณะทาง
กายภาพ อันจะเห็นได้ชัดว่ากลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียมีศักยภาพพลังงานน้ำสูงหรือประเทศแถบยุโรปที่มีพื้นที่
ติดชายฝั่งทะเลที่มีศักยภาพพลังงานลมสูงนั้น นโยบายการสนับสนุนพลังงานสะอาดอาจจะไม่มีบทบาทมากนัก

 
1  ประเทศเกาหลีใต้สามารถดำเนินการตามแผนงานระยะที่ 1: Competition in Generation สำเร็จไปเพียงบางส่วนเท่านั้น โดยยังไม่สามารถ

ดำเนินตามแผนระยะที่ 2 Wholesale Competition และแผนระยะที ่3: Retail Competition 
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เพราะโครงสร้างเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าเป็นพลังงานหมุนเวียนเกือบทั้งหมดอยู่แล้ว แต่เมื่อพิจารณา
เปรียบเทียบกับประเทศออสเตรเลีย ประเทศเกาหลีใต้ ที่ยังคงปัญหาเรื่องโครงข่ายไฟฟ้าที่ไม่ครอบคลุมทั่ว
ประเทศและยังคงพึ่งพาแหล่งพลังงานหลักจากถ่านหิน และ/หรือ พลังงานนิวเคลียร์ นั้นได้กำหนดแผนพัฒนา
พลังงานหมุนเวียนที่ชัดเจนมากกว่า โดยใช้โอกาสการลงทุนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการปรับตัวลดลงของราคาแผง
เซลล์แสงอาทิตย์อย่างต่อเนื่องจนอยู่ในระดับที่ผู้บริโภคสามารถลงทุนเองไดเ้ป็นแรงขับเคลื่อนหลัก ซึ่งนอกจาก
จะทำให้รัฐลดภาระการลงทุนพัฒนาโรงไฟฟ้าลงได้บางส่วนแล้วยังเป็นการส่งเสริมแนวทางการลงทุนในระบบ
ไฟฟ้าให้มีแหล่งผลิตไฟฟ้ากระจายศูนย์ (Distributed Generation) อยู่ทั่วไป โดยไฟฟ้าที่ผลิตได้จะถูกใช้ใน
พื้นที่เป็นส่วนใหญ่ อันจะช่วยลดความสูญเสียในระบบสายส่ง (Transmission Loss) ลงอย่างมีนัยสำคัญ 

บทวิเคราะห์ : นโยบายสนับสนุนพลังงานหมุนเวียนมีผลกระทบต่อทิศทางการกำหนดมาตรการ
ส่งเสริมให้เกิดการลงทุน แต่ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้าง/รูปแบบธุรกิจ สถาบันฯ จึงไม่นำปัจจัยนี้มากำหนด
เป็นองค์ประกอบในเกณฑ์ออกแบบรูปแบบธุรกิจ และการประเมินความเป็นไปได้ของแต่ละรูปแบบ 

1.3. นโยบายสนับสนุนการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer 

รัฐบาลของทุกประเทศได้ส่งเสริมการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer ในแนวทางเดียวกัน กล่าวคือ  

▪ ระยะแรก : รัฐส่งเสริมให้เกิดการลงทุนเพื่อการติดตั้งระบบผลิตพลังงานขนาดเล็ก เพื่อส่งเสริม
ให้เกิดการผลิตพลังงานใช้เองในกิจการหรือในครัวเรือน โดยมีมาตรการสนับสนุนทางการเงินหลากหลาย เช่น 
สิทธิประโยชน์ทางภาษี เงินสนับสนุนต่างๆ รวมถึงการกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าพิเศษเพื่อรับซื้อไฟฟ้าที่ผลิตได้
ส่วนเกินจากความต้องการใช้ไฟฟ้า ซึ่งเป็นรูปแบบการธุรกรรมแบบ Prosumer to Grid  

▪ ปัจจุบัน : รัฐบาลในทุกประเทศลดมาตรการสนับสนุนต่างๆ ลงในหลายรูปแบบ เช่น การลด
อัตราค่าไฟฟ้าที่รับซื้อ ดังเช่นที่ดำเนินการในประเทศอังกฤษ หรือการไม่ขยายอายุสัญญารับซื้อไฟฟ้า ดังเช่นที่
ดำเนินการในประเทศเยอรมนีและออสเตรเลีย เป็นต้น โดยที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงการใน
ลักษณะ Sandbox หรือโครงการสาธิตต่างๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลประกอบการจัดทำกฎ ระเบียบ และโครงสร้าง
พื้นฐานเพ่ือรองรับการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer ในรูปแบบ P2P  

บทวิเคราะห์ : นโยบายสนับสนุนการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P เป็นเป้าประสงค์
ของรายงานฉบับนี้ จึงไม่สามารถนำปัจจัยนี้มากำหนดเป็นองค์ประกอบในเกณฑ์ออกแบบรูปแบบธุรกิจ  และ
การประเมินความเป็นไปได้ของแต่ละรูปแบบ 

ระดับที่ 2 โครงสร้างรูปแบบธุรกิจ 

ข้อมูลการดำเนินโครงการซื้อขายไฟฟ้าในแบบ P2P ที ่รวบรวมไว้ในในบทที่ 5 น้ันแสดงให้เห็นว่า
กิจกรรมการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P มีหลายลักษณะที่เหมือนกัน (Common) อันอนุมานได้ว่าลักษณะดังกล่าว
น่าจะมีความสำคัญและมีผลกระทบต่อการบริหารโครงการรวมถึงการบริหารกิจการไฟฟ้าในภาพรวม  และมี
ลักษณะบางประการที่มีความแตกต่าง (Differentiate) อันเป็นจุดเด่นของโครงการนั้นๆ ที่ถูกออกแบบมาเพื่อ
วัตถุประสงค์เฉพาะ โดยสถาบันฯ สรุปปัจจัยที่นำมาพิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดเป็นเกณฑ์การ
ออกแบบหรือเกณ์การประเมินความเป็นไปได้ของรูปแบบธุรกิจ ดังนี ้
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2.1. ปัจจัยที่มลีักษณะเหมือนกันในโครงการศึกษาเปน็ส่วนใหญ ่

2.1.1. มิเตอร์ไฟฟ้า : อุปกรณ์ทีทุ่กโครงการให้ความสำคัญอย่างมาก คือ มิเตอร์ไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติ
เป็นสมาร์ทมิเตอร์ซึ่งต้องมีความสามารถในการอ่านค่าไฟฟ้าที่ไหลเข้ามายังผู้ใช้ไฟฟ้า (Grid Import) และ
ไฟฟ้าที่ไหลออกไปยังระบบไฟฟ้าส่วนกลาง (Grid Export) ได้ ซึ่งทุกโครงการศึกษาในต่างประเทศกำหนด
เงื่อนไขให้ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องติดตั้งสมาร์ทมิเตอร์เพื่อเชื่อมโยงกับโครงข่ายระบบสารสนเทศและการ
ส ื ่อสาร (ICT) เพ ื ่อให้การส ื ่อสารก ับระบบไฟฟ ้าส ่วนกลาง เป ็นส ื ่อสารแบบสองทาง (Two Way 
Communication) และป้องกันไม่เกิดปัญหาการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าซ้ำซ้อน เพราะข้อมูลที่ได้จากสมาร์ทมิเตอร์
จะช่วยให้การคำนวณค่าไฟฟ้าสุทธิที่เรียกเก็บได้หักส่วนที ่Prosumer ขายไฟฟ้าให ้DSO ออกไปแล้ว  

ในกรณีของประเทศไทยพบว่าปัจจุบันมิเตอร์ไฟฟ้าส่วนมากยังเป็นมิเตอร์แบบจานหมุนที่
สามารถอ่านค่าที่เป็น Grid Import เท่านั้น จึงให้ไม่สามารถทราบปริมาณไฟฟ้าที่ Prosumer ส่งออกมาขาย
ได้ อย่างไรก็ดี รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์นี้ โดยกำหนดเป็นส่วนหนึ่งของ
แผนแม่บทการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ของประเทศไทย ระยะยาว 20 พ.ศ.2558-
2579 โดยหน่วยงานรับผิดชอบหลัก คือ กฟน. และ กฟภ.  

ดังนั้น Prosumer ที่อยู่ในพื้นที่การดำเนินงานของ กฟน. และ กฟภ. จะได้รับการเปลี่ยน
มิเตอร์ไฟฟ้าโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในขณะที่ Prosumer ที่อยู่นอกพื้นที่หรือมีความประสงค์จะเปลี่ยนมิเตอร์ทันที
จะต้องรับภาระค่ามิเตอร์ดังกล่าวเอง 

บทวิเคราะห์ : สมาร์ทมิเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นต่อการดำเนินโครงการซื้อขาย
ไฟฟ้าแบบ P2P จึงจำเปน็ต้องกำหนดเป็นเง่ือนไขในการออกแบบรูปแบบธุรกิจด้วย  

2.1.2. การมีส่วนร่วมในการสร้างความมั่นคงให้แก่ระบบไฟฟ้า : เนื่องจาก Prosumer ส่วนใหญ่
เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์  ซึ่งการอนุญาตให้มีการซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานที่ผลิตได้จาก
แสงอาทิตย์นั้นมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการบริหารสมดุลในระบบไฟฟ้าในประเด็นสำคัญ คือ  

1) ความไม่ต่อเนื ่อง (Intermittent) ของพลังงานที่ผลิตได้ เพราะต้องพึ ่งพิงกับสภาพ
อากาศและไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ในช่วงเวลากลางคืน ส่งผลให้ภาครัฐต้องเตรียมสำรองไฟฟ้าไว้รองรับ (Back 
Up) ซึ่งต้นทุนค่าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นนั้นถูกเฉลี่ยเป็นส่วนหนึ่งในโครงสร้างค่าไฟฟ้า ทำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องแบกรับค่า
ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น  

2) ความผันผวนในกำลังการผลิตค่อนข้างสูง เพราะระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้าจากอินเวอร์เตอร์ (Inverter) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ผลิตและส่งไฟฟ้าเข้าระบบโครงข่าย
ได้รวดเร็ว การเปิดรับพลังงานไฟฟ้าหมุนเวียนที่ผลิตโดย Prosumer ในจำนวนมากจึงส่งผลให้ค่าความเฉื่อย 
(Inertia) ของระบบลดลงและมีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงในระบบที่เร็วขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับโรงไฟฟ้ากำลัง
ในรูปแบบปัจจุบันที่ผลิตไฟฟ้าโดยระบบทางกล ทำให้การไฟฟ้ามีภาระในการบริหารสมดุลของระบบไฟฟ้ามาก
ขึ้น จากเดิมที่บริหารความผันผวนที่เกิดจากฝั่งผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นหลัก ต้องรวมการบริหารความผันผวนในกำลังการ
ผลิตเข้ามาพิจารณาเพิ่มเติมด้วย 
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จากข้อมูลที ่ได้จากโครงการศึกษาในต่างประเทศ สถาบันฯ สรุปแนวทางการบริหาร
โครงการที่ช่วยแก้ปัญหาข้างต้นและส่งเสริมให้โครงการซื้อขายไฟฟ้าจาก Prosumer มีส่วนช่วยในการสร้าง
ความมั่นคงให้ระบบไฟฟ้า ดังนี ้

1) การคัดกรอง Prosumer ที ่มีศักยภาพให้เข้ามาทำธุรกรรมซื้อขายไฟฟ้า โดยใช้การ
ประเมินทางเทคนิค (Technical Evaluation) เปรียบเทียบระหว่างกำลังการผลิตติดตั้ง และรูปแบบการไฟฟ้า
ไฟฟ้าฐาน (Baseline Consumption) ของ Prosumer เพื่อกำหนดเพดานสูงสุดที่  Prosumer จะสามารถ
เสนอขายไฟฟ้าได้ เช่น โครงการของ Powerpeers และ Vandebron ซึ่งกำหนดให้ทั้ง Prosumer และผู้ใช้
ไฟฟ้าต้องแสดงข้อมูลประวัติการใช้ไฟฟ้าย้อนหลังในขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการด้วย  

2) การส่งข้อมูลการพยากรณ์กำลังการผลิตไฟฟ้าจาก Prosumer ให้แก่ ผู้ดำเนินการระบบ
จำหน่าย (Distribution System Operator หรือ DSO) และ/หรือ ผู้ดำเนินการระบบสายส่ง (Transmission 
System Operator หรือ TSO) เพื่อประกอบการวางแผนเดินเครื่องโรงไฟฟ้าพื้นฐานรองรับความผันผวนใน
ระยะยาวได้อย่างเพียงพอ ซึ่งจากข้อมูลโครงการตัวอย่างพบว่า Prosumer จะต้องแสดงข้อมูลกำลังการผลิต
แก่ตัวกลางให้ทราบทุกโครงการ โดยมีความแตกต่างในความละเอียดของข้อมูล  เช่น โครงการของ 
Powerpeers และ Vandebron ของประเทศเนเธอร์แลนด์ และโครงการ Tal.markt ของประเทศเยอรมนี 
กำหนดให้ Prosumer ต้องแสดงข้อมูลกำลังการผลิตติดตั้งไว้ในขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ ในขณะที่
โครงการของสหกรณ์ซองแดโกล ประเทศเกาหลีใต้ซึ่งตัวกลางเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีบทบาทในฐานะผู้ลงทุนให้แก่ 
Prosumer ตัวกลางจึงมีการติดตั้งระบบ Power Management System ที่สามารถพยากรณ์กำลังการผลิต
โดยคำนึงถึงสภาพภูมิอากาศได้ ตัวกลางจึงมีข้อมูลที่แม่นยำเพื่อใช้ในการส่งคำสั่งเสนอขาย ซึ่งต้องส่งล่วงหน้า 
1 วันตามข้อกำหนดของ KPX  

3) การติดตั้งระบบกักเก็บพลังงาน ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาความผันผวนในระยะสั้น 2 ซึ่ง
โครงการตัวอย่างที่กำหนดให้ต้องมีการติดตั้งระบบกักเก็บพลังงาน เช่น โครงการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างเพื่อน
บ้านของประเทศเกาหลีใต้ และโครงการ Sonnen Community ของประเทศเยอรมนี เป็นต้น โดยสรุป
ลักษณะการทำงานของระบบกักเก็บพลังงานที่ช่วยแก้ปัญหาความผันผวนของกำลังไฟฟ้าในระบบโคร งข่าย 
ดังนี ้ 

▪ การปรับกำลังไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีความผันผวนอย่างรวดเร็ว3 
ให้มีความราบเรียบมากยิ่งขึ้น โดยระบบกักเก็บพลังงานจะตรวจจับพลังงานไฟฟ้าที่มีความผันผวนและนำมา
ผ่านวงจรกรองสัญญาณเพื่อแยกเอาองค์ประกอบที่มีความผันผวนออกมา จากนั้นระบบกักเก็บพลังงานจะจ่าย
ไฟฟ้าออกมาชดเชยหรือหักล้างกับไฟฟ้าส่วนนี้ ทำให้กำลังไฟฟ้ารวมที่ไหลเข้าสู่โครงข่ายระบบไฟฟ้าราบเรียบ
ขึ้น ซึ่งเรียกกระบวนนี้ว่า PV Smoothing 

 
2  อ้างอิงข้อมูลส่วนใหญ่จากสื่อการสอนในหลักสูตร Introduction to Smart Grid ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, บทที่ 3 : เทคโนโลยี PV ESS 

EV กับสมาร์ทกริด โดย ผศ.ดร.สมบูรณ ์แสงวงค์วาณิชย์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
3  การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ด้วย เซลล์แสงอาทิตย์มีความไวต่อความผันผวนต่อสภาพภูมิอากาศและการเคลื่อนตัวของเมฆที่ทอดเงา

ผ่านตัวแผงเซลล์แสงอาทิตยค์่อนข้างมาก  
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▪ การควบคุมความถี ่ของระบบ (Frequency Regulation) เพราะระบบกักเก็บ
พลังงานสามารถควบคุมกำลังไฟฟ้าที่จ่ายเข้าสู่ระบบโครงข่ายได้ในระดับมิลลิวินาที (Millisecond) จึงสามารถ
ใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงในความถี่และแรงดันไฟฟ้า4 โดยเฉพาะในระบบที่มีความ
เฉื่อยต่ำได ้

▪ การโยกย้ายช่วงเวลาการใช้ไฟฟ้า (Load Shifting) เพื่อแก้ปัญหาการคับคั่งของ
ระบบสายส่ง (Congestion) หรือ ป้องกันการไหลย้อนของกระแสไฟฟ้าในระบบ โดยนำไฟฟ้าที่ผลิตได้จาก
แสงอาทิตย์ในตอนกลางวันไปเก็บไว้ในระบบกักเก็บพลังงานก่อนแล้วค่อยจ่ายกระแสไฟฟ้าออกในภายหลัง 

บทวิเคราะห์ : สถาบันฯ เห็นว่าปัญหาเรื่องความไม่ต่อเนื่อง (Intermittent) ของการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เป็นปัญหาที่มีความสำคัญมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยมีศักยภาพ
พลังงานแสงอาทิตย์ค่อนข้างสูง การเปิดให้มีการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P ของ Prosumer จะช่วยเร่งให้การ
ตัดสินใจลงทุนในระบบผลิตไฟฟ้าทำได้ง่ายขึ้นเพราะปัจจัยเรื่องเงินลงทุนในระบบที่เคยเป็นข้อจำกัดการลงทุน
นั้นได้ปรับราคาลงจนอยู่ในระดับที่ผู ้ใช้ไฟฟ้าสามารถพิจารณาลงทุนได้  จึงเป็นที่คาดการณ์ได้ว่าไฟฟ้าจาก 
Prosumer กลุ่มพลังงานแสงอาทิตย์จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในระบบโครงข่ายไฟฟ้าในอนาคตและส่งผล
กระทบต่อความมั่นคง รวมถึงต้นทุนในการรักษาความมั่นคงของระบบอย่างแน่นอน 

สถาบันฯ จึงนำประเด็นเรื่องการมีส่วนร่วมการสร้างความมั่นคง ข้อกำหนดการส่งข้อมูล
ให้กับ DSO และข้อกำหนดการติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานเป็นส่วนหนึ่งในการออกแบบรูปแบบธุรกิจและการ
ประเมินความเป็นไปได้ของรูปแบบธุรกิจด้วย 

2.1.3. การจัดสรรพลังงานไฟฟ้าให้มีส่วนสูญเสียในระบบไฟฟ้าน้อยที่สุด : จากข้อมูลที่ได้จากการ
รวบรวมแสดงให้เห็นว่าทุกโครงการตัวอย่างให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารธุรกรรมซื้อขายไฟฟ้าแบบ 
P2P โดยมุ่งเน้นให้เกิดการสูญเสียในระบบไฟฟ้าน้อยที่สุด ซึ่งสะท้อนให้เห็นในหลักการบริหารโครงการที่
สำคัญ เช่น  

1)  ขอบเขตพื้นที่ดำเนินการ มุ่งเน้นที่ชุมชนขนาดเล็ก และชุมชนขนาดกลาง โดยโครงการ
ในต่างประเทศที่ยกมาเป็นกรณีศึกษาส่วนใหญ่เป็นโครงการที่มีขอบเขตพื้นที่ดำเนินการในชุมชนขนาดกลาง  
ซึ่งสันนิษฐานได้ว่าเพราะเป็นขนาดพื้นที่ที่มีความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์ที่มีกลุ่ม  Prosumer และผู้ใช้ไฟฟ้า
รวมตัวกันอยู่ในปริมาณที่เหมาะสม และเป็นขนาดพื้นที่ดำเนินการที่มีความยืดหยุ่น (Flexibility) ในการ
บริหารจัดการสมดุลของอุปสงค์และอุปทานได้ในระดับที่เหมาะสมโดยเกิดส่วนสูญเสียในระบบน้อยที่สุด  

2)  ส่งเสริมระบบจำหน่ายขนาดเล็กที่กระจายทั่วชุมชน (Distributed Generation) โดย
การลงทุนในระบบผลิตพลังงานนั้นเกิดขึ้นทั้งจากการให้เงินสนับสนุนโดยภาครัฐภายใต้โครงการส่งเสริมต่างๆ 
และเป็นการลงทุนจากภาคเอกชนที่มุ่งเน้นการลดต้นทุนพลังงานด้วยตนเอง โดยรัฐส่งเสริมให้ Prosumer มี
ช ่องทางในการขายพล ังงานไฟฟ ้าส ่วนเก ิน ผ ่านกลไกของ P2P ตามเง ื ่อนไขท ี ่ภาคร ัฐของแต่ล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
ะประเทศกำหนด 

 
4  ความถี่ปกติของระบบไฟฟ้า คือ 50 Hz และขนาดแรงดันคงที่ เช่น 220 โวลต,์ 380 โวลต ์เป็นต้น 
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3) จัดสรรพลังงานที่ผลิตได้ภายในพื้นที่ก่อนที่จะส่งออกไปยังพื้นที่ใกล้เคียง  ซึ่งโครงการที่
ใช้หลักการนี้อย่างชัดเจน คือ โครงการ Sonnen Community และโครงการ Innogy-Conjoule ในประเทศ
เยอรมน ี 

4)  ใช้กลไกการเรียกเก็บค่าบริการโครงข่าย (Wheeling Charge) เป็นเครื่องมือที่ทำให้เกิด
การจัดสรรพลังงานในพื้นที่ให้ได้มากที่สุด แต่จากการสืบค้นข้อมูลไม่ปรากฏรายละเอียดหลักการคำนวณ
ค่าบริการโครงข่ายที่เปิดเผยในแหล่งสาธารณะ โดยในประเทศเนเธอร์แลนด์พบว่าค่าบริการโครงข่ายถูกรวม
เป็นส่วนหนึ่งของค่าไฟฟ้าที่ผู้ใช้ไฟฟ้าจะต้องรับผิดชอบโดยผู้ค้าไฟฟ้ารายปลีกมีหน้าที่ในการเรียกเก็บและ
นำส่ง  

บทวิเคราะห์ : สถาบันฯ เห็นว่าปัจจัยที่ควรนำไปกำหนดเป็นเกณฑ์ในการออกแบบ และ
ประเมินความเป็นไปได้ของรูปแบบธุรกิจ คือ การจัดสรรพลังงานในพื้นที่ให้เกิดความสูญเสียในระบบน้อยที่สุด 
และการเรียกเก็บค่าบริการโครงข่าย 

2.2. ปัจจัยที่มลีักษณะแตกต่างกนัในแตล่ะโครงการศึกษา 

2.2.1. ขอบเขตพื ้นที่ : สถาบันฯ ได้จัดทำเป็นรูปแบบธุรกิจที ่มีลักษณะร่วมกัน (Common 
Model) ตามขอบเขตพื้นที่ดำเนินการ เป็น 3 ระดับ คือ ชุมชนขนาดเล็ก ชุมชนขนาดกลาง และชุมชนขนาด
ใหญ่ ดังแสดงรายละเอียดในบทที่ 5 

บทวิเคราะห์ : จากข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมพบว่าขอบเขตพื้นที่เป็นปัจจัยหลักที่มีกระทบ
ต่อการบริหารจัดการของตัวกลาง ทั้งในเรื่องการกำหนดเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ การบริหารธุรกรรมการ
ซื้อขาย การจัดหาพลังงานไฟฟ้าให้พอเพียงและการจัดสรรพลังงานในพื้นที่ให้เกิดส่วนสูญเสียในระบบน้ อย
ที่สุด จึงเป็นปัจจัยหลักที่จะนำไปกำหนดเป็นเกณฑ์การออกแบบรูปแบบธุรกิจ 

2.2.2. ตัวกลาง : พ ิจารณาจากโครงสร ้างการบร ิหารโครงการ  และ Holistic Viewpoint 
เปรียบเทียบศักยภาพของตัวกลางแต่ละประเภทดังแสดงในบทที่ 5 จะเห็นได้ว่าในกรณีที่ DSO / Retailer ทำ
หน้าที่เป็นตัวกลางนั้น การบริหารงานจะเป็นแบบเบ็ดเสร็จ ในขณะที่ตัวกลางประเภท Agent / Broker / 
Platform Operator นั ้นจะต้องผูกติดอยู ่กับ DSO / Retailer เพราะข้อจำกัดทางเทคนิคและการจัดหา
พลังงานไฟฟ้า ซึ่งความแตกต่างในประเภทของตัวกลางเป็นกรอบกำหนดรูปแบบการดำเนินธุรกิจที่มีนัยสำคัญ
มาก 

บทวิเคราะห์ : เนื่องจากตัวกลางแต่ละประเภทมีศักยภาพที่แตกต่างกัน โดยในกรณีของ 
Agent / Broker / Platform Operator ต้องพึ่งพา DSO / Retailer ในหลายประเด็น เช่น การจัดหาพลังงาน
ไฟฟ้าให้เพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้า การประสานงานเรื่องข้อมูลเพื่อการออกใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า 
ซึ่งในบริบทของประเทศไทยยังไม่ตัวกลางประเภทใดเลย ดังนั้นการออกแบบรูปแบบธุรกิจจึงต้องคำนึงถึง 1) 
นโยบายการเปิดเสรีในกิจการไฟฟ้า 2) ประเภทตัวกลาง และ 3) โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวกลาง 

2.2.3. ลักษณะเฉพาะของโครงการ : พิจารณาจากข้อมูลในโครงการตัวอย่าง สถาบันฯ คัดเลือก
โครงการที่มีลักษณะเฉพาะที่สามารถนำมากำหนดเป็นโครงการซื้อขาย P2P ที่มีเงื่อนไขพิเศษได้ ดังนี ้ 
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1) โครงการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างเพื่อนบ้านของประเทศเกาหลีใต้ เพราะเป็นโครงการที่ไม่
ต้องใช้เงินลงทุนในระบบปฏิบัติการเพิ่มเติม และดำเนินงานโดย DSO ซึ่งมีความพร้อมด้านบุคลากร จึงมีความ
เป็นไปได้ที่จะดำเนินการได้ในระยะเวลาอันสั้น 

2)  Sonnen Community ของประเทศเยอรมนี เพราะเป็นโครงการที่สามารถช่วยสร้าง
ความมั่นคงในระบบโครงข่ายได้ โดยตัวกลางซึ่งมีความแข็งแกร่งทางการเงินมากกว่า Prosumer จะเป็นผู้
รับภาระในการติดตั้งและบริหารระบบกักเก็บพลังงานเอง  

3)  Smart Energy Campus ของประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นโครงการในรูปแบบไมโครกริดที่
มีระบบการผลิตไฟฟ้า ระบบบริหารจัดการพลังงาน และมีองค์ประกอบของโหลดการใช้พลังงานที่หลากหลาย 
จึงมีความเป็นไปได้ที่จะสามารถจัดสรรการใช้พลังงานให้อยู่ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

บทวิเคราะห์ : สถาบันฯ เห็นว่าสามารถประยุกต์ใช ้หลักเกณฑ์ของโครงการที ่มี
ลักษณะเฉพาะข้างต้นเป็นเกณฑ์ในการออกแบบรูปแบบธุรกิจที่มีลักษณะเฉพาะ (Specific Model) ได้ โดย
ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับระบบไฟฟ้าจะค่อนข้างน้อย เพราะโครงการ 1) กำหนดให้เฉพาะ DSO เป็นผู้ดำเนินงาน
เท่านั้น และกรณีของ 2) และ 3) จะเกิดขึ้นเฉพาะพื้นที่ที่มีความพร้อมในโครงสร้างทางเทคนิคตามเงื่อนไขที่
กำหนด ซึ่งจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนที่ค่อนข้างสูงและต้องการบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะทาง 

ระดับที่ 3 รูปแบบกิจกรรมของตัวกลางและเงื่อนไขเชิงพาณิชย์ 

สถาบันฯ ได้จัดกลุ่มรูปแบบกิจกรรมของตัวกลางเป็น 4 กลุ่ม ดังแสดงในตารางที่ 6-1 โดยพบว่าในแต่
ละรูปแบบ ตัวกลางจะกำหนดเงื่อนไขเชิงพาณิชย์ที่แตกต่างกันไปตามเป้าหมายธุรกิจของแต่ละราย 
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ตารางที ่6-1 รูปทั่วไปของกิจกรรมของตัวกลางและเงื่อนไขเชิงพาณิชย ์

รูปทั่วไป รายละเอียดและโครงการอ้างอิง 
 

 

ตรวจสอบข้อตกลงของคู่สัญญาและบริหารโครงการ 
เงื่อนไข : Prosumer และผู้ใช้ไฟฟ้าจะต้องจับคู่กันมาก่อน ตัวกลางเป็นผู้อนุมัตโิดยพิจารณา
ความเป็นไปได้ทางเทคนิคและความคุ้มค่าในการดำเนินงานของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายและทำ
หน้าที่บริหารโครงการให้คู่สัญญา โดยได้รับผลตอบแทนในลักษณะค่าธรรมเนียม / ค่า
ดำเนินการ 
โครงการอ้างอิง : ประเทศเกาหลีใต ้- โครงการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างเพื่อนบ้าน 

 

 

รวบรวมกำลังการผลิต 
ในรูปแบบนี้ ตัวกลางจะทำหน้าที่รวบรวมกำลังการผลิตจาก Prosumer หลายรายเพื่อเสนอ
ขายให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าซึ่งอาจเป็นการเสนอขายโดยตรงหรือเป็นการเสนอขายผ่านตลาดซื้อขาย
ไฟฟ้าก็ได้ โดยการรวมหน่วยไฟฟ้าให้มีปริมาณสูงขึ้นเป็นไปเพื่อเพิ่มอำนาจในการตั้งราคาที่
สูงขึ้น  
โครงการอ้างอิง : ประเทศเกาหลีใต ้- โครงการสหกรณ์ซองแดโกล 

 

 

สื่อกลาง/ บริหารธุรกรรมซื้อขายไฟฟ้า  
ตัวกลางจะต้องมีระบบปฏิบัติการที่ใช้ประมวลผลธุรกรรมการซื้อขาย และเป็นผู้กำหนด
เงื่อนไขการอนุมัติให้สมาชิกเข้ามาทำการซื้อขาย รวมถึงเงื่อนไขในการประมูลราคา โดย
ตัวกลางจะได้ผลตอบแทนเป็นค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิก และ/หรือ ค่าธรรมเนียมการซื้อ
ขาย 
โครงการอ้างอิง : ประเทศออสเตรเลีย - โครงการ Latrobe Valley Microgrid, P2P DLT 
และ Renew Nexus, ประเทศเยอรมนี - โครงการ Enyway, Innogy, Sonnen, มลรัฐ
นิวยอร์ค - โครงการ Brooklyn Microgrid, ประเทศเกาหลีใต้ - โครงการ Smart Energy 
Campus และประเทศไทย - โครงการ Sandbox 

 

 

Contracted Portfolio 
ในรูปแบบนี้ตัวกลางเป็นผู้จัดซื้อพลังงานไฟฟ้าจาก Prosumer และผู้ใช้ไฟฟ้าซื้อไฟฟ้าจาก
ตัวกลางโดยมีสิทธิระบุ Prosumer/ ประเภทเชื้อเพลิง ที่ต้องการซื้อได้ โดยเงื่อนไขเป็นไป
ตามที่กำหนดในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของแต่ละฝ่าย และตัวกลางสงวนสิทธิในการจัดสรร
พลังงานตามความเหมาะสม โดย Prosumer จะทราบรายชื่อผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับการจัดสรร
พลังงานของตนไป  
โครงการอ้างอิง : ประเทศเยอรมนี - โครงการของ Tal.Markt, ประเทศเนเธอร์แลนด์ - 
โครงการของ Powerpeers และ Vandebron 

  

บทวิเคราะห์ : สถาบันฯ เห็นว่าในส่วนของรูปแบบกิจกรรมของตัวกลางและเงื่อนไขเชิงพาณิชย์อยู่ใน
วิสัยที่สามารถให้ตัวกลางเป็นผู้กำหนดแนวทางบริหารได้เอง  เพื่อให้เกิดความหลากหลายในรูปแบบการ
ให้บริการ อันจะส่งผลต่อการกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันกันระหว่างผู้ประกอบการได้ โดยสถาบันฯ พิจารณาว่า
ประเด็นที่ควรกำหนดเป็นเง่ือนไขที่สำคัญ คือ  
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1. ความโปร่งใส (Transparency) ของระบบประมวลผล และ ความน่าเชื่อถือ (Trustworthy) ของ
กระบวนการชำระเงิน เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิประโยชน์ของ Prosumer และผู้ใช้ไฟฟ้าที่เข้าร่วมธุรกรรมซื้อ
ขายไฟฟ้ากับตัวกลาง ให้ได้รับความยุติธรรมและผลตอบแทนตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันระหว่างคู่สัญญาทุกฝ่าย 
ซึ่งประเด็นนี้เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จในการผลักดันให้เกิดการยอมรับและเข้าร่วมทำ
ธุรกรรมซื้อขายไฟฟ้าของทั้ง Prosumer และผู้ใช้ไฟฟ้าในวงกว้างต่อไป 

2. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เนื่องจากในการทำธุรกรรมการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P น้ัน Prosumer 
และผู้ใช้ไฟฟ้า ต้องเปิดเผยข้อมูลของตนให้กับตัวกลาง ในขณะเดียวกันตัวกลางต้องเปิดเผยข้อมูลการซื้อขาย
ไฟฟ้าให้กับ DSO / Retailer ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีผู้เข้ามาเก่ียวข้องกับข้อมูลของ Prosumer และผู้ใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 
ดังนั้น เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค สถาบันฯ จึงเห็นว่าในการดำเนินโครงการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P 
จะต้องเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการดำเนิน
โครงการของต่างประเทศเช่นกัน 

สถาบันฯ จึงกำหนดเง่ือนไขทั้ง 2 ประการข้างต้นไว้เป็นหลักเกณฑ์การออกแบบรูปแบบธุรกิจด้วย 
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6.2 การประเมินผลกระทบของรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ต่อ
โครงสร้างกิจการไฟฟ้าของประเทศไทย 

เพื่อให้กำหนดปัจจัยที่นำมาใช้เป็นเกณฑ์การออกแบบ และ/หรือ การประเมินความเป็นไปได้ของ
รูปแบบธุรกิจมีความเหมาะสมกับการนำมาใช้ในทางปฏิบัติของประเทศไทย เพื่อให้มิติของการเปลี่ยนแปลงที่
จะเกิดขึ้นได้ในเชิงลึก สถาบันฯ จึงพิจารณาเปรียบเทียบโครงสร้างกิจการไฟฟ้าของประเทศไทยปัจจุบันและ
อนาคต เพื่อให้เห็นภาพการเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบของโครงสร้างกิจการไฟฟ้า บทบาทของผู้เกี่ยวข้อง 
รวมถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดยสรุปหัวข้อพิจารณาดังนี ้

▪ โครงสร้างกิจการไฟฟ้าของประเทศไทยในปัจจุบัน 

▪ โครงสร้างกิจการไฟฟ้าของประเทศไทยในอนาคต  

6.2.1 โครงสร้างกิจการไฟฟ้าของประเทศไทยในปัจจุบัน 

สถาบันฯ ได้จัดทำแผนภาพแสดงโครงสร้างกิจการไฟฟ้าของประเทศไทยในปัจจุบันไว้ในรูปที่ 6-1 เพื่อ
ใช้ในการอธิบายภาพรวมโครงสร้างกิจการไฟฟ้า กิจกรรมและความเชื่อมโยงของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด โดย
แยกโครงสร้างของแผนภาพดังกล่าวเป็น 2 ส่วน คือ 

1. ส่วนที่แสดงกิจกรรมหลักของผู้มีส่วนร่วมในกิจการไฟฟ้า แยกเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ 

1.1. กลุ่มกิจกรรมหลักในกิจการไฟฟ้า แสดงด้วยกล่องสัญลักษณ์สีน้ำเงินเข้ม ประกอบด้วย 
กิจกรรมที่สำคัญ ดังนี ้

▪ G : Generation หมายถึง การผลิตพลังงานไฟฟ้า 

▪ T : Transmission หมายถึง ระบบส่งกำลังไฟฟ้า 

▪ D : Distribution หมายถึง ระบบจำหน่ายกำลังไฟฟ้า 

▪ R : Retail หมายถึง การจำหน่ายไฟฟ้ารายปลีก 

1.2. กลุ่มกิจกรรมที่สถาบันฯ ได้เพิ่มเติมขึ้นเพื่อให้เห็นความเชื่อมโยงในกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้อง 
แสดงด้วยกล่องสัญลักษณ์สเีหลือง ประกอบด้วย กิจกรรมที่สำคัญ ดังนี ้

▪ PPA : Power Purchase Agreement หมายถึง การจัดทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 

▪ C : Customer หมายถึง การส่งไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าตามเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 

2. ส่วนที่แสดงผลกระทบทางการเงิน ประกอบด้วย 2 ส่วนย่อย คือ  

2.1. R : Revenue แสดงด้วยกล่องสัญลักษณ์สีเขียว 

2.2. C : Cost แสดงด้วยกล่องสัญลักษณ์สีแดง 

ในการอธิบายโครงสร้างกิจการไฟฟ้าของประเทศไทยในปัจจุบัน ดังแสดงในรูปที่ 6-1 สถาบันฯ จะ
กล่าวถึงแต่ละรายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบ ดังนี ้
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G : Generation  

ในส่วนของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไฟฟ้านั้น ผู้ที่มีบทบาทสำคัญ คือ ผู้ผลิตไฟฟ้า ซึ่งสามารถ
จำแนกกลุ่มได้หลายแบบ ขึ้นกับวัตถุประสงค์ในการพิจารณา เช่น หากประสงค์จะแยกกลุ่มตามประเภท
เชื้อเพลิง จะแบ่งผู้ผลิตไฟฟ้าออกเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ 1) ผู้ผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงเชิงพาณิชย์ เช่น ถ่านหิน 
ก๊าซธรรมชาติ นิวเคลียร ์เป็นต้น 2) ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เช่น แสงอาทิตย์ ลม น้ำ เป็นต้น 

 สถาบันฯ แยกกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้า ตามวัตถุประสงค์ในการผลิตไฟฟ้า ซึ่งแยกออกเป็น 2 กลุ่ม คือ  

1. ผู้ผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ที่มีวัตถุประสงค์ในการผลิตไฟฟ้าเพ่ือหากำไร (Commercial)  

2. ผู้ผลิตไฟฟ้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ภายในกิจการ (Internal Consumption) และส่งขายส่วนเกิน
ให้แก่บุคคลอื่น ซึ่งผู้ผลิตไฟฟ้าในกลุ่มนี้ คือ กลุ่มที่มีสถานะเป็น Prosumer ซึ่งในประเทศไทยมีผู้ผลิตไฟฟ้า
ประเภทนี้อยู่เป็นจำนวนมากและกระจายตัวอยู่ในทุกอุตสาหกรรม ดังจะเห็นได้จากโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าจาก
ของเสีย (Waste) ที่เกิดขึ้นจากระบบการผลิต เช่น น้ำเสียของโรงงานแป้ง โรงงานน้ำตาล โรงงานสกัดน้ำมัน
ปาล์ม โรงเลี้ยงสุกร หรือของเสียที่มีคุณสมบัติในการเป็นเชื้อเพลิงชีวมวล (Biomass) เศษไม้ของ โรงงานผลิต
เฟอร์นิเจอร์จากไม้ยางพารา กากน้ำตาลของโรงงานน้ำตาล หรือ ทะลายปาล์มเปล่า เส้นใย และกะลาปาล์ม
ของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม เป็นต้น  

PPA : Power Purchase Agreement  

สถาบันฯ จำแนกรูปแบบนิติกรรมเพื่อการจำหน่ายไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้า แบ่งเป็น 2 กลุ่มตามประเภท
ของคู่สัญญา ดังนี ้

1. การจำหน่ายไฟฟ้าให้กับภาคเอกชน ซึ่งในรูปที่ 6-1 แทนด้วยสัญลักษณ์ Other ซึ่งเป็นรูปแบบการ
ทำธุรกรรม P2P โดย Prosumer กับผู้ใช้ไฟฟ้าที่เป็นบริษัทเอกชนเช่นกัน โดยการทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าใน
ลักษณะนี้ส่วนใหญ่จะเป็นรูปแบบ Bilateral Contract และส่วนใหญ่จะเป็นสัญญาระยะยาว แบ่งออกเป็น 2 
ลักษณะ คือ  

1.1. การซื้อขายไฟฟ้าระหว่างบริษัทในเครือ ซึ่งเป็นในรูปแบบของการบริหารพลังงานภายในกลุ่ม
ธุรกิจ โดยจะแยกสายการผลิตไฟฟ้าและพลังงานอื่น เช่น ไอน้ำ หรือ ความร้อน ออกมาจดทะเบียนเป็นนิติ
บุคคลต่างหากจากสายธุรกิจหลักที่ เป็นโรงงานแป้ง โรงงานน้ำตาล หรือ โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม เพื่อ
ประโยชน์ในการบริหารงาน การบริหารการเงิน และเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากสำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  

1.2. การซื้อขายไฟฟ้าระหว่างเอกชนในเชิงพาณิชย์ ซึ่งเป็นรูปแบบการขายพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้
ทั้งที่เป็นส่วนเกินจากความต้องการใช้งานของตน หรือ เป็นการขายเชิงพาณิชย์ ซึ่งส่วนใหญ่จะขายให้กับ
โรงงานหรือสถานประกอบการที่อยู่ใกล้เคียงกัน เพื่อลดส่วนสูญเสียในระบบสายส่งและเพื่อลดข้อจำกัดทาง
เทคนิคในการจัดส่งพลังงานในรูปแบบอื่น ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจน คือ กรณีของผู้ผลิตไฟฟ้าที่ขายไฟฟ้าให้แก่
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ภายใต้เงื่อนไข SPP - Small Power Producer นั้นส่วนใหญ่จะมี
กำลังการผลิตติดตั้ง (Installed Capacity) อยู่ในช่วง 110 - 150 เมกะวัตต์ จะทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ 
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กฟผ. ไม่เกิน 90 เมกะวัตต์ และขายพลังงานไฟฟ้าส่วนเกินพร้อมทั้งพลังงานในรูปแบบอื่น เช่น พลังงานไอน้ำ 
พลังงานความร้อน ให้กับโรงงานที่อยู่ใกล้เคียง เช่น โรงงานผลิตยางรถยนต์ ซึ่งมีความต้องการใช้พลังงานไอน้ำ 
หรือ พลังงานความร้อนมากกว่าพลังงานไฟฟ้า  

ทั้งนี้ ในการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างเอกชนนั้นสามารถทำได้ทั้งที่ระดับแรงดันสูง  และระดับ
แรงดันต่ำ ซึ่งในการส่งมอบจะส่งตามเงื่อนไขทางเทคนิคโดยที่ 1) กำลังไฟฟ้าที่ระดับแรงดันสูงจะส่งผ่านระบบ
ของ กฟผ. และ 2) กำลังไฟฟ้าที่ระดับแรงดันต่ำจะส่งผ่านระบบของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) / การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค (กฟภ.) แล้วแต่กรณี 

2. การจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้า ซึ่งเป็นรูปแบบการทำธุรกรรม P2G ระหว่าง Prosumer กับ
การไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง โดยแบ่งโครงสร้างสัญญาซื้อขายไฟฟ้าตามกำลังการผลิตที่ทำการซื้อขาย (Contracted 
Capacity) กับการไฟฟ้า5 ดังนี ้

2.1. การซื้อขายไฟฟ้าที่ระดับแรงดันสูง (High Voltage) ซึ่ง กฟผ. มีฐานะเป็นผู้ดูแล/ ผู้ซื้อไฟฟ้า 
ประกอบด้วย 

2.1.1. EGAT’s Gen ซึ่งหมายถึงโรงไฟฟ้าที่ลงทุนโดย กฟผ. ไว้ในส่วนนี้ด้วย ซึ่งสถาบันฯ ได้
เพิ่มส่วนนี้เข้ามาเพื่อแสดงให้เห็นกำลังการผลิตทั้งหมดที่อยู่ในความรับผิดชอบของ กฟผ. แต่ในกลุ่ม EGAT’s 
Gen นี้จะไม่มีการจัดทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า  

โรงไฟฟ้าของ กฟผ. ซึ่งตั้งอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศ รวมจำนวนทั้งสิ้น 50 แห่ง มี
กำลังผลิตรวมทั้งสิ้น 15,789.58 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าหลายประเภท ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังความ
ร้อน 3 แห่ง โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 6 แห่ง โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (พลังน้ำ) 27 แห่ง โรงไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียน (ลม แสงอาทิตย์ ความร้อนใต้พิภพ) 9 แห่ง โรงไฟฟ้าดีเซล 4 แห่ง และโรงไฟฟ้าอื่นๆ 1 
แห่ง [1] 

2.1.2. สัญญาซื้อขายไฟฟ้าเพื่อการจัดซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศ (Offshore) เพื่อการนำเข้า
พลังงาน (Imported Energy) จากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ
ประเทศมาเลเซีย รวมกำลังผลิต 3,877.60 เมกะวัตต ์[1] 

2.1.3. สัญญาซื้อขายไฟฟ้า ตั้งแต่ 90 เมกะวัตต์ ขึ้นไป ซึ่งเป็นการจัดซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิต
พลังงานไฟฟ้าในประเทศ โดยเรียกผู้ผลิตไฟฟ้าในกลุ่มนี้ว่า Independent Power Producer (IPP) ซึ่งคณะ
คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้มีการรับซื้อได้ครั้งแรกเมื่อวันที่  12 กันยายน พ.ศ. 2535 และมีการอนุมัติให้รับ
ซื้อต่อมาอีกหลายครั้ง ปัจจุบัน กฟผ. รับซื้อไฟฟ้าจาก IPP จำนวน 13 ราย รวมกำลังผลิต 14,948.50 เมกะ
วัตต ์[1] 

2.1.4. สัญญาซื้อขายไฟฟ้า ตั้งแต่ 10 เมกะวัตต์ แต่ไม่เกิน 90 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นการจัดซื้อ
ไฟฟ้าจากผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้าในประเทศ โดยเรียกผู้ผลิตไฟฟ้าในกลุ่มนี้ว่า Small Power Producer (SPP) 

 
5  ในทางปฏิบัติกำลังการผลิตติดตั้ง (Installed Capacity) จะสูงกว่ากำลังการผลิตที่ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Contracted Capacity) จึงมีความ

เป็นไปได้ที่ผู้ผลิตไฟฟ้าที่มีกำลังการผลิตติดตั้งเกิน 90 เมกะวัตต์ จะไม่ได้ทำสัญญาซื้อขายขายไฟฟ้าภายใต้เงื่อนไข IPP แต่ขายภายใต้เงื่อนไข 
SPP/ VSPP  
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ซึ่งคณะคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้มีการรับซื้อได้ครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2535 และมีการอนุมัติ
ให้รับซื้อต่อมาอีกหลายครั้ง รวมกำลังผลิตที่ กฟผ. จัดซื้อจาก SPP เท่ากับ 8,756.82 เมกะวัตต ์[1] 

ในรายละเอียดของการรับซื้อไฟฟ้าจาก SPP นั้นได้แยกอีกเป็นหลายรูปแบบตาม
ประเภทเชื้อเพลิง และแบ่งเป็นโครงสร้างการรับซื้อไฟฟ้าในแบบ 1) Firm Basis ซึ่งหมายถึง การทำสัญญาซื้อ
ขายไฟฟ้า ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป และมีการจ่ายค่าพลังงานไฟฟ้า (Capacity Payment) และ 2) Non-Firm Basis 
ซึ่งหมายถึง การทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าไม่เกิน 5 ปี และจะได้รับเฉพาะค่าพลังงานไฟฟ้า (Energy Payment)6 

2.2. การซื้อขายไฟฟ้าที่ระดับแรงดันต่ำ (Low Voltage) ซึ่ง กฟน. และ กฟภ. มีฐานะเป็นผู้ซื้อ
ไฟฟ้า ประกอบด้วย 

2.2.1) สัญญาซื้อขายไฟฟ้า ไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นการจัดซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าในประเทศ โดยเร ียกผู ้ผล ิตไฟฟ้าในกลุ ่มนี ้ว่ า Very Small Power Producer (VSPP) ซ ึ ่งคณะ
คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้มีการรับซื้อได้ครั้งแรกใน พ.ศ. 2545 และมีการอนุมัติให้รับซื้อต่อมาอีกหลาย
ครั้ง รวมกำลังผลิตที่รับซื้อจาก VSPP เท่ากับ 4,007.431 เมกะวัตต์ (อ้างอิงข้อมูล ณ วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 
2563) [2] 

2.2.2) สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่าง กฟผ. กับ กฟน./กฟภ. เนื่องจาก กฟน. และ กฟภ. ไม่มี
การลงทุนในโรงไฟฟ้าเป็นของตนเอง จึงต้องซื้อไฟฟ้าจาก กฟผ. เพื่อนำมาจำหน่ายให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าต่อไป ซึ่ง
อ้างอิงจากรายงานประจำ พ.ศ. 2562 ของ กฟผ. สรุปสถิติการจำหน่ายไฟฟ้าจำนวน 55,002.17 ล้านกิโลวัตต์
ชั่วโมง ให้แก่ กฟน. และจำหน่ายไฟฟ้าจำนวน 138,605.47 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง ให้แก่ กฟภ. คิดเป็นสัดส่วน
การจำหน่ายไฟฟ้าทั้งหมดของ กฟผ. เท่ากับ ร้อยละ 28.43 และ ร้อยละ 69.59 ตามลำดับ [3] 

T : Transmission  

หน้าที่งานในส่วนการส่งกำลังไฟฟ้านั้นดำเนินการโดย กฟผ. ซึ่งเป็นผู้ควบคุมระบบส่งไฟฟ้ากำลัง 
(Transmission System) ซึ่งจะส่งกำลังไฟฟ้าจากระบบการผลิตไปยังระบบการจำหน่ายเพื่อขายกำลังไฟฟ้า
ให้กับผู้ใช้ไฟ โดยส่งกำลังไฟฟ้าในระดับแรงดันสูง  

ระบบส่งไฟฟ้ากำลัง ประกอบด้วย สายส่งไฟฟ้า (Transmission Line) และสถานีไฟฟ้าย่อยต้นทาง 
(Primary Substation หรือ Bulk Power Substation) โดยสายส่งไฟฟ้าเปรียบเสมือนเส้นทางลำเลียง
พลังงานไฟฟ้าจากแหล่งผลิตไปยังอีกจุดหนึ่งที่อยู่ไกลออกไป โดยมีสถานีไฟฟ้าเป็นจุดที่เชื่อมโยงระหว่างสาย
ส่งไฟฟ้าจากจุดต่างๆ และเป็นจุดที่แปลงระดับแรงดันไฟฟ้าสูง ลงเป็นแรงดันต่ำ เพื่อส่งไปยังผู้ใช้ไฟต่อไป  

D : Distribution  

หน้าที่งานในการควบคุมระบบจำหน่ายไฟฟ้า (Distribution System) แบ่งกันดำเนินงานระหว่าง 
กฟน. และ กฟภ. ตามเขตพื้นที่รับผิดชอบ โดยที่ระบบจำหน่ายไฟฟ้า หมายถึง ระบบการจำหน่ายพลังงาน

 
6  ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของฝ่ายสัญญาซื้อขายไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย http://www.ppa.egat.co.th/ppadx/  

http://www.ppa.egat.co.th/ppadx/
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ไฟฟ้าจากสถานีไฟฟ้าย่อยจำหน่าย (Secondary Substation) ไปจนถึงผู ้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย 
ประกอบด้วย สายจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันกลาง หม้อแปลงจำหน่าย และสายไฟฟ้าแรงต่ำ 

สายจำหน่ายไฟฟ้าจะเป็นเส้นทางในการกระจายพลังงานไฟฟ้าจากสถานีไฟฟ้าย่อยไปยังจุดต่างๆ ที่มี
ผู ้ใช้ไฟฟ้าตั้งอยู่ ด้วยแรงดันที่เหมาะสม ไม่สูงหรือต่ำจนเกินไปเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และมีความ
ปลอดภัย ส่วนหม้อแปลงจำหน่ายทำหน้าที่แปลงแรงดันจากระดับจำหน่ายให้เหลือแรงดันที่ผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไปใช้
งานได ้

R : Retail  

การจำหน่ายไฟฟ้าแก่ผู้ใช้ไฟฟ้านั้น มีการแบ่งขอบเขตการดำเนินงานดังนี้ 

1. ระดับแรงดันสูง ดำเนินการโดย กฟผ. แต่ผู้เดียว 

2. ระดับแรงดันต่ำ : แบ่งตามพื้นที่รับผิดชอบ โดย กฟน. จำหน่ายพลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ 3 จังหวัด 
ได้แก่ กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ และ กฟภ. ซี่งมีหน้าที่จำหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับพื้นที่จังหวัด
ต่างๆ ทั่วประเทศ ยกเว้นพื้นที ่3 จังหวัดที ่กฟน. ดูแลอยู ่ 

C : Customer  

สถาบันฯ จำแนกกลุ่มผู้ซื้อไฟฟ้าของการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง เป็น 2 กลุ่มตามระดับแรงดัน ดังนี ้

1. ผู้ซื้อไฟฟ้าที่ระดับแรงดันสูง ซึ่งเป็นลูกค้าของ กฟผ. ซึ่งอ้างอิงจากรายงานประจำ พ.ศ. 2562 ของ 
กฟผ. สรุปสถิติการจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าที ่ตรง (EGAT Direct Customer) จำนวน 1,213.23 ล้าน
กิโลวัตต์ชั ่วโมง การส่งออกไฟฟ้าไปยังประเทศเพื ่อนบ้าน คือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
1,316.51 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง ประเทศมาเลเซีย จำนวน 136.14 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง และประเภทกัมพูชา 
จำนวน 942.01 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง คิดเป็นสัดส่วนการจำหน่ายไฟฟ้าทั้งหมดของ กฟผ. เท่ากับร้อยละ 0.68, 
0.07 และ 0.49 ตามลำดับ [3] 

หมายเหตุ ข้อมูลการขายไฟฟ้าให้แก ่กฟน. และ กฟภ. ได้กล่าวถึงในหัวข้อข้างต้นแล้ว 

2. ผู้ซื้อไฟฟ้าที่ระดับแรงดันต่ำ ซึ่งเป็นลูกค้าของ กฟน. หรือ กฟภ. จำแนกตามเขตพื้นที่ดังกล่าวถึง
ข้างต้น อ้างอิงจากรายงานประจำ พ.ศ. 2562 ของ กฟน. พบว่ามียอดการจำหน่ายไฟฟ้ารวม 53,345.53 ล้าน
กิโลวัตต์ชั่วโมง [4] และ อ้างอิงจากรายงานประจำ พ.ศ. 2562 ของ กฟภ. พบว่ามียอดการจำหน่ายไฟฟ้ารวม 
138,178 ล้านกิโลวัตต์ช่ัวโมง [5] ดังรายละเอียดในตารางที่ 6-2 
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ตารางที ่6-2 ตารางเปรียบเทียบการจำหน่ายไฟฟ้าของ กฟน. และ กฟภ.  

กลุ่มลูกคา้ 
กฟน. 

(กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ) 
กฟภ. 

(พื้นที่ส่วนที่เหลือจาก กฟน. ทั้งหมด) 
บ้านอยู่อาศัย 14,296.36 34,905.00 
กิจการขนาดเล็ก 8,266.83 14,075.00 
กิจการขนาดกลาง 8,975.30 22,409.00 
กิจการขนาดใหญ่ 18,431.79 56,151.00 
กิจการเฉพาะอย่าง 2,261.33 4,532.00 
อื่นๆ 1,113.92  6,106.00.00 
รวม 53,345.53 138,178.00 

 

R : Revenue  

รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าที่การไฟฟ้าแต่ละแห่งได้รับนั้นอ้างอิงตามเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
กับคู่สัญญา สถาบันฯ ได้สรุปข้อมูลผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการของการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง ดังแสดงในตาราง
ที่ 6-3 

ตารางที ่6-3 สรุปผลประกอบการของการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง 

รายการ 
จำนวนเงิน (บาท) 

กฟผ. กฟน. กฟภ. 
รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า 554,223,232,930 201,478,448,157 518,127,952,317 
กำไรประจำป ี 45,176,391,819 5,355,634,797 13,316,863,305 

หมายเหต ุ: อ้างอิงข้อมูลจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำ พ.ศ. 2562 [3] [4] [5] 

C : Cost  

ในส่วนของต้นทุนดำเนินการนั้นจัดสรรไปตามการไฟฟ้าแต่ละแห่งตามขอบเขตความรับผิดชอบ ซึ่ง
โดยหลักการแล้วต้นทุนการดำเนินงานจะมีความผันแปรโดยตรงกับกิจกรรมหลักของการไฟฟ้าแต่ละแห่ง โดย
อาจมีความแตกต่างในสัดส่วนระหว่างรายได้กับต้นทุนอันเป็นผลจากศักยภาพในการบริหารต้นทุนที่แตกต่าง
กัน  

อย่างไรก็ดี ในรูปที่ 6-1 นั้น สถาบันฯ แสดงเพียงต้นทุนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการรักษาสมดุลในระบบ
ไฟฟ้า (Balancing) เพราะเป็นต้นทุนส่วนที่จะได้รับผลกระทบจากการการเปิดให้มีธุรกรรมการซื้อขายไฟฟ้า
แบบ P2P ในรูปแบบใหม่ 
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รูปที ่6-1 โครงสร้างกิจการไฟฟ้าของประเทศไทยในปัจจุบนั
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6.2.2 โครงสร้างกิจการไฟฟ้าของประเทศไทยหากมีการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P 

 ในหัวข้อนี้จะเป็นการวิเคราะห์ผลกระทบต่อโครงการกิจการไฟฟ้าของประเทศไทยในอนาคต อันเป็น
ผลจากธุรกรรมการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P โดยสถาบันฯ แยกวิเคราะห์เปรียบเทียบในหลักเกณฑ์เดียวกับการ
วิเคราะห์โครงสร้างกิจการไฟฟ้าของประเทศไทยในปัจจุบัน ดังนี ้

G : Generation  

ผลกระทบ : จำนวน Prosumer ใหม่อาจที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในอนาคต 

ปัจจัยผลักดันจากนวัตกรรมทางด้านพลังงาน (Disruptive Technology) แนวโน้มเงินลงทุนในระบบ
ผลิตพลังงานที่ลดลง และนโยบายส่งเสริมให้เกิดการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P ล้วนเกื้อหนุนให้มีความเป็นไปได้ที่
ในอนาคต Prosumer จะเข้ามามีบทบาทที่ชัดเจนมากขึ้นในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่สามารถ
เสนอขายไฟฟ้าในราคาที่ค่อนข้างต่ำแข่งขันกับผู้ผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์ 

PPA : Power Purchase Agreement  

ผลกระทบ : มีตัวกลางประเภทใหม่เกิดขึ้น เช่น Retailer, Agent, Broker, Platform Operator ซึ่ง
ตัวกลางแต่ละประเภทจะมีศักยภาพการดำเนินงานที่แตกต่างกัน ดังกล่าวรายละเอียดแล้วในบทที่ 5 ซึ่งจะมี
ต่อลักษณะการทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า โดยจะพบรูปแบบใหม่อีก 3 กรณี คือ 1) กรณีที่ตัวกลางคือ Retailer 
เป ็นผ ู ้บร ิหารโครงการ 2) กรณีที่  Agent/ Broker/ Platform Operator เป ็นผ ู ้บร ิหารงาน โดยต้อง
ประสานงานร่วมกับ Retailer ด้วยเสมอ หรือ 3) กรณีที่ Prosumer สามารถทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโดยตรงไม่
ผ่านตัวกลางประเภทใดเลย 

ทั้งนี้ เงื่อนไขเชิงพาณิชย์ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ารูปแบบใหม่ของตัวกลางจะมีรูปแบบที่แตกต่างจากการ
ซื้อขายไฟฟ้าในปัจจุบันในหลายมิติ เช่น 

▪ รูปแบบผลิตภัณฑ์/บริการที่เสนอขายโดยตัวกลางจะมีความหลากหลายเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ 
โดยรูปแบบการให้บริการจะเน้นเป้าหมายการตอบสนองต่อความต้องการของผู ้ใช้ไฟฟ้าเพื ่อการสร้าง
ความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว โดยผลิตภัณฑ์/บริการที่จะเพิ่มขึ้นจากการเสนอขายไฟฟ้า เช่น 1) อุปกรณ์ 
เช่น ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้า ระบบกักเก็บพลังงาน 2) บริการ เช่น การให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิค การ
ประหยัดพลังงาน บริการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียน/ขอรับใบอนุญาต
ต่างๆ เป็นต้น และ 3) ข้อเสนอการร่วมลงทุน  

▪ การเสนอขายไฟฟ้าจะมีการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดมากขึ้น  เช่น แนวคิด “Selectricity” ที่
ดำเนินการโดย Good Energy7 หรือ แนวคิด Portfolio ของ Vandebron และ Powerpeers ที่เปิดโอกาสให้
ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถเลือกผู้ขายไฟฟ้า (Source) หรือ สัดส่วนประเภทเช้ือเพลิง (Energy Mix) ที่ต้องการซื้อไฟฟ้า
ได ้

 
7  Good Energy เป็นผู้ร่วมพัฒนาโครงการ Piclo Project ในประเทศอังกฤษ และได้พัฒนา Online Platform ชื่อ Selectricity นี้ไปขยายผล

เชิงพาณิชย์ในประเทศฝรั่งเศส (ปัจจุบันประเทศอังกฤษยังไม่อนุญาตให้มีการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P) 
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▪ รูปแบบนิติกรรม เนื่องจากการซื้อขายผ่านระบบออนไลน์จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้น ทำให้รูปแบบ
นิติกรรมเดิมที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต้องรู้จักกันและจัดทำนิติกรรมเป็นเอกสารสัญญาซื้อขายไฟฟ้านั้น  อาจจะมี
การเปลี่ยนแปลงในหลายลักษณะ เช่น ผู้ซื้อผู้ขายไม่จำเป็นต้องรู้จักกัน เช่น กรณีของ Blind Bidding หรือ 
กรณีที่ผู้ซื้อไฟฟ้าเลือกผู้ขายไฟฟ้าโดยพิจารณาจากโปรไฟล์ที่แสดงไว้บนแพลตฟอร์มเท่านั้น ซึ่งผู้ซื้อขายไม่ต้อง
เจรจาหรือจัดทำเอกสารสัญญา แต่ใช้ระบบการจัดทำสัญญาที่เรียกว่า Smart Contract ซึ่งเป็นเงื ่อนไข
มาตรฐานที่กำหนดโดยตัวกลางที่บริหารโครงการ 

▪ ระยะเวลาซื้อขายไฟฟ้า จะมีความยืดหยุ่นมากขึ้น จากเดิมที่สัญญาซื้อขายไฟฟ้าจะเป็นระยะยาว
เท่านั้น แต่ภายใต้การซื้อขายแบบ P2P นั้นคู่สัญญาสามารถระบุกรอบระยะเวลาที่ต้องการซื้อขายกันได้
หลากหลาย เช่น รายเดือน รายวัน รายช่ัวโมง เป็นต้น 

T : Transmission  

ผลกระทบ : หน้าที่งานในส่วนการดูแลระบบส่งไฟฟ้ากำลังยังคงอยู่ในความรับผิดชอบของ กฟผ. แต่
ปริมาณงานในการรักษาสมดุลของระบบไฟฟ้าจะต้องปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  เพื่อตอบสนองต่อ
ความผันผวนของระบบไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจาก 1) ภาคการผลิต เพราะการเพิ่มปริมาณการรับพลังงานไฟฟ้าที่ผลิต
จากพลังงานแสงอาทิตย์ของ Prosumer เข้าระบบโครงข่ายมากขึ้น จะทำให้ความเฉื่อยของระบบลดลงและ
สมดุลพลังงานจะมีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณกำลังไฟฟ้าในระบบเร็วขึ้น และ 2) ภาคการใช้ไฟฟ้า ซึ่ง
มีการเปลี่ยนแปลงปริมาณการใช้งานอยู่เสมอ ซึ่งในที่สุดจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนการดำเนินงานของ กฟผ. ที่
เพิ่มขึ้น 

D : Distribution  

ผลกระทบ : หน้าที่งานในส่วนการดูแลระบบจำหน่ายไฟฟ้า จะยังคงอยู่ในความรับผิดชอบของ กฟน. 
และ กฟภ. และแม้ว่าในการทำธุรกรรมซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P ที่เป็นการซื้อขายตรงระหว่าง Prosumer กับ
ผู้ใช้ไฟฟ้านั้น ในเชิงนิติกรรมจะถือว่าเป็นเสมือนการส่งไฟฟ้ากันโดยตรง (Virtual Electricity) ระหว่าง
คู่สัญญา แต่ในทางปฏิบัติน้ันระบบผลิตไฟฟ้าของ Prosumer และระบบใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้า จะเชื่อมโยงกับ
ระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ กฟน. และ กฟภ. การส่งไฟฟ้าจริง (Physical Electricity) จึงยังอยู่ในความดูแลของ 
กฟน. และ กฟภ. ซึ่งเท่ากับว่า กฟน. และ กฟภ. แบกรับต้นทุนดำเนินการไว้โดยที่ไม่มีรายได้จากการขายไฟฟ้า
มารองรับ 

นอกจากนี้ กฟน. และ กฟภ. มีหน้าที่ในการรักษาสมดุลของระบบไฟฟ้าในความรับผิดชอบจึงประสบ
ปัญหาในลักษณะเดียวกับที่ กฟผ. แบกรับในการบริหารระบบส่งกำลังไฟฟ้าเช่นกัน และในกรณีที่ Prosumer 
ไม่สามารถส่งมอบพลังงานไฟฟ้าได้ตามเงื่อนไข กฟน. และ กฟภ. ก็จะต้องจัดหาพลังงานไฟฟ้ารองรับส่วนที่
ขาดนี้ให้ได้ทันเวลาด้วย ซึ่งทำให้ปริมาณและต้นทุนการบริหารความผันผวนในระบบโครงข่ายเพื่อรักษาสมดุล
พลังงานเพ่ิมขึ้นแก่การไฟฟ้าทั้งสามแห่ง 
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R : Retail  

ผลกระทบ : ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะมีเฉพาะในส่วนของการจำหน่ายไฟฟ้าที่ระดับแรงดันต่ำ  ซึ่งอยู่ใน
ความดูแลของ กฟน. และ กฟภ. เพราะต้องบริหารการส่งไฟฟ้าจริง (Physical Electricity) ให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้า 
ตามเง่ือนไขในธุรกรรมซื้อขายไฟฟ้า P2P ระหว่าง Prosumer กับผู้ใช้ไฟฟ้า โดยที่ไม่มีรายได้จากการขายไฟฟ้า
มารองรับ 

C : Customer  

ผลกระทบ : การไฟฟ้าทั้ง 3 แห่งจะประสบปัญหาการสูญเสียลูกค้า และผลกระทบจะเกิดขึ้นใน
ลักษณะของ Domino Effect กล่าวคือ การเพ่ิมขึ้นของธุรกรรมการขายไฟฟ้าของ Prosumer ทำให้ผู้ใช้ไฟฟ้า
ที่ระดับแรงดันต่ำส่วนหนึ่งซึ่งปัจจุบันเป็นลูกค้าของ กฟน. และ กฟภ. จะเปลี่ยนมาซื้อไฟฟ้าจาก Prosumer 
แทน ซึ่งการที่ กฟน. และ กฟภ. ถูกแย่งชิงฐานลูกค้าไปนั้น จะส่งผลกระทบต่อ กฟผ. ในฐานะผู้จำหน่ายไฟฟ้า
หลักให้แก่ กฟน. และ กฟภ. ที่จะสามารถจำหน่ายไฟฟ้าลดลงด้วย 

R : Revenue  

ผลกระทบ : การไฟฟ้าทั้ง 3 แห่งจะประสบปัญหารายได้จากการขายไฟฟ้าลดลง และผลกระทบจะ
เกิดขึ้นในลักษณะของ Domino Effect ในลักษณะที่สอดคล้องกับการสูญเสียฐานลูกค้า กล่าวคือ 

▪ กฟน. และ กฟภ. จะมีรายได้ที่ลดลง เพราะถูกแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาด โดยรายได้ที่หายไปจะถูก
กระจายไปให้แก่ตัวกลางใหม่ที่เกิดขึ้น คือ Retailer, Agent, Broker, Platform Operator และ Prosumer  

▪ กฟผ. จะมีรายได้ที่ลดลง เพราะเมื่อ กฟน. และ กฟภ. ถูกแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดโดย Prosumer 
ไปแล้ว ความต้องการซื้อไฟฟ้าจาก กฟผ. เพื่อนำมาจำหน่ายให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าก็จะลดลงเช่นกัน 

C : Cost  

ผลกระทบ : การไฟฟ้าทั้ง 3 แห่งจะประสบปัญหาต้นทุนการดำเนินการที่เพิ่มสูงขึ้น และผลกระทบจะ
เกิดขึ้นในลักษณะของ Domino Effect กล่าวคือ 

▪ กฟน. และ กฟภ. จะมีต้นทุนดำเนินการที่เพิ่มขึ้นใน 3 ลักษณะ คือ ต้นทุนการบริหารสมดุลใน
ระบบไฟฟ้า ต้นทุนการจัดส่งไฟฟ้า และ ต้นทุนการจัดหาพลังงานให้เพียงพอกับความต้องการใช้งานโดยเฉพาะ
ในส่วนที่ Prosumer ไม่สามารถส่งมอบได้ตามเงื่อนไข 

▪ กฟผ. จะมีต้นทุนดำเนินการที่เพิ่มขึ้นในลักษณะต้นทุนการบริหารสมดุลในระบบไฟฟ้า 

เมื่อนำผลกระทบต่างๆ ข้างต้นสะท้อนลงในโครงสร้างกิจการไฟฟ้าของประเทศไทย จะได้ผลดังแสดง
ในรูปที่ 6-2  
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รูปที ่6-2 โครงสร้างกิจการไฟฟ้าของประเทศไทยเมื่อมีรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P
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6.2.3  สรุปปัจจัยที่นำไปกำหนดเป็นเกณฑ์ในการออกแบบ และ/หรือ การประเมินความเป็นไปได้ของ
รูปแบบธุรกิจ 

จากการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างกิจการไฟฟ้า โดยคำนึงถึงกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นใน
การซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P สถาบันฯ มีความเห็นว่าปัจจัยที่ควรต้องนำไปกำหนดเป็นเกณฑ์การออกแบบ 
และ/หรือ ปัจจัยที่ใช้ในการประเมินความเป็นไปได้ของรูปแบบธุรกิจ คือ 

▪ การส่งข้อมูลการพยากรณ์กำลังการผลิตไฟฟ้าจาก Prosumer รวมถึงข้อมูลธุรกรรมการซื้อขาย
ไฟฟ้าแบบ P2P ให้แก่การไฟฟ้าเพื่อประกอบการวางแผนการบริหารสมดุลในระบบโครงข่าย 

▪ การประเมินผลกระทบทางการเงินทั้งในมิติของรายได้และค่าใช้จ่ายของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการที่เหมาะสม 
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6.3 การออกแบบรูปแบบธุรกิจการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P 

สถาบันฯ ได้พิจารณาผลวิเคราะหอ์งค์ประกอบต่างๆ จากข้อมูลโครงการศึกษาในบทที ่5 จากหัวข้อ 6.1 
และจากการวิเคราะห์ผลกระทบต่อโครงสร้างกิจการไฟฟ้าของประเทศไทยในหัวข้อ  6.2 และกำหนดกรอบ
แนวคิดในการออกแบบรูปแบบธุรกิจ ดังแสดงในรูปที ่6-3  

 

รูปที ่6-3 กรอบแนวคิดในการออกแบบรูปแบบธุรกิจ 

จากรูปที ่6-3 จะเห็นได้ว่า สถาบันฯ แบ่งกลุ่มปัจจัยที่เกี่ยวข้องเป็น 3 กลุ่ม ดังนี ้

1. ข้อกำหนดที่ใช้บังคับสำหรับทุกรูปแบบธุรกิจ 

2. ข้อกำหนดที่ใช้เป็นเกณฑ์การออกแบบธุรกิจ (Design Criteria) 

3. ข้อกำหนดเชิงพาณิชย์ที่เปิดโอกาสให้ผู้บริหารโครงการพิจารณากำหนดเองได้ภายใต้กรอบการ
ดำเนินการข้อ 1 และ 2 

สถาบันฯ กำหนดวัตถุประสงค์ในการออกแบบรูปแบบธุรกิจใน 2 ลักษณะ คือ  

1. รูปแบบธุรกิจที่มีลักษณะเฉพาะ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า Specific Model เป็นรูปแบบที่มีเงื่อนไขพิเศษ 
เช่น กำหนดคุณสมบัติของตัวกลางเป็นการเฉพาะ หรือ กำหนดเงื่อนไขทางเทคนิคเป็นการเฉพาะ จึงคาดการณ์
ว่าการอนุญาตให้มีการดำเนินธุรกรรมในรูปแบบนี้จะมีผลกระทบไม่มากนัก เพราะพื้นที่ที่สามารถดำเนินการได้
จะอยู่ในวงที่จำกัด  
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2. รูปแบบธุรกิจที่ไม่มีลักษณะเฉพาะ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า General Model เป็นรูปแบบที่ไม่มีเงื่อนไข
พิเศษควบคุมการดำเนินงาน จึงคาดการณ์ได้ว่าการอนุญาตให้มีการดำเนินธุรกรรมในรูปแบบนี้จะส่งผลกระทบ
ในวงกว้างกว่า Specific Model 

6.3.1 ข้อกำหนดที่ใช้บังคับสำหรับทุกรูปแบบธุรกิจ 

ในการคัดเลือกปัจจัยที่เป็นข้อกำหนดที่ใช้บังคับสำหรับทุกรูปแบบธุรกิจน้ัน สถาบันฯ คำนึงถึงบทบาท
ของปัจจัยนั้นๆ ต่อการช่วยแก้ปัญหาในการบริหารสมดุลของระบบไฟฟ้า การคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้ไฟฟ้า เป็น
สำคัญ โดยสรุปปัจจัยที่ใช้เป็นเกณฑ ์ดังนี ้

1. การประเมินทางเทคนิค (Technical Evaluation) เพื ่อกำหนดเพดานสูงสุดที่  Prosumer จะ
สามารถเสนอขายไฟฟ้าได้ โดยตัวกลางที่ทำหน้าที่บริหารโครงการจะต้องมีขั้นตอนปฏิบัติที่ใช้หลักเกณฑ์ทาง
วิศวกรรมหรือหลักเกณฑ์ที่ยอมรับได้ตามหลักสากล พิจารณาเปรียบเทียบระหว่างกำลังการผลิตติดตั้ง และ
รูปแบบการไฟฟ้าไฟฟ้าฐาน (Baseline Consumption) ของ Prosumer โดยต้องคำนึงถึงปัจจัยด้านฤดูกาล
ด้วย ซึ่งหน่วยงานกำกับอาจพิจารณากำหนดแนวปฏิบัติเพื่อใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานต่อไป 

2. สมาร์ทมิเตอร์ เพื่อให้การสื่อสารข้อมูลในระบบไฟฟ้าเป็นไปแบบสองทาง Prosumer ที่เข้าร่วม
โครงการจะต้องติดตั้งสมาร์ทมิเตอร์ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดโดย กฟน. หรือ กฟภ.  

3. การจัดส่งข้อมูลกำลังการผลิต ประมาณการการผลิตไฟฟ้า และข้อมูลธุรกรรมการซื้อขายไฟฟ้า 
ให้แก่ กฟน. หรือ กฟภ. โดยตัวกลางมีหน้าที่ที่จะต้องจัดส่งข้อมูลดังกล่าวในรูปแบบ คุณภาพ และกรอบเวลาที่
ตกลงร่วมกันกับ กฟน. หรือ กฟภ. เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนการรักษาสมดุลของระบบไฟฟ้า 

4. ธุรกรรมทางการเงินจะต้องมีความโปร่งใส ยุติธรรมและเชื่อถือได้ (Financial Transparency & 
Trustworthy) เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของ Prosumer และผู้ใช้ไฟฟ้าที่เข้าร่วมธุรกรรมซื้อขาย
ไฟฟ้ากับตัวกลาง และส่งเสริมให้เกิดการยอมรับรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P ต่อไปในอนาคต 

5. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection) ของทั้ง Prosumer และผู้ใช้ไฟฟ้า เพื่อป้องกัน
การล่วงละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือ ความเสียหายให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคล โดยตัวกลางจะต้องปฏิบัติตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด 

6.3.2 ข้อกำหนดที่ใช้เป็นเกณฑ์การออกแบบธุรกิจ (Design Criteria) 

ในการคัดเลือกปัจจัยที่จะใช้เป็นเกณฑ์ในการออกแบบธุรกิจนั้น สถาบันฯ คำนึงถึงความจำเป็นและ
ผลกระทบที ่จะเกิดขึ ้นกับกิจการไฟฟ้าของประเทศไทยเป็นสำคัญ  โดยพิจารณาเปรียบเทียบแนวทาง
ดำเนินการของโครงการต่างประเทศเป็นข้อมูลอ้างอิง ซึ่งสรุปปัจจัยที่คัดเลือกมาเป็นเกณฑ์ที่ใช้ในการออกแบบ
ธุรกิจ คือ 1) ขอบเขตพื้นที่ 2) ประเภทตัวกลาง และ 3) ระบบกักเก็บพลังงาน ดังแสดงรายละเอียดการ
วิเคราะห์ในลำดับต่อไป  
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1. ขอบเขตพื้นที่  

สถาบันฯ ให้ความสำคัญกับขอบเขตพื้นที่เป็นลำดับแรกเพราะเป็นปัจจัยที่มีกระทบต่อการกำหนด
วิธีการบริหารโครงการในหลายลักษณะ โดยขอบเขตพื้นที่ในที่นี้มิได้แบ่งแยกตามความหนาแน่นของประชากร 
แต่เป็นการแบ่งเขตเชิงเทคนิคในระบบจ่ายหรือจำหน่ายกำลังไฟฟ้า (Distribution Systems) และสถาบันฯ 
ได้นำประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมาประกอบพิจารณา ดังนี ้

1.1. การจัดสรรพลังงานเน้นการใช้ในพื้นที่ก่อนส่งให้แก่พื้นที่ใกล้เคียงและพื้นที่ห่างไกลออกไป
ตามลำดับ เพื่อลดส่วนสูญเสียในระบบให้มากที่สุด   

1.2. สะท้อนส่วนสูญเสียไว้ในค่าบริการโครงข่ายไฟฟ้าอัตราที่เหมาะสมที่สุด  โดยตัวกลางมีหน้าที่
เรียกเก็บเพื่อนำส่งให ้DSO 

เพื่อให้เข้าใจภาพรวมของระบบจำหน่ายกำลังไฟฟ้า (Distribution Systems) ซึ่งเป็นระบบที่ทำ
หน้าที่เชื่อมโยงระหว่างระบบส่งกำลังไฟฟ้ากับแหล่งผู้ใช้ไฟฟ้าหรือโหลด (Load) โดยรับแรงดันที่ถูกลดให้ต่ำ 
จนมีความเหมาะสมที่จะให้บริการกับผู้ใช้ไฟฟ้าและความเชื่อมโยงกับความสูญเสียในระบบไฟฟ้า สถาบันฯ จึง
สรุปโครงสร้างของระบบโดยสังเขป ดังนี ้

▪ สถานีไฟฟ้าย่อยจำหน่าย (Secondary Substation) มีหน้าที่รับแรงดันไฟฟ้าจากสายส่งย่อย 
(Subtransmission Line) เพื ่อแปลงระดับแรงดันให้ต่ำลงแล้วส่งไปยังสายจำหน่ายแรงสูง  (Primary 
Distribution Line) ต่อไป สถานีไฟฟ้าย่อยจำหน่ายนี้มีความสำคัญรองลงมาจากสถานีไฟฟ้าย่อยต้นทาง
เนื่องจากรับและส่งพลังงานน้อยกว่า แต่ที่สำคัญคือต้องทำหน้าที่เป็นจุดเชื่อมโยงของสายส่งไฟฟ้าย่อยที่ส่งมา
จากสถานีไฟฟ้าย่อยต้นทางหลายๆ แห่ง จึงต้องมีการจัดวงจรตามความสำคัญของสถานีเพื่อส่งพลังงานต่อไป
ยังสายจำหน่ายแรงสูง 

หมายเหตุ ถ้าเป็นระบบอุตสาหกรรมขนาดใหญ่จะสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยจำหน่ายนี้ไว้ในโรงงาน
อุตสาหกรรมโดยรับแรงดนัไฟฟ้าจากสายส่งไฟฟ้าย่อย (Subtransmission Line) ของระบบส่งกำลังไฟฟ้า 

▪ สายจำหน่ายแรงสูง (Primary Distribution Line) หรือสายป้อนปฐมภูมิ (Primary Feeder) 
หรือสายป้อนแรงสูง (High Tension Feeder) มีหน้าที่รับแรงดันจากสถานีไฟฟ้าย่อยจำหน่าย เพื่อส่งเข้าหม้อ
แปลงจำหน่าย (Distribution Transformer) เพื่อแปลงให้เป็นแรงดันต่ำสู่ผู้ใช้ไฟฟ้าหรือโหลดต่อไป โดยระดับ
แรงดันบนสายจำหน่ายแรงสูงมีหลายระดับ สำหรับประเทศไทยมีค่าอยู่ในช่วง 11 เควี และ 33 เควี โดยที่ 
กฟน. ใช้ระดับแรงดัน 12 เคว ีและ 24 เคว ีในขณะที่ กฟภ. ใช้ระดับแรงดัน 11 เคว ี22 เคว ีและ 33 เคว ี

▪ หม้อแปลงจำหน่าย (Distribution Transformer) มักพบติดตั้งอยู่ตามเสาของสายจำหน่ายแรง
สูง มีหน้าที่รับแรงดันไฟฟ้าจากสายจำหน่ายแรงสูง (11 เควี, 12 เคว,ี 22 เคว,ี 24 เควีและ 33 เควี) แล้วแปลง
แรงดันให้ต่ำลงเป็นขนาด 220 โวลท์ 1 เฟส และ 380 โวลท์ 3 เฟส เพื ่อป้อนเข้าสายจำหน่ายแรงต่ำ 
(Secondary Distribution Line) ต่อไป 
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▪ สายจำหน่ายแรงต่ำ (Secondary Distribution Line) มีหน้าที่รับไฟฟ้าแรงต่ำ (220 โวลท์ 1 
เฟส หรือ 380 โวลท ์3 เฟส) เพื่อส่งเข้าบ้านเรือนหรือโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กต่อไป  

ทั้งนี้ การสูญเสียในระบบไฟฟ้าส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการส่งพลังงานไฟฟ้า โดยขึ้นอยู่กับระยะทางใน
การส่งไฟฟ้า กล่าวคือ การส่งไฟฟ้าในระยะไกลจะทำให้เกิดการสูญเสียมากกว่าการส่งในระยะใกล้ ดังนั้นระบบ
ผลิตไฟฟ้าแบบกระจายศูนย์ (Distributed Generation หรือ DG) ที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับผู้ใช้ไฟฟ้าจะเป็น
ตัวช่วยสำคัญในการลดระยะทางการส่งไฟฟ้า จึงเป็นการลดการสูญเสียจากการส่งได้ 

หลักการที่นำใช้ในการออกแบบ 

สถาบันฯ จำแนกขอบเขตพื้นที่ดำเนินการเป็น 3 ลักษณะ คือ ชุมชนขนาดเล็ก ชุมชนขนาดกลาง 
และชุมชนขนาดใหญ่ โดยสรุปรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 6-4  
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ตารางที่ 6-4 ขอบเขตพื้นที่ดำเนินการ 

ชุมชนขนาดเล็ก ชุมชนขนาดกลาง ชุมชนขนาดใหญ่ 

ขอบเขตธุรกรรม P2P เป็นการซื้อขาย
ระหว่างคู่สัญญาที่อยู่ในระดับหม้อ
แปลงจำหน่าย (Distribution 
Transformer) เดียวกัน 

ขอบเขตธุรกรรม P2P เป็นการซื้อขาย
ระหว่างคู่สัญญาที่อยู่ในระดับสาย
จำหน่ายแรงสูง (Primary 
Distribution Line) หรือสายป้อนปฐม
ภูม ิ(Primary Feeder) หรือสายป้อน
แรงสูง (High Tension Feeder) 
เดียวกัน 

ขอบเขตธุรกรรม P2P เป็นการซื้อขาย
ระหว่างคู่สัญญาที่อยู่คนละสถานีไฟฟ้า
ย่อยจำหน่าย (Secondary 
Substation) เดียวกัน 

 

 
 
 

 

 
 

โครงการศึกษา 
▪ ประเทศเกาหลีใต้ - โครงการซื้อ

ขายไฟฟ้าระหว่างเพื่อนบ้าน 

โครงการศึกษา 
▪ ประเทศเยอรมนี - โครงการ 

Sonnen : ไม่ขายไฟฟ้าออกนอก 
Sonnen Community  

▪ ประเทศเยอรมนี - โครงการ
Innogy-Conjoule : จัดสรร
ภายในชุมชนเป็นลำดับแรก ส่วน
ที่เหลือจะจัดสรรให้ชุมชน
ใกล้เคียงก่อนเพื่อลดค่าบริการ
โครงข่าย 

▪ ประเทศออสเตรเลีย - โครงการ 
Latrobe Valley Microgrid / 
P2P DLT / Renew Nexus : 
ศึกษาเปรียบเทียบการเรียกเก็บ
ค่าบริการโครงข่ายไฟฟ้าจาก 
Prosumer ผู้ใช้ไฟฟ้า หรือ 
Retailer 

โครงการศึกษา 
▪ DE (Enyway, Tal.Markt) / NL 

(Powerpeers, Vandebron) : 
Consumer และ Prosumer 
จ่ายค่าใช้บริการโครงข่ายไฟฟ้า
ให้แก่ DSO ผ่าน Retailer 

 

ข้อควรพิจารณา 

เนื่องจากการซื้อขายไฟฟ้าในแต่ละขอบเขตพื้นที่ข้างต้นมีผลต่อส่วนสูญเสียในระบบจำหน่าย
กำลังไฟฟ้าที่แตกต่างกัน ดังนั้นในทางปฏิบัติเพื่อผลักดันให้ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมีสถานะ
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เป็น DG ที่ช่วยลดส่วนสูญเสียในระบบจำหน่ายกำลังไฟฟ้าให้ได้มากที่สุด ภาครัฐอาจกำหนดเงื่อนไขดำเนินการ
เพิ่มเติม เช่น  

1. การคัดเลือก Prosumer และ ผู้ใช้ไฟฟ้าที่เข้าร่วมทำธุรกรรมการซื้อขายจะต้องพิจารณาสถาน
ที่ตั้งที่อยู่ในขอบเขตพื้นที่ดำเนินงานเดียวกันเป็นลำดับแรก  

2. การกำหนดสัดส่วนขั้นต่ำของการจัดสรรพลังงานที่ซื้อขายภายในขอบเขตพื้นที่ข้างต้น เช่น การ
จัดสรรพลังงานชุมชนขนาดกลางจะต้องมีสัดส่วนที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เป็นต้น และหากมีพลังงานส่วนเกิน
กำหนดให้ต้องจัดสรรแก่พื้นที่ใกล้เคียงกันที่สุดเป็นลำดับแรก 

3. การกำหนดเง่ือนไขการจ่ายค่าบริการโครงข่ายไฟฟ้าที่เหมาะสม 

2. ประเภทตัวกลางและทางเลือกในการซื้อไฟฟ้า 

การดำเนินธุรกรรมซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P ให้ประสบความสำเร็จนั้น ตัวกลาง (Intermediary) ที่
ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารโครงการนั้นเป็นองค์ประกอบที่สำคัญแห่งความสำเร็จ โดยตัวกลางจะต้องมีวิธีการ
บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีการวางแผนดำเนินงานอย่างรัดกุม สามารถควบคุมให้ Prosumer ที่เข้าร่วม
โครงการส่งมอบไฟฟ้าได้ตามเงื่อนไข บริหารธุรกรรมการซื้อขายให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม รวมทั้งใช้กลยุทธ์
ทางการตลาดเพื่ออำนวยความสะดวกให้สมาชิกในกลุ่มเข้ามาทำธุรกรรมซื้อขายกันอย่างต่อเนื่องในระยะยาว  

จากข้อมูลที่รวบรวมได้ในบทที่ 5 จะเห็นได้ชัดเจนว่าในบริบทของต่างประเทศนั้นตัวกลางที่ดำเนิน
ธุรกรรมซื้อขายไฟฟ้ามีทั้งหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน โดยบทบาทและบริการของตัวกลางมีความหลาย
หลายสูงมาก ซึ่งเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับประเทศไทยจะเห็นได้ว่าตัวกลางที่มีบทบาทสำคัญ คือ กฟผ. 
กฟน. และ กฟภ. ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐทั้งหมด โดยที่  

กฟผ. ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลระบบส่งกำลังไฟฟ้า หรือที่เรียกว่า Transmission System Operator 

กฟน. และ กฟภ. ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลระบบจำหน่ายกำลังไฟฟ้า หรือที่เรียกว่า Distribution 
System Operator 

โดยตัวกลางประเภท Agent Broker หรือ Platform Operator น้ันเป็นผู้เล่นใหม่ในตลาดท่ีไม่เคย
มีมาก่อนในประเทศไทย ดังนั้นเพื่อให้เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการออกแบบรูปแบบธุรกิจ และการพิจารณา
กำหนดบทบาทหน้าที่ของตัวกลางแต่ละประเภท เพื่อการออกแบบกลไกการกำกับควบคุมการดำเนินงานของ
ตัวกลางในอนาคต  

สถาบันฯ จึงกำหนดมิตกิารประเมินองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับศักยภาพของตัวกลาง ดังนี ้

▪ โครงสร้างขอบเขตการให้บริการของตัวกลางและบทบาทในการติดตามหนี้ 

▪ โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวกลางแต่ละประเภท 

▪ ทางเลือกในการซื้อไฟฟ้าในมุมมองของผู้ใช้ไฟฟ้า 
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2.1 โครงสร้างขอบเขตการให้บริการของตัวกลางและบทบาทในการติดตามหนี้ 

ในหัวข้อนี้สถาบันฯ ทำการวิเคราะห์ศักยภาพของตัวกลางในมิติของสิทธิและหน้าที่  (Right 
and Obligation) ซึ่งการแสดงผลในรูปที่ 6-4 เป็นการแสดงถึงศักยภาพสูงสุดในการดำเนินงานในแต่ละหน้าที่ 
โดยกำหนดมิติการพิจารณา ดังนี ้

1. ขอบเขตการให้บริการ จัดเป็นภาระหน้าที่ (Obligation) ที่ตัวกลางแต่ละประเภทมีต่อ
ผู้ใช้ไฟฟ้า และ Prosumer ที่เข้าเป็นสมาชิกของตัวกลาง  

2. บทบาทในการติดตามหนี้ จัดเป็นสิทธิ (Right) ที่ตัวกลางแต่ละประเภทมีสิทธิที่จะบังคับ 
เรียกร้อง ให้ผู้ใช้ไฟฟ้า และ Prosumer ที่เป็นสมาชิกปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ และมีอำนาจดำเนินการ
ตามบทปรับกรณีที่เกิดเหตุผิดนัดผิดสัญญาได ้ 

ผลการวิเคราะห์ที่สำคัญ ดังที่แสดงในรูปที่ 6-4 จะเห็นได้ว่าสิทธิและหน้าที่ของตัวกลางมี
ความสอดคล้องกันอย่างเป็นเหตุเป็นผลต่อกัน กล่าวคือ  

▪ DSO คือ ตัวกลางที่มีขอบเขตการให้บริการครอบคลุมตั้งแต่การให้บริการเชิงพาณิชย์ การ
ให้บริการเชิงเทคนิค การจัดหาพลังงาน การรักษาความมั่นคงของระบบไฟฟ้าทั้งหมด ครอบคลุมพื้นที่
ดำเนินการทั่วประเทศ DSO จึงเป็นตัวกลางที่มีภาระหน้าที่งานที่สูงมากและมีวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน
เพื่อความมั่นคงเป็นสำคัญ DSO จึงมีสิทธิในการติดตามหนี้ค่าไฟฟ้าที่ผู้ใช้ไฟฟ้า และ Prosumer มีต่อ DSO ใน
หลากหลายระดับ ได้แก ่

1) การปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ - ในกรณีที่ผู้ใช้ไฟฟ้าชำระเงินค่าไฟฟ้าล่าช้า หรือ 
Prosumer ที่ไม่สามารถส่งมอบพลังงานไฟฟ้าได้ตามเงื่อนไขโดยมิได้เป็นเพราะเหตุสุดวิสัย  DSO มีสิทธิที่จะ
ปรับลดอันดับความเชื่อถือลงเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของสมาชิกรายอื่นในการพิจารณาเข้าทำ
ธุรกรรมกับผู ้ใช้ไฟฟ้าหรือ Prosumer ที ่มีประวัติไม่สามารถปฏิบัติตามเงื ่อนไข ทำให้ที ่ผู ้ใช้ไฟฟ้าและ 
Prosumer ที่ผิดเงื่อนไขมีโอกาสได้รับการจับคู่ให้เข้าร่วมทำธุรกรรมลดลง  

2) การตัดสิทธิมิให้เข้าทำธุรกรรมซื้อขายไฟฟ้า - ในกรณีที่ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่ชำระค่าไฟฟ้าที่
ครบกำหนดตามที ่DSO ได้ทวงถาม หรือ Prosumer ไม่สามารถส่งมอบพลังงานไฟฟ้าตามเงื่อนไขโดยมิได้เป็น
เพราะเหตุสุดวิสัย และเข้าเงื่อนไขการสิ้นสุดสมาชิกภาพ สมาชิกจะไม่สามารถเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายไฟฟ้า
กับตัวกลางได้อีกต่อไป 

3) การหักหลักประกัน - ในการซื้อไฟฟ้าตามปกติจาก DSO ผู้ใช้ไฟฟ้าและ Prosumer 
จะต้องวางเงินค้ำประกันการซื้อไฟฟ้าด้วย ซึ่งในกรณีที่ผู้ใช้ไฟฟ้า หรือ Prosumer ผิดนัดชำระหนี้ตามเงื่อนไข
การซื้อขายไฟฟ้าในธุรกรรม P2P และ DSO มีฐานะเป็นเจ้าหนี้ค่าไฟฟ้า DSO มีสิทธิในการหักเงินฝากค้ำ
ประกันชำระหนี้ได้ อย่างไรก็ดีในประเด็นของการหักเงินฝากค้ำประกันที่ได้ให้บุริมสิทธิไว้เฉพาะหนี้ของ DSO 
เพื่อการชำระหน้ีของผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีต่อ Prosumer ไดจ้ำเป็นต้องพิจารณาในประเด็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย 
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4) การตัดไฟฟ้า ในกรณีที่เข้าข่ายเหตุผลในการงดจ่ายไฟฟ้า8 DSO จะสามารถตัดไฟฟ้า
และ/หรือถอดมิเตอร์ไฟฟ้าออกได ้ 

ในการดำเนินการลำดับ 2) 3) และ 4) นั้นอาจดำเนินการควบคู่กันในคราวเดียวกันได้ 

▪ Retailer เป็นตัวกลางที่มีขอบเขตการให้บริการในระดับรองจาก DSO โดยครอบคลุม
ตั้งแต่การให้บริการเชิงพาณิชย์ การให้บริการเชิงเทคนิค การจัดหาพลังงานในขอบเขตพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
ให้ดำเนินการ Retailer นับได้ว่าเป็นตัวกลางที่มีภาระหน้าที่งานค่อนข้างสูงและมีบทบาททั้งในการแบ่งเบา
ภาระของ DSO ในการจำหน่ายไฟฟ้ารายปลีกและการบริหารสมดุลพลังงานในขอบเขตพื้นที่ของตน Retailer 
จึงมีสิทธิในการติดตามหนี้ได้ในหลักการเดียวกับ DSO แต่ขีดความสามารถสูงสุดของ Retailer ในการบังคับ
ชำระหนี้จะทำได้เพียงการหักหลักประกันเงินฝากในส่วนของตน ในประเด็นของการหักเงินฝากค้ำประกันที่ได้
ให้บุริมสิทธิไว้เฉพาะหนี้ของ Retailer เพื ่อการชำระหนี้ของผู ้ใช้ไฟฟ้าที่มีต่อ Prosumer ได้จำเป็นต้อง
พิจารณาในประเด็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย 

▪ Agent/ Broker เป็นตัวกลางที่มีขอบเขตการให้บริการเชิงเทคนิคและเชิงพาณิชย์ โดยไม่
มีการจำหน่ายไฟฟ้า Agent/ Broker จึงมีสิทธิในการดำเนินการกับผู้ใช้ไฟฟ้า และ Prosumer ที่ไม่ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขได้เพียงแค่การปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือและการตัดสิทธิมิให้เข้าทำธุรกรรมซื้อขายไฟฟ้า ในกรณีที่ 
Agent/ Broker มีฐานะเป็นเจ้าหนี้อุปกรณ์ (ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้า หรือ อุปกรณ์อื่น) ก็จะมีสิทธิเรียกให้
คู่สัญญาชำระหน้ีตามเง่ือนไขในสัญญาซื้อขายอุปกรณ์นั้นด้วย 

▪ Platform Operator เป็นตัวกลางที่มีขอบเขตการให้บริการเฉพาะเชิงพาณิชย์เท่านั้น 
Platform Operator จึงมีสิทธิในการดำเนินการกับผู้ใช้ไฟฟ้า และ Prosumer ที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขได้เพียง
แค่การปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือและการตัดสิทธิมิให้เข้าทำธุรกรรมซื้อขายไฟฟ้า  

 
8  อ้างอิงประกาศการไฟฟ้านครหลวง เรื่อง เหตุผลในการงดจ่ายไฟฟ้า [22] 

1) ไม่ชำระค่าไฟฟ้า หรือไม่ชำระหนี้สินอ่ืนที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้ไฟฟ้าตามกำหนด 
▪ หากเกินกำหนดระยะเวลาในใบแจ้งหนี้แล้ว 7 วัน ผู้ใช้ไฟยังไม่ไปชำระค่าไฟฟ้า 
▪ การไฟฟ้านครหลวงจะออกใบเตือนให้ไปชำระ มีกำหนดระยะเวลา 3 วัน 
▪ ถ้าภายใน 3 วันยังไม่ไปชำระจะทำการปลดสายไฟ (ตัดสายไฟฟ้า) 
▪ หลังจากนั้นอีก 3 วัน ถ้ายังไม่ไปชำระการไฟฟ้าจะทำการตัดมิเตอร์ (เอามิเตอร์ออก) 

2) ไม่วางหลักประกันการใช้ไฟฟ้าเพิ่มให้ครบถ้วนตามที่การไฟฟ้านครหลวงกำหนด 
3) ขาย หรือต่อโยงไฟฟ้า 
4) ไม่ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในให้มีความปลอดภัยเพียงพอและการไฟฟ้านครหลวงได้เตือนเป็นหนังสือแล้ว 
5) มีการกระทำโดยมิชอบเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า 
6) ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ก่อให้เกิดคลื่นรบกวนผู้ใช้ไฟฟ้าบริเวณข้างเคียง 
7) ใช้ไฟฟ้าอันก่อให้เกิดการกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของชาติ 
8) ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับการไฟฟ้านครหลวงว่าด้วยการใช้ไฟฟ้าและบริการ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคบัการไฟฟ้านครหลวง

ว่าด้วยการใช้ไฟฟ้าและบริการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2538 
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รูปที ่6-4 โครงสร้างขอบเขตการให้บริการของตัวกลางและบทบาทในการติดตามหนี้ 

แนวทางดำเนินการ 

สถาบันฯ เห็นว่าในการสร้างความเชื่อถือแก่การทำธุรกรรมซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P ผ่าน
ตัวกลางใหม่ ให้มีความน่าเชื ่อถือเทียบเท่ากับการซื้อขายไฟฟ้าในรูปแบบปัจจุบันที่เป็นการซื้อขายกับ
หน่วยงานของรัฐ ในการกำหนดหลักเกณฑ์การบริหารโครงการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P อาจต้องพิจารณา
กำหนดเงือ่นไขเพ่ิมเติม เช่น  

▪ กำหนดให้ผู้ใช้ไฟฟ้า และ Prosumer ที่ประสงค์จะเข้าเป็นสมาชิกของตัวกลางเพื่อทำ
ธุรกรรมซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P ต้องจัดทำหลักประกันทางการเงินในหลักเกณฑ์เดียวกับการวางหลักประกัน
การใช้ไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้า 

▪ Retailer/ Agent/ Broker/ Platform Operator สามารถส่งเอกสารการทวงถามหนี้ 
พร้อมหลักฐานที่แสดงว่าผู้ใช้ไฟฟ้า หรือ Prosumer ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในหนังสือทวงถามหนี้ (Notice) 
ภายในกรอบเวลาที่กำหนด เพื่อให้ DSO ดำเนินการตัดไฟฟ้า ตามเง่ือนไขที่คู่สัญญาทุกฝ่ายตกลงร่วมกัน 

2.2 โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวกลางแต่ละประเภท 

ในหัวข้อน้ีสถาบันฯ จำแนกกลุ่มโครงสร้างความสัมพันธ์ของตัวกลางเป็น 2 กลุ่มโดยพิจารณา
จากศักยภาพในการจัดหาไฟฟ้าและการจัดทำใบเรียกเก็บค่าไฟฟ้า สรุปสาระสำคัญ ดังนี ้

1. ศักยภาพในการจัดหาพลังงานเพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าของลูกค้า  พิจารณาจาก
รูป Holistic Viewpoint ที่กล่าวถึงในบทที่ 5 จะเห็นได้ว่า 

1.1. DSO : เป็นผู้ที่มีศักยภาพในการจัดหาพลังงานไฟฟ้าสูงที่สุด เพราะสามารถจัดหา
ไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งในกรณีของประเทศไทยจะเห็นได้ว่า กฟน. และ 
กฟภ. แม้จะไม่มีการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เป็นของตนเอง แต่สามารถจัดซื้อจาก กฟผ. ซึ่งมี
ศักยภาพในการส่งมอบกำลังไฟฟ้าได้สูงที่สุดในประเทศไทย และสามารถจัดซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก
มาก (Very Small Power Producer หรือ VSPP) ที่กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศได ้ 
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1.2. Retailer : เป็นผู้ที่มีศักยภาพในการจัดหาพลังงานไฟฟ้าได้ในลำดับรองจาก DSO 
กล่าวคือ Retailer สามารถผลิตและ/หรือ จัดหาไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ ในเขต และ/
หรือ บริเวณใกล้เคียงเขตที่รับผิดชอบ ซึ่งการแบ่งเขตพื้นที่ให้บริการจำหน่ายไฟฟ้ารายปลีกในต่างประเทศนั้น 
มีทั้งในแบบพื้นที่และระดับภูมิภาคของประเทศ เช่น ประเทศญี่ปุ่น รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา 
เป็นต้น  

1.3. Agent/ Broker/ Platform Operator : เป็นตัวกลางที่ไม่มีสายธุรกิจการผลิตและ/
หรือจำหน่ายไฟฟ้า โดยหลักการดำเนินงานของตัวกลางทั้ง 3 ประเภทนี้ จะเน้นการบริหารการซื้อขายพลังงาน
ในพื้นที ่ในรูปแบบการเป็นสื ่อกลางให้ผู ้ซื ้อและผู ้ขายเข้าทำธุรกรรมระหว่างกันได้  โดยตัวกลางจะต้อง
ประสานงานกับ DSO/ Retailer อย่างใกล้ชิด และต้องจัดส่งข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับ กำลังการผลิตและ
ศักยภาพในการเสนอขายไฟฟ้าของ Prosumer ข้อมูลการซื้อขาย รวมทั้งประมาณการพลังงานส่วนขาดใน
พื้นที่ไม่มีผู้เสนอขายให้ Retailer ทราบเพ่ือประกอบการวางแผนบริหารสมดุลพลังงานไฟฟ้า จากรูปที ่6-5 จะ
เห็นได้ว่า ณ สิ้นสุดวันทำการซื้อขาย ระบบประมวลผลธุรกรรมการซื้อขายไฟฟ้าของตัวกลางจะแสดงข้อมูล
ประมาณการปริมาณไฟฟ้าส่วนที่ไม่มีกำลังการผลิตเสนอขาย ซึ่งตัวกลางต้องประสานงานกับ Retailer เพื่อ
จัดหาพลังงานไฟฟ้าให้เพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้าในความรับผิดชอบ ซึ่งตัวเลขดังกล่าวเป็นเพียง
เครื่องชี้วัดเบื้องต้น เพราะในความเป็นจริงแล้ว ณ วันที่ส่งมอบไฟฟ้าจะมีความเสี่ยงจากความผันผวนใน
ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ Prosumer จะส่งเข้าระบบไฟฟ้าใน 2 ลักษณะ คือ  

1.3.1. การส่งไฟฟ้าเข้าระบบไฟฟ้าส่วนกลางต่ำกว่าที่เสนอขาย ซึ่งมีผลกระทบต่อ 
Retailer โดยต้องจัดส่งไฟฟ้าในส่วนที่ขาดแทน Prosumer อันมีผลกระทบต่อต้นทุนการจัดหาไฟฟ้า/การ
บริหารสมดุลของ Retailer  

หมายเหตุ Prosumer จะได้รับผลตอบแทนตามหน่วยไฟฟ้าที่ส่งมอบจริง  

1.3.2. การส่งไฟฟ้าเข้าระบบไฟฟ้าส่วนกลางสูงกว่าที่เสนอขาย ทำให้พลังงานไฟฟ้า
ในระบบเกินกว่าที่ Retailer ได้วางแผน อันมีผลกระทบต่อต้นทุนการจัดหาไฟฟ้า/การบริหารสมดุลของ 
Retailer เช่นกัน 

หมายเหตุ Prosumer จะได้รับผลตอบแทนตามหน่วยไฟฟ้าที่ตกลงในสัญญา
ซื้อขายไฟฟ้า  
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รูปที ่6-5 ความผันผวนในสัดส่วนไฟฟ้าที่ตัวกลางต้องจัดหาจาก Retailer 

2. การจัดทำใบเรียกเก็บค่าไฟฟ้า ต้องใช้ข้อมูลประกอบการดำเนินงาน ดังนี ้

2.1. ข้อมูลจากสมาร์ทมิเตอร์ โดยปริมาณไฟฟ้าที่ไหลเข้ามายังผู้ใช้ไฟฟ้า (Grid Import) 
ถูกคำนวณเป็นหน่วยไฟฟ้าที่ซื้อ และปริมาณไฟฟ้าที่ไหลออกไปยังระบบไฟฟ้าส่วนกลาง (Grid Export) ถูก
คำนวณเป็นหน่วยไฟฟ้าที่ขาย ซึ่งปัจจุบันการไฟฟ้าทั้งสามแห่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ข้อมูล
ดังกล่าวมาจัดทำใบเรียกเก็บค่าไฟฟ้าได ้ 

2.2. ข้อมูลธุรกรรมการซื้อขายไฟฟ้าจากตัวกลาง ซึ่งจะกำหนดเงื่อนไขที่คู่สัญญาทั้งสอง
ฝ่ายตกลงซื้อขายกัน คือ ปริมาณหน่วยไฟฟ้า ราคาซื้อขาย และเวลาที่กำหนดให้ส่งมอบไฟฟ้า  

การคำนวณยอดเงินสุทธิที่ผู้เกี่ยวข้องแต่ละฝ่ายจะได้รับหรือต้องชำระ จะต้องใช้ข้อมูลทั้ง
สองส่วนข้างต้นประมวลผลร่วมกัน โดยที่ 

▪ ค่าไฟฟ้าสุทธิที ่ผู ้ใช้ไฟฟ้าต้องชำระ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1) ส่วนที่ซื ้อจากผู้
จำหน่ายไฟฟ้าเดิม ซึ่งในบริบทของประเทศไทย ผู้จำหน่ายไฟฟ้าแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าหลัก คือ กฟน. และ กฟภ. ซึ่ง
คำนวณตามอัตราค่าไฟฟ้าประเภทต่างๆ ตามประกาศของ กฟน. หรือ กฟภ. แล้วแต่กรณี และ 2) ส่วนที่ซื้อ
จาก Prosumer ซึ่งเป็นไปตามเง่ือนไขการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างคู่สัญญา 

▪ ค่าไฟฟ้าที ่Prosumer จะต้องชำระ คำนวณจากปริมาณไฟฟ้าที่ไหลเข้ามายังผู้ใช้ไฟฟ้า 
(Grid Import) ตามข้อมูลที่แสดงในสมาร์ทมิเตอร์ ซึ่งนับเป็นส่วนที่ซื้อไฟฟ้าจาก กฟน. หรือ กฟภ. แล้วแต่
กรณี โดยค่าไฟฟ้าต่อหน่วยอ้างอิงตามอัตราค่าไฟฟ้าประเภทต่างๆ ตามประกาศของ กฟน. หรือ กฟภ. 

▪ ค่าไฟฟ้าที่ Prosumer จะได้รับ คำนวณจากปริมาณไฟฟ้าที่ไหลออกไปยังระบบไฟฟ้า
ส่วนกลาง (Grid Export) เปรียบเทียบกับ เงื่อนไขการส่งมอบพลังงานไฟฟ้าแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าตามเงื่อนไขในสัญญา
ซื้อขายไฟฟ้า โดยพิจารณาตามเกณฑ์ที่ต่ำกว่าระหว่างปริมาณไฟฟ้าที่ไหลออกหรือปริมาณไฟฟ้าตามสัญญาซื้อ
ขาย โดยอัตราไฟฟ้าจะอ้างอิงเงื่อนไขที่ระบุในการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างคู่สัญญา 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษารูปแบบและการศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ Peer to Peer (P2P) 

 

หน้าที่ 6-34 
 

▪ ค่าไฟฟ้าที่ Retailer จะได้รับ คำนวณจากปริมาณไฟฟ้าที่ Prosumer ไม่สามารถส่ง
มอบได้ตามเง่ือนไขการซื้อขายไฟฟ้า  

พิจารณาจากแนวทางปฏิบัติข้างต้น จะเห็นได้ชัดเจนว่าหาก DSO/ Retailer ทำหน้าที่
เป็นตัวกลางบริหารธุรกรรมการซื้อขายไฟฟ้าเองจะทำให้กระบวนการจัดทำใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าและการเรียก
เก็บเป็นไปอย่างเบ็ดเสร็จเพราะ DSO/ Retailer เป็นผู้ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลมิเตอร์ไฟฟ้าได้  โดยที่ DSO 
สามารถเข้าถึงข้อมูลของลูกค้าทั่วประเทศ และ Retailer สามารถเข้าถึงข้อมูลเฉพาะลูกค้าของตน ดังนั้น 
DSO/ Retailer จึงสามารถออกใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้ารวมเป็น 1 ใบสำหรับการซื้อขายไฟฟ้าปกติและการซื้อขาย
ไฟฟ้าจาก Prosumer ได ้

ในกรณีของตัวกลางประเภท Agent/ Broker/ Platform Operator นั้น จะมีข้อจำกัดใน
การดำเนินการ เพราะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลมิเตอร์ได้ จึงมีประเด็นที่จะต้องพิจารณา คือ ความปลอดภัยของ
ข้อมูล เพราะข้อมูลการใช้ไฟฟ้านั้นเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ไฟฟ้า และ Prosumer ซึ่งจะต้องได้รับความ
คุ้มครองตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด โดยประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดทำใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า คือ  

1. รายละเอียดของข้อมูลที่จะต้องเปิดเผยเพื่อการดำเนินการจัดทำใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า  

2. การรับ-ส่ง ข้อมูล ซึ่งรวมถึงรูปแบบ กำหนดเวลา และวิธีการรับ-ส่งข้อมูล 

3. ผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลข้อมูลเพื่อการจัดทำใบเรียกเก็บค่าไฟฟ้า 

แนวทางดำเนินการ 

สถาบันฯ เห็นว่าแนวทางที่ควรนำมาพิจารณาในการกำหนดแนวทางดำเนินการโดยตัวกลาง
ประเภท Agent/ Broker/ Platform Operator คือ  

▪ Third Party Access หรือ TPA ที่ภาครัฐที่เป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวกับระบบข้อมูลการใช้
ไฟฟ้า อนุญาตให้ตัวกลางสามารถเขามาใชประโยชนจากระบบข้อมูลของตนในเชิงพาณิชยได ภายใตหลักการ
และข้อปฏิบัติของกฎหมาย โดยรัฐบาลเปน็ผู้กำหนดนโยบายในการนํามาใชปฏิบัต ิ

▪ Prosumer/ Consumer ให้ความยินยอมให้ตัวกลางเข้าถึงข้อมูลของตนได ้

จากการพิจารณาศักยภาพในการจัดหาพลังงานเพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าของลูกค้า
และการจัดทำใบเรียกเก็บค่าไฟฟ้าข้างต้น สถาบันฯ จึงได้กำหนดโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวกลางแต่ละ
ประเภทเป็น 2 ลักษณะ ดังแสดงในรูปที ่6-6 คือ  

1. โครงสร้างแบบที่ DSO/ Retailer เป็นผู้บริหารธุรกรรมซื้อขายไฟฟ้า P2P : เนื่องจากทั้ง 
DSO และ Retailer มีศักยภาพในการจัดหาไฟฟ้า มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค และสามารถเข้าถึงข้อมูล
มิเตอร์ได ้ดังนั้นการบริหารธุรกรรมซื้อขายไฟฟ้าของ DSO/ Retailer จึงเป็นแบบเบ็ดเสร็จ ที่มีประสิทธิภาพใน
การบริหารสมดุลในระบบไฟฟ้าภายใต้ขอบเขตที่รับผิดชอบค่อนข้างสูง  เพราะเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูล (Data 
Center) การผลิตและการใช้ไฟฟ้าในอดีต (Historical Data) ของผู้ใช้ไฟฟ้า Prosumer และผู้ผลิตไฟฟ้าเชิง
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พาณิชย์อื่น อันทำให้สามารถวางแผนการบริหารสมดุลได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยต้นทุนที่ต่ำที่สุดได้  รวมถึง
สามารถรวบธุรกรรมซื้อขายไฟฟ้าปกติและธุรกรรมซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P เข้าไว้ในใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าฉบับ
เดียวกันได ้ทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบ 

2. โครงสร้างแบบที่ Agent/ Broker/ Platform Operator เป็นผู้บริหารธุรกรรมซื้อขาย
ไฟฟ้า : สถาบันฯ พิจารณาจากข้อจำกัดในการจัดหาพลังงานไฟฟ้าและความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลมิเตอร์ 
จึงมีความเห็นว่าตัวกลางประเภท Agent/ Broker/ Platform Operator จะต้องพึ่งพิงกับ Retailer เสมอ 
เพื่อลดข้อจำกัดในการดำเนินงานข้างต้น ซึ่งในที่นี้มิได้กล่างถึงโครงสร้างการพึ่งพิงกับ DSO เนื่องจากสถาบันฯ 
กำหนดสมมติฐานจำกัดกรอบหน้าที่ให้ DSO มุ่งเน้นเรื่องการบริหารระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นสำคัญ  

 ทั้งนี้ จากข้อมูลที่รวบรวมได้ในบทที่ 5 แสดงให้เห็นชัดเจนว่าบทบาทของ Agent/ Broker/ 
Platform Operator นั้นเป็นตัวเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการเสนอบริการของผู้จำหน่ายไฟฟ้าซึ่ง
แต่เดิมเป็นแบบงานบริการของภาครัฐ (Bureaucratic Service) ให้เป็นงานบริการที่ตอบสนองความต้องการ
ของผู้ใช้ไฟฟ้าที่แท้จริง ซึ่งรูปแบบการแข่งขันที่เกิดขึ้นในต่างประเทศมีค่อนข้างหลากหลาย เช่น อัตราค่าไฟฟ้า
ซึ่งมีโปรแกรมราคาให้เลือกหลายรูปแบบสอดคล้องตามพฤติกรรมหรือช่วงเวลาการใช้ไฟฟ้า การขายผลิตภัณฑ์
หรืออุปกรณ์เพื่อประหยัดพลังงาน การให้บริการที่ปรึกษาด้านการบริหารพลังงาน การให้บริการซ่อมบำรุง
อุปกรณ์เกี่ยวกับระบบพลังงานต่างๆ และในกรณีที่ตัวกลางมีความเข้มแข็งทางการเงินสูงมากนั้น ตัวกลาง
สามารถเสนอเงื่อนไขการลงทุนหรือการร่วมทุนในลักษณะต่างๆ ได้ด้วย ดังเช่นที่ Sonnen ซึ่งเป็นผู้จำหน่าย
ไฟฟ้ามีฐานะป็นผู ้จำหน่ายและติดตั ้งระบบกักเก็บพลังงานแก่ Prosumer ที ่เข้าร่วมโครงการ Sonnen 
Community หรือ สหกรณ์พลังงานซองแดโกลที่มีฐานะเป็นผู้ร่วมทุนกับ Prosumer ที่เข้าร่วมโครงการโดย
จัดทำนิติกรรมอื่นๆ ประกอบการดำเนินโครงการ เช่น สัญญาเช่าหลังคา สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว และ
การโอนสิทธิ์ในระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าให้แก่ Prosumer เมื่อครบเงื่อนไขและเงื่อนเวลาตามที่คู่สัญญาตกลง
กัน 

 

รูปที ่6-6 โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวกลางแต่ละประเภท 

ด าเนินการโดย DSO/ Retailer ด าเนินการโดย Agent/ Broker/ Platform Operator 
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2.3 ทางเลือกในการซื้อไฟฟ้าในมุมมองของผู้ใช้ไฟฟ้า 

ในหัวข้อนี้สถาบันฯ ได้พิจารณาโครงสร้างรูปแบบการซื้อไฟฟ้าในมุมมองของผู้ใช้ไฟฟ้า  ซึ่ง
รวมมิติของการเปิดเสรีในกิจการไฟฟ้าไว้ในการพิจารณาด้วย โดยแยกโครงสร้างออกเป็น 2 รูปแบบ ดังแสดง
ในรูปที่ 6-7  

1. One Supplier to One Consumer หรือ One-to-One ซึ่งมีหลักการที่สำคัญ คือ ผู้ใช้
ไฟฟ้าสามารถซื้อไฟฟ้าจาก Retailer ได้เพียงรายเดียว โดย Retailer ทำหน้าที่บริหารจัดการธุรกรรมซื้อขาย
ไฟฟ้าหลักและการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P ด้วย ดังนั้น Retailer จึงสามารถออกใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้ารวมเป็น 1 
ฉบับและทำหน้าที่เรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าแก่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้  

2. Many Suppliers to One Consumer หรือ Many-to-One ซึ่งมีหลักการที่สำคัญ คือ 
ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถเลือกซื้อไฟฟ้าจากผู้จำหน่ายไฟฟ้าได้มากกว่า 1 ราย โดยที่ Retailer จะรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การจัดหาพลังงานส่วนขาด และใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าอาจเป็น 1 หรือ 2 ฉบับขึ้นกับเงื่อนไขการบริหารโครงการ 
หรือ เงื่อนไขตามที่กำหนดใน TPA 

 

รูปที่ 6-7 โครงสร้างรูปแบบการซื้อไฟฟ้าในมุมมองของผู้ใช้ไฟฟ้า 

หลักการที่นำใช้ในการออกแบบ 

สถาบันฯ กำหนดแนวทางการออกแบบขอบเขตหน้าที่ของตัวกลาง เป็น 2 ลักษณะ คือ  

▪ One-to-One ซึ ่ง DSO/ Retailer เป็นผู้บริหารโครงการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P แบบ
เบ็ดเสร็จ 

One – to – One 
 

Many – to – One 
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▪ Many-to-One ซึ่ง Agent / Platform Operator เป็นผู้บริหารโครงการซื้อขายไฟฟ้า
แบบ P2P โดยต้องพึ่งพาการประสานงานกับ DSO/ Retailer โดยกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมเพื่อลดข้อจำกัดการ
ดำเนินงานของตัวกลาง คือ  

- เพื่อลดข้อจำกัดการเข้าถึงข้อมูล : เงื่อนไข Third Party Access และ การให้ความ
ยินยอมให้ตัวกลางเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้ไฟฟ้าและ Prosumer ได ้

- เพื ่อเพิ ่มขีดความสามารถในการติดตามหนี้หรือบรรเทาผลกระทบทางการเงิน  : 
กำหนดเงื่อนไขจัดทำหลักประกันทางการเงิน และ กำหนดแนวปฏิบัติให้ตัวกลางแจ้งเหตุผิดสัญญาให้ DSO 
ดำเนินการตัดไฟฟ้า 

หมายเหตุ เนื่องจากประเทศไทยยังไม่มีตลาดกลางซื้อขายไฟฟ้า ดังนั้นสถาบันฯ จึงไม่นำ
ตัวกลางประเภท Broker เป็นตัวกลางที่ทำหน้าที่เป็นนายหน้าซื้อขายไฟฟ้าในตลาดกลางซื้อขายไฟฟ้ามา
พิจารณาในการออกแบบรูปแบบธุรกิจ 

3. ระบบกักเก็บพลังงาน 

การติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานเป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้บรรเทาปัญหาความไม่สม่ำเสมอของ
กำลังไฟฟ้าที่ได้จากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เพื่อให้มีความผันผวนของกระแสไฟฟ้าน้อยลงและ
สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้มั่นคงยิ่งขึ้น  

จากรูปที่ 6-8 จะเห็นได้ว่าพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานแสงอาทิตย์  (เส้นกราฟสีส้ม) นั้นมี
ความไม่สม่ำเสมอ (Intermittent) และสามารถผลิตไฟฟ้าได้เฉพาะช่วงเวลากลางวัน ในขณะที่ความต้องการ
ใช้ไฟฟ้า (เส้นกราฟสีเทา) มีรูปแบบการใช้ไฟฟ้าที่ค่อยๆ เพิ่มขึ้นต้ังแต่ช่วงสายไปจนถึงช่วงค่ำของแต่ละวันและ
จะปรับตัวลดลง ซึ่งเส้นกราฟสีส้มและสีเทามีความเหลื่อมล้ำในช่วงเวลา ซึ่งระบบกักเก็บพลังงาน (เส้นกราฟสี
แดง) สามารถดูดซับพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ในช่วงกลางวันไว้เพื่อจ่ายออกในช่วงเวลากลางคืนที่ระบบผลิต
ไฟฟ้าไม่สามาถดำเนินงานได้เพื่อตอบสนองต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลาดังกล่าวได้ 

 

รูปที ่6-8 Batteries Enable Renewables as a Firm Power Source [6] 

หลักการที่นำใช้ในการออกแบบ 

จากข้อมูลที่รวบรวมได้ในบทที่ 5 จะเห็นได้ว่าแต่ละประเทศมีนโยบายการผลักดันให้เกิดการลงทุน
ในระบบกักเก็บพลังงานที่แตกต่างกัน โดยประเทศเกาหลีใต้มีนโยบายที่ชัดเจนในการส่งเสริมให้ Prosumer 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษารูปแบบและการศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ Peer to Peer (P2P) 

 

หน้าที่ 6-38 
 

ติดตั้งระบบกักเก็บพลังงาน และอนุญาตให้ผู้ที่มีระบบกักเก็บพลังงานทั้งที่เป็น Prosumer และ Electrical 
Vehicle สามารถเข้าไปซื้อขายในตลาดกลางซื้อขายไฟฟ้า KPX ได ้

 สถาบันฯ เห็นว่าการกำหนดเงื่อนไขให้ต้องการติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานนั้นมีข้อดีที่ชัดเจน 
คือ การแก้ไขปัญหาความไม่สม่ำเสมอของระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์  แก้ปัญหาความ
ยุ่งยากในการจัดหาไฟฟ้าเพื่อรองรับความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้า และช่วยให้การจัดการความมั่นคงของระบบ
ไฟฟ้ามีประสิทธิภาพสูงขึ้น แต่มีข้อเสียที่ต้องคำนึงถึง คือ ต้นทุนของระบบกักเก็บพลังงานนั้นค่อนข้างสูงจึง
อาจเป็นข้อจำกัดในการส่งเสริมธุรกรรม P2P โดยสรุปแนวทางการพิจารณา ดังนี ้

1. ผู้ติดต้ังระบบกักเก็บพลังงาน : สถาบันฯ กำหนดทางเลือก คือ  

▪ ติดต้ังโดย Prosumer ซึ่งจากโครงการตัวอย่างในบทที่ 5 ที่แสดงในตารางที ่6-5 จะเห็น
ได้ว่าโครงการส่วนใหญ่จะเป็นการติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานโดย Prosumer  

▪ ติดตั้งโดยตัวกลาง ซึ่งเป็นผู้ที่มีศักยภาพทางการเงินที่สูงกว่า ซึ่งจากตารางที่ 6-5 จะมี
เพียงโครงการของ Sonnen เท่านั้นที่มีการติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานโดย Sonnen  

2. เงื่อนไขการติดตั้ง : สถาบันฯ กำหนดทางเลือก คือ  

▪ Mandatory ซึ่งตัวอย่างในตารางที่ 6-5 จะเห็นได้ว่าโครงการตัวอย่างในประเทศเกาหลี
ใต้ทุกโครงการต้องติดตั้งระบบกักเก็บพลังงาน และ Prosumer ที่เข้าร่วมโครงการกับ Sonnen ก็ต้องติดตั้ง
ระบบกักเก็บพลังงานเช่นกัน  

▪ Voluntary ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่โครงการส่วนใหญ่กำหนด 

3. รายได้ที่เกี่ยวข้องกับการขายไฟฟ้าจากระบบกักเก็บพลังงาน : สถาบันฯ กำหนดทางเลือก  

▪ Prosumer ที่ติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานควรได้ผลตอบแทนเพิ่มเติม ดังเช่น เงื่อนไข 
Free Electricity ของ Sonnen 

▪ Prosumer ที่ไม่ติดระบบกักเก็บพลังงานควรต้องเสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม 

ตารางที ่6-5 แนวทางการติดตั้งระบบกักเก็บพลังงาน 

การติดตั้งระบบกักเก็บพลังงาน ประเทศ (โครงการ) อ้างอิง 

ดำเนินการโดย Prosumer 
▪ เงื่อนไขแบบบังคบั (Mandatory) 
▪ ไม่กำหนดเงื่อนไข 

 
▪ ประเทศเกาหลีใต้ (ทุกโครงการ), ประเทศเยอรมนี (โครงการ Sonnen) 
▪ ทุกโครงการในประเทศเนเธอร์แลนด์ ออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกา 

ดำเนินการโดยตัวกลาง ประเทศเยอรมนี (โครงการ Sonnen) 

 

6.3.3 ข้อกำหนดเชิงพาณิชย์ที่เปิดโอกาสให้ผู้บริหารโครงการกำหนดได้ 

เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดความหลากหลายในรูปแบบธุรกรรมที่ตัวกลางจะนำเสนอแก่ผู้ใช้ไฟฟ้า และ 
Prosumer อันจะเป็นตัวเร่งที่สำคัญให้เกิดการแข่งขันในกิจการไฟฟ้า สถาบันฯ เห็นว่าการอนุญาตให้ตัวกลาง
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กำหนดเงื่อนไขการบริหารโครงการเอง โดยต้องอยู่ภายใต้กรอบข้อกำหนดที่ใช้บังคับสำหรับทุกรูปแบบธุรกิจ
นั้นอยู่ในวิสัยที่จะพิจารณาอนุญาตได ้โดยสรุปตัวอย่างเง่ือนไขเชิงพาณิชย์ที่สำคัญ เช่น 

1. รูปแบบการบริหารโครงการ : ตัวกลางสามารถกำหนดแนวทางการบริหารงานได้ในรูปแบบต่างๆ 
เช่น การเป็นผู้รวบรวมกำลังการผลิต หรือ การเป็นสื่อกลางและบริหารธุรกรรมซื้อขายไฟฟ้า เป็นต้น9 โดย
สามารถกำหนดเงื่อนไขอื่นเพิ่มเติมได้ในทุกกระบวนการนับตั้งแต่การคัดเลือกผู้ใช้ไฟฟ้า  และ Prosumer เข้า
ร่วมโครงการ ไปจนถึงเงื่อนไขในการชำระเงิน 

2. รูปแบบการเสนอขายไฟฟ้าและบริการ : ตัวกลางสามารถเสนอขายผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายขึ้นกับ
ศักยภาพของตัวกลาง และ/หรือ ประเภทของตัวกลาง โดยรูปแบบผลิตภัณฑ์และบริการที่เสนอขายซึ่งจะมผีล
ต่อโครงสร้างรายได้ที่ตัวกลางจะได้รับในรูปแบบต่างๆ กัน โดยสรุปเปรียบเทียบความแตกต่างในโครงสร้าง
รายได้ ซึ่งอ้างอิงจากโครงการตัวอย่างในบทที่ 5 ดังแสดงในตารางที่ 6-6  

▪ รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า เป็นผลจากกิจกรรมการจำหน่ายไฟฟ้า ซึ่งรายได้ในรูปแบบนี้จะมี
เฉพาะตัวกลางประเภท DSO และ Retailer ซึ่งมีศักยภาพในการจำหน่ายไฟฟ้า 

▪ รายได้จากการจำหน่ายอุปกรณ ์เป็นรายได้ที่ไม่ขึ้นกับประเภทของตัวกลาง โดยรายได้รูปแบบนี้
จะมีเฉพาะตัวกลางที่มีการจำหน่ายอุปกรณ์ ดังเช่น Sonnen ที่จำหน่ายระบบกักเก็บพลังงาน และสหกรณ์
พลังงานซองแดโกลที่มีการขายผลิตระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าให้แก่ Prosumer ด้วย 

▪ รายได ้จากบร ิการ ซ ึ ่ งม ีหลายล ักษณะ เช ่น รายได ้จากระบบ Advanced Metering 
Infrastructure (AMI) ของโครงการ Sandbox ของประเทศไทย รายได้จากการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ เช่น 
โครงการของ Sonnen และรายได้จากบริการที่ปรึกษาของโครงการของสหกรณ์พลังงานซองแดโกล เป็นต้น 

▪ รายได้ค่าธรรมเนียมจากการซื้อขาย ซึ่งเป็นรายได้ที่มีลักษณะการคิดเป็นร้อยละจากมูลค่า
ธุรกรรมซื้อขาย ซึ่งจากข้อมูลในบทที่ 5 พบเพียงโครงการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างเพื่อนบ้านของประเทศเกาหลีใต้
ที่ระบุว่า DSO มีสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้ ในโครงการอื่นไม่ปรากฏข้อมูลที่เปิดเผยในแหล่ง
สาธารณะ แต่สถาบันฯ คาดว่ามีความเป็นไปได้ที่ตัวกลางจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในลักษณะเดียวกับการซื้อ
ขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย ์

▪ รายได้ค่าธรรมเนียมการใช้แพลตฟอร์ม ซึ ่งเป็นรายได้ที ่มีลักษณะเป็นค่าใช้บริการจาก
แพลตฟอร์ม ซึ่งอาจรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมสมาชิกที่มีการเรียกเก็บเป็นรายปี  

▪ กำไรจากส่วนผู้ถือหุ้น รายได้ในรูปแบบนี้เป็นผลจากกิจกรรมการลงทุนของตัวกลางในโครงการ
ผลิตพลังงานของ Prosumer ในฐานะผู้ถือหุ้นเท่านั้น ซึ่งคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย คือ Prosumer และ ตัวกลาง 
จะต้องมีข้อตกลงในการร่วมทุนและการแบ่งผลประโยชน์ (Benefit Sharing) ระหว่างกันที่ชัดเจน 

 
9  อ้างอิงข้อมูลในหัวข้อ “ระดับที่ 3 : รูปแบบกิจกรรมของตัวกลางและเงื่อนไขเชิงพาณิชย์” 
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ตารางที่ 6-6 รปูแบบการเสนอขายไฟฟ้าและบริการ และโครงสร้างรายได้ของตัวกลาง 

ประเทศ (โครงการ) หน้าที่หลักของตัวกลาง ประเภทตัวกลาง 

รายได้จาก
ผลิตภัณฑ์ 

รายได้จากบริการ รายได้ค่าธรรมเนียม 
กำไรจากส่วน
ของผู้ถือหุ้น 

ไฟฟ้า อุปกรณ์ 
ระบบ 
AMI 

ซ่อม
บำรุง 

ที่ปรึกษา การซื้อขาย แพลตฟอร์ม 

KR (Neighbor) จัดหาไฟฟ้าและบริหารธุรกรรม P2P ของ
คู่สัญญาที่จับคู่กนัมาแล้ว 

DSO ✓ 
    

✓ 
  

DE (Sonnen) จัดหาไฟฟ้า ระบบกักเก็บพลังงาน  
บริการทางเทคนิคและบริหารธุรกรรม P2P 

Retailer ✓ ✓ 
 

✓ 
 

N/A ✓ 
 

DE (Innogy-Conjoule) จัดหาไฟฟ้าและบริหารธุรกรรม P2P  Retailer ✓ 
    

N/A ✓ 
 

DE (Tal.Markt) จัดหาไฟฟ้าและบริหารธุรกรรม P2P  Retailer ✓ 
    

N/A ✓ 
 

NL (Powerpeers) จัดหาไฟฟ้าและบริหารธุรกรรม P2P  Retailer ✓ 
    

N/A ✓ 
 

NL (Vandebron) จัดหาไฟฟ้าและบริหารธุรกรรม P2P  Retailer ✓ 
    

N/A ✓ 
 

AU (LVM) บริหารธุรกรรม P2P Agent 
     

N/A ✓ 
 

KR (Smart Campus) บริหารธุรกรรม P2P ระหว่างมหาวิทยาลัย
ที่เข้าร่วมโครงการ 

Agent 
     

N/A ✓ 
 

TH (Sandbox) บริหารธุรกรรม P2P  
บริการระบบ AMI 

Agent 
  

✓ 
  

N/A ✓ 
 

US (Brooklyn) จัดหาไฟฟ้าและบริหารธุรกรรม P2P  Agent 
     

N/A ✓ 
 

KR (สหกรณ์พลังงานฯ) ร่วมทุน ที่ปรึกษา บริการทางเทคนิค และ 
รวบรวมกำลังการผลิตของ Prosumer เพื่อ
เสนอขายใน KPX  

Broker  ✓  ✓ ✓   ✓ 

AU (AGL P2P DLT) บริหารธุรกรรม P2P Platform 
Operator 

     
N/A ✓ 
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ประเทศ (โครงการ) หน้าที่หลักของตัวกลาง ประเภทตัวกลาง 

รายได้จาก
ผลิตภัณฑ์ 

รายได้จากบริการ รายได้ค่าธรรมเนียม 
กำไรจากส่วน
ของผู้ถือหุ้น 

ไฟฟ้า อุปกรณ์ 
ระบบ 
AMI 

ซ่อม
บำรุง 

ที่ปรึกษา การซื้อขาย แพลตฟอร์ม 

AU (RENeW Nexus) บริหารธุรกรรม P2P Platform 
Operator 

     N/A ✓  

DE (Enyway) ดำเนินการแพลตฟอร์มซื้อขายไฟฟ้า Platform 
Operator 

     N/A ✓  

 

หมายเหตุ ความหมายของอักษรย่อ 
AU หมายถึง ประเทศออสเตรเลีย 
DE หมายถึง ประเทศเยอรมน ี
KR หมายถึง ประเทศเกาหลีใต ้
NL หมายถึง ประเทศเนเธอร์แลนด ์
TH หมายถึง ประเทศไทย 
US หมายถึง ประเทศสหรัฐอเมริกา มลรัฐนิวยอร์ค 
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3. ระบบปฏิบัติการที่ตัวกลางจะใช้นั้นสามารถใช้ร่วมกับเทคโนโลย ีBlockchain หรือไม่ก็ได้  

4. วิธีการกำหนดราคาซื้อขาย ซึ่งมีหลักเกณฑ์การกำหนดราคาหลายรูปแบบ เช่น  

▪ ราคาคงที่ (Fixed Price) ดังเช่น โครงการของ Vandebron และ Powerpeers  

▪ Systematic Margin Price หรือ SMP ซึ่งเป็นราคาซื้อขายตามเงื่อนไขของสหกรณ์พลังงาน
ซองแดโกล ซึ่งอ้างอิงราคา SMP ที่กำหนดโดย KPX ในแต่ละช่วงเวลาของแต่ละวัน 

▪ Market Price โดยราคาที่กำหนดเป็นราคาที่ได้จากอุปสงค์และอุปทาน เช่น โครงการของ 
Brooklyn Microgrid 

▪ 2nd Best Price หรือ Vickery Auction : ผู้ใช้ไฟฟ้าร่วมประมูลราคาแต่ละรายจะต้องยื่นราคา
เสนอซื้อ (Bid Price) แบบปิด โดยราคาที่ผู้ชนะจะต้องจ่ายเท่ากับราคาที่เสนอสูงเป็นอันดับสอง (Second-
Highest Price) บวก ค่าธรรมเนียม เช่น โครงการของ Latrobe Valley Microgrid ในประเทศออสเตรเลีย 

6.3.4 ข้อเสนอทางเลือกรูปแบบธุรกิจของการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P  

จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการออกแบบธุรกิจ  (Design Criteria) ซึ ่งประกอบด้วย 
ขอบเขตพื้นที่ ประเภทตัวกลางและทางเลือกในการซื้อไฟฟ้า และระบบกักเก็บพลังงาน มาพิจารณาร่วมกัน ดัง
แสดงในรูปที่ 6-9 ซึ่งได้ผลลัพธ์ของรูปแบบธุรกิจรวมทั้งสิ้น 11 รูปแบบ แบ่งเป็น 

▪ Specific Model จำนวน 5 รูปแบบ คือ Neighbor Model, ESS Community และ Microgrid  

▪ Common Model จำนวน 6 รูปแบบ คือ Community และ Marketplace Model  

เนื่องจากรูปแบบธุรกิจทั้ง 11 แบบมีความแตกต่างที่โดดเด่นที่สุด คือ ขอบเขตพื้นที่ ดังนั้นในการ
อธิบายรายละเอียดของแต่ละรูปแบบธุรกิจ สถาบันฯ จึงอธิบายเป็นรายกลุ่ม โดยในแต่ละกลุ่มจะเป็นการ
เปรียบเทียบระหว่าง Specific Model และ General Model ดังนี้ 1) รูปแบบธุรกิจสำหรับชุมชนขนาดเล็ก 
2) รูปแบบธุรกิจสำหรับชุมชนขนาดกลาง และ 3) รูปแบบธุรกิจสำหรับชุมชนขนาดใหญ่  
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รูปที ่6-9 ข้อเสนอรูปแบบธุรกิจการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P 

ในการออกแบบรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนของแต่ละรูปแบบธุรกิจนั้น  สถาบันฯ จะแสดงผลใน
ลักษณะของตารางเปรียบเทียบ โดยสรุปเนื้อหาในตารางประกอบด้วย 

1. สรุปหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการออกแบบโครงการสำหรับแต่ละรูปแบบธุรกิจ 

2. เปรียบเทียบโครงการอ้างอิงกับข้อเสนอดำเนินการในแต่ละขั้นตอน ซึ่งประกอบด้วย 1) การเข้า
ร่วมโครงการและนิติกรรม 2) การส่งคำสั่งซื้อขายและประมวลผล 3) การส่งข้อมูลให้ DSO 4) การบริหาร
พลังงานไฟฟ้าในระบบ และ 5) ธุรกรรมการชำระเงิน 

6.3.4.1 รูปแบบธุรกิจสำหรับชุมชนขนาดเล็ก  

หลักการและเหตุผล 

สถาบันฯ ออกแบบรูปแบบการดำเนินโครงการสำหรับชุมชนขนาดเล็กไว้ในลักษณะของ Specific 
Model โดยอ้างอิงรายละเอียดจากโครงการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างเพื่อนบ้านของประเทศเกาหลีใต้  ซึ่งเป็น
รูปแบบโครงการที่ DSO เป็นผู้ดำเนินโครงการเอง จึงมีความเป็นไปได้ที่จะนำมาประยุกต์ใช้ได้ในกรอบเวลาอัน
สั้น เพราะ DSO มีความพร้อมเรื่องบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคที่สามารถประเมินความเป็นไปได้ใน
การทำธุรกรรมระหว่างผู้ใช้ไฟฟ้าและ Prosumer อีกทั้งสามารถใช้ระบบปฏิบัติการเดิมรองรับได้ และเป็นผู้ที่
สามารถเข้าถึงข้อมูลมิเตอร์ของผู้ใช้ไฟฟ้าและ Prosumer ได ้ 
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นอกจากนี้ เงื่อนไขของโครงการกำหนดให้ Prosumer ต้องติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานด้วย เพื่อ
เป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาตลาดการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer ให้เชื่อมั่น
ว่า Prosumer มีศักยภาพในการส่งมอบพลังงานไฟฟ้าที่แน่นอน ไม่เป็นภาระต่อการบริหารสมดุลของไฟฟ้าใน
ระบบ และจะเป็นผู้ที่มีบทบาทในการสร้างความมั่นคงแก่ระบบไฟฟ้าได้ในอนาคต 

หลักการดำเนินงานที่สำคัญ คือ Prosumer ต้องติดตั้งระบบกักเก็บพลังงาน และ คู่สัญญาทั้งสอง
ฝ่ายต้องจับคู่กันมาก่อน โดย DSO เป็นผู้บริหารโครงการแบบเบ็ดเสร็จ นับต้ังแต่การอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ 
จัดทำสัญญา ตรวจวัดและเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้า  

อย่างไรก็ดี ในการนำหลักแนวคิดดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในประเทศไทยนั้น สถาบันฯ มีความเห็นว่า
ภาครัฐอาจพิจารณาเพิ่มเติมข้อยกเว้นพิเศษ อย่างเช่น ข้อกำหนดด้านขอบเขตพื้นที่สำหรับคู่สัญญาที่จับคู่ได้
แต่อยู่ข้ามเขตระบบส่ง/จำหน่ายไฟฟ้า ให้สามารถเข้าร่วมโครงการได้ โดยจะต้องจ่ายค่าบริการโครงข่ายใน
อัตราที่เหมาะสม และ/หรือ ข้อกำหนดด้านระบบกักเก็บพลังงานตามความเหมาะสมกับสถานการณ์และราคา
ของระบบในอนาคต 

กลุ่มเป้าหมาย 

Prosumer ที่มีการติดตั้งระบบกักเก็บพลังงาน และมีกำลังการผลิตส่วนเกิน  

รายละเอียดการออกแบบหลักการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน ดังแสดงในตารางที่ 6-7 
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ตาราง 6-7 สรุปรายละเอียดขั้นตอนดำเนินงานหลัก - ข้อเสนอรูปแบบธุรกิจสำหรับชุมชนขนาดเล็ก 

ประเภท Model โครงการอ้างอิง Specific Model 

ชื่อย่อของรูปแบบธุรกิจ  Neighbor 

Design Criteria โครงการอ้างอิง : KR (Neighbor) Model 1 

1) ขอบเขตพื้นที่ ระบบส่งจำหน่ายเดียวกัน (ระดับหมู่บ้าน/หม้อแปลง) ระบบส่งจำหน่ายเดียวกันระดับหม้อแปลง 

2) ทางเลือกในการซื้อไฟฟ้า One-to-One One-to-One 

 ประเภทของตัวกลาง KEPCO - ในฐานะ DSO 
วิเคราะห์ความเป็นไปได้ - ตรวจวัด - เรียกเก็บ 

DSO 
วิเคราะห์ความเป็นไปได้ - ตรวจวัด - เรียกเก็บ 

3) เงื่อนไขระบบกักเก็บพลังงาน Mandatory @ Prosumer 
ตามนโยบายของประเทศเกาหลีใต้ 

Mandatory 

เงื่อนไขเฉพาะโครงการ ▪ คู่สัญญาต้องจับคู่กันมาก่อน  
▪ DSO พิจารณาอนุมัติดำเนินการ 
▪ Bilateral Contract โดยรวมเงื่อนไขการจ่ายค่าธรรมเนียมแก่ 

DSO ไว้ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างคู่สัญญา 

▪ คู่สัญญาต้องจับคู่กันมาก่อน  
▪ DSO พิจารณาอนุมัติดำเนินการ 
▪ Bilateral Contract โดยรวมเงื่อนไขการจ่ายค่าธรรมเนียมแก่ 

DSO ไว้ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างคู่สัญญา 
▪ ข้อเสนอเพิ่มเติมสำหรับประเทศไทย : กรณีคู่สัญญาที่จับคู่ได้อยู่

ข้ามเขตระบบส่ง/จำหน่ายไฟฟ้า จะต้องจ่ายค่าบรกิารโครงข่าย
ในอัตราที่เหมาะสม 
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ประเภท Model โครงการอ้างอิง Specific Model 

การเข้าร่วมโครงการและนิติกรรม 

ช่องทางการเข้าร่วมธุรกรรม Online : Website และอื่นๆ  Online : Website และอื่นๆ  

การคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ ▪ เงื่อนไขการประเมินคุณสมบัติทางเทคนิค : KEPCO ประเมิน
ศักยภาพในการส่งมอบไฟฟ้า (Dispatch Capacity) เปรียบเทียบ
กับ 1) กำลังการผลิตติดตั้ง (Installed Capacity) ของระบบผลิต
ไฟฟ้าและระบบกักเก็บพลังงาน และ 2) ประวัติการใช้พลังงาน 
(Baseline Consumption) 

▪ KEPCO อนุมัติให้คู่สัญญาทำนิติกรรมกันได้ 

▪ DSO ประเมินคุณสมบัติทางเทคนิคของ Prosumer ในหลักการ
เดียวกนักับที่ KEPCO ดำเนินการได้ เพราะ DSO มีศักยภาพใน
การประเมินความเป็นไปได้ทางด้านเทคนิค และ การเข้าถึง
ข้อมูลของ Prosumer และผู้ใช้ไฟฟ้า 

 
▪ DSO อนุมัติให้คู่สัญญาทำนิติกรรมกันได้ 

นิติกรรม 
- สัญญาการเข้าร่วมโครงการ/ใช้ Platform 
 
- สัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม P2P 

 
ไม่ม ีแต่รวมเงื่อนไขการจ่ายค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายอื่นๆ แก ่
KEPCO เป็นส่วนหนึ่งในเงื่อนไขของคู่สัญญา  
Bilateral PPA - สัญญา 1 ปี (ต่ออัตโนมัติ) 

 
ไม่ม ีแต่รวมข้อกำหนดการจ่ายค่าธรรมเนียมในการบริหารสัญญาแก่ 
DSO ไว้ในสัญญาระหว่างคู่สัญญา 
Bilateral PPA - สัญญา 1 ปี (ต่ออัตโนมัติ) 

การส่งคำสั่งซื้อขายและประมวลผล 

การส่งคำสัง่ซื้อขายไฟฟ้า ไม่ต้องส่งคำสั่งซือ้ - คำสั่งขาย เพราะอ้างอิงปริมาณและราคาซื้อ
ขายตามที่ตกลงในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 

ไม่ต้องส่งคำสั่งซือ้ - คำสั่งขาย เพราะอ้างอิงปริมาณและราคาซื้อขาย
ตามที่ตกลงในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 

การกำหนดราคาซื้อขาย อ้างอิงราคาซื้อขายต่อหน่วยที่กำหนดในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า อ้างอิงราคาซื้อขายต่อหน่วยที่กำหนดในสัญญาไฟฟ้า 

อุปกรณ์ประมวลผล ระบบปฏิบัติการของ KEPCO  ระบบปฏิบัติการของ DSO 
ปรับปรุง : เพื่อให้สามารถเก็บข้อมูลแยกธุรกรรม P2P 
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ประเภท Model โครงการอ้างอิง Specific Model 

การส่งข้อมูลให้ DSO 

ข้อมูลกำลังการผลิตและประมาณการ 
ซื้อขาย 

ไม่ต้องจัดส่ง เพราะ KEPCO ในฐานะ DSO เป็นผู้ดำเนินโครงการ ไม่ต้องจัดส่ง เพราะ DSO เป็นผู้ดำเนินโครงการ 

ข้อมูลการซื้อขาย ไม่ต้องจัดส่ง เพราะ KEPCO ในฐานะ DSO เป็นผู้ดำเนินโครงการ ไม่ต้องจัดส่ง เพราะ DSO เป็นผู้ดำเนินโครงการ 

การบริหารพลังงานไฟฟ้าในระบบ 

การจัดสรร (Allocate) ไฟฟ้า ระดับหมู่บ้าน/หม้อแปลง ระดับหม้อแปลง 

ศักยภาพในการจัดหาพลังงานเพื่อรองรับความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าของลูกค้า 

KEPCO ในฐานะผู้บริหารโครงการ DSO - ตามแนวปฏิบัติปัจจุบัน 

การจัดหาไฟฟ้าเพื่อรักษาสมดุลของระบบ KEPCO ในฐานะ DSO TSO และ DSO - ตามแนวปฏิบัติปัจจุบัน 

ธุรกรรมการชำระเงิน  

การเก็บข้อมูลจากมิเตอร์ KEPCO  DSO - ตามแนวปฏิบัติปัจจุบัน 
เพิ่มเติม : ขั้นตอนการดำเนินงาน 

การออกใบแจ้งหนี้และเรียกเก็บค่าไฟฟ้า 1 ฉบับ รวมธุรกรรม P2P DSO - ตามแนวปฏิบัติปัจจุบัน 
เพิ่มเติม/ ปรับปรุง : ขั้นตอนการดำเนินงานและรูปแบบบิล 

หมายเหตุ : ความหมายของอักษรย่อ 
KR หมายถึง ประเทศเกาหลีใต้ 
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6.3.4.2 รูปแบบธุรกิจสำหรับชุมชนขนาดกลาง  

สำหรับพื้นที่ชุมชนขนาดกลาง สถาบันฯ ออกแบบรูปแบบการซื้อขายเป็น 2 กลุ่ม ดังนี ้

1. Specific Model 

หลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงค์หลักในการออกแบบธุรกิจสำหรับกลุ่มนี้  คือ การผลักดันให้เกิดการยอมรับ
ธุรกรรมการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P ด้วยการสร้างความมั่นใจว่าผู้ใช้ไฟฟ้าที่เข้าร่วมธุรกรรมจะได้รับไฟฟ้าตาม
เงื่อนไขจริงโดยการใช้ระบบกักเก็บพลังงานเป็นเครื่องมือ ซึ่งสถาบันฯ พิจารณาเปรียบเทียบระหว่างศักยภาพ
ในการลงทุนระหว่าง “ตัวกลาง” กับ “Prosumer” และมีความเห็นว่าตัวกลางน่าจะมีศักยภาพทางการเงินที่
สูงกว่า ประกอบกับการที่ตัวกลางนั้นมีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคที่สูงกว่าจึงน่าจะมีความสามารถในการ
บริหารการใช้งานระบบกักเก็บพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ดีกว่า  

ในรูปแบบนี้ สถาบันฯ จึงกำหนดเงื่อนไขเฉพาะ (Specific Condition) เพิ่มเติมจากเกณฑ์
ขนาดพื้นที่และการจัดสรรพลังงานไฟฟ้าให้มีความสูญเสียน้อยที่สุด กล่าวคือ ตัวกลางจะต้องมีการลงทุนใน
ระบบกักเก็บพลังงาน โดยเรียกรูปแบบธุรกิจในลักษณะนี้ว่า “ESS Community” ซึ่งแบ่งเป็น 2 ลักษณะ
ตามประเภทตัวกลางที่บริหารโครงการ คือ 

1.1. รูปแบบที่บริหารงานโดย Retailer ซึ่งเรียกว่า “ESS Community - Retailer”  

1.2. รูปแบบที ่บริหารงานโดย Agent ซึ ่งเรียกว่า “ESS Community - Agent” โดยที่ 
Agent จะเป็นผู้ประสานงานกับ Retailer ในส่วนการจัดหาพลังงานไฟฟ้าให้เพียงพอกับความต้องการ การส่ง
ข้อมูลให้ Retailer ประกอบการบริหารสมดุลพลังงาน และ การจัดทำใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า 

โดยที่ตัวกลางประเภท Broker ไม่อยู่ในการพิจารณา เพราะ Broker ทำหน้าที่เป็นนายหน้าใน
การซื้อขายไฟฟ้ากับตลาดกลางซื้อขายไฟฟ้า ซึ่งปัจจุบันในประเทศไทยยังไม่มีตลาดกลางซื้อขายไฟฟ้าดังกล่าว 
รวมถึงสถาบันฯ ไม่นำ Platform Operator มาพิจารณาเพราะตามคำนิยามที่กำหนดในขอบเขตการศึกษา
กำหนดให้ Platform Operator มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการบริหารระบบซอฟต์แวร์การซื้อขายเป็น
สำคัญ 

หลักการดำเนินงานที่สำคัญ คือ ตัวกลางซึ่งหมายถึง Retailer หรือ Agent แล้วแต่กรณีเป็น
พิจารณาคัดเลือกผู้ใช้ไฟฟ้าและ Prosumer ให้เข้ามาเป็นสมาชิกของตนเอง โดยที่ Prosumer มีการติดตั้ง
ระบบกักเก็บพลังงานหรือไม่ก็ได้ ตัวกลางจะต้องบริหารจัดการการซื้อขายไฟฟ้าและการรับ-จ่ายไฟฟ้าจาก
ระบบกักเก็บพลังงานของตนเองให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด  

ทั้งนี้ Prosumer ที่มีการติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานควรได้รับเงื่อนไขที่ดีกว่า Prosumer ที่ไม่
ติดตั้งระบบกักเก็บพลังงาน เช่น อัตราขายไฟฟ้าที่สูงกว่า หรือ อัตราค่าธรรมเนียมที่ต่ำกว่า โดยสรุปเงื่อนไข
เชิงพาณิชย์ที่มีการดำเนินการในโครงการตัวอย่าง เช่น 
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▪ Free Electricity : อ้างอิงหลักการเดียวกับโครงการของ Sonnen Community โดยถือว่า 
พลังงานไฟฟ้าที่ Prosumer จ่ายเข้าระบบกักเก็บพลังงานของตัวกลางเป็น Free Electricity ซึ่ง Prosumer 
โดยที่ 

- การใช้ไฟฟา้ เท่ากับ Free electricity : ไม่มีค่าใช้จ่าย 

- การใช้ไฟฟ้า เกินกว่า Free electricity : จ่ายที่ราคาคงที่ (Fixed Price) 

- การใช้ไฟฟ้า ต่ำกว่า Free electricity : ตัวกลางรับซื้อเท่ากับราคาขายเข้าระบบ 

▪ Storage Fee : ตัวกลางคิดค่าธรรมเนียมการรับฝากพลังงานไฟฟ้าที่  Prosumer รับ-จ่าย
เข้ามาในระบบกักเก็บพลังงานของตัวกลาง 

กลุ่มเป้าหมาย 

โครงการหมู่บ้านหรืออาคารประหยัดพลังงานที่ติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแผงเซลล์
แสงอาทิตย์บนหลังคา และตัวกลางมีศักยภาพในการลงทุนในระบบกักเก็บพลังงาน รวมถึงการดูแลทางเทคนิค 
และการบริหารธุรกรรมซื้อขายไฟฟ้า เช่น โครงการ “บ้านเสนาโซลาร์” ที่โครงการเสนาพาร์ค วิลล์ ราม
อินทรา-วงแหวน และ โครงการเสนาวิลล์ บรมราชชนนี-สาย 5 ของบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 
(มหาชน), โครงการนำร่อง ทาวน์โฮม “ซิกเนเจอร์ รามอินทรา” ของกลุ่มปริญสิริ และ โครงการบ้านเดี่ยว 
ทำเลราชพฤกษ ์ของกลุ่มควอลิตี้เฮ้าส ์เป็นต้น 

2. General Model 

หลักการและเหตุผล 

หลักการดำเนินงานภายใต้ร ูปแบบธุรกิจประเภทนี ้ครอบคลุม เกณฑ์ทั ่วไป (General 
Condition) คือ ขนาดพื้นที่เป็นชุมชนขนาดกลาง (Community) และต้องจัดสรรพลังงานไฟฟ้าให้มีความ
สูญเสียน้อยที่สุด จึงเรียกชื่อรูปแบบธุรกิจนี้ว่า “Community Model” โดยแบ่งเป็น 3 ลักษณะตามประเภท
ตัวกลางที่บริหารโครงการ  

2.1. รูปแบบที่บริหารงานโดย Retailer ซึ่งเรียกว่า “Community - Retailer”  

2.2. รูปแบบที่บริหารงานโดย Agent ซึ่งเรียกว่า “Community - Agent” โดยที่ Agent จะ
เป็นผู้ประสานงานกับ Retailer ในส่วนการจัดหาพลังงานไฟฟ้าให้เพียงพอกับความต้องการ การส่งข้อมูลให้ 
Retailer ประกอบการบริหารสมดุลพลังงาน และ การจัดทำใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า 

2.3. รูปแบบที่บริหารงานโดย Platform Operator ซึ่งเรียกว่า “Community - Platform 
Operator” โดยที่ Platform Operator จะเป็นผู้ประสานงานกับ Retailer ในส่วนการจัดหาพลังงานไฟฟ้า
ให้เพียงพอกับความต้องการ การส่งข้อมูลให้ Retailer ประกอบการบริหารสมดุลพลังงาน และ การจัดทำใบ
แจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า 
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หลักการดำเนินงานที ่สำคัญ คือ ตัวกลาง ซึ ่งหมายถึง Retailer, Agent หรือ Platform 
Operator แล้วแต่กรณีเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้ใช้ไฟฟ้าและ Prosumer ให้เข้ามาเป็นสมาชิกของตน โดยที่ไม่
มีข้อกำหนดที่ตัวกลางจะต้องติดตั้งระบบกักเก็บพลังงาน และ Prosumer มีการติดตั้งระบบกักเก็บพลังงาน
หรือไม่ก็ได้  

พิจารณาจากข้อกำหนดต่างๆ จะเห็นได้ว่าปัจจัยแห่งความสำเร็จในการบริหารธุรกรรมซื้อขาย
ไฟฟ้าแบบ P2P คือ ตัวกลางต้องมีความเชี่ยวชาญในการคัดเลือก Prosumer ที่มีศักยภาพในการส่งมอบไฟฟ้า
และผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีประวัติการชำระเงินดี ให้เข้ามาเป็นสมาชิกในสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดความสมดุล
ระหว่างอุปสงค์และอุปทานการซื้อขายไฟฟ้าในขอบเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ อันทำให้คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย
ได้รับประโยชน์จากการเข้ามาเป็นสมาชิกของตัวกลาง และกลับเข้ามาทำธุรกรรมซื้อขายต่อไป ซึ่งจะเป็น
แรงผลักดันสำคัญให้เกิดความเชื่อมั่นในการซื้อขายไฟฟ้าในรูปแบบธุรกรรม P2P ในวงกว้างต่อไป 

- กรณีที่อุปสงค์มากเกินกว่าอุปทานอย่างมีนัยสำคัญ จะทำให้สัดส่วนผู้ใช้ไฟฟ้าที่สามารถซื้อ
ไฟฟ้าจาก Prosumer ด้วยต้นทุนที่ต่ำลงมีไม่มากนัก และส่วนที่เหลือจะต้องซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าตามปกติ 
โดยมีต้นทุนส่วนเพ่ิม คือ ค่าสมาชิกกับตัวกลางที่เพ่ิมขึ้น 

- กรณีที่อุปทานมากเกินกว่าอุปสงค์อย่างมีนัยสำคัญ จะทำให้สัดส่วน Prosumer ที่สามารถ
ขายไฟฟ้าได้มีไม่มากนัก และส่วนที่เหลือจะไม่ได้รับผลตอบแทนใดๆ หากตัวกลางไม่มีศักยภาพในการรับซื้อ
ไฟฟ้าจาก Prosumer โดย Prosumer มีต้นทุนส่วนเพ่ิม คือ ค่าสมาชิกกับตัวกลาง 

กลุ่มเป้าหมาย 

รูปแบบการซื้อขายที่มีความเป็นไปได ้เช่น การซื้อขายระหว่างโรงเรียน สถานที่ราชการ อาคาร 
โรงงานในฐานะ Prosumer กับกลุ่มบ้านเรือนที่อยู่ในละแวกใกล้เคียง ในช่วงวันเสาร์ อาทิตย์ หรือวันหยุด
ต่างๆ ที่สถานประกอบการดังกล่าวไม่มีการดำเนินกิจการ 

รายละเอียดการออกแบบหลักการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน ดังแสดงในตารางที่ 6-8 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษารูปแบบและการศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ Peer to Peer (P2P) 

 

หน้าที่ 6-51 
 

ตาราง 6-8 สรุปรายละเอียดขั้นตอนดำเนินงานหลัก - ข้อเสนอรูปแบบธุรกิจสำหรับชุมชนขนาดกลาง 

ประเภท Model โครงการอ้างอิง Specific Model Specific Model General Model General Model General Model 

ชื่อย่อของรูปแบบธุรกิจ DE (Sonnen, Innogy) 
US (Brooklyn) 
AU (Latrobe) 
KR (สหกรณ์พลังงานฯ) 

ESS Community 
- Retailer 

ESS Community 
- Agent 

Community 
- Retailer 

Community 
- Agent 

Community 
- Platform Operator 

Design Criteria 
 

Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 Model 6 

1) ขอบเขตพื้นที่ Community ระดับสถานีไฟฟ้าย่อย/ฟีดเดอร์เดียวกัน ระดับสถานีไฟฟ้าย่อย/ฟีดเดอร์เดียวกัน 

2) ทางเลือกในการซื้อ
ไฟฟ้า 

One-to-One One-to-One Many-to-One One-to-One Many-to-One Many-to-One 

 ประเภทของตัวกลาง Retailer 
Retailer + Intermediary 

Retailer  Retailer + Agent Retailer Retailer + Agent  Retailer + Platform 
Operator 

3) เงื่อนไขระบบกักเก็บ
พลังงาน 

Sonnen : Mandatory  
@ Intermediary 
Innogy : Optional  

Mandatory 
@ Intermediary 

Mandatory 
@ Intermediary 

Optional Optional Optional 

เงื่อนไขเฉพาะโครงการ DE (Sonnen) ตัวกลางและ 
Prosumer ต้องติดตั้งระบบ
กักเก็บพลังงาน และซื้อขาย
ไฟฟ้าระหว่าง Prosumer 
เท่านั้น 

ตัวกลางต้องมีระบบ
กักเก็บพลังงาน และ 
ฐานข้อมูลการรับ
ไฟฟ้าจาก Prosumer 
มาเก็บใน ESS ของ
ตัวกลาง   

ตัวกลางต้องมีระบบกัก
เก็บพลังงาน และ 
ฐานข้อมูลการรับไฟฟ้า
จาก Prosumer มาเก็บ
ใน ESS ของตัวกลาง  

- - - 
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ประเภท Model โครงการอ้างอิง Specific Model Specific Model General Model General Model General Model 

การเข้าร่วมโครงการและนิติกรรม 

ช่องทางการเข้าร่วม
ธุรกรรม 

ตามช่องทางที่กำหนด ตามช่องทางที่กำหนด ตามช่องทางที่กำหนด ตามช่องทางที่กำหนด ตามช่องทางที่กำหนด ตามช่องทางที่กำหนด 

การคัดเลือกผู้เข้าร่วม
โครงการ 

DE (Sonnen) ประเมิน
ศักยภาพการผลิต และความ
ต้องการใช้ไฟฟ้า เพื่อ
กำหนด Free electricity - 
Annually Update 

Retailer ประเมิน
ศักยภาพการผลิต และ
ความต้องการใช้ไฟฟ้า 
เพื่อกำหนด 
1) เงื่อนไขการซื้อขาย

ไฟฟ้าจากระบบกัก
เก็บพลังงาน 

2) เพดานการเสนอ
ขายไฟฟ้าของ 
Prosumer 

Agent ประเมิน
ศักยภาพการผลิต และ
ความต้องการใช้ไฟฟ้า 
เพื่อกำหนด 
1) เงื่อนไขการซื้อ

ขายไฟฟ้าจาก
ระบบกักเก็บ
พลังงาน 

2) เพดานการเสนอ
ขายไฟฟ้าของ 
Prosumer 

Retailer ประเมิน
ศักยภาพการผลิต 
และความต้องการใช้
ไฟฟ้า เพื่อกำหนด
เพดานการเสนอขาย
ไฟฟ้าของ Prosumer 

Agent ประเมิน
ศักยภาพ 
การผลิต และความ
ต้องการใช้ไฟฟ้า เพื่อ
กำหนดเพดานการ
เสนอขายไฟฟ้าของ  
Prosumer 

Platform Operator 
ประเมินศักยภาพ 
การผลิต และความ
ต้องการใช้ไฟฟ้า เพื่อ
กำหนดเพดานการ
เสนอขายไฟฟ้าของ  
Prosumer 

นิติกรรม 
-  สัญญาการเข้าร่วม

โครงการ/ใช้ Platform 
-  สัญญาที่เกี่ยวข้องกับ

ธุรกรรม P2P  

 
สัญญาระยะยาว 
 
DE (Sonnen) : PPA เฉพาะ
ในกลุ่ม Prosumer 
DE (Innogy) : 2 สัญญา 
 PPA: Innogy - Prosumer 
 PPA: Innogy - 
Consumer 

 
สัญญาระยะยาว 
 
▪ คู่สัญญา : ขึ้นกับ

เงื่อนไขของแต่ละ
โครงการ 

▪ ระยะเวลา : Long 
Term/ Short 
Term/ Daily/ ไม่
มี [Blind Bidding] 

 
สัญญาระยะยาว 

 
▪ คู่สัญญา : ขึ้นกับ

เงื่อนไขของแต่ละ
โครงการ 

▪ ระยะเวลา : Long 
Term/ Short 
Term/ Daily/ ไม่มี 
[Blind Bidding] 

 
สัญญาระยะยาว 
 
▪ คู่สัญญา : ขึ้นกับ

เงื่อนไขของแต่ละ
โครงการ 

▪ ระยะเวลา : Long 
Term/ Short 
Term/ Daily/ ไม่
มี [Blind Bidding] 

 
สัญญาระยะยาว 
 
▪ คู่สัญญา : ขึ้นกับ

เงื่อนไขของแต่ละ
โครงการ 

▪ ระยะเวลา : Long 
Term/ Short 
Term/ Daily/ ไม่
มี [Blind Bidding] 

 
สัญญาระยะยาว 

 
▪ คู่สัญญา : ขึ้นกับ

เงื่อนไขของแต่ละ
โครงการ 

▪ ระยะเวลา : Long 
Term/ Short 
Term/ Daily/ ไม่มี 
[Blind Bidding] 
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ประเภท Model โครงการอ้างอิง Specific Model Specific Model General Model General Model General Model 

การส่งคำสั่งซื้อขายและประมวลผล 

การส่งคำสัง่ซื้อขายไฟฟ้า ▪ US (Brooklyn) : ผู้ซื้อ
ผู้ขายระบุปริมาณและ
ราคา 

▪ KR (สหกรณ์พลังงานฯ) : 
ผู้ซื้อผู้ขายระบุปริมาณ 

▪ DE (Sonnen) : ผู้ซื้อระบุ
ปริมาณ 

▪ AU (Latrobe) : ผู้ซื้อระบุ
ปริมาณและราคา 

ขึ้นกับเงื่อนไขของแต่
ละโครงการ  

ขึ้นกับเงื่อนไขของแต่
ละโครงการ  

ขึ้นกับเงื่อนไขของแต่ละ
โครงการ 

ขึ้นกับเงื่อนไขของแต่
ละโครงการ 

ขึ้นกับเงื่อนไขของแต่ละ
โครงการ  

การกำหนดราคาซื้อขาย ▪ DE (Sonnen) :  
- การใช้ไฟฟ้า > Free 

electricity : จ่าย @ 
Fixed Price 

- การใช้ไฟฟ้า < Free 
electricity : รับ @ 
ราคาขายเข้าระบบ 

▪ Brooklyn : Market 
Price 

▪ Latrobe : 2nd Best 
Price 

▪ สหกรณ์พลังงานฯ : SMP 

▪ Fixed Price/ 
Market Price/ 
2nd Best Price 

▪ Free Electricity 
▪ Storage Fee 
▪ Prosumer ที่ติดตั้ง 

ESS ควรได้รับ
ผลตอบแทนใน
อัตราที่สูงกว่า 

▪ Fixed Price/ 
Market Price/ 2nd 
Best Price 

▪ Free Electricity 
▪ Storage Fee 
▪ Prosumer ที่ติดตั้ง 

ESS ควรได้รับ
ผลตอบแทนในอัตรา
ที่สูงกว่า 

▪ Fixed Price/ 
Market Price/ 
2nd Best Price 

▪ Prosumer ที่
ติดตั้ง ESS ควร
ได้รับผลตอบแทน
ในอัตราที่สูงกว่า 

▪ Fixed Price/ 
Market Price/ 
2nd Best Price 

▪ Prosumer ที่ติดตั้ง 
ESS ควรได้รับ
ผลตอบแทนใน
อัตราที่สูงกว่า 

▪ Fixed Price/ 
Market Price/ 2nd 
Best Price 

▪ Prosumer ที่ติดตั้ง 
ESS ควรได้รับ
ผลตอบแทนใน
อัตราที่สูงกว่า 

อุปกรณ์ประมวลผล  Platform +/- Blockchain Platform +/- 
Blockchain 

Platform +/- 
Blockchain 

Platform +/- 
Blockchain 

Platform +/- 
Blockchain 

Platform +/- 
Blockchain 
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ประเภท Model โครงการอ้างอิง Specific Model Specific Model General Model General Model General Model 

การส่งข้อมูลให้ DSO 

ข้อมูลกำลังการผลิตและ
ประมาณการ 
ซื้อขาย 

▪ DE : Retailer จัดส่งให้ 
DSO เพื่อกำหนดอัตรา
ค่าบริการโครงข่าย 

▪ KR (สหกรณ์พลังงานฯ) : 
RE Forecast System 

Retailer เป็นผู้จัดส่ง 
โดยรายละเอียดของ
ข้อมูล ขึ้นกับแนว
ปฏิบัติที่ DSO กำหนด 

Agent เป็นผู้จัดส่ง 
โดยรายละเอียดของ
ข้อมูล ขึ้นกับแนว
ปฏิบัติที่ DSO 
กำหนด 

Retailer เป็นผู้จัดส่ง 
โดยรายละเอียดของ
ข้อมูล ขึ้นกับแนว
ปฏิบัติที่ DSO 
กำหนด 

Agent 
เป็นผู้จัดส่ง โดย
รายละเอียดของ
ข้อมูล ขึ้นกับแนว
ปฏิบัติที่ DSO 
กำหนด 

Platform Operator 
เป็นผู้จัดส่ง โดย
รายละเอียดของ
ข้อมูล ขึ้นกับแนว
ปฏิบัติที่ DSO 
กำหนด 

ข้อมูลการซื้อขาย KR (สหกรณ์) : ล่วงหน้า 1 
วัน โดยส่งผ่านระบบของ 
KPX 

Retailer เป็นผู้จัดส่ง 
โดยรายละเอียดของ
ข้อมูล ขึ้นกับแนว
ปฏิบัติที่ DSO กำหนด 

Agent เป็นผู้จัดส่ง 
โดยรายละเอียดของ
ข้อมูล ขึ้นกับแนว
ปฏิบัติที่ DSO 
กำหนด 

Retailer เป็นผู้จัดส่ง 
โดยรายละเอียดของ
ข้อมูล ขึ้นกับแนว
ปฏิบัติที่ DSO 
กำหนด 

Agent 
เป็นผู้จัดส่ง โดย
รายละเอียดของ
ข้อมูล ขึ้นกับแนว
ปฏิบัติที่ DSO 
กำหนด 

Platform Operator 
เป็นผู้จัดส่ง โดย
รายละเอียดของ
ข้อมูล ขึ้นกับแนว
ปฏิบัติที่ DSO 
กำหนด 

การบริหารพลังงานไฟฟ้าในระบบ 

การจัดสรร (Allocate) 
ไฟฟ้า 

จัดสรรให้ชุมชนก่อนที่จะส่ง
ขายส่วนเกินให้แก่ชุมชน
ใกล้เคียงที่อยู่ในระดับฟีด
เดอร์เดียวกัน  

จัดสรรให้ชุมชนก่อนที่
จะส่งขายส่วนเกิน
ให้แก่ชุมชนใกล้เคียงที่
อยู่ในระดับฟีดเดอร์
เดียวกัน  

จัดสรรให้ชุมชน
ก่อนที่จะส่งขาย
ส่วนเกินให้แก่ชุมชน
ใกล้เคียงที่อยู่ใน
ระดับฟีดเดอร์
เดียวกัน  

จัดสรรให้ชุมชนก่อนที่
จะส่งขายส่วนเกิน
ให้แก่ชุมชนใกล้เคียง
ที่อยู่ในระดับฟีดเดอร์
เดียวกัน  

จัดสรรให้ชุมชนก่อนที่
จะส่งขายส่วนเกิน
ให้แก่ชุมชนใกล้เคียง
ที่อยู่ในระดับฟีดเดอร์
เดียวกัน  

จัดสรรให้ชุมชน
ก่อนที่จะส่งขาย
ส่วนเกินให้แก่ชุมชน
ใกล้เคียงที่อยู่ใน
ระดับฟีดเดอร์
เดียวกัน  

ศักยภาพในการจัดหา
พลังงานเพื่อรองรับความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าของลูกค้า 

Retailer Retailer  Agent ต้อง
ประสานงานกับ 
Retailer 

Retailer Agent ต้อง
ประสานงานกับ 
Retailer 

Platform Operator 
ต้องประสานงานกับ 
Retailer 
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ประเภท Model โครงการอ้างอิง Specific Model Specific Model General Model General Model General Model 

การจัดหาไฟฟ้าเพื่อรักษา
สมดุลของระบบ  

TSO และ DSO TSO และ DSO TSO และ DSO TSO และ DSO TSO และ DSO TSO และ DSO 

ธุรกรรมการชำระเงิน  

การเก็บข้อมูลจากมิเตอร์ Retailer Retailer ขึ้นกับเงื่อนไข TPA Retailer ขึ้นกับเงื่อนไข TPA ขึ้นกับเงื่อนไข TPA 

การออกใบแจ้งหนี้และ
เรียกเก็บค่าไฟฟ้า 

1 ฉบับ รวมธุรกรรม P2P 1 ฉบับ รวมธุรกรรม 
P2P 

1 ฉบับ รวมธุรกรรม 
P2P หรือ 
2 ฉบับ แยกธุรกรรม 
P2P 

1 ฉบับ รวมธุรกรรม 
P2P 

1 ฉบับ รวมธุรกรรม 
P2P หรือ 
2 ฉบับ แยกธุกรรม 
P2P 

1 ฉบับ รวมธุรกรรม 
P2P หรือ 
2 ฉบับ แยกธุกรรม 
P2P 

หมายเหตุ : ความหมายของอักษรย่อ 
AU หมายถึง ประเทศออสเตรเลีย 
DE หมายถึง ประเทศเยอรมนี 
KR หมายถึง ประเทศเกาหลีใต้ 
US หมายถึง ประเทศสหรัฐอเมริกา มลรัฐนิวยอร์ค 
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6.3.4.3 รูปแบบธุรกิจสำหรับชุมชนขนาดใหญ่ 

สถาบันฯ ออกแบบรูปแบบการซื้อขายสำหรับชุมชนขนาดใหญ่เป็น 2 กลุ่ม ดังนี ้

1. Specific Model 

หลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงค์หลักในการออกแบบธุรกิจสำหรับกลุ่มนี้ คือ การเพิ่มขอบเขตอำนาจดำเนินการให้
กลุ่มไมโครกริด ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพในการบริหารพลังงานในระดับที่ค่อนข้างสูงให้สามารถทำธุรกรรมซื้อ
ขายไฟฟ้าแบบ P2P ได้ สถาบันฯ จึงกำหนดเงื่อนไขเฉพาะ (Specific Condition) เพิ่มเติมจากเกณฑ์ขนาด
พื้นที่และการจัดสรรพลังงานไฟฟ้าให้มีความสูญเสียน้อยที่สุด  กล่าวคือ รูปแบบการบริหารพลังงานในพื้นที่
จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของการบริหารจัดการแบบไมโครกริด จึงเรียกชื่อรูปแบบธุรกิจนี้ว่า “Microgrid 
Model” โดยสถาบันฯ รวบรวมตัวอย่างคำนิยามของไมโครกริดเพื่อเป็นข้อมูลโดยสังเขป ดังนี ้

“ระบบไมโครกริด (Microgrid) คือระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ (Low Voltage) หรือแรงดัน
ระดับกลาง (Medium Voltage) ที่มีขนาดเล็กซึ่งได้มีการรวมระบบผลิตไฟฟ้า โหลดไฟฟ้า ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ระบบกักเก็บพลังงาน และระบบควบคุมอัตโนมัติเข้าไว้ด้วยกัน ส่วนประกอบต่างๆ 
ที่กล่าวมาในข้างต้นจะสามารถทำงานสอดประสานกันเปรียบเสมือนเป็นระบบเดียว โดยทั่วไปแล้วไมโครกริด
จะเชื่อมต่ออยู่กับระบบโครงข่ายไฟฟ้าหลัก (Main Grid) ในกรณีปกติระบบไมโครกริดจะทำหน้าที่บริหาร
จัดการการผลิตและการใช้ไฟฟ้าในระบบไมโครกริดให้เป็นไปอย่างเหมาะสม โดยเน้นการผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้งาน
เองภายในระบบไมโครกริดเป็นหลักและใช้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าหลักเพื่อเสริมความมั่นคง นั่นคือ มีการ
แลกเปลี่ยนไฟฟ้าส่วนเกินหรือส่วนขาดกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าหลัก อย่างไรก็ตามระบบไมโครกริดสามารถ
แยกตัวเป็นอิสระ (Islanding) จากระบบโครงข่ายไฟฟ้าหลักได้ในสภาวะที่จำเป็น” [7] 

“ระบบไมโครกริดคือ การต่อเชื่อมแหล่งผลิตไฟฟ้าที่ได้จากพลังงานทดแทน เช่น พลังงานลม 
พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานชีวมวลหรือกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กที่มีอยู่ในแต่ละครัวเรือนหรือในแต่ละชุมชน
เข้าสู่ระบบไฟฟ้า ที่เป็นระบบสายส่งแรงดันต่ำเพื่อจ่ายให้แก่กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าที่อยู่ไม่ไกลจากกัน  ทำให้มีระบบ
จำหน่ายไฟฟ้าสำหรับจ่ายโหลดกลุ่มย่อยมีมากกว่า 1 แหล่งการผลิตไฟฟ้า โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นการบูรณ
การระบบไฟฟ้าที่ใช้ในปัจจุบันที่เป็นการผลิตกระแสไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่มาเข้าสู่ระบบสายส่งแรงดัน
สูงแล้วมาสู่ผู้ใช้เพียงทางเดียว โดยหลักการสำคัญของการผลิตไฟฟ้าในระบบไมโครกริดคือการสร้างสมดุล
ระหว่างการผลิตไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากดังกล่าวข้างต้น ให้พอดีกับภาระทางไฟฟ้าภายในไม
โครกริด ทำให้กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าในระดับครัวเรือนหรือกลุ่มอาคาร หมู่บ้านชุมชน สามารถนำระบบไฟฟ้าขนาดเล็ก
อื่นมาใช้เพื่อผลิตไฟฟ้า ขณะเดียวกันไมโครกริดยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าในโครงข่ายไฟฟ้าขนาดใหญ่
เดิมได้ด้วย ภายใต้แนวคิดระบบไมโครกริดนี้ทั้งแหล่งกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กและโหลดภายในพื้นที่จะถูกมอง
รวมเป็นระบบอิสระขนาดเล็กระบบหนึ่ง แหล่งกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กส่วนใหญ่ในระบบนี้จะต้องประกอบขึ้น
จากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลังเพื่อความยืดหยุ่นในการทำงานและการควบคุม ในสภาวะที่เกิดความผิดปกติ
ขึ้นในระบบไฟฟ้ากำลังหลัก (Grid) ไมโครกริดจะสามารถปลดตัวเองออกจากระบบไฟฟ้ากำลังหลักและทำงาน
ในแบบผลิตและส่งกำลังไฟฟ้าภายในพื้นที่ (Island) ได้อย่างอัตโนมัติและสามารถเชื่อมต่อกลับเข้าไปกับระบบ
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ไฟฟ้ากำลังหลักได้เมื่อความผิดปกติในระบบไฟฟ้ากำลังหลักได้รับการแก้ไขไปแล้ว โดยแนวคิดนี้ ไมโครกริดจะ
ถูกมองเป็นระบบควบคุมหน่วยหนึ่งจากระบบไฟฟ้า เนื่องจากไมโครกริดไม่ได้มุ่งหมายเพื่อการขายไฟฟ้าเข้ากับ
ระบบไฟฟ้ากำลังหลัก หากแต่มุ่งเน้นการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่ของตัวเอง การเพิ่มขึ้นของไมโครกริด
จะไม่ทำให้เกิดปัญหากับระบบไฟฟ้ากำลังหลัก ในขณะเดียวกันก็ช่วยเสริมความมั่นคงของการส่งจ่ายไฟฟ้า 
รวมทั้งความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าและคุณภาพไฟฟ้าในพื้นที่ของไมโครกริดความต้องการเสริมความมั่นคง
ทางพลังงานของประเทศก็จะได้รับการตอบสนอง ขณะที่ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการผลิตไฟฟ้าก็น้อยลง
จากการใช้พลังงานหมุนเวียน และประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยรวมที่เพิ่มขึ้น” [8]  

ภายใต้รูปแบบ Microgrid Model น้ี สถาบันฯ แบ่งรูปแบบธุรกิจเป็น 2 ลักษณะตามประเภท
ตัวกลางที่บริหารโครงการ คือ 

1.1. รูปแบบที่บริหารงานโดย Retailer ซึ่งเรียกว่า “Microgrid - Retailer”  

1.2. รูปแบบที่บริหารงานโดย Agent ซึ่งเรียกว่า “Microgrid - Agent” โดยที่ Agent จะ
เป็นผู้ประสานงานกับ Retailer ในส่วนการจัดหาพลังงานไฟฟ้าให้เพียงพอกับความต้องการ การส่งข้อมูลให้ 
Retailer ประกอบการบริหารสมดุลพลังงาน และ การจัดทำใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า 

โดยที่ตัวกลางประเภท Broker และ Platform Operator ไม่อยู่ในขอบเขตการพิจารณาด้วย
เหตุผลเดียวกับที่ได้กล่าวไว้ในหัวข้อของ ESS Community Model 

หลักการดำเนินงานที่สำคัญ อ้างอิงหลักการเดียวกับการบริหารงานของ ESS Community 
Model/ Community Model โดยมีความแตกต่างกันเพียงขอบเขตพื้นที่ ซึ่งกรณีของ Microgrid Model จะ
สามารถส่งไฟฟ้าระหว่างระบบสถานีไฟฟ้าย่อยได ้โดยที่ Prosumer และผู้ใช้ไฟฟ้าที่เป็นสมาชิกของไมโครกริด
จะมีความหลากหลายในรูปแบบการใช้ไฟฟ้า (Load) ระบบการผลิตพลังงาน (Generation) และระบบการ
บริหารจัดการพลังงาน (Energy Management System) ทำให้การบริหารงานของตัวกลางจะมีความซับซ้อน
ในทางเทคนิคที่สูงกว่าการบริหารงานในรูปแบบของ ESS Community Model/ Community Model 

กลุ่มเป้าหมาย 

กล ุ ่มน ิคมอ ุตสาหกรรมท ี ่ม ี ร ูปแบบการบร ิหารงานในล ักษณะไมโครกร ิด อยู่ แล้ ว 
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัย หน่วยงานราชการต่างๆ เป็นต้น 

2. General Model 

หลักการและเหตุผล 

หลักการดำเนินงานภายใต้ร ูปแบบธุรกิจประเภทนี ้ครอบคลุมเกณฑ์ทั ่วไป  (General 
Condition) คือ ขนาดพื้นที่เป็นชุมชนขนาดใหญ่ ในลักษณะที่เป็นตลาดซื้อขายไฟฟ้า (Marketplace) จึง
เรียกชื่อรูปแบบธุรกิจนี้ว่า “Marketplace Model” โดยแบ่งเป็น 3 ลักษณะตามประเภทตัวกลางที่บริหาร
โครงการ  

2.1. รูปแบบที่บริหารงานโดย Retailer ซึ่งเรียกว่า “Marketplace - Retailer”  
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2.2. รูปแบบที่บริหารงานโดย Agent ซึ่งเรียกว่า “Marketplace - Agent” โดยที่ Agent จะ
เป็นผู้ประสานงานกับ Retailer ในส่วนการจัดหาพลังงานไฟฟ้าให้เพียงพอกับความต้องการ การส่งข้อมูลให้ 
Retailer ประกอบการบริหารสมดุลพลังงาน และ การจัดทำใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า 

2.3. รูปแบบที่บริหารงานโดย Platform Operator ซึ่งเรียกว่า “Marketplace - Platform 
Operator” โดยที่ Platform Operator จะเป็นผู้ประสานงานกับ Retailer ในส่วนการจัดหาพลังงานไฟฟ้า
ให้เพียงพอกับความต้องการ การส่งข้อมูลให้ Retailer ประกอบการบริหารสมดุลพลังงาน และ การจัดทำใบ
แจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า 

หลักการดำเนินงาน อ้างอิงหลักการเดียวกับการบริหารงานของ ESS Community Model/ 
Community Model โดยมีความแตกต่างกันเพียงขอบเขตพื้นที่  ซึ ่งกรณีของ Marketplace Model จะ
สามารถส่งไฟฟ้าระหว่างระบบสถานีไฟฟ้าย่อยได ้

กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้า และ Prosumer ทั่วประเทศ โดยมุ่งเน้นกลุ่มที่ให้ความสนใจกับการบริหาร
ต้นทุนพลังงาน การให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม และมีความคุ้นเคยกับการซื้อขายสินค้าผ่านออนไลน ์

รายละเอียดการออกแบบหลักการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน ดังแสดงในตารางที่ 6-9 
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ตาราง 6-9 สรุปรายละเอียดขั้นตอนดำเนินงานหลัก - ข้อเสนอรูปแบบธุรกิจสำหรับชุมชนขนาดใหญ ่

ประเภท Model โครงการอ้างอิง Specific Model Specific Model General Model General Model General Model 

ชื่อย่อของรูปแบบธุรกิจ  Microgrid 
- Retailer 

Microgrid 
- Agent 

Marketplace 
- Retailer 

Marketplace 
- Agent 

Marketplace 
- Platform Operator 

Design Criteria  Model 7 Model 8 Model 9 Model 10 Model 11 

1) ขอบเขตพื้นที่  สามารถส่งไฟฟ้าระหว่างระบบสถานีไฟฟ้าย่อย สามารถส่งไฟฟ้าระหว่างระบบสถานีไฟฟ้าย่อย 

2) ทางเลือกในการซื้อไฟฟ้า  One-to-One Many-to-One One-to-One Many-to-One Many-to-One 

 ประเภทของตัวกลาง Retailer 
Retailer + Agent 

Retailer + Platform 
Operator 

Retailer 
 

Retailer + Agent Retailer Retailer + Agent 
 

Retailer + Platform 
Operator 

3) เงื่อนไขระบบกักเก็บ
พลังงาน 

 Optional Optional Optional Optional Optional 

เงื่อนไขเฉพาะโครงการ 
  

KR (Campus) : ทุก
มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ
ต้องเป็นระบบไมโครกริด โดย
ใช้ประโยชน์จากการบริหาร
โหลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่
แตกต่างกัน 

ต้องมีระบบการ
บริหารพลังงานแบบ
ไมโครกริด 

ต้องมีระบบการ
บริหารพลังงานแบบ
ไมโครกริด 

- - - 

การเข้าร่วมโครงการและนิติกรรม 

ช่องทางการเข้าร่วมธุรกรรม ตามช่องทางที่กำหนด ตามช่องทางที่กำหนด ตามช่องทางที่กำหนด ตามช่องทางที่
กำหนด 

ตามช่องทางที่
กำหนด 

ตามช่องทางที่กำหนด 
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ประเภท Model โครงการอ้างอิง Specific Model Specific Model General Model General Model General Model 

การคัดเลือกผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ตัวกลางประเมินศักยภาพการ
ผลิต และความต้องการใช้ไฟฟ้า 
เพื่อกำหนดเพดานการเสนอ
ขายไฟฟ้าของ Prosumer 

Retailer ประเมิน
ศักยภาพการผลิต 
และความต้องการใช้
ไฟฟ้า เพื่อกำหนด
เพดานการเสนอขาย
ไฟฟ้าของ Prosumer  

Agent ประเมิน
ศักยภาพการผลิต 
และความต้องการใช้
ไฟฟ้า เพื่อกำหนด
เพดานการเสนอขาย
ไฟฟ้าของ Prosumer  

Retailer ประเมิน
ศักยภาพการผลิต 
และความต้องการใช้
ไฟฟ้า เพื่อกำหนด
เพดานการเสนอขาย
ไฟฟ้าของ 
Prosumer 
 

Agent 
ประเมินศักยภาพ 
การผลิต และความ
ต้องการใช้ไฟฟ้า เพื่อ
กำหนดเพดานการ
เสนอขายไฟฟ้าของ 
Prosumer 

Platform Operator 
ประเมินศักยภาพ 
การผลิต และความ
ต้องการใช้ไฟฟ้า เพื่อ
กำหนดเพดานการ
เสนอขายไฟฟ้าของ 
Prosumer 

นิติกรรม 
-  สัญญาการเข้าร่วม

โครงการ/ใช้ Platform 
-  สัญญาที่เกี่ยวข้องกับ

ธุรกรรม P2P 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
สัญญาระยะยาว 
 
NL : 2 สัญญา 
 PPA: Retailer - Prosumer 
 PPA: Retailer - Consumer 

 
สัญญาระยะยาว 
 
▪ คู่สัญญา : ขึ้นกับ

เงื่อนไขของแต่ละ
โครงการ 

▪ ระยะเวลา : Long 
Term/ Short 
Term/ Daily/ ไม่
มี [Blind 
Bidding] 

 
สัญญาระยะยาว 
 
▪ คู่สัญญา : ขึ้นกับ

เงื่อนไขของแต่ละ
โครงการ 

▪ ระยะเวลา : Long 
Term/ Short 
Term/ Daily/ ไม่มี 
[Blind Bidding] 

 
สัญญาระยะยาว 
 
▪ คู่สัญญา : 

ขึ้นกับเงื่อนไข
ของแต่ละ
โครงการ 

▪ ระยะเวลา : 
Long Term/ 
Short Term/ 
Daily/ ไม่มี 
[Blind 
Bidding] 

 
สัญญาระยะยาว 
 
▪ คู่สัญญา : ขึ้นกับ

เงื่อนไขของแต่ละ
โครงการ 

▪ ระยะเวลา : Long 
Term/ Short 
Term/ Daily/ ไม่
มี [Blind 
Bidding] 

 
สัญญาระยะยาว 
 
▪ คู่สัญญา : ขึ้นกับ

เงื่อนไขของแต่ละ
โครงการ 

▪ ระยะเวลา : Long 
Term/ Short 
Term/ Daily/ ไม่มี 
[Blind Bidding] 
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ประเภท Model โครงการอ้างอิง Specific Model Specific Model General Model General Model General Model 

การส่งคำสั่งซื้อขายและประมวลผล 

การส่งคำสัง่ซื้อขายไฟฟ้า ▪ KR (Campus) ผู้ซื้อผู้ขาย
ระบุปริมาณและราคา 

▪ NL (Powerpeers) : ผู้ซื้อ
มีสิทธิ์เลือกผู้ขายไฟฟ้า 10 
ราย 

▪ NL (Vandebron), DE 
(Tal.mak) ผู้ซื้อมีสิทธิ์เลือก 
Energy Mix 
 

ขึ้นกับเงื่อนไขของแต่
ละโครงการ  

ขึ้นกับเงื่อนไขของแต่ละ
โครงการ  

ขึ้นกับเงื่อนไขของแต่
ละโครงการ 

ขึ้นกับเงื่อนไขของแต่
ละโครงการ 

ขึ้นกับเงื่อนไขของแต่ละ
โครงการ  

การกำหนดราคาซื้อขาย ▪ KR (Campus) : Market 
Price  

▪ NL (Powerpeers) : 
Fixed Price 

▪ NL (Vandebron) : ผู้ขาย
กำหนดราคาเอง 

▪ Fixed Price/ 
Market Price/ 
2nd Best Price 

▪ Fixed Price/ 
Market Price/ 2nd 
Best Price 

▪ Fixed Price/ 
Market Price/ 
2nd Best Price 

▪ Prosumer ที่
ติดตั้ง ESS ควร
ได้รับ
ผลตอบแทนใน
อัตราที่สูงกว่า 

▪ Fixed Price/ 
Market Price/ 
2nd Best Price 

▪ Prosumer ที่
ติดตั้ง ESS ควร
ได้รับ
ผลตอบแทนใน
อัตราที่สูงกว่า 
 

▪ Fixed Price/ 
Market Price/ 2nd 
Best Price 

▪ Prosumer ที่ติดตั้ง 
ESS ควรได้รับ
ผลตอบแทนใน
อัตราที่สูงกว่า 

อุปกรณ์ประมวลผล 
 
 
  

Platform +/- Blockchain Platform +/- 
Blockchain 
 
 
 

Platform +/- 
Blockchain 

Platform +/- 
Blockchain 

Platform +/- 
Blockchain 

Platform +/- 
Blockchain 
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การส่งข้อมูลให้ DSO 

ข้อมูลกำลังการผลิตและ
ประมาณการ 
ซื้อขาย 

▪ NL : Retailer จัดส่งให้ 
DSO เพื่อกำหนดอัตรา
ค่าบริการโครงข่าย 

▪ KR (Campus) : RE 
Forecast System & 
Plan การเดินระบบผลิต
และ ESS 

Retailer เป็นผู้จัดส่ง 
โดยรายละเอียดของ
ข้อมูล ขึ้นกับแนว
ปฏิบัติที่ DSO 
กำหนด 

Agent เป็นผู้จัดส่ง 
โดยรายละเอียดของ
ข้อมูล ขึ้นกับแนว
ปฏิบัติที่ DSO 
กำหนด 

Retailer เป็นผู้จัดส่ง 
โดยรายละเอียดของ
ข้อมูล ขึ้นกับแนว
ปฏิบัติที่ DSO 
กำหนด 

Agent 
เป็นผู้จัดส่ง โดย
รายละเอียดของ
ข้อมูล ขึ้นกับแนว
ปฏิบัติที่ DSO 
กำหนด 

Platform Operator 
เป็นผู้จัดส่ง โดย
รายละเอียดของ
ข้อมูล ขึ้นกับแนว
ปฏิบัติที่ DSO 
กำหนด 

ข้อมูลการซื้อขาย  Retailer เป็นผู้จัดส่ง 
โดยรายละเอียดของ
ข้อมูล ขึ้นกับแนว
ปฏิบัติที่ DSO 
กำหนด 

Agent เป็นผู้จัดส่ง 
โดยรายละเอียดของ
ข้อมูล ขึ้นกับแนว
ปฏิบัติที่ DSO 
กำหนด 

Retailer เป็นผู้จัดส่ง 
โดยรายละเอียดของ
ข้อมูล ขึ้นกับแนว
ปฏิบัติที่ DSO 
กำหนด 

Agent 
เป็นผู้จัดส่ง โดย
รายละเอียดของ
ข้อมูล ขึ้นกับแนว
ปฏิบัติที่ DSO 
กำหนด 

Platform Operator 
เป็นผู้จัดส่ง โดย
รายละเอียดของ
ข้อมูล ขึ้นกับแนว
ปฏิบัติที่ DSO 
กำหนด 

การบริหารพลังงานไฟฟ้าในระบบ 

การจัดสรร (Allocate) 
ไฟฟ้า 

จัดสรรให้ชุมชนก่อนที่จะส่งขาย
ส่วนเกินไปสู่พื้นที่อื่น 

จัดสรรให้ชุมชนก่อนที่
จะส่งขายส่วนเกินไปสู่
พื้นที่อื่น 

จัดสรรให้ชุมชนก่อนที่
จะส่งขายส่วนเกินไปสู่
พื้นที่อื่น 

จัดสรรให้ชุมชน
ก่อนที่จะส่งขาย
ส่วนเกินไปสู่พื้นที่อื่น 

จัดสรรให้ชุมชน
ก่อนที่จะส่งขาย
ส่วนเกินไปสู่พื้นที่อื่น 

จัดสรรให้ชุมชนก่อนที่
จะส่งขายส่วนเกินไปสู่
พื้นที่อื่น 

ศักยภาพในการจัดหา
พลังงานเพื่อรองรับความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าของลูกค้า 

Retailer Retailer 
 

Agent ต้อง
ประสานงานกับ 
Retailer 

Retailer Agent ต้อง
ประสานงานกับ 
Retailer 

Platform Operator 
ต้องประสานงานกับ 
Retailer 
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ประเภท Model โครงการอ้างอิง Specific Model Specific Model General Model General Model General Model 

การจัดหาไฟฟ้าเพื่อรักษา
สมดุลของระบบ 

TSO และ DSO TSO และ DSO TSO และ DSO TSO และ DSO TSO และ DSO TSO และ DSO 

ธุรกรรมการชำระเงิน  

การเก็บข้อมูลจากมิเตอร์ Retailer Retailer ขึ้นกับเงื่อนไข TPA Retailer ขึ้นกับเงื่อนไข TPA ขึ้นกับเงื่อนไข TPA 

การออกใบแจ้งหนี้และเรียก
เก็บค่าไฟฟ้า 

1 ฉบับ รวมธุรกรรม P2P 1 ฉบับ รวมธุรกรรม 
P2P 

1 ฉบับ รวมธุรกรรม 
P2P หรือ 
2 ฉบับ แยกธุรกรรม 
P2P 

1 ฉบับ รวมธุรกรรม 
P2P 

1 ฉบับ รวมธุรกรรม 
P2P หรือ 
2 ฉบับ แยกธุกรรม 
P2P 

1 ฉบับ รวมธุรกรรม 
P2P หรือ 
2 ฉบับ แยกธุกรรม 
P2P 

หมายเหตุ : ความหมายของอักษรย่อ 
NL หมายถึง ประเทศเนเธอร์แลนด์ 
KR หมายถึง ประเทศเกาหลีใต้ 
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6.4 การออกแบบเครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินความเป็นไปได้ของรูปแบบธุรกิจ 

ในการคัดกรองรูปแบบธุรกิจตามข้อเสนอข้างต้นทั้ง 11 รูปแบบ เพื่อจัดลำดับรูปแบบธุรกิจที่มีความ
เป็นไปได้ในกรอบเวลาต่างๆ สถาบันฯ กำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี ้ 

วัตถุประสงค์ : เพื่อคัดกรองรูปแบบธุรกิจที่มีความเป็นไปได้มากที่สุด 3 ลำดับแรกในมุมมองทางธุรกิจ 
(Business View Point) เพื่อการจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานในภาพรวม (High Level Work Flow) โดยจะ
ใช้รูปแบบธุรกิจที่มีความเป็นไปได้สูงสุด 3 ลำดับแรกเป็นข้อมูลฐานในการวิเคราะห์แนวทางการกำกับดูแล อัน
รวมถึงการแก้ไขในประเด็นกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะกล่าวถึงต่อไปในบทที่ 7  

วิธีการเก็บข้อมูล : การประชุมกลุ่มย่อยเชิงปฏิบัติการ (Focus Group) จากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมีส่วน
เกี่ยวข้องในกิจการไฟฟ้า ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากภาครัฐ เอกชน และผู้ทรงคุณวุฒิ  

กระบวนการที่ใช้เก็บข้อมูล : ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลัก คือ  

1. การรวบรวมข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินธุรกรรมซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P และมีนัยสำคัญต่อการ
จัดลำดับความเป็นไปได้ของรูปแบบธุรกิจ โดยกำหนดกรอบแนวคิดตามหลักเกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ 
(Feasibility Analysis) ซึ่งจะครอบคลุมปัจจัยในระดับมหภาค ปัจจัยทางด้านเทคนิค ปัจจัยทางด้านพาณิชย์ 
ปัจจัยทางการเงิน และประเด็นอื่นๆ โดยที่ไม่นำปัจจัยทางด้านกฎหมายมาพิจารณาดังที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น 
โดยใช้การทำกิจกรรมที่เรียกว่า Post-it Activity ในการรวบรวมข้อมูล สรุปขั้นตอน ดังนี ้

1.1. การรวบรวมประเด็นที่ควรนำไปใช้ในการจัดลำดับรูปแบบธุรกิจ : ผู้เชี่ยวชาญจะได้รับ Post-it 
ให้เขียนข้อเสนอ และนำไปติดที่บอร์ดซึ่งแยกตามหัวข้อของการประเมินความเป็นไปได้ ดังแสดงในรูปที่ 6-10 

 

รูปที ่6-10 กิจกรรม Post-it 

1.2. การจัดกลุ่มข้อเสนอตามที่ผู ้เชี ่ยวชาญ เพื่อตัดประเด็นที่ซ้ำกัน และรวบประเด็นที่มีความ
เกี่ยวข้องกันให้เป็นเรื่องเดียวกัน  

1.3. การจัดลำดับความสำคัญของแต่ละปัจจัย เพื่อคัดกรองประเด็นที่ไม่มีผลต่อการจัดลำดับความ
เป็นไปได้ของรูปแบบธุรกิจออกไป ผู้เชี่ยวชาญแต่ละรายจะได้รับสติ๊กเกอร์ 25 ดวง เพื่อให้คะแนนความสำคัญ
ของแต่ละปัจจัย 

2. การจัดทำตารางการประเมินผลความเป็นไปได้ของรูปแบบธุรกิจ โดยนำประเด็นที่เป็นข้อสรุปจาก
ข้อ 1 มาจัดทำเป็นตาราง ดังแสดงในตารางที่ 6-10 โดยสรุปวิธีการดำเนินการ ดังนี้ 
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2.1. วิเคราะห์ผู้ได้ประโยชน ์และ ผู้เสียประโยชน ์ของแต่ละปัจจัย 

2.2. กำหนดคำอธิบายระดับคะแนน [A] ของแต่ละปัจจัย  

ตารางที ่6-10 ตารางการประเมินความเป็นไปได้ของรูปแบบธุรกิจ 

แนวคิด  ปัจจัย 
ผู้ได้

ประโยชน์ 
ผู้เสียผล 
ประโยชน์ 

ระดับคะแนน (Rating) [A] 
น้ำหนัก 

[B] 

คะแนน 
1  

โอกาสเกิด
ต่ำ 

2 
โอกาสเกิด
ปานกลาง 

3  
โอกาสเกิด

สูง 
Model 

Macro factor  
(ระดับมหภาค) 

ปัจจัยที ่1 Party X Party Y คำอธิบาย คำอธิบาย คำอธิบาย  ค่าเฉลี่ย [A] x [B] 

Technical  
(ด้านเทคนิค) 

… … … … … …  … 

Commercial  
(ด้านพาณิชย์) 

… … … … … …  … 

Financial  
(ด้านการเงิน) 

… … … … … …  … 

Others  
(อื่นๆ) 

ปัจจัยที ่n Party Z Party Y คำอธิบาย คำอธิบาย คำอธิบาย 
 

ค่าเฉลี่ย [A] x [B] 

คะแนน ผลรวม 

 
3. ผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านลงคะแนนในแต่ละปัจจัย ในทุกรูปแบบธุรกิจ โดยที่ 

3.1. การประเมินทางเลือกในการซื้อไฟฟ้าแบบ One-to-One จะเป็นการประเมินบนศักยภาพของ 
Retailer ในขณะที่การประเมินทางเลือกในการซื้อไฟฟ้าแบบ Many-to-One จะเป็นการประเมินบนศักยภาพ
ของตัวกลาง คือ Agent หรือ Platform Operator 

3.2. ต้องระบุระดับคะแนน [A] ในแต่ละปัจจัย ซึ่งแบ่งเป็น 3 ระดับตั้งแต่ 1-3 

3.3. ต้องระบุค่าน้ำหนัก [B] ของแต่ละปัจจัย ซึ่งแบ่งเป็น 5 ระดับตั้งแต่ 1-5 

3.4. คะแนนของแต่ละปัจจัย คำนวณจาก [A] x [B] 

4. การประมวลผล ผลการลงคะแนนของผู้เชี่ยวชาญในแต่ละปัจจัยถูกนำมาคำนวณเป็นค่าเฉลี่ย โดยที่  

4.1. รูปแบบธุรกิจที่ผลรวมคะแนนสูง หมายถึง รูปแบบธุรกิจนั้นมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดได้ภายใน
กรอบเวลาระยะสั้นหรือระยะกลาง  

4.2. รูปแบบธุรกิจที่ผลรวมคะแนนต่ำกว่า หมายถึง รูปแบบธุรกิจนั้นมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น
ภายในกรอบเวลาระยะกลางหรือระยะยาว ซึ่งอาจจะต้องใช้รอให้กระบวนการอื่นๆ ที่เป็นข้อจำกัดนั้นได้ถูก
แก้ไข เพิ่มเติมให้เรียบร้อยก่อน 
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6.5 ผลการประเมินความเป็นไปได้ของรูปแบบธุรกิจ จากงานประชุมกลุ่มย่อยเชิงปฏิบัติการ 

สถาบันฯ ได้จัดงานประชุมกลุ่มย่อยเชิงปฏิบัติการ “ปัจจัยที่เหมาะสมในการพิจารณารูปแบบการซื้อ
ขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ของประเทศไทย” เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563 โดยมีผู้เชี่ยวชาญ
จากหลายภาคส่วนที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันดังกล่าว สรุปกิจกรรมที่สำคัญ ดังนี ้

1. Post-it Activity จากรูปที่ 6-11 แสดงให้เห็นถึงกิจกรรมที่ผู้เชี่ยวชาญเสนอปัจจัยที่นำมาใช้ในการ
พิจารณาจัดลำดับความเป็นไปได้ของรูปแบบธุรกิจโดยเขียนอธิบายลงใน Post-it แนะนำไปติดในกระดาน
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง และกิจกรรมการสติ๊กเกอร์เพื่อจัดลำดับความสำคัญของแต่ละปัจจัย 

   

รูปที่ 6-11 ภาพกิจกรรม Post-it 

2. การลงคะแนนในตารางการประเมินผลความเป็นไปได้ของรูปแบบธุรกิจ สรุปปัจจัยที่นำมาใช้เป็น
เกณฑ์ในการประเมินทั้งสิ้น 32 ปัจจัย ดังแสดงในตารางที่ 6-11 

ปัจจัยระดับมหภาค :  นโยบายด้านอุตสาหกรรมไฟฟ้า  1 ปัจจัย 
ปัจจัยทางเทคนิค :  ความพร้อมของอุปกรณ์และระบบปฏิบัติการ  4 ปัจจัย 
 บทบาทในการสนับสนุนการบริหารระบบไฟฟ้า  4 ปัจจัย 
ปัจจัยทางด้านพาณิชย ์:  คุณค่าที่ผู้เล่นใหม่สร้างให้แก่กิจการไฟฟ้า  5 ปัจจัย 
ปัจจัยทางการเงิน :  รายได้/ ผลประโยชน ์  8 ปัจจัย 
 ต้นทุน/ ภาระค่าใช้จ่าย  9 ปัจจัย 
ปัจจัยอื่นๆ :   1 ปัจจัย 
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ตารางที ่6-11 ตารางที่ใช้ในการทำ Focus Group 

แนวคิด  ข้อ ปัจจัย 
ผู้ได้

ประโยชน์ 
ผู้เสีย

ผลประโยชน์ 

ระดับคะแนน (Rating) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

1 = โอกาสเกิดต่ำ 2 = โอกาสเกิดปาน
กลาง 

3 = โอกาสเกิดสูง Model X 

นโยบายด้านอุตสาหกรรม
ไฟฟ้า 
(Policy - Power Sector) 

1 การปฏิรูปโครงสร้าง
อุตสาหกรรมไฟฟ้าในระดับค้า
ปลีก 

ประเทศ ประเทศ ต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงใน

ระดับการเปิดเสรีใน
ระดับจำหน่ายไฟฟ้า

แบบค้าปลีก 

ต้องมีการเปลี่ยนแปลง
ในระดับการเพิ่มตัวกลาง 

(เช่น ตัวกลาง, 
ผู้ดำเนินการ
แพลตฟอร์ม) 

ไม่จำเป็นต้องมีการ
เปลี่ยนแปลง
โครงสร้าง 

    
ความพร้อมของอุปกรณ์ และ 
ระบบปฏิบัติการสนับสนุน 

2.1 ความพร้อมของอุปกรณ์
ตรวจวัด สมาร์ทมิเตอร ์: 
AMR/AMI  

DSO Prosumer ต้องใช้สมาร์ทมิเตอร์
ควบคู่กับ AMI 

ต้องใช้สมาร์ทมิเตอร์
ควบคู่กับ AMR 

สามารถใช้ระบบ
มิเตอร์เดิมได ้(จาน

หมุน)     
  2.2 ข้อกำหนดให้ต้องติดตั้งระบบกัก

เก็บพลังงาน (ESS) 
DSO Prosumer / 

ตัวกลาง 
ต้องติดตั้ง ESS 
(Mandatory)  

ติดต้ัง ESS ตามความ
สมัครใจ (Voluntarily) 

ไม่จำเป็นต้องติดตั้ง 
ESS 

    
  2.3 ระบบไมโครกริด (MG) DSO Prosumer / 

ตัวกลาง 
ระบบไมโครกริดเต็ม

รูปแบบ + 
Islanding แบบ 
full services 

ภายในกรอบเวลา 

ระบบไมโครกริดบาง
ส่วน 

+ Islanding แบบ 
critical services 
ภายในกรอบเวลา 

ไม่เป็นระบบไมโครก
ริด 

    
  2.4 ความเชื่อมโยงของระบบ

เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ICT)  

DSO ตัวกลาง ต้องใช้ระบบ ICT ที่
ครอบคลุม

ระดับประเทศ 

ต้องใช้ระบบ ICT ที่
ครอบคลุมเฉพาะพื้นที่

ซื้อขายไฟฟ้า 

ไม่ต้องใช้ระบบ ICT 
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แนวคิด ข้อ ปัจจัย 
ผู้ได้

ประโยชน์ 
ผู้เสีย

ผลประโยชน์ 

ระดับคะแนน (Rating) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

1 = โอกาสเกิดต่ำ 2 = โอกาสเกิดปาน
กลาง 

3 = โอกาสเกิดสูง Model X 

บทบาทในการสนับสนุนการ
บริหารระบบไฟฟ้าของประเทศ 

2.5 การมีส่วนช่วยเสริมความมั่นคง
ของระบบไฟฟ้า 

DSO Prosumer / 
ตัวกลาง 

สามารถช่วยเสริม
ความมั่นคงระบบ

ไฟฟ้าได้เต็ม
ศักยภาพ - มี ESS 

รองรับความผันผวน
ได้ทั้งหมด 

สามารถช่วยเสริมความ
มั่นคงระบฟ้าได้บางส่วน 
- มี ESS รองรับความผัน

ผวนได้บางส่วน 

ไม่สามารถช่วยเสริม
ความมั่นคงระบบ

ไฟฟ้าได้เลย 

     
2.6 การมีส่วนช่วยลดส่วนสูญเสียใน

ระบบไฟฟ้า (Transmission & 
distribution loss) 

DSO ตัวกลาง มีศักยภาพในการ
ช่วยลด Loss ใน
ระบบได้จำกัด 

เนื่องจากขอบเขตใน
การบริหารการ

ผลิต/การใช้ไฟฟ้า 
(Settlement) อาจ

ไม่อยู่ในพื้นที่
เดียวกัน 

  มีศักยภาพในการช่วย
ลด Loss ในระบบได้

มาก เนื่องจากให้
ความสำคัญกับการ
บริหารการผลิต/การ

ใช้ไฟฟ้าในพื้นที ่
(Settlement) 

    
  2.7 การมีส่วนช่วยในการจัดหา

พลังงานนอกเหนือจากที่ 
Prosumer ผลิตได้ ในพ้ืนที่ที่อยู่
ในความรับผิดชอบ 

DSO ตัวกลาง ตัวกลางสามารถ
จัดหาพลังงานส่วนที่
ไม่สามารถซื้อจาก
ตลาด/แพลตฟอร์ม

ได้ทั้งหมด 

ตัวกลางสามารถจัดหา
พลังงานส่วนที่ไม่

สามารถซื้อจากตลาด/
แพลตฟอร์มได้บางส่วน 

ตัวกลางไม่มีส่วนช่วย
ในการจัดหาพลังงาน
ส่วนที่ไม่สามารถซื้อ

จากตลาด/
แพลตฟอร์ม 
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แนวคิด ข้อ ปัจจัย 
ผู้ได้

ประโยชน์ 
ผู้เสีย

ผลประโยชน์ 

ระดับคะแนน (Rating) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

1 = โอกาสเกิดต่ำ 2 = โอกาสเกิดปาน
กลาง 

3 = โอกาสเกิดสูง Model X 

  2.8 การสง่ข้อมูลให้แก่ DSO เพื่อ
ประกอบการบริหารสมดุล
พลังงาน (ส่วนของการ
คาดการณ์ความต้องการใช้
ไฟฟ้า/การผลิตไฟฟ้า) 

DSO ตัวกลาง ส่งข้อมูลคาดการณ์
ความต้องการใช้
ไฟฟ้า/การผลิต

ไฟฟ้าให้แก่ DSO 
โดยอ้างอิงข้อมูล

จากระบบพยากรณ์
การผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียน 

(RE forecast) 

ส่งข้อมูลคาดการณ์ความ
ต้องการใช้ไฟฟ้า/การ
ผลิตไฟฟ้าให้แก่ DSO 
โดยอ้างอิงข้อมูลจาก

ประวัติการใช้/ผลิตไฟฟ้า 
หรือจากพิกัดของระบบ

ที่ติดต้ัง 

ไม่ส่งข้อมูลคาดการณ์
ความต้องการใช้

ไฟฟ้า/การผลิตไฟฟ้า
ให้แก่ DSO 
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แนวคิด ข้อ ปัจจัย 
ผู้ได้

ประโยชน์ 
ผู้เสีย

ผลประโยชน์ 

ระดับคะแนน (Rating) 
น้ำหนัก 

คะแนน 
1 = โอกาสเกิดต่ำ 2 = โอกาสเกิดปาน

กลาง 
3 = โอกาสเกิดสูง Model X 

คุณค่า (Contribution) ที่ผู้เล่น
ใหม ่(New Player) มีให้แก่
อุตสาหกรรมไฟฟ้า 

3.1 การเพิ่มทางเลือกในการซื้อ
ไฟฟ้า 

ผู้ใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้า 
(เนื่องจากหน่วย

ขายลดลง) 

ผู้ใช้ไฟฟ้า/
Prosumer ไม่มี

ทางเลือกเพิ่มเติมใน
การซื้อ/ขายไฟฟ้า 
One -to-One 

- ผู้ใช้ไฟฟ้า/Prosumer 
มีทางเลือกเพิ่มขึ้นใน
การซื้อ/ขายไฟฟ้า 
Many-to-One 

    
  3.2 การเปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรม

และแนวคิดในอุตสาหกรรม
ไฟฟ้า (Culture and 
mentality) 

ผู้ใช้ไฟฟ้า 
(มองในมุม
ผู้ใช้ไฟฟ้า
เท่านั้น 

เพราะใน
มุมของ 

Prosumer 
มองใน

ฐานะผู้ผลิต
ไฟฟ้าแล้ว] 

การไฟฟ้า 
(เนื่องจากต้อง
ปรับตัวเพื่อ
รองรับการ
แข่งขัน) 

รูปแบบผลิตภัณฑ์/
การให้บริการ

สามารถปรับเปลี่ยน
ตามความต้องการ

ของผู้ใช้ไฟฟ้า 
(ขายไฟฟ้า & 

แพคเกจ & บริการ
อื่นๆ เช่น 

Selectricity & 
Package 

& ไฟฟ้าพร้อม ESS 
& Advisory) 

รูปแบบผลิตภัณฑ์/การ
ให้บริการมีความ

หลากหลายมากขึ้น 
(ขายไฟฟ้า & แพคเกจ 

เช่น 
Selectricity & 

Package 
& ไฟฟ้าพร้อม ESS) 

รูปแบบผลิตภัณฑ์/
การให้บริการคงเดิม 
(ชายไฟฟ้าเพียงอย่าง

เดียว) 

    
  
  

3.3 ใช้ความเชี่ยวชาญและจุดแข็ง
ของตัวกลาง เพื่อกระตุ้นให้เกิด 
Sharing Economy หรือธุรกิจ
ซื้อขายไฟฟ้าส่วนเกิน 

Prosumer ตัวกลาง มีการใช้ความ
เชี่ยวชาญและจุด

แข็งด้านเทคนิคและ
การเงินของผู้เล่น
ใหม่ในการเพิ่ม
ศักยภาพและ

ขอบเขตการซื้อขาย
ไฟฟ้า 

มีการใช้ความเชี่ยวชาญ
และจุดแข็งด้านเทคนิค
ของผู้เล่นใหม่ในการเพิ่ม
ศักยภาพและขอบเขต

การซื้อขายไฟฟ้า 

ไม่มีการใช้ความ
เชี่ยวชาญและจุดแข็ง
ของผู้เล่นใหม่ในการ
เพิ่มศักยภาพและ

ขอบเขตการซื้อขาย
ไฟฟ้า 
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แนวคิด ข้อ ปัจจัย 
ผู้ได้

ประโยชน์ 
ผู้เสีย

ผลประโยชน์ 

ระดับคะแนน (Rating) 
น้ำหนัก 

คะแนน 
1 = โอกาสเกิดต่ำ 2 = โอกาสเกิดปาน

กลาง 
3 = โอกาสเกิดสูง Model X 

3.4 ความจำเป็นในการเข้าถึงข้อมูล
มิเตอร์ผู้ใช้ไฟฟ้า 

ผู้ค้าปลีก
ไฟฟ้า / 
ตัวกลาง 

ผู้ใช้ไฟฟ้า/
Prosumer 

จำเป็นต้องมีการ
เข้าถึงข้อมูลมิเตอร์

ผู้ใช้ไฟฟ้า 

- ไม่จำเป็นต้องมีการ
เข้าถึงข้อมูลมิเตอร์

ผู้ใช้ไฟฟ้า     
  3.5 ภาระในการจัดหาไฟฟ้าให้

เพียงพอต่อความต้องการของ
ผู้ใช้ 

DSO ผู้ค้าปลีกไฟฟ้า 
/ ตัวกลาง 

ผู้ค้าปลีกไฟฟ้า / 
ตัวกลาง ต้อง

รับภาระในการหา
ไฟฟ้าให้เพียงพอ 

- ผู้ค้าปลีกไฟฟ้า / 
ตัวกลาง ไม่ต้อง

รับภาระในการหา
ไฟฟ้าให้เพียงพอ     
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แนวคิด ข้อ ปัจจัย 
ผู้ได้

ประโยชน์ 
ผู้เสีย

ผลประโยชน์ 

ระดับคะแนน (Rating) 
น้ำหนัก 

คะแนน 
1 = โอกาสเกิดต่ำ 2 = โอกาสเกิดปาน

กลาง 
3 = โอกาสเกิดสูง Model X 

ผลกระทบด้านการเงินต่อผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

4.1 (1) รายได้ / ผลประโยชน์ EGAT / ผู้ผลิตไฟฟ้า ได้รับผลกระทบเชิง
ลบ 

ไม่ได้รับผลกระทบ หรือ
ผลกระทบไม่มีนัยสำคัญ 

ได้รับผลกระทบเชิง
บวก     

  4.1 (2)   TSO ได้รับผลกระทบเชิง
ลบ 

ไม่ได้รับผลกระทบ หรือ
ผลกระทบไม่มีนัยสำคัญ 

ได้รับผลกระทบเชิง
บวก     

  4.1 (3)   DSO ได้รับผลกระทบเชิง
ลบ 

ไม่ได้รับผลกระทบ หรือ
ผลกระทบไม่มีนัยสำคัญ 

ได้รับผลกระทบเชิง
บวก     

  4.1 (4)   DSO ได้รับผลกระทบเชิง
ลบ 

ไม่ได้รับผลกระทบ หรือ
ผลกระทบไม่มีนัยสำคัญ 

ได้รับผลกระทบเชิง
บวก     

  4.1 (5)   Prosumer ได้รับผลกระทบเชิง
ลบ 

ไม่ได้รับผลกระทบ หรือ
ผลกระทบไม่มีนัยสำคัญ 

ได้รับผลกระทบเชิง
บวก     

  4.1 (6)   Prosumer ได้รับผลกระทบเชิง
ลบ 

ไม่ได้รับผลกระทบ หรือ
ผลกระทบไม่มีนัยสำคัญ 

ได้รับผลกระทบเชิง
บวก     

  4.1 (7)   ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ซื้อไฟฟ้าจากระบบ 
P2P 

ได้รับผลกระทบเชิง
ลบ 

ไม่ได้รับผลกระทบ หรือ
ผลกระทบไม่มีนัยสำคัญ 

ได้รับผลกระทบเชิง
บวก     

  4.1 (8)   ผู้ใช้ไฟฟ้าที่อยู่นอกระบบ P2P ได้รับผลกระทบเชิง
ลบ 

ไม่ได้รับผลกระทบ หรือ
ผลกระทบไม่มีนัยสำคัญ 

ได้รับผลกระทบเชิง
บวก     

  4.2 (1) ต้นทุน / ภาระค่าใช้จ่าย ที่
เพิ่มขึ้น/ลดลงเนื่องจากการซื้อ
ขายไฟฟ้าแบบ P2P 
  

EGAT / ผู้ผลิตไฟฟ้า ได้รับผลกระทบเชิง
ลบ 

ไม่ได้รับผลกระทบ หรือ
ผลกระทบไม่มีนัยสำคัญ 

ได้รับผลกระทบเชิง
บวก     

  4.2 (2) TSO ได้รับผลกระทบเชิง
ลบ 

ไม่ได้รับผลกระทบ หรือ
ผลกระทบไม่มีนัยสำคัญ 

ได้รับผลกระทบเชิง
บวก     

  4.2 (3)   DSO ได้รับผลกระทบเชิง
ลบ 

ไม่ได้รับผลกระทบ หรือ
ผลกระทบไม่มีนัยสำคัญ 

ได้รับผลกระทบเชิง
บวก     

  4.2 (4)   TSO ได้รับผลกระทบเชิง
ลบ 

ไม่ได้รับผลกระทบ หรือ
ผลกระทบไม่มีนัยสำคัญ 

ได้รับผลกระทบเชิง
บวก     

  4.2 (5)   DSO ได้รับผลกระทบเชิง
ลบ 

ไม่ได้รับผลกระทบ หรือ
ผลกระทบไม่มีนัยสำคัญ 

ได้รับผลกระทบเชิง
บวก      

4.2 (6)   Prosumer ได้รับผลกระทบเชิง
ลบ 

ไม่ได้รับผลกระทบ หรือ
ผลกระทบไม่มีนัยสำคัญ 

ได้รับผลกระทบเชิง
บวก     
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แนวคิด ข้อ ปัจจัย 
ผู้ได้

ประโยชน์ 
ผู้เสีย

ผลประโยชน์ 

ระดับคะแนน (Rating) 
น้ำหนัก 

คะแนน 
1 = โอกาสเกิดต่ำ 2 = โอกาสเกิดปาน

กลาง 
3 = โอกาสเกิดสูง Model X 

  4.2 (7)   Prosumer ได้รับผลกระทบเชิง
ลบ 

ไม่ได้รับผลกระทบ หรือ
ผลกระทบไม่มีนัยสำคัญ 

ได้รับผลกระทบเชิง
บวก     

  4.2 (8)   ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ซื้อไฟฟ้าจากระบบ 
P2P 

ได้รับผลกระทบเชิง
ลบ 

ไม่ได้รับผลกระทบ หรือ
ผลกระทบไม่มีนัยสำคัญ 

ได้รับผลกระทบเชิง
บวก     

  4.2 (9)   ผู้ใช้ไฟฟ้าที่อยู่นอกระบบ P2P ได้รับผลกระทบเชิง
ลบ 

ไม่ได้รับผลกระทบ หรือ
ผลกระทบไม่มีนัยสำคัญ 

ได้รับผลกระทบเชิง
บวก     

แนวโน้ม 5.1 ประมาณการปริมาณธุรกรรม 
(Volume) ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ในประเทศไทย 

ประเทศ น้อย ปานกลาง มาก 
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3. ผลการลงคะแนนประเมินผลความเป็นไปได้ของรูปแบบธุรกิจ แสดงได้ดังตารางที่ 6-12 โดยสรุป 3 
ลำดับที่ได้คะแนนสูงสุด คือ 

อันดับที ่1 Neighbor Model ที่บริหารงานโดย DSO 
อันดับที ่2  Community Model ที่บริหารงานโดย Agent  
อันดับที ่3  Community Model ที่บริหารงานโดย Platform Operator 

ตารางที ่6-12 ผลการลงคะแนนประเมินความเป็นไปได้ของรูปแบบธุรกิจ 

รูปแบบธุรกจิ ประเภท ขนาดพื้นที ่ ทางเลือกในการ
ซื้อไฟฟ้า 

ประเภทตัวกลาง ผลการจัด
อันดับ 

1. Neighbor Model Specific ชุมชนขนาดเล็ก One DSO 1 
2. ESS Community Model Specific ชุมชนขนาดกลาง One Retailer 9 
3. ESS Community Model Specific ชุมชนขนาดกลาง Many Retailer + Agent 4 
4. Community Model General ชุมชนขนาดกลาง One Retailer 8 
5. Community Model General ชุมชนขนาดกลาง Many Retailer + Agent 2 
6. Community Model General ชุมชนขนาดกลาง Many Retailer + 

Platform Operator 
3 

7. Microgrid Model Specific ชุมชนขนาดใหญ ่ One Retailer 10 
8. Microgrid Model Specific ชุมชนขนาดใหญ ่ Many Retailer + Agent 6 
9. Marketplace General ชุมชนขนาดใหญ ่ One Retailer 11 
10. Marketplace General ชุมชนขนาดใหญ ่ Many Retailer + Agent 7 
11. Marketplace General ชุมชนขนาดใหญ ่ Many Retailer + 

Platform Operator 
5 
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6.6 หลักการและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P 
ที่นำเสนอ 

6.6.1 การวิเคราะห์รูปแบบธุรกิจที่มีความเป็นไปได้ภายใต้กรอบเวลาดำเนินโครงการในระยะเวลาต่างๆ 

ในการวิเคราะห์ความสมเหตุสมผลของคะแนนที่ได้จากการประเมินโดยผู้เชี ่ยวชาญเพื่อสรุปเป็น
รูปแบบธุรกิจที่มีความเป็นไปได้ที่จะนำไปเป็นต้นแบบเพื่อการออกแบบกลไกการกำกับนั้น สถาบันฯ คำนึงถึง
ผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าในภาพรวมเป็นสำคัญ โดยสรุปประเด็นในการวิเคราะห์แยกตามรูปแบบธุรกิจ ดังนี ้

1. Specific Model จะก่อให้เกิดผลกระทบที่น้อยกว่า Common Model เพราะมีข้อกำหนดทาง
เทคนิคเฉพาะที่ควบคุมไว้ เพื่อให้การอนุญาตให้มีการซื้อขายนั้นไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการระบบ
ไฟฟ้าของส่วนกลางมากเกินไป โดยที่ 

▪ Neighbor Model มีจุดแข็งเรื่อง DSO เป็นผู้ดำเนินงานและ Prosumer จะต้องติดตั้งระบบ
กักเก็บพลังงานด้วย ทำให้ DSO มีข้อมูลประกอบการบริหารจัดการได้แบบเบ็ดเสร็จ 

▪ ESS Community Model มีจุดเด่นที่ตัวกลางต้องติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานด้วยและตัวกลาง
มีความเชี่ยวชาญในทางเทคนิค ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ตัวกลางจะใช้ความเชี่ยวชาญที่มีบริหารจัดการระบบ
กักเก็บพลังงานเป็นเครื่องมือที่สร้างความยืดหยุ่นในการบริหารพลังงานไฟฟ้าในขอบเขตที่รับผิดชอบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อีกทั้งขอบเขตพ้ืนที่ยังจำกัดอยู่ในระดับฟีดเดอร์เดียวกันเท่านั้น 

▪ Microgrid Model มีจุดเด่นเรื่องระบบบริหารจัดการแบบไมโครกริดซึ่งให้ความสำคัญกับการ
ผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้งานเองภายในระบบไมโครกริดเป็นหลักและใช้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าหลักเพื่อเสริมความมั่นคง
เท่านั้น การอนุญาตให้ทำธุรกรรม P2P จึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างความคล่องตัวในการบริหารพลังงานภายใน
ไมโครกริดเพื่อให้เกิดผลตอบแทนทางการเงินแก่ผู้เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น ซึ่งในทางปฏิบัติ ขอบเขตพื้นที่ไมโครกริด
จะไม่ใหญ่มากนักเพราะต้องคำนึงถึงศักยภาพในแยกตัวเป็นอิสระ (Islanding) จากระบบโครงข่ายไฟฟ้าหลัก
ได้ในสภาวะที่จำเป็นด้วย 

สถาบันฯ พิจารณาในรายละเอียดของทางเลือกในการซื้อไฟฟ้า ซึ่งภายใต้ Specific Model จะมี
โครงสร้างหลัก คือ One-to-One ซึ่งดำเนินการโดย Retailer และ Many-to-One ซึ่งดำเนินการโดย Agent/ 
Platform Operator โดยต้องประสานงานกับ Retailer และมีความเห็นในประเด็นของ Retailer ซึ่งมีความ
เกี่ยวข้องกับการเปิดเสรีในกิจการไฟฟ้าระดับค้าปลีก ดังนี ้

▪ ในระยะสั้นถึงระยะกลาง ซึ่งเป็นช่วงคาบเกี่ยวของการแก้ไข/เพิ่มเติม ระเบียบการดำเนินงาน
ในกิจการไฟฟ้าและยังไม่มีการอนุญาตให้มี Retailer : ภาครัฐควรพิจารณาขยายขอบเขตอำนาจดำเนินการ
ของ กฟน. และ กฟภ. ซึ่งปัจจุบันทำหน้าที่เสมือนเป็น Retailer อยู่แล้วให้ครอบคลุมการบริหารธุรกรรมซื้อ
ขายไฟฟ้าแบบ P2P ได ้ 

ในส่วนของการเปิดเสรีในระดับตัวกลางใหม่ที่จะเข้าช่วยขับเคลื่อนธุรกรรมซื้อขายไฟฟ้าทั้งใน
รูปแบบของ Agent และ Platform Operator นั้น สถาบันฯ คาดการณ์ว่ามีความเป็นไปได้และใช้กรอบเวลา
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ดำเนินการแก้ไข/ เพิ่มเติม ระเบียบต่างๆ ที่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จในระยะสั้นถึงปานกลางเช่นกัน โดย
สรุปผู้ที่จะทำหน้าที่บริหารโครงการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P ดังนี ้

One-to-One  บริหารงานโดย กฟน. หรือ กฟภ. เสมือนเป็น Retailer 

Many-to-One บริหารงานโดย Agent หรือ Platform Operator โดยต้องประสานงาน
กับ กฟน. หรือ กฟภ. เสมือนเป็น Retailer 

▪ ในระยะยาว ภายหลังการเปิดเสรีในกิจการไฟฟ้าระดับค้าปลีก ซึ่งจะมี Retailer รายใหม่
เกิดขึ้น โดยมีขอบเขตดำเนินการได้ทั้งในธุรกรรมการจำหน่ายไฟฟ้ารายปลีกและการบริหารธุรกรรม P2P แล้ว 
Retailer รายใหม่นั้นก็จะเข้ามารับหน้าที่บริหารโครงการแทน กฟน. และ กฟภ. ภายใต้หลักการที่กำหนดได ้

สรุปความเห็น 

สถาบันฯ จึงมีความเห็นว่าในรูปแบบธุรกิจแบบ Specific Model ทั้ง 5 รูปแบบสามารถเสนอเป็น
แผนงานระยะสั้นถึงปานกลางได ้โดยที่ กฟภ. หรือ กฟภ. จะเป็นผู้ทำหน้าที่ในบทบาทของ Retailer  

ทั้งนี้ Specific Model ทุกรูปแบบมีความเป็นไปได้ในการดำเนินการในระยะยาวโดย Retailer 
รายใหม่ที่ได้รับอนุญาตให้มีผู้ประกอบธุรกิจผู้จำหน่ายไฟฟ้ารายปลีก ภายใต้หลักเกณฑ์ของ Specific Model 
แต่ละรูปแบบ 

2. General Model สถาบันฯ มีความเห็นว่าขนาดของผลกระทบที ่จะเกิดขึ ้นกับระบบไฟฟ้า
ส่วนกลางน่าจะมีความสัมพันธ์กับขนาดพื้นที่ดำเนินธุรกรรมซื้อขายไฟฟ้า P2P โดยผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจาก
รูปแบบธุรกิจ Community Model น่าจะมีน้อยกว่า Marketplace Model เพราะขอบเขตพื้นที่ที่จำกัดการ
ซื้อขายอยู่เฉพาะในฟีดเดอร์เดียวกัน จะทำให้การบริหารจัดการไฟฟ้าให้เกิดส่วนสูญเสียในระบบต่ำกว่ากรณี
ของ Marketplace Model ที่อนุญาตให้สามารถส่งไฟฟ้าระหว่างระบบสถานีไฟฟ้าย่อยซึ่งมีความเป็นไปได้ที่
จะมีส่วนสูญเสียในระบบที่มากกว่า  

ในส่วนของตัวกลางภายใตโ้ครงสร้าง One-to-One และ Many-to-One น้ัน สถาบันฯ มีความเห็น
เช่นเดียวกับที่ได้กล่าวไว้ในหัวข้อของ Specific Model ข้างต้น  

สรุปความเห็น 

สถาบันฯ จึงมีความเห็นว่าในรูปแบบธุรกิจแบบ General Model ทั้ง 6 รูปแบบน้ัน สามารถเสนอ
เป็นแผนงานระยะสั้นถึงปานกลางได้ 4 รูปแบบ เฉพาะรูปแบบการบริหารภายใต้โครงสร้าง Many-to-One 
โดยที่ กฟภ. หรือ กฟภ. จะเป็นผู้ทำหน้าที่ในบทบาทของ Retailer คือ รูปแบบที่ 5 6 10 และ 11  

ภายใต้กรอบดำเนินการระยะยาวภายหลังที่มีการอนุญาตให้มี  Retailer รายใหม่แล้ว รูปแบบ
ธุรกิจแบบ General Model ทั้ง 6 รูปแบบ สามารถดำเนินการได้โดย Retailer ผู้ได้รับอนุญาต 
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6.6.2 สรุปข้อเสนอรูปแบบธุรกิจการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ที่มีความเป็นไปได้ภายใต้
กรอบเวลาดำเนินโครงการในระยะเวลาต่างๆ 

จากบทวิเคราะห์ข้างต้น สถาบันฯ สรุปข้อเสนอรูปแบบธุรกิจจำแนกตามกรอบเวลาความเป็นไปได้ใน
การดำเนินการ ดังแสดงในตารางที่ 6-13 โดยรายละเอียดของแต่ละรูปแบบไดก้ล่าวถึงไวใ้นหัวข้อ 6.3.4 

ตารางที ่6-13 ข้อเสนอรูปแบบธุรกิจที่มีความเป็นไปได้ภายใต้กรอบเวลาดำเนินโครงการในระยะเวลาต่างๆ 

กรอบเวลา Specific Model General Model 
ระยะสั้น Model 1  Neighbor Model  
ระยะปาน

กลาง* 
Model 3  ESS Community Model (Agent) Model 5  Community Model (Agent) 
Model 8  Microgrid Model (Agent) Model 6  Community Model (Platform 

Operator) 
Model 2  ESS Community Model 

(Retailer) 
Model 11  Marketplace (Platform 

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

ระยะยาว** Specific Model ทุกรูปแบบ Model 4  Community Model (Retailer) 
Model 9  Marketplace (Retailer) 
รวมถึง General Model 5, 6, 10, 11 

หมายเหต ุ: เรียงตามผลคะแนนทีจ่ัดลำดับในกิจกรรม Focus Group 

* กฟน. และ กฟภ. ทำหน้าที่เสมือนเป็น Retailer ภายใต้กรอบเวลาดำเนินงานระยะปานกลาง 

** Retailer ผู้บริหารโครงการ คือ ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจผู้จำหน่ายไฟฟ้ารายปลีก 

 

6.6.3 การเปรียบเทียบจุดเด่นและจุดด้อยของรูปแบบธุรกิจที่มีความเป็นไปได้สำหรับประเทศไทย 

สำหรับรูปแบบธุรกิจที่ความเป็นไปได้สูงสุดสำหรับประเทศไทย 3 ลำดับตามการประเมินในการศึกษา
นี้ อันได้แก่ 

อันดับที่ 1 Neighbor Model ที่บริหารงานโดย DSO 
อันดับที่ 2  Community Model ที่บริหารงานโดย Agent  
อันดับที่ 3  Community Model ที่บริหารงานโดย Platform Operator 

สถาบันฯ ได้เปรียบเทียบจุดเด่นและจุดด้อยของแต่ละรูปแบบ โดยแสดงผลการเปรียบเทียบ ได้ดัง
ตารางที่ 6-14 
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ตารางที่ 6-14 จุดเด่นและจุดด้อยของรูปแบบธุรกิจที่มีความเป็นไปได้สูงสุดสำหรับประเทศไทย 3 ลำดับ 

รูปแบบธุรกิจ จุดเด่น จุดด้อย 

1. Neighbor Model 
บริหารงานโดย 
DSO 

▪ เนื ่องจาก DSO เป็นผู ้ดำเนินงานทำให้ 
DSO มีข้อมูลประกอบการบริหารจัดการได้
แบบเบ ็ดเสร ็จ รวมถึงม ีข ้อกำหนดให้  
Prosumer ต ้ อ งต ิ ดต ั ้ ง ร ะบบก ั ก เ ก็ บ
พลังงาน ทำให้ไม่ส ่งผลกระทบต่อการ
บริหารจัดการระบบไฟฟ้าของส่วนกลาง
มากนัก 

▪ สามารถใช้ระบบปฏิบัติการ/ธุรกรรมการ
ชำระเงินแต่เดิมของ DSO ได้ แต่อาจต้องมี
การปรับปรุงระบบเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถ
เก ็บข ้อม ูลแยกธ ุรกรรม P2P ได ้อย ่าง
ชัดเจน 

▪ ระบบการซื้อขายไม่ซับซ้อน 

▪ เนื่องจากผู้ซื้อและผู้ขายต้องดำเนินการจับ
คู่สัญญากันเอง จึงอาจทำให้จำนวนผู้ซื้อ
ขายจับคู ่ก ันได ้น ้อย และส่งผลให้ เกิด
ปริมาณการซื้อขายไฟฟ้าน้อย ดังนั้นจึงควร
มีการพัฒนาแพลตฟอร์มที่เปิดโอกาสให้ผู้
ซื้อขายจับคู่กันได้เพื่ออำนวยความสะดวก
ให้แก่ผู้มีความประสงค์ที่จะซื้อขายไฟฟ้า
แบบ P2P เพิ่มเติม 

▪ มีความยืดหยุ่นในการซื้อขายน้อยเนื่องจาก
ต้องอ้างอิงทั้งปริมาณและราคาตามสัญญา
ซื้อขายไฟฟ้า 

2. Community 
Model ที่
บริหารงานโดย 
Agent  

▪ Prosumer และผู ้ใช้ไฟฟ้าไม่จำเป็นต้อง
จับคู่กันมาก่อน 

▪ สามารถปรับใช้หลักเกณฑ์การกำหนดราคา
ซื้อขายไฟฟ้าได้หลากหลายรูปแบบ ซึ่งเป็น
การเพิ ่มโอกาสให้ผู ้ซื ้อไฟฟ้าซื ้อไฟฟ้าใน
ราคาต่ำลง และ/หรือ ผู ้ขายไฟฟ้าขาย
ไฟฟ้าได้ในราคาที่สูงขึ้น 

▪ เนื ่องจากขอบเขตการซื ้อขายกว้างกว่า 
และ/หรือ ม ีปร ิมาณการซื ้อขายไฟฟ้า
มากกว ่ าร ูปแบบ Neighbor หากการ
บริหารจ ัดการมีประสิทธ ิภาพ จะช่วย
ส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์จากแหล่งผลิต
พลังงานแบบกระจายศูนย์ (DG) ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

▪ ผ ู ้ เล ่นใหม ่  ท ั ้ ง  Agent และ Platform 
operator ที ่มีความเชี ่ยวชาญสูง จะเป็น
ตัวเร่งให้เกิดการแข่งขันในตลาดซื้อขาย
ไฟฟ้า ซึ่งการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพและ
โปร่งใสจะผู้รับบริการ กล่าวคือ ผู้ซื้อและ
ผู ้ขายไฟฟ้าในระบบ P2P มีโอกาสได้รับ
ประ โยชน ์ ส ู ง ข ึ ้ น  ต ่ า ง จ ากร ู ปแบบ 
Neighbor ที่ไม่มีการแข่งขัน 

▪ มีร ูปแบบที ่ซ ับซ้อนมากกว่า Neighbor 
model ต้องใช้ระบบในการประมวลผลที่มี
ประส ิทธ ิภาพสูง ซ ึ ่งอาจทำให้ต ้องใช้
ทรัพยากรในการพัฒนาแพลตฟอร์มเป็น
จำนวนมาก 

▪ เนื ่องจากขอบเขตการซื ้อขายกว้างกว่า 
และ/หรือ ม ีปร ิมาณการซื ้อขายไฟฟ้า
ม า ก ก ว ่ า ร ู ป แ บ บ  Neighbor ด ั ง นั้ น
ผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าจึงมีโอกาสที่จะ
เกิดขึ้นสูงกว่า ส่งผลให้การบริหารจัดการ
สมดุลไฟฟ้ามีความซับซ้อนยิ่งขึ้น 

▪ ด้วยข้อกำหนดที่ระบุให้ต้องมีการส่งข้อมูล
การผลิตและซื้อขายไฟฟ้าให้ DSO ทราบ 
จึงต้องมีการปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้มีความ
ทันสมัยมากขึ้น ซึ่งอาจต้องใช้เงินลงทุนเป็น
จำนวนมาก 

▪ ป ัจจ ุบ ัน ต ัวกลาง Platform operator 
และ Agent ยังไม่ได้รับอนุญาตในตลาด
ไฟฟ้าอย่างเป็นทางการ รวมถึงอัตราค่าใช้
โครงข่ายไฟฟ้ายังไม่ได้ข้อสรุป จึงอาจต้อง
ใช ้ระยะเวลาค ่อนข ้างนานก ่อนท ี ่ จะ
สามารถดำเนินการได้จริง 

3. Community 
Model ที่
บริหารงานโดย 
Platform 
Operator 
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6.6.4 รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานในภาพรวม 

ในการจัดทำขั้นตอนการดำเนินงานในภาพรวม (High Level Work Flow) นั้นจะจัดทำเฉพาะรูปแบบ
ธุรกิจที่ได้มีผลคะแนนการจัดลำดับโดยผู้เชี่ยวชาญสูงสุด 3 ลำดับแรกและแสดงดังรูปที่ 6-12 ถึง 6-14 โดย
ขั้นตอนการปฏิบัติจะครอบคลุมขั้นตอนหลัก 7 ขั้นตอน คือ  

ขั้นตอนที่ 1 : การเข้าร่วมโครงการและนิติกรรม 

หลักการ คือ Prosumer และผู้ใช้ไฟฟ้าจะต้องได้รับอนุญาตให้เข้าทำธุรกรรมซื้อขายไฟฟ้า  P2P กับ
ตัวกลาง โดยในการพิจารณาอนุมัติให้เข้าร่วมทำธุรกรรมซื้อขายนั้น ตัวกลางจะต้องตรวจสอบในประเด็น ดังนี ้

1. คุณสมบัติทางเทคนิคของ Prosumer โดยพิจารณากำลังการผลิตติดตั้ง (Installed Capacity) 
เปรียบเทียบกับประวัติการใช้ไฟฟ้า (Base Line Consumption) เพื่อกำหนดเพดานการซื้อขายไฟฟ้าให้
สอดคล้องกับศักยภาพในการส่งมอบไฟฟ้าได้จริง โดยการกำหนดกรอบเวลาที่จะใช้เป็น Base Line นั้นควร
คำนึงถึงรูปแบบการใช้ไฟฟ้าที่แตกต่างกันในแต่ละฤดูกาลด้วย 

ในส่วนหน้าที่งานการประเมินคุณสมบัติทางเทคนิคนั้น DSO/ Retailer/ Agent ซึ่งเป็นผู้เช่ียวชาญ
สามารถกำหนดขั้นตอนการตรวจสอบในงานวิศวกรรมเกี่ยวกับระบบผลิตไฟฟ้าอย่างละเอียด (Technical 
Inspection) ในขณะที่ตัวกลางประเภท Platform Operator จะตรวจสอบได้ในระดับมาตรฐาน คือ การ
ตรวจสอบจากใบอนุญาตที่ Prosumer ได้รับจากหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้อง  

2. คุณสมบัติทางการเงินของ Prosumer และผู้ใช้ไฟฟ้า ซึ่งอาจพิจารณาได้จากประวัติการชำระหนี้
ค่าไฟฟ้า 12 รอบย้อนหลัง เพื่อประเมินความเสี่ยงทางเครดิตและศักยภาพในการชำระค่าชดเชยแก่คู่กรณีอีก
ฝ่ายหนึ่งในกรณีที่เกิดเหตุผิดนัดผิดสัญญา 

Neighbor Model 

Prosumer และผู้ใช้ไฟฟ้าจะต้องจับคู่กันมาก่อนและยื่นคำร้องเข้าร่วมโครงการผ่านช่องทางที่ DSO 
กำหนด โดยคู่สัญญาต้องส่งรายละเอียดข้อตกลงการซื้อขายไฟฟ้าให้  DSO ประเมินความเป็นไปได้เพื่อการ
อนุมัติโครงการ 

ภายหลังที่ได้รับอนุมัติคำขอเข้าร่วมดำเนินการแล้ว กรณีของ Neighbor Model นั้น คู่สัญญาทั้งสอง
ฝ่ายจะต้องตกลงทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างกัน ซึ่งกำหนดเงื่อนไขให้เป็นสัญญาระยะยาว 1 ปี (ต่ออายุ
อัตโนมัติ) โดยจะต้องระบุเงื่อนไขการซื้อขายที่ชัดเจน คือ หน่วยพลังงานและราคาที่ซื้อขาย เพื่อให้ DSO ทำ
หน้าที่เป็นผู้บริหารสัญญานี้ต่อไปในขั้นตอนของการตรวจวัด ออกใบแจ้งหนี ้และติดตามการชำระเงิน  

ทั้งนี้ ในส่วนผลตอบแทนของ DSO นั้นสามารถระบุเป็นเงื่อนไขการจ่ายค่าธรรมเนียม/ค่าดำเนินการ
ให้แก่ DSO ไวใ้นสัญญาซื้อขายไฟฟ้าได ้ 

Community Model 

Prosumer และผู้ใช้ไฟฟ้าไม่จำเป็นต้องจับคู่กันมาก่อน โดย Prosumer หรือผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถยื่นคำ
ร้องขอเข้าเป็นสมาชิกกับตัวกลางได้โดยตรง ซึ่งหากตัวกลางพิจารณาคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้นและ
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อนุมัติให้ Prosumer หรือผู้ใช้ไฟฟ้าเข้าเป็นสมาชิกของตัวกลางได้ ผู้สมัครจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่ตัวกลาง
กำหนดในการจัดส่งข้อมูลต่างๆ การชำระค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) และการติดตั้งระบบซื้อขายไฟฟ้าในอุปกรณ์
ตามที่กำหนด เพื่อการต้ังค่าระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลธุรกรรมการซื้อขาย  

เนื่องจากตัวกลางจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลของสมาชิกให้แก่ DSO/ Retailer ทั้งในส่วนที่เป็นข้อมูล
ทางเทคนิคและข้อมูลการซื้อขายไฟฟ้า ซึ่งการที ่DSO/ Retailer นั้นมิไดเ้ป็นคู่สัญญากับสมาชิก สถาบันฯ จึงมี
ความเห็นว่าตัวกลางควรพิจารณากำหนดเงื่อนไขการให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลนี้ไว้ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
จำเป็นต้องพิจารณาในรายละเอียดของประเด็นกฎหมายด้วย เพราะการรักษาข้อมูลของสมาชิกเป็นเงื่อนไขใน
ข้อกำหนดที่ใช้บังคับสำหรับทุกรูปแบบธุรกิจ 

ขั้นตอนที่ 2 : การส่งข้อมูลทางเทคนิค 

เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลกำลังการผลิตของ Prosumer ที่ทำสัญญาเป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้วและมี
ความเป็นไปได้ว่าจะส่งเข้ามาในระบบไฟฟ้าให้แก่ TSO และ DSO ประกอบการวางแผนบริหารระบบไฟฟ้า 
สถาบันฯ จึงกำหนดแนวปฏิบัติให้ตัวกลางต้องส่งข้อมูลของ Prosumer ให้แก่ TSO/ DSO ทราบก่อนที่จะ
เริ่มทำการซื้อขาย โดยขั้นตอนและกรอบเวลาในการนำส่งข้อมูลขึ้นกับข้อตกลงระหว่าง  TSO DSO และ 
ตัวกลาง  

อย่างไรก็ดี ในกรณีของ Neighbor Model นั้น DSO เป็นผู้บริหารโครงการเอง ดังนั้นจึงไม่มีขั้นตอน
การส่งข้อมูล แต่รูปแบบธุรกิจอื่นอีก 10 รูปแบบนั้นจะต้องมีการส่งข้อมูลให้ TSO/ DSO ทุกกรณี 

ขั้นตอนที่ 3 : การส่งคำสั่งซื้อขายและประมวลผล ณ วันที่ซื้อขาย 

ในการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน สถาบันฯ กำหนดสมมติฐานการส่งคำสั่งซื้อขายไฟฟ้าในหลักการ
เดียวกับการส่งคำสั่งซื ้อขายในตลาดซื้อขายไฟฟ้าแบบล่วงหน้า  1 วัน โดย ณ สิ้นสุดวันที่ทำการซื้อขาย 
ตัวกลางจะต้องนำส่งสรุปผลการซื้อขายให้แก่ TSO/ DSO ทราบเพ่ือทบทวนวางแผนการบริหารสมดุลพลังงาน
ไฟฟ้า ณ วันที่ส่งมอบล่วงหน้า รวมทั้งต้องแจ้งให้ Prosumer และ ผู้ใช้ไฟฟ้าทราบผลว่าคำสั่งเสนอขายหรือ
เสนอซื้อนั้นได้รับการจับคู่หรือไม่ด้วย  

ทั้งนี้ รายละเอียดของการส่งคำสั่งซื้อขาย การประมวล และเกณฑ์การกำหนดราคาประมูลนั้นจัดเป็น
เงื่อนไขเชิงพาณิชย์ที่อยู่ในดุลพินิจของตัวกลาง โดยที่ตัวกลางจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ว่าธุรกรรมการซื้อ
ขายจะต้องมีความโปร่งใส ยุติธรรมและเชื่อถือได้ (Financial Transparency & Trustworthy) ซึ่งรูปแบบ
ธุรกิจทั้งหมด ยกเว้น Neighbor Model เท่านั้นที่จะไม่มีขั้นตอนการส่งคำสั่งซื้อขายไฟฟ้าและการนำส่งข้อมูล
ให้ DSO เพราะ DSO เป็นผู้บริหารโครงการเองตามเงื่อนไขการซื้อขายในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่ได้ระบุปริมาณ
และราคาที่ซื้อขายกันไว้แล้ว 

เงื่อนไขสำคัญที่ตัวกลางทุกประเภทจะต้องถือปฏิบัติในการประมวลผลคำสั่งซื้อขายอย่างเคร่งครัด คือ 
การจับคู่คำสั่งซื้อขายจะต้องคำนึงถึงการจัดสรรพลังงานในพื้นที่เป็นลำดับแรก  เพื่อลดส่วนสูญเสียในระบบ
ไฟฟ้าลงให้ได้มากที่สุด โดยต้องจับคู่คำสั่งซื้อขายภายในชุมชนให้ได้มากที่สุดก่อนที่จะขยายวงไปสู่ชุมชนอื่นที่
ใกล้เคียง และจะต้องมีการเรียกเก็บค่าบริหารโครงข่ายในอัตราที่สะท้อนถึงต้นทุนส่วนเพิ่มที่เกิดขึ้นในการ
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บริหารระบบไฟฟ้าส่วนกลางอย่างสมเหตุสมผล โดยตัวกลางมีหน้าที่ในการจัดเก็บและนำส่งค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวให้แก่ TSO/ DSO  

ขั้นตอนที่ 4 : การบริหารพลังงานไฟฟ้าในระบบ ณ วันส่งมอบ 

TSO และ DSO ยังเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบจัดสมดุลพลังงานระหว่างกำลังผลิตกับความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ โดย ณ วันที่ส่งมอบพลังงานไฟฟ้า TSO และ DSO ต้องประสานงานร่วมกันในการ
บริหารระบบไฟฟ้าส่วนกลางไม่ให้เกิดความคับคั่งจนทำให้ Prosumer ส่งไฟฟ้าเข้าระบบไม่ได้ และต้อง
เตรียมพร้อมในกรณีที่เกิดความผันผวนในพลังงานที่ Prosumer ส่งเข้ามาในระบบมากหรือน้อยกว่าที่ได้ตกลง
ไว้ในการทำธุรกรรม P2P (Imbalance Energy) เพื่อประเมินความเหมาะสมในการเรียกใช้กำลังการผลิต
สำรอง หรือ บริการเสริมความมั่นคงของระบบ โดยที่ TSO จะเป็นผู้จ่ายพลังงานไฟฟ้าเพิ่มเติมให้กับ DSO 
เพื่อกระจายให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าต่อไป ตามบทบาทของการไฟฟ้า คือ ผู้ใช้ไฟฟ้าจะต้องใช้ไฟฟ้าจากระบบสายส่ง
ตามปกต ิและไม่ได้รับผลกระทบหาก Prosumer ไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบได้ 

ขั้นตอนที่ 5 : การเก็บข้อมูลจากมิเตอร์ ณ วันส่งมอบ 

เนื่องจากยังมีความไม่ชัดเจนในหลักเกณฑ์เรื่อง Third Party Access สถาบันฯ จึงกำหนดสมมติฐาน
ว่าหน้าที่ในการเก็บข้อมูลจากมิเตอร์ยังคงอยู่ในความรับผิดชอบของ DSO โดยการเรียกข้อมูลจากมิเตอร์ผ่าน
ระบบอัตโนมัติเป็นรายช่ัวโมง เพื่อการคำนวณมูลค่าธุรกรรมสุทธิเป็นรายเดือน 

ขั้นตอนที่ 6 : การออกใบแจ้งหนี้ ทุกวันสิ้นเดือน 

หน้าที่ในการออกใบแจ้งหนี้ยังคงอยู่ในความรับผิดชอบของ DSO ซึ่งจะต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ทำงานเพิ่มเติม และเพิ่มรายละเอียดของธุรกรรมการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P ไว้ในใบแจ้งหนี้ด้วย  

ขั้นตอนที่ 7 : การชำระเงินและการออกใบเสร็จรับเงิน ตามวันที่กำหนด 

1. กฟผ. ในฐานะ TSO - รับชำระค่าไฟฟ้า และค่าธรรมเนียมอื่นๆ (ถ้ามี) จาก กฟน. หรือ กฟภ. ใน
ฐานะ DSO  

2. กฟน. หรือ กฟภ. ในฐานะ DSO/ Retailer - รับชำระค่าไฟฟ้าที่ Prosumer และผู้ใช้ไฟฟ้าซื้อจาก
ระบบไฟฟ้าส่วนกลาง รวมค่าธรรมเนียม ภาษี และอื่นๆ  

3. ตัวกลาง - รับชำระค่าไฟฟ้าส่วนที่ซื้อขายตามเงื่อนไข P2P จากผู้ใช้ไฟฟ้าเพื่อนำส่งให้ Prosumer 
โดยหักส่วนค่าธรรมเนียมไว้ ในกรณีที่ Prosumer หรือผู้ใช้ไฟฟ้าไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไข โดยตัวกลางมสีิทธิจะหัก
เอาจากหลักประกัน (ถ้ามี) หากไม่สามารถชำระได้ครบถ้วน ให้ถือว่า Prosumer หรือผู้ใช้ไฟฟ้าไม่สามารถ
ปฏิบัติตามข้อตกลงการเป็นสมาชิกกับตัวกลางและสิ้นสุดสมาชิกภาพทันที 
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รูปที ่6-12 ภาพรวมขั้นตอนการดำเนินงานของ Neighbor Model 
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รูปที่ 6-13 ภาพรวมขั้นตอนการดำเนินงานของ Community - Agent Model 
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รูปที ่6-14 ภาพรวมขั้นตอนการดำเนินงานของ Community - Platform Operator Model 
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6.6.5 หลักเกณฑ์การกำหนดราคาซื้อขายไฟฟ้าที่เป็นไปได้ในการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ 
P2P 

ตามกลุ่มปัจจัยที่ใช้ในการออกแบบรูปแบบธุรกิจตามหัวข้อ 6.3 หลักเกณฑ์การกำหนดราคาซื้อขาย
ไฟฟ้าในการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P นั้นอยู่ภายใต้ข้อกำหนดเชิงพาณิชย์ที่เปิดโอกาสให้
ผู้บริหารโครงการพิจารณากำหนดเองได้ ซึ่งหมายความว่าผู้บริหารโครงการ อันได้แก่ ตัวกลางประเภทต่างๆ 
ไม่ว่าจะเป็น DSO Retailer Agent และ Platform Operator สามารถกำหนดและนำเสนอแก่ผู้เข้าร่วมการ
ซื้อขายที่สนใจได้อย่างอิสระ ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์รูปแบบที่แตกต่างกัน มีการแข่งขัน และมี
ทางเลือกที่หลากหลายให้แก่ผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P 

เมื่อพิจารณาในบริบทโดยทั่วไปของการซื้อขายในระบบ P2P กลไกการกำหนดราคาซื้อขายไฟฟ้าด้วย
การประมูลที่เหมาะสมสำหรับตลาดการซื้อขายในรูปแบบ P2P ควรมีคุณลักษณะดังต่อไปน้ี [9] 

1. เป็นการประมูลแบบปิดซอง (Sealed-bid) 

2. มีการประมูลจากทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย (Two-sided) 

3. เป็นการประมูลแบบหลายรายการ (Multi-unit auction) และ 

4. ผู ้จัดประมูลหรือ Auctioneer ไม่ขาดทุนหรือสร้างกำไรจากการประมูล (Strong Balanced 
Budget หรือ SBB) 

ด้วยคุณลักษณะที่กล่าวมา สถาบันฯ มีความเห็นว่าการประมูลในรูปแบบ Double auction เป็น
กลไกการประมูลที่มีความเหมาะสมสำหรับตลาดซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P เพราะมีคุณลักษณะ
ดังกล่าวครบถ้วนเมื่อเปรียบเทียบกับการประมูลในรูปแบบที่ให้ผู้ซื้อสามารถประมูลเพียงฝั่งเดียว (One-sided 
auction) อย่างเช่นรูปแบบ Uniform price รูปแบบ Pay as bid auction รูปแบบ Vickrey หรือรูปแบบ 
Generalized second-price 

สถาบันฯ ได้สรุปกลไกการประมูลในรูปแบบ Double auction ที่ได้รับการยอมรับในปัจจุบัน ซึ่งเป็น
การประมูลที่มีคุณลักษณะเป็น Sealed-bid Two-sided และ Multi-unit ทั้งหมด โดยสามารถจำแนกการ
ประมูล Double auction เป็นรูปแบบต่างๆ ดังนี ้

6.6.5.1 การประมูลแบบ k-Double auction  

การประมูลแบบ k-Double auction [10] เป็นการกำหนดราคาตลาดตามราคาเสนอซื้อและราคา
เสนอขาย โดยราคาเสนอซื้อจะถูกเรียงจากราคาสูงมาราคาต่ำ และราคาเสนอขายจะถูกเรียงจากราคาต่ำมา
ราคาสูงตามลำดับ การประมูลรูปแบบนี้จะจับคู่ผู้ซื้อที่เสนอราคาซื้อสูงสุดกับผู้ขายที่เสนอราคาขายต่ำสุดไปจน
ครบหน่วยการประมูลทั้งหมด การจัดสรรลักษณะนี้เรียกว่า Greedy manner หรือการจัดสรรแบบละโมบ 

การจัดสรรสำหรับการประมูลสามารถอยู่ในช่วงเวลาที่กำหนดได้ในหลายรูปแบบเช่น ในทุก 15 นาที 
30 นาที หรือแบบรายชั่วโมง สำหรับช่วงเวลาการเปิดตลาดการซื้อขายแบบ Double auction สามารถ
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กำหนดได้หลายแบบเช่น การซื้อขายล่วงหน้าหนึ่งวัน (Day-ahead) หรือการซื้อขายระหว่างวัน (Intraday) ซึ่ง
แยกเป็นอิสระกับตลาดค้าส่ง (Wholesale market) [11] [12] ในกรณีที่มีตลาดค้าส่งไฟฟ้าแล้ว 

ในงานวิจัยของ Khorasany et al (2017) [9] ได้อธิบายเพิ่มเติมในส่วนของการเข้าร่วมตลาด P2P 
โดยผู้ซื้อและผู้ขายสามารถตัดสินใจเข้าร่วมตลาดได้ใน 2 รูปแบบ คือ แบบ Fractional ซึ่งผู้ซื้อและผู้ขาย
สามารถชนะประมูลซื้อขายไฟฟ้าเพียงบางส่วนได้ และแบบ Non-fractional ซึ่งผู้ซื้อและผู้ขายสามารถชนะ
การประมูลของการเสนอซื้อขายไฟฟ้าทั้งหมดหลัง Market clearing หลังจากที่มีการจัดสรรจับคู่ผู้ซื้อและ
ผู ้ขายตามหลัก Greedy manner เสร็จสิ ้นแล้ว การประมูล k-Double auction ในแต่ละรูปแบบจะมี
หลักเกณฑ์การกำหนดราคาซื้อขาย (Settled price) ที่แตกต่างกัน ดังนี ้

1. k-Double auction with uniform price: ราคาซื้อขายจะเป็นราคาเดียวกันสำหรับผู้ซื ้อและ
ผู้ขายทุกคู่ที่สามารถซื้อ-ขายไฟฟ้าได้ในตลาด P2P ราคาซื้อขายในตลาดจะถูกคำนวณที่จุดดุลยภาพของตลาด 
(Market clearing) คือ ภาวะที่ปริมาณความต้องการเสนอซื้อเท่ากับปริมาณความต้องการเสนอขาย ณ ระดับ
ราคาใดราคาหนึ่ง โดย k ที่จะนำไปเป็นตัวคูณเพื่อหาราคาตลาดจะมีค่าอยู่ระหว่างราคาผู้เสนอซื้อ (k=1) และ
ราคาผู้เสนอขาย (k=0) ตัวอย่างโครงการที่มีการประมูลในรูปแบบ k-Double auction with uniform price 
คือโครงการ Brooklyn Microgrid 

2. k-Double auction with pay as bid: ราคาซื้อขายจะเป็นอัตราตามราคาเสนอซื้อและราคา
เสนอขายของผู้ซื้อและผู้ขายที่ได้จับคู่กัน (Matched buyer-seller pairs) กล่าวคือหลังจากมีการจัดสรรจับคู่
ผู้ซื้อและผู้ขายในแต่ละคู่แล้ว ผู้ซื้อจะจ่ายค่าไฟฟ้าตามราคาที่เสนอซื้อ และผู้ขายจะได้รับค่าไฟฟ้าตามราคาที่
เสนอขาย ตัวอย่างโครงการที่มีการประมูลรูปแบบนี้คือ โครงการ T77 ในประเทศไทย 

3. k-Double auction with average price: ราคาซื้อขายกำหนดโดยราคาเฉลี่ยของราคาผู้ซื้อ
และผู้ขาย (k=0.5) และเป็นราคาที่ใช้ชำระในอัตราเดียวกันของทุกคู่ของผู้ซื้อและผู้ขาย [11]  

6.6.5.2 การประมูลแบบ Vickrey Clarke Groves (VCG)  

VCG เป็นหนึ่งในกลไกการประมูลที่ค่อนข้างโดดเด่น ลักษณะการประมูลจะคล้ายคลึงกับการประมูล
แบบปิดซอง (Sealed-Bid Auction) ผู ้ซ ื ้อและผู ้ชายจะถูกจับคู ่ตามการจัดสรรแบบ Greedy manner 
เช่นเดียวกับ k-Double auction มีเพียงหลักเกณฑ์การกำหนดราคาซื้อขายที่แตกต่างกัน 

ราคาที่ซื้อขายจริงในตลาดจะถูกกำหนดจากผลต่างของ: (1) ราคาซื้อ-ขายไฟรวมของตลาดแบบไม่มี
ผู้ประมูลคนนั้นๆ มาเข้าร่วม และ (2) ราคาซื้อ-ขายไฟรวม หลังหักส่วนที่ต้องจ่ายโดยผู้ประมูลคนนั้นๆ โดยผู้
ซื้อจะจ่ายในราคาดุลยภาพต่ำสุด (Lowest equilibrium price) และผู้ขายจะได้รับค่าไฟฟ้าในราคาดุลยภาพ
สูงส ุด (Highest equilibrium price) เป้าหมายของกลไกการประมูลนี ้ต ้องการให้ผ ู ้ซ ื ้อเสนอราคาที่
สมเหตุสมผลและสะท้อนมูลค่าจริงของสินค้านั ้นๆ โดยที่ไม่ทราบราคาเสนอซื ้อของผู ้ประมูลรายอื ่นๆ 
นอกจากนั้นกลไกการประมูลรูปแบบนี้สามารถกำหนดกฎ กติกาทางสังคมให้ทุกคนปฏิบัติร่วมกันได้ และ
สามารถเรียกค่าเสียหายจากผู้เข้าร่วมที่สร้างความเสียหายในตลาดการซื้อขายได้ [13] 
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Leong et al (2019) ใช้กลไกการประมูลแบบ VCG สำหรับการเคลียร์ตลาดในการซื้อขายไฟฟ้า
แบบ P2P โดยผู้ขายมีปริมาณพลังงานไฟฟ้าจำนวนหนึ่งที่ต้องการเสนอขายและได้ Broadcast ไปยังผู้ซื้อทุก
คนบนแพลตฟอร์ม ผู้ซื้อสามารถส่งราคาที่ต้องการซื้อพร้อมปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ต้องการซื้อ หากเกิดกรณีที่
มีการเสนอราคาประมูลเท่ากัน จะแยกเป็นสองกรณีย่อยได้แก่ (1) หากมีพลังงานไฟฟ้าเพียงพอสำหรับผู้
ประมูลราคาที่เท่ากันทั้งหมด ผู้ประมูลทั้งหมดจะได้รับจัดสรรพลังงานตามราคาที่ประมูล  และ (2) หากไม่มี
พลังงานไฟฟ้าเพียงพอสำหรับผู้ประมูลทุกคนที่เสนอราคาประมูลที่เท่ากัน ผู้ประมูลต้องแบ่งปริมาณพลังงาน
ไฟฟ้าตามสัดส่วนของราคาที่แต่ละคนประมูล และเมื่อไม่มีพลังงานไฟฟ้าเพียงพอสำหรับผู้ประมูลที่เหลือ 
ผู้ขายสามารถขายพลังงานไฟฟ้าที่เหลือกับผู้ประมูลชนะคนสุดท้าย [14]  

6.6.5.3 การประมูลแบบ Trade Reduction and McAfee 

กลไกการประมูลแบบ Trade reduction เป็นกลไกการประมูลแบบห้ามเลือกปฏิบัติ (Non-
discriminating auction) กล่าวคือต้องปฏิบัติต่อผู้ซื้อและผู้ขายให้เท่าเทียมกัน การประมูลรูปแบบนี้มีการ
จัดสรรแบบ Greedy manner เช่นเดียวกับรูปแบบ Double auction ประเภทอื่น โดยราคาเสนอซื้อ (bk) จะ
ถูกเรียงจากราคาสูงมาราคาต่ำ และราคาเสนอขาย (RL) จะถูกเรียงจากราคาต่ำมาราคาสูงตามลำดับ ผู้ขายใน
ลำดับแรกที่เสนอขายในราคาต่ำสุดจะได้รับค่าไฟฟ้าราคา RL จาก Auctioneer ในขณะที่ผู้ซื้อในลำดับแรกจะ
จ่ายค่าไฟฟ้าให้กับ Auctioneer ในราคา bk ราคาที่ผู้ซื้อต้องจ่ายจะแตกต่างจากราคาที่ผู้ขายได้รับ [15] ดังนั้น
กลไกการประมูลรูปแบบนี้สามารถหลีกเลี่ยงเงินอุดหนุนการซื้อขาย (Subsidization) ได้ อย่างไรก็ดีจำนวน
ผู้เข้าร่วมการซื้อขายไฟฟ้าจะถูกจำกัดที่ 𝛾 − 1 เพื่อให้เกิดการประมูลราคาที่สะท้อนความเป็นจริงต่อสินค้า 
[16] กลไกการประมูลรูปแบบนี้จึงไม่สามารถเพิ่มประโยชน์ทางสังคมได้  

กลไกนี้ได้ขยายกลไกไปอีกรูปแบบหนึ่งคือ McAfee ซึ่งมีลักษณะกลไกการประมูลเหมือนกับ Trade 
Reduction แต่ต่างกันตรงที่กลไกการประมูลแบบ McAfee จะสามารถรักษาสมดุลของงบประมาณได้ทำให้
เกิดประสิทธิภาพเชิงเศรษฐศาสตร์ภายใต้เง่ือนไขของราคาที่ใช้ชำระดังกล่าว [17]  

6.6.5.4 ข้อดีและข้อเสียของการประมูลแต่ละรูปแบบ 

ข้อดีและข้อเสียของกลไกการประมูลทั้ง 3 รูปแบบสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 6-15 
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ตารางที่ 6-15 สรุปข้อดีและขอ้เสียของกลไกการประมูลทั้ง 3 รูปแบบ 

รูปแบบการประมูล ข้อดี ข้อเสีย 
k-Double Auction ▪ ทราบข้อมูลของผู้เข้าร่วมล่วงหน้าน้อย เช่น 

งบประมาณส่วนตัว จำนวนของผู้เข้าร่วม
ทั้งหมด ความชอบ (Preferences) [18] 

▪ มีคุณสมบัติความเป็นเหตุเป็นผลของปัจเจก
บุคคล ( Individual rationality) สามารถ
เพ ิ ่ ม ผลประ โยชน ์ ท า งส ั ง คม  (Social 
welfare) แ ล ะ ร ั กษ าคว ามสมด ุ ล ขอ ง
งบประมาณ (Budget balance) นอกจากนี้
กลไกนี้จะมีความยืดหยุ่น โดยเปิดโอกาสให้
ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายมีส่วนร่วมในการกำหนด
ราคาซื้อขายไฟฟ้า [11] [19]  

▪ อาจทำให้ผู ้เข้าร่วมการซื ้อขายไฟฟ้าเกิด
แ ร ง จ ู ง ใ จ ใ น ก า ร บ ิ ด เ บ ื อ น ต ล า ด 
(Manipulation) เช่น ผู้เข้าร่วมอาจส่งราคา
และปริมาณที่ไม่ได้สะท้อนความเต็มใจที่จะ
จ่ายและต้นทุนที่เพ่ิมขึ้นต่อหน่วย (Marginal 
cost) ที่แท้จริง 

▪ มีแนวโน้มที่จะเกิดระบบเกมส์หากตลาดมี
จำนวนผู ้เข้าร่วมน้อย และถ้าการกำหนด
ราคาเคลียร์ตลาดเป็น Uniform price [18] 
กลไกนี้อาจจะไม่สะท้อนความเป็นจริงและ
ไม่สามารถรักษาความเป็นเหตุเป็นผลของ
ปัจเจกบุคคลได้ 

VCG ▪ กลไกนี ้ช ่วยเพิ ่มประโยชน์ของสังคมและ
รักษาความเป็นเหตุเป็นผลของปัจเจกบุคคล
สำหรับผู้เข้าร่วมทุกคน โดยกระตุ้นให้พวก
เขาเสนอราคาที่สะท้อนมูลค่าที่แท้จริง [16] 

▪ ผลลัพธ์ของกลไกนี้ไม่ทำให้เกิดความสมดุล
ของงบประมาณเน ื ่องจากกลไกน ี ้ต ้อง
ดำเนินการเรื่องดุลการชำระเงิน (เนื่องจาก
ราคาที่ผู ้ซื ้อใช้ชำระน้อยกว่าราคาที่ผู ้ขาย
ได้รับ) ดังนั ้นจึงจำเป็นต้องมีเงินอุดหนุน
ให้กับผู ้ดำเนินการตลาดเพื ่ออำนวยความ
สะดวกในการทำธุรกรรม [16] [20] 

Trade Reduction 
and McAfee 

▪ Trade reduction สามารถสร้างกำไรจาก
ราคาใช้ชำระที่แตกต่างกันระหว่างผู้ซื้อและ
ผู้ขาย และสามารถเสียสละการซื้อขายที่ทำ
กำไรน้อยที่สุดและโดยที่ยังรักษาความเป็น
เหตุเป็นผลของปัจเจกบุคคล [20]  

▪ McAfee มีค ุณสมบัติแรงจูงใจสอดคล้อง 
และความเป็นเหตุเป็นผลของปัจเจกบุคคล 
[21]  

▪ กลไกการประมูลแบบ Trade reduction ไม่
สามารถเพิ่มประโยชน์ทางสังคมเนื่องจาก
จะต้องรักษาความสมดุลของงบประมาณ 
[17] 

▪ กลไกการประมูลแบบ McAfee เหมาะแค่
สำหรับการซื้อขายสินค้าแบบรายการเดียว 
(Single-unit traders) และอาจส ่งผลดุล
งบประมาณที่อ่อนแอและด้อยประสิทธิภาพ
เชิงเศรษฐศาสตร์เนื ่องจากข้อจำกัดของ
กลไกการประมูลเองมีเงื่อนไขเฉพาะ  

 

อย่างไรก็ดี ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นว่า กลไกการกำหนดราคาซื้อขายไฟฟ้านั้นอยู่ภายใต้ข้อกำหนด
เชิงพาณิชย์ที่เปิดโอกาสให้ผู้บริหารโครงการพิจารณากำหนดเองได้ ดังนั้นผู้บริหารโครงการสามารถเลือกกลไก
ที่เหมาะสมกับการออกแบบผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์ทางการตลาดของตนได้ ตราบใดที่กลไกและกระบวนการ
ต่างๆ มีความเป็นธรรมและโปร่งใส 
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บทที่ 7 
ศึกษาและทบทวน ขั้นตอนการซื้อขายไฟฟ้า ระเบียบและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันที่มีความเกี่ยวข้อง
หากมีการซื้อขายไฟฟ้าส าหรับ Prosumer ที่สอดคล้องกับ

รูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P 
ที่น าเสนอ 
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บทที ่7 
ศึกษาและทบทวน ขั้นตอนการซื้อขายไฟฟ้า ระเบียบและกฎหมายท่ี

เกี่ยวข้อง ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันที่มีความเกี่ยวข้องหากมีการซื้อขายไฟฟ้า
สำหรับ Prosumer ที่สอดคล้องกับรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าของ 

Prosumer แบบ P2P ที่นำเสนอ 
 

 

ในบทนี้เป็นการศึกษาและทบทวน ขั้นตอนการซื้อขายไฟฟ้า ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ที่ใช้อยู่
ในปัจจุบันที่มีความเกี่ยวข้องหากมีการซื้อขายไฟฟ้าสำหรับ Prosumer ที่สอดคล้องกับรูปแบบการซื้อขาย
ไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ที่นำเสนอ ซึ่งหัวข้อหลักในที่จะนำเสนอในบทนี ้ได้แก ่

1. กฎหมาย กฎหมายลำดับรองและระเบียบของประเทศไทยที่ใช้อยู่ในปัจจุบันที่มีความเกี่ยวข้องกับ
การซื้อขายไฟฟ้า 

2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายแบบ P2P 

3. กฎหมาย กฎหมายลำดับรองและระเบียบที่ใช้อยู่ในปัจจุบันที่มีความเกี่ยวข้องหากมีการซื้อขาย
ไฟฟ้าสำหรับ Prosumer แบบ P2P ของต่างประเทศ 

4. กฎหมาย กฎหมายลำดับรองและระเบียบของประเทศไทยที่ใช้อยู่ในปัจจุบันที่มีความเก่ียวข้องหากมี
การซื้อขายไฟฟ้าสำหรับ Prosumer ที่สอดคล้องกับรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ที่
นำเสนอ 

 

7.1 กฎหมาย กฎหมายลำดับรองและระเบียบของประเทศไทยที่ใช้อยู่ในปัจจุบันที่มีความ
เกี่ยวข้องกับการซื้อขายไฟฟ้า 

ในหัวข้อนี้จะเป็นผลการรวบรวม ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลกฎหมาย กฎหมายลำดับรองและระเบียบ
ของประเทศไทยที่ใช้อยู่ในปัจจุบันที่มีความเกี่ยวข้องกับการซื้อขายไฟฟ้ า โดยจะทำการรวบรวม ศึกษาและ
วิเคราะห์ข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาโรงไฟฟ้าซึ่ง มีกระบวนการโดยสังเขป 
ดังนี้ 

1. ขั้นตอนก่อนการขอรับใบอนุญาต  

ผู้ที่จะประกอบกิจการไฟฟ้าที่ประสงค์จะขายไฟฟ้าเข้าระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
(กฟผ.) หรือการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย ซึ่งได้แก่ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 
จะต้องทำตามกระบวนการรับซื้อไฟฟ้าที่กำกับดูแลโดยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ที่จัดตั้งขึ้น
โดยพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 หรือในกรณีที่ประสงค์จะขายไฟฟ้าให้ภาคเอกชน 
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ผู้ที่จะขอใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้าก็จะดำเนินการเจรจาเข้าทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase 
Agreement : PPA) กับผู้ซื้อไฟฟ้า  

ในขณะเดียวกัน ผู้ที่จะประกอบกิจการไฟฟ้าก็ต้องตรวจสอบที่ตั้งโรงไฟฟ้ากับพระราชบัญญัติการผัง
เมือง พ.ศ. 2562 และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เป็นต้น 

หลังจากนั ้นต้องดำเนินการจัดทำรายงานด้านสิ ่งแวดล้อมและจัดรับฟังความคิดเห็นตาม 
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
พลังงาน พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535  

2. ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาต 

ในการขอรับใบอนุญาตนั้นผู้ที่จะประกอบกิจการไฟฟ้าจะต้องขอใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า
จาก กกพ. ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ซึ่งหากเป็นการขายไฟฟ้าเข้าระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าจะต้องได้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า  แต่หากเป็นการขายให้ภาคเอกชน 
นอกเหนือจากใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าแล้ว ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าจะต้องได้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าด้วย 
และหากมีระบบโครงข่ายไฟฟ้าเพื่อจำหน่ายไฟฟ้าเป็นของตนเองก็จะต้องมีใบอนุญาตระบบจำหน่ายไฟฟ้าด้วย
แล้วแต่กรณี 

นอกจากนั้นเนื่องจากการผลิตไฟฟ้าบางประเภทถือเป็นโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน  พ.ศ. 
2535 ผู ้ประกอบกิจการไฟฟ้าที ่ม ีการผลิตไฟฟ้าเองจึงต้องมีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานตาม
พระราชบัญญัติโรงงานด้วย 

ในการก่อสร้างอาคารเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า ผู้ประกอบการกิจการไฟฟ้าจะต้องได้รับใบอนุญาต
ก่อสร้างจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ด้วย เว้นแต่จะได้รับการยกเว้น
ตามกฏกระทรวง 

3. ขั้นตอนการก่อสร้าง/การติดตั้งเครื่องจักร 

เมื่อผู้ที่จะประกอบกิจการไฟฟ้าได้รับใบอนุญาตต่างๆ แล้วในขั้นตอนต่อมาก็จะเป็นการเริ่มก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าและ/หรือติดตั้งเครื่องจักร โดยในระหว่างการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า
ประเภทใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าจะต้องนําส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้านับจากวันที่เริ่มดําเนินการก่อสร้างจนถึง
วันที่เริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์เป็นรายปีตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 

นอกจากนั้น เมื่อก่อสร้างอาคารโรงไฟฟ้าแล้วเสร็จ ผู้ที ่จะประกอบกิจการไฟฟ้าจะต้องแจ้งเจ้า
พนักงานท้องถิ่นเพื่อทำการตรวจสอบการก่อสร้างและออกใบรับรองการก่อสร้างอาคาร (อ.6) ให้แก่ผู้ที่จะ
ประกอบกิจการไฟฟ้า 

ในขณะเดียวกัน ผู้ที่จะประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีขนาดการผลิตไฟฟ้าตั้งแต่  200 กิโลโวลต์แอมแปร์
ขึ้นไป จะต้องขอใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุม (พค.2) ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน 
พ.ศ. 2535  
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4. ขั้นตอนการเชื่อมต่อระบบ 

ในขั้นตอนนี้จะเป็นการทดลองเดินเครื่องจักรและอุปกรณ์โดยเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า ซึ่งผู้
ที่จะประกอบกิจการไฟฟ้าจะต้องดำเนินการแจ้งและขอความเห็นชอบจากเจ้าของโครงข่ายไฟฟ้าหรือศู นย์
ควบคุมระบบไฟฟ้าตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 

5. ขั้นตอนเริ่มผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า 

ก่อนเริ่มการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ผู้ที่จะประกอบกิจการจะต้องแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ทราบก่อนวันเริ่มประกอบกิจการไฟฟ้าตามพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 

6. ขั้นตอนการดำเนินกิจการ 

ในขั ้นตอนนี ้ผ ู ้ประกอบกิจการพลังงานจะถูกกำกับดูแลโดย  กกพ. โดยอาศัยอำนาจตาม
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ในเรื่องการป้องกันการผูกขาด ค่าบริการ มาตรฐาน
ทางวิศวกรรมและความปลอดภัย มาตรฐานการให้บริการ มาตรฐานของสัญญาให้บริการไฟฟ้า กองทุนพัฒนา
ไฟฟ้า และการระงับข้อพิพาท 

 

 

รูปที ่7-1 ขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาโรงไฟฟ้า 

หลังจากที่ได้ทราบขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาโรงไฟฟ้าโดยสังเขปแล้ว  ต่อไปจะเป็นการรวบรวม 
ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล กฎหมาย กฎหมายลำดับรองและระเบียบของประเทศไทยที่ใช้อยู่ในปัจจุบันที่มี
ความเก่ียวข้องกับการซื้อขายไฟฟ้าโดยละเอียดต่อไป 

7.1.1 กฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการรับซื้อไฟฟ้า 

แม้ว่าอำนาจหน้าที่ในการผลิตและส่งไฟฟ้าของประเทศไทยจะเป็นของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย (กฟผ.) แต่ตั้งแต่ป ีพ.ศ. 2535 รัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมให้เอกชนเข้ามามีบทบาทในการผลิตไฟฟ้า เพื่อ
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เพิ่มการแข่งขันในกิจการไฟฟ้า ทำให้กิจการไฟฟ้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น และผู้บริโภคมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ 
ในราคาที่เหมาะสม ลดภาระการลงทุนของรัฐ โดยให้มีการลงทุนจากภาคเอกชนในการผลิตไฟฟ้าในรูปของ
ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (Independent Power Producer - IPP) โดยจะต้องขายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. และ
นอกจากนี้ยังคณะรัฐมนตรียังได้มีมติให้ กฟผ. สามารถรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power 
Producer - SPP) ซึ่งผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานนอกรูปแบบ กากหรือเศษวัสดุเหลือใช้เป็นเชื้อเพลิง และการ
ผลิตไฟฟ้าด้วยระบบ Cogeneration [1] หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2545 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้รับซื้อไฟฟ้าจาก
ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer - VSPP) และต่อมาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 
ได้ออกประกาศรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2545 เพื่อส่งเสริมให้มี
การใช้ทรัพยากรในประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการพึ่งพาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานเชิงพาณิชย์ และเป็น
การกระจายโอกาสไปยังพ้ืนที่ห่างไกลให้มีส่วนร่วมในการผลิตไฟฟ้า [2] 

ในปัจจุบันนับตั้งแต่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 เมื่อวันที่ 
11 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับโครงสร้างการบริหารกิจการพลังงานโดยแยกงานนโยบาย 
งานกำกับดูแล และการประกอบกิจการพลังงานออกจากกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ชุมชน และ
ประชาชนมีส่วนร่วมและมีบทบาทมากขึ้น พระราชบัญญัติฉบับนี้ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการกำกับกิจการ
พลังงาน (กกพ.) ขึ้น เพื่อกำกับดูแลกิจการพลังงาน โดยกำหนดให้มีหน้าที่ป้องกันการใช้อำนาจผูกขาดโดยมิ
ชอบ ให้การคุ้มครองผู้ใช้พลังงานและผู้ได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการพลังงาน โดยนอกเหนือจาก
อำนาจในการกำกับดูแลการประกอบกิจการไฟฟ้าในด้านอื่นๆ แล้วพระราชบัญญัติฉบับนี้ยังกำหนดให้อำนาจ
ในการกำกับดูแลการรับซื้อไฟฟ้าเป็นอำนาจของกกพ. ตามมาตรา 11(4) แห่งพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ที่ได้บัญญัติให้ กกพ.มีอำนาจหน้าที่กำหนดระเบียบและหลักเกณฑ์ในการจัดหา
ไฟฟ้าและการออกประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้า รวมทั้งกำกับดูแลขั้นตอนการคัดเลือกให้เกิดความเป็น
ธรรมแก่ทุกฝ่าย โดยทางกกพ.ได้ออกระเบียบและประกาศรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ ผู้ผลิต
ไฟฟ้ารายเล็ก และผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก ดังนี ้

7.1.1.1 การรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (Independent Power Producer - IPP)  

กกพ. โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 11(4) แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 
2550 ได้ออกระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนราย
ใหญ่ พ.ศ. 2555 ซึ่งตามระเบียบฉบับน้ี ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ หมายถึง ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนที่มีปริมาณ
กําลังการผลิตติดตั้งและขายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเกิน  90 เมกะวัตต์ [3] โดยในการ
จัดหากำลังผลิตไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่แต่ละคราว ให้กกพ.ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการไว้ใน
ประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้า (Request for Proposal - RFP) โดยให้ประกาศเป็นการทั่วไปให้ผู ้ยื่น
ข้อเสนอทราบภายในระยะเวลาที่เหมาะสม [4] 

ประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้าฉบับล่าสุดได้แก่ ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน 
เรื่อง ประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่  (Independent Power Producer - 
IPP) พ.ศ. 2555 เพื่อเปิดรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ ปริมาณกำลังการผลิตไฟฟ้าที่จะรับซื้อ
รวม 5,400 เมกะวัตต์ ตามแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2573 ฉบับปรับปรุง
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ครั้งที่ 3 (PDP 2010 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3) โดยจะเริ่มรับซื้อในช่วงจัดหาไฟฟ้า (Capacity Addition Period) 
ระหว่างป ีพ.ศ. 2564 - 2569 โดยมีสาระสำคัญคือ  

ไฟฟ้าที่ผลิตได้จะขายเข้าระบบของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยมีอายุสัญญาการซื้อขาย
ไฟฟ้า 25 ปี นับจากวันขายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย ์(Commercial Operation Date - COD) [5] 

วิธีการรับซื้อไฟฟ้าใช้วิธีเปิดประมูลแข่งขัน (Bidding) โดยพิจารณาจากข้อเสนอด้านเทคนิคและ
ด้านราคา [6]  

ผู้ยื ่นข้อเสนอจะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการผลิตไฟฟ้า  มีฐานะทางการเงินมั่นคง ไม่เป็น
องค์กรของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ไม่เป็นบริษัทหรือกลุ่มบริษัทใดๆ ที่รัฐวิสาหกิจถือหุ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมที่มี
สัดส่วนการถือหุ้นและ/หรือการควบคุมโดยรัฐวิสาหกิจในบริษัท/กลุ่มบริษัทนั้นเกินร้อยละ 50 [7]  

เชื้อเพลิงที่ใช้ผลิตไฟฟ้าจะต้องเป็นก๊าซธรรมชาติ [8]  

ต้องเป็นโรงไฟฟ้าประเภท Base Load ที่ผลิตไฟฟ้าตามที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสั่งการ 
[9] 

7.1.1.2 การรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer - SPP) 

ในการจัดหาไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก กกพ. ได้ออกระเบียบเพื่อกำกับดูแลการจัดหาไฟฟ้าจาก
ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กระบบ Cogeneration และจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff ซึ่งระเบียบฉบับล่าสุดได้แก่ ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
ว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กระบบ Cogeneration พ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 
2562 และ ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก  
โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff พ.ศ. 2560 โดยตามระเบียบทั้งสองฉบับ
นั้น ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก หมายถึง ผู้ผลิตไฟฟ้าแต่ละรายที่มีปริมาณพลังไฟฟ้าจ่ายเข้าระบบของการไฟฟ้า 
มากกว่า 10 เมกะวัตต ์และไม่เกิน 90 เมกะวัตต ์ณ จุดรับซื้อไฟฟ้า [10] 

1. การรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ระบบ Cogeneration 

ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก
ระบบ Cogeneration พ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 เป็นระเบียบที่ใช้ในการกำกับดูแลการ
จัดหาไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กระบบ Cogeneration โดยระบบ Cogeneration นั้นหมายถึง การผลิตทั้ง
พลังงานไฟฟ้าและพลังงานความร้อนในเวลาเดียวกันจากโรงไฟฟ้าหนึ่ง  ซึ่งเป็นการแปลงพลังงานปฐมภูมิไป
เป็นพลังงานไฟฟ้าและพลังงานความร้อนที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ ภายในกระบวนการผลิตเดียวกันตาม
กระบวนการทางอุณหพลศาสตร์ของโรงไฟฟ้าน้ัน [11] โดยระเบียบนี้มีสาระสำคัญ คือ 

ให้ กฟผ. เป็นผู้รับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กตามพื้นที่และปริมาณที่กําหนดในประกาศ
การรับซื้อไฟฟ้า [12] 
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ให้อำนาจ กกพ. ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการคัดเลือกผู้ผลิตไฟฟ้า
รายเล็กที่จะรับซื้อไฟฟ้า [13] 

การคิดค่าไฟฟ้าให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที ่กกพ.ประกาศกําหนด [14] 

กกพ. ได้ออกประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง ประกาศเชิญชวนการรับซื้อ
ไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ประเภท Firm ระบบ Cogeneration ที่จะสิ้นสุดอายุสัญญาในปี 2562-2568 
(ก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่) พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นฉบับล่าสุด โดยมีสาระสำคัญ คือ 

เป็นผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ประเภท Firm ระบบ Cogeneration ที่จะสิ้นสุดอายุสัญญาในปี 
2562-2568 ที่จะดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ในพื้นที่เดิมหรือพื้นที่ใกล้เคียงและจำหน่ายไฟฟ้าให้กับลูกค้า
อุตสาหกรรมในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมหรือสวนอุตสาหกรรมเท่านั้น และเสนอขอขายไฟฟ้าในปริมาณมากกว่า 
10 เมกะวัตต์ แต่ไม่เกิน 30 เมกกะวัตต์ และไม่เกินร้อยละ 30 ของกำลังผลิตสุทธิ (Net Generation) ไฟฟ้า
รวมไอน้ำ และไม่เกินกว่าปริมาณพลังไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเดิม และใช้ก๊าซธรรมชาติหรือถ่านหินเป็น
เชื้อเพลิง ตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเดิม [15]  

อัตรารับซื้อไฟฟ้า เป็นดังนี ้

กรณีเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ 

ราคารับซื้อไฟฟ้า 2.8186 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง  

- อัตราการใช้ความร้อน (Heat Rate)  7,409 BTU ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง 
- ค่าพลังไฟฟ้า (CP1) 0.5000 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง 
- ค่าปฏิบัติการโรงไฟฟ้า (CP2) 0.3100 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง 
- ค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิง (EP1) 1.9486 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง 

(ณ ราคาก๊าซ 263 บาทต่อ MMBTU) 
- กองทุนพัฒนาไฟฟ้า 0.0100 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง 

กรณีเชื้อเพลิงถ่านหิน      

ราคารับซื้อไฟฟ้า 2.54 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง  

- อัตราการใช้ความร้อน (Heat Rate) 9,600 BTUต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง 
- ค่าพลังไฟฟ้า (CP1) 0.75 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง 
- ค่าปฏิบัติการโรงไฟฟ้า (CP2) 0.39 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง 
- ค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิง (EP1) 1.04 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง   

(ณ ราคาก๊าซ 84.97 เหรียญสหรัฐ/ตัน = 2,888.98 บาท/ตัน) 
- ค่าใช้จ่ายต้นทุนผันแปร (EP2) 0.17 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง  
- ค่า Freight (EP3) 0.17 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง  
- กองทุนพัฒนาไฟฟ้า 0.02 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง [16] 
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หลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติและประเมินคำเสนอขอขายไฟฟ้าจะพิจารณาจากความ
พร้อมของผู้ยื ่นขอผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ทั้งความพร้อมด้านเชื้อเพลิง ความพร้อมด้านที่ดิน ความพร้อมด้าน
เทคโนโลยีและความพร้อมของแหล่งเงินลงทุนโครงการ [17]  

ผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและการประเมินคำเสนอขอขายไฟฟ้าจะมีสิทธิทำสัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้ากับ กฟผ. โดยมีอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 25 ปี [18]  

2. การรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ประเภทพลังงานหมุนเวียน 

กกพ. ได้ออกระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าจากผู้ผลิต
ไฟฟ้ารายเล็ก โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff พ.ศ. 2560 เพื่อใช้ในการ
กำกับดูแลการจัดหาไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-
in Tariff โดยตามระเบียบนี้ พลังงานหมุนเวียน หมายถึง พลังงานทดแทนเพื่อการผลิตไฟฟ้า ประกอบด้วย 
พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำ พลังงานจากขยะ พลังงานจากชีวมวล พลังงานจากก๊าซชีวภาพ 
และพลังงานรูปแบบใหม่เพื่อการผลิตไฟฟ้า เช่น พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานจากคลื่นและกระแสน้ำ
ไหล พลังงานไฮโดรเจนและระบบกักเก็บพลังงาน เป็นต้น [19] โดยระเบียบนี้มีสาระสำคัญคือ  

ให้ กฟผ. เป็นผู้รับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก [20]  

การคํานวณปริมาณพลังไฟฟ้า ราคาไฟฟ้า และอัตรารับซื้อไฟฟ้า ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
กกพ.ประกาศกําหนด [21] 

โดยกกพ. ได้ออกประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง ประกาศเชิญชวนการรับ
ซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในแบบ SPP Hybrid Firm พ.ศ. 
2560 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นประกาศฉบับล่าสุด โดยตามประกาศนี้ พลังงานหมุนเวียนใน
แบบ SPP Hybrid Firm หมายถึง พลังงานทดแทนเพื่อการผลิตไฟฟ้าตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558 - 2579 (AEDP 2015) ประกอบด้วย ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ (น้ำเสีย/ของเสีย) 
พลังน้ำขนาดเล็ก (ขนาดกำลังผลิตติดตั้งระหว่าง 0.1 - 10 เมกะวัตต์ต่อเครื่อง) ก๊าซชีวภาพ (พืชพลังงาน) 
พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย ์[22] โดยมีสาระสำคัญคือ 

โครงการที่ผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้ารายเล็กเสนอขอขายไฟฟ้าต้องมีกำลังผลิตติดตั้งต่อหนึ่งโครงการ  
มากกว่า 10 เมกะวัตต ์แต่ไม่เกิน 50 เมกะวัตต ์[23]  

การร ับซ ื ้อไฟฟ้าตามประกาศนี ้ ให ้ใช ้ว ิธ ีการค ัดเล ือกโดยการแข ่งข ันทางด ้านราคา 
(Competitive Bidding) [24]  

ให้ผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้ารายเล็กยื่นข้อเสนอด้านราคาโดยระบุอัตราส่วนลดเป็นร้อยละ (ทศนิยม 2 
ตำแหน่ง) ของราคารับซื้อไฟฟ้าในส่วนของ FiTf (1.81 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง) เท่านั้น โดยอัตรารับซื้อไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียนในแบบ SPP Hybrid Firm สำหรับเช้ือเพลิงทุกประเภทมรีายละเอียดดังต่อไปน้ี 

FiTf 1.81 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง 
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FiTv,2560 1.85 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง 

FiT 3.66 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง [25] 

ผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้ารายเล็กต้องมีความพร้อม 4 ด้าน คือ ความพร้อมด้านเชื้อเพลิง ความพร้อม
ด้านที่ดิน ความพร้อมด้านเทคโนโลย ีและความพร้อมของแหล่งเงินลงทุนโครงการ [26]  

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. โดยมีอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 20 ปี 
[27]  

7.1.1.3 การรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer - VSPP) 

ในการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก กกพ. ได้ออกระเบียบว่าด้วยรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิต
ไฟฟ้าขนาดเล็กมากหลายฉบับ แบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มคือ ระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใน
รูปแบบ FiT ระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ FiT (ไม่รวมพลังงานแสงอาทิตย์) และ
ระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก 

1. การรับซื้อไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในรูปแบบ FiT  

ก) การรับซื้อไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา 

ตามระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานว่าด้วยการรับซื้อไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา พ.ศ. 2556 นั้น ได้มีการกำหนดนิยามของคำศัพท์ต่างๆ ที่ใช้ในระเบียบ
น้ี ดังนี ้

“ผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก” หรือ “ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก” หมายถึงผู้ที่ประสงค์
จะผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop) เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าให้การไฟฟ้า
ฝ่ายจำหน่ายโดยมีปริมาณพลังไฟฟ้าขายเข้าระบบไม่เกิน 10 เมกะวัตต ์[28]  

โดยการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคานั้น หมายถึง การผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์โดยเทคโนโลยีแผงโฟโตโวลเทอิก (Photovoltaic Panel) ที่ติดตั้งบนหลังคา ดาดฟ้า หรือ
ส่วนหนึ่งส่วนใดบนอาคาร [29]  

อาคาร หมายถึง อาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้
สอยได้แต่ไม่รวมถึงกําแพง รั้ว ป้าย หรือสิ่งที่สร้างขึ้นสําหรับติดหรือตั้งป้าย หรือพื้นที่จอดรถ กลับรถ หรือ
ทางเข้าออกของรถสําหรับอาคาร หรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอ่ืนทํานองเดียวกัน [28]  

บ้านอยู่อาศัย หมายถึงอาคารของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัยตามประกาศอัตราค่า
ไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย [29] 

อาคารธุรกิจหรือโรงงาน หมายถึง อาคารของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 2 กิจการขนาดเล็กหรือ
ประเภทที่ 3 กิจการขนาดกลางหรือประเภทที่ 4 กิจการขนาดใหญ่หรือประเภทที่ 5 กิจการเฉพาะอย่างตาม
ประกาศอัตราค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย [29] 

ระเบียบนี้มีสาระสำคญัดังนี ้
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ให้การไฟฟ้าฝ่ายจําหน่ายเป็นผู้รับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่ติดต้ังบนหลังคา (Solar PV Rooftop) [30]  

ให้การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายที่รับผิดชอบบริเวณพื้นที่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่กำหนดเป็นผู้
พิจารณาคำขอขายไฟฟ้า [31]  

ให้พิจารณาจากคุณสมบัต ิหลักเกณฑ ์วิธีการและเง่ือนไขทีก่กพ.ประกาศกำหนด [32]  

ให้ใช้วิธีการคัดเลือกโดยเรียงลําดับตามคําขอขายไฟฟ้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์  
[32] จนกว่าปริมาณที่เสนอขายรวมเท่ากับปริมาณรับซื้อที่ประกาศในแต่ละคราว โดยให้ถือว่าคำขอขายไฟฟ้า
เหล่านั้นได้รับการคัดเลือกให้มาทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า [33]  

ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่จะรับซื้อให้เป็นไปตามปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่จ่ายจริงในเดอืนนั้นๆ 
จากเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า (Meter) ที่การไฟฟ้าฝ่ายจําหน่ายกําหนดไว้ หากในเดือนใดที่ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก
มากจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบของการไฟฟ้าฝ่ายจําหน่ายเกินกว่าที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า  การไฟฟ้าฝ่าย
จําหน่ายจะไม่คิดค่าไฟฟ้าในส่วนที่เกินให้กับผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก [34]  

ราคาที่การไฟฟ้ารับซื้อจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากในแต่ละเดือนเป็นอัตรารับซื้อไฟฟ้า  
Feed-in Tariff (FIT) ตามอัตราที่กำหนดไว้ในประกาศการรับซื้อไฟฟ้าในแต่ละคราว [35]  

โดย กกพ. ได้ออกประกาศการรับซื้อไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้ง
บนหลังคาตามระเบียบข้างต้น คือ ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การรับซื้อไฟฟ้าจากการ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา พ.ศ. 2556 ซึ่งมีสาระสำคัญคือ 

ให้การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายรับซื้อไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบน
หลังคา (Solar PV Rooftop) ในปริมาณการรับซื้อที่ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม 200 MWp (เมกะวัตต์
สูงสุดของของแผงโฟโตโวลเทอิก (Photovoltaic Panel) ณ สภาวะทดสอบมาตรฐาน (Standard Test 
Condition)) โดย 

กลุ่มประเภทอาคารบ้านอยู่อาศัยต้องมีขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม  ไม่เกิน 10 kWp 
(กิโลวัตต์สูงสุดของแผงโฟโตโวลเทอิก (Photovoltaic Panel) ณ สภาวะทดสอบมาตรฐาน (Standard Test 
Condition))  

กลุ่มประเภทอาคารธุรกิจขนาดเล็ก ต้องมีขนาดกำลังการผลิตติดตั้งมากกว่า 10 kWp แต่
ไม่เกิน 250 kWp และ 

กลุ่มอาคารธุรกิจขนาดกลาง-ใหญ่/โรงงาน ต้องมีขนาดกำลังการผลิตติดตั้งมากกว่า 250 
kWp แต่ไม่เกิน 1,000 kWp [36]  

ต้องเป็นแผงโฟโตโวลเทอิกที่ใช้วงจรเดียวกันและมีจุดรับซื้อไฟฟ้าเดียวกัน [37]  

ราคารับซื้อเป็นไปตามอัตรารับซื้อไฟฟ้า Feed-in Tariff (FiT) ดังนี ้

1) บ้านอยู่อาศัย 6.96 บาทต่อกิโลวัตต์ช่ัวโมง 
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2) อาคารธุรกิจขนาดเล็ก 6.55 บาทต่อกิโลวัตต์ช่ัวโมง 
3) อาคารธุรกิจขนาดกลาง-ใหญ่/โรงงาน 6.16 บาทต่อกิโลวัตต์ช่ัวโมง [38] 

สัญญาซื้อขายไฟฟ้าจะมีกำหนดระยะเวลา 25 ปี นับจากกำหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิง
พาณิชย์ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (SCOD) [39]  

ต่อมา กกพ. ได้ออกระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยการรับซื้อไฟฟ้าจาก
การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (สําหรับการรับซื้อไฟฟ้าเพิ่มให้ครบ 100 เมกะวัตต์) พ.ศ. 
2557 เพื่อรับซื้อไฟฟ้าตามประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเรื่อง การรับซื้อไฟฟ้าจากการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดต้ังบนหลังคาเพิ่มเติมในประเภทบ้านอยู่อาศัยเท่านั้น [40] โดยมีสาระสำคัญ
คือ 

การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายจะเป็นผู้รับซื้อไฟฟ้า [41]  

ใช้วิธีการคัดเลือกโดยเรียงลำดับตามคำขอขายไฟฟ้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์  โดย
พิจารณาจากคุณสมบัต ิหลักเกณฑ ์วิธีการ เงื่อนไขที่ประกาศกำหนด [42]  

ให้การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายที่รับผิดชอบบริเวณพื้นที่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่กำหนดเป็นผู้
พิจารณาคำขอขายไฟฟ้า [43]  

ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่จะรับซื้อให้เป็นไปตามปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่จ่ายจริงในเดอืนนั้นๆ 
จากเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า (Meter) ที่การไฟฟ้าฝ่ายจําหน่ายกําหนดไว้ หากในเดือนใดที่ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก
มากจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบของการไฟฟ้าฝ่ายจําหน่ายเกินกว่าที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า  การไฟฟ้าฝ่าย
จําหน่ายจะไม่คิดค่าไฟฟ้าในส่วนที่เกินให้กับผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก [44]  

ราคาที่การไฟฟ้ารับซื้อจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากในแต่ละเดือนเป็นอัตรารับซื้อไฟฟ้า  
FiT ตามอัตราที่กำหนดไว้ในประกาศการรับซื้อไฟฟ้าในแต่ละคราว [45] 

ต่อมา กกพ. ได้มี ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การรับซื้อไฟฟ้าจาก
การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดต้ังบนหลังคา ประเภทบ้านอยู่อาศัย (สำหรับการรับซื้อไฟฟ้าเพิ่มให้ครบ 
100 เมกะวัตต์) พ.ศ. 2558 โดยให้การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายรับซื้อไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่
ติดต้ังบนหลังคาในประเภทบ้านอยู่อาศัย ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งไม่เกิน 10 kWp โดยให้จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ
เชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date: COD) ภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ในปริมาณการรับ
ซื้อที่ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งเพิ่มให้ครบตามเป้าหมาย 100 MWp [46] โดยมีสาระสำคัญคือ 

ต้องติดตั้งแผงโฟโตโวลเทอิก ไม่เกิน 10 kWp และต้องเป็นแผงโฟโตโวลเทอิกที่ใช้วงจร
เดียวกันและมีจุดรับซื้อไฟฟ้าเดียวกัน [47]  

อัตรารับซื้อไฟฟ้าให้เป็นไปตามอัตรารับซื้อไฟฟ้า (Feed-in Tariff : FiT) ประเภทบ้านอยู่
อาศัย โดยให้การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายรับซื้อไฟฟ้าเข้าระบบในส่วนปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ไม่เกิน  Capacity 
Factor ร้อยละ 14.84 ในอัตรา 6.85 บาทต่อกิโลวัตต์ช่ัวโมง 
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สำหรับปริมาณพลังงานไฟฟ้าในส่วนที่เกิน Capacity Factor ร้อยละ 14.84 จะได้รับอัตรา
รับซื้อไฟฟ้าเท่ากับอัตราค่าไฟฟ้าขายส่งเฉลี่ย ณ ระดับแรงดัน 11-33 กิโลโวลต์ (อัตราขายส่งเฉลี ่ยใน
ระยะเวลา 12 เดือน) ที่ กฟผ. ขายให้การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย รวมกับค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้า
โดยอัตโนมัติขายส่งเฉลี่ย (Ft ขายส่งเฉลี่ยในระยะเวลา 12 เดือน) แต่ทั้งนี้ อัตรารับซื้อไฟฟ้าดังกล่าวจะต้องไม่
เกินอัตรารับซื้อไฟฟ้า (FiT) ที่ 6.85 บาทต่อกิโลวัตต์ช่ัวโมง 

ทั้งนี้ สำหรับปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่รับซื้อในปีแรกและปีสุดท้ายของสัญญาซื้อขายไฟฟ้า  
ถ้าไม่ครบปีปฏิทินให้ใช้อัตรารับซื้อไฟฟ้า FiT ที่ 6.85 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง โดยไม่ต้องนำ Capacity Factor 
มาใช้บังคับ [48] 

สัญญาซื้อขายไฟฟ้าจะมีกำหนดระยะเวลา 25 ปี [49]  

ข) การรับซื้อไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาสำหรับภาคประชาชน 

เพื่อเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดหาไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากที่ผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาสำหรับภาคประชาชน กกพ. ได้ออกระเบียบคณะกรรมการกำกับ
กิจการพลังงาน ว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาสำหรับ
ภาคประชาชน พ.ศ. 2562 โดยตามระเบียบนี้  

ผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก หมายถึง ผู้ที่ประสงค์จะผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ที่ติดตั้งบนหลังคา โดยติดตั้งเพื่อใช้เองเป็นหลักส่วนที่เหลือขายให้การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย โดยต้องเป็นเจ้าของ
เครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าที่การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายได้จ่ายไฟฟ้าให้แล้วและมีชื่อในทะเบียนผู้ใช้ไฟฟ้า [50] 

การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายจะเป็นผู้รับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากที่ติดตั้งระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ดาดฟ้า หรือส่วนหนึ่งส่วนใดบนอาคาร ณ จุดรับซื้อไฟฟ้าตามพื้นที่และ
ปริมาณที่กำหนดในประกาศการจัดหาไฟฟ้า [51] 

การรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่ 
กกพ. ประกาศกำหนด [52] 

การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายที่รับผิดชอบบริเวณพื้นที่ระบบโครงข่ายที่กำหนดเป็นผู้พิจารณาคำ
ขอขายไฟฟ้า ตามหลักเกณฑ์ที่จะประกาศเป็นคราวๆ ไป [53] 

ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่จ่ายเข้าหรือรับจากระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายให้วัดจาก
ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่จ่ายหรือรับจริงในเดือนนั้นๆ จากเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า (Meter) เครื่องเดียวกันที่
สามารถอ่านค่าได้ทั้งจ่ายและรับจากระบบไฟฟ้า และหากในช่วงเวลา 15 นาทีใดๆ ที่ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก
จ่ายปริมาณพลังไฟฟ้าเข้าสู่ระบบของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายเกินกว่าปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขายสูงสุดตามที่
ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายจะไม่คิดค่าพลังงานไฟฟ้าในส่วนที่เกินในทุก 15 นาทีใดๆ 
ให้กับผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก [54] 

โดย กกพ. ได้ออกประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง ประกาศเชิญชวนการ
รับซื้อไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาสำหรับภาคประชาชนประเภทบ้าน
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อยู่อาศัย พ.ศ.2562 เพื่อกำกับดูแลการจัดหาไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา
สำหรับภาคประชาชนประเภทบ้านอยู่อาศัย โดยมีเป้าหมายการจัดหาไฟฟ้าในพื้นที่ดำเนินการ การไฟฟ้านคร
หลวง กำลังการผลิตติดตั้ง 30 เมกะวัตต์ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กำลังการผลิตติดตั้ง 70 เมกะวัตต์ รวม 
100 เมกะวัตต์ [55] โดยให้การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายกำหนดวิธีการบริหารจัดการรับแบบคำขอขายไฟฟ้าแบบ
เรียงลำดับก่อนหลังตามความพร้อม (First come First served) โดยจะยึดถือวันและเวลาที่ได้รับแบบคำขอที่
มีความครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสารหลักฐานที่กำหนดเป็นสำคัญ [56] 

ส่วนขนาดกำลังการผลิตติดตั ้งของระบบผลิตไฟฟ้า  ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายที่ประกาศใช้ และขนาดกำลังการผลิตติดตั้งไม่เกิน 10 กิโลวัตต์ [57] 
โดยมีอัตรารับซื้อไฟฟ้า 1.68 บาทต่อกิโลวัตต์ช่ัวโมง ระยะเวลารับซื้อไฟฟ้า 10 ปี [58] 

ผู้มีสิทธิยื่นขอขายไฟฟ้าจะต้องเป็นเจ้าของเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า และเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท
ที่ 1 เฉพาะบ้านอยู่อาศัย [59] ทั้งนี ้ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากที่ผ่านการพิจารณาจะต้องเปลี่ยนเครื่องวัดหน่วย
ไฟฟ้าเป็นประเภทดิจิตัล [60] 

ต่อมาได้มีประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง ประกาศเชิญชวนการรับซื้อ
ไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาสำหรับภาคประชาชนประเภทบ้านอยู่
อาศัย ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563 เพื่อให้การรับซื้อไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้ งบนหลัง
สำหรับภาคประชาชนประเภทบ้านอยู่อาศัยตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไปได้ดำเนินการต่อเนื่องตามประกาศฉบับ
เดิม โดยมีสาระสำคัญคือ 

กำหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (SCOD) ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป ให้เป็นไปตาม
ปีที่ได้มีการลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า [61] และอัตรารับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินจากโครงการโซลาร์ภาคประชาชน 
ระยะที ่1 กลุ่มเป้าหมายภาคครัวเรือน ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย ติดต้ังไม่เกิน 10 กิโลวัตต ์มีอัตรารับซื้อ
ไฟฟ้า 1.68 บาท ต่อ หน่วย เป็นระยะเวลารับซื้อ 10 ปี ปริมาณรับซื้อ 100 เมกะวัตต ์โดยแบ่งพื้นที่ดำเนินการ
ในส่วนของการไฟฟ้านครหลวง 30 เมกะวัตต ์และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 70 เมกะวัตต ์โดยให้ใช้อัตราดังกล่าว
สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากที่ยื ่นคำขอขายไฟฟ้าต่อการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ ายตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป 
จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง [62] 

หลังจากนั้น กกพ. ได้ออกประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง ประกาศเชิญ
ชวนการรับซื้อไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาสำหรับภาคประชาชน
ประเภทบ้านอยู่อาศัย พ.ศ. 2564 โดยมีสาระสำคัญคือ 

กกพ. จะกำกับการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้ง บนหลังคา
สำหรับภาคประชาชนประเภทบ้านอยู่อาศัยโดยมีเป้าหมายการรับซื้อไฟฟ้าในปี 64 ดังต่อไปนี้ การไฟฟ้านคร
หลวงมีเป้าหมายการรับซื้อ 15 เมกะวัตต์ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีเป้าหมายการรับซื้อ 35 เมกะวัตต์ รวมมี
เป้าหมายการรับซื้อ 50 เมกะวัตต์ และให้ใช้ราคารับซื้อไฟฟ้าในอัตรา 2.20 บาทต่อหน่วย โดยมีระยะเวลารับ
ซื้อไฟฟ้า 10 ปี [63] 
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ให้การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายรับซื้อไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้ง บน
หลังคา ประเภทบ้านอยู่อาศัยในปี 2564 ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งไม่เกิน 10 กิโลวัตต์ และมีกำหนดวันจ่าย
ไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ที่ระบุในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าภายในปี 2564 และให้การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายรับแบบ
คำขอขายไฟฟ้าแบบเรียงลำดับก่อนหลังตามความพร้อม (First come First served) โดยยึดวันและเวลาที่
ได้รับแบบคำขอขายไฟฟ้าที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ [64] 

ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากที่ผ่านการพิจารณาจะต้องมาติดต่อการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายภายใน
ระยะเวลาที่การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายกำหนด เพื่อเปลี่ยนเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าเป็นประเภทดิจิทัล [65] 

ค) การรับซื้อไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับผู้ที่
ยื่นขอขายไฟไว้ในระบบส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) เดิม 

เพื่อกำกับดูแลการรับซื้อไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน  
กกพ. ได้ออกระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยการรับซื้อไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน สำหรับผู้ที่ยื่นขอขายไฟไว้ในระบบส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า  (Adder) เดิม 
พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558 เพื่อใช้กับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กและผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก ที่
ยื่นขอขายไฟฟ้าไว้ในระบบส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) เดิม ภายใต้โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินและยังไม่ได้รับการตอบรับซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้า [66] และผ่านการเจรจารับ
ซื้อไฟฟ้าจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานแล้ว [67] โดยผู้เข้าร่วมโครงการที่ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน  ซึ่งแต่งตั้งโดย
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติแล้ว ให้มายื่นคำขอขายไฟฟ้าใหม่กับการไฟฟ้า เพื่อลงนามในสัญญา
ซื้อขายไฟฟ้าต่อไป [68] โดยระเบียบนีม้ีสาระสำคัญคือ 

ขนาดกําลังการผลิตติดตั้งที่จะระบุในคําขอขายไฟฟ้าใหม่ ให้กําหนดตามปริมาณพลังไฟฟ้า
สูงสุดที่เสนอขายตามคําขอขายไฟฟ้าในระบบส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) เดิม (ข้อ 8) 

ปริมาณพลังไฟฟ้าสูงสุดที่เสนอขายที่จะระบุในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจะต้องไม่เกินปริมาณ
พลังไฟฟ้าสูงสุดที่เสนอขายตามคําขอขายไฟฟ้าในระบบส่วนเพ่ิมราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) เดิม (ข้อ 8) 

สัญญาซื้อขายไฟฟ้าจะมีอาย ุ25 ปี [69]  

ปริมาณพลังงานไฟฟ้าในส่วนที่ไม่เกิน Capacity Factor จะได้รับอัตรารับซื้อไฟฟ้า FiT ที่ 
5.66 บาทต่อหน่วย 

สำหรับปริมาณพลังงานไฟฟ้าในส่วนที่เกิน Capacity Factor ร้อยละ 16 จะได้รับอัตรารับ
ซื้อไฟฟ้าเท่ากับอัตราค่าไฟฟ้าขายส่งเฉลี่ย ณ ระดับแรงดัน 11-33 กิโลโวลต์ (อัตราขายส่งเฉลี่ยในระยะเวลา 
12 เดือน) ที่ กฟผ. ขายให้การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย รวมกับค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ
ขายส่งเฉลี่ย (Ft ขายส่งเฉลี่ยในระยะเวลา 12 เดือน) แต่ทั้งนี้ อัตรารับซื้อไฟฟ้าดังกล่าวจะต้องไม่เกินอัตรารับ
ซื้อไฟฟ้า (FiT) ที่ 5.66 บาทต่อกิโลวัตต์ช่ัวโมง 
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ทั้งนี้ สำหรับปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่รับซื้อในปีแรกและปีสุดท้ายของสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 
ถ้าไม่ครบปีปฏิทินให้ใช้อัตรารับซื้อไฟฟ้า FiT ที่ 5.66 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง โดยไม่ต้องนำ Capacity Factor 
มาใช้บังคับ [70]  

หากในช่วงเวลา 15 นาทีใดๆ ผู้ที่เข้าร่วมโครงการจ่ายปริมาณพลังไฟฟ้าเข้าสู่ระบบของการ
ไฟฟ้าเกินกว่าปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขายสูงสุดตามที่ระบุในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า การไฟฟ้าจะไม่คิดค่าพลังงาน
ไฟฟ้าในส่วนที่เกินในทุก 15 นาทีใดๆ ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ [71]  

ง) การรับซื้อไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับ
หน่วยราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร  

กกพ. ได้ออกระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการรับซื้อไฟฟ้าจาก
โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน  สำหรับหน่วยราชการและสหกรณ์ภาค
การเกษตร พ.ศ. 2558 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559 เพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก
ภายใต้โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน สำหรับหน่วยราชการและสหกรณ์ภาค
การเกษตร [72] โดยตามระเบียบนี ้หน่วยงานราชการ หมายความว่า หน่วยงานของส่วนราชการตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หรือหน่วยงานของส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดินซึ ่งมีการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการในรูปแบบการจัดสวัสดิการเชิงธุรกิจ  และให้
หมายความรวมถึงองค์การที่รัฐจัดตั้งขึ้น [73] และสหกรณ์ภาคการเกษตร หมายถึง สหกรณ์ที่ได้จดทะเบียน
สหกรณ์ประเภทสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์นิคม และสหกรณ์ประมงตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ [73] โดย
ระเบียบนีม้ีสาระสำคัญคือ 

ผู้ที่ประสงค์จะเป็นเจ้าของโครงการจะต้องยื่นความจํานงขอเข้าร่วมโครงการตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขตามที่คณะกรรมการบริหารมาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนกำหนด 
[74]  

ภายหลังจากที่เจ้าของโครงการได้รับการตอบรับเข้าร่วมโครงการแล้ว  ให้เจ้าของโครงการ
หรือผู้สนับสนุนโครงการมายื่นคําร้องและข้อเสนอขอขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายจําหน่ายเพื่อลงนามในสัญญา
ซื้อขายไฟฟ้าต่อไป [75]  

การไฟฟ้าฝ่ายจําหน่ายจะเป็นผู้รับซื้อไฟฟ้าตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดใน
ระเบียบนี้ ในปริมาณการรับซื้อที่ขนาดกําลังการผลิตติดตั้งไม่เกิน 5 เมกะวัตต์ต่อหนึ่งโครงการรวมให้เต็มตาม
เป้าหมาย 800 เมกะวัตต ์(MWp) [76]  

สัญญาซื้อขายไฟฟ้าจะมีอายุสัญญา 25 ปี [77]  

ปริมาณพลังงานไฟฟ้าในส่วนที่ไม่เกิน Capacity Factor ร้อยละ 16 จะได้รับอัตรารับซื้อ
ไฟฟ้า FiT ที่ 5.66 บาทต่อหน่วย 

สำหรับปริมาณพลังงานไฟฟ้าในส่วนที่เกิน Capacity Factor ร้อยละ 16 จะได้รับอัตรารับ
ซื้อไฟฟ้าเท่ากับอัตราค่าไฟฟ้าขายส่งเฉลี่ย ณ ระดับแรงดัน 11-33 กิโลโวลต์ (อัตราขายส่งเฉลี่ยในระยะเวลา 
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12 เดือน) ที่ กฟผ. ขายให้การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย รวมกับค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ
ขายส่งเฉลี่ย (Ft ขายส่งเฉลี่ยในระยะเวลา 12 เดือน) แต่ทั้งนี้ อัตรารับซื้อไฟฟ้าดังกล่าวจะต้องไม่เกินอัตรารับ
ซื้อไฟฟ้า (FiT) ที่ 5.66 บาทต่อกิโลวัตต์ช่ัวโมง 

ทั้งนี้ สำหรับปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่รับซื้อในปีแรกและปีสุดท้ายของสัญญาซื้อขายไฟฟ้า  
ถ้าไม่ครบปีปฏิทินให้ใช้อัตรารับซื้อไฟฟ้า FiT ที่ 5.66 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง โดยไม่ต้องนำ Capacity Factor 
มาใช้บังคับ [78]  

หากในช่วงเวลา 15 นาทีใดๆ ที่ผู้รับใบอนุญาตจ่ายปริมาณพลังไฟฟ้าเข้าสู่ระบบของการ
ไฟฟ้าฝ่ายจําหน่ายเกินกว่าปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขายสูงสุดตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่าย
จําหน่ายจะไม่คิดค่าพลังงานไฟฟ้าในส่วนที่เกินในทุก 15 นาทีใดๆ ให้กับผู้รับใบอนุญาต [79]  

โดย กกพ. ได้มีประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การรับซื้อไฟฟ้าจาก
โครงการพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร  พ.ศ. 
2558 โดยมีสาระสำคัญ คือ 

กำหนดให้ในแบบคำขอหนึ่งๆ จะมีกำลังการผลิตติดตั้งของแผงโฟโตโวลเทอิกไม่เกิน 5 เม
กะวัตต ์[80]  

วิธีการรับซื้อไฟฟ้าให้ใช้วิธีจับสลากแยกตามกลุ่มหน่วยงานราชการและกลุ่มสหกรณ์ภาค
การเกษตร เพื่อเรียงลำดับหมายเลขในแต่ละกลุ่ม โดยการรับซื้อไฟฟ้าจะต้องไม่เกินปริมาณเป้าหมายการรับ
ซื้อไฟฟ้าของแต่ละเขตพ้ืนที่ [81]  

2. การรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ FiT (ไม่รวมพลังงานแสงอาทิตย์) 

สำหรับการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากจากพลังงานหมุนเวียน ไม่รวมโครงการ
พลังงานแสงอาทิตย์นั้น กกพ. ได้ออกระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยการรับซื้อไฟฟ้าจาก
ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในแบบ Feed-in Tariff (ไม่รวมโครงการ
พลังงานแสงอาทิตย์) พ.ศ. 2558 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที ่3 พ.ศ. 2559 เพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการดังนี ้

1) โครงการได้ยื่นคําขอขายไฟฟ้า แต่ยังไม่ได้รับการอนุมัติตอบรับซื้อไฟฟ้า ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เรื่อง การรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ไม่รวมพลังงานแสงอาทิตย์) 
ในช่วงเปลี่ยนผ่านจากแบบ Adder เป็น Feed-in Tariff (FiT) พ.ศ. 2558 และได้ดําเนินการยื่นคําขอยกเลิก
คําขอขายไฟฟ้าเดิมและยื่นคําขอขายไฟฟ้าใหม่กับสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานแล้ว และ 

2) โครงการตามประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เรื่อง การรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิต
ไฟฟ้าขนาดเล็กมาก โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ไม่รวมโครงการพลังงานแสงอาทิตย์) ในแบบ 
Feed-in Tariff เท่านั้น [82]  

นอกจากนั้น ระเบียบนี้ไม่ให้ใช้บังคับกับโครงการที่เคยได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ  เช่น 
กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) เงินอุดหนุนอื่นๆ รวมถึงโครงการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่ได้จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบแล้ว [83] 
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ทั้งนี้ ตามระเบียบนี้ พลังงานหมุนเวียน หมายความว่า พลังงานที่มีอยู ่ในธรรมชาติ หรือ
พลังงานที่สามารถผลิตทดแทนได้ใหม่ เช่น พลังงานลม พลังงานน้ำ พลังงานจากชีวมวล พลังงานจากก๊าซ
ชีวภาพ พลังงานจากขยะ [84] โดยระเบียบนี้มีสาระสำคัญดังนี้ 

การไฟฟ้าฝ่ายจําหน่ายจะเป็นผู ้ร ับซื ้อไฟฟ้าจากผู ้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากจากพลังงาน
หมุนเวียน [85] 

ปริมาณพลังไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากแต่ละรายที่จ่ายเข้าระบบของการไฟฟ้าฝ่าย
จําหน่ายจะต้องไม่เกิน 10 เมกะวัตต ์[86] 

การรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากให้ใช้วิธีการคัดเลือกโดยการแข่งขันทางด้านราคา 
(Competitive Bidding) [87] 

ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่จ่ายเข้าระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจําหน่ายให้วัดจากปริมาณ
พลังงานไฟฟ้าที่จ่ายจริงในเดือนนั้นๆ จากเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า (Meter) ที่การไฟฟ้าฝ่ายจําหน่ายกําหนด หาก
ในช่วงเวลา 15 นาทีใดๆ ที่ผู ้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากจ่ายปริมาณพลังไฟฟ้าเข้าสู่ระบบของการไฟฟ้าฝ่าย
จําหน่ายเกินกว่าปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขายสูงสุดตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า  การไฟฟ้าฝ่ายจําหน่าย
จะไม่คิดค่าพลังงานไฟฟ้าในส่วนที่เกินในทุก 15 นาทีใดๆ ให้กับผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก [88] 

ราคาไฟฟ้าที่การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายจะรับซื้อจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากในแต่ละเดือนเป็น
อัตรารับซื้อไฟฟ้า (FiT) ตามอัตราที่กำหนดไว้ในประกาศการรับซื้อไฟฟ้า [89] 

ต่อมา กกพ.ได้มีประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิต
ไฟฟ้าขนาดเล็กมาก โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ในแบบ Feed-in Tariff (ไม่รวมโครงการ
พลังงานแสงอาทิตย์) ในแบบ Feed-in Tariff พ.ศ. 2559 (ระยะที่ 1 สำหรับพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(จังหวัดปัตตาน ีจังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส) และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอเทพา 
อำเภอสะบ้าย้อย และอำเภอนาทวี)) พ.ศ. 2559 โดยในระยะที่ 1 จะรับซื้อไฟฟ้าสำหรับพื้นที่  3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส) และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา (อำเภอ
จะนะ อำเภอเทพา อำเภอสะบ้าย้อย และอำเภอนาทวี) มีเป้าหมายกำลังผลิตติดตั้งรวมไม่เกิน 46 เมกะวัตต์ 
โดยแยกประเภทเชื้อเพลิงตามที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงานกำหนด
ดังนี้ 

1) ก๊าซชีวภาพ (น้ำเสีย/ของเสีย) ไม่เกิน 10 เมกะวัตต ์

2) ชีวมวล ไม่เกิน 36 เมกะวัตต ์(ข้อ 6) 

โดยการร ับซ ื ้อไฟฟ้าในแบบ FiT ด ้วยวิ ธีการค ัดเล ือกโดยการแข ่งข ันทางด ้านราคา 
(Competitive Bidding) [90] โดยดำเนินการคัดเลือกแต่ละประเภทเชื้อเพลิงแยกจากกัน ทั้งนี้ ผู้ยื่นขอผลิต
ไฟฟ้าขนาดเล็กมากของแต่ละประเภทเชื้อเพลิงที่เสนออัตราส่วนลด FiTf มากที่สุดจะได้รับการพิจารณาก่อน 
โดยจะรับซื้อตามศักยภาพระบบไฟฟ้าของแต่ละจุดเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า  และจะรับซื้อในภาพรวมไม่เกิน
เป้าหมายที่กำหนดไว้ในแต่ละประเภทเช้ือเพลิง [91] 
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การประเมินและคัดเลือกคำร้องและข้อเสนอขายไฟฟ้าจะแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี ้

1) การประเมินคุณสมบัติรวมทั้งข้อเสนอขายไฟฟ้าด้านเทคนิค 

2) การประเมินข้อเสนอขายไฟฟ้าด้านราคา 

ในกรณีที่มีผู้เสนออัตราส่วนลดเท่ากัน ผู้ที่ยื่นก่อนจะมีสิทธิได้รับการพิจารณาคัดเลือกก่อน 
[92] 

ระยะเวลาสนับสนุน 20 ปี [93] 

อัตราสูงสุดของราคารับซื้อเป็นไปตามตารางที่ 7-1 [94] 

ตารางที่ 7-1 อัตราสูงสุดของราคารับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน ในแบบ Feed-in Tariff 

ประเภทเชื้อเพลิงและขนาด
กำลังการผลิตติดตั้ง 

FiT (บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง) FiT Premium (บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง) 
FiTF FiTv,2560 FiT โครงการกลุ่มเชื้อเพลิง

ชีวภาพ (8 ปีแรก) 
โครงการในพื้นที่จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ 
(ตลอดอายุโครงการ) 

1) ก๊าซชีวภาพ (น้ำเสีย/
ของเสีย) 

3.76 - 3.76 0.50 0.50 

2) ชีวมวล 
ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง  
≤ 1 เมกะวัตต ์

3.13 2.21 5.34 0.50 0.50 

ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง  
> 1-3 เมกะวัตต ์

2.61 2.21 4.82 0.40 0.50 

ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง  
> 3 เมกะวัตต ์

2.39 1.85 4.24 0.30 0.50 

 

3. การรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก 

เพื่อเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดหาไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากโครงการ
โรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก กกพ. ได้ออกระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยการ
จัดหาไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก  พ.ศ. 2563 โดย
ระเบียบนีม้ีรายละเอียดดังนี ้

“โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก” หมายความว่า โครงการจัดตั้งโรงไฟฟ้าที่
ชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ รับรู้และเห็นชอบในการก่อสร้าง มีส่วนแบ่งรายได้ของโรงไฟฟ้าคืนกลับ
สู่ชุมชน โดยชุมชนเป็นหุ้นส่วนในการประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าร่วมกับภาคเอกชน  และ/หรือ 
องค์กรของรัฐผ่านทางวิสาหกิจชุมชน [95] 
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การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายจะเป็นผู้รับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก [96] โดยผู้ผลิตไฟฟ้า
ขนาดเล็กมากสามารถใช้เช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าได้ 4 ประเภท ดังต่อไปนี ้ 

1) ชีวมวล 

2) ก๊าซชีวภาพ (น้ำเสีย/ของเสีย) 

3) ก๊าซชีวภาพ (พืชพลังงาน) 

4) เชื้อเพลิงแบบผสมผสาน (Hybrid) ระหว่าง ชีวมวล และ/หรือ ก๊าซชีวภาพ (น้ำเสีย/ของ
เสีย) และ/หรือ ก๊าซชีวภาพ (พืชพลังงาน) และร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย ์[97] 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก 
ซึ่งได้รับการแต่งตั้งภายใต้คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก [98] 

ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่จ่ายเข้าระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย  ให้วัดจากปริมาณ
พลังงานไฟฟ้าที่จ่ายจริงในเดือนนั้นๆ จากมาตรวัดไฟฟ้า (Meter) ที่จุดรับซื้อไฟฟ้าตามที่การไฟฟ้าฝ่าย
จำหน่ายกำหนดเพื่อซื้อขายไฟฟ้าเพียงจุดเดียว [99] 

กรณีที่ใช้พลังงานหมุนเวียนหลายประเภท (Hybrid) ให้ติดตั้งมาตรวัดไฟฟ้าตามที่การไฟฟ้า
ฝ่ายจำหน่ายกำหนด ตามความเห็นชอบของ กกพ. โดยแยกประเภทเชื้อเพลิง และราคารับซื้อไฟฟ้า [99] 

 กรณีมีการใช้ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System : ESS) ห้ามนำไฟฟ้าที่ซื้อจาก
การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายมาขายคืน โดยผู้ผลิตไฟฟ้าจะต้องติดตั้งระบบป้องกันการประจุแบตเตอร์รี่/ประจุระบบ
กักเก็บพลังงาน ณ ขณะที่รับไฟจากการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย โดยจะต้องรับพลังงานไฟฟ้าเข้าและจ่ายพลังงาน
ไฟฟ้าออกด้วยประเภทพลังงานหมุนเวียนเดียวกัน [99] 

อัตรารับซื้อไฟฟ้าโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ในรูปแบบ Feed-in Tariff 
ตามมติ กพช. ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 (ครั้งที่ 149) เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เป็นไปตามตาราง
ที่ 7-2 ดังนี ้
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ตารางที ่7-2 อัตรารับซื้อไฟฟ้าโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก ในรูปแบบ Feed-in Tariff 

กำลังผลิต (เมกะวัตต์) FiT (บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง) FiT Premium (บาทต่อ
กิโลวัตต์ชั่วโมง) พื้นที่พิเศษ FiTF FiTv.2562 FiT 

1) พลังงานแสงอาทิตย ์
กำลังผลิตติดตั้งทุกขนาด 2.90 - 2.90 0.50 

2) ชีวมวล 
กำลังผลิตติดตั้ง ≤ 3 เมกะวัตต ์ 2.61 2.2382 4.8482 0.50 
กำลังผลิตติดตั้ง > 3 เมกะวัตต ์ 2.39 1.8736 4.2636 0.50 

3) ก๊าซชีวภาพ (น้ำเสีย/ของเสีย) 
กำลังผลิตติดตั้งทุกขนาด 3.76 - 3.76 0.50 

4) ก๊าซชีวภาพ (พืชพลังงาน) 
กำลังผลิตติดตั้งทุกขนาด 
กรณีพืชพลังงาน ร้อยละ 100 2.79 2.5825 5.3725 0.50 
กรณีผสมน้ำเสีย/ของเสีย ≤ ร้อยละ 25 2.79 1.9369 4.7269 0.50 

 

อายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 20 ปี นับจากวัน COD [100] 

ต่อมา กกพ. ได้ออกระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าจาก
ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) พ.ศ. 2564 โดย
ระเบียบนี้มีสาระสำคัญดังนี้ 

“โครงการนำร่อง” หมายความว่า โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื ่อเศรษฐกิจฐานรากที ่จะ
ดำเนินการในระยะเรกและสามารถที่จะจ่ายไฟเข้าระบบได้ภายใน 36 เดือน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อ
ขายไฟฟ้า [101] 

กกพ. จะจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed in Tariff (FiT) สำหรับผู้ผลิต
ไฟฟ้าขนาดเล็กมาก โดยมีเป้าหมายการรับซื้อ 150 เมกะวัตต์ จากเชื้อเพลิง 2 ประเภทและมีปริมาณการ
เปิดรับซื้อไฟฟ้าในแต่ละเช้ือเพลิง ดังต่อไปนี้ 

1) เชื้อเพลิงชีวมวล ปริมาณไฟฟ้าเสนอขายไม่เกิน 6 เมกะวัตต์ต่อโครงการ เป้าหมายการรับ
ซื้อ 75 เมกะวัตต์ 

2) เชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพ (ใช้พืชพลังงานเพื่อหมัก สามารถผสมน้ำเสีย/ของเสีย น้อยกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 25) ปริมาณไฟฟ้าเสนอขายไม่เกิน 3 เมกะวัตต์ต่อโครงการ เป้าหมายการรับซื้อ75 เมกะวัตต์  
[102] 

อัตราการรับซื้อไฟฟ้าตามมติ กพช. ครั้งที่ 2/2562 (ครั้งที่ 149) เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 
โดยใช้อัตรา Feed in Tariff (FiT) ตามขนาดกำลังการผลิตติดตั้งของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและประเภทเชื้อเพลิง 
ตามตารางที่ 7-3 ดังต่อไปนี ้[103] 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษารูปแบบและการศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ Peer to Peer (P2P) 

 

หน้าที่ 7-20 
 

ตารางที่ 7-3 อัตรารับซื้อไฟฟ้าโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก ในรูปแบบ Feed-in Tariff 

เชื้อเพลิง/กำลังผลิตติดตั้ง 
(MW) 

FiT (บาท/หน่วย) ระยะเวลา 
สนับสนุน 

FiT Premium  
(บาท/หน่วย) 

FiTF FiTv.2562 FiT พื้นที่พิเศษ 
1) ชีวมวล  

กำลังผลิตติดตั้ง ≤ 3 เมกะวัตต ์ 2.61 2.2382 4.8482 20 ปี 0.50 
กำลังผลิตติดตั้ง > 3 เมกะวัตต ์ 2.39 1.8736 4.2636 20 ปี 0.50 

2) ก๊าซชีวภาพ (พืชพลังงาน)  
กรณีผสมน้ำเสีย/ของเสีย ≤ ร้อยละ 25 2.79 1.9369 4.7269 20 ปี 0.50 

 

ผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

1) เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศไทย และบัญชีผู้ถือหุ้นโดยหุ้นอันเป็นทุนไม่ต่ำกว่ากึ่งหนึ่งถือโดย
บุคคลที่มีสัญชาติไทย หรือกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลต้องเป็นนิติบุคคลไทยซึ่งมีบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นอัน
เป็นทุนไม่ต่ำกว่ากึ่งหนึ่ง 

2) มีวัตถุประสงค์เพ่ือประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบ
กิจการพลังงาน 

3) มีวัตถุประสงค์เพ่ือประกอบธุรกิจการผลิต แปรรูป จำหน่าย หรือการส่งออกผลิตผลทางการ
เกษตร หรือให้บริการด้านระบบการผลิตสินค้า หรือปัจจัยการผลิตทางการเกษตรในระบบเกษตรพันธสัญญา 
ตามกฎหมายว่าด้วยส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา 

4) มีบันทึกข้อตกลง (MOU) ที่แสดงว่าผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากจะร่วมทุนกับวิสาหกิจ
ชุมชนหรือเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยวิสาหกิจชุมชน และต้องมีข้อกำหนดการร่วมทุน
ระหว่างผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากในสัดส่วนร้อยละ 90 และวิสาหกิจชุมชนหรือเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ในสัดส่วนร้อยละ 10 

5) ต้องเป็นโรงไฟฟ้าที่ไม่มีสัญญาผูกพันกับภาครัฐ ณ วันที่ยื่นคำขอเสนอขายไฟฟ้า 
6) ไม่เป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
7) ร่วมทุนกับวิสาหกิจชุมชนหรือเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนได้ 1 ราย 
8) ยื่นคำขอเสนอขายได้ไม่เกิน 1 โครงการ [104] 
วิธีการคัดเลือกโครงการ จะมีการพิจารณาข้อเสนอขอขายไฟฟ้าด้านเทคนิคและด้านราคา  

[105] ผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและคำเสนอขอขายไฟฟ้าด้านเทคนิคจะได้รับการพิจารณาด้านราคา 
[106] โดยการพิจารณาคำขอเสนอขายไฟฟ้าด้านราคา ให้ใช้วิธีการแข่งขันด้านราคา (Competitive Bidding) 
จากอัตราส่วนลดเป็นร้อยละ (จุดทศนิยม 2 ตำแหน่ง) ของ FiTF [107] 
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สัญญาซื้อขายไฟฟ้าเป็นสัญญาแบบที่ไม่กำหนดปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่จ่ายเข้าระบบ (Non-
Firm) โดยมีอายุสัญญา 20 ปี นับจากวัน COD และกำหนดวัน SCOD ภายใน 36 (สามสิบหก) เดือนนับถัด
จากวันลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า [108] 

ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากต้องผลิตไฟฟ้าตามประเภทเชื้อเพลิงที่กำหนดไว้และห้ามใช้เชื้อเพลิง
ฟอสซิลช่วยในการผลิตไฟฟ้า ยกเว้นช่วงเริ่มต้นเดินเครื่องโรงไฟฟ้าเท่านั้น และห้ามใช้ถ่านหินเป็นเช้ือเพลิงโดย
เด็ดขาด [109] 

ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากจะต้องให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อการจัดทำฐานข้อมูลก๊าซเรือนกระจก
ของประเทศไทยตามกฎหมายที่เกี ่ยวข้อง ทั้งนี้ ภาครัฐขอสงวนสิทธิจากประโยชน์ที่เกิดขึ้นจาก Carbon 
Credits ของโครงการ [110] 

นอกจากนั้น กกพ. ยังได้มีประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง ประกาศเชิญชวน
รับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) 
พ.ศ. 2564 โดยประกาศฉบับนี้มีสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้ 

ให้การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก โดยมีปริมาณการรับ
ซื้อ 150 เมกะวัตต์ จากเชื้อเพลิง 2 ประเภท และมีปริมาณการเปิดรับซื้อในแต่ละเชื้อเพลิง ดังต่อไปนี้ 

ก) เชื้อเพลิงชีวมวล ปริมาณไฟฟ้าเสนอขายโครงการละไม่เกิน 6 เมกะวัตต์ เป้าหมายรวม 
75 เมกะวัตต ์ 

ข) เชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพ (ใช้พืชพลังงานเพื่อหมัก สามารถผสมน้ำเสีย/ของเสีย น้อยกว่า
หรือเท่ากับร้อยละ 25) ปริมาณไฟฟ้าเสนอขายโครงการละไม่เกิน 3 เมกะวัตต์ เป้าหมายรวม 75 เมกะวัตต์ 
[111] 
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ตารางที ่7-4 เปรียบเทียบกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการรับซื้อไฟฟ้า 

ประเภทผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้า เชื้อเพลิง/แหล่งพลังงาน กำลังการผลิต วิธีการรับซื้อไฟฟ้า อัตรารับซื้อไฟฟ้า อายุสัญญา 
ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ 
IPP 

ก๊าซธรรมชาติ  มากกว่า 90 เมกะวัตต์ ประมูลแข่งขัน (Bidding)  ตามราคาประมูล 25 ปี 

ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ระบบ 
Cogeneration 

ก๊าซธรรมชาติหรือถ่านหิน มากกว่า 10 เมกะวัตต ์แต่
ไม่เกิน 30 เมกะวัตต์ และไม่
เกินร้อยละ 30 ของกำลัง
ผลิตสุทธิไฟฟ้ารวมไอน้ำ  

พิจารณาจากความพร้อม
ของผู้ยื่นขอ 

- ก๊าซธรรมชาติ 2.8186 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง 
- ถ่านหิน 2.54 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง 

25 ปี 

ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ประเภท
พลังงานหมุนเวียน 

ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ พลัง
น้ำขนาดเล็ก พลังงานลม 
พลังงานแสงอาทติย์ 

มากกว่า 10 เมกะวัตต ์แต่
ไม่เกิน 50 เมกะวัตต์ 

การแข่งขันทางด้านราคา 
(Competitive Bidding)  

- FiTf 1.81 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง 
- FiTv,2560 1.85 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง 
- FiT 3.66 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง  

20 ปี 

ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากที่
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา 

พลังงานแสงอาทติย์ที่
ติดตั้งบนหลังคา 

- บ้านอยู่อาศัยขนาดไม่เกิน 
10 กิโลวัตต์ (kWp) 

- อาคารธุรกิจขนาดเล็ก
ขนาดมากกว่า 10 
กิโลวัตต ์(kWp) แต่ไม่เกิน 
250 กิโลวัตต์ (kWp) 

- อาคารธุรกิจขนาดกลาง-
ใหญ่/โรงงานขนาด
มากกว่า 250 กิโลวัตต์ 
(kWp) แต่ไม่เกิน 1,000 
กิโลวัตต ์(kWp) 

เรียงลําดับตามคําขอขาย
ไฟฟ้า 

- บ้านอยู่อาศัย 6.96 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง 
- อาคารธุรกิจขนาดเล็ก 6.55 บาทต่อกิโลวัตต์
ชั่วโมง 

- อาคารธุรกิจขนาดกลางใหญ่/โรงงาน 6.16 บาท
ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง 

25 ปี 

ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากที่
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา
(รับซื้อเพิ่มให้ครบ 100 เมกะ
วัตต์) 

พลังงานแสงอาทติย์ที่
ติดตั้งบนหลังคา 

บ้านอยู่อาศัยขนาดไม่เกิน 
10 กิโลวัตต์ (kWp)  

เรียงลำดับตามคำขอขาย
ไฟฟ้า 

6.85 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง 25 ปี 
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ประเภทผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้า เชื้อเพลิง/แหล่งพลังงาน กำลังการผลิต วิธีการรับซื้อไฟฟ้า อัตรารับซื้อไฟฟ้า อายุสัญญา 
ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากที่
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา
สำหรับภาคประชาชน 

พลังงานแสงอาทติย์ที่
ติดตั้งบนหลังคา 

ขนาดไม่เกิน 10 กิโลวัตต ์
(kWp)  

เรียงลำดับตามคำขอขาย
ไฟฟ้า 

2.20 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง 10 ปี 

ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากที่
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนพื้นดิน
สำหรับผู้ที่ยื่นขอขายไฟไว้ใน
ระบบส่วนเพิ่มราคารับซื้อ
ไฟฟ้า (Adder) เดิม 

พลังงานแสงอาทติย์แบบ
ติดตั้งบนพื้นดิน 

ไม่เกินที่เสนอขายในระบบ 
Adder เดิม 

ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหาร
มาตรการส่งเสริมการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 

5.66 บาทต่อหน่วย 25 ปี 

ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากที่
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนพื้นดิน
สำหรับหน่วยราชการและ
สหกรณ์ภาคการเกษตร 

พลังงานแสงอาทติย์แบบ
ติดตั้งบนพื้นดิน 

ไม่เกิน 5 เมกะวัตต์ ใช้วิธีจับสลากแยกตามกลุ่ม
หน่วยงานราชการและกลุ่ม
สหกรณ์ภาคการเกษตรเพื่อ
เรียงลำดับคำขอขายไฟฟ้า 

5.66 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง 25 ปี 

ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากที่
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน(ไม่รวมโครงการ
พลังงานแสงอาทติย์) 

ก๊าซชีวภาพ (น้ำเสีย/ของ
เสีย) ชีวมวล 

ไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ การแข่งขันทางด้านราคา 
(Competitive Bidding)  

- ก๊าซชีวภาพ FiT 3.76 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง 
FiT Premium 0.50 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง 

- ชีวมวล 
≤ 1 เมกะวัตต์ FiT 5.34 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง 
FiT Premium 0.50 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง 
> 1-3 เมกะวัตต์ FiT 4.82 บาทต่อกิโลวัตต์
ชั่วโมง FiT Premium 0.40,0.50 บาทต่อ
กิโลวัตต์ชั่วโมง 
> 3 เมกะวัตต์ FiT 4.24 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง 
FiT Premium 0.30,0.50 บาทต่อกิโลวัตต์
ชั่วโมง 

20 ปี 
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ประเภทผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้า เชื้อเพลิง/แหล่งพลังงาน กำลังการผลิต วิธีการรับซื้อไฟฟ้า อัตรารับซื้อไฟฟ้า อายุสัญญา 
ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก
โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อ
เศรษฐกิจฐานราก (โครงการ
นำร่อง) 

1) ชีวมวล 
2) เชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพ 

(ใช้พืชพลังงานเพื่อ
หมัก สามารถผสมน้ำ
เสีย/ของเสีย น้อยกว่า
หรือเท่ากับร้อยละ 
25) 

-เชื้อเพลิงชีวมวล ไม่เกิน 6 
เมกะวัตต์ 
-เชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพ (ใช้
พืชพลังงานเพื่อหมัก 
สามารถผสมน้ำเสีย/ของเสีย 
น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 
25) ไม่เกิน 3 เมกะวัตต์ 

พิจารณาข้อเสนอขอขาย
ไฟฟ้าด้านเทคนิคและด้าน
ราคา โดยด้านราคาให้ใช้
วิธีการแข่งขันด้านราคา 

- ชีวมวล 
≤ 3 เมกะวัตต์ FiT 4.8482 บาทต่อกิโลวัตต์
ชั่วโมง FiT Premium 0.50 บาทต่อกิโลวัตต์
ชั่วโมง 
> 3 เมกะวัตต์ FiT 4.2636 บาทต่อกิโลวัตต์
ชั่วโมง FiT Premium 0.50 บาทต่อกิโลวัตต์
ชั่วโมง 

- ก๊าซชีวภาพ (พืชพลังงาน) 
ผสมน้ำเสีย/ของเสีย ≤ 25% FiT 4.7269 บาท
ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง FiT Premium 0.50 บาทต่อ
กิโลวัตต์ชั่วโมง 

20 ปี 
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7.1.2 กฎหมายเกี่ยวการตรวจสอบที่ตั้งโรงไฟฟ้า 

 ในการเลือกที่ตั้งโครงการผลิตไฟฟ้า จะต้องมีการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินกับพระราชบัญญัติ
การผังเมือง พ.ศ. 2562 ซึ่งการใช้ประโยชน์ที ่ดินอาจถูกจำกัดในกรณีที ่มีการประกาศผังกำหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดินไว ้ซึ่งผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1. ผังเมืองรวม ซึ่งหมายถึง แผนผัง นโยบาย และโครงการ รวมทั้งมาตรการควบคุมโดยทั่วไปในพื้นที่
หนึ่งพื้นที่ใด เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเมืองและการดำรงรักษาเมือง บริเวณที่เกี่ยวข้อง หรือชนบท ใน
ด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ บริการ
สาธารณะ และสภาพแวดล้อม เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง [112] 

2. ผังเมืองเฉพาะ ซึ่งหมายถึง แผนผังและโครงการดำเนินการเพื่อพัฒนาหรือดำรงรักษาบริเวณ
เฉพาะแห่งหรือกิจการที่เกี่ยวข้องในเมือง บริเวณที่เกี่ยวข้อง หรือชนบท เพื่อประโยชน์ในการสร้างเมืองใหม่ 
การพัฒนาเมือง การอนุรักษ์เมือง หรือการฟ้ืนฟูเมือง [112] 

พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 ให้อำนาจกรมโยธาธิการและผังเมือง หรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือกรมโยธาธิการและผังเมืองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันในการวางและจัดทำผังเมือง
รวม และผังเมืองเฉพาะ [113] โดยผังเมืองรวมให้ออกเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทยหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น 
[114] และผังเมืองเฉพาะให้ออกเป็นพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา แล้วแต่กรณี [115] ทั้งนี้เนื่องจาก
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 เป็นกฎหมายใหม่ ที่ยกเลิกพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที ่4 พ.ศ. 2558 จึงมีบทเฉพาะกาลให้บรรดากฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมที่ยังมีผลใช้
บังคับอยู ่ในวันก่อนวันที ่พระราชบัญญัติน ี ้ใช ้บ ังคับ  ให้ม ีผลใช้บังคับได้ต ่อไปจนกว่าจะมีประกาศ
กระทรวงมหาดไทยหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นให้ใช้บังคับผังเมืองรวมใช้บังคับในพื้นที่เดียวกัน [116] 

ทั้งนี้ ในเขตที่ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมแล้ว ห้ามบุคคลใดใช้ประโยชน์ที่ดินผิดไปจากที่ได้กำหนดไว้ในผัง
เมืองรวม หรือปฏิบัติการใดๆ ซึ่งขัดกับข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวมนั้น [117] และในท้องที่
ที่ใช้บังคับพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับผังเมืองเฉพาะห้ามบุคคลใดใช้ประโยชน์ที่ดินหรือ
แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงอสังหาริมทรัพย์ให้ผิดไปจากที่ได้กำหนดไว้  [118] โดยผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่
เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และต้องระวางโทษปรับอีกวันละไม่เกินสามหมื่น
บาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง [119]  

ดังนั้น ผู้ที่จะประกอบกิจการไฟฟ้าในเขตให้ใช้บังคับผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะแล้ว ซึ่งในปัจจุบัน
มีการประกาศใช้บังคับผังเมืองรวมครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศแล้ว จึงต้องตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ว่าสามารถตั้งโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าซึ่งเป็นโรงงานจำพวกที่ 3 ลำดับที่ 88 ตามพระราชบัญญัติโรงงาน 
พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที ่3 พ.ศ. 2562 ได้หรือไม ่

ทั้งนี้ในพระราชบัญญัติโรงงานมีข้อยกเว้นไม่ให้การผลิตพลังงานไฟฟ้าบางประเภทเป็นโรงงานจำพวก
ที่ 3 ลำดับที่ 88 กล่าวคือ ในปัจจุบันมีกฎกระทรวง กำหนดประเภท ชนิด และขนาดของโรงงาน พ.ศ. 2563 
ได้กำหนดให้โรงงานจำพวกที่ 3 ลำดับที่ 88 ได้แก่ โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลาย
อย่างดังต่อไปน้ี 
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1. การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ทุกขนาด ยกเว้นที่ติดตั้งบนหลังคา ดาดฟ้า หรือ
ส่วนหนึ่งส่วนใดบนอาคารซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยได้โดยมีขนาดกำลังการผลิตติดตั้งสูงสุดรวมกันของ
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ไม่เกิน 1,000 กิโลวัตต ์

2. การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนทุกขนาด 

3. การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ำทุกขนาด ยกเว้นการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ำจาก
เขื่อนหรือจากอ่างเก็บน้ำขนาดกำลังการผลิตไม่เกิน 15 เมกะวัตต์ การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ำแบบ
สูบกลับ การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ำท้ายเขื่อน การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ำจากฝาย และ
การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ำจากคลองส่งน้ำ 

ดังนั้น การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา ดาดฟ้า หรือส่วนหนึ่งส่วนใด
บนอาคารซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยได้โดยมีขนาดกำลังการผลิตติดตั้งสูงสุดรวมกันของแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ไม่เกิน 1,000 กิโลวัตต์ และการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ำจากเขื่อนหรือจากอ่างเก็บน้ำ
ขนาดกำลังการผลิตไม่เกิน 15 เมกะวัตต ์การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ำแบบสูบกลับ การผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าจากพลังงานน้ำท้ายเขื่อน การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ำจากฝาย และการผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก
พลังงานน้ำจากคลองส่งน้ำ จึงไม่ถือเป็นโรงงานจำพวกที่ 3 ลำดับที่ 88 และทำให้ที่ดินที่เป็นที่ตั้งของการผลิต
ไฟฟ้าดังกล่าวขา้งต้นไม่ถูกจำกัดการใช้ประโยชน์ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 

ในกรณีที่โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าไม่เข้าข้อยกเว้นดังกล่าวข้างต้น โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้านั้นเป็น
โรงงานจำพวกที่ 3 ซึ่งพื้นที่ที่เป็นที่ต้ังของโรงงานผลิตไฟฟ้าจะต้องไม่ขัดกับกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ที่ห้ามตั้งโรงงานจำพวกที่ 3 ในบริเวณดังต่อไปนี้ 

(1) บ้านจัดสรรเพื่อการพักอาศัย อาคารชุดพักอาศัย และบ้านแถวเพื่อการพักอาศัย 

(2) ภายในระยะ 100 เมตร จากเขตติดต่อสาธารณสถาน ได้แก่ โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา วัด
หรือศาสนสถาน โรงพยาบาล โบราณสถาน และสถานที่ทำการงานของหน่วยงานของรัฐ และให้หมายความ
รวมถึงแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด 

(3) ภายในระยะ 100 เมตร จากแหล่งน้ำสาธารณะที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
โดยจะกำหนดเฉพาะบริเวณหนึ่งบริเวณใดของแหล่งน้ำสาธารณะตามความจำเป็นของแต่ละพื้นที่ก็ได้ 

นอกจากนั้นพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของโรงงานผลิตไฟฟ้าจะต้องไม่ขัดกับกฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งกำหนดที่ว่างภายนอกโรงงานให้ต้องมีที่ว่างไม่
น้อยกว่า 10 ใน 100 ส่วนของพื้นที่ชั้นใดชั้นหนึ่งที่มากที่สุดของโรงงาน [120] และกำหนดแนวอาคารและ
ระยะต่าง ๆ ของอาคาร เช่น ให้ร่นแนวอาคารห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะ [121] ให้ร่นแนวอาคารห่างจาก
เขตแหล่งน้ำสาธารณะ [122] เป็นต้น 

การก่อสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าจะต้องไม่ขัดกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และ
มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและพื้นที่ตามมติคณะรัฐมนตรี เช่น พื้นที่ป่าอนุรักษ์ (โซน C) และพื้นที่ชุ่มน้ำที่มี
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ความสําคัญระหว่างประเทศ เขตอนุรักษ์ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
พ.ศ. 2535 

ในกรณีที่พื้นที่ก่อสร้างโครงการที่ต้องมีการฝังกลบขยะจะต้องปฏิบัติตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ 
เรื่อง หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกพ้ืนที่ตั้งสถานที่ฝังกลบกากของเสีย ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 

นอกจากนั้นพื้นที่ตั้งโรงงานผลิตไฟฟ้ายังอาจถูกจำกัดโดยกฎหมายอื่นอีก เช่น ประกาศกรมเจ้าท่า 
ประกาศกรมอุทยานแห่งชาตฯิ พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรม พ.ศ. 2522 รวมถึงข้อบังคับหรือประกาศ
ของการนิคมอุตสาหกรรมด้านการอนุญาตก่อสร้าง ในกรณีที่โครงการมีสถานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม 
เป็นต้น 

7.1.3 กฎหมายเกี่ยวกับจัดทำรายงานด้านสิ่งแวดล้อมและจัดรับฟังความคิดเห็น 

1. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Environmental Health Impact 
Assessment : EHIA) 

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ. 2535 มาตรา 48 ให้อำนาจ
รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติประกาศกำหนดให้โครงการหรือกิจการหรือ
การดำเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตให้ผู้ใดดำเนินการเป็นโครงการหรือกิจการหรือการดำ เนินการที่มี
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย 
คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสำคัญอื่นใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง ซึ่งผู้ดำเนินการ
หรือผู้ขออนุญาตต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขใน
การจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามประกาศของรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาต ิ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้มี ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ  
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรงซึ่งต้องจัดทำรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2561 แก้ไขเพิ ่มเติมฉบับที่  2 พ.ศ. 2562 กำหนดให้โรงไฟฟ้าพลังความร้อน 
ดังต่อไปนี ้

1. โรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเป็นเช้ือเพลิงที่มีกำลังผลิตกระแสไฟฟ้ารวมต้ังแต่ 100 เมกะวัตต์ขึ้นไป 

2. โรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงชีวมวลที่มีกำลังผลิตกระแสไฟฟ้ารวมตั้งแต ่150 เมกะวัตต์ขึ้นไป 

3. โรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งเป็นระบบพลังความร้อนร่วมชนิด combined 
cycle หรือ cogeneration ที่มีกำลังผลิตกระแสไฟฟ้ารวมตั้งแต่ 3,000 เมกะวัตต์ขึ้นไป 

4. โรงไฟฟา้นิวเคลียร์ทุกขนาด 
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เป็นโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ  คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรงซึ่งต้องจัดทำรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Environmental Health Impact Assessment : EHIA)  

นอกจากนั้นจะต้องดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามแนวทางที่สำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกาศกำหนด และตามระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการ
พลังงานประกาศกำหนด ซึ่งได้แก ่ 

1. ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แนวทางการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562  

2. ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยกระบวนการในการจัดรับฟังความคิดเห็น
ของผู ้มีส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชน สำหรับโครงการหรือกิจการหรือการดำเนินการใดที ่อาจมี
ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสำคญัอื่น
ใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง พ.ศ. 2562  

2. รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA) 

นอกจากนั ้น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม  ยังได้มี  ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2561 กำหนดให้ 

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนทุกประเภทที่มีกําลังผลิตกระแสไฟฟ้าตั ้งแต่  10 เมกะวัตต์ขึ ้นไปเป็น
โครงการ กิจการ หรือการดำเนินการซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental 
Impact Assessment : EIA) ยกเว้น โรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง โดยโรงไฟฟ้าพลัง
ความร้อนที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงที่ได้รับยกเว้นต้องไม่ใช่โรงไฟฟ้าที่ตั้งอยู่พ้ืนที่ ดังต่อไปนี ้

1. พื้นที่ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกําหนดให้เป็นพ้ืนที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำช้ัน 1 และชั้น 2 

2. พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3. พื้นที่ป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติมตามมติของคณะรัฐมนตรี 

4. พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ 

5. พื้นที่ซึ่งมีระดับสารมลพิษทางอากาศสูงเกินกว่าร้อยละ 80 ของค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศโดยทัว่ไป 

นอกจากนั้น ต้องมีการดำเนินการเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามแนวทางที่สำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อมกำหนดในประกาศสำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562  
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3. รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Initial Environmental Examination : IEE) 

ในพื้นที่ที่ได้มีการประกาศเป็นเขตพื้นที่ที่ให้ใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรี่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่
อำเภอบ้านแหลม อำเภอเมืองเพชรบุรี อำเภอท่ายาง และอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี อำ เภอหัวหิน และ
อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2561 นั้น ข้อ 17 ของประกาศดังกล่าวได้กำหนดให้ก่อนการ
ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร หรือดำเนินโครงการหรือประกอบกิจการโรงงานผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานความร้อนตั้งแต่ 5 เมกกะวัตต์ แต่ไม่ถึง 10 เมกกะวัตต์  ต้องจัดทำและเสนอรายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และระเบียบปฏิบัติที่กำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

นอกจากนั้น ต้องมีการดำเนินการเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามแนวทางที่สำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อมกำหนดในประกาศสำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562  

4. ประมวลหลักการปฏิบัต ิ(Code of Practice : CoP) 

พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 50 และมาตรา 51 (14) 
กำหนดให้ กกพ. มีอำนาจออกระเบียบประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการออกใบอนุญาต โดย
ให้รวมถึงมาตรการในการบรรเทาผลกระทบต่อชุมชนและสภาพแวดล้อมในพื้นที่ใกล้เคียงกับสถานประกอบ
กิจการพลังงาน กกพ. จึงได้ออกระเบียบและประกาศเกี่ยวกับประมวลหลักการปฏิบัติ  (Code of Practice : 
CoP) หลายฉบับ ดังต่อไปนี ้

1. ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยมาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมสําหรับผู้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555  

2. ประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เรื ่อง มาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมสําหรับผู้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมสําหรับการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิง
ชีวมวล (ประเภทเชื้อเพลิงแข็ง) พ.ศ. 2555  

3. ประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เรื ่อง มาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมสําหรับผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จากเทคโนโลยีแผงโฟ
โตโวลเทอิกที่เข้าข่ายต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า  พ.ศ. 2557 โดยในข้อ 4 ของประกาศนี้ 
ได้กำหนดข้อยกเว้นให้ ผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จากเทคโนโลยีแผงโฟโตโวลเทอิกที่
ติดตั้งบนหลังคาที่เข้าข่ายต้องได้รับบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ข 
และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามประมวลหลักการปฏิบัต ิ(Code of Practice: CoP) เฉพาะใน
หัวข้อ ดังต่อไปนี ้
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1) มาตรการด้านการออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (P1.4) 

2) มาตรการด้านการจัดการขยะและกากของเสีย (C8, O8 และ D8) 

 ซึ ่งเป็นมาตรการในระดับเดียวกับผู ้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จาก
เทคโนโลยีแผงโฟโตโวลเทอิกที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า 

4. ประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เรื ่อง มาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมสําหรับผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงที่มีกําลังผลิต
ติดต้ัง ต่ำกว่า 10 เมกะวัตต ์พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที ่2 พ.ศ. 2561  

5. ประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เรื ่อง มาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมสําหรับผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงที่มีกําลังผลิต
ติดต้ัง ตั้งแต ่10 เมกะวัตต์ขึ้นไป พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที ่2 พ.ศ. 2561  

6. ประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เรื ่อง มาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าที่ใช้ขยะอุตสาหกรรมเป็นเชื้อเพลิง  พ.ศ. 
2559  

7. ระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน ว่าด้วยมาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับการใช้ก๊าซชีวภาพเป็นเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2560  

8. ระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน ว่าด้วยมาตรการป้องกัน และติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยเทคโนโลยีโฟโตโวลเทอิก 
แบบทุ่นลอยน้ำ พ.ศ. 2562 

9. ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยมาตรการป้องกัน และติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงและไม่เข้าข่ายประเภทและ
ขนาดที่ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาต ิพ.ศ. 2563 

10. ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการจัดทำรายงานสิ่งแวดล้อมสำหรับการ
ขอรับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2563 

การดำเนินการตามระเบียบประกาศดังกล่าวข้างต้น เป็นไปเพื่อกำหนดมาตรฐานและแนวทาง
ปฏิบัติในการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และชุมชนในพื้นที่
ใกล้เคียงสถานประกอบกิจการพลังงาน และเพื่อให้ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้าได้ดําเนินการ
จัดการด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงสถานประกอบ
กิจการพลังงานตามประเภทแหล่งพลังงานและเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า 

นอกจากนั้นผู้ที่จะประกอบกิจการไฟฟ้ายังต้องรับฟังความเห็นและทำความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้เสีย
ตามระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานว่าด้วยการรับฟังความเห็นและทําความเข้าใจกับประชาชน
และผู้มีส่วนได้เสียในการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2559 
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ในกรณีกิจการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการผลิตไฟฟ้าจะต้องทำตามประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เรื่อง มาตรการด้านการออกแบบ
ติดตั้งและการจัดการขยะและกากของเสียสําหรับผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จาก
เทคโนโลยีแผงโฟโตโวลเทอิกที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า  พ.ศ. 2557 
หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า Mini CoP ซึ่งได้กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จาก
เทคโนโลยีแผงโฟโตโวลเทอิกที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าปฏิบัติตาม
มาตรการดังต่อไปนี ้

1) มาตรการด้านการออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย ์ในระยะเตรียมการก่อสร้าง 

2) มาตรการด้านการจัดการขยะและกากของเสีย ทั้งในระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ และ
ขั้นตอนการรื้อถอนอาคาร เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ โดยให้พิจารณาเลือกการจัดการแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 
รวมทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิคส์ที่เกี่ยวข้องด้วยวิธีนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycling Method) ไม่ว่าจะ
ภายในหรือภายนอกประเทศเป็นลำดับแรก หากพิจารณาเลือกวิธีการอื่นให้ดำเนินการตามที่กำหนดไว้ใน
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

5. รายงานการศ ึกษามาตรการป ้องก ันต ่อค ุณภาพส ิ ่ งแวดล ้อม และความปลอดภัย 
(Environmental Safety Assessment : ESA) 

กระทรวงอุตสาหกรรมโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ
ที่ 3 พ.ศ. 2562 ได้มีประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การทํารายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย พ.ศ. 2552 กำหนดให้โรงงานผลิต ส่ง หรือ
จำหน่ายพลังงานไฟฟ้า (ลำดับที่ 88) เฉพาะที่มีกำลังการผลิต ตั้งแต่ 5.0 เมกะวัตต์ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 10.0 เมกะ
วัตต์ ยกเว้นโรงงานที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
หรือในเขตส่งเสริมการลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนที่ได้จัดทํารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแหงชาติแล้ว ต้องจัดทํา
รายงานที่เกี่ยวกับการศึกษาและมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
(Environmental Safety Assessment - ESA) พร้อมกับการยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 

นอกจากนั้นต้องจัดรับฟังความคิดเห็นตาม ระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนในการประกอบการพิจารณาออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงาน  ใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงาน และใบอนุญาตขยายโรงงาน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติม 
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557
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ตารางที่ 7-5 เปรียบเทียบทำรายงานด้านสิ่งแวดล้อมและรับฟังความคิดเห็น 

ประเภทโรงไฟฟ้า EHIA EIA IEE COP MINI 
COP 

ESA Public 
Hearing 

โรงไฟฟ้าพลังความร้อน ดังต่อไปนี้ 
1. โรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงที่มีกำลังผลิตกระแสไฟฟ้ารวมตั้งแต่ 100 เมกะวัตต์ขึ้นไป 
2. โรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงชีวมวลที่มีกำลังผลิตกระแสไฟฟ้ารวมตั้งแต่ 150 เมกะวัตต์ขึ้นไป 
3. โรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งเป็นระบบพลังความร้อนร่วมชนิด combined 

cycle หรือ cogeneration ที่มีกำลังผลิตกระแสไฟฟ้ารวมตั้งแต่ 3,000 เมกะวัตต์ขึ้นไป 
4. โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทุกขนาด 

       

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนทุกประเภทที่มีกําลังผลิตกระแสไฟฟ้าตั้งแต่ 10 เมกะวัตต์ขึ้นไป ยกเว้น 
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง 

       

โรงงานผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนตั้งแต่ 5 เมกกะวัตต์ แต่ไม่ถึง 10 เมกกะวัตต์ในเขต
พื้นที่ที่ให้ใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 

       

โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวล (ประเภทเชื้อเพลิงแข็ง)        
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จากเทคโนโลยีแผงโฟโตโวลเทอิกที่มีกําลังผลิตติดตั้ง ตั้งแต่ 1 เม
กะวัตต์ขึ้นไป  

       

โรงไฟฟ้าที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงที่มีกําลังผลิตติดตั้ง ต่ำกว่า 10 เมกะวัตต์         
โรงไฟฟ้าที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงที่มีกําลังผลิตติดตั้ง ตั้งแต่ 10 เมกะวัตต์ขึ้นไป         
โรงไฟฟ้าที่ใช้ขยะอุตสาหกรรมเป็นเชื้อเพลิง         
โรงไฟฟ้าใช้ก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า         
โรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยเทคโนโลยีโฟโตโวลเทอิก แบบทุ่นลอยน้ำ         
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จากเทคโนโลยีแผงโฟโตโวลเทอิกที่มีกําลังผลิตติดตั้งต่ำกว่า 1 เม
กะวัตต์ 

       

โรงไฟฟ้าที่มีกำลังการผลิต ตั้งแต่ 5.0 เมกะวัตต์ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 10.0 เมกะวัตต์ ยกเว้นโรงงาน
ที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหรือในเขตส่งเสริมการลงทุนที่ได้ทำ EIA แล้ว 
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7.1.4 กฎหมายเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า 

พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 47 กำหนดให้ การประกอบกิจการ
พลังงานไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ ต้องได้รับใบอนุญาตจากกกพ. และให้ กกพ. มีอำนาจออกประกาศ
กำหนดประเภทและอายุใบอนุญาตให้สอดคล้องกับขนาดและลักษณะของกิจการพลังงานประเภทต่างๆ  

แต่อย่างไรก็ตาม ในการประชุมครั้งที่ 11/2553 (ครั้งที่ 85) เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553 กกพ. มีมติ
กำหนดให้กิจการผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เองอย่างเดียวที่ไม่เช่ือมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า และการผลิตไฟฟ้าสำรอง
ในยามฉุกเฉินไม่เข้าข่ายเป็นการประกอบกิจการพลังงาน  

กกพ. ได้อาศัยอำนาจตาม พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 47 วรรค
สอง ออก ประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เรื่อง การกําหนดประเภทและอายุใบอนุญาตการ
ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2551 โดยในข้อ 5 ของประกาศดังกล่าว กำหนดให้ ใบอนุญาตการประกอบ
กิจการไฟฟ้ามี 5 ประเภท ดังนี ้

1. ใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า 

2. ใบอนุญาตระบบส่งไฟฟ้า 

3. ใบอนุญาตระบบจำหน่ายไฟฟ้า  

4. ใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า 

5. ใบอนุญาตควบคุมระบบไฟฟ้า 

ทั้งนี ้ใบอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ้าทุกประเภทมีอายุไม่เกิน 25 ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 

โดยการขอรับใบอนุญาตต้องทำตามระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานว่าด้วยการขอรับ
ใบอนุญาตและการอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที ่3 พ.ศ. 2560  

นอกจากนั้น พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 47 วรรคสาม ได้
กำหนดให้การกำหนดประเภท ขนาด และลักษณะของกิจการพลังงานที ่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับ
ใบอนุญาตให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา จึงได้มีการตรา พระราชกฤษฎีกากําหนดประเภท ขนาด และลักษณะ
ของกิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2552 ขึ้น โดย
ใน มาตรา 3 ได้กำหนด ประเภท ขนาด และลักษณะของกิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับ
ใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน ไวด้ังต่อไปน้ี 

1. กิจการผลิตไฟฟา้ทีม่ีกําลังการผลิตรวมของแต่ละแหล่งผลิตต่ำกว่าหนึ่งพันกิโลโวลต์แอมแปร์ 

2. กิจการระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่ผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าตามข้อ 1. นําไฟฟ้าที่ได้จากการผลิตไป
ใช้ในกิจการของตนเอง 

3. กิจการจําหน่ายไฟฟ้าที่มีขนาดการจําหน่ายไฟฟ้าต่ำกว่าหนึ่งพันกิโลโวลต์แอมแปร์โดยผ่านระบบ
จําหน่ายไฟฟ้า 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษารูปแบบและการศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ Peer to Peer (P2P) 

 

หน้าที่ 7-34 
 

4. กิจการศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าซึ่งโดยปกติไม่มีหน้าที่สั่งการด้านการผลิตไฟฟ้าโดยตรง 

อย่างไรก็ตาม เพื่อประโยชน์แห่งการรวบรวมข้อมูลสถิติ กกพ. มีอำนาจประกาศกำหนดให้กิจการ
พลังงานที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตเป็นกิจการที่ต้องแจ้งก็ได้ [123] กกพ. จึงได้ออก ประกาศ
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เรื่อง การกําหนดให้กิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับ
ใบอนุญาตเป็นกิจการที่ต้องแจ้ง พ.ศ. 2551 โดยใน ข้อ 3 ของประกาศดังกล่าวกำหนดให้กิจการพลังงานที่
ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตตามมาตรา 47 วรรคสาม เป็นกิจการที่ต้องแจ้งต่อสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 
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ตารางที่ 7-6 เปรียบเทียบการขอใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า 

ประเภทโรงไฟฟ้า ใบอนุญาตผลิต
ไฟฟ้า 

ใบอนุญาตระบบ
ส่งไฟฟ้า 

ใบอนุญาตระบบ
จำหน่ายไฟฟ้า 

ใบอนุญาต
จำหน่ายไฟฟ้า 

ใบอนุญาต
ควบคุมระบบ

ไฟฟ้า 

แจ้งต่อ สนง. 
กกพ. 

กิจการผลิตไฟฟ้าท่ีมีกําลังการผลิตรวมของแต่ละแหลง่ผลติตั้งแต่
หนึ่งพันกิโลโวลต์แอมแปร์ขึ้นไป 

 
     

กิจการผลิตไฟฟ้าท่ีมีกําลังการผลิตรวมของแต่ละแหลง่ผลติต่ำกวา่
หนึ่งพันกิโลโวลต์แอมแปร ์

     
 

กิจการระบบส่งไฟฟ้า 
 

 
    

กิจการระบบจำหน่ายไฟฟ้า 
  

 
   

กิจการระบบจำหน่ายไฟฟ้าทีผู่้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าที่มีกาํลงั
การผลิตรวมของแต่ละแหล่งผลิตตำ่กว่าหนึ่งพันกิโลโวลต์แอมแปร์
นําไฟฟา้ที่ได้จากการผลิตไปใชใ้นกิจการของตนเอง 

     
 

กิจการจำหน่ายไฟฟ้า 
   

 
  

กิจการจาํหน่ายไฟฟ้าที่มีขนาดการจาํหนา่ยไฟฟ้าต่ำกว่าหนึง่พันกิโล
โวลต์แอมแปร์โดยผ่านระบบจําหน่ายไฟฟ้า 

     
 

กิจการศูนย์ควบคมุระบบไฟฟา้ 
    

 
 

กิจการศูนย์ควบคมุระบบไฟฟา้ซึ่งโดยปกติไม่มีหนา้ที่สั่งการด้านการ
ผลิตไฟฟ้าโดยตรง 

     
 

กิจการผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เองอย่างเดียวที่ไม่เชื่อมต่อกับระบบ
โครงข่ายไฟฟ้า  

ไม่เขา้ข่ายเป็นการประกอบกิจการพลังงาน 

การผลิตไฟฟ้าสำรองในยามฉุกเฉิน ไม่เขา้ข่ายเป็นการประกอบกิจการพลังงาน 
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7.1.5 กฎหมายเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 

พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่  3 พ.ศ. 2562 มาตรา 12 กำหนดให้ผู้
ประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 3 ต้องได้รับใบอนุญาตก่อนตั้งโรงงาน โดยในปัจจุบันมีกฎกระทรวง กำหนด
ประเภท ชนิด และขนาดของโรงงาน พ.ศ. 2563 ได้กำหนดให้โรงงานจำพวกที ่ 3 ลำดับที ่ 88 ได้แก่ 
โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างดังต่อไปน้ีต้องได้รับใบอนุญาตก่อนตั้งโรงงาน 

1. การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ทุกขนาด ยกเว้นที่ติดตั้งบนหลังคา ดาดฟ้า หรือ
ส่วนหนึ่งส่วนใดบนอาคารซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยได้โดยมีขนาดกำลังการผลิตติดตั้งสูงสุดรวมกันของ
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ไม่เกิน 1,000 กิโลวัตต ์

2. การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนทุกขนาด 

3. การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ำทุกขนาด ยกเว้นการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ำจาก
เขื่อนหรือจากอ่างเก็บน้ำขนาดกำลังการผลิตไม่เกิน 15 เมกะวัตต์ การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ำแบบ
สูบกลับ การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ำท้ายเขื่อน การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ำจากฝาย และ
การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ำจากคลองส่งน้ำ 

นอกจากต้องได้รับใบอนุญาตก่อนตั้งโรงงานแล้วยังต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฏกระทรวง
ฉบับที่  2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เกี ่ยวกับที ่ต ั ้งโรงงาน 
สภาพแวดล้อม ลักษณะอาคาร หรือลักษณะภายในของโรงงาน และลักษณะ ประเภท หรือชนิดของเครื่องจักร 
เครื่องอุปกรณ์ หรือสิ่งที่นำมาใช้ในโรงงาน คนงานประจำโรงงาน การกำหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย 
มลพิษ หรือสิ่งใดๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงาน 

นอกจากนั้น การยื่นคำขอรับใบอนุญาตและขั้นตอนการพิจารณาและระยะเวลาในการพิจารณาออก
ใบอนุญาตเป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การขออนุญาตและการอนุญาตเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่  
3 พ.ศ. 2549 

อย่างไรก็ตาม ตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 กำหนดให้
การตั้งโรงงานเพื่อประกอบกิจการพลังงานต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน โดยให้การอนุญาตตาม
กฎหมายว่าด้วยการนั้นเป็นอํานาจหน้าที่ของ กกพ. ตามพระราชบัญญัตินี้ โดย กกพ. ต้องขอความเห็นจาก
หน่วยงานที่มีอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายต่างๆ ดังกล่าวและหน่วยงานดังกล่าวต้องแจ้งความเห็นพร้อมทั้ง
จํานวนค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บตามกฎหมายนั้นๆ ให้ กกพ. ทราบด้วย  

ดังนั ้น กกพ. และกระทรวงอุตสาหกรรมจึงได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกกพ.และ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง แนวทางการอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าและการอื่น  ลง
นาม ณ วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เพื่อกำหนดขอบเขตการอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าและการอ่ืนที่เป็นอำนาจหน้าที่ของ กกพ. ดังนี ้

ข้อ 2 ของบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ไดก้ำหนดให้ กกพ. พิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 
โดยขอความเห็นประกอบการพิจารณาจากกระทรวงอุตสาหกรรม เฉพาะในกรณีที่เปน็ 
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1. โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อจำหน่าย 

2. โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าเพ่ือใช้ในกระบวนการประกอบกิจการของโรงงานตนเองและจำหน่าย 

7.1.6 กฎหมายเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร 

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กำหนดให้การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร
ต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น [124] โดยหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาต เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2528) ออก
ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

อย่างไรก็ตาม กฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2528) แก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวงฉบับที่ 65 (พ.ศ. 
2558) ข้อ 1 (6) กำหนดให้ การติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา
อาคารอยู่อาศัยที่มีขนาดพื้นที่ติดตั้งไม่เกิน 160 ตารางเมตร และมีน้ำหนักรวมไม่เกิน 20 กิโลกรัมต่อตาราง
เมตร ไม่ถือเป็นการดัดแปลงอาคาร แต่ต้องมีผลการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงที่กระทำและรับรองโดย
วิศวกรโยธาตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรว่าสามารถติดตั้งได้อย่างปลอดภัย  และแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ทราบก่อนดำเนินการ 

นอกจากนั้น มาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ไดก้ำหนดให้การ
ตั้งโรงงานเพื่อประกอบกิจการพลังงานต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร โดยให้การอนุญาต
ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นเป็นอํานาจหน้าที่ของ กกพ. โดย กกพ. ต้องขอความเห็นจากหน่วยงานที่มีอํานาจ
หน้าที่ตามกฎหมายต่างๆ ดังกล่าวและหน่วยงานดังกล่าวต้องแจ้งความเห็นพร้อมทั้งจํานวนค่าธรรมเนียมที่
เรียกเก็บตามกฎหมายนั้นๆ ให้ กกพ. ทราบด้วย  

ดังนั้น กกพ. และกระทรวงอุตสาหกรรมจึงได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง คณะกรรมการ
กำกับกิจการพลังงานและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แนวทางและขั้นตอนการอนุญาตปลูกสร้างอาคารและการ
อื่นเพื่อประกอบกิจการพลังงาน ฉบับลงนามวันที่ 5 กันยายน 2555 เพื่อกำหนดขอบเขตการอนุญาตให้ปลูก
สร้างอาคาร และการอื่นเพื่อประกอบกิจการพลังงานที่เป็นอำนาจของหน้าที่ของ กกพ. โดยกำหนดให้ กกพ. 
พิจารณาออกใบอนุญาตก่อสร้าง หรือดัดแปลงอาคารเพื่อประกอบกิจการพลังงาน โดยขอความเห็นจาก
ราชการส่วนท้องถิ่น ในอาคารบางประเภทซึ่งประกอบด้วย 

1. อาคารทุกประเภทในสถานประกอบกิจการที่มีการผลิตพลังงานไฟฟ้าซึ่งมีขนาดกำลังการผลิต
ติดต้ังเกินกว่า 150 เมกะวัตต์ขึ้นไป 

2. อาคารทุกประเภทในสถานประกอบกิจการที่มีการผลิตพลังงานไฟฟ้าซึ่งมีขนาดกำลังการผลิต
ติดต้ังไม่เกิน 150 เมกะวัตต ์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือจำหน่ายเป็นการเฉพาะ 

3. อาคารในสถานประกอบกิจการที่การผลิตพลังงานไฟฟ้าซึ่งมีขนาดกำลังการผลิตติดตั้งไม่เกิน 150 
เมกะวัตต์ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เองภายในอาคารหรือโรงงานซึ่งเป็นอุตสาหกรรมของตนเองหรือธุรกิจ
ต่อเนื่องและส่วนที่เหลือจำหน่าย ได้แก ่อาคารที่ใช้สำหรับกระบวนการผลิตพลังงานไฟฟ้า กระบวนการจัดการ
เชื้อเพลิง กระบวนการจัดการน้ำและกระบวนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และอาคารที่เกี่ยวข้องอื่น 
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4. อาคารในระบบโครงข่ายไฟฟ้า 

7.1.7 กฎหมายเกี่ยวกับการจัดส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าในระหว่างการก่อสร้าง 

พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 96 กำหนดให้ผู ้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการไฟฟ้านำส่งเงินเข้ากองทุน ตามระเบียบที่ กกพ. ประกาศกำหนด ซึ่ง กกพ. ได้มี ประกาศ
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เรื่อง การนําส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าสําหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการไฟฟ้าประเภทใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 โดยในข้อ 5 (1) 
กำหนดว่า ระหว่างการก่อสร้างโรงไฟฟ้า นับจากวันที่เริ ่มดําเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าตามสัญญาว่าจ้าง
ผู้รับเหมาเพื่อดําเนินการก่อสร้างและตามที่กําหนดไว้ในใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า  จนถึงวันที่เริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้า
ระบบเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date : COD) ให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้านำส่งเงิน
เข้ากองทุนเป็นรายปีภายใน 5 วันทําการแรกของปี สําหรับปีแรกให้นําส่งเงินเข้ากองทุนภายใน 5 วันทําการ
นับจากวันที่เริ่มดําเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้า โดยคํานวณจํานวนเงินที่นําส่งตามประมาณการกําลังผลิตติดตั้ง
ของโรงไฟฟ้าในอัตรา 50,000 บาทต่อเมกะวัตต์ต่อป ีสําหรับปีใดที่มีการก่อสร้างไม่ครบปี ให้นําส่งตามสัดส่วน
ของเดือนที่ทําการก่อสร้างในปีนั้น ทั้งนี้ต้องไม่น้อยกว่าปีละ 50,000 บาท 

7.1.8 กฎหมายเกี่ยวกับการขอใบรับรองการก่อสร้างอาคาร (อ.6) 

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2558 มาตรา 32 วรรคสอง 
กำหนดว่า เมื่อผู้ได้รับใบอนุญาตให้ก่อสร้าง หรือดัดแปลง อาคารประเภทควบคุมการใช้ได้กระทำการดังกล่าว
เสร็จแล้ว ให้แจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ เพื่อทำการตรวจสอบการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือ
เคลื่อนย้ายอาคารนั้นให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

โดยทั้งนี ้อาคารประเภทควบคุมการใช ้หมายถึง อาคารดังต่อไปนี ้

1. อาคารสําหรับใช้เป็นคลังสินค้า โรงแรม อาคารชุด หรือสถานพยาบาล 

2. อาคารสำหรับใช้เพ่ือกิจการพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การศึกษา การสาธารณสุข หรือกิจการอื่น 
ทั้งนี ้ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง [125] 

โดยกฎกระทรวงกำหนดอาคารประเภทควบคุมการใช้ พ.ศ. 2552 ข้อ 2 (5) ได้กำหนดให้อาคาร
สำหรับใช้เพื่อกิจการอุตสาหกรรมเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ และข้อ 7 ได้กำหนดความหมายของ 
อาคารสำหรับใช้เพื่อกิจการอุตสาหกรรม ว่าได้แก่ อาคารที่ใช้เป็นโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ดังนั้น
โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าที่เป็นโรงงานจำพวกที่ 3 ลำดับที่ 88 ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 แก้ไข
เพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 จึงเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้และต้องดำเนินการแจ้งให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นทราบ เพื่อทำการตรวจสอบการก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร ซึ่งถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ทำการ
ตรวจสอบแล้วเห็นว่าการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารนั้นเป็นไปโดยถูกต้องตามที่ได้รับใบอนญุาต 
ก็ให้ออกใบรับรองให้แก่ผู้ได้รับใบอนุญาต เพื่อให้มีการใช้อาคารนั้นตามที่ได้รับใบอนุญาต [126] 

นอกจากนั้น มาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ได้กำหนดให้การ
ตั้งโรงงานเพื่อประกอบกิจการพลังงานต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร โดยให้การอนุญาต
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ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นเป็นอํานาจหน้าที่ของ กกพ. โดย กกพ. ต้องขอความเห็นจากหน่วยงานที่มีอํานาจ
หน้าที่ตามกฎหมายต่างๆ ดังกล่าวและหน่วยงานดังกล่าวต้องแจ้งความเห็นพร้อมทั้งจํานวนค่าธรรมเนียมที่
เรียกเก็บตามกฎหมายนั้นๆ ให้ กกพ. ทราบด้วย 

โดย กกพ. ได้ออกระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยการกำหนดขั้นตอนการขอรับ
ใบอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ้าตามมาตรา 47 และการขออนุญาตตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2559 โดยข้อ 14 ของระเบียบดังกล่าวกำหนดให้ เมื่ออาคารที่
ใช้ในการประกอบกิจการได้ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้าย อาคารแล้วเสร็จให้แจ้งสํานักงาน กกพ. และ
ราชการส่วนท้องถิ่นทราบ เพื่อให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบการดําเนินการตามเงื่อนไขที่กําหนดใน
ใบอนุญาตหรือที่ได้แจ้งไว้ ทั้งนี้ สํานักงาน กกพ.อาจเข้าร่วมตรวจสอบด้วย แล้วแต่กรณี เมื่อราชการส่วน
ท้องถิ่นแจ้งความเห็นมายังสํานักงาน กกพ. ให้สํานักงาน กกพ. นําเรื่องเสนอกกพ. พิจารณาออกหนังสือรับรอง
การขอใช้อาคาร (อ.6) เพื่อประกอบกิจการพลังงานต่อไป 

7.1.9 กฎหมายเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม (พค.2) 

พระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. 2535 มาตรา 25 กำหนดให้การผลิต หรือขยาย
การผลิตพลังงานควบคุม จะต้องได้รับใบอนุญาตจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดย
มาตรา 24 กำหนดให้ การกำหนดว่า พลังงานประเภทใด ขนาดและวิธีการผลิต หรือการใช้อย่างใดเป็น
พลังงานควบคุมน้ัน ต้องตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 

ดังนั้น จึงได้มีการตรา พระราชกฤษฎีกากําหนดพลังงานควบคุม พ.ศ. 2536 ขึ้น โดยมาตรา 3 ของ
พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวกำหนดให้พลังงานไฟฟ้าซึ่งขนาดการผลิตรวมของแต่ละแหล่งผลิตตั้งแต่  200 กิโล
โวลต์แอมแปร์ขึ้นไป เป็นพลังงานควบคุม ซึ่งจะต้องได้รับใบอนุญาตจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน 

อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 48 กำหนดว่า ในกรณี
ที่การปลูกสร้างอาคารหรือการตั้งโรงงานเพื่อประกอบกิจการพลังงานต้องปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการ
พัฒนาและส่งเสริมพลังงาน ให้การอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นเป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ โดยคณะกรรมการต้องขอความเห็นจากหน่วยงานที่มีอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายต่างๆ 
ดังกล่าวและหน่วยงานดังกล่าวต้องแจ้งความเห็นพร้อมทั้งจํานวนค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บตามกฎหมายนั้นๆ 
ให้คณะกรรมการทราบด้วย ดังนั้น การออกใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม (พค.2) จึงเป็นอำนาจของ กกพ. 
โดยกกพ. ต้องขอความเห็นจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
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ตารางที่ 7-7 เปรียบเทียบการขอใบอนุญาตอื่น ๆ 

ประเภทใบอนุญาต ต้องขอรับใบอนุญาต ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาต 

ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน โรงงานจำพวกที่ 3 ลำดับที่ 88  
▪ การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ทุกขนาด 
▪ การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนทุกขนาด 
▪ การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ำทุกขนาด  

▪ การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที ่ติดตั ้งบน
หลังคา ดาดฟ้า หรือส่วนหนึ่งส่วนใดบนอาคารซึ่งบุคคลอาจเข้า
อยู่หรือใช้สอยได้โดยมีขนาดกำลังการผลิตติดตั้งสูงสุดรวมกัน
ของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ไม่เกิน 1,000 กิโลวัตต์ 

▪ การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ำจากเขื่อนหรือจากอ่าง
เก็บน้ำขนาดกำลังการผลิตไม่เกิน 15 เมกะวัตต์ การผลิต
พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ำแบบสูบกลับ การผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าจากพลังงานน้ำท้ายเขื ่อน การผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก
พลังงานน้ำจากฝาย และการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ำ
จากคลองส่งน้ำ 

ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ▪ การก่อสร้างหรือดัดแปลงเพื่อเป็นโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้า ▪ การติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารอยู่อาศัยที่มีขนาดพื้นที่ติดตั้งไม่
เกิน 160 ตารางเมตร และมีน้ำหนักรวมไม่เกิน 20 กิโลกรัมต่อ
ตารางเมตร 

ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร  ▪ โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าที่เป็นโรงงานจำพวกที่ 3 ลำดับที่ 
88 ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535  

▪ โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าที่ไม่เป็นโรงงานจำพวกที่ 3 ลำดับที่ 
88 ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535  

ใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม  ▪ โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าซึ ่งขนาดการผลิตรวมของแต่ละ
แหล่งผลิตตั้งแต่ 200 กิโลโวลต์แอมแปร์ขึ้นไป  

▪ โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าซึ่งขนาดการผลิตรวมของแต่ละแหล่ง
ผลิตน้อยกว่า 200 กิโลโวลต์แอมแปร์ 
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7.1.10 กฎหมายเกี่ยวกับการทดลองเดินเครื่องจักรอุปกรณ์โดยเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า 

การทดลองเครื่องจักรอุปกรณ์โดยเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้านั้น  จะต้องปฏิบัติตามระเบียบ
คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยการกำหนดขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ้า
ตามมาตรา 47 และการขออนุญาตตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 
2550 พ.ศ. 2559 ข้อ 15 ที่กำหนดว่า หลังจากได้รับใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม (พค.2) และได้รับความ
เห็นชอบจากเจ้าของโครงข่ายไฟฟ้าหรือศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าแล้ว  สำหรับกรณีจำหน่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบ
โครงข่ายไฟฟ้า ผู้รับใบอนุญาตสามารถทดลองเดินเครื่องจักรอุปกรณ์โดยเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าได้  
และต้องปฏิบัติตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ที่ได้กำหนดให้
ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้าที่ประสงค์จะทดลองเดินเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ก่อนการเริ่มประกอบ
กิจการไฟฟ้าต้องแจ้งวัน เวลา และระยะเวลาการทดลองเดินเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ให้ศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า
ทราบ และศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าต้องแจ้งตอบกำหนดวันและเวลาในการเดินเครื ่องที ่แน่นอนให้ผู ้รับ
ใบอนุญาตทราบโดยพลัน 

นอกจากนั้น มาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ยังได้กำหนดให้ 
อุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายพลังงานของผู้รับใบอนุญาตที่มีระบบโครงข่ายพลังงานต้องมีมาตรฐาน 
มีการตรวจสอบ และการรับรองผลการตรวจสอบตามระเบียบที่ กกพ. ประกาศกำหนด โดยระเบียบดังกล่าว 
อาจกำหนดให้อุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายพลังงานบางประเภทต้องได้รับการตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานก่อนนำมาใช้ในการประกอบกิจการพลังงานก็ได้ 

ดังนั้น กกพ. จึงได้ออกระเบียบตามมาตราดังกล่าวจำนวน 3 ฉบับได้แก ่

1. ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยมาตรฐานของอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อกับระบบ
โครงข่ายไฟฟ้า วิธีการตรวจสอบและการรับรองผลการตรวจสอบอุปกรณ์ประเภทอินเวอร์เตอร์  (Grid-
connected inverter) ระบบแรงดันต่ำ พ.ศ. 2559 

2. ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยมาตรฐาน วิธีการตรวจสอบ และการรับรองผล
การตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้เช่ือมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า สำหรับระบบจำหน่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2559 

3. ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยมาตรฐาน วิธีการตรวจสอบ และการรับรองผล
การตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้เช่ือมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า สำหรบัระบบส่งไฟฟ้า พ.ศ. 2560 

และ มาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ได้กำหนดให้ กกพ. มี
อำนาจออกประกาศเกี่ยวกับการอนุญาตเป็นหน่วยตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อกับ
ระบบโครงข่ายไฟฟ้า ทาง กกพ. จึงได้ออกประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การอนุญาตเป็น
หน่วยตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้ า พ.ศ. 2560 ขึ้น เพื่อ
กำหนดคุณสมบัติของผูขอรับใบอนุญาตเปนหนวยตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการยื่นคําขอรับใบอนุญาต 
การออกใบอนุญาต การตออายุใบอนุญาต อายุใบอนุญาต คาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและการตออายุ
ใบอนุญาต รวมทั้งคาธรรมเนียมการตรวจสอบและรับรอง 
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7.1.11 กฎหมายเกีย่วกับการแจ้งเริ่มประกอบกิจการไฟฟ้า 

มาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 กำหนดว่า เมื่อผู้รับใบอนุญาต
ประสงค์จะเริ่มประกอบกิจการไฟฟ้าในส่วนหนึ่งส่วนใดต้องแจ้งให้สำนักงานทราบก่อนวันเริ่มประกอบกิจการ
ไฟฟ้า ตามหลักเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขที่ กกพ. กำหนด  

กกพ. จึงได้ออกระเบียบและประกาศเกี ่ยวกับการแจ้งเริ ่มประกอบกิจการไฟฟ้าตามมาตรา  53 
ดังกล่าว จำนวน 2 ฉบับ ได้แก ่

1. ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยการกำหนดขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตการ
ประกอบกิจการไฟฟ้าตามมาตรา 47 และการขออนุญาตตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2559  

2. ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการเริ่มประกอบ
กิจการไฟฟ้า พ.ศ. 2552 

โดยระเบียบและประกาศข้างต้นกำหนดให้ เมื่อมีความพร้อมให้ผู้รับใบอนุญาตแจ้งเริ่มประกอบกิจการ
ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการประกอบกิจการเพื่อจําหน่ายหรือใช้ภายในกิจการของตนเองต่อ
สํานักงาน กกพ. [127] ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่ 
กําลังการผลิตติดต้ัง กําลังการผลิต และปริมาณไฟฟ้าที่ถูกสง่เข้าระบบ [128]  

เมื่อสำนักงาน กกพ. ได้รับแจ้งแล้ว ให้ออกใบรับแจ้งเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้รับใบอนุญาต
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง [129] 

7.1.12 กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันการผูกขาดในกิจการไฟฟ้า 

พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 เป็นกฎหมายที่จัดตั้ง กกพ. ขึ้นเพื่อกํากับดูแล
กิจการพลังงาน โดยกําหนดให้มีหน้าที่ป้องกันการใช้อํานาจผูกขาดโดยมิชอบ ให้การคุ้มครองผู้ใช้พลังงานและ
ผู้ได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการพลังงาน กำกับดูแลการแข่งขันในกิจการไฟฟ้า ดังนั้น มาตรา 60 
ของพระราชบัญญัติฉบับนี้จึงได้กำหนดให้ กกพ. มีอำนาจออกระเบียบกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อมิให้มีการกระทำ
การใด อันเป็นการผูกขาด ลดการแข่งขัน หรือจำกัดการแข่งขันในการให้บริการพลังงาน 

กกพ. จึงอาศัยอำนาจตามมาตราดังกล่าว ออกระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วย
การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อมิให้มีการรวมกิจการอันก่อให้เกิดการผูกขาด ลดการแข่งขันหรือจำกัดการแข่งขันใน
การให้บริการพลังงาน พ.ศ. 2552 ขึ้น โดย ข้อ 4 ของระเบียบนี้ได้ห้ามผู้รับใบอนุญาตกระทำการรวมกิจการ
กับผู้รับใบอนุญาตรายอื่น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก กกพ. 

และในข้อ 5 ของระเบียบฉบับนี ้ได้กำหนดใหผู้้รับใบอนุญาตต้องแจ้งให้ กกพ. ทราบโดยทันที ในกรณี
ที่มีเหตุการณ์ดังต่อไปน้ีเกิดขึ้น 

1. ผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะทำสัญญาหรือข้อตกลงอันเป็นผลให้บุคคลใดมีอำนาจทั้งหมดหรือ
บางส่วนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในการบริหารงานของผู้รับใบอนุญาต 
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2. ผู้รับใบอนุญาตกระทำการหรือถูกกระทำการอันมีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการหรือถูกครอบงำ
กิจการตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์

3. บุคคลซึ ่งมีอำนาจควบคุมนโยบายเข้าไปมีอำนาจควบคุมนโยบาย  การบริหารกิจการ การ
อำนวยการ หรือการจัดการของผู้รับใบอนุญาตเข้าไปควบคุมนโยบาย การบริหารกิจการ การอำนวยการ หรือ
การจัดการของผู้รับใบอนุญาตรายอื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการกระทำอันมีลักษณะเป็นการผูกขาด ลดการแข่งขัน หรือจำกัดการแข่งขันในการ
ให้บริการพลังงาน 

และในข้อ 9 ของระเบียบฉบับเดียวกัน ก็ได้ให้อำนาจ กกพ. มีอำนาจสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตหยุดหรือ
ปรับปรุงการกระทำอันเป็นการผูกขาด ลดการแข่งขันหรือจำกัดการแข่งขัน หรือเปลี ่ยนแปลงเงื ่อนไข
ใบอนุญาต เพื่อป้องกันมิให้มีการผูกขาดลดการแข่งขันหรือจำกัดการแข่งขันในการให้บริการพลังงานก็ได ้

7.1.13 กฎหมายเกี่ยวกับการกำกับดูแลค่าบริการกิจการไฟฟ้า 

พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 66 ให้อำนาจ กกพ. เป็นผู้กำกับดูแล
อัตราค่าบริการที ่ผู ้ร ับใบอนุญาตกำหนดให้เป็นไปตามนโยบายและแนวทางที ่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ และให้ กกพ. กำหนดหลักเกณฑ์การกําหนดอัตราค่าบริการของผู้รับ
ใบอนุญาตแต่ละประเภท [130] กกพ. จึงได้ออกประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน  เรื ่อง 
กระบวนการ ขั้นตอนการใช้สูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ  พ.ศ. 2562 เพื่อให้ผู ้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการพลังงานเปิดเผยสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ  (Ft) ที่ใช้ในการคำนวณค่าไฟฟ้า
เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบและสามารถใช้เป็นข้อมูลในการรับฟังความคิดเห็นในการปรับอัตราค่าไฟฟ้า
โดยอัตโนมัติ (Ft) ในแต่ละรอบระยะเวลาของการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัต ิ

นอกจากนั้น ให้ผู้รับใบอนุญาตเสนออัตราค่าบริการเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
โดยกระบวนการพิจารณาต้องมีขั้นตอนที่โปร่งใส และต้องรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย [131] 

เมื่อผู้รับใบอนุญาตได้รับความเห็นชอบในการกำหนดค่าบริการจาก กกพ. แล้ว ผู้รับใบอนุญาตต้อง
ประกาศเผยแพร่อัตราค่าบริการที่ กกพ. ให้ความเห็นชอบตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ตามที่กกพ.ได้
ประกาศกําหนด [132] โดย กกพ. ได้ออกประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เรื่อง การเผยแพร่อัตรา
ค่าบริการ พ.ศ. 2556 โดยกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตประกาศลงหนังสือพิมพ์รายวันซึ่งแพร่หลายทั่วไป อย่าง
น้อย 1 ฉบับ ติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 วัน หรือจัดทําเป็นแผ่นพับหรือเอกสารเผยแพร่ [133] 

7.1.14 กฎหมายเกี่ยวกับมาตรฐานทางวิศวกรรมและความปลอดภัย 

มาตรา 72 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 กำหนดให้การประกอบกิจการ
พลังงาน ต้องเป็นไปตามมาตรฐานทางวิศวกรรมและมีความปลอดภัยตามระเบียบที่  กกพ. ประกาศกำหนด
โดย กกพ. ได้ออกระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยมาตรฐานทางวิศวกรรมในการประกอบ
กิจการพลังงาน พ.ศ. 2553 ขึ้นเพื่อกำหนดให้ ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้าจะต้องดำเนินการตาม
มาตรฐานทางวิศวกรรมที่ 
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1. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกำหนดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ หรือ 

2. การไฟฟ้านครหลวงกำหนดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ หรือ 

3. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ หรือ 

4. ดำเนินการตามมาตรฐานสากลที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือการไฟฟ้านครหลวง หรือ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้การยอมรับ [134] 

7.1.15 กฎหมายเกี่ยวกับระบบโครงข่ายพลังงานและศูนย์ควบคุมระบบโครงข่ายพลังงาน 

พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตที่มีระบบโครงข่าย
พลังงานต้องประกอบกิจการพลังงานอย่างเป็นธรรมและจะเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมมิได้  [135] และต้อง
ยินยอมให้ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ประกอบกิจการพลังงานรายอื่นใช้หรือเชื่อมต่อระบบโครงข่ายพลังงานของตน 
ทั้งน้ี ตามข้อกำหนดที่ผู้รับใบอนุญาตที่มีระบบโครงข่ายพลังงานประกาศกำหนด [136] ซึ่งข้อกำหนดที่ผู้รับ
ใบอนุญาตที่มีระบบโครงข่ายพลังงานประกาศกำหนดนั้น ได้แก ่

1. ข้อกำหนดระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 

ก) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า (Connection Code) ของการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย ฉบับเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

ข) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้า (Service Code) ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย ฉบับเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

ค) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้า (Operation Code) ของการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย ฉบับเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

เงื่อนไขในการเช่ือมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ. สรุปได้ดังนี ้

▪ ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่ จะต้องติดตั้ง Fast Acting Proportional Turbine Governor อุปกรณ์
ระบบ Automatic Voltage Regulation Power System Stabilizer ระบบป้องกันไม่ให้มีการจ่ายไฟเข้าไป
ยังผู้ขอเชื่อมต่อ/ผู้เชื่อมต่อ ระหว่างหยุดเครื่องหรือ on turning gear ระบบสื่อสารผ่านเครือข่ายระบบสื่อสาร
จำนวน 2 เครือข่าย 

▪ ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ต้องมีกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟสำรองสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเหลือประมาณ
ร้อยละ 40 และต้องติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมระยะไกล (Remote Terminal Unit: RTU) ระบบสื่อสารเพื่อใช้ใน
การเชื่อมต่อ RTU กับระบบควบคุมระยะไกล (Supervisory Control and Data Acquisition: SCADA) ของ
ศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ควบคุมการทำงานเพื่อป้องกันการจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าใน
ขณะที ่ระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าไม่มีไฟฟ้า อุปกรณ์เพื ่อให้สามารถ Synchronization กับ Generator 
Breaker หรือจุดเชื ่อมต่อระบบที ่กำหนด ระบบควบคุมตัวประกอบกำลังเพื ่อรักษาระดับแรงดัน และ
ระบบสื่อสารผ่านเครือข่ายระบบสื่อสาร 
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▪ ผู้ผลิตไฟฟ้านอกสัญญา (IPS) ต้องมีกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟสำรองสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเหลือ
ประมาณร้อยละ 40 และต้องติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมการทำงานเพื่อป้องกันการจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบไฟฟ้าของ
การไฟฟ้าในขณะที่ระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าไม่มีไฟฟ้า ต้องควบคุมไม่ให้สร้างกระแสและแรงดัน (Harmonic 
Current and Voltage) ที่จุดเชื่อมต่อเกินกว่าขีดจำกัดตามวิธีการประเมินที่กำหนดไว้ และต้องควบคุมไม่ให้
สร้างแรงดันกระเพื่อมที่จุดเชื่อมต่อเกินกว่าขีดจำกัดตามวิธีการประเมินที่กำหนดไว้ และต้องมีอุปกรณ์สำหรับ
บันทึกและสื่อสารข้อมูลการผลิตของโรงไฟฟ้า 

2.  ข้อกำหนดระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) 

ก) ระเบียบการไฟฟ้านครหลวงว่าด้วยข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2558 

ข) ระเบียบการไฟฟ้านครหลวงว่าด้วยข้อกำหนดการใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2558 

ค) ระเบียบการไฟฟ้านครหลวงว่าด้วยข้อกำหนดการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับ
ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer – SPP) พ.ศ. 2558 

ง) ระเบียบการไฟฟ้านครหลวงว่าด้วยข้อกำหนดการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับ
ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer – VSPP) พ.ศ. 2558 

จ) ระเบียบการไฟฟ้านครหลวงว่าด้วยข้อกำหนดการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้
ไฟฟ้าที่เดินขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พ.ศ. 2558 

ฉ) ระเบียบการไฟฟ้านครหลวงว่าด้วยข้อกำหนดการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับผู้
ประกอบกิจการไฟฟ้ารายอื่น พ.ศ. 2558 

เงื่อนไขในการเช่ือมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟน. สรุปได้ดังนี้ 

▪ ข้อกำหนดทั่วไป จำนวนของผู้ขอใช้บริการรวมทั้งผู้ประกอบกิจการไฟฟ้ารายอื่นจะต้องไม่เกิน 
4 ราย/วงจร ยกเว้นผู้ขอใช้บริการที่ใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบอินเวอร์เตอร์หรือที่เชื่อมต่อกับระบบจำหน่าย 
230/400 โวลต์ ต้องติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมการทำงานเพื่อป้องกันการจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบไฟฟ้าของกฟน.ใน
ขณะที่ไม่มีไฟฟ้าในระบบไฟฟ้าของ กฟน. ต้องติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน และต้องมีช่องทางการสื่อสารที่สามารถ
ติดต่อกับการไฟฟ้านครหลวงได้ตลอดเวลาอย่างน้อย 3 ระบบ (กรณีระบบ 69 หรือ 115 กิโลโวลต์ หรือกรณี
ระบบ 12 หรือ 24 กิโลโวลต์ และกำลังการผลิตติดตั้งรวมเกิน 1 เมกะวัตต์ขึ้นไป) หรืออย่างน้อย 1 ระบบ 
(กรณีระบบแรงต่ำหรือระบบ 12 หรือ 24 กิโลโวลต์ ที่มีกำลังการผลิตติดตั้งจ่ายเข้าระบบไม่เกิน 1 เมกะวัตต์) 

▪ ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก  

- ระบบ 69 กิโลโวลต์ กำลังไฟฟ้าจ่ายเข้าระบบจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของผู้เชื่อมต่อทั้งหมด
ที่ติดต้ังในสายส่งเดียวกันต้องไม่เกิน 90 เมกะวัตต์ต่อวงจร  

- ระบบ 115 กิโลโวลต์ กำลังไฟฟ้าจ่ายเข้าระบบจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของผู้เช่ือมต่อทั้งหมด
ที่ติดต้ังในสายส่งเดียวกันต้องไม่เกิน 180 เมกะวัตต์ต่อวงจร  
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- ต้องติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมระยะไกล (RTU) พร้อมทั้งระบบสื่อสารเพื่อใช้ในการเชื่อมต่อ
อุปกรณ์ควบคุมระยะไกลของผู้ขอใช้บริการกับระบบรับส่งข้อมูลระยะไกล SCADA/EMS 

▪ ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก  

- ระบบ 230/400 โวลต์ ผู้ผลิตไฟฟ้าสามารถเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าแบบเฟสเดียว
ได้ หากมีกำลังการผลิตติดตั้งไม่เกิน 5 กิโลวัตต์ ปริมาณกำลังการผลิตติดตั้งรวมของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของผู้
เชื่อมต่อทุกรายที่เชื่อมต่อในหม้อแปลงจำหน่ายลูกเดียวกัน ต้องไม่เกินขีดจำกัดร้อยละ 15 ของพิกัดหม้อแปลง
จำหน่าย  

- ระบบ 12 กิโลโวลต์ ไม่เกิน 4 เมกะวัตต์/วงจร ระบบ 24 กิ โลโวลต์ ไม่เกิน 8 เมกะวัตต์/
วงจร ปริมาณกำลังการผลิตติดต้ังรวมของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของผู้เชื่อมต่อทุกรายที่เช่ือมต่อในหม้อแปลงกำลัง
ของสถานีไฟฟ้าย่อยลูกเดียวกัน ต้องไม่เกินขีดจำกัดร้อยละ 20 ของพิกัดหม้อแปลงกำลัง 

- ระบบ 69 กิโลโวลต์ ไม่เกิน 90 เมกะวัตต์/วงจร ระบบ 115 กิโลโวลต์ ไม่เกิน 180 เมกะ
วัตต์/วงจร 

- ต้องติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมระยะไกล (RTU) พร้อมทั้งระบบสื่อสารเพื่อใช้ในการเชื่อมต่อ
อุปกรณ์ควบคุมระยะไกลของผู้ขอใช้บริการกับระบบรับส่งข้อมูลระยะไกล SCADA/EMS 

▪ ผู้ใช้ไฟฟ้าที่เดินขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า  

- ระบบ 230/400 โวลต์ ปริมาณกำลังการผลิตติดตั้งรวมของเครื ่องกำเนิดไฟฟ้าของผู้
เชื่อมต่อทุกรายที่เชื่อมต่อในหม้อแปลงจำหน่ายลูกเดียวกัน ต้องไม่เกินขีดจำกัดร้อยละ 15 ของพิกัดหม้อแปลง
จำหน่าย ยกเว้นติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมมิให้เกิดการจ่ายไฟไหลย้อนเข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 

- ระบบตั้งแต่12 กิโลโวลต์ขึ้นไป ต้องติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมมิให้เกิดการจ่ายไฟไหลย้อนเข้าสู่
ระบบโครงขา่ยไฟฟ้า 

- ต้องติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมระยะไกล (RTU) พร้อมทั้งระบบสื่อสารเพื่อใช้ในการเชื่อมต่อ
อุปกรณ์ควบคุมระยะไกลของผู้ขอใช้บริการกับระบบรับส่งข้อมูลระยะไกล SCADA/EMS 

▪ ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้ารายอื่น  

- ระบบ 230/400 โวลต์ ผู้ผลิตไฟฟ้าสามารถเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าแบบเฟสเดียว
ได้ หากมีกำลังการผลิตติดตั้งไม่เกิน 5 กิโลวัตต์ ปริมาณกำลังการผลิตติดตั้งรวมของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของผู้
เชื่อมต่อทุกรายที่เชื่อมต่อในหม้อแปลงจำหน่ายลูกเดียวกัน ต้องไม่เกินขีดจำกัดร้อยละ 15 ของพิกัดหม้อแปลง
จำหน่าย 

- ระบบ 12 และ 24 กิโลโวลต์ ระบบ 12 กิโลโวลต์ ไม่เกิน 4 เมกะวัตต์/วงจร ระบบ 24 กิโล
โวลต์ ไม่เกิน 8 เมกะวัตต์/วงจร ปริมาณกำลังการผลิตติดตั้งรวมของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของผู้เชื่อมต่อทุกรายที่
เชื่อมต่อในหม้อแปลงกำลังของสถานีไฟฟ้าย่อยลูกเดียวกัน ต้องไม่เกินขีดจำกัดร้อยละ 20 ของพิกัดหม้อแปลง
กำลัง 
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- ระบบ 69 และ 115 กิโลโวลต์ ระบบ 69 กิโลโวลต์ ไม่เกิน 90 เมกะวัตต์/วงจร ระบบ 115 
กิโลโวลต์ ไม่เกิน 180 เมกะวัตต์/วงจร 

- ต้องติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมระยะไกล (RTU) พร้อมทั้งระบบสื่อสารเพื่อใช้ในการเชื่อมต่อ
อุปกรณ์ควบคุมระยะไกลของผู้ขอใช้บริการกับระบบรับส่งข้อมูลระยะไกล SCADA/EMS 

3. ข้อกำหนดระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 

ก) ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2559 

ข) ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยข้อกำหนดการใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2559 

ค) ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยข้อกำหนดการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2559 

เงื่อนไขในการเช่ือมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟภ. สรุปได้ดังนี ้

▪ ข้อกำหนดทั่วไป  

- ระบบจำหน่าย 380/220 โวลต์ ผู้ผลิตไฟฟ้าสามารถเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าแบบ
เฟสเดียวได้ หากมีกำลังการผลิตติดตั้งไม่เกิน 5 กิโลวัตต์ ปริมาณกำลังการผลิตติดตั้งรวมของเครื่องกำเนิด
ไฟฟ้าของผู้เชื่อมต่อทุกรายที่เชื่อมต่อในหม้อแปลงจำหน่ายลูกเดียวกัน ต้องไม่เกินขีดจำกัดร้อยละ 15 ของ
พิกัดหม้อแปลงจำหน่าย 

- ระบบจำหน่าย 22/33 กิโลโวลต์ ระบบจำหน่าย 22 กิโลโวลต์ ปริมาณกำลังไฟฟ้ารวมไม่
เกิน 8 เมกะวัตต์/วงจร ระบบจำหน่าย 33 กิโลโวลต์ ปริมาณกำลังไฟฟ้ารวมไม่เกิน 10 เมกะวัตต์/วงจร โดย
ปริมาณกำลังไฟฟ้ารวมที่รับซื้อในระบบจำหน่าย 22/33 กิโลวัตต์รวมทุกวงจร จะต้องไม่เกิน 75 เปอร์เซ็นต์
ของพิกัดสูงสุดของหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังแต่ละลูกของสถานีไฟฟ้า 

- ระบบ 115 กิโลโวลต์ ปริมาณรวมที่รับซื้อไม่เกิน 120 เมกะวัตต์/วงจร Single Conductor 
และไม่เกิน 230 เมกะวัตต์/วงจร Double Conductor 

- ต้องติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมระยะไกล (RTU) และ/หรือสวิตช์ตัดโหลดชนิดที่สามารถควบคุม
การสั่งการจากระยะไกลได้ (Remote Control Switch: RCS) แล้วแต่กรณีพร้อมระบบสื่อสาร 

- ต้องติดต้ังช่องทางการสื่อสารกับกฟภ.อย่างน้อย 2 ช่องทาง ยกเว้นผู้ขอใช้บริการที่เชื่อมต่อ
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ทำสัญญาซื้อขายปริมาณไม่เกิน 1 เมกะวัตต์ ให้ใช้ช่องทางการสื่อสารอย่างน้อย 1 
ช่องทาง 

▪ ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก และผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ต้องติดตั้ง
อุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อ ระบบป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการจ่ายไฟแบบระบบไฟฟ้าแยกโดด (Anti-Islanding) 
อุปกรณ์ป้องกันความเสียหายต่อระบบไฟฟ้าของตนเอง อุปกรณ์ป้องกันเพื่อไม่ทำให้เกิดการทำงานที่ไม่
ประสานสัมพันธ์ (Protection Coordination)  

นอกจากนั้น ผู้รับใบอนุญาตที่มีระบบโครงข่ายพลังงานต้องแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องและจำเป็นสำหรับการ
ใช้หรือเชื่อมต่อระบบโครงข่ายพลังงานให้ผู้ขอใช้หรือเชื่อมต่อระบบโครงข่ายพลังงานทราบและต้องไม่กระทำ
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การใดๆ อันเป็นเหตุให้การใช้หรือเชื่อมต่อระบบโครงข่ายพลังงานของผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ประกอบกิจการ
พลังงานรายอื่นไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ [137] และต้องเปิดเผยสัญญาความตกลงเงื่อนไข และอัตรา
ค่าบริการในการใช้หรือการเชื ่อมต่อระบบโครงข่ายพลังงานตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื ่อนไขที่ กกพ. 
ประกาศกำหนด [138] ซึ่ง กกพ. ได้ออกประกาศเกี่ยวเรื่องนี้ คือ ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน 
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเปิดเผยสัญญาความตกลง เงื่อนไข และอัตราค่าบริการในการใช้หรือ
การเชื่อมต่อระบบโครงข่ายพลังงาน พ.ศ. 2556 โดยให้ผู้รับใบอนุญาตที่มีระบบโครงข่ายพลังงานเปิดเผย
ข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ อย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

1) สัญญาความตกลงและเง่ือนไขในการใช้หรือการเช่ือมต่อระบบโครงข่าย 
2) อัตราค่าบริการในการใช้หรือการเชื่อมต่อระบบโครงข่าย 
3) ข้อมูลอื่นใดตามที่ กกพ. จะพิจารณาเห็นสมควร 

นอกจากนั้น พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตที่มี
ศูนย์ควบคุมระบบโครงข่ายพลังงานมีหน้าที่ควบคุมบริหาร และกำกับดูแลให้ระบบพลังงานมีความสมดุล 
มั่นคง มีเสถียรภาพ ประสิทธิภาพ และความน่าเชื่อถือ รวมทั้งให้มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการอื่นตามที่  กกพ. 
กำหนดในเงื ่อนไขการออกใบอนุญาต และผู้รับใบอนุญาตที่มีศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าจะต้องสั่งให้ผู ้รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้าดำเนินการผลิตไฟฟ้าอย่างเป็นธรรมและจะเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมมิได้  
[139] 

7.1.16 กฎหมายเกี่ยวกับมาตรฐานการให้บริการของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า 

พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีการ
ให้บริการพลังงานตามมาตรฐานที่ กกพ. กำหนด [140] โดย กกพ. ได้ออกระเบียบเกี่ยวกับเรื่องนี้จำนวน 5 
ฉบับ ได้แก ่

1. ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยมาตรฐานการให้บริการในการประกอบกิจการ
พลังงานประเภทใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า พ.ศ.2558 โดยมีมาตรฐานตามดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน คือ 1) 
การจ่ายกระแสไฟฟ้าคืนหลังเกิดเหตุขัดข้องเนื่องจากไฟฟ้าดับ 2) การตรวจสอบและแก้ไขคำร้องเรียนเกี่ยวกับ
ปัญหาแรงดันไฟฟ้าและปัญหาไฟกระพริบ กรณีการตรวจสอบและติดต่อผู้ใช้ไฟฟ้า 3) การตอบข้อร้องเรียน
ของผู้ใช้ไฟฟ้า กรณีการตอบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการอ่านเครื่องวัดหน่วยและเงื่อนไขเกี่ยวกับการชำระเงิน 4) 
การแจ้งการดับไฟฟ้าล่วงหน้าและระยะเวลาที่ดับไฟจะต้องไม่เกินระยะเวลาที่แจ้งไว้ 5) การประเมินราคา และ
ระยะเวลาในการติดตั้งสำหรับการติดตั้งใหม่และลูกค้ารายใหม่ 6) ระยะเวลาการต่อไฟกลับของลูกค้าเดิม กรณี 
ถูกงดจ่ายไฟฟ้า 

2. ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยมาตรฐานการให้บริการในการประกอบกิจการ
ไฟฟ้าประเภทใบอนุญาตระบบจำหน่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2559 โดยมีมาตรฐานตามดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน คือ 
1) ค่าเฉลี่ยของจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าดับต่อผู้ใช้ไฟฟ้าหนึ่งรายในหนึ่งปี 2) ค่าเฉลี่ยของระยะเวลาที่ไ ฟฟ้าดับต่อ
ผู้ใช้ไฟฟ้าหนึ่งรายในหนึ่งปี 3) แรงดันไฟฟ้า ณ จุดเชื่อมต่อใด ๆ ในระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่เชื่อมกับผู้ขอให้
บริการ 
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3. ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยมาตรฐานการให้บริการในการประกอบกิจการ
ไฟฟ้าประเภทใบอนุญาตระบบส่งไฟฟ้า พ.ศ. 2559 โดยมีมาตรฐานตามดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน คือ 1) 
ค่าเฉลี่ยของจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าดับ 2) ค่าเฉลี่ยของระยะเวลาที่ไฟฟ้าดับ 3) อัตราส่วนพลังงานไฟฟ้าที่ไม่
สามารถจ่ายให้ลูกค้าได้ 4) การเบี่ยงเบนแรงดันไฟฟ้าจากช่วงการยอมรับ 

4. ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยมาตรฐานการให้บริการในการประกอบกิจการ
ไฟฟ้า ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประเภทใบอนุญาตควบคุมระบบไฟฟ้า พ.ศ. 2559  โดยต้องมี
มาตรฐานตามดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน คือ 1) แรงดันไฟฟ้าเบี่ยงเบน 2) ความถี่ไฟฟ้าเบี่ยงเบน 3 ดัชนีวัด
การเกิด System Disturbance (Bulk System Disturbance Indices: BDI) 

5. ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยมาตรฐานการให้บริการในการประกอบกิจการ
ไฟฟ้า ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประเภทใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2559 โดยต้องมีมาตรฐาน
ตามดัชนีช ี ้ว ัดผลการดำเนินงาน คือ 1) ค ่า Generating Weighted Equivalent Availability Factor 
(GWEAF) 2) ปัจจัยความน่าเช่ือถือได้ขณะเริ่มเดินเครื่อง Start Reliability (SR) 

 นอกจากนั้น หากผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานที่ไม่สามารถให้บริการได้ตามมาตรฐานที่
กำหนดตามระเบียบดังกล่าวข้างต้น ผู้รับใบอนุญาตดังกล่าวจะต้องจ่ายเงินชดเชยแก่ผู้ใช้พลังงาน ตามระเบียบ
ข้างต้นด้วย เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย 

 และในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานให้บริการต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานตามระเบียบ
ข้างต้น ผู้รับใบอนุญาตต้องรายงานให้สำนักงาน กกพ. ทราบภายใน 15 วัน โดยระบุข้อมูลรายละเ อียดที่
เกี่ยวข้อง พยานหลักฐานเพื่อยืนยันถึงเหตุแห่งการนั้น แนวทางในการปรับปรุงแก้ไข ผลการดำเนินการ รวมถึง
แผนแนวทางการป้องกันปัญหาดังกล่าวในอนาคต 

7.1.17 กฎหมายเกี่ยวกับมาตรฐานของสัญญาให้บริการไฟฟ้า 

พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ให้ กกพ. มีอำนาจออกประกาศกำหนดแบบ
มาตรฐานของสัญญาเกี่ยวกับการให้บริการพลังงานได้ [141] กกพ. จึงได้ออกประกาศเกี่ยวกับเรื่องนี้จำนวน 2 
ฉบับ คือ 

1. ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให้บริการไฟฟ้า พ.ศ. 
2558 กำหนดให้สัญญาให้บริการไฟฟ้าระหว่าง ผู้ให้บริการไฟฟ้าซึ่งตามประกาศนี้หมายความถึง การไฟฟ้า
นครหลวง (กฟน.) หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) หรือกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ (กิจการ
ไฟฟ้าสวัสดิการสัตหีบ) กับผู้ใช้ไฟฟ้าจะมีผลผูกพันและใช้บังคับได้ ต้องเป็นไปตามแบบสัญญาที่ กกพ. ได้ให้
ความเห็นชอบ โดยสัญญาต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร ต้องจัดทำเป็นภาษาไทย มีข้อกำหนดและเงื่อนไขที่
เข้าใจง่าย สามารถเห็นและอ่านได้ชัดเจน และอย่างน้อยจะต้องมีสาระสำคัญเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ระหว่างผู้
ให้บริการไฟฟ้าและผู้ใช้ไฟฟ้า ดังต่อไปน้ี 

1) ชื่อและที่ตั้งสำนักงานของผู้ให้บริการไฟฟ้า 

2) ข้อกำหนดเกี่ยวกับลักษณะและประเภทบริการไฟฟ้า 
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3) ข้อกำหนดเกี่ยวกับมาตรฐานและคุณภาพในการให้บริการไฟฟ้า 

4) ข้อกำหนดเกี่ยวกับอัตราค่าบริการและวิธีการเรียกเก็บค่าบริการไฟฟ้า 

5) ข้อกำหนดเกี่ยวกับข้อจำกัดความรับผิดตลอดจนเง่ือนไขในการให้บริการไฟฟ้า 

6) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการงดจ่ายไฟฟ้าและการจ่ายคืนหรือต่อกลับไฟฟ้า 

7) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการร้องเรียนและการแก้ไขข้อร้องเรียน 

นอกจากนั้นผู้ให้บริการไฟฟ้ามีหน้าที่ให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงในการทำสัญญา 
ต้องเก็บข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นความลับ ต้องให้บริการไฟฟ้าไม่ต่ำกว่ามาตรฐานและคุณภาพการให้บริการ ต้อง
ตรวจสอบเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าหรือมิเตอร์ให้แสดงค่าเที่ยงตรงของเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าในทุก ๆ 
รอบระยะเวลาสามปี ต้องคิดค่าไฟฟ้าโดยกำหนดเป็นรอบระยะเวลาไม่ต่ำกว่ารายเดือนต่อรายเครื่องวัดหน่วย
ไฟฟ้าหรือมิเตอร์ ต้องจัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าไปยังผู้ใช้ไฟฟ้าตามรอบการใช้ไฟฟ้า ต้องเก็บข้อมูลประวัติค่าไฟฟ้า
ของผู้ใช้ไฟฟ้าย้อนหลังเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสองปี ต้องจัดทำประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการข้อ
ร้องเรียนของผู้ใช้ไฟฟ้า 

2. ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้าราย
ใหญ่ พ.ศ. 2561 กำหนดให้สัญญาให้บริการไฟฟ้าระหว่างผู้ให้บริการไฟฟ้าซึ่งได้แก่ การไฟฟ้านครหลวง 
(กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กิจการไฟฟ้าสวัสดิการ
สัมปทานกองทัพเรือ (กิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัตหีบ) หรือผู้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าเอกชน  กับผู้ใช้ไฟฟ้า
รายใหญ่ ต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร ต้องใช้ข้อความเป็นภาษาไทย ต้องมีสาระสำคัญเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่
ระหว่างผู้ให้บริการไฟฟ้าและผู้ใช้ไฟฟ้า ดังต่อไปนี้ 

1) ชื่อและที่ตั้งสำนักงานของผู้ให้บริการไฟฟ้า 

2) ข้อกำหนดเกี่ยวกับลักษณะและประเภทบริการไฟฟ้า 

3) ข้อกำหนดเกีย่วกับมาตรฐานและคุณภาพในการให้บริการไฟฟ้า 

4) ข้อกำหนดเกี่ยวกับอัตราค่าบริการและวิธีการเรียกเก็บค่าบริการไฟฟ้า 

5) ข้อกำหนดเกี่ยวกับข้อจำกัดความรับผิดตลอดจนเง่ือนไขในการให้บริการไฟฟ้า 

6) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการงดจ่ายไฟฟ้า การดับไฟฟ้า การจ่ายคืนหรือต่อกลับไฟฟ้า 

7) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการร้องเรียนและการแก้ไขข้อร้องเรียน 

นอกจากนั้นผู้ให้บริการไฟฟ้ามีหน้าที่ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงในการทำสัญญา 
ต้องเก็บข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นความลับ ต้องให้บริการไฟฟ้าไม่ต่ำกว่ามาตรฐานการให้บริการ ต้องตรวจสอบ
เครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าให้แสดงค่าเที่ยงตรง ต้องคิดค่าไฟฟ้าโดยกำหนดเป็นรอบระยะเวลาไม่ต่ำกว่ารายเดือนต่อ
รายเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า ต้องจัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าไปยังผู้ใช้ไฟฟ้าตามรอบการใช้ไฟฟ้า ต้องเก็บข้อมูลประวัติ
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ค่าไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าย้อนหลังเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสองปี ต้องจัดทำหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการข้อ
ร้องเรียนของผู้ใช้ไฟฟ้า 

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีการเผยแพร่แบบสัญญาการให้บริการพลังงานของตนแก่ผู้ใช้พลังงาน
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด และต้องแสดงไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ที่ทำการของผู้รับใบอนุญาต
เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถตรวจสอบได้ [142] 

7.1.18 กฎหมายเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 

พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
ไฟฟ้านำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า ทั้งนี้ ตามระเบียบที่ กกพ. ประกาศกำหนดภายใต้กรอบนโยบายของ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ โดยเงินที่นำส่งเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า ให้หักจากอัตราค่าบริการ 
[143] โดย กกพ. ได้ออกประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การนำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนา
ไฟฟ้าสำหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้าประเภทใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ
ที่ 2 พ.ศ. 2559 กำหนดอัตราจำนวนเงินที่ต้องนำส่งเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้านับจาก วันที่เริ ่มจ่ายไฟฟ้าเข้า
ระบบเชิงพาณิชย์เป็นต้นไปเป็นรายเดือน ดังนี ้

ก๊าซธรรมชาต ิ1.0 สตางค์/หน่วยไฟฟ้าที่ผลิตได้ในแต่ละเดือน 

น้ำมันเตา, ดีเซล 1.5 สตางค์/หน่วยไฟฟ้าที่ผลิตได้ในแต่ละเดือน 

ถ่านหิน, ลิกไนต ์2.0 สตางค์/หน่วยไฟฟ้าที่ผลิตได้ในแต่ละเดือน 

พลังงานหมุนเวียนประเภทลมและแสงอาทิตย ์1.0 สตางค์/หน่วยไฟฟ้าที่ผลิตได้ในแต่ละเดือน 

พลังงานหมุนเวียนประเภทพลังงานน้ำ 2.0 สตางค์/หน่วยไฟฟ้าที่ผลิตได้ในแต่ละเดือน 

ลมร้อนทิ้ง 1.0 สตางค์/หน่วยไฟฟ้าที่ผลิตได้ในแต่ละเดือน 

พลังงานหมุนเวียนประเภทอื่นๆ เช่นก๊าซชีวภาพ ชีวมวล กากและเศษวัสดุเหลือใช้ ขยะชุมชน ขยะ
อุตสาหกรรม และอื่นๆ 1.0 สตางค์/หน่วยไฟฟ้าที่ผลิตได้ในแต่ละเดือน 

นอกจากนี้ กกพ. ได้ออกประกาศเกี่ยวกับการนำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าสำหรับผู้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการไฟฟ้าประเภทใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า จำนวน 3 ฉบับ คือ 

1) ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การนำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำหรับ
ผู้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน และเทคโนโลยีที่ใช้ในการประกอบกิจการ
ไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย พ.ศ. 2557 กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตนำส่งเงินเข้ากองทุนจากอัตราค่า
ไฟฟ้าที่เรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้า ในอัตรา 0.005 บาทต่อหน่วยจำหน่ายในรอบเดือนที่เรียกเก็บค่าไฟฟ้า 

2) ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การนำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำหรับ
ผู้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วม
ทางด้านไฟฟ้า พ.ศ. 2557 กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตนำส่งเงินเข้ากองทุนจากอัตราค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บจากผู้ใช้
ไฟฟ้า ในอัตรา 0.002 บาทต่อหน่วยจำหน่ายในรอบเดือนที่เรียกเก็บค่าไฟฟ้า 
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3) ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การนำส่งและเบิกจ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
สำหรับผู้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า เพื่อการชดเชยและอุดหนุนผู้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าซึ่งได้ให้บริการ
แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาส พ.ศ. 2559 กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตนำส่งเงินเข้ากองทุนจากอัตราค่าไฟฟ้าที่เรียก
เก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้า ในอัตรา 0.0258 บาทต่อหน่วยจำหน่ายสุทธิ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ในรอบเดือนที่เรียก
เก็บค่าไฟฟ้าหักด้วยเงินอุดหนุนค่าไฟฟ้าที่ได้ให้บริการแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาส 

7.1.19 กฎหมายเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทในกิจการไฟฟ้า 

พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 กำหนดว่า ในกรณีที่ผู้ใช้พลังงานได้รับความ
เดือดร้อนเสียหายอันเนื่องมาจากการให้บริการของผู้รับใบอนุญาต ผู้ใช้พลังงานมีสิทธิยื่นหนังสือร้องเรียนต่อ
คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขตได้ โดยหนังสือร้องเรียนต้องระบุข้อเท็จจริงที่ชัดเจนพร้อมจัดส่งเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าวไปด้วย [144] 

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาเรื่องร้องเรียนให้เป็นไปตามระเบียบที่  กกพ. กำหนด โดยกำหนด
ระยะเวลาพิจารณาเรื่องร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องเรียน และ
ต้องให้โอกาสคู่กรณีชี้แจงข้อเท็จจริงและแสดงหลักฐานของตนด้วย [144] 

กกพ. จึงได้ออกระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การยื่นเรื่องร้องเรียน 
การรับเรื่องร้องเรียน และวิธีพิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้ใช้พลังงานเกี่ยวกับความเดือดร้อนเสียหายและข้อ
พิพาทระหว่างผู้ใช้พลังงานกับผู้รับใบอนุญาต พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558 เพื่อกำหนด
หลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาเรื่องร้องเรียนจากผู้ใช้บริการ โดยผู้ร้องสามารถร้องเรียนเป็นหนังสือหรือร้องเรียน
ด้วยวาจาก็ได้ แต่ไม่ให้รับเรื่องมีการฟ้องร้องเป็นคดีอยู่ในศาล หรือเรื่องที่ ศาลมีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งเสร็จ
เด็ดขาดแล้ว ไว้พิจารณา เว้นแต่การพิจารณาจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้พลังงานโดยรวมหรือประโยชน์สาธารณะ 
เมื่อรับเรื่องงร้องเรียนแล้วต้องดำเนินการไกล่เกลี่ยเพื่อระงับเรื่องร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่
วันที่รับเรื่องร้องเรียน หากไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้ ให้พิจารณาและวินิจฉัยเรื่องร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลา 60 วันนับแต่วันที่รับเรื่องร้องเรียน 

ในกรณีที่ผู้ใช้พลังงานไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต  ให้มีสิทธิ
อุทธรณ์ต่อ กกพ. ได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ กกพ. กำหนด โดยคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของ กกพ. ให้
เป็นที่สุด [145] กกพ. จึงได้ออกระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไข การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ ์การคัดค้านและการพิจารณาคำร้องคัดค้าน พ.ศ. 2552 ขึ้น เพื่อ
กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอุทธรณ์ต่อ กกพ. โดยให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์เพื ่อหน้าที่ช่วยเหลือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์  โดยให้คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 
พิจารณาทำความเห็นโดยถือเสียงข้างมากเป็นข้อยุติ และจัดทำบันทึกสรุปผลการพิจารณา ความเห็น รวมทั้ง
ยกร่างคำวินิจฉัยนำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันรับอุทธรณ์  เมื่อ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้วินิจฉัยอุทธรณ์แล้ว ให้สำนักงานมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาวินิจฉัยพรอ้ม
เหตุผลให้คู่กรณีทราบ 
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ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทขึ้นที่เป็นข้อพิพาทระหว่างผู้รับใบอนุญาตด้วยกัน ให้ดำเนินการระงับข้อพิพาท
ตามระเบียบที่ กกพ. ประกาศกำหนด [146] กกพ. จึงได้ออกระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการยื่นข้อพิพาทและการพิจารณาวินิจฉัยข้อพิพาทระหว่างผู้รับใบอนุญาต พ.ศ. 
2555 ขึ้นเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการระงับข้อพิพาทระหว่างผู้รับใบอนุญาตด้วยกัน โดยหากมีข้อ
พิพาทเกิดขึ้นระหว่างผู้รับใบอนุญาตในการประกอบกิจการหรือการให้บริการตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ให้ผู ้รับใบอนุญาตฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสิทธิยื ่นข้อพิพาทให้  กกพ. 
พิจารณาวินิจฉัยได้ หลังจากนั้นให้ให้สำนักงาน กกพ. ตรวจข้อพิพาท สรุปข้อเท็จจริง และข้อกฎหมาย เสนอ
ต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาข้อพิพาทระหว่างผู ้รับใบอนุญาตโดยไม่ชักช้า โดยให้ห้คณะอนุกรรมการ
พิจารณาข้อพิพาทระหว่างผู้รับใบอนุญาตพิจารณาและสรุปความเห็นเพื่อนำเสนอต่อ  กกพ. ภายในหกสิบวัน
นับแต่วันรับข้อพิพาท เมื่อ กกพ. ได้วินิจฉัยข้อพิพาทแล้ว ให้สำนักงาน กกพ. มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
วินิจฉัยพร้อมเหตุผลให้ผู้รับใบอนุญาตผู้ยื่นข้อพิพาทและผู้รับใบอนุญาตซึ่งเป็นคู่กรณีทราบ  
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7.2 การทบทวนกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการซื้อขายแบบ P2P ในธุรกิจอื่นๆ ของประเทศไทย 

ในหัวข้อนี้จะเป็นการนำเสนอผลการทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายแบบ P2P ของประเทศ
ไทย ซึ่งเป็นการศึกษา  

1. กฎหมายการบริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่าน
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (E-Marketplace) 

2. กฎหมายการประกอบธุรกิจระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สําหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคล
กับบุคคล (Peer to Peer Lending Platform) 

3. กฎหมายการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟันดิง (Crowdfunding) 

4. กฎหมายการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) 

7.2.1 กฎหมายการบริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผา่น
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (E-Marketplace) 

E-Marketplace ย่อมาจาก Electronic Marketplace คือ ตลาดซื้อขายสินค้าผ่านเว็บไซต์หรือแอ
พลิเคชั่น โดยรวบรวมร้านค้าหลากหลายประเภทไว้ในที่เดียวกัน เช่น สินค้าแฟชั่น เครื่องสำอาง เครื่องใช้ใน
บ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไอที เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์แต่งบ้าน ของใช้เกี่ยวกับเด็ก ของใช้เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง 
เป็นต้น จุดเด่นของ E-Marketplace ก็คือผู้ซื้อสามารถสั่งซื้อและผู้ขายสามารถค้าขายได้ตลอด 24 ชั่วโมงผ่าน
ทางออนไลน์ โดยผู้ขายสามารถนำข้อมูลธุรกิจและข้อมูลสินค้า ใส่ไว้ใน E-Marketplace ได้ในรูปแบบของ
แค็ตตาล็อกสินค้า ให้ลูกค้าสามารถเลือกซื้อได้อย่างสะดวก และสามารถสั่งซื้อได้จากทุกมุมโลก นับเป็นการ
ติดต่อค้าขายที่มีประสิทธิภาพมากกว่าแบบอื่นๆ และตอบสนองพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบันมากขึ้น ตัวอย่าง 
E-Marketplace ยอดนิยมในไทย ได้แก่ Lazada Shopee JD Central เป็นต้น [147] 

โดยในปัจจุบันมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ E-Marketplace 3 ฉบับ ได้แก ่

1) พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 ซึ่งกำกับดูแลการจดทะเบียนพาณิชย์ของผู้
ประกอบพาณิชยกิจ 

2) พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 ซึ่งกำกับดูแลการประกอบธุรกิจ
ตลาดแบบตรง 

3) พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ซึ่งอยู่ระหว่างการยกร่างพระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ต้องแจ้งให้ทราบ พ.ศ. .… เพื่อกำกกับ
ดูแลธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัล 

7.2.1.1 กฎหมายการจดทะเบียนพาณิชย์  

การประกอบธุรกิจ E-Marketplace เป็นพาณิชยกิจประเภท การบริการเป็นตลาดกลางในการซื้อ
ขายสินค้าหรือบริการ โดยวิธีใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งตามประกาศกระทรวง
พาณิชย์ เรื่อง ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553 ข้อ 5 ได้กำหนดให้ผู้
ประกอบพาณิชยกิจไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วน
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จำกัด บริษัทจำกัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือบริษัทมหาชนจำกัดตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท
มหาชนจำกัด ทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักรต้องจดทะเบียนพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 
2499 โดยให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นสำนักงานกลางทะเบียนพาณิชย์มีหน้าที่กำกับดูแล
การรับจดทะเบียนพาณิชย์ และให้กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนตำบล ที่สำนักงานแห่ง
ใหญ่ตั้งอยู่ในเขตท้องที่ หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดเฉพาะในท้องที่นอกเขตเทศบาลและองค์การบริหาร
ส่วนตำบล เป็นสำนักงานทะเบียนพาณิชย์ เพื่อรับจดทะเบียนพาณิชย์ในท้องที่ของตน [148] โดยให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจยื่นคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เริ่มประกอบพาณิชยกิจ [149]  

เมื่อนายทะเบียนพาณิชย์ได้รับคำขอจดทะเบียน และเห็นว่าคำขอนั้นถูกต้องตามพระราชบัญญัติ 
กฎกระทรวง และประกาศซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว ก็จะรับจดทะเบียนไว้และออกใบทะเบียนพาณิชย์
ให้แก่ผู้ขอ [150] 

นอกจากนั้น หากผู้ประกอบธุรกิจ E-Marketplace ต้องการสร้างความน่าเชื่อถือให้ลูกค้าในการซื้อ
สินค้า/บริการ ในเรื่องความมีตัวตนของผู้ประกอบการและการมีสถานที่ตั้งของสำนักงาน ผู้ประกอบธุรกิจ E-
Marketplace สามารถขอรับเครื่องหมายรับรองผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (DBD Registered) 
จากกองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำหรับใช้แสดงบนเว็บไซต์เพื่อแสดงว่าผู้ประกอบ
ธุรกิจ E-Marketplace กล่าวได้จดทะเบียนพาณิชย์ ตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์แล้ว โดยข้อบังคับ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ว่าด้วยการใช้เครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2548 
กำหนดว่า ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้จดทะเบียนพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์ ทุกรายจะได้รับ
อนุญาตจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้ใช้เครื่องหมายรับรอง [151] 

ผู้ประกอบธุรกิจ E-Marketplace ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองต้องแสดงเครื่องหมาย
รับรองไว้บนหน้าแรกของเว็บไซต์ และต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับชื่อผู้ประกอบธุรกิจ ชื่อทางการค้า (ถ้ามี) ชื่อ
เว็บไซต์ เลขทะเบียนพาณิชย์ ที่ตั้งของสถานประกอบการหรือที่ตั้งของตัวแทนหรือบุคคลที่สามารถติดต่อ ได้ 
หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล์) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ [152] 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีอำนาจสั ่งพักใช้เครื ่องหมายรับรองในกรณี ผู ้ประกอบธุรกิจ E-
Marketplace ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีพฤติกรรมที่ขัด
ต่อกฎหมายหรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือความมั่นคงของประเทศหรือไม่เป็น
ธรรมต่อผู้บริโภค หรือใช้เครื ่องหมายรับรองในลักษณะที่อาจทำให้เกิดความเสื ่อมเสียหรื อเข้าใจผิดใน
เครื่องหมายรับรอง [153] และมีอำนาจเพิกถอนการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองได้ หากผู้ประกอบธุรกิจ 
E-Marketplace ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองขาดคุณสมบัติ  หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงรายการ
ทางทะเบียน แต่ไม่ได้ดำเนินการจดทะเบียนให้ถูกต้อง หรือถูกเพิกถอนใบทะเบียนพาณิชย์หรือเลิกประกอบ
ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด หรือไม่ให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบหรือไม่
อำนวยความสะดวกในการตรวจสอบ [154] 

นอกจากนั้น กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังได้กำหนดให้มีเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือในการ
ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (DBD Verified) เพื่อออกให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
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สำหรับใช้แสดงบนเว็บไซต์เพื่อแสดงว่าผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองดังกล่าวเป็ นผู้ประกอบธุรกิจ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามที่กำหนดและเป็นผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ที่มีความน่าเชื่อถือ ตามข้อบังคับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ว่าด้วยการใช้เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือใน
การประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549 โดยผู้ประกอบธุรกิจ 
E-Marketplace ที่ประสงค์จะขอใช้เครื่องหมายรับรอง ให้ยื่นคำขออนุญาตทางอินเทอร์เน็ต  [155] โดยผู้
ประกอบธุรกิจ E-Marketplace ที ่ขอใช้เครื ่องหมายรับรอง ต้องมีคุณสมบัติและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 
ดังต่อไปนี ้

1) เป็นนิติบุคคลและได้จดทะเบียนพาณิชย์ ตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์ประเภทพาณิชย
กิจเก่ียวกับการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มาแล้วไม่น้อยกว่า 180 วัน 

2) เป็นเจ้าของชื่อโดเมน 

3) ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ หรือชื่อทางการค้า ชื่อเว็บไซต์ เลขทะเบียนพาณิชย์ที่ตั้งของสถาน
ประกอบการ หรือที่ตั้งของตัวแทนบริษัท แผนก หรือบุคคลที่สามารถติดต่อได้ วิธีการติดต่อและหมายเลข
โทรศัพท์ โทรสาร หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล์) และเวลาทำการ 

4) การเสนอซื้อหรือขายสินค้าหรือบริการใดๆ จะต้องแสดงรายละเอียดข้อมูลที่ชัดเจนและเพียงพอ
ซึ่งสภาพลักษณะของสินค้าหรือบริการ ตลอดจนเงื่อนไข วิธีการสั่งซื้อหรือขายและตอบรับหรือข้อมูลอื่นที่
จำเป็น เพื่อที่ผู้สั่งซื้อหรือขายสินค้าหรือบริการจะได้นำไปใช้ประกอบการตัดสินใจตกลงทำธุรกร รมเกี่ยวกับ
สินค้าหรือบริการนั้น ดังนี้ 

(ก) ราคาสินค้าหรือบริการที่เสนอซื้อหรือขายต้องระบุให้ชัดเจนว่าเป็นราคาเท่าใดในกรณีที่มี
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่นใด เช่น ภาระภาษี ค่าระวางบรรทุกสินค้า หรือค่าบริการจัดส่ง ต้องระบุให้ชัดเจน 

(ข) วิธีการและระยะเวลาในการชำระราคาค่าสินค้าหรือบริการ ต้องกำหนดให้ชัดเจนว่าจะ
ดำเนินการด้วยวิธีการใด อย่างไร ชำระทั้งหมดหรือเป็นงวด ด้วยเงินสกุลใด และต้องชำระภายในระยะเวลา
เท่าใดนับแต่วันก่อให้เกิดสัญญา รวมทั้งการดำเนินการในกรณีที่มีการผิดนัดชำระราคา 

(ค) การส่งมอบสินค้าหรือการให้บริการต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาอันควรและต้อง
ระบุให้ชัดเจนว่ามีวิธีการและระยะเวลาในการส่งมอบสินค้าหรือบริการอย่างไร 

5) การโฆษณา การเสนอซื้อหรือขายสินค้าหรือบริการ ต้องมีรูปแบบที่เหมาะสมไม่ขัดต่อบทบญัญัติ
แห่งกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันด ี

6) ต้องมีระบบทบทวนและยืนยันการสั่งซื้อ และมีทางเลือกในการยกเลิกหรือยืนยันการตกลงทำ
ธุรกรรม ก่อนที่จะมีการตกลงซื้อขาย ซึ่งอย่างน้อยต้องแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับแบบการสั่งซื้อ วีธีการกรอก
ข้อมูล การยืนยันการสั่งซื้อในแบบการสั่งซื้อ เงื่อนไขและข้อตกลงของธุรกรรมที่เกิดขึ้น เพื่อให้ผู้ซื้อหรือผู้ขาย
สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ และมีรายละเอียดที่ผู้ซื้อหรือผู้ขายสามารถติดต่อได้ หากต้องการตรวจสอบสถานะ
ของสินค้าหรือบริการที่สั่งไว้ และควรมีระบบแจ้งให้ผู้ซื้อหรือผู้ขายทราบถึงความล่าช้าในการจัดส่งสินค้าที่
เกิดขึ้น เพ่ือเปิดโอกาสให้ยกเลิกสินค้าได ้
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7) ต้องจัดให้มีมาตรการในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยกำหนดรายละเอียดในการคุ้มครอง
ข้อมูลดังกล่าว ประกอบด้วย ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่จะทำการจัดเก็บ วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บ 
เทคโนโลยีหรือวิธีการที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล รวมทั้งการนำไปใช้ หรือเปิดเผยต่อบุคคลที่สาม หากมีการ
ส่งผ่านข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลที่สามจะต้องมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ รวมทั้งข้อมูล
ส่วนบุคคลที่นำมาใช้ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลแล้ว 

8) ต้องจัดให้มีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในการทำธุรกรรมของผู้ซื้อหรือผู้ขาย โดยมีการ
รักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ เหมาะสมกับข้อมูลที่มีการจัดเก็บและส่งผ่าน และมี
การป้องกันรักษาความลับของผู้ซื้อหรือผู้ขาย 

9)  ต้องจัดให้มีระบบในการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าหรือบริการ โดยมี
ช่องทางที่จะให้ผู ้บริโภคสามารถร้องเรียนหรือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการได้และเมื่อมีการ
ร้องเรียนหรือสอบถามจะต้องแจ้งให้ผู้ร้องเรียนหรือผู้สอบถามทราบถึงการได้รับข้อร้องเรียนหรือข้อสอบถาม
และวิธีการดำเนินการ ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับข้อร้องเรียนหรือข้อสอบถาม 

10) กรณีสินค้าหรือบริการอาจมีผลกระทบต่อเด็กหรือเยาวชน จะต้องจัดให้มีข้อความเตือนบน
เว็บไซต์ เพื่อให้ความคุ้มครองสิทธิของเด็กและเยาวชน เช่น การห้ามจำหน่ายสุราและบุหรี่ให้แก่เด็กอายุไม่เกิน 
18 ปี เด็กและเยาวชนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่จะซื้อสินค้าหรือบริการต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองก่อน 
ห้ามเด็กและเยาวชนออกไปพบกับคนแปลกหน้าตามลำพังโดยไม่มีผู้ปกครองไปด้วย เป็นต้น [156] 

 หนังสืออนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรอง มีกำหนดระยะเวลาหนึ่งปี นับแต่วันที่ออกหนังสืออนุญาต
โดยในการต่ออายุหนังสืออนุญาต ให้ผู้ประสงค์จะขอต่ออายุหนังสืออนุญาต ยื่นคำขอทางอินเทอร์เน็ตภายใน 
30 วัน ก่อนวันที่หนังสืออนุญาตสิ้นอายุ [157] 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีอำนาจสั ่งพักใช้เครื ่องหมายรับรองในกรณีผู ้ประกอบธุรกิจ E-
Marketplace ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรอง ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โดยมีพฤติกรรมที่
ขัดต่อกฎหมายหรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือความมั่นคงของประเทศหรือไม่
เป็นธรรมต่อผู้บริโภค หรือใช้เครื่องหมายรับรองในลักษณะที่อาจทำให้เกิดความเสื่อมเสียหรือเข้าใจผิดใน
เครื่องหมายรับรอง [158] และกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีอำนาจเพิกถอนการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองได้ 
หากผู้ประกอบธุรกิจ E-Marketplace ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองขาดคุณสมบัติหรือไม่ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดที่กำหนดไว้ หรือไม่ให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบหรือไม่อำนวยความสะดวกในการตรวจสอบ 
[159] 

7.2.1.2 กฎหมายตลาดแบบตรง 

การประกอบธุรกิจ E-Marketplace นั้น ตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 
ถือเป็น การประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง เนื่องจากเป็นการทำตลาดสินค้าหรือบริการในลักษณะของการ
สื่อสารข้อมูลเพื่อเสนอขายสินค้าหรือบริการโดยตรงต่อผู้บริโภคซึ่งอยู่ห่างโดยระยะทางและมุ่งหวังให้ผู้บริโภค
แต่ละรายตอบกลับเพื่อซื้อสินค้าหรือบริการจากผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงนั้น [160] ผู้ประกอบธุรกิจ E-
Marketplace จึงต้องจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
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ผู้บริโภค [161] และต้องวางหลักประกันต่อนายทะเบียนเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงการวางหลักประกันการประกอบธุรกิจขายตรง
และตลาดแบบตรง พ.ศ. 2561 [162] เมื่อผู้บริโภคผู้ใดได้รับความเสียหายจากผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง 
ก็ให้นายทะเบียนจ่ายเงินจากหลักประกันที่ผู ้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงรายนั้นวางไว้เพื่อชดเชยความ
เสียหายดังกล่าว [163] 

ในการสื่อสารข้อมูล เพื่อเสนอขายสินค้าหรือบริการของผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงนั้นจะต้องนำ
บทบัญญัติของการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการโฆษณาตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มาใช้
บังคับโดยอนุโลม [164] กล่าวคือ 

การโฆษณาจะต้องไม่ใช้ข้อความที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือใช้ข้อความที่อาจก่อให้เกิด
ผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม ทั้งนี้ ไม่ว่าข้อความดังกล่าวนั้นจะเป็นข้อความที่เกี่ยวกับแหล่งกำเนิด สภาพ 
คุณภาพ หรือลักษณะของสินค้าหรือบริการ ตลอดจนการส่งมอบ การจัดหา หรือการใช้สินค้าหรือบริการ โดย
ข้อความดังต่อไปนี้ ถือว่าเป็นข้อความที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือเป็นข้อความที่อาจก่อให้เกิด
ผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม 

1) ข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความจริง เว้นแต่ข้อความที่บุคคลทั่วไปสามารถรู้ได้ว่าเป็นข้อความที่
ไม่อาจเป็นความจริงได้โดยแน่แท้ 

2) ข้อความที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการไม่ว่าจะกระทำโดย
ใช้หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันไม่เป็นความจริงหรือเกินความจริง หรือไม่ก็ตาม 

3) ข้อความที่เป็นการสนับสนุนโดยตรงหรือโดยอ้อมให้มีการกระทำผิดกฎหมายหรือศีลธรรม หรือ
นำไปสู่ความเสื่อมเสียในวัฒนธรรมของชาติ 

4) ข้อความที่จะทำให้เกิดความแตกแยกหรือเสื่อมเสียความสามัคคีในหมู่ประชาชน 

5) ข้อความอย่างอื ่นตามที ่กำหนดในกฎกระทรวงฉบับที ่ 3 (พ.ศ. 2526) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2538) และกฎกระทรวงว่าด้วยการ
โฆษณาเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และเครื่องดื่มที่ผสมกาเฟอีน ในโรงภาพยนตร์และทางป้าย
โฆษณา พ.ศ. 2547 [165] 

การโฆษณาจะต้องไม่กระทำด้วยวิธีการอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ร่างกายหรือจิตใจ หรืออัน
อาจก่อให้เกิดความรำคาญแก่ผู้บริโภค [166] 

การโฆษณาสินค้าที่ควบคุมฉลาก คณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรงมีอำนาจออกคำสั่งให้
การโฆษณานั้นต้องกระทำไปพร้อมกับคำแนะนำหรือคำเตือนเกี่ยวกับวิธีใช้หรืออันตราย  หรือให้จำกัดการใช้
สื่อโฆษณาสำหรับสินค้านั้น หรือห้ามการโฆษณาสินค้านั้น [167] 

ในกรณีที่คณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรงเห็นว่าข้อความในการโฆษณาโดยทางสื่อโฆษณา
ใด สมควรแจ้งให้ผู้บริโภคทราบว่าข้อความนั้นเป็นข้อความที่มีความมุ่งหมายเพื่อการโฆษณา คณะกรรมการ
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ขายตรงและตลาดแบบตรงมีอำนาจกำหนดให้การโฆษณาโดยทางสื่อโฆษณานั้นต้องมีถ้อยคำชี้แจงกำกับให้
ประชาชนทราบว่าข้อความดงักล่าวเป็นการโฆษณาได้ [168] 

นอกจากนั้น ผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงต้องส่งรายงานเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจต่อนาย
ทะเบียน [169] ทั้งนี้ต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง เรื่อง หลักเกณฑ์และ
ระยะเวลา การส่งรายงานการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงต่อนายทะเบียน พ.ศ. 2563 โดยผู้ประกอบธุรกิจ
ตลาดแบบตรงต้องรายงานการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงให้นายทะเบียนรับทราบภายในหกสิบวันนับแต่วัน
สิ้นปีบัญชี [170] 

พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 ได้กำหนดห้ามผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบ
ตรงดำเนินกิจการในลักษณะที่เป็นการชักชวนให้บุคคลเข้าร่วมเป็นเครือข่ายในการประกอบธุรกิจตลาดแบบ
ตรง โดยตกลงว่าจะให้ผลประโยชน์ตอบแทนจากการหาผู้เข้าร่วมเครือข่ายดังกล่าวซึ่งคำนวณจากจำนวน
ผู้เข้าร่วมเครือข่ายที่เพิ่มขึ้น [171] 

ผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงมีหน้าที่จัดทำเอกสารการซื้อขายสินค้าหรือบริการและส่งมอบให้แก่
ผู้บริโภคพร้อมกับสินค้าหรือบริการ โดยเอกสารการซื้อขายต้องมีข้อความภาษาไทยที่อ่านเข้าใจง่าย โดยระบุ
ชื่อผู้ซื้อและผู้ขาย วันที่ซื้อขาย และวันที่ส่งมอบสินค้าหรือบริการ รวมทั้งสิทธิของผู้บริโภคในการเลิกสัญญาซึ่ง
สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวต้องกำหนดด้วยตัวอักษรที่เห็นเด่นชัดกว่าข้อความทั่วไป [172] 

เอกสารการซื้อขายนอกเหนือจากต้องมีรายละเอียดข้างต้นแล้ว อย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี ้

1) กำหนดเวลา สถานที่ และวิธีการในการชำระหนี้ 

2) สถานที่ และวิธีการในการส่งมอบสินค้าหรือบริการ 

3) วิธีการเลิกสัญญา 

4) วิธีการคืนสินค้า 

5) การรับประกันสินค้า 

6) การเปลี่ยนสินค้าในกรณีมีความชำรุดบกพร่อง [173] 

หากผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 
2545 ในส่วนของเอกสารการซื้อขาย การซื้อขายสินค้าหรือบริการนั้นไม่มีผลผูกพันผู้บริโภค [174] 

คำรับประกันสินค้าหรือบริการให้จัดทำเป็นภาษาไทยและระบุถึงสิทธิของผู้บริโภคในการเรียกร้อง
สิทธิตามคำรับประกันที่ชัดเจนและสามารถเข้าใจได้ถึงเง่ือนไขที่ระบุไว้ [175] 

ในการซื้อสินค้าหรือบริการจากการขายผ่านตลาดแบบตรงผู้บริโภคมีสิทธิเลิกสัญญาโดยการส่ง
หนังสือแสดงเจตนาภายในเวลาเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับสินค้าหรือบริการ ไปยังผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง 
[176] โดยผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงคืนเงินเต็มจำนวนที่ผู้บริโภคจ่ายไปเพื่อการซื้อสินค้าหรือบริการนั้น
ภายในกำหนดเวลาสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแสดงเจตนาเลิกสัญญา [177] โดยผู้บริโภคมีสิทธิที่จะยึด



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษารูปแบบและการศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ Peer to Peer (P2P) 

 

หน้าที่ 7-60 
 

หน่วงสินค้าไว้ได้จนกว่าจะได้รับคืนเงินที่ผู้บริโภคจ่ายไปในการซื้อสินค้านั้น [178] หากสินค้าหรือบริการนั้นบุบ
สลาย หรือสูญหายเพราะความผิดของผู้บริโภค หรือผู้บริโภคได้ทำให้การคืนสินค้าหรือบริการกลายเป็นพ้น
วิสัย ให้ผู้บริโภคชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง เว้นแต่เป็นความเสียหายที่เกิดขึ้น
ตามปกติจากการเปิดการประกอบหรือการผสมเพื่อใช้สินค้าหรือบริการ [179]  

นายทะเบียนมีอำนาจสั่งเพิกถอนทะเบียนการประกอบตลาดแบบตรง เมื่อปรากฏแก่นายทะเบียนว่า 
ผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงมีพฤติการณ์ ดังต่อไปนี้ 

1) ไม่ดำเนินกิจการให้เป็นไปตามแผนการจ่ายผลตอบแทนตามที่ได้รับความเห็นชอบจากนาย
ทะเบียน 

2) ไม่รับผิดร่วมกบัผู้จำหน่ายอิสระต่อผู้บริโภค 

3) ไม่แจ้งย้ายสำนักงานต่อนายทะเบียน 

4) ไม่รายงานเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจต่อนายทะเบียน 

5) ไม่ใช้ข้อความในการสื่อสารขอ้มูลเพื่อเสนอขายสินค้าหรือบริการตามที่กำหนด 

6) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม 

7) ไม่วางหลักประกันเพ่ิมให้ครบถ้วนภายในสามเดือนนับแต่วันครบกำหนดเวลา 

8) หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติ
บุคคลได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบ
ตรง พ.ศ. 2545 [180] 

7.2.1.3 กฎหมายควบคุมดูแลธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัล 

ในปัจจุบัน สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ได้อาศัยอำนาจตามมาตรา 32 แห่ง
พระราชบัญญัติวา่ด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ที่กำหนดว่า ในกรณีจำเป็นเพื่อรักษาความมั่นคง
ทางการเงินและการพาณิชย์ หรือเพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างความน่าเชื่อถือและยอมรับในระบบข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ หรือเพื่อป้องกันความเสียหายต่อสาธารณชน ให้มีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดให้การ
ประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ใดเป็นกิจการที่ต้องแจ้งให้ทราบ ต้องขึ้นทะเบียน 
หรือต้องได้รับใบอนุญาตก่อน แล้วแต่กรณี ดังนั้น ทางสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์จึงได้มีการ
ยกร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ต้องแจ้งให้ทราบ พ.ศ. .… ขึ้น 
เพือ่เป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการ
พัฒนามาตรฐานหรือกฎเกณฑ์ในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล ให้เชื่อมโยงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความ
มั่นคง ปลอดภัย น่าเช่ือถือและมีการดูแลคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม โดยร่างพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้มี
สาระสำคัญ ดังต่อไปน้ี 
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บริการแพลตฟอร์มดิจิทัล หมายถึง การให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลในลักษณะที่เป็นสื่อกลางที่มี
พื้นที่ให้ผู้ใช้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลเชื่อมต่อกันเพื่อเสนอสินค้า บริการ หรือทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่างโดยการใช้
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าการตกลงทำสัญญาจะเกิดขึ้นบนแพลตฟอร์มดิจิทัลดังกล่าวหรือไม่  [181] ซึ่ง
สอดคล้องกับรูปแบบการประกอบธรุกิจ E-Marketplace ที่เป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลที่เป็นสื่อกลางให้ผู้ขายและ
ผู้ซื้อมาซื้อขายสินค้ากัน 

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู ้รับผิดชอบในการควบคุมดูแลธุรกิจบริการ
แพลตฟอร์มดิจิทัลที่ต้องแจ้งให้ทราบตามร่างพระราชกฤษฎีกานี้ [182] 

บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลเป็นบริการที่ต้องแจ้งให้สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ทราบ
ก่อนการประกอบธุรกิจ [183] 

ร่างพระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับแก่การประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้บริการแก่ผู้บริโภคในราชอาณาจักรไทย ไม่ว่าผู้ประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลจะอยู่ใน
ราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร [184] 

ในกรณีที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่อยู่นอกราชอาณาจักร ต้องแต่งตั้งตัวแทน
ของผู้ประกอบธุรกิจเป็นหนังสือซึ่งตัวแทนต้องอยู่ในราชอาณาจักรและตัวแทนต้องได้รับมอบอำนาจให้กระทำ
การแทนผู้ประกอบธุรกิจโดยไม่มีข้อจำกัดความรับผิดใด ๆ ที่เกี่ยวกับการให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลตามร่าง
พระราชกฤษฎีกานี้ [185] 

ผู้ประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลต้องส่งหนังสือแจ้งขนาดธุรกิจทุกปี ภายใน 30 วัน นับแต่
วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญช ี[186] 

ให้สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มีอำนาจประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ
ให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลตามความจำเป็นและเหมาะสมกับรูปแบบการให้บริการและความเสี่ยงที่เกิดหรือ
อาจเกิดขึ้นจากการให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลแต่ละประเภท ตลอดจนกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเฉพาะ
สำหรับบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลขนาดใหญ่ ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

1) ข้อกำหนดในข้อตกลงและเงื่อนไขในการให้บริการระหว่างผู้ประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์ม
ดิจิทัลกับผู้ประกอบการบนแพลตฟอร์มดิจิทัล ตลอดจนค่าธรรมเนียม ค่าตอบแทน ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวกับการให้บริการที่ชัดเจนและเป็นธรรม รวมทั้งข้อตกลงและเงื่อนไขในการให้บริการระหว่างผู้ประกอบ
ธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลกับผู้บริโภค 

2) หลักเกณฑ์ที่ใช้จัดอันดับรายการสินค้าหรือบริการบนแพลตฟอร์มดิจิทัล 

3) ระบบประเมินความพึงพอใจและการแสดงความคิดเห็นของผู้บริโภค 

4) การเข้าถึงและการใช้งานข้อมูลที่ผู้ประกอบธุรกิจได้รับจากการให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัล ไม่
ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลที่ได้รับจากกิจกรรมของผู้ประกอบการบนแพลตฟอร์มดิจิทัลหรือ
ผู้บริโภค 
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5) การระงับข้อพิพาทที่เหมาะสม รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจประกอบด้วย การจัดการข้อ
ร้องเรียนภายในที่มีช่องทางการร้องเรียนซึ่งเป็นระบบที่เข้าถึงได้ง่าย ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีกรอบระยะเวลา
ดำเนินการที่เหมาะสม การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนอกศาล 

6) การตรวจสอบสินค้าหรือบริการ รายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ข้อความโฆษณาเชิญ
ชวน ตลอดจนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์บนบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่เป็นความผิดตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึงการกำหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขตามสมควร 

7) มาตรการในการดำเนินการกับผู้ประกอบการบนแพลตฟอร์มและผู้บริโภคเกี่ยวกับการนำเข้า
หรือเผยแพร่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ผิดกฎหมายบนบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลซึ่งรวมถึงมาตรการแจ้งเตือน การ
ระงับการทำให้แพร่หลาย และการนำข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ผิดกฎหมายออกจากบริการแพลตฟอร์มดิจิทัล 

8) การระบุและพิสูจน์ทราบตัวตนของผู้ประกอบการบนแพลตฟอร์มดิจิทัล และผู้บริโภคก่อนการ
ให้บริการ โดยกำหนดให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของการบริการที่ได้จากผลการประเมินความเสี่ยง 

9) การจัดระดับความเหมาะสมของเนื้อหาบนบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลตามประเภทและระดับ
ช่วงอายุของผู้บริโภค 

10) มาตรการชดใช้หรือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการประกอบธุรกิจอันเนื่องมาจากการที่
ผู้ให้บริการมิได้ปฏิบัติตามหน้าที่ที่กำหนดไว้ในร่างพระราชกฤษฎีกานี ้

11) มาตรการทางเทคโนโลยีที ่เหมาะสมเพื ่อให้สามารถดำเนินการระงับการเข้าถึงบริการ
แพลตฟอร์มดิจิทัล หรือบัญชีของผู้ประกอบการแพลตฟอร์มดิจิทัลหรือผู้บริโภคบนบริการแพลตฟอร์มดิจิทัล 

12) เรื่องอื่น ๆ ตามความเหมาะสมในการควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัล 
[187] 

ผู้ประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลต้องยื่นรายงานการปฎิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้นตามแบบที่
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสป์ระกาศกำหนด [188] 

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์มีอำนาจประกาศกำหนดว่าบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลใดเป็นบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลขนาดใหญ่
เป็นการเฉพาะรายได้ [189]  

ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ให้
พนักงานเจ้าหน้าที่มีคำสั่งห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลนั้นให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัล
จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด แต่หากผู้ประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์ม
ดิจิทัลไม่ปฏิบัติภายในระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่มีคำสั่งห้ามมิให้ให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัล ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ถอนการรับแจ้งของผู้นั้นของจากทะเบียนการรับแจ้ง [190] 

ให้สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบธุรกิจ
บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลจัดทำแนวปฏิบัติที่ดีหรือมีกลไกในการกำกับดูแลตนเองที่เหมาะสม รวมทั้งกำหนด
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มาตรการเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้ประกอบธุรกิจ ผู้ประกอบการบนแพลตฟอร์ม
ดิจิทัล ผู้บริโภค และ/หรือผู้ใช้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัล แล้วแต่กรณี [191] 

7.2.2 กฎหมายการประกอบธุรกิจระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สําหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคล
กับบุคคล (Peer to Peer Lending Platform) 

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว และเข้ามามีบทบาทสำคัญในการให้บริการทาง
การเงิน มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาช่องทางการจัดหาเงินทุนจากคนจำนวนมากให้กับผู้ที่ต้องการใช้
เงินผ่านตัวกลางที่เป็นแพลตฟอร์ม (Funding Platform) โดยอาศัยเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตหรือที่เรียกว่า 
Crowdfunding ซึ ่งสามารถทำได้หลายรูปแบบ เช่น  การจัดหาเงินทุนโดยการกู ้ย ืมเงิน (Debt-based 
Crowdfunding หรือ Peer to Peer Lending) เป็นต้น ซึ่ง Peer to Peer Lending Platform เป็นช่องทาง
รูปแบบใหม่ที่ผู้ใช้บริการทั้งผู้กู้และผู้ให้กู้สามารถเข้าถึงและทำธุรกรรมสินเชื่อได้อย่างรวดเร็ว 

การประกอบธุรกิจระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สําหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล 
(Peer to Peer Lending Platform) อยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดยกฎหมาย 2 ฉบับ คือ 

1) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กิจการที่ต้องขออนุญาตตาม ข้อ 5 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ 58 (เรื่อง ธุรกิจระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล) ลง
วันที่ 30 กรกฎาคม 2563  

2) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 4/2562 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการประกอบธุรกิจระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล 
(Peer to peer lending platform) ลงวันที่ 29 เมษายน 2562 

โดยกฎหมายทั้ง 2 ฉบับมีสาระสำคัญคือ 

1) ความหมายของการประกอบธุรกิจ Peer to Peer Lending Platform 

การประกอบธุรกิจระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สําหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับ
บุคคล (Peer to Peer Lending Platform) หมายถึง การประกอบธุรกิจเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์อื่นใดในลักษณะทำนองเดียวกัน เพื่อรองรับการทำธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล 
สำหรับการให้สินเช่ือระหว่างผู้ให้กู้กับผู้กู้ ผ่านระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ [192] [193] 

2) การกำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจ Peer to Peer Lending Platform 

การประกอบธุรกิจระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สําหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับ
บุคคลเป็นกิจการที่ต้องขออนุญาตต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง [194] โดยการยื่นคำขออนุญาตให้ยื่น
ผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย [195] ผู ้ที ่ประสงค์จะเข้าเป็นผู ้ประกอบธุรกิจ Peer to Peer Lending 
Platform ต้องดำเนินการยื่นคำขออนุญาตมายัง ธปท.เป็นรายกรณีก่อนการยื่นคำขออนุญาต และต้องเข้า
ร่วมในการทดสอบใน Regulatory Sandbox ตามที่กำหนดในแนวปฏิบัติธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย
แนวทางการเข้าร่วมทดสอบและพัฒนานวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีใหม่มาสนับสนุนการให้บริการทางการเงิน 
(Regulatory Sandbox) กับ ธปท. จนประสบความสำเร็จและพร้อมให้บริการในวงกว้างในประเทศไทยก่อน
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จึงจะสามารถยื่นคำขออนุญาตผ่าน ธปท. ทั้งนี้เมื่อได้รับอนุญาตแล้วต้องประกอบกิจการภายใน 1 ปี นับแต่
วันที่ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง [196]  

การอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Peer to Peer Lending Platform มีกำหนดระยะเวลาไม่เกิน 5 
ปีนับแต่วันที่ได้รับอนุญาต [197] 

ผู้ประกอบธุรกิจต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย โดยมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำ
กว่า 5 ล้านบาท ตลอดระยะเวลาการประกอบธุรกิจและมีจำนวนหุ้นที่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยถืออยู่ไม่ต่ำกว่า
ร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด [198] และกรรมการ หรือผู้มีอำนาจ
ในการจัดการของผู้ประกอบธุรกิจต้องมีคุณสมบัติ และความสามารถที่เหมาะสม (Fit and Proper) โดยต้อง
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศของ
คณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 (เรื่อง ธุรกิจระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับ
บุคคล) ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 [199]  

ผู้ประกอบธุรกิจ Peer to Peer Lending Platform ต้องดำเนินการจัดให้มีระบบการให้บริการ
ที่เหมาะสม ปลอดภัยและเพียงพอเพื่อให้สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกรอบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ประกอบธุรกิจต้องปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่ำในเรื่องดังต่อไปนี ้

(1) มีระบบงานที่มั่นคงปลอดภัย น่าเช่ือถือ และสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง 

(2) มีการตรวจสอบตัวตนของผู้ใช้บริการ โดยจัดให้มีกระบวนการในการรู้จักผู้ใช้บริการ (Know 
Your Customer: KYC) และจัดให้มีกระบวนการในการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้ใช้บริการ 
(Customer Due Diligence: CDD) และต้องมีการยืนยันตัวตนของผู ้ใช้บริการ (Authentication) อย่าง
เหมาะสมทุกครั้ง 

(3) มีระบบการประเมินความน่าเชื่อถือของผู้กู้ (Creditworthiness) ที่มีประสิทธิภาพ 

(4) จัดให้มีการประเมินความเหมาะสมของผู ้ให้กู ้ (Client Suitability Assessment) โดยผู้
ประกอบธุรกิจต้องมีกระบวนการที่ทำให้มั ่นใจได้ว่า ผู ้ให้กู ้มีความรู้ความเข้าใจในลักษณะธุรกรรมและ
กระบวนการทำธุรกรรม เข้าใจความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการให้สินเชื่อ  และยอมรับในความ
เสี่ยงที่เกิดขึ้นก่อนการตัดสินใจให้สินเชื่อ 

(5) กรณีที่เป็นสินเช่ือทีส่ามารถยกเลิกคำสั่งได้ เช่น สินเชื่อประเภทโครงการธุรกิจ จะต้องมีระบบ
รองรับโดยผู้ให้กู้สามารถยกเลิกคำสั่งการให้สินเชื่อได้ก่อนปิดรับคำสั่ง 48 ชั่วโมง (Cooling-off Period) ใน
กรณีที่ไม่สามารถ จะต้องจัดให้มีกระบวนการแจ้งผู้ให้กู้รับทราบข้อมูลและเงื่อนไขล่วงหน้าก่อนการให้สินเชื่อ  

(6) จัดให้มีกระบวนการ และกำหนดระยะเวลามาตรฐานในการจัดการกับเรื่องร้องเรียนของ
ผู้ใช้บริการอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ รวมถึงช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลและแจ้งเรื่องร้องเรียน 
โดยผู้ประกอบธุรกิจต้องดำเนินการตรวจสอบเมื่อมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับธุรกรรมที่มีร้องเรียนและแจ้งให้ผู้
ร้องเรียนทราบภายใน 7 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งการร้องเรียน  
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(7) จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล ผ่านระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ และมีระบบเก็บข้อมูล
ย้อนหลังเพื่อการตรวจสอบ โดยเฉพาะเมื่อมีประเด็นข้อร้องเรียน พร้อมทั้งให้ ธปท. สามารถตรวจสอบได้เมื่อ
ร้องขอ 

(8) ผู้ประกอบธุรกิจต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยเฉพาะความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Risk) ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นมาตรฐานสากลหรือมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป จัดให้มีการบริหารความ
ต่อเนื ่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) และแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) เพื่อรองรับเหตุการณ์ในภาวะไม่ปกติ รวมทั้งมีระบบงานสำรองที่
สามารถปฏิบัติงานทดแทนได้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ทั้งนี้ หากผู้ประกอบธุรกิจมีการใช้บริการจากบุคคลภายนอก 
(Outsourcing) ซ ึ ่งรวมถึงการใช้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากบุคคลภายนอก ( Information 
Technology Outsourcing) ผู้ประกอบธุรกิจต้องรับผิดชอบเสมือนได้ดำเนินการด้วยตนเอง และดำเนินการ
ให้ ธปท. สามารถเข้าตรวจสอบหรือเรียกดูข้อมูลได้ 

(9) ผู้ประกอบธุรกิจต้องไม่รับหรือเก็บรักษาเงิน ทรัพย์สินหรือหลักประกัน ของผู้ใช้บริการอัน
เนื่องมาจากธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล เว้นแต่เงินหรือทรัพย์สินที่เป็นค่าบริการ ค่าธรรมเนียม 
หรือค่าใช้จ่ายอื่น โดยจัดให้มีบุคคลที่สามทำหน้าที่เป็นผู้รับและเก็บรักษาเงิน ทรัพย์สิน หรือหลักประกันของ
ผู้ใช้บริการให้มีความมั่นคงปลอดภัยและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการบริการของผู้ประกอบธุรกิจ ทั้งนี้บุคคล
ที่สามต้องเป็นผู้ให้บริการรับฝากทรัพย์สิน (Custodians) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือเป็นสถาบันการเงินที่ให้บริการรับฝากเงินที่มีเงื่อนไขการเบิกถอน
เงินจากบัญชีตามคำสั่งลูกค้า (Escrow Account) ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลหลัก 
หรือผู้ที่มีระบบการดูแลทรัพย์สินที่นำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการรับและเก็บรักษาเงิน ทรัพย์สิน หลักประกัน โดย
การดำเนินการดังกล่าวอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลหลัก [200] 

(10) ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดให้มีการทำสัญญาการใช้บริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์
ระหว่างผู้ประกอบธุรกิจกับผู้ใช้บริการ รวมถึงต้องจัดให้มีการทำสัญญาการให้สินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล
โดยสัญญาดังกล่าวต้องมีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย และเป็นสัญญาที่มีความเป็นธรรม [201] 

(11) ผู้ประกอบธุรกิจมีหน้าที่ในการจัดทำรายงานผลประกอบการ และรายงานเรื่องร้องเรียน และ
จัดส่งมายัง ธปท.พร้อมทั้งส่งสำเนารายงานให้กระทรวงการคลังทราบด้วย [202] 

(12) ผู้ประกอบธุรกิจต้องรักษาความลับของผู้ใช้บริการ โดยไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้ อมูลที่
สามารถระบุตัวตนของผู้ใช้บริการ ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจล่วงรู้หรือได้มาจากการประกอบธุรกิจไปใช้ในทางการค้า
หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการให้บริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่เข้าข้อยกเว้น
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง [203] 

(13) การโฆษณาส่งเสริมการขายต้องมีความชัดเจนและถูกต้องในสาระสำคัญ ไม่มีลักษณะเป็นเท็จ 
ให้ข้อมูลเกินจริง บิดเบือน ปอดบัง หรือทำให้เกิดความเข้าใจผิด ไม่ใช้ถ้อยคำในลักษณะที่เร่งรัดให้เกิดการ
ตัดสินใจใช้บริการ [204] 
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3) การกำกับดูแลผู้กู ้

ในการกำกับดูแลผู้กู ้ ประกาศกำหนดให้ผู้กู ้ต้องมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ และสามารถ
ดำเนินการกู้ผ่านระบบได้ตามประเภทและวงเงินสินเชื่อที่ระบุไว้ ดังนี้ 

ก) คุณสมบัติของผู้กู้ 

เป็นบุคคลธรรมดาที่มีความสามารถในการชำระหนี้ ไม่เป็นผู ้ประกอบธุรกิจ และไม่เป็น
กรรมการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของผู้ประกอบธุรกิจนั้นหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล
ดังกล่าว เช่น เป็นคู่สมรสหรือเป็นบุตรหรือบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  และผู้กู้ต้องยินยอมในการ
รับรองตนเองต่อผู้ประกอบธุรกิจ ว่าผู้กู้ไม่ได้รับสินเชื่อประเภทเดียวกันหรือโครงการเดียวกันอยู่ก่อนแล้วเกิน
กว่าที่กำหนดหรืออ้างอิงข้อมูลเครดิตจากบริษัทข้อมูลเครดิต 

ข) ประเภทและวงเงินสินเชื่อ 

ประเภทสินเชื่อและวงเงินสินเชื่อสูงสุดที่ผู้กู้แต่ละรายสามารถได้รับผ่านระบบหรือเครือข่าย
อิเล็กทรอนิกส์มี ดังน้ี 

(1) สินเชื่อที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ (เพื่ออุปโภคและบริโภค) 
วงเงินสินเชื่อไม่เกิน 1.5-5 เท่าของรายได้หรือกระแสเงินสดหมุนเวียนเฉลี่ยต่อเดือน กล่าวคือ มีรายได้หรือมี
กระแสเงินสดหมุนเวียนเข้าบัญชีเงินฝากโดยเฉลี่ยน้อยกว่า 30,000 บาทต่อเดือน ผู้กู้สามารถได้รับวงเงิน
สินเชื่อได้ไม่เกิน 1.5 เท่าของรายได้หรือกระแสเงินสดหมุนเวียนเฉลี่ยต่อเดือน หรือ มีรายได้หรือมีกระแสเงิน
สดหมุนเวียนเข้าบัญชีเงินฝากโดยเฉลี่ยตั้งแต่ 30,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป ผู้กู้สามารถได้รับวงเงินสินเชื่อได้ไม่
เกิน 5 เท่าของรายได้หรือกระแสเงินสดหมุนเวียนเฉลี่ยต่อเดือน 

(2) สินเชื่อเพื่อนำไปใช้ประกอบอาชีพหรือโครงการธุรกิจ วงเงินสินเชื่อไม่เกิน 50 ล้านบาท
และในกรณีที่มีสินทรัพย์เป็นประกันหรือหลักประกัน ต้องมีการพิจารณาอัตราส่วนการให้สินเชื่อต่อสินทรัพย์
หรือหลักประกัน (Loan to Value) ที่เหมาะสม 

โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติมในกรณีในกรณีที่ผู้กู้ได้รับอนุมัติวงเงินกู้บางส่วนจากแหล่งเงินกู้อื่นอยู่แล้ว
ในปัจจุบัน และต้องการวงเงินกู้เพิ่มเติมในส่วนที่ขาด หรือต้องการวงเงินกู้เพิ่มเพื่อขยายธุร กิจ สามารถขอกู้
ผ่านผู้ประกอบธุรกิจระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์เพิ ่มได้ โดยวงเงินที่ได้รับอนุมัติต้องเป็นไปตาม
ความสามารถในการชำระหนี้ของผู้กู้ และผู้กู้ต้องเปิดเผยวงเงินและมูลค่าสินเชื่อทั้งหมดของโครงการที่ได้รับ
อยู่ก่อนแล้ว 

(3) ทั้งนี้ผู้ให้บริการต้องพิจารณาสถานะของผู้กู้ตามแนวทางการพิจารณาฐานะการเงินของผู้กู้ 
กล่าวคือ ผู้ประกอบธุรกิจสามารถพิจารณาฐานะทางการเงินของผู้กู้จากรายได้จากแหล่งที่มาต่างๆ รวมกัน 
หรือจากกระแสเงินสดหมุนเวียนในบัญชีเงินฝากซึ ่งฝากไว้กับสถาบันการเงินที ่สามารถรับเงินฝากจาก
ประชาชนได้ตามกฎหมายย้อนหลังเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือใช้ปัจจัยอื่นที่สะท้อนความสามารถ
ในการชำระหนี้ของผู้กู้อย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ โดยต้องเป็นไปตามแนวทางการใช้ปัจจัยอื่นในการพิจารณา
ความสามารถในการชำระหนี้ เพื่อรองรับ Information Based Lending ตามกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์ 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษารูปแบบและการศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ Peer to Peer (P2P) 

 

หน้าที่ 7-67 
 

วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับสำหรับผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อ
บุคคลภายใต้การกำกับที่มิใช่สถาบันการเงิน 

4) การกำกับดูแลผู้ให้กู้ 

ในการกำกับดูแลผู้ให้กู้ ประกาศกำหนดให้ผู้ให้กู้ต้องมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ และสามารถ
ดำเนินการให้กู้ผ่านระบบได้ตามวงเงินสินเชื่อที่ระบุไว้ ดังนี้ 

ก) คุณสมบัติของผู้ให้กู้ 

เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการให้สินเชื่อและความเสี่ยงของการให้สินเชื่อผ่านระบบ
หรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์โดยผ่านการประเมินความเหมาะสมของผู้ให้กู้ และต้องไม่เป็นผู้ประกอบธุรกิจ ใน
กรณีที่กรรมการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการของผู้ประกอบธุรกิจนั้น หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวเป็น
ผู้ให้กู้ด้วย สามารถให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าสินเช่ือรวมในแต่ละสัญญา 

ข) วงเงินสินเชื่อ 

(1) ผู้ลงทุนสถาบัน กิจการร่วมลงทุน นิติบุคคลร่วมลงทุน ให้สินเชื่อได้โดยไม่จำกัดจำนวน 

(2) ผู้ลงทุนรายย่อย ต้องมีมูลค่าการให้สินเชื่อผ่านผู้ประกอบธุรกิจทุกรายรวมกันไม่เกิน 
500,000 บาท ในรอบ 12 เดือน  

(3) อัตราดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนจากการให้สินเชื่อระหว่างผู้ให้กู้และผู้กู้ ต้องไม่เกินอัตรา
ตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนด 

5) การพิจารณาระงับการดำเนินงาน และการเพิกถอนกรอนุญาตของผู้ประกอบธุรกิจ 

ธปท. สามารถเข้าตรวจสอบการดำเนินงานต่างๆ ของผู้ประกอบธุรกิจและผู้ให้บริการภายนอกได้ 
หาก ธปท. มีข้อสงสัยหรือมีเหตุที่เชื่อได้ว่าผู้ประกอบธุรกิจกระทำการ ไม่ปฏิบัติ หรือฝ่าฝืนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
หรือมีฐานะการเงินหรือการดำเนินงานที่อาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ของประชาชนอย่าง
ร้ายแรง ธปท. อาจสั่งการให้ผู้ประกอบธุรกิจทำการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด 

ธปท. อาจเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจระงับการดำเนินงาน
ทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการชั่วคราวเพื่อดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องได้ หากผู้ประกอบธุรกิจยังคงฝ่าฝืนไม่
ดำเนินการตามคำสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ธปท. อาจเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้
มีคำสั่งเพิกถอนการอนุญาตของผู้ประกอบธุรกิจนั้นได้ [205] 

Peer to Peer Lending Platform เป็นการกู้ยืมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ซึ่งแตกต่างกับการ
ทำธุรกรรมทางการเงินโดยปกติที่จะต้องดำเนินธุรกรรมผ่านช่องทางธนาคาร แต่โดยแพลตฟอร์มดังกล่าวจะทำ
ให้ผู้กู้สามารถเข้าถึงสินเช่ือได้สะดวก รวดเร็ว และต้นทุนถูกกว่าการกู้จากธนาคารโดยตรงตามปกติ เป็นเพราะ
การนำเทคโนโลยีมาใช้ลดขั้นตอนที่ยุ่งยากและใช้เวลานาน ทำให้มีต้นทุนที่ต่ำกว่า แต่อย่างไรก็ตาม Peer to 
Peer Lending Platform ดังกล่าวก็มีความเสี ่ยงในหลายๆ ด้าน เช่น ความเสี ่ยงที ่ผ ู ้ก ู ้จะก่อหนี ้เกิน
ความสามารถในการชำระหนี้ของตน หรือความเสี่ยงที่ผู้ให้กู้อาจไม่ได้รับชำระหนี้คืนตามสัญญา เนื่องจากการ
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ให้สินเชื่อไม่ใช่การฝากเงิน ผู้ให้กู้จึงไม่ได้รับการคุ้มครอง ซึ่งแตกต่างกับการกำกับดูแลการกู้เงินจากสถาบัน
การเงิน ที่จะให้อำนาจธปท. ในการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการกำหนดกฎเกณฑ์ที่จะกำกับให้
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของสถาบันการเงิน ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีธรรมาภิบาล และไม่ให้เกิดความ
เสียหายกับเงินฝากของประชาชน  

ในปัจจุบัน ผู้ได้รับอนุมัติเข้าทดสอบการให้บริการ P2P Lending ในวงจำกัดภายใต้ Regulatory 
Sandbox ได้แก่ บริษัท ดีพสปาร์คส์ เพียร์ เลนดิ้ง จำกัด บริษัท เนสท์ติฟลาย จำกัด และ บริษัท เพียร์ พาว
เวอร์ แพลตฟอร์ม จำกัด [206] 

7.2.3 กฎหมายการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟันดิง (Crowdfunding) 

การจัดหาเงินทุนโดยการออกหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนหรือตราสารหนี้  (security-based 
crowdfunding) ถือเป็นการระดมทุนในลักษณะของตลาดทุนรูปแบบหนึ่ง โดยการให้หุ้นหรือหุ้นกู้เป็นสิ่งตอบ
แทน ซึ่งคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 ออกประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2562 เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขาย
หลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟันดิง ลงวันที่ 12 เมษายน 2562 เพื่อกำกับดูแลการเสนอขายหลักทรัพย์ใน
รูปแบบคราวด์ฟันดิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกำกับดูแลผู้ให้บริการตัวกลาง (Funding Portal) โดยประกาศ
ฉบับนี้มีสาระสำคัญ ดังต่อไปน้ี 

1) การกำกับดูแลผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิง (Funding Portal) 

การขอความเห็นชอบเป็นผู้ประกอบธุรกิจผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิง (Funding Portal) มี
รายละเอียดดังนี ้

ผู้ที่จะได้รับความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิง ต้องมีลักษณะดังต่อไปน้ี 

(1) เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 

(2) มีทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้วไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาท 

(3) ไม่มีเหตุอันควรเช่ือได้ว่ามีฐานะทางการเงินที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย หรือมีพฤติการณ์อื่น
ที่แสดงให้เห็นว่าอยู่ในระหว่างประสบปัญหาทางการเงิน รวมทั้งไม่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีข้อบกพร่องหรือมี
ความไม่เหมาะสมเกี่ยวกับการควบคุมและการปฏิบัติงานอันดีของธุรกิจ 

(4) แสดงได้ว่าบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการซึ่ง
เป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจการเป็นผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิงไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนวา่ด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน 

(5) มีระบบงานที่มีความพร้อมในการประกอบธุรกิจการให้บริการระบบคราวด์ฟันดิง  

(6) ในกรณีที่บริษัทมีการประกอบธุรกิจอื่น ธุรกิจอื่นดังกล่าวต้องเป็นกิจการที่เกี่ยวเนื่อง เป็น
ประโยชน์ หรือสนับสนุนการประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิง และไม่มีลักษณะที่อาจก่อให้เกิด
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ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับการเป็นผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิง เว้นแต่บริษัทจะแสดงได้ว่าสามารถจัด
ให้มีระบบในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ [207] 

บุคคลที่จะเป็นผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิงต้องยื่นคำขอความเห็นชอบต่อสำนักงาน ก.ล.ต. 
[208] 

การให้ความเห็นชอบผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิงให้มีกำหนดระยะเวลาคราวละไม่เกิน 5 ปี
ตามที่สำนักงานกำหนดไว้ในหนังสือให้ความเห็นชอบ [209] 

ผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิงต้องไม่ทำข้อตกลงกับสมาชิกในลักษณะตัดหรือจำกัดความรับผิด
ของผู้ให้บรกิารระบบคราวด์ฟันดิงซึ่งไม่ได้ดำเนินธุรกิจหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อกำหนด [210] 

ห้ามผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิงประกอบธุรกิจอื่นนอกเหนือจากการให้บริการระบบคราวด์ฟัน
ดิงที่ได้รับความเห็นชอบ เว้นแต่ผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิงขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ก่อนการเริ่ม
ประกอบกิจการอ่ืนใดดังกล่าว [211] 

ผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิงต้องมีระบบงานดังต่อไปน้ี 

ก) ระบบป้องกันการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านคราวด์ฟันดิงจากผู้ลงทุนที่
ไม่ใช่สมาชิก 

ข) ระบบตรวจสอบตัวตนและคุณสมบัติของสมาชิก 

ค) ระบบทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนของสมาชิก 

ง) ระบบการเก็บรักษาหรือดูแลทรัพย์สินของสมาชิก 

1) ให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญาเพื่อการเก็บรักษาเงินจองซื้อหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่า
ด้วยการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา (escrow Agent) หรือ 

2) ให้มีผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทำหน้าที่เก็บ
รักษาเงินจองซื้อหลักทรัพย์ หรือ 

3) ให้มีบุคคลที่ซึ ่งอยู ่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลหลัก โดยได้รับความ
เห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. 

4) ให้นำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการจัดการเงินจองซื้อหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงปลอดภัย โดย
ระบบจะต้องมีการรักษาความปลอดภัย (confidentiality) ความถูกต้องเชื่อถือได้ (integrity) และความพร้อม
ใช้งาน (availability) 

จ) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาความปลอดภัย (security) 
ความถูกต้องเชื่อถือได้ (integrity) และความพร้อมใช้ (availability) โดยคำนึงถึงความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT risk) และความเสี่ยงดา้นภัยคุกคามทางไซเบอร์ (cyber risk)  

ฉ) ระบบการเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบหรือเครือข่ายที่เพียงพอและน่าเช่ือถือ 
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ช) ระบบสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้สื่อสารระหว่างสมาชิกด้วยกันหรือระหว่างสมาชิกกับ
บริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์ ที่ไม่ใช่เพื่อการเสนอขายหลักทรัพย์ 

ซ) ระบบสำรองการจัดเก็บข้อมูลบนระบบหรือเครือข่ายที่เชื่อถือได้ไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี 

ฌ) ระบบงานรับส่งข้อมูลอัตโนมัติทางอิเล็กทรอนิกส์  

ญ) ระบบงานที่สามารถรองรับการประกอบธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง 

ฎ) ระบบการจัดการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของสมาชิกเพื่อระงับข้อพิพาทอย่างมีประสิทธิภาพ 

ฏ) ระบบงานในการประเมินความน่าเชื่อถือและระดับความเสี่ยง (creditworthiness) ของบริษัท
ที่เสนอขายหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง [212] 

ผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิงมีหน้าที่ต้องดำเนินการให้บริการแก่สมาชิกภายใต้เงื่อนไขที่สำคัญ 
ดังนี้ 

(1) ตรวจสอบความมีตัวตน (identity) บริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์ และตรวจสอบประวัติของ
บริษัทที่เสนอขายต้องไม่พบความผิดปกติ ย้อนหลัง 2 ปีก่อนเสนอขาย [213] 

(2) ตรวจสอบลักษณะการเสนอขายหลักทรัพย์ ต้องไม่เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามประกาศหรือกฎหมาย หากพบการฝ่าฝืนให้ผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิงต้อง
ปฏิเสธการให้บริการพร้อมทั้งแจ้งให้สำนักงานทราบโดยไม่ชักช้า [214] 

(3) ก่อนการจองซื้อหลักทรัพย์ในแต่ละครั้ง ผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิง ต้องจัดให้สมาชิกทำ
แบบทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนของสมาชิก ซึ่งต้องปรากฏว่าสมาชิกสามารถทำแบบทดสอบ
ดังกล่าวได้ถูกหมดทุกข้อ [215] 

(4) จัดทำข้อตกลงกับบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์คราวด์ฟันดิงโดยมีข้อกำหนดขั้นต่ำให้บริษัท
ดังกล่าวมีหน้าที่หรือดำเนินการ รวมทั้งติดตามดูแลให้บริษัทดังกล่าวปฏิบัติตามข้อกำหนดขั้นต่ำด้วย 

ก) การเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอในระบบคราวด์ฟันดิงทั้งก่อนและต่อเนื่องไปภายหลังการ
เสนอขายหลักทรัพย์ 

ข) การให้สิทธิแก่สมาชิกที่จองซื้อหลักทรัพย์ในการยกเลิกการจองซื้อได้ตลอดระยะเวลา 
(cooling-off period) เว้นแต่ระยะเวลาการเสนอขายเหลือน้อยกว่า 48 ชั่วโมง 

ค) การแจ้งผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิงโดยไม่ชักช้าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ 
[216] 

(5) ตรวจสอบมูลค่าการลงทุนในหลักทรัพย์คราวด์ฟันดิงที่สมาชิกแต่ละรายสามารถลงทุนได้ 
(investment limit) ตามที่กำหนดไว้ และต้องให้มีระบบการรับรองข้อมูลของผู้ลงทุน(self-declaration) ทุก
ครั้งก่อนจองซื้อหลักทรัพย์ [217] 
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หากปรากฎว่าผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิงไม่เป็นไปตามคุณสมบัติของการเป็นผู้ให้บริการตามที่
กำหนด หรือผู้ให้บริการไม่ปฏิบัติตาม บกพร่อง หรือกระทำการฝ่าฝืน สำนักงาน ก.ล.ต. มีอำนาจดำเนินการ
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้ 

ก) ให้ชี้แจง ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 

ข) ให้ดำเนินการแก้ไขเพื่อให้มีลักษณะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ภายในระยะเวลาที่สำนักงานกำหนด 

ค) ให้กระทำการหรืองดเว้นกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด 

ง) พักหรอืเพิกถอนการให้ความเห็นชอบ [218] 

2) การกำกับดูแลผู้เสนอขายหลักทรัพย์ 

บริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์คราวด์ฟันดิง ต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และมี
ลักษณะที่ครบถ้วนดังต่อไปน้ี 

ก) การประกอบธุรกิจหรือโครงการธุรกิจที่ชัดเจน และประสงค์จะใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขาย
หลักทรัพย์ตามประกาศนี้เพื่อดำเนินธุรกิจหรือโครงการดังกล่าว หรือเพื่อชำระหนี้เงินกู้ยืมที่บริษัทได้ก่อไว้เพื่อ
ใช้ในการดำเนินธุรกิจหรือโครงการดังกล่าว (refinance) 

ข) ไม่มีหุ้นเปน็หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

3) การกำกับดูแลผู้ลงทุน 

ผู้ลงทุนในการตลาดทุนคราวด์ฟันดิงนั้น ได้แก่ ผู้ลงทุนสถาบัน นิติบุคคลร่วมลงทุนหรือกิจการเงิน
ร่วมลงทุน ผู้ลงทุนที่มีความเชี่ยวชาญลักษณะเฉพาะ 

ในกรณีผู้ลงทุนทั่วไป มูลค่าการเสนอขายหลักทรัพย์คราวด์ฟันดิงทุกหลักทรัพย์ของแต่ละบริษัทต่อ
ผู้ลงทุนประเภทนี้แต่ละรายไม่เกิน 1 แสนบาททั้งหมดรวมกันไม่เกิน 20 ล้านบาทในรอบระยะเวลา 12 เดือน
นับแต่มีการเสนอขายหลักทรัพย์คราวด์ฟันดิงเป็นครั้งแรก และไม่เกิน 40 ล้านบาทนับแต่วันที่มีการเสนอขาย
หลักทรัพย์คราวด์ฟันดิงผ่านผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิงครั้งแรก [219] 

4) ขั้นตอนในการระดมทุนด้วยวิธีคราวด์ฟันดิง [220] 

(1) บริษัทที่สนใจระดมทุนแบบคราวด์ฟันดิง จะนำโครงการหรือแผนการดำเนินธุรกิจ (business 
plan) ไปนำเสนอต่อ funding portal โดย funding portal มีหน้าที่คัดกรองบริษัท และเปิดเผยข้อมูลบริษัท
และหลักทรัพย์ที่จะเสนอขายบนเว็บไซต์ของ funding portal เพื่อให้ผู้ลงทุนใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ
ลงทุน 

(2) ในช่วงระหว่างการระดมทุน ซึ่งจะมีระยะเวลาประมาณ 1 - 3 เดือน ผู้ลงทุนจะจ่ายเงินค่า
จองซื้อ ซึ่งจะเก็บไว้ที่บุคคลที่ 3 ที่มีความน่าเชื่อถือ เช่น Escrow Agent เป็นต้น และหากผู้ลงทุนต้องการจะ
ยกเลิกการจองซื้อในช่วงที่ยังไม่ปิดการเสนอขาย ก็สามารถทำได้ ภายในระยะเวลาที่กำหนด นอกจากนี้ ผู้
ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลบริษัทเพิ่มเติมบนกระดาน หรือ webboard ซึ่งเป็นที่แลกเปลี่ยนความคิดในกลุ่ม
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ผู้ลงทุนด้วยกันเอง จนอาจนำไปสู่กลไกการตรวจสอบบริษัทที่มีประสิทธิภาพที่เกิดจากพลังของมวลชนหมู่มาก 
(power of crowd) ได ้

(3) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายแล้ว หากบริษัทสามารถระดมเงินทุนได้ตามเป้าหมายที่ตั้ง
ไว้ บริษัทก็จะได้รับเงินทุนไปดำเนินการตามวัตถุประสงค์  และผู้ลงทุนก็จะได้หุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทไปตาม
สัดส่วนเงินที่ลงทุน โดยมีเงื่อนไขดังนี ้

ก) กรณีหุ้นคราวด์ฟันดิง หากบริษัทระดมทุนไม่ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว ้ถือว่าการระดมทุนไม่
สำเร็จ ผู้ลงทุนก็จะได้รับเงินค่าจองซื้อกลับคืนไป โดยลักษณะนี้เรียกว่า “all-or-nothing" 

ข) กรณีหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง หากบริษัทสามารถระดมทุนได้ตามเป้าหมายที่ funding portal 
กำหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนเงินที่เสนอขาย ก็ไม่ต้องยกเลิกการเสนอขาย ซึ่งมีข้อดีคือ 
บริษัทจะยังได้รับเงินและสามารถนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด โดย funding portal ต้องเปิดเผยและ
แจ้งเง่ือนไขดังกล่าวให้ผู้ลงทุนรับทราบก่อนการจองซื้อด้วย [221] 

นอกจากนี้ การเสนอขายหลักทรัพย์ผู้เสนอขายอาจทำการปิดการเสนอขายได้ก่อนกำหนดภายใต้
เงื่อนไขว่าต้องได้มีการระบุในขณะเสนอขายต่อผู้ให้บริการว่าอาจมีการปิดการเสนอขายก่อนได้ และต้องแจ้ง
ผู้ให้บริการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วัน [222] 

 Crowdfunding เป็นรูปแบบการระดมเงินทุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรม โครงการ หรือธุรกิจ 
จากประชาชนจำนวนมากให้กับบริษัท โดยผ่านตัวกลางคือเว็บไซต์หรือ Platform บนระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต ที่เรียกว่า “funding portal” ที่เป็นทางเลือกให้กับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก หรือธุรกิจที่
กำลังเกิดขึ้นใหม่ ที่จะได้รับอนุมัติจาก ก.ล.ต. ให้มีหน้าที่ในการคัดสรรบริษัทที่จะต้องการนำเสนอโครงการของ
บริษัทตัวเองให้นักลงทุนได้เลือกลงทุน ซึ่งบริษัทที่ต้องการเข้าร่วมนั้นจะต้องเป็นบริษัทที่จดทะเบียนตาม
กฎหมายให้เป็นบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดที่ยังไม่ได้เข้าตลาดหลักทรัพย์ ที่มีแผนการการระดุมทุนที่
ชัดเจน โดยผู้ลงทุนจะได้รับหลักทรัพย์เป็นค่าตอบแทนซึ่งเท่ากับเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์  (หุ้น) ต่อ
ประชาชน การเสนอขายหลักทรัพย์จึงไปเกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่ง
กฎหมายกำหนดให้สำนักงาน ก.ล.ต. มีหน้าที่กำกับดูแลการเสนอขายหลักทรัพย ์ 

การเสนอซื้อขายหลักทรัพย์ หรือ IPO คือ การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทมหาชนจำกัด
ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก เป็นวิธีการที่จะได้มาซึ่งเงินทุนให้กับบริษัทเพื่อที่จะได้นำไปใช้ในการดำเนินการ
ประกอบธุรกิจตามนโยบายการตลาดของบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์ แต่การที่ธุรกิจจะตัดสินใจนำบริษัทเข้า
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จะต้องขออนุญาตในการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนก่อน โดยการยื่นคำขอ
อนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ และยื่นคำขอให้รับหลักทรัพย์ ภายหลังจากที่ได้ทำการแปรสภาพเป็นบริษัท
มหาชนและพร้อมที่จะต้องการยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ ที่ปรึกษาทางการเงินในฐานะตัวแทนของ
บริษัทจะดำเนินการยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ 

อย่างไรก็ตามการซื้อขายหลักทรัพย์แบบ IPO จะต้องเป็นบริษัทขนาดใหญ่มีที่ปรึกษาทางการเงินที่
จะวิเคราะห์ว่าบริษัทพร้อมที ่จะให้บุคคลทั ่วไปมาเป็นเจ้าของธุรกิจร่วมแล้วหรือไม่  โดยมีสำนักงาน
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คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  จะมีเกณฑ์พิจารณากำหนดให้เปิดเผยข้อมูลอย่าง
ละเอียด แต่ในรูปแบบของ crowdfunding สำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก หรือธุรกิจที่กำลังเกิดขึ้น
ใหม่ มีความต้องการที่จะนำเงินทุนมาใช้ในการประกอบธุรกิจไม่มากเท่ากับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ในรูปแบบ 
IPO หากสำนักงาน ก.ล.ต. กำกับด้วยมาตรฐานรูปแบบเดียวกับ IPO การระดมทุนแบบ Crowdfunding จะไม่
เกิดขึ้น จึงได้ใช้รูปแบบการกำกับแบบโดยให้ funding portal เป็นพิจารณาบริษัทที่จะเข้ามาระดมทุนให้ โดย
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่จะกำกับดูแลการทำงาน funding portal อีก
ครั้งผ่านเกณฑ์ต่างๆ ที่กำหนดไว ้

ในปัจจุบัน ผู้ให้บริการระบบ crowdfunding ที่ได้รับความเห็นชอบจาก กลต. มี 6 บริษัท ได้แก่ 
บริษัท เพียร์ พาวเวอร์ แพลตฟอร์ม จำกัด บริษัท สยาม วาลิตัส แคปปิตอล จำกัด บริษัท เอฟเอส สยาม 
จำกัด บริษัท อินเวสทรี (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) และบริษัท รวมใจไทยสู้ 
จำกัด ส่วนผู้ให้บริการเฉพาะเสนอขายหุ้น crowdfunding ที่ได้รับความเห็นชอบจาก กลต. มี 2 บริษัท ได้แก่ 
บริษัท ไลฟ์ฟินคอร์ป จำกัด บริษัท ฟีนิกซิคท์ จำกัด และบริษัท ดรีมเมคเกอร์ อิควิตี้ คราวด์ฟันดิ้ง จำกัด 
[223] 

7.2.4 กฎหมายการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) 

เนื่องจากได้มีการนำสินทรัพย์ดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือในการระดมทุนต่อประชาชน เป็นสื่อกลางใน
การแลกเปลี่ยน รวมถึงนำมาซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล แต่ยังไม่มีกฎหมายที่กำกับ
ดูแลการดำเนินการดังกล่าวในประเทศไทยในขณะนั้น ทำให้มีการประกอบธุรกิจหรือการดำเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจที่อาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางการเงิน ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ และเกิดผลกระทบต่อ
ประชาชนในวงกว้าง คณะรัฐมนตรีจึงมีมติอนุมัติหลักการของร่างพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์
ดิจิทัล เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 ต่อมาวันที่ 27 มีนาคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชกำหนดดังกล่าว
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา ทั้งนี้ ร่างพระราชกำหนดได้ลงประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา วันที่ 13 พฤษภาคม 2561 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น
มา เพื่อกำกับดูแลการระดมทุนผ่านสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งการประกอบธุรกิจและการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับ
สินทรัพย์ดิจิทัล [224] โดยพระราชกำหนดกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 มีสาระสำคญั 
ดังต่อไปนี ้

1) ประเภทของสินทรัพย์ดิจิทัล 

ประเภทของสินทรัพย์ดิจิทัลที่อยู่ภายใต้บังคับของพระราชกำหนดกำหนดการประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 ได้แก ่ 

1) คริปโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrency) คือ หน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็น
สื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้า บริการ สินทรัพย์ดิจิทัลอื่น หรือสิทธิอื่นใด โดยสามารถใช้เป็นสื่อกลางในการ
แลกเปลี่ยนสินค้าและบริการได้หากผู้ใช้ยอมรับ ปัจจุบันคริปโทเคอร์เรนซียังไม่ใช่เงินที่ธนาคารกลางใดในโลก
รับรองว่าสามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย (Legal tender) คริปโทเคอร์เรนซีที่รู้จักกันแพร่หลาย เช่น บิต
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คอยน์ (Bitcoin: BTC) ไลท์คอยน์ (Litecoin: LTC) อ ีเธอเล ียม (Ethereum: ETH) Zcash (ZEC) Dash 
(DASH) Ripple (XRP) Monero (XMR) Bitcoin Cash (BCH) 

2) โทเคนดิจิทัล (Digital Token) คือ หน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างขึ้นเพื่อกำหนดสิทธิของ
บุคคลในการร่วมลงทุน (Investment token) หรือสิทธิในการได้มาซึ่งสินค้าและบริการหรือสิทธิอื่นๆ (Utility 
token) ตามที่ได้ตกลงกับผู้ออกโทเคน ซึ่งอาจเสนอขายโทเคนผ่านกระบวนการ Initial Coin Offering (ICO) 

3) คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศกำหนดให้หน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดที่มีวัตถุประสงค์
ในทำนองเดียวกันเป็นคริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัลแล้วแต่กรณี เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลเพิ่มเติม
ได ้[225] 

ทั้งนี ้ได้กำหนดบทบัญญัติรองรับมิให้หลักทรัพย์ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 
2535 ที่แม้จะอยู่ในรูปของหน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็นคริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัลภายใต้พระราช
กำหนดนี้เพื่อให้เกิดความชัดเจนและป้องกันความซ้ำซ้อนของกฎหมาย [226] 

2) การเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน  

การเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่ออกใหม่ต่อประชาชน หรือโทเคนดิจิทัลที่ผู้เสนอขายได้ออกไว้แล้ว
และมีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอขายเป็นการทั่วไปต่อประชาชน กระทำได้เฉพาะนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด
หรือบริษัทมหาชนจำกัด และต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งต้องยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายโทเคนดิจิทัลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ด้วย [227] โดยการเสนอขายโทเคน
ดิจิทัลที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว จะกระทำได้ต่อเมื่อแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโท
เคนดิจิทัลและร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับแล้ว [228] โดยต้องเสนอขายต่อผู้ลงทุนตามประเภทและภายใต้
เงื่อนไขที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด [229] รวมทั้งต้องเสนอขายผ่านผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคน
ดิจิทัล (ICO Portal) ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. เท่านั้น [230] 

ทั้งนี้ ก.ล.ต. เปิดรับคำขออนุญาตการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 
และกระทรวงการคลัง (โดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต.) เห็นชอบการให้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์ดิจิทัลกลุ่มแรกเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 [231] 

การระดมทุน ICO (Initial Coin Offering) คือการระดมทุนแบบ Crowdfunding (เป็นลักษณะ
ของการระดมทุนที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับแพลตฟอร์มดิจิทัล เพื่อให้โครงการหรือธุรกิจที่ต้องการเข้าถึงโอกาส
ทางการเงินเป็นไปได้มากขึ้น) โดยใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) เข้ามาช่วย โดยบริษัทจะเสนอและ
กำหนดขายโทเคนดิจิทัลที่กำหนดสิทธิหรือผลประโยชน์ต่างๆ ของผู้ลงทุน เช่น ส่วนแบ่งกำไรจากโครงการ 
หรือสิทธิในการได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการที่เฉพาะเจาะจง  และกำหนดให้ผู้ลงทุนที่ต้องการจะร่วมลงทุน
สามารถเข้าร่วมได้โดยการนำคริปโทฯ หรือเงินมาแลกโทเคนดิจิทัลที่บริษัทออก ซึ่งมีการกำหนดและบังคับ
สิทธิที่จะได้รับด้วย Smart contract บนเทคโนโลยีบล็อกเชน [232]  

โดยผู้ที่สามารถลงทุน ICO ได้แก่ 

ก) ผู้ลงทุนสถาบัน 
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ข) นิติบุคคลร่วมลงทุนหรือกิจการเงินร่วมทุน (Venture capital & Private equity) 

ค) ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (บุคคลธรรมดาที่มีสินทรัพย์สุทธิตั้งแต่ 70 ล้านบาทขึ้นไป หรือมีเงิน
ลงทุนในหลักทรัพย์ตั้งแต่ 25 ล้านบาทขึ้นไป สามารถลงทุนได้ไม่จำกัด) 

ง) ผู้ลงทุนอื่นๆ (รายละไม่เกิน 300,000 บาทต่อโครงการในตลาดแรก) [232] 

แม ้ICO จะมีชื่อคล้ายกับ IPO (Initial Public Offering - การออกและเสนอขายหุ้นต่อประชาชน) 
แต่ก็มีสาระสำคัญที่แตกต่างกันมาก ผู้ถือโทเคนดิจิทัลจากการลงทุนใน ICO อาจไม่ได้เป็นเจ้าของบริษัทเหมือน
ผู้ถือหุ้น IPO และอาจไม่ได้มีฐานะเป็นเจ้าหนี้ของบริษัท รวมถึงอาจไม่มีสิทธิในทรัพย์สินของบริษัทกรณีเลิก
กิจการหรือล้มละลาย แต่ผู้ถือโทเคนดิจิทัลจะมีสิทธิตามที่ระบุในเอกสารประกอบการเสนอขาย (White 
paper) [232] ซึ่งในการทำ ICO นั้นประกอบด้วย  

ก) ผู้ระดมทุน (ICO Issuer) คือ ผู้ที่ต้องการระดมทุนด้วย ICO เนื่องจาก ICO เป็นการระดมทุนที่
ทำให้เข้าถึงเงินทุนได้อย่างสะดวกรวดเร็วโดยการออกโทเคนดิจิทัลของตัวเองเพื่อแลกกับคริปโทฯ ที่จะเอาไป
ใช้ โดยโทเคนดิจิทัลดังกล่าวจะนำมาใช้ในโครงการได้ตามที่ผู้ระดมทุนกำหนด ผู้ลงทุนจึงควรศึกษาสิทธิและ
ความเสี่ยงให้ดีก่อนลงทุน ซึ่งเฉพาะนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนเท่านั้นถึงสามารถทำ ICO 
ได้ และตามกฎหมายแล้วต้องยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวน รวมทั้งได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. 
ด้วย 

ข) ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal) คือ ผู้ให้บริการระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
การเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่ออกใหม่ โดยทำหน้าที ่ 

(1) กลั่นกรอง ICO ที่จะเสนอขายต่อผู้ลงทุน โดยศึกษาข้อมูลของบริษัทและข้อมูลของการ
เสนอขายโทเคน (Due diligence) คัดกรองโครงการ สอบทานแผนธุรกิจ กลั่นกรองความถูกต้องครบถ้วนของ
ข้อมูลในเอกสารประกอบการเสนอขาย ตรวจสอบ Smart contract ที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ว่าสอดคล้องกับ 
White paper หรือไม่ นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ชี้แจงต่อ ก.ล.ต. และผู้ลงทุนหากผู้ออกโทเคนไม่ดำเนินการตาม
ข้อมูลที่แสดงไว้หรือใช้เงินไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ในการระดมทุน  

(2) เป็นช่องทางการเสนอขาย ICO โดยต้องทำความรู้จักตัวตนของผู้ลงทุน (Know Your 
Customer - KYC) และพิจารณาความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability) ของผู้ลงทุนรายย่อย ดูแลไม่ให้ผู้
ลงทุนรายย่อยลงทุนเกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนด (ผู้ลงทุนรายย่อยแต่ละรายสามารถลงทุนได้สูงสุด 300,000 บาท 
ต่อโครงการ และวงเงินที่ผู้ออก ICO สามารถเสนอขายต่อผู้ลงทุนรายย่อยต้องไม่เกิน 4 เท่า ของส่วนของผู้ถือ
หุ้น หรือต้องไม่เกิน 70% ของมูลค่าที่เสนอขายทั้งหมด แล้วแต่มูลค่าใดสูงกว่า) และเก็บรักษาทรัพย์สินของผู้
ลงทุน โดย ICO Portal ต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. [232] 

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบ ICO Portal ให้ผู้ยื ่นคำขอมี
ความยืดหยุ่นในการตัดสินใจลงทุนพัฒนาระบบ และลดความเสี่ยงในการลงทุนขณะที่ยังไม่ได้รับความเห็นชอบ 
โดยมีกระบวนการให้ความเห็นชอบแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก ่ 
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(1) การพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยการตรวจสอบคุณสมบัติและความเหมาะสมของระบบงาน
ตามเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ ซึ่งมีระยะเวลาภายใน 90 วันนับแต่วันที่ยื่นขอความเห็นชอบกับ ก.ล.ต. 
และ  

(2) การตรวจสอบระบบงานจริงก่อนอนุมัติให้เริ่มประกอบธุรกิจ โดยต้องแสดงความพร้อมของ
ระบบงานภายใน 180 วันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบ ขณะที่การชำระค่าธรรมเนียมในปีแรกให้ชำระก่อน
การเริ่มประกอบธุรกิจ จากเดิมที่ต้องชำระในวันที่ได้รับความเห็นชอบ 

นอกจากนี้ ก.ล.ต. ยังกำหนดให้ผู้ยื่นคำขอต้องแสดงได้ว่ามีระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพเป็นไปตามประกาศ ก.ล.ต. ว่าด้วยข้อกำหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดให้มีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT) รวมถึงแนวปฏิบัติที่ออกตามประกาศดังกล่าวด้วย ซึ่งจะช่วยให้ ก.ล.ต. สามารถกำกับดูแลการ
ดำเนินงานของ ICO Portal ในด้านระบบงาน IT ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานการกำกับ
ดูแลผู้ประกอบธุรกิจประเภทอื่นๆ โดยประกาศเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป [233] 

3) ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล 

ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล หมายถึง ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล แต่ทั้งนี้มิให้หมายความรวมถึงผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่เป็นธนาคาร
พาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน บริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต 
บริษัทหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังต่อไปนี ้

ก) ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Exchange) หมายถึง ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใดๆ 
ที่จัดให้มีขึ้นเพื่อการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล โดยการจับคู่หรือหาคู่สัญญาให้ หรือการจัดระบบ
หรืออำนวยความสะดวกให้ผู้ซึ่งประสงค์จะซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลสามารถทำความตกลงหรือ
จับคู่กันได้ โดยกระทำเป็นทางค้าปกติ แต่ทั้งนี้ไม่รวมศูนย์กลางหรือเครือข่ายในลักษณะที่คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 

ข) นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Broker) หมายถึง บุคคลซึ่งให้บริการหรือ
แสดงต่อบุคคลทั่วไปว่าพร้อมจะให้บริการเป็นนายหน้าหรือตัวแทน เพื่อซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล
ให้แก่บุคคลอื่นโดยกระทำเป็นทางค้าปกติและได้รับค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนอื่น แต่ไม่รวมถึงการเป็น
นายหน้าหรือตัวแทนในลักษณะที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 

ค) ผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Dealer) หมายถึง บุคคลซึ่งให้บริการหรือแสดงต่อบุคคล
ทั่วไปว่าพร้อมจะให้บริการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลในนามของตนเองเป็นทางค้าป กติ โดย
กระทำนอกศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล แต่ไม่รวมถึงการให้บริการในลักษณะตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกำหนด 

ง) ที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Advisory Service) หมายถึง บุคคลซึ่งให้คำแนะนำ
แก่ประชาชนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกี่ยวกับคุณค่าของสินทรัพย์ดิจิทัลหรือความเหมาะสมในการลงทุน
ที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลนั้น หรือที่เกี่ยวกับการซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลใด ๆ เป็นทางค้าปกติ 
ทั้งนี้ โดยได้รับค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนอื่น แต่ไม่รวมถึงการให้คำแนะนำอันเป็นส่วนหนึ่งหรือเกี่ยวเนื่อง
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กับการประกอบการของศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล หรือ
ผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล หรือการให้คำแนะนำแก่ประชาชนในลักษณะที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กำหนด 

จ) ผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Fund Manager) หมายถึง บุคคลซึ่งเข้าจัดการ
เงินทุน หรือแสดงต่อบุคคลทั่วไปว่าพร้อมจะรับจัดการเงินทุนให้แก่บุคคลอื่น เพื่อแสวงหาประโยชน์จาก
สินทรัพย์ดิจิทัล โดยกระทำเป็นทางค้าปกติ แต่ไม่รวมถึ งการจัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัลในลักษณะที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด [234] 

4) บทบาทของ ก.ล.ต. 

การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. ครอบคลุมทั้งการกำกับดูแลการเสนอขายโทเคนต่อประชาชน (ตลาด
แรก) และการกำกับดูแลตัวกลางในการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล  (ตลาดรอง) เพื่อคุ้มครองผู้ลงทุน 
ลดความเสี่ยงจากการถูกหลอกหรือถูกเอาเปรียบ สร้างความชัดเจนในการกำกับดูแลให้ผู้ที่ต้องการใช้เครื่องมือ
นี้โดยสุจริตสามารถทำได้ และป้องกันการฟอกเงินหรือใช้สินทรัพย์ดิจิทัลในทางไม่สุจริต โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้  

ก) การออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน ที่มีเจตนาชักชวน (Solicit) ผู้ลงทุนไทย ต้อง
ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไม่เช่นนั้นจะถือเป็นการเสนอขายโดยไม่ได้รับอนุญาตมีความผิดตาม
กฎหมาย ทั้งนี้ วงเงินในการระดมทุนจากผู้ลงทุนรายย่อยต้องไม่เกิน 4 เท่าของส่วนของผู้ถือหุ้น หรือต้องไม่
เกิน 70% ของมูลค่าที่เสนอขายทั้งหมด แล้วแต่มูลค่าใดสูงกว่า 

ข) การเสนอขายโทเคนต้องทำผ่านผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal) ที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่ง ICO Portal จะทำหน้าที่คัดกรองโครงการ ทำความรู้จักตัวตน
และสถานะผู้ลงทุนและประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงของผู้ลงทุน 

ค) ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษสามารถลงทุนใน ICO ได้ไม่จำกัด ส่วนผู้ลงทุนราย
ย่อยแต่ละรายสามารถลงทุนได้สูงสุด 300,000 บาทต่อโครงการในตลาดแรก 

ง) ศ ูนย ์ซ ื ้อขาย นายหน้า และผ ู ้ค ้าส ินทร ัพย ์ด ิจ ิท ัล  ต ้องได ้ร ับอน ุญาตจากร ัฐมนตรี
กระทรวงการคลัง ต้องมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วไม่ต่ำกว่าที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด และต้องมี
มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. กำหนด [235] 

5) ผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจภายใต้พระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล  พ.ศ.
2561 

ก) มิติทางด้านการจัดเก็บภาษ ี

เมื่อพิจารณาพระราชกําหนด แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 19) มาตรา 4 ข้อ ฉ ที่
บัญญัติว่า “ในกรณีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (4) (ซ) และ (ฌ) ให้คํานวณหักในอัตรา ร้อยละ 15 ของ
เงินได้” ย่อมจะส่งผลต่อนักเทรดและนักขุดคริปโต เนื่องจากบุคคลเหล่านี้จะมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษารูปแบบและการศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ Peer to Peer (P2P) 

 

หน้าที่ 7-78 
 

ที่มากขึ้น และย่อมส่งผลให้บุคคลกลุ่มนี้ไม่ขายคริปโตผ่านเว็บเทรดในไทย และดำเนินการที่เว็บต่างประเทศ
แทนซึ่งทำให้เว็บเทรดในไทยนั้นมีสภาพคล่องที่ลดลง 

ข) นายหน้า และเว็บซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซ ี 

มาตรา 30 หมวดที่ 4 บัญญัติว่า “การให้บริการเป็นตัวกลางในการซื้อขาย แลกเปลี่ยน 
สินทรัพย์ดิจิทัล (ตลาดรอง) เช่น ศูนย์ซื้อขาย นายหน้า ผู้ค้า สินทรัพย์ดิจิทัล จะต้องได้รับการกำกับอนุญาต
จากรัฐมนตรีการคลัง, กรรมการและผู้บริหารไม่มีลักษณะต้องห้าม, มีมาตราฃฐานตามเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. กำหนด 
เช่น แหล่งเงินทุนเพียงพอ, ความปลอดภัยและการบริหารความเสี่ยงจากการโจรกรรม, การรู้จัก & ตรวจสอบ
เพื่อทราบข้อเท็จจริงลูกค้า และ มีมาตรการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ ฟอกเงิน” 
และ มาตรา 100 “ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้ประกอบธุรกิจอยู่ในวันก่อนวันที่  พระราชกําหนดนี้ใช้
บังคับและเป็นธุรกิจที่ต้องขออนุญาตตามพระราชกําหนดนี้  หากจะดําเนินกิจการต่อไป ให้ยื่นคําขออนุญาต
ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชกําหนดนี้ ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชกําหนดนี้ มีผลใช้บังคับ และเมื่อได้ยื่น
คําขออนุญาตแล้ว ให้ดําเนินกิจการต่อไปได้จนกว่าจะมีคําสั่งไม่อนุญาต” 

การขออนุมัติดังกล่าวจะส่งผลให้มีต้นทุนทั้งในด้านเวลาและความยุ่งยากที่มากขึ้น  รวมทั้งมี
รายได้ที่น้อยลงสืบเนื่องจากค่าใช้จ่ายและต้นทุนในการดำเนินการที่มากขึ้น และอาจส่งผลให้เว็บเทรดคริปโต
ในไทยเกิดขึ้นได้น้อย 

ค) ผลต่อบุคคล บริษัท สตาร์ทอัพที่ต้องการระดมทุน 

มาตราที่ 17 หมวดที่ 3 บัญญัติว่า “ในการเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่ออกใหม่ต่อประชาชน ผู้
ออกโทเคนดิจิทัลที่ประสงค์จะเสนอขายโทเคนดิจิทัลดังกล่าวต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานก.ล.ต.  และให้
กระทำได้เฉพาะนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด และต้องยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายโทเคน” ส่งผลให้บุคคลธรรมดาไม่สามารถเป็นนายหน้าในการให้บริการซื้อขายคริปโตได้ 

ดังนั้น สตาร์ทอัพที่ต้องการเงินระดมทุนผ่านช่องทาง ICO จะต้องไปจดเป็นบริษัทอันเป็นการ
เพิ่มต้นทุนและความยุ่งยาก ส่งผลให้บุคคลเหล่านี้จะไประดมทุนที่ต่างประเทศที่มีกฎหมายที่เข้มงวดน้อยกว่า
แทน 

อย่างไรก็ตาม ข้อดีที่เกิดขึ้น เมื่อพิจารณาจากมาตรา 3 ที่ได้นิยามคำจำกัดความของคริปโท
เคอร์เรนซี่ (Cryptocurrencies) โทเคนดิจิทัล และทรัพย์สินดิจิทัล ให้ชัดเจน ส่งผลให้สิ่งเหล่านี้กลายเป็นสิ่งที่
ถูกกฎหมายหลังจากที่อยู่ในพื้นที่สีเทามาโดยตลอด ส่งผลให้ผู้ใช้งานจะได้รับการคุ้มครองจากทางกฎหมาย 
เช่น ห้ามมิให้เผยแพร่ข้อมูลการวิเคราะห์ที่เป็นเท็จหรือไม่ครบถ้วนสำหรับทรัพย์สินและโทเคนดิจิทัล  หรือมี
การดูแลควบคุมตรวจสอบผู้ที่จะมาเปิดเว็บเทรดคริปโต และ ICO เพื่อป้องกันการหลอกลวง ทำให้มั่นใจได้
ระดับนึงว่านักลงทุนและผู้ใช้งานจะได้รับการคุ้มครอง ตรวจสอบที่มาที่ไปได้  

 ในปัจจุบัน ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับใบอนุญาตมีดังน้ี 

ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาตศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล มีจำนวน 8 ราย ได้แก่ บริษัท บิทคับ 
ออนไลน์ จำกัด บริษัท บิทคอยน์ จำกัด บริษัท สตางค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท หั่วปี้ (ประเทศไทย) จำกัด 
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บริษัท อีอาร์เอ็กซ์ จำกัด บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด บริษัท อัพบิต เอ็กซ์เชนจ์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท  
จีเอ็มโอแซด.คอม คริปโทนอมิคซ์ (ประเทศไทย) จำกัด  

ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาตนายหน้าสินทรัพย์ดิจิทัล มีจำนวน 6 ราย ได้แก่ บริษัท คอยส์ ทีเอช 
จำกัด บริษัท บิทาซซ่า จำกัด บริษัท ซาโตชิ จำกัด บริษัท อัพบิต เอ็กซ์เชนจ์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท 
จีเอ็มโอแซด.คอม คริปโทนอมิคซ์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด 

ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาตผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล มีจำนวน 1 ราย ได้แก่ บริษัท คอยส์ ทีเอข 
จำกัด 

ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาตผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ( ICO Portal) มีจำนวน 6 
ราย ได้แก่ บริษัท ลองรูท (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ทีบ็อกซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด 
และบริษัท บิเธิร์บ จำกัด บริษัท คิวบิกซ์ ดิจิทัล แอสเสท จำกัด บริษัท แฟรคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด [236]  
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7.3 การศึกษาและวิเคราะห์กฎหมาย กฎหมายลำดับรองและระเบียบที่ใช้อยู่ในปัจจุบันที่มี
ความเกี่ยวข้องกับการซื้อขายไฟฟ้าสำหรับ Prosumer แบบ P2P ในต่างประเทศ 

7.3.1 ประเทศเกาหลีใต้ 

7.3.1.1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายไฟฟ้าสำหรับ Prosumer แบบ P2P ในประเทศเกาหลีใต้ 

1. Electricity Business Act 

2. Guidelines for transactions of small-scale new and renewable energy generation 
power 

3. Guidelines for the standard price of power generation using new and renewable 
energy 

4. Enforcement Decree of the Electricity Business Act 

5. Regulations on the use of electric facilities for transmission and distribution 

6. Enforcement Regulations of the Electricity Business Act 

7. New Energy and Renewable Energy Development, Use, and Distribution 
Promotion Act 

7.3.1.2 หน่วยงานกำกับดูแลกิจการไฟฟ้า 

Ministry of Trade, Industry and Energy หรือ MOTIE เป็นองค์กรหลักที่มีหน้าที่กำกับดูแลด้าน
นโยบายในภาคพลังงานไฟฟ้า บทบาทและความรับผิดชอบของ MOTIE ในการกำกับดูแลกิจการไฟฟ้าได้แก่ 

▪ การให้ใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานไฟฟ้า 

▪ การจดทะเบียนธุรกิจนายหน้าพลังงานไฟฟ้าขนาดเล็กและธุรกิจชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า 

▪ การอนุมัติการโอน การควบรวม การแบ่งแยก และการเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุมองค์กรธุรกิจ
พลังงานไฟฟ้า 

▪ การยกเลิกและการพักใช้ใบอนุญาตประกอบกิจการ และการใช้มาตรการลงโทษหรือมาตรการ
ทางวินัย 

▪ การอนุมัติค่าธรรมเนียมต่างๆ เกี่ยวกับสายส่ง โครงข่ายระบบจำหน่ายและการขายปลีก 

▪ การกำกับดูแลราคาขายส่งพลังงานไฟฟ้า 

▪ การอนุมัติกฏระเบียบของตลาด 

▪ การอนุมัติสัญญาระหว่างผู้ผลิตและผู้ค้าส่ง 

นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานและองค์กรกำกับดูแลอื่นๆ ประกอบด้วย 
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▪ Korea Power Exchange (KPX) ซึ่งดำเนินการตลาดไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า 

▪ The Electricity Regulatory Commission (ERC) ซ ึ ่งจ ัดตั ้งข ึ ้นตามพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการไฟฟ้า เป็นผู้ช่วย MOTIE ในการพิจารณาให้ความเห็นในเรื่องต่างๆ ที่ กำหนดในมาตรา 56 
ของ Electricity Business Act อาทิเช่น การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า เป็นต้น 

▪ The Electric Policy Council ซึ่งมีส่วนร่วมในการทบทวนร่างแผนพื้นฐาน [237] 

7.3.1.3 นิยาม Prosumer  

ในกฎหมายของประเทศเกาหลี ไม่มีการนิยามความหมายของคำว่า Prosumer เอาไว้ แต่ก็อาจจะ
เทียบเคียงได้กับ ผู้ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้า (Power generation business operators) ที่สามารถจำหน่าย
ไฟฟ้านอก KPX ได้ [238] ซึ่งได้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานใหม่ตามที่
กำหนดใน New Energy and Renewable Energy Development, Use, and Distribution Promotion 
Act ซึ่งมีขนาดกำลังการผลิตไม่เกิน 1,000 กิโลวัตต ์[239]  

พลังงานหมุนเวียนนั้นได้แก่ พลังงานที่แปลงมาจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน ได้แก่ แสงแดด น้ำ 
ความร้อนใต้พิภพ เป็นต้น ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงาน
น้ำ พลังงานทางทะเล พลังงานความร้อนใต้พิภพ เป็นต้น [240] และพลังงานใหม่นั้นได้แก่ พลังงานที่แปลง
จากเชื้อเพลิงฟอสซิลที่มีอยู่หรือใช้ไฟฟ้าหรือความร้อนที่เกิดจากปฏิกิริยาทางเคมีของไฮโดรเจนออกซิเจน เช่น 
พลังงานไฮโดรเจน เซลล์เชื้อเพลิง พลังงานจากถ่านหินเหลวหรือก๊าซ เป็นต้น [241]  

นอกจากนั้นยังอาจเทียบเคียงได้จากการกำหนดคุณสมบัติของบุคคลที่ติดตั้งเครื่องผลิตไฟฟ้าที่
สามารถขายไฟฟ้าใน KPX ได ้[242] ซึ่งได้แก่ 

1. บุคคลที่ติดต้ังอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์สามารถขายไฟฟ้าส่วนที่เหลือจากการใช้งานได้
ใน KPX 

2. บุคคลที่ผลิตไฟฟ้าจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอื่นที่ไม่ใช่โซล่าร์เซลล์สามารถขายไฟฟ้าได้ไม่เกินร้อย
ละ 50 ของปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้จากเครื่องกำเนิดไฟฟ้านั้น [243]  

และใน Electricity Business Act, Article 31 (6) ก็ได้กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจนายหน้าพลังงาน
ขนาดเล็ก (Small-scale power brokerage business operators) สามารถนำพลังงานไฟฟ้าจากแหล่ง
พลังงานไฟฟ้าขนาดเล็ก (small-scale power resources) ไปขายใน KPX ได้ โดยแหล่งพลังงานไฟฟ้าขนาด
เล็กนั้น หมายถึง เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานใหม่ที่มีขนาดกำลังการผลิตไม่เกิน  
1,000 กิโลวัตต ์[244] 

และ Guidelines for transactions of small-scale new and renewable energy generation 
power ได้กำหนดคุณสมบัติของ Prosumer ที่จะซื้อขายไฟฟ้าระหว่างเพ่ือนบ้าน ดังนี ้Prosumer จะต้องผลิต
ไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ ที่มีกำลังการผลิตติดตั้งไม่เกิน 1 เมกะวัตต์ [245] และมีใบอนุญาต
ผลิตไฟฟ้าตาม Article 7 (1) ของ Electricity Business Act [246] จึงจะสามารถจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ผู้ ใช้
ไฟฟ้าได ้[247] 
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7.3.1.4 การกำกับดูแลผู้ประกอบกิจการไฟฟ้า 

ตาม Electricity Business Act ได้แบ่งการประกอบธุรกิจไฟฟ้าของเป็นสองประเภท คือ 

1. ธุรกิจไฟฟ้า ได้แก่ ธุรกิจผลิตไฟฟ้า ธุรกิจระบบส่งไฟฟ้า ธุรกิจระบบจำหน่ายไฟฟ้า ธุรกิจขาย
ไฟฟ้า และธุรกิจไฟฟ้าภูมิภาค [248] ซึ่งจะต้องได้รับใบอนุญาตจาก MOTIE [249]  

2. ธุรกิจไฟฟ้าใหม่ ได้แก่ ธุรกิจการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า และธุรกิจนายหน้าซื้อขายไฟฟ้าขนาดเล็ก 
(small-scale power brokerage business) ซึ่งต้องจดทะเบียนกับ MOTIE [250]  

ในการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจไฟฟ้าตามข้อ 1. น้ัน ผู้ขอต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

1. ต้องมีความสามารถทางการเงินและทางเทคนิคที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจไฟฟ้าอย่างถูกต้อง 

2. กิจการไฟฟ้าสามารถดำเนินการได้ตามแผน 

3. ในกรณีของธุรกิจระบบจำหน่ายและธุรกิจไฟฟ้าภูมิภาค พื้นที่ธุรกิจทั้งหมดหรือบางส่วนของผู้
ประกอบธุรกิจระบบจำหน่ายตั้งแต่สองรายขึ้นไปหรือพื้นที่จำหน่ายเฉพาะของผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าในพื้นที่
จะต้องไม่ทับซ้อนกัน 

4. ในกรณีของธุรกิจไฟฟ้าภูมิภาคจะต้องมีกำลังการผลิตร้อยละ 50 ขึ้นไปของความต้องการไฟฟ้า
ในพื้นที่จำหน่ายเฉพาะและจะไม่มีการรบกวนการจำหน่ายไฟฟ้าของผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าใน
พื้นที่ใกล้เคียง 

5. โรงไฟฟ้าหรือเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าไม่ควรกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่เพราะจะรบกวนการทำงานของ
ระบบไฟฟ้า 

6. ในกรณีของโครงการผลิตไฟฟ้าที่ใช้โซล่าร์เซลล์ พลังงานลม และเซลล์เชื้อเพลิงร่วมกับพลังงาน
แสงอาทิตย์ ผู้อยู่อาศัยต้องได้รับการแจ้งล่วงหน้าผ่านขั้นตอนการรวบรวมความคิดเห็น 

7. คุณสมบัติอื่นๆ ที่จำเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะ [251]  

ส่วนในกรณีจดทะเบียนการประกอบธุรกิจไฟฟ้าใหม่ตามข้อ 2. นั้น MOTIE จะต้องรับจดทะเบียน 
เว้นแต่ผู้ขอจะมีคุณสมบัติดังนี้ 

1. บุคคลที่ถูกตั้งผู้พิทักษ ์

2. บุคคลที่ไม่ได้รับการคืนสถานะหลังจากถูกประกาศล้มละลาย 

3. บุคคลที่พ้นโทษจำคุกมาไม่เกินสองปี 

4. บุคคลที่อยู่ระหว่างคุมประพฤติ 

5. บุคคลที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจไฟฟ้า 

6. บริษัทที่ผู้แทนเป็นบุคคลตามข้อ 1-5 [252]  
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ผู้ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าและผู้ประกอบธุรกิจขายไฟฟ้าต้องทำการซื้อขายไฟฟ้าในตลาดไฟฟ้าของ 
KPX ตามหลักเกณฑ์ที่ KPX กำหนด [253] และผู้ประกอบธุรกิจนายหน้าพลังงานขนาดเล็กต้องทำการซื้อขาย
ไฟฟ้าที่ผลิตหรือจัดเก็บจากการรวบรวมแหล่งพลังงานขนาดเล็กในตลาดนายหน้าด้านพลังงานขนาดเล็ก  
(Small-scale power brokerage markets) ของ KPX ตามหลักเกณฑ์ที่ KPX กำหนด [254] ซึ่งผู้ที่จะซื้อ
ไฟฟ้าในตลาด KPX ได้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจขายไฟฟ้า ผู้ประกอบธุรกิจไฟฟ้าภูมิภาค โดยผู้ใช้ไฟฟ้าไม่มีสิทธิไป
ซื้อพลังงานไฟฟ้าโดยตรงจากตลาด KPX เว้นแต่ ต้องการใช้ไฟฟ้า 30,000 กิโลโวลต์ ขึ้นไป [255]  

ผู้ประกอบธุรกิจนายหน้าพลังงานไฟฟ้าขนาดเล็ก (small-scale power brokerage business 
operators) ต้องจัดทำข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับค่าธรรมเนียมและเงื่อนไขการใช้งานอื่นๆ ตามที่กำหนด
โดย Presidential Decree และรายงานต่อ MOTIE [256] และต้องทำตามเงื่อนไขดังต่อไปนี ้

1. ต้องกำหนดอัตราหรือราคาต่อหน่วยให้ชัดเจน 

2. สิทธิ ความรับผิดชอบ และภาระค่าใช้จ่ายของบุคคลต่อไปนี้ จะต้องได้รับการกำหนดไว้อย่าง
เหมาะสมและชัดเจน: 

ก) ผู้ที่ได้รับไฟฟ้าจากบริษัทชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า 

ข) เจ้าของแหล่งพลังงานขนาดเล็กที่คัดเลือกโดยนายหน้าซื้อขายไฟฟ้าขนาดเล็ก 

3. ไม่ควรเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 

4. ไม่ทำให้เกิดความกังวลว่าอัตราและเงื่อนไขการใช้งานจะไม่เหมาะสมกับสังคมและเศรษฐกิจ
หรือเป็นอนัตรายต่อผลประโยชน์ที่เป็นธรรมของผู้บริโภค 

5. จะต้องไม่รบกวนการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจไฟฟ้ารายใหม่รายอื่น เช่น การจำกัดสิทธิ
ของผู้บริโภคในการเลือกผู้ประกอบธุรกิจไฟฟ้ารายใหม่ 

6. เรื่องอื่นๆ ที่กำหนดโดย Regulation ของ MOTIE จะต้องไม่ถูกละเมิดด้วยการขัดผลประโยชน์
ของผู ้บร ิโภคหรือจำกัดการแข่งข ันที ่ เป ็นธรรม  [257] โดยได้มี  Enforcement Regulations of the 
Electricity Business Act, Article 17-2 (3) กำหนดว่า เรื่องอื่นๆ ที่กำหนดโดย Regulation ของ MOTIE 
ตาม Article 16-2 (1) ของ Electricity Business Act ได้แก ่

ก) จะต้องไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นธรรมหรือภาระอื่นที่เทียบเท่าจากผู้ที่ได้รับไฟฟ้าจาก
บริษัทชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าหรือเจ้าของแหล่งพลังงานขนาดเล็กที่คัดเลือกโดยนายหน้าซื้อขายไฟฟ้าขนาดเล็ก 

ข) จะต้องไม่ชักจูงหรือบังคับให้เกิดธุรกรรมที่ ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคโดยใช้ผู้ประกอบการ
ธุรกิจไฟฟ้ารายใหม่ 

แ ล ะ ต า ม  Guidelines for transactions of small-scale new and renewable energy 
generation power Prosumer ในประเทศเกาหลีใต้สามารถขายพลังงานไฟฟ้าโดยไม่ผ่านตลาดไฟฟ้า KPX 
ได้สองทาง คือ การขายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจขายไฟฟ้า (Electricity sales business) [258] และการขาย
ให้แก่เพื่อนบ้าน (Trades between neighbors) [259] โดยการขายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจขายไฟฟ้า(Trades 
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between neighbors) ต้องเป็นพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานใหม่ตามที่กำหนดใน New 
Energy and Renewable Energy Development, Use, and Distribution Promotion Act ซึ ่งมีเครื ่อง
กำเนิดไฟฟ้าและหม้อไอน้ำพลังงานไฟฟ้ากำลังการผลิตไม่เกิน 1,000 กิโลวัตต์ หรืออุปกรณ์เก็บกักพลังงาน
ไฟฟ้าที่มีขนาดความจุไม่เกิน 1,000 กิโลวัตต์ช่ัวโมง หรือเครื่องชาร์จที่มีกำลังไม่เกิน 1,000 กิโลวัตต ์

การขายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจขายไฟฟ้าตาม Guidelines ฉบับนี้นั้น มีขอบเขตดังนี้ 

1. เป็นไฟฟ้าที่ผลิตโดยบริษัทผลิตพลังงานไฟฟ้า 

2. เป็นไฟฟ้าที่ผลิตโดยบุคคลอื่นนอกเหนือจากบริษัทผลิตพลังงานไฟฟ้าซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขข้อ
ใดข้อหนึ่ง ดังนี ้

ก) เป็นไฟฟ้าที่เหลือจากการบริโภคด้วยตนเองที่ผลิตจากอุปกรณ์กำเนิดไฟฟ้าโซล่าเซลล์ 

ข) เป็นไฟฟ้าปริมาณน้อยกว่าร้อยละ 50 ของไฟฟ้าที่ผลิตได้ทั้งปีโดยไม่ได้ผลิตจากอุปกรณ์
กำเนิดไฟฟ้าโซล่าเซลล์ [260] 

โดยบุคคลที่ต้องการขายไฟฟ้าให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจขายไฟฟ้าจะต้องทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับผู้
ประกอบธุรกิจขายไฟฟ้า โดยสัญญาจะมีระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันทำสัญญา ซึ่งถ้าไม่มีการยกเลิกสัญญาก่อน
ครบกำหนดอายุสัญญาจะถือว่ามีการทำสัญญากันใหม่โดยมีเนื้อหาของสัญญาเช่นเดียวกับสัญญาฉบับเดิม 
(Guidelines, Article 4) ราคาต่อหน่วย (KRW/kWh) ของแต่ละแหล่งพลังงานจะถูกกำหนดโดย Guidelines 
for the standard price of power generation using new and renewable energy [261] โดยผู้ประกอบ
ธุรกิจขายไฟฟ้าจะต้องชำระค่าไฟฟ้าให้แก่ผู้ผลิตไฟฟ้าภายใน 1 เดือนนับแต่วันอ่านมิเตอร์ [262] ซึ่งหากมีการ
ชำระล่าช้าผู้ประกอบธุรกิจขายไฟฟ้าจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการชำระล่าช้าด้วย [263] ผู้ผลิตไฟฟ้าสามารถ
ยกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟ้านี้เมื่อไรก็ได้ [264] แต่ผู้ประกอบธุรกิจขายไฟฟ้าจะยกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟ้าได้ใน
กรณีที่ผู้ผลิตไฟฟ้าแก้ไขดัดแปลงสร้างความเสียหายหรือปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้ าเพื่อทำธุรกรรมเกี่ยวกับ
พลังงานอย่างผิดกฎหมาย [265]  

การขายให้แก่เพื่อนบ้าน ตาม Guidelines ฉบับนี้นั้น ต้องเป็นไฟฟ้าที่ผลิตจากโซล่าเซลล์ที่มีขนาด
กำลังการผลิตไม่เกิน 1,000 กิโลวัตต์ [266] โดยในการที่จะขายไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าโดยตรงนั้น ผู้ผลิตไฟฟ้า
จะต้องหาผู้ใช้ไฟฟ้าเองและต้องให้ผู้ประกอบธุรกิจขายไฟฟ้าเป็นนายหน้าของธุรกรรมจำหน่ายไฟฟ้านั้น [267] 
และผู้ขายไฟฟ้าที่ผลิตจากโซล่าเซลล์กับผู้ใช้ไฟฟ้านั้นจะต้องทำสัญญาระหว่างกันโดยการกำหนดปริมาณไฟฟ้า
ที่จะซื้อขายกัน ราคาต่อหน่วย (KRW/kWh) และระยะเวลาในการจำหน่ายไฟฟ้า [268] ผู้ประกอบธุรกิจขาย
ไฟฟ้า (Retailer) จะเป็นผู้เรียกเก็บค่าไฟฟ้าที่ผลิตโดย Prosumer โดยระบุค่าไฟฟ้าที่ผลิตโดย Prosumer ให้
ชัดเจนในค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บ [269] 

7.3.1.5 การเข้าถึงเครือข่าย Network Access  

ผู้ประกอบธุรกิจระบบส่งไฟฟ้าหรือผู้ประกอบธุรกิจระบบจำหน่ายไฟฟ้าจะต้องได้รับการอนุมัติจาก 
MOTIE เกี่ยวกับ ค่าธรรมเนียมการใช้งาน (Usage fees) และเงื่อนไขอื่นๆ ของการใช้โครงข่ายไฟฟ้าตามที่
กำหนดใน Presidential Decree โดยได ้มี  Enforcement Decree of the Electricity Business Act, 
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Article 15 (1) กำหนดมาตรฐานการอนุมัติหรือการปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมการใช้โครงข่ายไฟฟ้าและเงื่อนไข
การใช้งานอ่ืนๆ ที่ MOTIE จะต้องกำกับดูแล ดังนี ้

1. ค่าธรรมเนียมการใช้งานต้องเป็นต้นทุนที่เหมาะสมบวกกับกำไรที่เหมาะสม 

2. ต้องรับประกันการใช้โครงข่ายไฟฟ้าโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ 

3. ต้องกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิและหน้าที่ในการใช้โครงข่ายไฟฟ้าให้ชัดเจน 

ท ั ้ งนี้  Regulations on the use of electric facilities for transmission and distribution 
Article 6 ได้กำหนดให้ Korea Electric Power Corporation (KEPCO) อาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้
งานแยกต่างหากกัน โดยหากลูกค้าที่ใช้โครงข่ายระบบจำหน่ายไฟฟ้าและใช้โครงข่ายระบบส่งไฟฟ้า  KEPCO 
สามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้โครงข่ายระบบจำหน่ายไฟฟ้าพร้อมกับค่าธรรมเนียมการใช้โครงข่าย
ระบบส่งไฟฟ้าได้ 

7.3.1.6 การเชื่อมต่อโครงข่าย (Network Connection)  

จะต้องปฏิบ ัต ิตาม Regulations on the use of electric facilities for transmission and 
distribution โดยมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับ Prosumer ดังนี ้

ผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่ายที่ผลิตไฟฟ้าและลูกค้าที่ขอขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบง่ายต้องมีการ
ตรวจสอบทางเทคนิคและต้องชำระค่าธรรมเนียมการตรวจสอบทางเทคนิคภายใน 20 วันนับจากวันที่สมัครใช้
งานหรือขอรับการตรวจสอบ อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบเทคโนโลยีการจัดจำหน่ายรวมถึง
ค่าใช้จ่ายสำหรับการสำรวจสถานที่และการออกแบบก่อสร้าง [270] 

ผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่ายต้องติดตั้งและใช้งาน “ระบบตรวจสอบและควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียน” [271] โดย "ระบบตรวจสอบและควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน" 
หมายถึง อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเช่นอุปกรณ์และเครือข่ายการสื่อสารที่ติดตั้งสำหรับการรับข้อมูล  การส่ง 
การตรวจสอบ และการควบคุมระยะไกลของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าใหม่และพลังงานหมุนเวียนแบบเรียลไทม์  
(เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์เท่านั้น) [272] 

ในกรณีที่ผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่ายขอเชื่อมต่อโครงข่ายระบบจำหน่ายไฟฟ้า  KEPCO มีหน้าที่ติดตั้ง
อุปกรณ์ในการเชื่อมต่อหรือขยายขนาดโครงข่ายระบบจำหน่ายเพื่อรองรับการเชื่อมต่อ  [273] เว้นแต่ในกรณี
ดังต่อไปนี ้

1. เมื่อมีความยากลำบากที่จะติดตั้งสายส่งระบบจำหน่าย เช่น การไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ถนนหรือ
ต้องผ่านที่ดินส่วนตวั 

2. เมื ่อมีความยากลำบากในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมสายส่งระบบจำหน่าย  เช่น พื้นที่ที่
ยานพาหนะไม่สามารถเข้าไปได้ พื้นที่เสี่ยง เช่น พื้นที่ภูเขา พื้นที่เกาะ และทางข้ามแม่น้ำ (ต้องใช้อุปกรณ์
พิเศษ เช่น สายเคเบิลใต้น้ำและผนังกั้นทะเล)  
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3. เมื ่อมีความยากลำบากที ่จะปฏิบัติตาม Electricity Business Act Article 18 (การรักษา
คุณภาพไฟฟ้า) หรือ Article 27-2 (การรักษาความน่าเชื่อถือของระบบไฟฟ้า) หรือ Article 67 (มาตรฐานทาง
เทคนิค)  

4. เมื่อเข้าถึงได้ยากเน่ืองจากเหตุผลทางกฎหมาย ทางเทคนิคและทางเศรษฐกิจ 

โดยในกรณีที่ผู ้ขอเชื่อมต่อโครงข่ายใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในการเชื่อมต่อระบบจำหน่ายหรือเพื่อเพิ่ม
กำลังไฟฟ้าตามสัญญาหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับการเชื่อมต่อระบบจำหน่ายเนื่องจากเหตุผลของลูกค้า  
ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าก่อสร้างสำหรับการเชื่อมต่อระบบจำหน่าย [274] แต่ในกรณีที่ผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่าย
เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานใหม่ที่มีกำลังการผลิตไม่เกิน  1MW ทาง KEPCO จะเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าก่อสร้างสำหรับการก่อสร้างขึ้นใหม่หรือการขยายขนาดโครงข่ ายระบบส่งไฟฟ้าและโครงข่าย
ระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพ่ือให้ผู้ขอเชื่อมต่ออุปกรณ์ของตนกับโครงข่าย [275] 

7.3.1.7 Smart Meter  

Electricity Business Act, Article 19 กำหนดให้ ผู้ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้า หรือ บุคคลที่ติดตั้ง
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าส่วนบุคคลจะต้องติดตั้งมิเตอร์วัดปริมาณไฟฟ้าที่สามารถวัดปริมาณธุรกรรมซื้อขายไฟฟ้า
เป็นช่วงเวลา (Time slot) ได ้

นอกจากนั้น ในการขายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจขายไฟฟ้า โดยไม่ผ่านตลาด KPX ตาม Guidelines 
for transactions of small-scale new and renewable energy generation power ผู้ผลิตไฟฟ้าจะต้อง
ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการวัดปริมาณไฟฟ้าตามที่ทำธุรกรรมกับผู้ประกอบธุรกิจขาย
ไฟฟ้าโดยค่าใช้จ่ายของผู้ผลิตไฟฟ้าเอง [276] 

ในกรณีที่เป็นการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าที่สามารถวัดปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตเองและที่ซื้อจากผู้ประกอบ
ธุรกิจขายไฟฟ้าในเวลาเดียวกัน ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งก็อาจจะช่วยกันออกเท่าๆ กันระหว่างผู้ผลิตไฟฟ้าและผู้
ประกอบธุรกิจขายไฟฟ้า [276]  

โดยจุดติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า คือ จุดที่มีการเชื่อมต่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากผลิตพลังงานหมุนเวียนและ
พล ังงานใหม ่ก ับอ ุปกรณ์เช ื ่อมต ่อท ี ่ระบ ุไว ้ ใน  Regulations on the use of electric facilities for 
transmission and distribution อย่างไรก็ตามหากมีเหตุผลที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ผู้ผลิตไฟฟ้าและผู้ประกอบธุรกิจ
ขายไฟฟ้าอาจติดตั้งในจุดอื่นตามข้อตกลง [277]  

การอ่านมิเตอร์สำหรับมิเตอร์ไฟฟ้าข้างต้นจะต้องดำเนินการทุกเดือนตามวันที่กำหนดโดยข้อตกลง
ระหว่างผู้ผลิตไฟฟ้าและผู้ประกอบธุรกิจขายไฟฟ้า และในกรณีที่มีสถานการณ์พิเศษ ผู้ประกอบธุรกิจขาย
ไฟฟ้าอาจตัดสินใจเป็นอย่างอ่ืนโดยได้รับความยินยอมจากผู้ผลิตไฟฟ้า [278] 

7.3.1.8 ข้อมูลส่วนบุคคล  

Electricity Business Act, Article 20-2 กำหนดให้ ผู้ประกอบธุรกิจระบบส่งไฟฟ้าหรือผู้ประกอบ
ธุรกิจระบบจำหน่ายไฟฟ้าต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงข่ายไฟฟ้า เช่น ความจุไฟฟ้า และสถานะการใช้ไฟฟ้าของผู้
ประกอบธุรกิจไฟฟ้า เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบธุรกิจไฟฟ้ารายอื่นสามารถใช้โครงข่ายไฟฟ้า  
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7.3.2 ประเทศเยอรมนี 

สหภาพยุโรปเป็นองค์กรแรกๆ ที่ออกมาเคลื่อนไหวเกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียนและได้ใช้ความพยายาม
อย่างมากผ่านกฎหมายของสหภาพยุโรปเพื่อรวมแหล่งพลังงานหมุนเวียนเข้ามาอยู่ในระบบพลังงานของยุโรป 
เมื ่อ Renewable Energy Directive (2009/28/EC) กำหนดเป้าหมายระดับชาติสำหรับประเทศสมาชิก
สหภาพยุโรปให้เพ่ิมการใช้พลังงานหมุนเวียนร้อยละ 20 ภายในป ีค.ศ. 2020 การกำหนดเป้าหมายดังกล่าวถูก
มองว่าเป็น "การกระทำที่แปลกใหม่" แต่ในปัจจุบัน 173 ประเทศทั่วโลกมีเป้าหมายดังกล่าวเช่นเดียวกับ
สหภาพยุโรป [279] 

Renewable Energy Directive (2009/28/EC) ได้รับการแก้ไขในเดือนธันวาคม ค.ศ. 2018 และ
ได้รับความเห็นชอบให้เป็นส่วนหนึ่งของ Clean energy for all Europeans package รวมถึงเป้าหมายให้มี
การ่ใช้พลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นภายในปี ค.ศ. 2030 อย่างน้อย 32% โดยมีข้อกำหนดให้สามารถการแก้ไข
เพิ่มเติมได้ภายในปี ค.ศ. 2023 [279] ในการที่จะบรรลุเป้าหมายข้างต้น ตลาดไฟฟ้าในยุโรปจะต้องเติบโต
ใกล้ชิดกันมากขึ้น นอกจากนี้สิทธิและทางเลือกของลูกค้าขั้นสุดท้าย (Final customers) ในตลาดไฟฟ้าจะ
ได้รับการเสริมสร้างให้เข้มแข็งขึ้น [280] 

Clean Energy for All Europeans package เป็นกรอบการทำงานสำหรับการดำเนินการของ
สหภาพพลังงานและเป้าหมายด้านสภาพอากาศและพลังงานของยุโรปภายในปี  2030 ภายใน package 
ประกอบด้วย Directives 4 ฉบับและRegulations 4 ฉบับ ได้แก ่

1. The revised Renewable Energy Directive 

2. The revised Energy Efficiency Directive 

3. Governance Regulation 

4. The revised Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) 

5. New version of the Internal Electricity Market Directive 

6. New version of the Internal Electricity Market Regulation 

7. New version of the ACER Regulation 

8. Risk-preparedness Regulation for the electricity sector 

ทั ้งนี้ จาก Directives และ Regulations จำนวน 8 ฉบับใน Clean Energy for All Europeans 
package มีอยู ่2 ฉบับ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายไฟฟ้าสำหรับ Prosumer แบบ P2P กล่าวคือ 

1. The Internal Electricity Market Directive หรือที่เรียกกันว่า E-Directive ซึ่งมีชื่อเต็มว่า 
DIRECTIVE (EU) 2019/944 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 5 June 
2019 on common rules for the internal market for electricity and amending Directive 2012/
27/EU (recast) โดย E-Directive ได้เสริมสร้างสิทธิของผู้บริโภคและการมีส่วนร่วมในตลาดไฟฟ้าในยุโรป 
และเป็นครั้งแรกที่ Electricity Market Directive มีกฎพื้นฐานที่อำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้
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รวบรวมไฟฟ้าอิสระ (Independent Aggregator) ซึ่งทำหน้าที่รวบรวมกำลังการผลิตขนาดเล็กจากลูกค้าที่
แตกต่างกันและขายในตลาด [280] โดย E-Directive มีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายไฟฟ้าสำหรับ 
Prosumer แบบ P2P ดังนี ้

E-Directive Article 2 (8) ได้นิยาม “Active customer” ว่าหมายถึง ลูกค้าขั้นสุดท้ายหรือกลุ่ม
ของลูกค้าขั้นสุดท้าย (Final customers) ซึ่งเป็นผู้ใช้หรือเก็บกระแสไฟฟ้าที่ผลิตขึ้นภายในสถานที่ของตนเอง
ซึ่งมีขอบเขตที่จำกัด หรือภายในสถานที่อื่นตามที่ประเทศสมาชิกอนุญาต หรือผู้ที่ขายไฟฟ้าที่ผลิตเองหรือมี
ส่วนร่วมในแผนงานการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเงื่อนไขว่ากิจกรรมเหล่านั้นจะไม่ถือเป็นกิจกรรม
ทางการค้าหรือการประกอบอาชีพหลัก 

E-Directive Article 15 วรรค 1 กำหนดให้ประเทศสมาชิกจะต้องทำให้มั่นใจว่า ลูกค้าขั้นสุดท้าย 
(Final customers) มีสิทธิในการกระทำการเป็น Active consumers ที่มีสิทธิในการผลิตไฟฟ้าเอง ใช้ไฟฟ้าที่
ผลิตเอง เก็บรักษาไฟฟ้าไว้เอง หรือขายไฟฟ้าที่ผลิตเอง โดยไม่ตกอยู่ภายใต้ข้อกำหนดทางเทคนิค ข้อกำหนด
ในการบริหาร ขั้นตอนและค่าธรรมเนียมที่ไม่สมเหตุสมผลหรือเลือกปฏิบัติ  หรือค่าธรรมเนียมโครงข่ายที่ไม่
สะท้อนต้นทุน 

E-Directive Article 15 วรรค 2 กำหนดให้ประเทศสมาชิกจะต้องทำให้ม ั ่นใจว่า  Active 
consumers 

ก) มีสิทธิในการประกอบกิจการไฟฟ้าไม่ว่าด้วยตนเองหรือผ่านการรวบรวม (Aggregation) 

ข) มีสิทธิในการจำหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตขึ ้นเอง รวมถึงการขายผ่านสัญญารับซื้อไฟฟ้า (Power 
purchase agreement) 

ค) มีสิทธิเข้าร่วม flexibility schemes และ energy efficiency schemes 

ง) มีสิทธิที่จะมอบหมายให้บุคคลที่สามบริหารจัดการเครื่องกำเนดิไฟฟ้าที่จำเป็น รวมถึงการติดตั้ง 
การดำเนินการ การจัดการ และการจัดการข้อมูล โดยที่บุคคลที่สามนั้นไม่ถือว่าเป็น Active consumer  

จ) มีส่วนร่วมรับผิดชอบต้นทุนโดยรวมของโครงข่ายไฟฟ้า 

ฉ) รับผิดชอบทางการเงินสำหรับความไม่สมดุลที่เกิดขึ้นในระบบไฟฟ้า 

E-Directive Article 15 วรรค 5 กำหนดให้ประเทศสมาชิกจะต้องทำให้ม ั ่นใจว ่า  Active 
consumers ที่มีระบบกักเก็บพลังงาน (Energy storage facility) 

ก) มีสิทธิในการเชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้าภายในระยะเวลาที่เหมาะสมหลังจากการร้องขอ โดยต้อง
ทำตามเงื ่อนไขที่จำเป็นทั้งหมด เช่น ต้องรับผิดชอบความไม่สมดุลที ่เกิดขึ ้นในระบบไฟฟ้า  (Balancing 
responsibility) และการติดตั้งเครื่องวัดที่เพียงพอ เป็นต้น 

ข) ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายซ้ำซ้อนใดๆ รวมถึงค่าบริการโครงข่ายไฟฟ้า สำหรับไฟฟ้าที่จัดเก็บอยู่
ภายในสถานที่ของตนหรือเมื่อให ้Flexibility services แก่ผู้ให้บริการโครงข่ายไฟฟ้า 

ค) ไม่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดหรือค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตที่ไม่เหมาะสม 
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ง) ได้รับอนุญาตให้ให้บริการหลายอย่างพร้อมกันหากเป็นไปได้ในทางเทคนิค 

2. The revised Renewable Energy Directive หรือที่เรียกกันว่า RED II มีชื่อเต็มว่า DIRECTIVE 
(EU) 2018/2001 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 11 December 2018 
on the promotion of the use of energy from renewable sources (recast) โดย RED II ทำให้สหภาพ
ยุโรปมีกรอบการทำงานใหม่สำหรับการสนับสนุนพลังงานหมุนเวียน โดยส่วนแบ่งของพลังงานหมุนเวียนในการ
บริโภคพลังงานขั้นสุดท้ายภายในสหภาพยุโรปจะเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อยร้อยละ 32 ภายในปี ค.ศ. 2030 โดย 
RED II มีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายไฟฟ้าสำหรับ Prosumer แบบ P2P ดังนี ้

RED II Article 2 (18) ได้นิยาม “Peer-to-peer trading of renewable energy” ว่าหมายถึง 
การซื้อขายพลังงานทดแทนระหว่างผู้เข้าร่วมตลาดโดยการทำสัญญาที่มีการกำหนดเงื่อนไขไว้ล่วงหน้าว่าด้วย
การเกิดสัญญาโดยอัตโนมัติและการชำระหนี้ตามสัญญา ไม่ว่าโดยตรงระหว่างผู้เข้าร่วมตลาดหรือโดยอ้อมผ่าน
ผู้เข้าร่วมตลาดบุคคลที่สามที่ผ่านการรับรอง เช่น ผู้รวบรวม (Aggregator) สิทธิในการดำเนินการซื้อขายแบบ 
peer-to-peer จะต้องไม่ทำให้เสียหายต่อสิทธิและหน้าที่ของฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในฐานะผู้บริโภคขั้นสุดท้าย 
ผู้ผลิต ผู้จัดหา หรือผู้รวบรวม” 

RED II Article 21 วรรค 2 กำหนดให้ประเทศสมาชิกจะต้องทำให้มั่นใจว่า ผู้บริโภคที่ผลิตพลังงาน
ทดแทนด้วยตัวเอง (Renewables self-consumers) รายบุคคลหรือโดยผ่านผู้รวบรวม มีสิทธิดังต่อไปนี ้

ก) ผลิตพลังงานทดแทน เพื่อการบริโภคของตนเอง จัดเก็บและขายผ่านสัญญาซื้อขายพลังงาน
ทดแทน ผ่านผู ้จ ัดหาไฟฟ้า หรือผ่านข้อตกลงการค้าแบบ peer-to-peer โดยไม่อยู ่ภายใต้บังคับของ
ค่าธรรมเนียมและขั้นตอนการดำเนินการที่ไม่ได้สัดส่วนหรือเลือกปฏิบัติ  และค่าธรรมเนียมการใช้เครือข่ายที่
ไม่ได้สะท้อนต้นทุน 

ข) ติดตั้งและใช้งานระบบจัดเก็บไฟฟ้าร่วมกับเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
สำหรับการบริโภคเองโดยไม่ต้องรับผิดชอบต่อการคิดค่าไฟฟ้าซ้ำซ้อนใดๆ รวมถึงค่าใช้บริการโครงข่ายไฟฟ้า 
สำหรับไฟฟ้าที่เหลืออยู่ที่จัดเก็บภายในสถานที่ของตน 

ค) รักษาสิทธิและหน้าที่ของตนในฐานะผู้บริโภคขั้นสุดท้าย (Final consumers) 

ง) ได้รับค่าตอบแทน (หากมี) ผ่านโครงการสนับสนุนต่างๆ สำหรับพลังงานไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนที่ผลิตขึ้นเองที่ป้อนเข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าในอัตราที่สะท้อนถึงราคาตลาดไฟฟ้า และอาจคำนึงถึง
มูลค่าระยะยาวต่อโครงข่ายไฟฟ้า สิ่งแวดล้อมและสังคม 

ความสำคัญของบทบัญญัติข้างต้นคือการที่  Active customer และ Peer-to-peer trading ซึ่ง
เป็นผู ้เล่นและกิจกรรมใหม่ๆ ในภาคพลังงานได้รับการยอมรับโดย Clean Energy for All Europeans 
package และมีการกำหนดกรอบของกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งจะต้องมีการกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมใน
การแก้ไขกฎหมายของประเทศสมาชิกให้สอดคล้องกับ E-directive และ RED II [281] 

7.3.2.1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายไฟฟ้าสำหรับ Prosumer แบบ P2P ในประเทศเยอรมนี 

ในประเทศเยอรมัน มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายไฟฟ้าสำหรับ Prosumer แบบ P2P ดังนี ้
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1. Energiewirtschaftsgesetz : EnWG (Energy Industry Act) เป็นกฎหมายกำหนดกรอบ
สำหรับการจัดหาไฟฟ้าและก๊าซที่ปลอดภัย ราคาไม่แพง เป็นมิตรกับผู้บริโภค และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
กฎหมายฉบับนี้ควบคุมโครงข่ายไฟฟ้าและก๊าซเพื่อให้แน่ใจว่ามีการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพและไม่มีการ
บิดเบือนการแข่งขัน [282] 

2. Erneuerbare-Energien-Gesetz : EEG (Renewable Energy Sources Act) เป็นกฎหมาย
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาของเทคโนโลยีในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและเพื่อลดต้นทุน  และเพื่อเพิ่ม
ส่วนแบ่งของพลังงานหมุนเวียนในแหล่งจ่ายไฟฟ้าเป็น 80% ภายในป ีค.ศ. 2050 [282] 

3. Stromsteuergesetz : StromStG (Electricity Tax Act) เป็นกฎหมายควบคุมการเก็บภาษี
จากไฟฟ้าตลอดจนการลดหรือยกเว้นภาษีภายใต้เงื่อนไขบางประการ 

4. Messstellenbetiebsgesetz : MsbG (The Measuring Point Operations Act) เ ป็ น
กฎหมายควบคุมการติดต้ังและการทำงานของระบบการวัดอัจฉริยะ ("สมาร์ทมิเตอร์") ตลอดจนการสื่อสารการ
จัดการพลังงานของค่าที่วัดได ้[282] 

5. Niederspannungsanschlussverordnung : NAV (Low Voltage Connection Ordinance) เป็น
กฎหมายควบคุมเงื่อนไขทั่วไปที่ผู้ให้บริการเครือข่ายต้องเชื่อมต่อผู้บริโภคปลายทางกับเครือข่ายแรงดันไฟฟ้า
ต่ำและทำให้การเชื่อมต่อพร้อมใช้งานสำหรับการใช้กระแสไฟฟ้า  รวมถึงข้อกำหนดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ
โครงข่ายไฟฟ้า และการใช้การเช่ือมต่อ และมีข้อกำหนดเกี่ยวกับเนื้อหาของสัญญาการเช่ือมต่อกริด [282] 

6. Stromnetzzugangsverordnung : StromNZV (Electricity Network Access Ordinance) 
เป็นกฎหมายควบคุมเงื่อนไขสำหรับการป้อนพลังงานไฟฟ้าเข้าไปในโครงข่ายไฟฟ้าตลอดจนการสกัดไฟฟ้า
พร้อมกันที่จุดสกัดระยะไกลของโครงข่ายไฟฟ้า นอกจากนี้ยังกำกับดูแลการจ่ายค่าตอบแทนและการจัดการ
ความสมดุลของระบบ [282] 

7. Stromnetzentgeltverordnung : StromNEV (Electricity Network Fee Ordinance) เป็น
กฎหมายกำหนดวิธีการกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับการเข้าถึงโครงข่ายระบบส่งไฟฟ้าและโครงข่ายระบบ
จำหน่ายไฟฟ้า (ค่าธรรมเนียมโครงข่าย) สำหรับการส่งกระแสไฟฟ้าไปยังผู้บริโภคและสำหรับการป้อนเข้าแบบ
กระจายศูนย์ [282] 

8. Stromgrundversorgungsverordnung :StromGVV (Basic Electricity Supply Ordinance) 
เป็นกฎหมายควบคุมเงื่อนไขทั่วไปที่ผู้จำหน่ายไฟฟ้าจำหน่ายให้แก่ลูกค้าครัวเรือนในระบบแรงดันไฟฟ้าต่ำโดย
เป็นส่วนหนึ่งของการจำหน่ายไฟฟ้าแบบพื้นฐานด้วยราคาทั่วไป นอกเหนือจากหน้าที่และสิทธิของผู้จำหน่าย
ไฟฟ้าแบบพ้ืนฐานแล้วกฎหมายยังกำกับดูแลรูปแบบและการเรียกเก็บเงินจากการจำหน่ายไฟฟ้า [282] 

9. Marktstammdatenregisterverordnung (MaStRV): Market Master Data Register Ordinance 
เป็นกฎหมายที่กำหนดโครงสร้างของทะเบียนข้อมูลหลักของตลาดตามที่กำหนดใน EnWG มาตรา 111e  
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7.3.2.2 หน่วยงานกำกับดูแลกิจการไฟฟ้า 

กิจการไฟฟ้าในประเทศเยอรมันกำกับดูแลโดย BundesnetzAgentur (BNetzA) เป็นหน่วยงานที่
กำกับดูแลโครงข่ายระดับสหพันธรัฐ (Federal Network Agency) มีภารกิจหลักของ BNetzA คือ กำกับดูแล
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโทรคมนาคม, พระราชบัญญัติไปรษณีย์ และ Energy Industry Act (EnWG) 
และกฎหมายที่เกี ่ยวข้อง เพื ่อรับประกันการเปิดเสรีและการยกเลิกกฎระเบียบของตลาดโทรคมนาคม 
ไปรษณีย์และพลังงานผ่านการเข้าถึงโครงข่ายโดยไม่เลือกปฏิบัติและการคิดค่าใช้จ่ายของโครงข่ายอย่างมี
ประสิทธิภาพ [283] 

7.3.2.3 นิยาม Prosumer 

ในกฎหมายของประเทศเยอรมนีไม่มีการให้คำนิยามความหมายของคำว่า  Prosumer ไว้ แต่
อย่างไรก็ตามใน Electricity Tax Act (StromStG) ได้มีการนิยามความหมายของคำว่า Self-generator ซึ่ง
พอจะนำมาเทียบเคียงเป็นนิยามของคำว่า Prosumer ได้ไว้ว่า หมายถึง บุคคลที่ผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ด้วยตนเอง 
[284] [285] และใน Renewable Energy Sources Act (EEG) ก ็ได ้ม ีการนิยามคำว่า  Self-supply ว่า
หมายถึง การใช้ไฟฟ้าที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลใช้ด้วยตนเองภายในบริเวณใกล้เคียงกับสถานที่ติดตั้ง
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยไม่ได้ป้อนกระแสไฟฟ้าผ่านระบบโครงข่ายสาธารณะและบุคคลนี้ดำเนินการติดตั้งเครื่อง
กำเนิดไฟฟ้าด้วยตนเอง [286]  

7.3.2.4 การกำกับดูแลผู้ประกอบกิจการไฟฟ้า 

Electricity Tax Act (StromStG) กำหนดให้ ใครก็ตามที่ต้องการจำหน่ายไฟฟ้าในฐานะผู้จำหน่าย
ไฟฟ้า (Supplier) หรือต้องการผลิตไฟฟ้าเพื่อการบริโภคด้วยตนเองในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้าด้วยตนเอง  (Self-
generator) หรือผู ้ที ่ต้องการซื ้อไฟฟ้าจากนอกเขตภาษีของเยอรมันในฐานะผู ้บริโภคขั ้นสุดท้าย  ต้องมี
ใบอนุญาต [287]  

อย่างไรก็ตามในกรณีบุคคลธรรมดาได้รับการยกเว้นจากการต้องมีใบอนุญาต หาก 

1. ผลิตไฟฟ้าด้วยระบบที่มีกำลังไฟฟ้าเพียงเล็กน้อยไม่เกิน 2 เมกะวัตต์และจำหน่ายไฟฟ้านี้ให้กับ 
บริษัทจำหน่ายไฟฟ้า 

2. ผลิตไฟฟ้าด้วยระบบที่มีกำลังไฟฟ้าเพียงเล็กน้อยไม่เกิน 2 เมกะวัตต์และไฟฟ้าเป็นไปตาม
ข้อกำหนดทางกฎหมายสำหรับการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนและไม่ได้ให้บริการผ่านระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าสาธารณะ (เช่น ผ่าน "สายตรง" (Direct line) ไปยังเพื่อนบ้าน) [288] [289] 

และ ใน EnWG มาตรา 5 กำหนดให้ ภายหลังวันที่ 13 กรกฎาคม ค.ศ. 2005 ผู้จำหน่ายพลังงาน 
(Energy suppliers) ที่ต้องการจำหน่ายให้แก่ลูกค้าครัวเรือน (Household Customers) ผ่านระบบโครงข่าย
สาธารณะ (Public network) จะต้องแจ้งให้ BNetzA ทราบถึงการเริ่มจำหน่าย และการสิ้นสุดการจำหน่าย 
และการเปลี่ยนแปลงชื่อหรือที่อยู่ ยกเว้น การส่งมอบไฟฟ้าแก่ลูกค้าครัวเรือนผ่านระบบพลังงานของลูกค้า 
(Customer system) [290] หรือ ระบบจำหน่ายแบบปิด (Closed distribution networks) [291] หรือผ่าน
สายส่งช่ัวคราว [292] ในการแจ้งการเริ่มกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องแสดงให้เห็นถึงการมีอยู่ของบุคลากร ผลการ
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ดำเนินงานด้านเทคนิค และเศรษฐกิจ ตลอดจนความน่าเชื่อถือของผู้บริหาร ทั้งนี้ BNetzA สามารถห้ามการ
ดำเนินกิจกรรมทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตลอดเวลาหากไม่มีการรับรองผลการปฏิบัติงานของบุคลากร  ผลการ
ปฏิบัติงานทางเทคนิค หรือผลการปฏิบัติงานด้านเศรษฐกิจ หรือความน่าเช่ือถือ 

ทั้งนี้ ลูกค้าครัวเรือน (Household Customers) ซึ่งหมายถึง ผู้บริโภคสุดท้ายที่ซื้อพลังงานเพื่อใช้
ในครัวเรือนหรือในกรณีเพื่อวัตถุประสงค์ในการประกอบอาชีพ การเกษตรหรือการค้าที่มีปริมาณการใช้ไฟฟ้า
ไม่เกิน 10,000 กิโลวัตต์ช่ัวโมงต่อปี [293] 

ระบบพลังงานของลูกค้า (Customer system) หมายถึง ระบบจำหน่ายพลังงานที่ ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่
เชื ่อมโยงกัน และเชื่อมต่อกับเครือข่ายจำหน่ายพลังงานหรือโรงงานผลิตไฟฟ้า  โดยไม่มีนัยสำคัญในการ
รับประกันการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพและไม่มีการบิดเบือนในการจัดหาไฟฟ้าและก๊าซ  และทุกคนที่มี
วัตถุประสงค์ในการจำหน่ายผู้บริโภคคนสุดท้ายสามารถเข้าถึงได้โดยไม่เลือกปฏิบัติและไม่เสียค่าใช้จ่ายโดยไม่
เกี่ยวกับการเลือกผู้จำหน่ายพลังงาน [294] 

ถ้าไม่แจ้ง แจ้งเท็จ แจ้งไม่ครบถ้วนหรือไม่ทันกำหนดจะต้องถูกปรับไม่เกิน 100,000 ยูโร [295] 

7.3.2.5 ทะเบียนข้อมูลหลักของตลาด (The Market Master Data Register : MaStR) 

EnWG มาตรา 111e, 111f และ Marktstammdatenregisterverordnung (MaStRV): Market 
Master Data Register Ordinance กำหนดให้ผู้เล่นทุกคนในตลาดไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติจะต้องลงทะเบียน
ต ัวเองและอ ุปกรณ์ที่  www.marktstammdatenregister.de โดยระบบพล ังงานแสงอาท ิตย์  ระบบ 
Combined Heat and Power สถานที่เก็บแบตเตอรี่แบบอยู่กับที่  และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินจะต้อง
ลงทะเบียนเช่นเดียวกับกังหันลมหรือโรงไฟฟ้าทั่วไป นอกเหนือจากผู้ประกอบการโรงไฟฟ้า ผู้เล่นอื่นในตลาด
ไฟฟ้าและก๊าซต้องลงทะเบียนเช่น ผู้ให้บริการโครงข่ายและผู้ค้าไฟฟ้า/ก๊าซ [296] 

7.3.2.6 การเข้าถึงเครือข่าย Network Access  

EnWG กำหนดให้ผู้ให้บริการโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าต้องให้ทุกคนใช้บริการโครงข่ายโดยไม่เลือก
ปฏิบัติและปราศจากการปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมในด้านเงื่อนไขในการใช้บริการโครงข่าย  [297] โดย คำว่า 
“ทุกคน” หมายถึง ลูกค้าที่ต้องการใช้ไฟฟ้าผ่านโครงข่ายหรือที่ต้องการส่งไฟฟ้าเข้าโครงข่าย  และผู้จำหน่าย
ไฟฟ้าที่ต้องการจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ผู้อื่นผ่านโครงข่ายไฟฟ้า [298] 

ผู้ให้บริการโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าสามารถปฏิเสธการใช้โครงข่ายถ้าผู้ให้บริการสามารถแสดงได้ว่า
การอนุญาตให้เชื่อมต่อโครงข่ายเป็นไปไม่ได้หรือไม่สมเหตุสมผลสำหรับเหตุผลในการดำเนินการหรือเหตุผลอื่น 
เช่น capacities ไม่เพียงพอ เป็นต้น โดยการปฏิเสธจะต้องเป็นลายลักษณ์อักษรและจะต้องแจ้งให้  BNetZa 
ทราบทันที [299] 

ผู้ใช้เครือข่ายมีสิทธิทำสัญญาการใช้โครงข่ายไฟฟ้า (Network usage contract) /สัญญาขอบข่าย
การทำงานของผู ้จำหน่าย (Supplier framework contract) ซึ ่งทำหน้าที ่ควบคุมหน้าที ่ของผู ้ให้บริการ
โครงข่ายไฟฟ้าเพื่อให้โครงข่ายไฟฟ้าพร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้โครงข่ายไฟฟ้าในลักษณะที่ไม่เลือกปฏิบัติสำหรับ
การใช้หรือป้อนกระแสไฟฟ้าโดยมีค่าธรรมเนียมที่จ่ายโดยผู้ใช้เครือข่าย [300] [301]  

http://www.marktstammdatenregister.de/
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ทั้งนี้ ผู้ใช้เครือข่ายมักเป็นผู้จำหน่ายไฟฟ้า แต่ก็สามารถเป็นผู้บริโภคสุดท้ายได้โดยเฉพาะบริษัท
ขนาดใหญ่ โดยทั่วไปลูกค้าครัวเรือนจะไม่ทำสัญญาการใช้โครงข่ายเอง พวกเขามีข้อตกลงรวมทุกอย่างใน
สัญญาจัดหาพลังงานที่ทำกับผู้จำหน่ายไฟฟ้าซึ่งจัดการการใช้โครงข่ายสำหรับลูกค้าผ่านสัญญาขอบข่ายการ
จำหน่ายไฟฟ้ากับผู้ให้บริการเครือข่าย [301] 

ค่าใช้โครงข่าย (Network charges) ไม่ขึ้นอยู่กับระยะทางของสายส่งที่ใช้ (ระยะทางที่ส่งไฟฟ้าเข้า
โครงข่ายถึงระยะทางที่เอาไฟฟ้าออกจากโครงข่าย) ค่าใช้โครงข่ายจะคำนวนตามหลัก Revenue cap โดย
จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้กำกับดูแล [302] (BNetZa ในกรณีโครงข่ายระหว่างรัฐ หรือองค์กรกำกับดูแลของรัฐ
สำหรับโครงข่ายภายในรัฐ) โดย Revenue cap คือ การคำนวนโดยมีการจำกัดรายได้ขั้นสูงโดยองค์กรกำกับ
ดูแลซึ่งจะทำให้ผู้ให้บริการโครงข่ายไม่ได้เงินจากค่าใช้โครงข่ายมากกว่าที่องค์กรกำกับดูแลกำหนด และต้องใช้
วิธี Cost object accounting คือการกระจายรายได้ค่าใช้โครงข่ายทั้งหมดไปทุกระดับโครงข่ายและทุกหนา้ที่
ดำเนินงานของโครงข่าย [303] 

ผู้ชำระค่าใช้โครงข่ายคือ ผู้ใช้โครงข่ายซึ่งเป็นผู้จำหน่ายไฟฟ้า โดยผู้จำหน่ายไฟฟ้าจะเรียกเก็บค่าใช้
โครงข่ายจากผู้บริโภคแล้วนำมาชำระให้กับผู้ให้บริการโครงข่าย [303] 

7.3.2.7 การเชื่อมต่อโครงข่าย (Network Connection) 

EnWG มาตรา 17 (1) กำหนดให้ ผู้ให้บริการโครงข่ายไฟฟ้าจะต้องให้ ผู้บริโภคสุดท้าย ผู้ให้บริการ
โครงข่ายและสายจ่ายไฟฟ้าระดับเดียวกับหรือระดับปลายน้ำ จุดชาร์จสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า เครื่องกำเนิดและ
กักเก็บไฟฟ้า ตลอดจนระบบสำหรับจัดเก็บพลังงานไฟฟ้า เชื่อมต่อกับโครงข่ายในสภาพทางเทคนิคและทาง
เศรษฐกิจที่มีความเหมาะสม ไม่เลือกปฏิบัต ิมีความโปร่งใสและไม่น้อยกว่าระดับที่ผู้ให้บริการโครงข่ายไฟฟ้าใช้
สำหรับให้บริการแก่บริษัทของตนหรือแก่บริษัทในเครือหรือบริษัทร่วม อย่างไรก็ตาม ผู้ให้บริการโครงข่าย
ไฟฟ้าสามารถปฏิเสธการเชื่อมต่อโครงข่ายได้หากสามารถพิสูจน์ได้ว่าการให้เชื่อมต่อโครงข่ายเป็นไปไม่ได้
หรือไม่เหมาะสมเนื่องจากเหตุผลในการดำเนินงาน ทางเศรษฐกิจหรือทางเทคนิค โดยต้องปฏิเสธเป็นลาย
ลักษณ์อักษร ในกรณีที่ปฏิเสธเนื่องจากไม่มีcapacity จะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการและค่าใช้จ่ายในการ
ขยายโครงข่าย [304] 

มีระเบียบการเชื่อมต่อโครงข่าย เฉพาะสำหรับโรงไฟฟ้าแต่ละประเภท เช่น โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่
ต ั ้งแต่ 100 เมกะวัตต์ขึ้นไป อยู่ภายใต้กฎหมาย Kraftwerk-Netzanschlussverordnung : KraftNAV  
(Power Plant Network Connection Ordinance) กรณ ี โรง ไฟฟ ้ า ไบโอก ๊ าซ  อ ยู่ภายใต ้กฎหมาย 
Gasnetzzugangsverordnung : GasNZV (Gas Network Access Ordinance) เป็นต้น 

การเชื่อมต่อโครงข่ายสำหรับ PV systems ผู้ให้บริการโครงข่าย (Network operators) มีสิทธิ
กำหนดให้ติดต้ัง bidirectional meter ภายใต้ขอบแขตเงื่อนไขการเชื่อมต่อทางเทคนิค [305] โดยผู้ผลิตไฟฟ้า
จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมรายปีจากการใช้ไฟฟ้าจากโครงข่ายน้อยลงหรือการบริโภคไฟฟ้าที่น้อยลง [306] 
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7.3.2.8 Smart Meter 

มีการกำหนดให้ติดต้ัง Modern measuring equipment (ในกฎหมายเยอรมันจะไม่มีคำว่า Smart 
meters) ตั้งแต่ปี 2020 โดยในปี 2032 ทุกบ้านต้องเปลี่ยนเป็น Modern measuring equipment [307] 
ติดต้ังโดย Measuring point operator โดยคิดค่าใช้จ่ายปีละ 20 ยูโร [308] 

ผู้บริโภคที่ใช้ไฟฟ้าตั้งแต่ 6,000 kilowatt hours ต่อปีขึ้นไป หรือผู้ที่ผลิตไฟฟ้าตั้งแต่ 7 กิโลวัตต์ 
ขึ้นไปจะต้องติดตั้งระบบ Intelligent measuring system ด้วย โดยค่าใช้บริการระบบนี้จะขึ้นอยู่กับปริมาณ
ไฟฟ้าที่ใช้หรือที่ผลิต เช่น ระหว่าง 50,000-100,000 กิโลวตัต์ช่ัวโมง ต่อปีจะไม่เกินปีละ 200 ยูโร [308] 

7.3.2.9 ข้อมูลส่วนบุคคล 

กำก ับด ูแลโดย  Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik (BSI): The 
Federal Office for Information Security โดย BSI protection profiles and technical guidelines 
ควบคุมว่าใครสามารถได้รับข้อมูลใด intelligent measuring system จะส่งข้อมูลโดยไม่ระบุชื่อให้กับผู้รับที่
ได้รับอนุญาตเท่านั้น ข้อมูลอาจถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนเท่านั้น ทันทีที่มีการประมวลผล
ข้อมูลที่ส่งเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะของมันข้อมูลนั้นจะถูกลบ [308] 
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7.3.3 ประเทศเนเธอร์แลนด์ 

7.3.3.1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายไฟฟ้าสำหรับ Prosumer แบบ P2P ในประเทศเนเธอร์แลนด ์

ในประเทศเนเธอร์แลนด์ มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายไฟฟ้าสำหรับ Prosumer แบบ P2P 
ดังนี้ 

1. Elektriciteitswet 1998 (Electricity Act 1998)  

2. Besluit leveringszekerheid elektriciteitswet 1998 (Decree on Security of Supply 
Electricity Act 1998) 

3. Regeling inzake tariefstructuren en voorwaarden elektriciteit (Regulation on 
tariff structures and electricity conditions) 

4. Regeling afnemers en monitoring Elektriciteitswet 1998 en Gaswet (Regulations 
for customers and monitoring of the Electricity Act 1998 and the Gas Act) 

5. Algemene verordening gegevensbescherming (General Data Protection 
Regulation (GDPR)) 

6. Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (General Data 
Protection Regulation Implementation Act) 

7. Begrippencode elektriciteit (Concept code electricity) 

8. Netcode elektriciteit (Electricity grid code) 

9. Tarievencode elektriciteit (Electricity tariff code) 

10. Meetcode elektriciteit (Electricity measurement code) 

11. Informatiecode elektriciteit en gas (Information code electricity and gas) 

12. Leidraad bescherming online consument (Guidelines on protection of online 
consumer) 

13. Leidraad afspraken tussen leveranciers en afnemers (Guidelines on 
arrangements between suppliers and buyers) 

7.3.3.2 หน่วยงานกำกับดูแลกิจการไฟฟ้า 

The Netherlands Authority for Consumers & Markets (ACM) เป็นหน่วยงานกำกับดูแลการ
ประกอบกิจการไฟฟ้า โดย ACM ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน ค.ศ. 2013 โดยการควบรวมกิจการระหว่าง 
Consumer Authority, Netherlands Competition Authority (NMa) และ  Independent Post and 
Telecommunication Authority (OPTA) ACM เป็นหน่วยงานกำกับดูแลอิสระที ่ส่งเสริมกลไกตลาดให้
ทำงานได้อย่างเหมาะสม โดย ACM มีหน้าที่กำกับดูแลการแข่งขันและการคุ้มครองผู้บริโภค [309] 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษารูปแบบและการศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ Peer to Peer (P2P) 

 

หน้าที่ 7-96 
 

7.3.3.3 นิยาม Prosumer 

ในกฎหมายของประเทศเนเธอร์แลนด์ไม่มีการนิยามความหมายของคำว่า  Prosumer หรือ Self-
consumer ทั้งนี้เนื่องจากในประเทศเนเธอร์แลนด์ทุกคนมีสิทธิผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เองได้  และถือว่าเป็นสิทธิ
ทั่วไปซึ่งไม่ได้มีการบัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในกฎหมาย [285] 

7.3.3.4 การกำกับดูแลผู้ประกอบกิจการไฟฟ้า 

Electricity Act มีใบอนุญาต Licenses for the supply of electricity to small consumers 
ประเภทเดียว [310] 

ผู้ใช้ไฟฟ้าในประเทศเนเธอร์แลนด์ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 

1. ผู ้ใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ (Large consumer) เป็นลูกค้าธุรกิจที ่ม ีการเชื ่อมต่อระบบไฟฟ้า 
(electricity connection) ขนาดใหญ่กว่า 3X80A 

2. ผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก (Small consumer) เป็นลูกค้าทั่วไปหรือลูกค้าธุรกิจขนาดเล็กที่มีการ
เชื่อมต่อระบบไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 3X80A [310] 

การจำหน่ายไฟฟ้าให้ผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กต้องได้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าจาก  Authority for 
Consumers & Markets (ACM) [311] โดยมีข้อยกเว้นสำหรับการจำหนา่ยกระแสไฟฟ้าดังต่อไปน้ี 

ก) ในกรณีที่มีการผลิตไฟฟ้าที่ดำเนินการโดยค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงของลูกค้าคนเดียวหรือ
ร่วมกับลูกค้ารายอื่นและลูกค้าใช้ไฟฟ้าน้ัน 

ข) โดยผู้ผลิตไฟฟ้าที่จัดตั้งขึ้นนอกประเทศเนเธอร์แลนด์ให้กับลูกค้าขนาดเล็กได้สูงสุด 500 รายซึ่ง
อาศัยอยู่ในพื้นที่ชายแดนเนเธอร์แลนด ์

ค) หากลูกค้าเป็นของบุคคลตามกฎหมายเดียวกับผู้ผลิตที่ผลิตไฟฟ้าหรือบริษัทในเครือและลูกค้า
ใช้ไฟฟ้าที่จ่ายให ้

ง) หากมีการจ่ายไฟฟ้านอกเหนือจากเชิงพาณิชย์ตามหลักเกณฑ์ที่กฎกระทรวงกำหนด 

จ) หากมีการจ่ายไฟฟ้าภายใต้ข้อตกลงในการจ่ายไฟฟ้าให้กับกลุ่มลูกค้าโดยลูกค้าเหล่านี้ส่วนใหญ่
เป็นนิติบุคคลหรือกระทำการในอาชีพหรือธุรกิจและมีการตั้งตัวแทนของลูกค้าทุกรายในการทำข้อตกลงและ
ลูกค้าทุกรายเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กที่มีการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า  ขนาดไม่เกิน 3X80A (Electricity Act, 
Article 95a para 2)  

อย่างไรก็ตาม การขอรับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า มีข้อยกเว้นเพิ่มเติม คือ 

▪ การจำหน่ายไฟฟ้าร่วมกับผู้ที่มีใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าในฐานะผู้ขายต่อ  (Reseller) [312] 
โดยทำ cooperation agreement [313] 

▪ การจำหน่ายไฟฟ้าผ่าน Direct line ซึ่งหมายถึง การเชื่อมต่อเพื่อส่งไฟฟ้าที่เชื่อมต่อระบบ
ผลผลิตไฟฟ้าของผู้ผลิตไปยังระบบไฟฟ้าของผู้บริโภคซึ่งไม่มีการเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าหรือการเชื่อมต่ออื่น 
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[314] โดยผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้าที่เป็นเจ้าของสายตรง (Direrct line) ไปยังผู้บริโภค ต้องรายงานเรื่อง Direct 
Line ต่อ ACM และต้องยื่นคำขอยกเว้นไม่ให้นำกฎเกณฑ์ที่ใช้กับ Grid operators มาใช้ Direct line นั้นจึง
จะไม่อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับกับ Grid operators [315] [316] 

ในกรณีของ Prosumer ในประเทศเนเธอร์แลนด์ที่ไม่ต้องการหรือไม่สามารถขอใบอนุญาตจำหน่าย
ไฟฟ้าด้วยตนเอง เช่น ไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอในการขอใบอนุญาต หรือต้องการผลิตไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวไม่
ต้องการขายไฟฟ้าด้วยตนเอง หรือต้องการขายให้แก่ลูกค้าในภูมิภาคเดียวกันซึ่งทำไม่ได้เพราะผู้รับใบอนุญาต
จำหน่ายไฟฟ้ามีหน้าที่จำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ทุกคนที่ต้องการซื้อซึ่งอาจจะอยู่คนละภูมิภาคกัน  Prosumer 
เหล่านี้สามารถขายไฟฟ้าร่วมกับผู้ได้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า โดยวิธีการที่เรียกว่า “การขายต่อพลังงาน 
(Resale of energy) ซึ่งจะทำให้ตามกฎหมายแล้ว Prosumer จะอยู่ในฐานะตัวกลาง (Intermediary) ไม่ใช่ผู้
จำหน่ายพลังงาน (Seller of energy) แต่อย่างไรก็ตาม Prosumer เหล่านี้ ก็จะต้องปฏิบัติตาม Electricity 
Act และ Regulation on consumers and monitoring of the Electricity Act 1998 and the Gas Act 
[317] 

ในการขอรับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องทำให้มั่นใจว่าการจำหน่ายไฟฟ้านั้น
เชื่อถือได ้[318] โดยการแสดงให้เห็นว่า ผู้ขอใบอนุญาตมีองค์กร ฐานะทางการเงิน ความสามารถทางเทคนิคที่
มีคุณภาพ และจะต้องปฏิบัติตามกฎเกี่ยวกับความมั่นคงของการจัดหาไฟฟ้า (Rules for security of supply) 
ที่กำหนดไว้ใน Decree on Security of Supply Electricity Act 1998 [319] [312] 

ผู้ได้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้ามีหน้าที่ที่จะต้องจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ทุกคนโดยไม่เลือกปฏิบัติ  โดย
จะต้องจำหน่ายในราคาและเงื่อนไขที่เหมาะสม ซึ่งกำกับดูแลโดย ACM และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงราคาและ
เงื่อนไขจะต้องรายงานต่อ ACM [320] โดยหาก ACM เห็นว่าราคานั้นไม่เหมาะสม ACM มีอำนาจกำหนดราคา
สูงสุด (Maximum Tariff) ที่ผู้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าสามารถเรียกเก็บจากลูกค้าได้ [321] และจะต้องใช้
สัญญาต้นแบบที่ ACM กำหนด [322] [312] 

ข้อสัญญาระหว่างผู้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าและลูกค้าที่ห้ามลูกค้าผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนนั้นไม่มีผลตามกฎหมายและผู้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้ามีหน้าที่ต้องรับซื้อไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงาน
หมุนเวียน [323]  

ผู้ได้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้ามีหน้าที่ให้ข้อมูลแก่ลูกค้าเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดและผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมของไฟฟ้าที่จำหน่ายให้แก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถเปรียบเทียบข้อมูลนี้กับผู้จำหน่ายไฟฟ้าราย
อื่น และในแต่ละปี ข้อมูลนี้ต้องแสดงในบัญชีของบริษัทและแสดงให้แก่ลูกค้าในเอกสารส่งเสริมการขาย [324] 
[312] 

อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ผู้ได้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าจะต้องให้ลูกค้าขั้นสุดท้ายได้เลือกแหล่ง
พลังงานสำหรับการผลิตไฟฟ้าที่ผู้ได้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าใช้ในการผลิตไฟฟ้า โดยต้องระบุถึงผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานเหล่านั้นด้วย [325] 
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7.3.3.5 การคุ้มครองผู้บริโภค [326]  

1. เงื่อนไขในสัญญาส่งมอบไฟฟ้า (Delivery agreement) ที่ทำกับลูกค้าจะต้องโปร่งใส เป็นธรรม
และแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนทำสัญญาและต้องมีข้อความชัดเจนและเข้าใจได้ 

2. ผู้จำหน่ายไฟฟ้าจะต้องทำให้มั่นใจว่าลูกค้าได้รับข้อมูลที่โปร่งใสเกี่ยวกับอัตราค่าบริการและ
เงื่อนไขสำหรับการจำหน่ายไฟฟ้าตลอดเวลา 

3. ห้ามผู้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าทำสัญญากับผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กที่มีรายละเอียดไม่ชัดเจนใน
เรื่องการทำสัญญา ระยะเวลาของสัญญา เงื่อนไขในการต่ออายุและบอกเลิกสัญญา สิทธิในการบอกเลิกและ
เงื่อนไขในการยกเลิก 

4. สัญญาที่ขัดแย้งกับบทบัญญัติมาตรานี้ [326] ตกเป็นโมฆะ 

5. ผู้จำหน่ายไฟฟ้าจะต้องเสนอสัญญาให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กเพื่อจำหน่ายไฟฟ้าให้โดยไม่มี
กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญา 

6. ถ้าผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กไม่แสดงเจตนาโดยชัดแจ้งว่าขอเลือกสัญญาที่มีกำหนดระยะเวลาแน่นอน 
ให้ถือว่าเลือกทำสัญญาที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญา 

7. ผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจำหน่ายไฟฟ้าได้ภายในระยะเวลา 30 วัน 

8. ในกรณีที่เป็นสัญญาที่มีกำหนดระยะเวลาแน่นอน ผู้จำหน่ายไฟฟ้าอาจกำหนดค่าธรรมเนียม
การบอกเลิกสัญญาล่วงหน้า แต่ในกรณีที่เป็นสัญญาที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญาจะไม่สามารถ
กำหนดค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้ 

9. ผู ้จำหน่ายไฟฟ้าจะต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบข้อมูลเกี ่ยวกับสิทธิของลูกค้าที ่กำหนดโดย  
European Commission 

7.3.3.6 การเข้าถึงโครงข่ายไฟฟ้า Network Access  

กฎหมายของประเทศเนเธอร์แลนด์ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงโครงข่ายไฟฟ้า  (Network Access) 
ไ ด ้ แ ก่  Electricity Act, Regulation on tariff structures and electricity conditions, Grid code 
electricity, Electricity tariff code ซึ่งมีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้ 

ผู้ให้บริการโครงข่ายไฟฟ้า (Grid operator) ของประเทศเนเธอร์แลนด์จะต้องยอมให้มีการเข้าถึง
โครงข่ายไฟฟ้าของตนโดยไม่เลือกปฏิบัติ  [327] โดยคิดค่าเชื ่อมต่อในอัตราและเงื ่อนไขตามที่กำหนดใน 
Regulation on tariff structures and electricity conditions และ Electricity tariff code [328] 

โดยผู้ให้บริการโครงข่ายไฟฟ้าต้องทำการเชื่อมต่อภายในระยะเวลาอันสมควรซึ่งหากเป็นการ
เชื่อมต่อไม่เกิน 10 MVA หรือเป็นการเชื่อมต่อกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนหรือเครื่องกำเนิด
ไฟฟ้า cogeneration ที่มีประสิทธิภาพสูงจะต้องทำการเช่ือมต่อภายใน 18 สัปดาห ์[329]  

แต่ในประเทศเนเธอร์แลนด์นั้นแตกต่างกับประเทศเยอรมนี  กล่าวคือ ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
ทดแทนไม่ได้รับสิทธิพิเศษ (priority) ในการเข้าถึงโครงข่าย [330] 
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นอกจากค่าเชื่อมต่อโครงข่ายแล้ว ผู้ให้บริการโครงข่ายไฟฟ้ามิสิทธิเรียกเก็บค่าใช้โครงข่ายในอัตรา
และเงื่อนไขที่กำหนดใน Regulation on tariff structures and electricity conditions และ Electricity 
tariff code [331]  

อย่างไรก็ตาม ถ้าหาก grid capacity ไม่เพียงพอ ผู้ให้บริการโครงข่ายไฟฟ้าสามารถปฏิเสธการ
เข้าถึงโครงข่ายไฟฟ้าได้ แต่ต้องแจ้งต่อ ACM ถึงมาตรการในการป้องกันปัญหานี้ในอนาคต [332] [330] 

7.3.3.7 การเชื่อมต่อโครงข่าย (Network Connection) 

การเช่ือมต่อเพื่อป้อนไฟฟ้าเข้าสู่โครงข่ายจะต้องแจ้งให้ผู้จำหน่ายไฟฟ้าทราบ รวมถึงต้องรายงานให้
ผู้ให้บริการโครงข่ายทราบด้วย 

ถ้าขนาดการเชื่อมต่อมากกว่า 3X16 แอมแปร์ จะต้องลงทะเบียนในเว็บไซต์ energieleveren.nl 
ล่วงหน้า 

ถ้าขนาดการเชื่อมต่อไม่เกิน 3X16 แอมแปร์ จะต้องลงทะเบียนในเว็บไซต์ energieleveren.nl 
ภายใน 1 เดือน [333] 

ผู ้ผลิตไฟฟ้าต้องยื ่นขอให้ Grid operator ตรวจสอบความเหมาะสมในการผลิตไฟฟ้า ความ
เหมาะสมของอุปกรณ์เครื่องวัด (Measuring device) [334]  

ผู้ผลิตไฟฟ้าที่ต้องการเข้าถึงโครงข่ายจะเป็นผู้รับภาระค่าเชื่อมต่อโครงข่ายซึ่งแบ่งเป็นค่าเชื่อมต่อ
โครงข่ายครั ้งแรกและค่าบำรุงรักษารายปี  [335] โดย Connection Tariff จะขึ ้นอยู่ก ับ Connection 
Capacity ที่ผู้ขอเชื่อมต่อต้องการ 

ส่วนผูใ้ช้ไฟฟ้าจะต้องจ่ายค่าส่งไฟฟ้า (Transmission tariff) โดยขึ้นอยู่กับ Connection Capacity 

7.3.3.8 Smart Meter 

ภายในปี ค.ศ. 2020 ผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กทุกรายในเนเธอร์แลนด์จะได้รับเครื่องวัดอัจฉริยะ (Smart 
Meter) โดยผู้ให้บริการโครงข่ายไฟฟ้าจะเป็นผู้เสนอ Smart Meter และรับผิดชอบในการติดตั้ง Smart 
Meter ให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก [336]  

7.3.3.9 ข้อมูลส่วนบุคคล 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศเนเธอร์แลนด์ได้แก่  Electricity Act, Article 
79, Information code electricity and gas, General Data Protection Regulation (GDPR), General 
Data Protection Regulation Implementation Act ซึ่งมีสาระสำคัญคือ  

ผู้ให้บริการโครงข่ายไฟฟ้าที่เนื่องจากการให้บริการได้เข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับจะต้องทำให้มั่นใจ
ว่าข้อมูลเหล่านี้จะไม่ถูกเปิดเผยต่อบุคคลที่สาม ยกเว้นการเปิดเผยนั้นเป็นไปตามกฎหมาย [337] 

ผู้ให้บริการโครงข่ายไฟฟ้าจะจัดเก็บข้อมูลการวัดค่า (Measurement data) ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า
ผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า การเรียกเก็บเงิน การถอดถอน และการเปลี่ยนผู้จำหน่าย
ไฟฟ้า หรือเป็นข้อมูลที่จำเป็นต่อการทำหน้าที่ผู้ให้บริการโครงข่ายไฟฟ้าหรือหน้าที่อื่นตามกฎหมาย [338]  
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ผู้ให้บริการโครงข่ายไฟฟ้าจะให้ผู้จำหน่ายเข้าถึงข้อมูลการวัดค่าเกี่ยวกับลูกค้าผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก
เฉพาะข้อมูลการวัดค่าเกี่ยวกับลูกค้าของผู้จำหน่ายไฟฟ้ารายนั้นเท่านั้น [339]  

โดยผู้ให้บริการโครงข่ายไฟฟ้าจะจัดทำข้อมูลการวัดค่าทุกสิบห้านาทีและทุกวันโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 
ส่วนข้อมูลการวัดค่าอ่ืนจะคิดค่าธรรมเนียมสำหรับต้นทุนค่าดำเนินการที่เกี่ยวข้อง [340] 

ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกประมวลผลตามกฎหมายเท่าน้ัน 

ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกรวบรวมเพื่อจุดประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น วัตถุประสงค์นั้นจะต้อง
กำหนดไว้อย่างชัดเจนและอธิบายไว้อย่างชัดเจนล่วงหน้า วัตถุประสงค์ที่องค์กรจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
จะต้องเข้ากันได้กับวัตถุประสงค์ของการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

บุคคลที ่ข้อมูลส่วนบุคคลที ่ประมวลผลอย่างน้อยต้องรับรู ้ถึงตัวตนขององค์กรหรือบุคคลที่
ประมวลผลและจุดประสงค์ของการประมวลผลข้อมูล 

การประมวลผลข้อมูลจะต้องตรงกับจุดประสงค์ที่กำลังประมวลผลอยู่ 

ผู้ควบคุมข้อมูลต้องทำให้แน่ใจว่าข้อมูลนั้นถูกต้องทันสมัยหากจำเป็น 

การประมวลผลข้อมูลจะต้องปลอดภัยอย่างเหมาะสม กฎที่เข้มงวดพิเศษจะถูกนำไปใช้กับข้อมูล
พิเศษ เช่น เกี่ยวกับเช้ือชาต ิความเช่ือ ด้านสุขภาพ และศาสนา 
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7.4 การศึกษาและวิเคราะห์กฎหมาย กฎหมายลำดับรองและระเบียบของประเทศไทยที่ใช้อยู่
ในปัจจุบัน และมีความเกี่ยวข้องหากมีการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ที่
นำเสนอ 

ในหัวข้อนี้จะเป็นการวิเคราะห์ผลการศึกษาในหัวข้อที่  7.1 ที่ได้ทำการศึกษากฎหมาย กฎหมายลำดับ
รองและระเบียบของประเทศไทยที่ใช้อยู่ในปัจจุบันที่มีความเกี่ยวข้องกับการซื้อขายไฟฟ้า ร่วมกับผลการศึกษา
ในบทที่ 6 รูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P ที่มีความเป็นไปได้ในบริบทการดำเนินกิจการไฟฟ้าของประเทศ
ไทย เพื่อทำการวิเคราะห์ว่าหากมีเกิดการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ตามรูปแบบที่ได้นำเสนอใน
บทที่ 6 นั้น กฎหมาย กฎหมายลำดับรองและระเบียบของประเทศไทยที่ใช้อยู่ในปัจจุบันจะสามารถนำมาปรับ
ใช้เพื่อกำกับดูแลการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ดังกล่าวได้หรือไม่ อย่างไร โดยสถาบันฯ ได้
ทำการศึกษาและวิเคราะห์ในประเด็นต่างๆ โดยสอดคล้องกับบทที ่6 ดังนี ้

1. ผู้เล่นใหม่ในการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ที่นำเสนอ 

2. ข้อกำหนดที่ใช้บังคับสำหรับทุกรูปแบบธุรกิจที่นำเสนอ 

3. ข้อกำหนดเชิงพาณิชย์ที่เปิดโอกาสให้ผู้บริหารโครงการกำหนดได้ 

4. การเข้าร่วมโครงการและนิติกรรม 

5. การส่งคำสั่งซื้อขายและประมวลผล 

6. การส่งข้อมูลให้ DSO 

7. การบรหิารพลังงานไฟฟ้าในระบบ 

8. ธุรกรรมการชำระเงิน 

โดยมีผลการศึกษาดังนี ้

7.4.1 ผู้เล่นใหม่ในการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ที่นำเสนอ 

การซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer ในรูปแบบ P2P ได้เริ่มถูกพัฒนาให้มีความเป็นไปได้ในการเงินที่มี
ความคุ้มค่าในการลงทุน จึงดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P 
ในบทบาทที่แตกต่างกันเพิ่มขึ้น ทำให้เกิดการเพิ่มขึ้นของผู้เล่นในตลาดที่มีศักยภาพแตกต่างกันเพื่อให้เกิด
รูปแบบการให้บริการที่มีความหลากหลาย โดยผู้เล่นใหม่ในการซื้อขายไฟฟ้าสำหรับ Prosumer ที่สอดคล้อง
กับรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ที่นำเสนอในบทที ่6 น้ัน ได้แก ่

7.4.1.1 Prosumer 

Prosumer นั้นมิได้เป็นผู้เล่นใหม่ในการซื้อขายไฟฟ้า แต่เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
และประเทศต่างๆ ทั่วโลกมาชั่วระยะเวลาหนึ่งแล้ว โดยผู้ใช้ไฟฟ้าค่อยๆ เปลี่ยนสถานะจากเดิมที่เป็นเพียงผู้ใช้
ไฟฟ้า (Consumer) รวมหลอมกับการเป็นผู้ผลิตไฟฟ้า (Producer) กลายเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีระบบการผลิต
ไฟฟ้าเพื่อใช้เอง หรือ ที่เรียกว่า Prosumer และ Prosumer กลุ่มที่กำลังมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ทั่วโลกคือ ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์บนหลังคา เนื่องจากราคาของระบบผลิตไฟฟ้า
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พลังแสงอาทิตย์จากโซล่าเซลล์มีแนวโน้มลดต่ำลงมาก โดยในโครงการศึกษานี้ ได้กำหนดกรอบการศึกษาไว้ว่า 
Prosumer คือ ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์บนหลังคาที่มีกำลังการผลิตติดตั้งต่ำกว่า 
1,000 กิโลโวลตแอมแปร์ โดยมีจุดประสงค์หลักคือผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เองเป็นหลัก โดยกรณีที่ผลิตไฟฟ้าได้
มากกว่าความต้องการใช้ไฟฟ้า Prosumer สามารถขายพลังงานไฟฟ้าส่วนเกินในรูปแบบ P2P 

ในการกำกับดูแล Prosumer นั้นมีประเด็นกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 3 ประการคือ 

1. การขอใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า 

2. ข้อกำหนดคุณสมบัติของ Prosumer 

3. ข้อกำหนดขอบเขตงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบของ Prosumer 

จากการศึกษาทบทวนกฎหมาย กฎหมายลำดับรองและระเบียบของประเทศไทยที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
ที่มีความเกี่ยวข้องกับ Prosumer นั้นสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี ้

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 1. การขอใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า 

กฏหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง  

▪ พระราชกฤษฎีกากําหนดประเภท ขนาด และลักษณะของกิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้นไม่
ต้องขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2552 ขึ้น โดยใน มาตรา 3 ได้กำหนด ประเภท ขนาด 
และลักษณะของกิจการพลังงานที่ไดรับการยกเวนไมตองขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน ในส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับ Prosumer ไว้ดังตอไปน้ี 

กิจการจําหนายไฟฟาที่มีขนาดการจําหนายไฟฟาต่ำกวาหนึ่งพันกิโลโวลตแอมแปรโดยผานระบบ
จําหน่ายไฟฟา 

▪ ประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เรื่อง การกําหนดใหกิจการพลังงานที่ไดรับการ
ยกเวนไมตองขอรับใบอนุญาตเปนกิจการที่ตองแจง พ.ศ. 2551 ข้อ 3 กำหนดใหกิจการพลังงานที่ไดรับการ
ยกเวนไมตองขอรับใบอนุญาตตามมาตรา 47 วรรคสาม เปนกิจการที่ตองแจงตอสํานักงานกกพ. 

บทวิเคราะห์ การกำกับดูแล Prosumer นั้นมี 3 ทางเลือกคือ  

1. Prosumer ที่มีขนาดกำลังการผลิตรวมของแตละแหลงผลิตต่ำกวาหนึ่งพันกิโลโวลตแอมแปร์
ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าตามแนวปฏิบัติเดิม หรือ 

2. กำหนดให้ Prosumer เป็นการประกอบกิจการพลังงานที่ต้องได้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า 
หรือ  

3. กำหนดให้ Prosumer เป็นการประกอบกิจการพลังงานที่ต้องได้รับใบอนุญาตประเภทใหมไ่ด้แก่ 
ใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า สำหรับการจำหน่ายไฟฟ้าแบบ Peer to Peer  
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ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 2. ข้อกำหนดคุณสมบัติของ Prosumer 

กฏหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง  

ในปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายกำหนดคุณสมบัติของ Prosumer ไว้โดยตรง แต่มีระเบียบ/ประกาศที่
สามารถเทียบเคียงได้ คือ 

▪ ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาสำหรับภาคประชาชน พ.ศ. 2562 ข้อ 3 ได้กำหนดว่า ผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้า
ขนาดเล็กมาก หมายถึง ผู้ที่ประสงค์จะผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา โดยติดตั้งเพื่อใช้
เองเป็นหลักส่วนที่เหลือขายให้การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย โดยต้องเป็นเจ้าของเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าที่การไฟฟ้าฝ่าย
จำหน่ายได้จ่ายไฟฟ้าให้แล้วและมีชื่อในทะเบียนผู้ใช้ไฟฟ้า 

▪ ประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลัง
สำหรับภาคประชาชนประเภทบ้านอยู่อาศัย พ.ศ.2562 ข้อ 6 กำหนดให้ ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งของระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาประเภทบ้านอยู่อาศัยที่จะรับซื้อไฟฟ้าต้องมีขนาดกำลังการ
ผลิตติดต้ังไม่เกิน 10 กิโลวัตต ์(kWp) 

▪ ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การรับซื้อไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา พ.ศ. 2556 ข้อ 1 กำหนดให้ บ้านอยู่อาศัยต้องมีขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม 
ไม่เกิน 10 kWp อาคารธุรกิจขนาดเล็ก ต้องมีขนาดกำลังการผลิตติดตั้งมากกว่า 10 kWp แต่ไม่เกิน 250 kWp 
และอาคารธุรกิจขนาดกลาง-ใหญ่/โรงงาน ต้องมีขนาดกำลังการผลิตติดตั้งมากกว่า 250 kWp แต่ไม่เกิน 
1,000 kWp 

▪ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 11 ให้อำนาจ กกพ. ออก
ระเบียบกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน 

บทวิเคราะห์ เนื ่องจากการซื ้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P เป็นการประกอบกิจการ
พลังงานไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อประชาชนที่จะเป็นผู้ใช้ไฟฟ้า (Customer) ของ Prosumer ไม่ว่าจะโดยตรง
หรือผ่านตัวกลาง จึงควรมีการกำหนดคุณสมบัติของ Prosumer ให้ชัดเจนเพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลให้
ถูกต้อง โดยการร่างข้อกำหนดคุณสมบัติของ Prosumer ขึ้นมาใหม่ โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 11 แห่ง
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 3. ข้อกำหนดขอบเขตงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบของ Prosumer 

กฏหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

▪ ในปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายกำหนดขอบเขตงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบของ Prosumerไว้
โดยตรง 

▪ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 11 ให้อำนาจ กกพ. ออก
ระเบียบกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน 
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บทวิเคราะห์ เนื ่องจากการซื ้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P เป็นการประกอบกิจการ
พลังงานไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อประชาชน จึงควรมีการกำหนดขอบเขตงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบของ 
Prosumer โดยการร่างข้อกำหนดขอบเขตงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบของ Prosumer โดยอาศัยอำนาจตาม
มาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 

7.4.1.2 Retailer 

Retailer เป็นผู้จำหน่ายไฟฟ้าซึ่งมีบทบาทหลักในการจำหน่ายไฟฟ้าแก่ผู ้ใช้ไฟฟ้ารายย่อยและ
บริหารสมดุลพลังงานในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยรับผิดชอบบริหารการจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่ระดับท้องถิ่น
ไปจนถึงระดับชุมชนขนาดกลางหรือชุมชนขนาดใหญ่ แต่พื้นที่ให้บริการไม่ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยทั่วไป 
Retailer มีศักยภาพทางเทคนิคในระดับที่ค่อนข้างสูง เพราะต้องสามารถบริหารจัดการอุปสงค์และอุปทาน
ความต้องการใช้ไฟฟ้าในพ้ืนที่ที่ได้รับมอบหมายได้เป็นสำคัญ 

ในการกำกับดูแล Retailer นั้นมีประเด็นกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 3 ประการคือ 

1. การขอใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า 

2. ข้อกำหนดคุณสมบัติของ Retailer 

3. ข้อกำหนดขอบเขตงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบของ Retailer 

จากการศึกษาทบทวนกฎหมาย กฎหมายลำดับรองและระเบียบของประเทศไทยที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
ที่มีความเกี่ยวข้องกับ Retailer นั้นสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี ้

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 1. การขอใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า 

กฏหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง  

▪ ประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เรื่อง การกําหนดประเภทและอายุใบอนุญาตการ
ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2551 ข้อ 5 กำหนดให้ ใบอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟามี 5 ประเภท ซึ่ง
หนึ่งในห้าประเภทคือ ใบอนุญาตจําหน่ายไฟฟ้า ซึ่งออกให้แก่ผู้ประกอบกิจการจําหน่ายไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้า
ซึ่งมิใช่ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า 

บทวิเคราะห์ ความหมายของ ผู้ประกอบกิจการจําหน่ายไฟฟ้าตามประกาศดังกล่าว ที่หมายถึง ผู้ที่
จําหน่ายไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าซึ่งมิใช่ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า  นั้นเป็นนิยามที่มีข้อยกเว้นที่กว้าง
เกินไป ทำให้การจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้าทุกประเภทไม่ต้องขอรับใบอนุญาต
จำหน่ายไฟฟ้า ซึ่งในความเป็นจริงผู้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าก็เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าที่ซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายอื่น
หรือการไฟฟ้าเพื่อใช้ในช่วงเวลาเริ่มเดินระบบผลิตไฟฟ้าหรือในระหว่างซ่อมบำรุง ซึ่งตามนิยามนี้ผู้จำหน่าย
ไฟฟ้าให้แก่ผู้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าก็ไม่ต้องขอรับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า นอกจากนั้นตามพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ก็ไม่ได้มีการกำหนดข้อยกเว้นไว้เช่นนี้ ดังนั้น  จึงควรมีการแก้ไข
ประกาศดังกล่าวให้มีข้อยกเว้นที่แคบลง จำกัดเฉพาะการจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่โครงข่ายไฟฟ้าเท่านั้นที่ไม่ต้อง
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ขอรับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า ดังนั้น จึงควรแก้ไขเป็น ใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า ออกให้แก่ผู้ประกอบกิจการ
จำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าซึ่งมิใช่การไฟฟ้าฝ่ายผลิต การไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 2. ข้อกำหนดคุณสมบัติของ Retailer 

กฏหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

▪ ระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานว่าด้วยการขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตการ
ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ไม่ได้กำหนดคุณสมบัติของ Retailer 
แต่ตามข้อ 4 ของระเบียบดังกล่าว ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะประกอบกิจการพลังงาน (ทุกประเภท) 
ไว้ดังนี ้

(๑)  เป็นบุคคลธรรมดา โดยตอง 

(ก) มีสัญชาติไทย 

(ข) ไม่เป็นคนไรค้วามสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

(ค) มีศักยภาพทางการเงินและทางเทคนิคเพียงพอที่จะก่อสรางและดําเนินกิจการพลังงาน 

(ง) ภายในระยะเวลาสามปีย้อนหลังก่อนปีที่ยื่นคําขอจนถึงวันที่ได้รับใบอนุญาตต้องไม่มี
ประวัติเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือเป็นบุคคลลม้ละลาย 

(จ) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาตในระยะเวลาสองปีก่อนวัน
ขอรับใบอนุญาต 

(ฉ) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด
ที่ได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

(ช) มีกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง หรือสิทธิใช้ประโยชน์ในพื้นที่หรือทรัพย์สินที่ใช้ในการ
ประกอบกิจการ 

(๒)  เป็นห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจํากัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือเป็นบริษัท
มหาชนจํากัดตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด หรือนิติบุคคลต่างประเทศซึ่งมีสํานักงานสาขาใน
ประเทศไทย โดยต้อง 

(ก) มีศักยภาพทางการเงินและทางเทคนิคเพียงพอที่จะก่อสร้างและดําเนินกิจการพลังงาน 

(ข) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาตในระยะเวลาสองปีก่อนวัน
ขอรับใบอนุญาต 

(ค) ไม่เป็นผู้ถูกพิทักษท์รัพย์ตามคําสั่งศาล หรือถูกศาลมีคําสั่งให้ฟืน้ฟูกิจการตามกฎหมาย
ว่าด้วยลม้ละลาย อันเป็นเหตุให้เจ้าหนี้หรือบุคคลที่สามซึ่งแต่งต้ังโดยเจา้หนี้ ทําหน้าที่บริหารแทนกรรมการชุด
เดิม หรือเข้าสู่กระบวนการลม้ละลายหรือถูกศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลลม้ละลาย 
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(ง) มีกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง หรือสิทธิใช้ประโยชน์ในพื้นที่ หรือทรัพยสินที่ใช้ในการ
ประกอบกิจการ 

(จ) ผู้มีอํานาจทําการแทน ผู้แทนนิติบุคคล หรือผู้จัดการนิติบุคคล ต้องมีคุณสมบัติตาม 
(๑) (ก) (ข) (ง) (จ) และ (ฉ) 

(๓)  เป็นกระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมาย
จัดตั้งขึ้น 

บทวิเคราะห์ คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะประกอบกิจการพลังงานตามระเบียบดังกล่าวข้างต้นเป็น
การกำหนดคุณสมบัติพื้นฐานของผู้ที่ประสงค์จะประกอบกิจการพลังงานทุกประเภท ในกรณีของ Retailer 
ควรมีการแก้ไขระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการขอรับใบอนุญาตฯ เพื ่อกำหนด
คุณสมบัติของ Retailer ให้มีความชัดเจนสอดคล้องกับการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P 

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 3. ข้อกำหนดขอบเขตงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบของ Retailer 

กฏหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

▪ ระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานว่าด้วยการขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตการ
ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ไม่ได้กำหนดขอบเขตงาน หน้าที่ 
ความรับผิดชอบของ Retailer  

▪ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 50 และ 51 ให้อำนาจ กกพ. 
ออกระเบียบว่าดวยการขอรับใบอนุญาตฯ โดยมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประกอบกิจการพลังงาน
ของผู้ขอรับใบอนุญาตในหลายด้าน อาทิเช่น กระบวนการและเทคโนโลยีในการประกอบกิจการพลังงาน 
มาตรฐานและคุณภาพการให้บริการ มาตรฐานทางวิชาการ วิศวกรรมและความปลอดภัย เป็นต้น 

บทวิเคราะห์ เนื่องจากการกำกับดูแลในเรื่องขอบเขตงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบของ Retailer 
เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้การซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและเป็นการคุ้มครองผู้ใช้ไฟฟ้า 
จึงควรอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 50 และ 51 แก้ไข
ระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานว่าด้วยการขอรับใบอนุญาตฯ เพื่อกำหนดขอบเขตงาน หน้าที่ 
ความรับผิดชอบของ Retailer ให้ชัดเจน 

7.4.1.3 Agent 

Agent หมายถึงตัวกลางที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคที่สามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับการ
ลงทุนในระบบผลิตพลังงานได้ตามมาตรฐานทางวิศวกรรม รวมถึงสามารถช่วยอำนวยความสะดวกในการยื่น
คำขอรับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องได้ Agent รับผิดชอบบริหารการซื้อขายไฟฟ้าในระดับท้องถิ่น/ชุมชนขนาดเล็ก 
โดยกรอบดำเนินงานของ Agent จะค่อนข้างผสมผสานกันระหว่างกิจกรรมทางเทคนิคและกิจกรรมเชิง
พาณิชย์  
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ทั้งนี้ Agent จะไม่สามารถทำหน้าที่เป็นผู้จำหน่ายไฟฟ้าได้ และมีศักยภาพในการจัดหาพลังงาน
ไฟฟ้าให้เพียงพอกับความต้องการที่จำกัด ดังนั้น Agent จึงต้องประสานงานกับ DSO/ Retailer เสมอ 

ในการกำกับดูแล Agent นั้นมีประเด็นกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 3 ประการคือ 

1. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้าประเภท Agent 

2. ข้อกำหนดคุณสมบัติของ Agent 

3. ข้อกำหนดขอบเขตงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบของ Agent 

จากการศึกษาทบทวนกฎหมาย กฎหมายลำดับรองและระเบียบของประเทศไทยที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
ที่มีความเกี่ยวข้องกับ Agent นั้นสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี ้

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 1. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้าประเภท Agent 

กฏหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง  

▪ ประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เรื่อง การกําหนดประเภทและอายุใบอนุญาตการ
ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2551 ไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้าประเภท Agent 

บทวิเคราะห์ เนื่องจาก Agent เป็นการประกอบกิจการไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่เป็นกิจการไฟฟ้าใหม่และ
รูปแบบการดำเนินงานมีผลกระทบโดยตรงต่อผู้ใช้พลังงานจึงมีความจำเป็นต้องมีการกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด 
เพราะฉะนั้น จึงควรมีการแก้ไขระเบียบ/ประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน โดยเพิ่ม Agent เป็นการ
ประกอบกิจการพลังงานประเภทหนึ่งที่ต้องขอรับใบอนุญาต 

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 2. ข้อกำหนดคุณสมบัติของ Agent 

กฏหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

▪ ระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานว่าด้วยการขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตการ
ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที ่3 พ.ศ. 2560 ข้อ 4 กำหนดคุณสมบัติของผู้ประสงค์
จะประกอบกิจการพลังงาน (ทุกประเภท) ไว้ แต่ไม่มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการพลังงานประเภท Agent ไว้โดยเฉพาะ 

บทวิเคราะห์ เพื่อให้การบริหารการซื้อขายไฟฟ้าโดย Agent มีคุณภาพได้มาตรฐานจึงควรมีการ
แก้ไขระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานว่าด้วยการขอรับใบอนุญาตฯ เพื่อกำหนดคุณสมบัติของผู้
ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานประเภท Agent ไว้ให้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการประกอบกิจการ
พลังงานประเภท Agent 

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 3. ข้อกำหนดขอบเขตงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบของ Agent 

กฏหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
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▪ ระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานว่าด้วยการขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตการ
ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ไม่ได้กำหนดขอบเขตงาน หน้าที่ 
ความรับผิดชอบของ Agent 

▪ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 50 และ 51 ให้อำนาจ กกพ. 
ออกระเบียบว่าด้วยการขอรับใบอนุญาตฯ โดยมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประกอบกิจการพลังงาน
ของผู้ขอรับใบอนุญาตในหลายด้าน อาทิเช่น กระบวนการและเทคโนโลยีในการประกอบกิจการพลังงาน 
มาตรฐานและคุณภาพการให้บริการ มาตรฐานทางวิชาการ วิศวกรรมและความปลอดภัย เป็นต้น 

บทวิเคราะห์ เนื่องจากการกำกับดูแลในเรื่องขอบเขตงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบของ Agent เป็น
สิ่งสำคัญที่จะทำให้การซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและเป็นการคุ้มครองผู้ใช้ไฟฟ้า จึง
ควรอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 50 และ 51 แก้ไข
ระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานว่าด้วยการขอรับใบอนุญาตฯ เพื่อกำหนดขอบเขตงาน หน้าที่ 
ความรับผิดชอบของ Agent ให้ชัดเจน 

7.4.1.4 Platform operator 

Platform operator หมายถึง ผู้ที่พัฒนาและดูแลระบบปฏิบัติการหรือแพลตฟอร์มเพื่อรองรับการ
ซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P โดย Platform operator มีจุดแข็งเรื่องเทคโนโลยีการสื่อสารและการพัฒนาซอฟต์แวร์
เป็นสำคัญ เพราะ Platform operator เป็นผู้เชี ่ยวชาญในระบบซอฟต์แวร์ ดังนั้นจุดเด่นของการบริหาร
ธุรกรรมซื้อขายไฟฟ้าโดย Platform operator คือ ลูกเล่นต่างๆ ในระบบปฏิบัติการที่เน้นให้ความสำคัญกับ
ความต้องการและความสะดวกสบายของลูกค้าทั้ง Prosumer และผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นหลัก  

ทั้งนี้ Platform operator จะไม่สามารถทำหน้าที่เป็นผู้จำหน่ายไฟฟ้าได้ และไม่มีศักยภาพในการ
จัดหาพลังงานไฟฟ้าให้เพียงพอกับความต้องการที่จำกัด ดังนั้น Platform operator จึงต้องประสานงานกับ 
DSO/ Retailer เสมอ หรือ ในบางกรณี Platform operator อาจกำหนดเง ื ่อนไขให้  Prosumer ต ้อง
รับผิดชอบในการหา Back up Energy ด้วย 

ในการกำกับดูแล Platform operator นั้นมีประเด็นกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 3 ประการคือ 

1. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้าประเภท Platform operator 

2. ข้อกำหนดคุณสมบัติของ Platform operator 

3. ข้อกำหนดขอบเขตงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบของ Platform operator 

จากการศึกษาทบทวนกฎหมาย กฎหมายลำดับรองและระเบียบของประเทศไทยที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
ที่มีความเกี่ยวข้องกับ Platform operator นั้นสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี ้

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 1. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้าประเภท Platform operator 

กฏหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง  
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▪ ประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เรื่อง การกําหนดประเภทและอายุใบอนุญาตการ
ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2551 ไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้าประเภท Platform operator 

บทวิเคราะห์ เนื่องจาก Platform operator เป็นการประกอบกิจการไฟฟ้าชนิดหนึ่งโดยการพัฒนา
และดูแลระบบปฏิบัติการหรือแพลตฟอร์มเพื่อรองรับการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P ซึ่งเป็นรูปแบบการดำเนินงาน
ที่ใหม่และมีผลกระทบโดยตรงต่อผู้ใช้พลังงาน จึงมีความจำเป็นต้องมีการกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด เพราะฉะนั้น 
จึงควรมีการแก้ไขระเบียบ/ประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน โดยเพิ่ม Platform operator เป็น
การประกอบกิจการพลังงานประเภทหนึ่งที่ต้องขอรับใบอนุญาต 

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 2. ข้อกำหนดคุณสมบัติของ Platform operator 

กฏหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

▪ ระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานว่าด้วยการขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตการ
ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที ่3 พ.ศ. 2560 ข้อ 4 กำหนดคุณสมบัติของผู้ประสงค์
จะประกอบกิจการพลังงาน (ทุกประเภท) ไว้ แต่ไม่มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการพลังงานประเภท Platform operator ไว้โดยเฉพาะ 

บทวิเคราะห์ เพื่อให้การพัฒนาและดูแลระบบปฏิบัติการหรือแพลตฟอร์มการซื้อขายไฟฟ้าแบบ 
P2P โดย Platform operator มีคุณภาพได้มาตรฐานจึงควรมีการแก้ไขระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการ
พลังงานว่าด้วยการขอรับใบอนุญาตฯ เพื่อกำหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน
ประเภท Platform operator ไว้ให้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการประกอบกิจการพลังงานประเภท Platform 
operator 

ประเด็นที ่เกี ่ยวข้อง 3. ข้อกำหนดขอบเขตงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบของ Platform 
operator 

กฏหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

▪ ระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานว่าด้วยการขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตการ
ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ไม่ได้กำหนดขอบเขตงาน หน้าที่ 
ความรับผิดชอบของ Platform operator 

▪ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 50 และ 51 ให้อำนาจ กกพ. 
ออกระเบียบว่าด้วยการขอรับใบอนุญาตฯ โดยมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประกอบกิจการพลังงาน
ของผู้ขอรับใบอนุญาตในหลายด้าน อาทิเช่น กระบวนการและเทคโนโลยีในการประกอบกิจการพลังงาน 
มาตรฐานและคุณภาพการให้บริการ มาตรฐานทางวิชาการ วิศวกรรมและความปลอดภัย เป็นต้น 

บทวิเคราะห์ เนื่องจากการกำกับดูแลในเรื่องขอบเขตงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบของ Platform 
operator เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้การซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและเป็นการ
คุ้มครองผู้ใช้ไฟฟ้า จึงควรอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 50 
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และ 51 แก้ไขระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานว่าด้วยการขอรับใบอนุญาตฯ เพื่อกำหนดขอบเขต
งาน หน้าที ่ความรับผิดชอบของ Platform operator ให้ชัดเจน 
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7.4.2 ข้อกำหนดที่ใช้บังคับสำหรับทุกรูปแบบธุรกิจที่นำเสนอ 

7.4.2.1 การประเมินทางเทคนิค (Technical Evaluation) 

การประเมินทางเทคนิค (Technical Evaluation) เป็นการประเมินเพื่อกำหนดเพดานสูงสุดที่  
Prosumer จะสามารถเสนอขายไฟฟ้าได้ โดยตัวกลางที่ทำหน้าที่บริหารโครงการจะต้องมีขั้นตอนปฏิบัติที่ใช้
หลักเกณฑ์ทางวิศวกรรมหรือหลักเกณฑ์ที่ยอมรับได้เป็นที่สากลพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างกำลังการผลิต
ติดตั้ง และรูปแบบการใช้ไฟฟ้าฐาน (Baseline Consumption) ของ Prosumer โดยต้องคำนึงถึงปัจจัยด้าน
ฤดูกาลด้วย 

ในการกำกับดูแลการประเมินทางเทคนิค (Technical Evaluation) นั ้นมีประเด็นกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 4 ประการคือ 

1. ข้อกำหนดให้มีการประเมินทางเทคนิค (Technical Evaluation) 

2. ข้อกำหนดคุณสมบัติของผู้ประเมินเชิงเทคนิค 

3. การเข้าถึงข้อมูลระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตัง้ 

4. การเข้าถึงข้อมูลประวัติการใช้ไฟฟ้า 

จากการศึกษาทบทวนกฎหมายในหัวข้อ 7.1 นั้นสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี ้

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 1. ข้อกำหนดให้มีการประเมินทางเทคนิค (Technical Evaluation) 

กฏหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

▪ ในปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายกำหนดให้มีการประเมินทางเทคนิค (Technical Evaluation) เพื่อ
กำหนดเพดานสูงสุดที่ Prosumer จะสามารถเสนอขายไฟฟ้าได ้

▪ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 11 ให้อำนาจ กกพ. ออก
ระเบียบกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงานในหลายๆ ด้านอาทิเช่น การกําหนดมาตรการเพื่อให้เกิดความ
มั่นคงและเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า การกํากับดูแลมาตรฐานและคุณภาพในการให้บริการ รวมทั้งมาตรการใน
การคุม้ครองผู้ใช้พลังงาน เป็นต้น 

บทวิเคราะห์ เพื่อให้การบริหารสมดุลในระบบไฟฟ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กกพ. จึงควรใช้
อำนาจตามมาตรา 11 ออกระเบียบกำหนดให้การซื้อขายไฟฟ้าโดย Prosumer แบบ P2P มีการประเมินทาง
เทคนิค (Technical Evaluation)  

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 2. ข้อกำหนดคุณสมบัติของผู้ประเมินเชิงเทคนิค 

กฏหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

▪ ในปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายกำหนดคุณสมบัติของผู้ประเมินเชิงเทคนิคที่จะทำการประเมินเชิง
เทคนิคเพื่อกำหนดเพดานสูงสุดที่ Prosumer จะสามารถเสนอขายไฟฟ้าได ้ 
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▪ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 11 ให้อำนาจ กกพ. ออก
ระเบียบกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงานในหลายๆ ด้านอาทิเช่น การกําหนดมาตรการเพื่อให้เกิดความ
มั่นคงและเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า การกํากับดูแลมาตรฐานและคุณภาพในการให้บริการ รวมทั้งมาตรการใน
การคุม้ครองผู้ใช้พลังงาน เป็นต้น 

บทวิเคราะห์ เพื่อให้การบริหารสมดุลในระบบไฟฟ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กกพ. จึงควรใช้
อำนาจตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 11 ออกระเบียบกำหนดคุณสมบัติ
ของผู้ประเมินเชิงเทคนิคที่จะทำการประเมินเชิงเทคนิคสำหรับการซื้อขายไฟฟ้าโดย Prosumer แบบ P2P  

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 3. การเข้าถึงข้อมูลระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้ง 

กฏหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

▪ ในปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายเฉพาะอนุญาตให้ตัวกลางการซื้อขายไฟฟ้าโดย Prosumer แบบ 
P2P เข้าถึงข้อมูลระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดต้ังของ Prosumer 

▪ พระราชบัญญัติคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 19 วรรคหนึ่ง กำหนดให้ ผู้
ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะกระทำการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้หากเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลไม่ได้ให้ความยินยอมไว้ก่อนหรือในขณะนั้น เว้นแต่บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น
บัญญัติให้กระทำได ้

▪ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 19 วรรคสอง กำหนดให้ การขอ
ความยินยอมต้องทำโดยชัดแจ้ง เป็นหนังสือหรือทำโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่โดยสภาพไม่อาจขอ
ความยินยอมด้วยวิธีการดังกล่าวได ้

▪ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 19 วรรคสาม กำหนดว่า ในการ
ขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องแจ้งวัตถุประสงค์ของการเก็ บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปด้วย และการขอความยินยอมนั้นต้องแยกส่วนออกจากข้อความ
อื่นอย่างชัดเจน มีแบบหรือข้อความที่เข้าถึงได้ง่ายและเข้าใจได้ รวมทั้งใช้ภาษาที่อ่านง่าย และไม่เป็นการ
หลอกลวงหรือทำให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเข้าใจผิดในวัตถุประสงค์ดังกล่าว 

▪ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 19 วรรคสี่ กำหนดว่า ในการเข้า
ทำสัญญาซึ่งรวมถึงการให้บริการใด ๆ ต้องไม่มีเงื่อนไขในการให้ความยินยอมเพื่อเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่มีความจำเป็นหรือเกี่ยวข้องสำหรับการเข้าทำสัญญาซึ่งรวมถึงการให้บริการนั้น ๆ 

▪ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 21 กำหนดว่า ผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลต้องทำการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลไว้ก่อนหรือในขณะที่เก็บรวบรวม 

▪ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 79 กำหนดโทษกรณีผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดย
ประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นเกิดความเสียหาย เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือได้รับความอับอาย ต้อง
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ระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หรือเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิ
ควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้าน
บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

▪ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 83 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใด
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 21 ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกินสามล้านบาท 

▪ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 11 ให้อำนาจ กกพ. ออก
ระเบียบกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงานในหลายๆ ด้านอาทิเช่น การกําหนดมาตรการเพื่อให้เกิดความ
มั่นคงและเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า การกํากับดูแลมาตรฐานและคุณภาพในการให้บริการ รวมทั้งมาตรการใน
การคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน เป็นต้น 

บทวิเคราะห์ เนื่องจากข้อมูลระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งเป็นข้อมูลสำคัญที่ใช้ใน
การประเมินทางเทคนิคเพื่อกำหนดเพดานสูงสุดที่  Prosumer จะสามารถเสนอขายไฟฟ้าได้ กกพ. จึงควร
อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 11 ออกระเบียบกำหนดให้ 
Prosumer ที่จะเข้าร่วมการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P ต้องยินยอมให้ตัวกลางในการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P 
เข้าถึงข้อมูลระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งของตน โดยข้อกำหนดดังกล่าวต้องสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ด้วย โดยการขอความยินยอมต้องทำโดยชัดแจ้ง ต้องแจ้ง
วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลด้วย ต้องไม่มีเงื่อนไขในการให้ความยินยอม
เพื่อเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่มีความจำเป็นหรือเกี่ยวข้องสำหรับการเข้าทำสัญญาซึ่ง
รวมถึงการให้บริการนั้น ๆ ต้องทำการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้ง
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้ก่อนหรือในขณะที่เก็บรวบรวม  

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 4. การเข้าถึงข้อมูลประวัติการใช้ไฟฟ้า 

กฏหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

▪ ในปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดให้ DSO อนุญาตให้ตัวกลางการซื้อขายไฟฟ้าโดย 
Prosumer แบบ P2P เข้าถึงข้อมูลประวัติการใช้ไฟฟ้าของ Prosumer 

▪ พระราชบัญญัติคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 19 วรรคหนึ่ง กำหนดให้ ผู้
ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะกระทำการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้หากเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลไม่ได้ให้ความยินยอมไว้ก่อนหรือในขณะนั้น เว้นแต่บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น
บัญญัติให้กระทำได ้

▪ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 19 วรรคสอง กำหนดให้ การขอ
ความยินยอมต้องทำโดยชัดแจ้ง เป็นหนังสือหรือทำโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่โดยสภาพไม่อาจขอ
ความยินยอมด้วยวิธีการดังกล่าวได ้

▪ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 19 วรรคสาม กำหนดว่า ในการ
ขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องแจ้งวัตถุประสงค์ของการเก็บ
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รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปด้วย และการขอความยินยอมนั้นต้องแยกส่วนออกจากข้อความ
อื่นอย่างชัดเจน มีแบบหรือข้อความที่เข้าถึงได้ง่ายและเข้าใจได้ รวมทั้งใช้ภาษาที่อ่านง่าย และไม่เป็นการ
หลอกลวงหรือทำให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเข้าใจผิดในวัตถุประสงค์ดังกล่าว 

▪ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 19 วรรคสี่ กำหนดว่า ในการเข้า
ทำสัญญาซึ่งรวมถึงการให้บริการใด ๆ ต้องไม่มีเงื่อนไขในการให้ความยินยอมเพื่อเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่มีความจำเป็นหรือเกี่ยวข้องสำหรับการเข้าทำสัญญาซึ่งรวมถึงการให้บริการนั้น ๆ 

▪ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 21 กำหนดว่า ผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลต้องทำการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลไว้ก่อนหรือในขณะที่เก็บรวบรวม 

▪ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 79 กำหนดโทษกรณีผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดย
ประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นเกิดความเสียหาย เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือได้รับความอับอาย ต้อง
ระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หรือเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิ
ควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้าน
บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

▪ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 83 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใด
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 21 ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกินสามล้านบาท 

▪ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 11 ให้อำนาจ กกพ. ออก
ระเบียบกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงานในหลายๆ ด้านอาทิเช่น การกําหนดมาตรการเพื่อให้เกิดความ
มั่นคงและเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า การกํากับดูแลมาตรฐานและคุณภาพในการให้บริการ รวมทั้งมาตรการใน
การคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน เป็นต้น 

บทวิเคราะห์ เนื่องจากข้อมูลประวัติการใช้ไฟฟ้าของ Prosumer เป็นข้อมูลสำคัญที่ใช้ในการ
ประเมินทางเทคนิคเพื่อกำหนดเพดานสูงสุดที่  Prosumer จะสามารถเสนอขายไฟฟ้าได้ กกพ. จึงควรอาศัย
อำนาจตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 11 ออกระเบียบกำหนดให้ 
Prosumer ที่จะเข้าร่วมการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P ต้องยินยอมให้ DSO เปิดเผยข้อมูลประวัติการใช้ไฟฟ้าของ 
Prosumer ให้ตัวกลางการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P และ DSO จะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลประวัติ
การใช้ไฟฟ้าของ Prosumer เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์เพื่อประเมินทางเทคนิคเพื่อ
กำหนดเพดานสูงสุดที่ Prosumer จะสามารถเสนอขายไฟฟ้าได้ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  

7.4.2.2 สมาร์ทมิเตอร์ 

สมาร์ทมิเตอร์ (Smart Meter) คือ มาตรวัดพลังงานไฟฟ้าชนิดใหม่ที่ถูกพัฒนามาเพื่อแทนที่มาตร
พลังงานแบบเดิมที่มีอยู ่(แบบจานหมุน) โดยการอ่านค่าพลังงานไฟฟ้าที่ถูกใช้ไปด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์และส่ง
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ข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลไปที่ระบบควบคุม (Control System) สมาร์ทมิเตอร์สามารถติดต่อสื่อสารโดยตรงกับ
ระบบควบคุมได้บ่อยเท่าที่ต้องการ โดยไม่จำเป็นต้องส่งพนักงานมาเพื่ออ่านค่าหน่วยไฟฟ้าเดือนละครั้งแบบ
ปัจจุบัน ดังนั้นผู้ขายไฟฟ้าและผู้ใช้ไฟฟ้าจะสามารถอ่าน หรือคำนวณค่าใช้จ่ายของการใช้พลังงานได้เสมอ 
[341]  

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 1. ข้อกำหนดให้ Prosumer ต้องติดตั้งสมาร์ทมิเตอร์ (Smart Meter) 

กฏหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

▪ ในปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายกำหนดให้ Prosumer ที่จะซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P ต้องติดต้ังสมาร์ท
มิเตอร์ (Smart Meter) แต่มีประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง ประกาศเชิญชวนการรับซื้อ
ไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาสำหรับภาคประชาชนประเภทบ้านอยู่
อาศัย พ.ศ.2562 ข้อ 11 กำหนดให้ ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากที่ผ่านการพิจารณาจะต้องมาติดต่อการไฟฟ้า
ฝ่ายจำหน่าย ภายในระยะเวลาที่การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายกำหนด เพื่อเปลี่ยนเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าเป็นประเภท
ดิจิทัล โดยตามเอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 3 ระบุค่าใช้จ่ายด้านเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า 10,000 บาท 

▪ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 11 ให้อำนาจ กกพ. ออก
ระเบียบกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงานในหลายๆ ด้านอาทิเช่น การกําหนดมาตรการเพื่อให้เกิดความ
มั่นคงและเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า การกํากับดูแลมาตรฐานและคุณภาพในการให้บริการ รวมทั้งมาตรการใน
การคุม้ครองผู้ใช้พลังงาน เป็นต้น 

บทวิเคราะห์ เนื่องจากการติดตั้งสมาร์ทมิเตอร์ (Smart Meter) เป็นสิ่งสำคัญในการซื้อขายไฟฟ้า
ของ Prosumer แบบ P2P กกพ. จึงควรอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 
2550 มาตรา 11 ออกระเบียบกำหนดให้ Prosumer ต้องติดต้ังสมาร์ทมิเตอร ์(Smart Meter) ทั้งนี้เทียบเคียง
กับประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง ประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดต้ังบนหลังสำหรับภาคประชาชนประเภทบ้านอยู่อาศัย พ.ศ.2562 ข้อ 11 

7.4.2.3 การจัดส่งข้อมูลกำลังการผลิต ประมาณการผลิต และข้อมูลธุรกรรมการซื้อขายไฟฟ้า 

ในการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ตัวกลางมีหน้าที่ที่จะต้องจัดส่งข้อมูลกำลังการผลิต 
ประมาณการผลิต และข้อมูลธุรกรรมการซื้อขายไฟฟ้า ให้แก่ กฟน. หรือ กฟภ. ในรูปแบบ คุณภาพ และกรอบ
เวลาที่ตกลงร่วมกันกับ กฟน. หรือ กฟภ. เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนการรักษาสมดุลของระบบไฟฟ้า 

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 1. ข้อกำหนดให้ ตัวกลาง จัดส่งข้อมูลกำลังการผลิต ประมาณการผลิต 
และข้อมูลธุรกรรมการซื้อขายไฟฟ้าให้แก่ กฟน. หรือ กฟภ.  

กฏหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

▪  ในปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดให้ ตัวกลาง ในการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer 
แบบ P2P จัดส่งข้อมูลกำลังการผลิต ประมาณการผลิต และข้อมูลธุรกรรมการซื้อขายไฟฟ้าให้แก่ กฟน. หรือ 
กฟภ. 
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▪ พระราชบัญญัติคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 19 วรรคหนึ่ง กำหนดให้ ผู้
ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะกระทำการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้หากเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลไม่ได้ให้ความยินยอมไว้ก่อนหรือในขณะนั้น เว้นแต่บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น
บัญญัติให้กระทำได ้

▪ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 19 วรรคสอง กำหนดให้ การขอ
ความยินยอมต้องทำโดยชัดแจ้ง เป็นหนังสือหรือทำโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่โดยสภาพไม่อาจขอ
ความยินยอมด้วยวิธีการดังกล่าวได ้

▪ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 19 วรรคสาม กำหนดว่า ในการ
ขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องแจ้งวัตถุประสงค์ของการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปด้วย และการขอความยินยอมนั้นต้องแยกส่วนออกจากข้อความ
อื่นอย่างชัดเจน มีแบบหรือข้อความที่เข้าถึงได้ง่ายและเข้าใจได้ รวมทั้งใช้ภาษาที่อ่านง่าย และไม่เป็นการ
หลอกลวงหรือทำให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเข้าใจผิดในวัตถุประสงค์ดังกล่าว 

▪ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 19 วรรคสี่ กำหนดว่า ในการเข้า
ทำสัญญาซึ่งรวมถึงการให้บริการใด ๆ ต้องไม่มีเงื่อนไขในการให้ความยินยอมเพื่อเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่มีความจำเป็นหรือเกี่ยวข้องสำหรับการเข้าทำสัญญาซึ่งรวมถึงการให้บริการนั้น ๆ 

▪ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 21 กำหนดว่า ผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลต้องทำการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลไว้ก่อนหรือในขณะที่เก็บรวบรวม 

▪ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 79 กำหนดโทษกรณีผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดย
ประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นเกิดความเสียหาย เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือได้รับความอับอาย ต้อง
ระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หรือเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิ
ควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้าน
บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

▪ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 83 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใด
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 21 ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกินสามล้านบาท 

▪ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 11 ให้อำนาจ กกพ. ออก
ระเบียบกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงานในหลายๆ ด้านอาทิเช่น การกําหนดมาตรการเพื่อให้เกิดความ
มั่นคงและเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า การกํากับดูแลมาตรฐานและคุณภาพในการให้บริการ รวมทั้งมาตรการใน
การคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน เป็นต้น 

บทวิเคราะห์ เพื่อให้การวางแผนการรักษาสมดุลของระบบไฟฟ้าเป็นไปด้วยความถูกต้อง กกพ. จึง
ควรอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 11 ออกระเบียบ
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กำหนดให้ Prosumer ที่จะเข้าร่วมการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P ต้องยินยอมให้ตัวกลางการซื้อขายไฟฟ้าของ 
Prosumer แบบ P2P เปิดเผยข้อมูลกำลังการผลิต ประมาณการผลิต และข้อมูลธุรกรรมการซื้อขายไฟฟ้า
ให้แก่ กฟน. หรือ กฟภ. และตัวกลางจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลกำลังการผลิต ประมาณการผลิต และข้อมูล
ธุรกรรมการซื้อขายไฟฟ้าเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวาง
แผนการรักษาสมดุลของระบบไฟฟ้า ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 
2562  

7.4.2.4 ความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือของธุรกรรมทางการเงิน 

ในการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ธุรกรรมทางการเงินจะต้องมีความโปร่งใส ยุติธรรม
และเชื ่อถ ือได้  (Financial Transparency & Trustworthy) เพื ่อเป็นการคุ ้มครองสิทธิประโยชน์ของ 
Prosumer และผู้ใช้ไฟฟ้าที่เข้าร่วมธุรกรรมซื้อขายไฟฟ้ากับตัวกลาง 

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 1. ข้อกำหนดให้ตัวกลางแสดงหลักฐานแสดงศักยภาพทางการเงิน (เกณฑ์
คุณสมบัติด้านความน่าเชื่อถือด้านการเงิน) 

กฏหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

▪ ระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานว่าด้วยการขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตการ
ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ข้อ 4 ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้
ประสงค์จะประกอบกิจการพลังงาน (ทุกประเภท) ไว้ว่า ต้องมีศักยภาพทางการเงินและทางเทคนิคเพียง
พอที่จะกอสร้างและดําเนินกิจการพลังงาน และภายในระยะเวลาสามปีย้อนหลังก่อนปีที่ยื่นคําขอจนถึงวันที่
ได้รับใบอนุญาตต้องไม่มีประวัติเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือเป็นบุคคลล้มละลาย 

บทวิเคราะห์ ระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานว่าด้วยการขอรับใบอนุญาตฯ ได้
กำหนดให้ผู้ประสงค์จะประกอบกิจการพลังงาน (ทุกประเภท) ต้องมีศักยภาพทางการเงินจึงไม่จำเป็นต้องมี
การแก้ไขหรือร่างกฎหมายขึ้นใหม่ในประเด็นนี้แต่อย่างใด 

7.4.2.5 การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection) 

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection) ของทั้ง Prosumer และ ผู้ใช้ไฟฟ้า เพื่อป้องกัน
การล่วงละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือความเสียหายให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคล โดยตัวกลางจะต้องปฏิบัติตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด 

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection) นั้นมีประเด็นกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2 ประการคือ 

1. ข้อกำหนดให้เจ้าของข้อมูลต้องให้ความยินยอม 

2. ข้อกำหนดให้ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลต้องรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล 

จากการศึกษาทบทวนกฎหมายในหัวข้อ 7.1 นั้นสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี ้

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 1. ข้อกำหนดให้เจ้าของข้อมูลต้องให้ความยินยอม 

กฏหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
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▪ ในปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดให้ Prosumer ต้องให้ความยินยอมไว้ก่อนหรือใน
ขณะที่ตัวกลางการซื้อขายไฟฟ้าโดย Prosumer แบบ P2P จะกระทำการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลของ Prosumer 

▪ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 19 วรรคหนึ่ง ผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลจะกระทำการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้
ให้ความยินยอมไว้ก่อนหรือในขณะนั้น 

▪ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 19 วรรคสอง กำหนดให้ การขอ
ความยินยอมต้องทำโดยชัดแจ้ง เป็นหนังสือหรือทำโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่โดยสภาพไม่อาจขอ
ความยินยอมด้วยวิธีการดังกล่าวได ้

▪ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 19 วรรคสาม กำหนดว่า ในการ
ขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องแจ้งวัตถุประสงค์ของการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปด้วย และการขอความยินยอมนั้นต้องแยกส่วนออกจากข้อความ
อื่นอย่างชัดเจน มีแบบหรือข้อความที่เข้าถึงได้ง่ายและเข้าใจได้ รวมทั้งใช้ภาษาที่อ่านง่าย และไม่เป็นการ
หลอกลวงหรือทำให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเข้าใจผิดในวัตถุประสงค์ดังกล่าว 

▪ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 19 วรรคสี่ กำหนดว่า ในการเข้า
ทำสัญญาซึ่งรวมถึงการให้บริการใด ๆ ต้องไม่มีเงื่อนไขในการให้ความยินยอมเพื่อเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่มีความจำเป็นหรือเกี่ยวข้องสำหรับการเข้าทำสัญญาซึ่งรวมถึงการให้บริการนั้น ๆ 

▪ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 21 กำหนดว่า ผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลต้องทำการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลไว้ก่อนหรือในขณะที่เก็บรวบรวม 

▪ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 79 กำหนดโทษกรณีผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดย
ประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นเกิดความเสียหาย เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือได้รับความอับอาย ต้อง
ระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หรือเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิ
ควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้าน
บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

▪ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 83 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใด
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 21 ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกินสามล้านบาท 

บทวิเคราะห์ แม้ว่าในปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดให้ Prosumer ต้องให้ความยินยอมไว้
ก่อนหรือในขณะที่ตัวกลางการซื้อขายไฟฟ้าโดย Prosumer แบบ P2P จะกระทำการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ Prosumer แต่ก็มีพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้มี
ข้อกำหนดในเรื่องความยินยอมให้เจ้าของข้อมูลอยู่แล้ว จึงไม่จำเป็นจำเป็นต้องมีการแก้ไขหรือร่างกฎหมายขึ้น
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ใหม่ในประเด็นนี้แต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม ในอนาคต หาก กกพ. ออกข้อกำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคล ข้อกำหนดน้ันก็จะต้องสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 2. ข้อกำหนดให้ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลต้องรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ
ข้อมูล 

กฏหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

▪ ในปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดให้ ตัวกลางการซื้อขายไฟฟ้าโดย Prosumer แบบ 
P2P ต้องรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของ Prosumer 

▪ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 37 (1) กำหนดให้ ผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลมีหน้าที่จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ 
เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ และต้องทบทวน
มาตรการดังกล่าวเมื่อมีความจำเป็นหรือเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม 

▪ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 37 (2) กำหนดว่า ในกรณีที่ต้อง
ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ควบคุมข้อมูลสว่นบุคคลต้องดำเนินการเพื่อป้องกันมิให้ผู้
นั้นใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ 

▪ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 37 (3) กำหนดให้ ผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลต้องจัดให้มีระบบการตรวจสอบเพื่อดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อพ้นกำหนด
ระยะเวลาการเก็บรักษา หรือที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเกินความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ส่วนบุคคลนั้น หรือตามที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลร้องขอ หรือที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ถอนความยินยอม 

▪ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 83 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใด
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 37 ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกินสามล้านบาท 

บทวิเคราะห์ แม้ว่าในปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดให้ ตัวกลางการซื้อขายไฟฟ้าโดย 
Prosumer แบบ P2P ต ้องร ักษาความมั ่นคงปลอดภัยของข้อม ูลส ่วนบุคคลของ Prosumer แต่ก ็มี
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้มีข้อกำหนดในเรื่องรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ
ข้อมูลโดยผู้ควบคุมข้อมูลอยู่แล้ว จึงไม่จำเป็นจำเป็นต้องมีการแก้ไขหรือร่างกฎหมายขึ้นใหม่ในประเด็นนี้ แต่
อย่างใด อย่างไรก็ตาม ในอนาคต หาก กกพ. ออกข้อกำหนดให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ข้อกำหนด
นั้นก็จะต้องสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ในเรื่องรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของข้อมูล 
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7.4.3 ข้อกำหนดที่ใช้บังคับเฉพาะแต่ละรูปแบบธุรกิจที่นำเสนอ 

7.4.3.1 ขอบเขตพื้นที่ 

จากผลการศึกษารูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P ที่มีความเป็นไปได้ในบริบทการดำเนินกิจการ
ไฟฟ้าของประเทศไทย ในบทที่ 6 สถาบันฯ จำแนกขอบเขตพื้นที่ดำเนินการของการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P 
เป็น 3 ลักษณะ คือ ชุมชนขนาดเล็ก ชุมชนขนาดกลาง และชุมชนขนาดใหญ่ โดยขอบเขตพื้นที่ในที่นี้มิได้
แบ่งแยกตามความหนาแน่นของประชากร แต่เป็นการแบ่งเขตเชิงเทคนิคในระบบจ่ายหรือจำหน่ายกำลังไฟฟ้า 
(Distribution Systems)  

1. ชุมชนขนาดเล็ก ขอบเขตธุรกรรม P2P เป็นการซื้อขายระหว่างคู่สัญญาที่อยู่ในระดับหม้อแปลง
จำหน่าย (Distribution Transformer) เดียวกัน 

2. ชุมชนขนาดกลาง ขอบเขตธุรกรรม P2P เป็นการซื้อขายระหว่างคู่สัญญาที่อยู่ในระดับสาย
จำหน่ายแรงสูง (Primary Distribution Line) หรือสายป้อนปฐมภูมิ (Primary Feeder) หรือสายป้อนแรงสูง 
(High Tension Feeder) เดียวกัน 

3. ชุมชนขนาดใหญ่ ขอบเขตธุรกรรม P2P เป็นการซื้อขายระหว่างคู่สัญญาที่อยู่คนละสถานีไฟฟ้า
ย่อยจำหน่าย (Secondary Substation) เดียวกัน 

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 1. ข้อกำหนดคุณสมบัติด้านขอบเขตพื้นที่ 

กฏหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

▪ ระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานว่าด้วยการขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตการ
ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที ่3 พ.ศ. 2560 ข้อ 4 กำหนดคุณสมบัติของผู้ประสงค์
จะประกอบกิจการพลังงาน (ทุกประเภท) ไว้ แต่ไม่มีการกำหนดคุณสมบัติด้านขอบเขตพื้นที่ของการซื้อขาย
ไฟฟ้าแบบ P2P ไว้โดยเฉพาะ 

บทวิเคราะห์ เพื่อให้การซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P เป็นไปอย่างเหมาะสมตามรูปแบบ
ต่างๆ ที่ต้องมีความแตกต่างกันตามขอบเขตของพื้นที่  กกพ. ควรมีการแก้ไขระเบียบคณะกรรมการกํากับ
กิจการพลังงานว่าด้วยการขอรับใบอนุญาตฯ เพื่อกำหนดคุณสมบัติด้านขอบเขตพื้นที่ของผู้ประสงค์จะ
ประกอบกิจการพลังงาน แบบ P2P 

7.4.3.2 ประเภทตัวกลางและทางเลือกในการซื้อไฟฟ้า 

การดำเนินธุรกรรมซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P ให้ประสบความสำเร็จนั้น ตัวกลาง (Intermediary) ที่
ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารโครงการนั้นเป็นองค์ประกอบที่สำคัญแห่งความสำเร็จ  โดยตัวกลางจะต้องมีวิธีการ
บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีการวางแผนดำเนินงานอย่างรัดกุม สามารถควบคุมให้ Prosumer ที่เข้าร่วม
โครงการส่งมอบไฟฟ้าได้ตามเงื่อนไข บริหารธุรกรรมการซื้อขายให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม โดยผลการศึกษา
รูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P ที่มีความเป็นไปได้ในบริบทการดำเนินกิจการไฟฟ้าของประเทศไทย ในบท
ที่ 6 สถาบันฯ จำแนกประเภทตัวกลางไว้ได้แก่ 
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กฟผ. ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลระบบส่งกำลังไฟฟ้า หรือที่เรียกว่า Transmission System Operator 

กฟน. และ กฟภ. ทำหน้าที่เป็นผู ้ดูแลระบบจำหน่ายกำลังไฟฟ้า หรือที่เรียกว่า Distribution 
System Operator 

และRetailer Agent หรือ Platform operator ซึ ่งเป็นผู้เล่นใหม่ในตลาดที่ไม่เคยมีมาก่อนใน
ประเทศไทย 

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 1. สิทธิในการเปลี่ยน Agent หรือ Platform operator 

กฏหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

▪  ในปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายกำกับดูแล สิทธิในการเปลี่ยน Agent หรือ Platform operator 
ของ Prosumer และผู้ใช้ไฟฟ้า 

▪ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 11 ให้อำนาจ กกพ. ออก
ระเบียบกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงานในหลายๆ ด้านอาทิเช่น การกําหนดมาตรการเพื่อให้เกิดความ
มั่นคงและเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า การกํากับดูแลมาตรฐานและคุณภาพในการให้บริการ รวมทั้งมาตรการใน
การคุม้ครองผู้ใช้พลังงาน เป็นต้น 

บทวิเคราะห์ เพื่อให้การซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P เป็นไปด้วยการแข่งขันอย่างเป็น
ธรรมและเป็นการคุ้มครองผู้ใช้ไฟฟ้า กกพ. จึงควรอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
พลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 11 ออกระเบียบกำหนดสิทธิในการเปลี่ยน Agent หรือ Platform operator 
ของ Prosumer และผู้ใช้ไฟฟ้า 

7.4.3.3 ระบบกักเก็บพลังงาน 

การติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานเป็นเครื ่องมือสำคัญที่ใช้บรรเทาปัญหาความไม่สม่ำเสมอของ
กำลังไฟฟ้าที่ได้จากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เพื่อให้มีความผันผวนของกระแสไฟฟ้าน้อยลงและ
สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้มั่นคงยิ่งขึ้น 

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 1. การติดตั้งระบบกักเก็บพลังงาน 

กฏหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

▪  ในปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายกำกับดูแลการติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานสำหรับการซื้อขายไฟฟ้า
ของ Prosumer แบบ P2P 

▪ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 11 ให้อำนาจ กกพ. ออก
ระเบียบกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงานในหลายๆ ด้าน อาทิเช่น การกําหนดมาตรการเพื่อให้เกิดความ
มั่นคงและเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า การกํากับดูแลมาตรฐานและคุณภาพในการให้บริการ รวมทั้งมาตรการใน
การคุม้ครองผู้ใช้พลังงาน เป็นต้น 
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บทวิเคราะห์ เพื ่อให้การซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ไม่ก่อให้เกิดปัญหาความไม่
สม่ำเสมอของกำลังไฟฟ้าที่ได้จากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เพื่อให้มีความผันผวนของกระแสไฟฟ้า
น้อยลงและสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้มั ่นคงยิ่งขึ ้น  กกพ. จึงควรอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 11 ออกระเบียบกำหนดหลักเกณฑ์การติดตั้งระบบกักเก็บ
พลังงานสำหรับการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าสำหรับ 
Prosumer แบบ P2P ที่เสนอ 

7.4.3.4 ข้อกำหนดในการเป็น Microgrid 

ผลการศึกษารูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P ที่มีความเป็นไปได้ในบริบทการดำเนินกิจการไฟฟ้า
ของประเทศไทย ในบทที่ 6 สถาบันฯ เห็นว่า เพิ่มขอบเขตอำนาจดำเนินการให้กลุ่มไมโครกริด ซึ่งเป็นกลุ่มที่มี
ศักยภาพในการบริหารพลังงานในระดับที่ค่อนข้างสูงให้สามารถทำธุรกรรมซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P ได ้โดยแบ่ง
รูปแบบธุรกิจเป็น 2 ลักษณะตามประเภทตัวกลางที่บริหารโครงการ คือ 

1. รูปแบบที่บริหารงานโดย Retailer ซึ่งเรียกว่า “Microgrid - Retailer”  

2. รูปแบบที่บริหารงานโดย Agent ซึ่งเรียกว่า “Microgrid - Agent” โดยที่ Agent จะเป็นผู้
ประสานงานกับ Retailer ในส่วนการจัดหาพลังงานไฟฟ้าให้เพียงพอกับความต้องการ การส่งข้อมูลให้ 
Retailer ประกอบการบริหารสมดุลพลังงาน และ การจัดทำบิลค่าไฟฟ้า 

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 1. การเป็น Microgrid บริหารโดย Retailer หรือ Agent 

กฏหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

▪ ในปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายรองรับการเป็น Microgrid บริหารโดย Retailer หรือ Agent 

▪ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 11 ให้อำนาจ กกพ. ออก
ระเบียบกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงานในหลายๆ ด้านอาทิเช่น การกําหนดมาตรการเพื่อให้เกิดความ
มั่นคงและเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า การกํากับดูแลมาตรฐานและคุณภาพในการให้บริการ รวมทั้งมาตรการใน
การคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน เป็นต้น 

บทวิเคราะห์ เพื่อรองรับรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ประเภท Microgrid - 
Retailer และ Microgrid - Agent กกพ. จึงควรอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน 
พ.ศ. 2550 มาตรา 11 ออกระเบียบกำหนดหลักเกณฑ์การเป็น Microgrid บริหารโดย Retailer หรือ Agent 
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7.4.4 ข้อกำหนดเชิงพาณิชย์ที่เปิดโอกาสให้ผู้บริหารโครงการกำหนดได้ 

7.4.4.1 รูปแบบการบริหารโครงการ 

ในการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ตัวกลางสามารถกำหนดแนวทางการบริหารงานได้
ในรูปแบบต่างๆ เช่น การเป็นผู้รวบรวมกำลังการผลิต หรือ การเป็นสื่อกลางและบริหารธุรกรรมซื้อขายไฟฟ้า 
เป็นต้น โดยสามารถกำหนดเงื่อนไขอื่นเพิ่มเติมได้ในทุกกระบวนการนับตั้งแต่การคัดเลือกผู้ใช้ไฟฟ้า  และ 
Prosumer เข้าร่วมโครงการ ไปจนถึงเงื่อนไขในการชำระเงิน 

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 1. ข้อกำหนดรูปแบบการบริหารโครงการ 

กฏหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

▪ ในปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายกำหนดเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารโครงการของตัวกลางในการซื้อ
ขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P 

▪ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 11 ให้อำนาจ กกพ. ออก
ระเบียบกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงานในหลายๆ ด้านอาทิเช่น การกําหนดมาตรการเพื่อให้เกิดความ
มั่นคงและเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า การกํากับดูแลมาตรฐานและคุณภาพในการให้บริการ รวมทั้งมาตรการใน
การคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน เป็นต้น 

บทวิเคราะห์ แม้ กกพ. จะมีอำนาจตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 
มาตรา 11 ในการกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน แต่รูปแบบการบริหารโครงการของตัวกลางไม่
จำเป็นต้องมีการกำกับดูแล ควรเปิดโอกาสให้ตัวกลางได้กำหนดรูปแบบการดำเนินการด้วยตนเอง เพื่อมีความ
หลากหลายและเป็นการแข่งขันระหว่างกัน  

7.4.4.2 รูปแบบการเสนอขายไฟฟ้าและบริการ 

ในการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ตัวกลางสามารถเสนอขายผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย
ขึ้นกับศักยภาพของตัวกลาง และ/หรือ ประเภทของตัวกลาง โดยรูปแบบผลิตภัณฑ์และบริการที่เสนอขายซึ่ง
จะมีผลต่อโครงสร้างรายได้ที่ตัวกลางจะได้รับในรูปแบบต่างๆ กัน 

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 1. ข้อกำหนดรูปแบบการเสนอขายไฟฟ้าและบริการ 

กฏหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

▪ ในปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายกำหนดเกี่ยวกับรูปแบบการเสนอขายไฟฟ้าและบริการของตัวกลาง
ในการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P  

▪ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 11 ให้อำนาจ กกพ. ออก
ระเบียบกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงานในหลายๆ ด้านอาทิเช่น การกําหนดมาตรการเพื่อให้เกิดความ
มั่นคงและเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า การกํากับดูแลมาตรฐานและคุณภาพในการให้บริการ รวมทั้งมาตรการใน
การคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน เป็นต้น 
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บทวิเคราะห์ แม้ กกพ. จะมีอำนาจตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 
มาตรา 11 ในการกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน แต่รูปแบบการเสนอขายไฟฟ้าและบริการของ
ตัวกลางไม่จำเป็นต้องมีการกำกับดูแล ควรเปิดโอกาสให้ตัวกลางได้กำหนดรูปแบบการเสนอขายไฟฟ้าและ
บริการด้วยตนเอง เพื่อมีความหลากหลายและเป็นการแข่งขันระหว่างกัน  

7.4.4.3 ระบบปฏิบัติการ 

ในการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ตัวกลางสามารถใช้ระบบปฏิบัติการที่หลากหลาย 
โดยสามารถใช้ร่วมกับเทคโนโลย ีBlockchain หรือไม่ก็ได้ 

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 1. ข้อกำหนดระบบปฏิบัติการ 

กฏหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

▪ ในปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายกำหนดเก่ียวกับระบบปฏิบัติการของตัวกลางในการซื้อขายไฟฟ้าของ 
Prosumer แบบ P2P  

▪ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 11 ให้อำนาจ กกพ. ออก
ระเบียบกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงานในหลายๆ ด้านอาทิเช่น การกําหนดมาตรการเพื่อให้เกิดความ
มั่นคงและเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า การกํากับดูแลมาตรฐานและคุณภาพในการให้บริการ รวมทั้งมาตรการใน
การคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน เป็นต้น 

บทวิเคราะห์ แม้ กกพ. จะมีอำนาจตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 
มาตรา 11 ในการกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน แต่ระบบปฏิบัติการของตัวกลางไม่จำเป็นต้องมีการ
กำกับดูแล ควรเปิดโอกาสให้ตัวกลางได้กำหนดระบบปฏิบัติการด้วยตนเอง เพื่อมีความหลากหลายและเป็น
การแข่งขันระหว่างกัน  

7.4.4.4 วิธีการกำหนดราคาซื้อขาย 

ในการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ตัวกลางสามารถใช้หลักเกณฑ์การกำหนดราคา
หลายรูปแบบ เช่น ราคาคงที่ (Fixed Price) หรือ Systematic Margin Price หรือ Market Price หรือ 2nd 
Best Price 

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 1. ข้อกำหนดวิธีการกำหนดราคาซื้อขาย 

กฏหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

▪ ในปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายกำหนดเกี่ยวกับวิธีการกำหนดราคาซื้อขายของตัวกลางในการซื้อ
ขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P  

▪ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 11 ให้อำนาจ กกพ. ออก
ระเบียบกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงานในหลายๆ ด้านอาทิเช่น การกําหนดมาตรการเพื่อให้เกิดความ
มั่นคงและเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า การกํากับดูแลมาตรฐานและคุณภาพในการให้บริการ รวมทั้งมาตรการใน
การคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน เป็นต้น 
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บทวิเคราะห์ แม้ กกพ. จะมีอำนาจตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 
มาตรา 11 ในการกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน แต่วิธีการกำหนดราคาซื้อขายของตัวกลางไม่
จำเป็นต้องมีการกำกับดูแล ควรเปิดโอกาสให้ตัวกลางได้กำหนดวิธีการกำหนดราคาซื้อขายด้วยตนเอง เพื่อมี
ความหลากหลายและเป็นการแข่งขันระหว่างกัน  
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7.4.5 การเข้าร่วมโครงการและนิติกรรม 

7.4.5.1 ช่องทางการเข้าร่วมธุรกรรม 

จากผลการศึกษารูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P ที่มีความเป็นไปได้ในบริบทการดำเนินกิจการ
ไฟฟ้าของประเทศไทย ในบทที่ 6 นั้น ช่องทางการเข้าร่วมธุรกรรมของรูปแบบที่นำเสนอนั้นแตกต่างกันขึ้นอยู่
กับลักษณะจำเพาะของแต่ละรูปแบบ เช่น  

Neighbor Model: Prosumer และผู้ใช้ไฟฟ้าจะต้องจับคู่กันมาก่อนและยื่นคำร้องเข้าร่วมโครงการ
ผ่านช่องทางที่ DSO กำหนด โดยคู่สัญญาต้องส่งรายละเอียดข้อตกลงการซื้อขายไฟฟ้าให้ DSO ประเมินความ
เป็นไปได้เพ่ือการอนุมัติโครงการ 

Community Model: Prosumer และผู้ใช้ไฟฟ้าไม่จำเป็นต้องจับคู่กันมาก่อน โดย Prosumer 
หรือผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถยื่นคำร้องขอเข้าเป็นสมาชิกกับตัวกลางได้โดยตรง ซึ่งหากตัวกลางพิจารณาคุณสมบัติ
ตามหลักเกณฑ์ข้างต้นและอนุมัติให้ Prosumer หรือผู้ใช้ไฟฟ้าเข้าเป็นสมาชิกของตัวกลางได้ ผู้สมัครจะต้อง
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ตัวกลางกำหนดในการจัดส่งข้อมูลต่างๆ การชำระค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) และการติดตั้ง
ระบบซื้อขายไฟฟ้าในอุปกรณ์ตามที่กำหนด เพื่อการตั้งค่าระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลธุรกรรมการซื้อ
ขาย 

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 1. ข้อกำหนดช่องทางการเข้าร่วมธุรกรรม 

กฏหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

▪ ในปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายกำหนดเกี่ยวกับช่องทางการเข้าร่วมธุรกรรมของ Prosumer และ
ผู้ใช้ไฟฟ้าในการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P  

▪ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 11 ให้อำนาจ กกพ. ออก
ระเบียบกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงานในหลายๆ ด้านอาทิเช่น การกําหนดมาตรการเพื่อให้เกิดความ
มั่นคงและเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า การกํากับดูแลมาตรฐานและคุณภาพในการให้บริการ รวมทั้งมาตรการใน
การคุม้ครองผู้ใช้พลังงาน เป็นต้น 

บทวิเคราะห์ แม้ กกพ. จะมีอำนาจตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 
มาตรา 11 ในการกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน แต่ช่องทางการเข้าร่วมธุรกรรมของ Prosumer และ
ผู้ใช้ไฟฟ้าในการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ไม่จำเป็นต้องมีการกำกับดูแล ควรเปิดโอกาสให้
ตัวกลางได้กำหนดช่องทางการเข้าร่วมธุรกรรมด้วยตนเอง เพื่อมีความหลากหลายและเป็นการแข่งขันระหว่าง
กัน  

7.4.5.2 การคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ 

ในการคัดเลือก Prosumer เข้าร่วมโครงการ ตัวกลางจะคัดเลือกจากคุณสมบัติทางเทคนิคของ 
Prosumer โดยพิจารณากำลังการผลิตติดตั้ง (Installed Capacity) เปรียบเทียบกับประวัติการไฟฟ้า (Base 
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Line Consumption) เพื่อกำหนดเพดานการซื้อขายไฟฟ้าให้สอดคล้องกับศักยภาพในการส่งมอบไฟฟ้าได้จริง 
โดยมีตัวอย่างวิธีการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ เช่น 

Neighbor Model: Prosumer และผู้ใช้ไฟฟ้าจะต้องจับคู่กันมาก่อนและยื่นคำร้องเข้าร่วมโครงการ
ผ่านช่องทางที่ DSO กำหนด โดยคู่สัญญาต้องส่งรายละเอียดข้อตกลงการซื้อขายไฟฟ้าให้ DSO ประเมินความ
เป็นไปได้เพ่ือการอนุมัติโครงการ 

Community Model: Prosumer และผู้ใช้ไฟฟ้าไม่จำเป็นต้องจับคู่กันมาก่อน โดย Prosumer 
หรือผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถยื่นคำร้องขอเข้าเป็นสมาชิกกับตัวกลางได้โดยตรง ซึ่งหากตัวกลางพิจารณาคุณสมบัติ
ตามหลักเกณฑ์ข้างต้นและอนุมัติให้ Prosumer หรือผู้ใช้ไฟฟ้าเข้าเป็นสมาชิกของตัวกลางได้ 

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 1. ข้อกำหนดวิธีการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ 

กฏหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

▪ ในปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายกำหนดเก่ียวกับวิธีการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการในการซื้อขายไฟฟ้า
ของ Prosumer แบบ P2P  

▪ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 11 ให้อำนาจ กกพ. ออก
ระเบียบกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงานในหลายๆ ด้านอาทิเช่น การกําหนดมาตรการเพื่อให้เกิดความ
มั่นคงและเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า การกํากับดูแลมาตรฐานและคุณภาพในการให้บริการ รวมทั้งมาตรการใน
การคุม้ครองผู้ใช้พลังงาน เป็นต้น 

บทวิเคราะห์ แม้ กกพ. จะมีอำนาจตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 
มาตรา 11 ในการกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน แต่วิธีการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการในการซื้อขาย
ไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ไม่จำเป็นต้องมีการกำกับดูแล ควรเปิดโอกาสให้ตัวกลางได้กำหนดวิธีการ
คัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการด้วยตนเอง เพื่อมีความหลากหลายและเป็นการแข่งขันระหว่างกัน  

7.4.5.3 นิติกรรม 

ในการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P น้ัน จะมีนิติกรรมอยู่สองประเภทเกิดขึ้น คือ สัญญา
การเข้าร่วมโครงการ/ใช้ Platform และ สัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม P2P โดยรูปแบบของสัญญาจะแตกต่าง
กันตามรูปแบบของการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P โดยจะเป็นการซื้อขายผ่านระบบ Online ที่
จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้น ทำให้รูปแบบนิติกรรมเดิมที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต้องรู้จักกันและจัดทำนิติกรรมเป็น
เอกสารสัญญาซื้อขายไฟฟ้านั้น อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในหลายลักษณะ เช่น ผู้ซื้อผู้ขายไม่จำเป็นต้องรู้จักกัน 
เช่น กรณีของ Blind Bidding หรือ กรณีที่ผู้ซื้อไฟฟ้าเลือกผู้ขายไฟฟ้าโดยพิจารณาจากโปรไฟล์ที่แสดงไว้บน
แพลตฟอร์มเท่านั้น ซึ่งผู้ซื้อขายไม่ต้องเจรจา/จัดทำเอกสารสัญญา แต่ใช้ระบบการจัดทำสัญญาที่เรียกว่า 
Smart Contract ซึ่งเป็นเงื่อนไขมาตรฐานที่กำหนดโดยตัวกลางที่บริหารโครงการ 

ระยะเวลาซื้อขายไฟฟ้า จะมีความยืดหยุ่นมากขึ้น จากเดิมที่สัญญาซื้อขายไฟฟ้าจะเป็นระยะยาว
เท่านั้น แต่ภายใต้การซื้อขายแบบ P2P นั้นคู่สัญญาสามารถระบุกรอบระยะเวลาที่ต้องการซื้อขายกันได้
หลากหลาย เช่น รายเดือน รายวัน รายช่ัวโมง เป็นต้น 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษารูปแบบและการศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ Peer to Peer (P2P) 
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ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 1. แบบมาตรฐานของสัญญา 

กฏหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

▪ ในปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายกำหนดแบบมาตรฐานของสัญญา 

▪ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 91 ให้อำนาจ กกพ. ออก
ประกาศกําหนดแบบมาตรฐานของสัญญาเกี่ยวกับการใหบริการพลังงานได ้

บทวิเคราะห์ เพื ่อเป็นการคุ ้มครอง Prosumer และผู ้ใช ้ไฟฟ้า กกพ. ควรใช้อำนาจตาม
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 91 ออกประกาศกําหนดแบบมาตรฐานของ
สัญญาเกี่ยวกับการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P 

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
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7.4.6 การส่งคำสั่งซื้อขายและประมวลผล 

7.4.6.1 การส่งคำสั่งซื้อขายไฟฟ้า 

ในการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ตัวกลางจะมีการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการใน
การส่งคำสั่งซื้อและคำสั่งขายไฟฟ้าเพื่อให้ Prosumer และผู้ใช้ไฟฟ้าปฎิบัติตาม 

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 1. ข้อกำหนดให้ส่งคำสั่งซื้อคำสั่งขาย 

กฏหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

▪ ในปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายกำกับดูแลการส่งคำสั่งซื้อคำสั่งขาย 

บทวิเคราะห์ กกพ. ไม่จำเป็นต้องออกระเบียบหรือประกาศมากำกับดูแลการการส่งคำสั่งซื้อและ
คำสั่งขายไฟฟ้า ควรเปิดให้โครงการ P2P ต่างๆ กำหนดรูปแบบการส่งคำสั่งซื้อและคำสั่งขายไฟฟ้าเองตาม
หลักการแข่งขันทางการค้า  

7.4.6.2 การกำหนดอัตราค่าบริการ 

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 1. เงื่อนไขในเรื่องอัตราค่าบริการ 

กฏหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

▪ ในปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายกำกับดูแลอัตราค่าบริการการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ 
P2P 

▪ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 65 ให้อำนาจ กกพ. กําหนด
หลักเกณฑ์การกําหนดอัตราค่าบริการของผู้รับใบอนุญาตและประเภท 

บทวิเคราะห์ เพื่อควบคุมการกำหนดอัตราค่าบริการ ค่าธรรมเนียมหรือค่าดำเนินการที่ DSO หรือ
ตัวกลางประเภทต่างๆ ในการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P จะคิดจาก Prosumer หรือ ผู้ใช้ไฟฟ้า 
กกพ. ควรอาศัยอำนาจตาม พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 65 ออกระเบียบ
ควบคุมการกำหนดอัตราค่าบริการชอง DSO และตัวกลางในการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P 

7.4.6.3 อุปกรณ์ประมวลผล 

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 1. ข้อกำหนดด้านคุณสมบัติเชิงเทคนิคของแพลตฟอร์ม 

กฏหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

▪ ในปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายกำหนดด้านคุณสมบัติเชิงเทคนิคของแพลตฟอร์ม 

▪ ระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานว่าด้วยการขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตการ
ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที ่3 พ.ศ. 2560 ข้อ 4 กำหนดคุณสมบัติของผู้ประสงค์
จะประกอบกิจการพลังงาน (ทุกประเภท) ไว้ แต่ไม่มีการกำหนดคุณสมบัติเชิงเทคนิคของแพลตฟอร์มการซื้อ
ขายไฟฟ้าแบบ P2P ไว้โดยเฉพาะ 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
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บทวิเคราะห์ เพื่อให้การให้บริการแพลตฟอร์มการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
กกพ. ควร แก้ไขระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานว่าด้วยการขอรับใบอนุญาตฯ โดยเพิ่มข้อกำหนด
ด้านคุณสมบัติเชิงเทคนิคของแพลตฟอร์ม 

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
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7.4.7 การส่งข้อมูลให้ DSO 

7.4.7.1 ข้อมูลกำลังการผลิตและประมาณการซื้อขาย 

เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลกำลังการผลิตของ Prosumer ที่ทำสัญญาเป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้วและ
มีความเป็นไปได้ว่าจะส่งเข้ามาในระบบไฟฟ้าให้แก่  TSO และ DSO ประกอบการวางแผนบริหารระบบไฟฟ้า 
ตัวกลางต้องส่งข้อมูลของ Prosumer ให้แก่ TSO/ DSO ทราบก่อนที่จะเริ่มทำการซื้อขาย โดยขั้นตอนและ
กรอบเวลาในการนำส่งข้อมูลขึ้นกับข้อตกลงระหว่าง TSO, DSO และ ตัวกลาง  

อย่างไรก็ดี ในกรณีของ Neighbor Model นั ้น DSO เป็นผู้บริหารโครงการเอง ดังนั ้นจึงไม่มี
ขั้นตอนการส่งข้อมูล แต่รูปแบบธุรกิจอื่นอีก 10 รูปแบบนั้นจะต้องมีการส่งข้อมูลให้ TSO/ DSO ทุกกรณี 

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 1. ข้อกำหนดการส่งข้อมูลกำลังการผลิตและประมาณการซื้อขาย 

กฏหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

▪ ในปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายกำหนดให้ตัวกลางในการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ส่ง
ข้อมูลกำลังการผลิตและประมาณการซื้อขาย 

▪ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 19 วรรคหนึ่ง ผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลจะกระทำการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้
ให้ความยินยอมไว้ก่อนหรือในขณะนั้น 

▪ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 19 วรรคสอง กำหนดให้ การขอ
ความยินยอมต้องทำโดยชัดแจ้ง เป็นหนังสือหรือทำโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่โดยสภาพไม่อาจขอ
ความยินยอมด้วยวิธีการดังกล่าวได ้

▪ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 19 วรรคสาม กำหนดว่า ในการ
ขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องแจ้งวัตถุประสงค์ของการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปด้วย และการขอความยินยอมนั้นต้องแยกส่วนออกจากข้อความ
อื่นอย่างชัดเจน มีแบบหรือข้อความที่เข้าถึงได้ง่ายและเข้าใจได้ รวมทั้งใช้ภาษาที่อ่านง่าย และไม่เป็นการ
หลอกลวงหรือทำให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเข้าใจผิดในวัตถุประสงค์ดังกล่าว 

▪ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 19 วรรคสี่ กำหนดว่า ในการเข้า
ทำสัญญาซึ่งรวมถึงการให้บริการใด ๆ ต้องไม่มีเงื่อนไขในการให้ความยินยอมเพื่อเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่มีความจำเป็นหรือเกี่ยวข้องสำหรับการเข้าทำสัญญาซึ่งรวมถึงการให้บริการนั้น ๆ 

▪ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 21 กำหนดว่า ผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลต้องทำการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลไว้ก่อนหรือในขณะที่เก็บรวบรวม 

▪ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 79 กำหนดโทษกรณีผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดย
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ประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นเกิดความเสียหาย เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือได้รับความอับอาย ต้อง
ระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หรือเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิ
ควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้าน
บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

▪ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 83 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใด
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 21 ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกินสามล้านบาท 

▪ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 11 ให้อำนาจ กกพ. ออก
ระเบียบกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงานในหลายๆ ด้านอาทิเช่น การกําหนดมาตรการเพื่อให้เกิดความ
มั่นคงและเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า การกํากับดูแลมาตรฐานและคุณภาพในการให้บริการ รวมทั้งมาตรการใน
การคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน เป็นต้น  

บทวิเคราะห์ เพื่อให้ TSO และ DSO มีข้อมูลกำลังการผลิตของ Prosumer และประมาณการซื้อ
ขายเพื่อประกอบการวางแผนบริหารระบบไฟฟ้า จึงควรอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
พลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 11 ออกระเบียบกำหนดให้ Prosumer ที่จะเข้าร่วมการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P 
ต้องยินยอมให้ตัวกลางในการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ส่งข้อมูลกำลังการผลิตและประมาณการ
ซื ้อขายให้แก่ TSO และ DSO และตัวกลางจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลกำลังการผลิตของ Prosumer และ
ประมาณการซื้อขายเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวางแผน
บริหารระบบไฟฟ้าไฟฟา้ ทั้งนี้เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

7.4.7.2 ข้อมูลการซื้อขาย 

ตัวกลางจะต้องนำส่งสรุปผลการซื้อขายให้แก่ TSO/ DSO ทราบเพื่อทบทวนวางแผนการบริหาร
สมดุลพลังงานไฟฟ้า ณ วันที่ส่งมอบล่วงหน้า รวมทั้งต้องแจ้งให้ Prosumer และ ผู้ใช้ไฟฟ้าทราบผลว่าคำสั่ง
เสนอขายหรือเสนอซื้อนั้นได้รับการจับคู่หรือไม่ด้วย รูปแบบธุรกิจที่นำเสนอทั้งหมด ยกเว้น Neighbor Model 
เท่านั้นที่จะไม่มีขั้นตอนการส่งคำสั่งซื้อขายไฟฟ้าและการนำส่งข้อมูลให้  DSO เพราะ DSO เป็นผู้บริหาร
โครงการเองตามเง่ือนไขการซื้อขายในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่ได้ระบุปริมาณและราคาที่ซื้อขายกันไว้แล้ว 

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 1. ข้อกำหนดให้ส่งข้อมูลการซื้อขายให้ TSO/ DSO 

กฏหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

▪ ในปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายกำหนดให้ตัวกลางต้องส่งข้อมูลการซื้อขายให้ TSO/ DSO 

▪ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 19 วรรคหนึ่ง ผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลจะกระทำการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้
ให้ความยินยอมไว้ก่อนหรือในขณะนั้น 

▪ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 19 วรรคสอง กำหนดให้ การขอ
ความยินยอมต้องทำโดยชัดแจ้ง เป็นหนังสือหรือทำโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่โดยสภาพไม่อาจขอ
ความยินยอมด้วยวิธีการดังกล่าวได ้



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษารูปแบบและการศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ Peer to Peer (P2P) 

 

หน้าที่ 7-133 
 

▪ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 19 วรรคสาม กำหนดว่า ในการ
ขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องแจ้งวัตถุประสงค์ของการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปด้วย และการขอความยินยอมนั้นต้องแยกส่วนออกจากข้อความ
อื่นอย่างชัดเจน มีแบบหรือข้อความที่เข้าถึงได้ง่ายและเข้าใจได้ รวมทั้งใช้ภาษาที่อ่านง่าย และไม่เป็นการ
หลอกลวงหรือทำให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเข้าใจผิดในวัตถุประสงค์ดังกล่าว 

▪ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 19 วรรคสี่ กำหนดว่า ในการเข้า
ทำสัญญาซึ่งรวมถึงการให้บริการใด ๆ ต้องไม่มีเงื่อนไขในการให้ความยินยอมเพื่อเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่มีความจำเป็นหรือเกี่ยวข้องสำหรับการเข้าทำสัญญาซึ่งรวมถึงการให้บริการนั้น ๆ 

▪ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 21 กำหนดว่า ผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลต้องทำการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลไว้ก่อนหรือในขณะที่เก็บรวบรวม 

▪ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 79 กำหนดโทษกรณีผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดย
ประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นเกิดความเสียหาย เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือได้รับความอับอาย ต้อง
ระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หรือเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิ
ควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้าน
บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

▪ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 83 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใด
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 21 ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกินสามล้านบาท 

▪ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 11 ให้อำนาจ กกพ. ออก
ระเบียบกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงานในหลายๆ ด้านอาทิเช่น การกําหนดมาตรการเพื่อให้เกิดความ
มั่นคงและเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า การกํากับดูแลมาตรฐานและคุณภาพในการให้บริการ รวมทั้งมาตรการใน
การคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน เป็นต้น  

บทวิเคราะห์ เพื่อให้ TSO/ DSO ทราบข้อมูลการซื้อขายเพื่อทบทวนวางแผนการบริหารสมดุล 
กกพ. ควรอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 11 ออกระเบียบ
กำหนดให้ Prosumer ที่จะเข้าร่วมการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P ต้องยินยอมให้ตัวกลางส่งคำสั่งซื้อคำสั่งขายให้ 
TSO/ DSO ทราบ และตัวกลางจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลการซื ้อขายเพื ่อวัตถุประสงค์อื ่นนอกเหนือจาก
วัตถุประสงค์เพื ่อเป็นข้อมูลประกอบการทบทวนวางแผนการบริหารสมดุล ทั ้งนี ้เพื ่อให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
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7.4.8 การบริหารพลังงานไฟฟ้าในระบบ 

7.4.8.1 การจัดสรร (Allocate) ไฟฟ้า 

เงื่อนไขสำคัญที่ตัวกลางทุกประเภทจะต้องถือปฏิบัติในการประมวลผลคำสั่งซื้อขายอย่างเคร่งครัด  
คือ การจับคู่คำสั่งซื้อขายจะต้องคำนึงถึงการจัดสรรพลังงานในพื้นที่เป็นลำดับแรก เพื่อลดส่วนสูญเสียในระบบ
ไฟฟ้าลงให้ได้มากที่สุด โดยต้องจับคู่คำสั่งซื้อขายภายในชุมชนให้ได้มากที่สุดก่อนที่จะขยายวงไปสู่ชุมชนอื่นที่
ใกล้เคียง 

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 1. ข้อกำหนดด้านหน้าที่ (ตามแต่ขอบเขตการดำเนินงานของตัวกลาง) 
จัดสรรไฟฟ้าให้ชุมชนก่อนที่จะส่งขายส่วนเกินให้แก่ชุมชนใกล้เคียงที่อยู่ในระดับฟีดเดอร์เดียวกัน 

กฏหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

▪ ในปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายกำหนดให้ตัวกลางต้องจัดสรรไฟฟ้าให้ชุมชนก่อนที่จะส่งขาย
ส่วนเกินให้แก่ชุมชนใกล้เคียง 

▪ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 11 ให้อำนาจ กกพ. ออก
ระเบียบกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงานในหลายๆ ด้านอาทิเช่น การกําหนดมาตรการเพื่อให้เกิดความ
มั่นคงและเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า การกํากับดูแลมาตรฐานและคุณภาพในการให้บริการ รวมทั้งมาตรการใน
การคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน เป็นต้น 

บทวิเคราะห์ เพื่อลดความสูญเสียพลังงานไฟฟ้าจากระยะทางการส่งไฟฟ้า กกพ. ควรอาศัยอำนาจ
ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 11 ออกระเบียบกำหนดให้ ตัวกลางใน
การซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ต้องจัดสรรไฟฟ้าให้ชุมชนก่อนที่จะส่งขายส่วนเกินให้แก่ชุมชน
ใกล้เคียง 

7.4.8.2 ศักยภาพในการจัดหาพลังงานเพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าของลูกค้า 

ในการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P หน้าที่ในการจัดหาพลังงานเพื่อรองรับความต้องการ
ใช้ไฟฟ้าของลูกค้าจะขึ้นอยู่กับขอบเขตการดำเนินงานของตัวกลาง เช่น กรณี Neighbor Model DSO เป็นผู้ที่
มีศักยภาพในการจัดหาไฟฟ้า แต่ในกรณี Community Model Agent จะเป็นผู้ประสานงานกับ Retailer ใน
ส่วนการจัดหาพลังงานไฟฟ้าให้เพียงพอกับความต้องการ และในกรณี Marketplace Model นั้น Platform 
operator จะเป็นผู้ประสานงานกับ Retailer ในส่วนการจัดหาพลังงานไฟฟ้าให้เพียงพอกับความต้องการ 

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 1. ข้อกำหนดด้านหน้าที่ในการจัดหาพลังงานเพื่อรองรับความต้องการใช้
ไฟฟ้าของลูกค้า 

กฏหมาย / ระเบียบ / ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง 

▪ ในปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายด้านหน้าที่ในการจัดหาพลังงานเพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้า
ของลูกค้า 
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▪ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 11 ให้อำนาจ กกพ. ออก
ระเบียบกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงานในหลายๆ ด้านอาทิเช่น การกําหนดมาตรการเพื่อให้เกิดความ
มั่นคงและเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า การกํากับดูแลมาตรฐานและคุณภาพในการให้บริการ รวมทั้งมาตรการใน
การคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน เป็นต้น 

บทวิเคราะห์ เพ ื ่อรองร ับความต้องการใช ้ไฟฟ้าของลูกค้ า กกพ. ควรอาศัยอำนาจตาม
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 11 ออกระเบียบกำหนดด้านหน้าที่ในการ
จัดหาพลังงานเพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าของลูกค้า ตามแต่ขอบเขตการดำเนินงานของตัวกลางแต่ละ
รูปแบบของการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ที่เสนอ 

7.4.8.3 การจัดหาไฟฟ้าเพื่อรักษาสมดุลของระบบ 

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 1. ข้อกำหนดด้านหน้าที่ในการจัดหาพลังงานเพื่อรักษาสมดุลของระบบ 

กฏหมาย / ระเบียบ / ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง 

▪ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 87 กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาต
ที่มีศูนย์ควบคุมระบบโครงข่ายพลังงาน (TSO และ DSO) มีหน้าที่ควบคุมบริหาร และกํากับดูแลให้ระบบ
พลังงานมีความสมดุล มั่นคง มีเสถียรภาพ ประสิทธิภาพ และความน่าเชื่อถือ 

บทวิเคราะห์ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงานได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของ TSO และ 
DSO ในการจัดหาไฟฟ้าเพ่ือรักษาสมดุลของระบบโครงข่ายไฟฟ้า ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีการแก้ไขในเรื่องน้ี 
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7.4.9 ธุรกรรมการชำระเงิน 

7.4.9.1 การเก็บข้อมูลจากมิเตอร์ 

ตามรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ที่เสนอนั้น เนื่องจากยังมีความไม่ชัดเจนใน
หลักเกณฑ์เรื่อง Third Party Access สถาบันฯ จึงกำหนดสมมติฐานว่าหน้าที่ในการเก็บข้อมูลจากมิเตอร์
ยังคงอยู่ในความรับผิดชอบของ DSO โดยการเรียกข้อมูลจากมิเตอร์ผ่านระบบอัตโนมัติเป็นรายช่ัวโมง เพื่อการ
คำนวณมูลค่าธุรกรรมสุทธิเป็นรายเดือน 

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 1. ข้อกำหนดมาตรฐานการให้บริการในการเก็บข้อมูลจากมิเตอร์ 

กฏหมาย / ระเบียบ / ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง 

▪ ข้อบังคับการไฟฟ้านครหลวงว่าด้วยการใช้ไฟฟ้าและบริการ พ.ศ. 2535 ไม่ได้กำหนดหน้าที่ใน
การเก็บข้อมูลจากมิเตอร์ของ กฟน. ไว้ แต่ในทางปฏิบัติ กฟน. เป็นผู้เก็บข้อมูลจากมิเตอร์  

▪ ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยการใช้ไฟฟ้าและบริการ พ.ศ. 2562 ข้อ 31 การอ่าน
ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าจากมิเตอร์ กำหนดให้ กฟภ. มีหน้าที่อ่านข้อมูลการใช้ไฟฟ้าจากมิเตอร์เพื่อเรียกเก็บเงินค่า
ไฟฟ้าเดือนละหนึ่งครั้ง หรือตามที่ กฟภ. กำหนด  

บทวิเคราะห์ เนื่องจากแนวปฏิบัติในปัจจุบันหน้าที่ในการเก็บข้อมูลจากมิเตอร์ยังคงอยู่ในความ
รับผิดชอบของการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วแต่กรณี มีข้อบังคับการไฟฟ้านครหลวงและ
ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครองรับการทำหน้าที่นี้อยู่แล้วจึงไม่จำเป็นต้องมีการแก้ไขกฎระเบียบในเรื่องน้ี  

7.4.9.2 การออกบิลและเรียกเก็บค่าไฟฟ้า 

ตามรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ที่เสนอนั้น หน้าที่ในการออกใบแจ้งหนี้
ยังคงอยู่ในความรับผิดชอบของ DSO ซึ่งจะต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานเพิ่มเติม และเพิ่มรายละเอียด
ของธุรกรรมการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P ไว้ในใบแจ้งหนี้ด้วย 

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 1. ข้อกำหนดมาตรฐานการให้บริการในการออกบิลและเรียกเก็บค่าไฟฟ้า 

กฏหมาย / ระเบียบ / ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง 

▪ ประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให้บริการไฟฟ้า พ.ศ. 
2558 ข้อ 14 กำหนดให้ ผู้ให้บริการไฟฟ้า (กฟน. หรือ กฟภ.) ต้องจัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าไปยังผู้ใช้ไฟฟ้าตาม
รอบการใช้ไฟฟ้า โดยส่งไปที่อยู่ ณ สถานที่ใช้ไฟฟ้า และข้อ 16 กำหนดให้ ผู้ให้บริการไฟฟ้าต้องกำหนดเวลา
ชำระค่าไฟฟ้าในใบแจ้งค่าไฟฟ้าไม่น้อยกว่าสิบวันนับแต่วันที่ครบกำหนดชำระหนี้ หากผู้ใช้ไฟฟ้าไม่ชำระค่า
ไฟฟ้าตามกำหนดเวลา ผู้ให้บริการต้องส่งหนังสือเตือนให้ผู้ใช้ไฟฟ้าชำระค่าไฟฟ้าไม่น้อยกว่าห้าวันนับแต่วันที่
ครบกำหนดชำระ และข้อ 17 กำหนดว่า กรณีผู้ใช้ไฟฟ้าไม่ชำระค่าไฟฟ้า ผู้ให้บริการไฟฟ้ ามีสิทธิงดจ่ายไฟฟ้า
เว้นแต่ผู้ใช้ไฟฟ้าร้องขอผ่อนผันการงดจ่ายไฟฟ้าเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยเหตุผลและความจำเป็นและให้คำมั่น
ว่าจะไปชำระค่าไฟฟ้าภายในวันถัดไป 
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บทวิเคราะห์ มาตรฐานการให้บริการในการออกบิลและเรียกเก็บค่าไฟฟ้ามีการกำกับดูแล โดย
ประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให้บริการไฟฟ้า พ.ศ. 2558 อยู่แล้ว 
โดยได้กำหนดหน้าที่ในการออกใบแจ้งหนี้และเรียกเก็บค่าไฟฟ้าอยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้านครหลวง
หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วแต่กรณี จึงไม่จำเป็นต้องมีการแก้ไขกฎระเบียบในเรื่องนี้ 
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7.4.10 สรุปผลการศึกษากฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องกับรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ 
P2P ที่นำเสนอ 

ผลการศึกษา วิเคราะห์ กฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องกับรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ 
P2P ที่นำเสนอ สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 7-8 
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ตารางที ่7-8 สรุปผลการศึกษากฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องกับรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ทีน่ำเสนอ 

หัวข้อ ประเด็นที่เกี่ยวข้อง กฏหมาย / ระเบียบ / ข้อบังคบั ที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ 
1. ผู้เล่นใหม่ในการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ที่นำเสนอ 
1. Prosumer 1. การขอใบอนุญาตผลิตและจำหน่าย

ไฟฟ้า 
- พระราชกฤษฎีกากําหนดประเภท ขนาด และลักษณะของกิจการพลังงานที่ได้รับ

การยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตฯ 
- กิจการจําหน่ายไฟฟ้าน้อยกว่า 1 เมกะวัตต์ ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตฯ 
- ประกาศ กกพ. เรื่อง การกําหนดให้กิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับ

ใบอนุญาตเป็นกิจการที่ต้องแจ้ง พ.ศ. 2551  
- กิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตเป็นกิจการที่ต้องแจ้งต่อ

สํานักงาน กกพ.  

ทางเลือกที่ 1 Prosumer แจ้ง
ยกเว้นการขอรับใบอนุญาต
จำหน่ายไฟฟ้า  
ทางเลือกที่ 2 Prosumer ต้อง
ได้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า 
ทางเลือกที่ 3 Prosumer ต้อง
ได้รับใบอนุญาตประเภทใหม่
ได้แก่ ใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า 
สำหรับการจำหน่ายไฟฟ้าแบบ 
Peer to Peer 

2. ข้อกำหนดคุณสมบัติของ Prosumer - ไม่มีกฎหมายเฉพาะ 
- พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 11  

ร่างระเบียบใหม่ 

3. ข้อกำหนดขอบเขตงาน หน้าที่ ความ
รับผิดชอบของ Prosumer 

- ไม่มีกฎหมายเฉพาะ 
- พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 11  

ร่างระเบียบใหม่ 

2. Retailer 1. การขอใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า - ประกาศ กกพ. ประเภทและอายุใบอนุญาต 2551 กำหนดว่า ใบอนุญาตจําหน่าย
ไฟฟ้าออกให้แก่ผู้ประกอบกิจการจําหน่ายไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าซึ่งมิใช่ผู้รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า 

แก้ไขนิยาม ใบอนุญาตจำหน่าย
ไฟฟ้าโดยมีข้อยกเว้นเฉพาะ
การจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่การ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิต การไฟฟ้านคร
หลวงหรือการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค 

2. ข้อกำหนดคุณสมบัติของ Retailer - ไม่มีกฎหมายเฉพาะ แต่มีระเบียบ กกพ. ว่าด้วยการขอรับใบอนุญาตฯ กำหนด
คุณสมบัติทั่วไปของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานทุกประเภท 

แก้ไขระเบียบกกพ.ว่าด้วยการ
ขอรับใบอนุญาตฯ 
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หัวข้อ ประเด็นที่เกี่ยวข้อง กฏหมาย / ระเบียบ / ข้อบังคบั ที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ 
3. ข้อกำหนดขอบเขตงาน หน้าที่ ความ

รับผิดชอบ 
- ไม่มีกฎหมายเฉพาะ 
- พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 50 และ 51 

แก้ไขระเบียบกกพ.ว่าด้วยการ
ขอรับใบอนุญาตฯ 

3. Agent 1. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการ
ไฟฟ้าประเภท Agent 

- ไม่มใีบอนุญาต Agent ในประกาศกกพ. เรื่อง การกําหนดประเภทและอายุ
ใบอนุญาตฯ 

แก้ไขระเบียบ/ประกาศกกพ. 
เพิ่มใบอนุญาต Agent 

2. ข้อกำหนดคุณสมบัติของ Agent - ไม่มีกฎหมายเฉพาะ แต่มีระเบียบ กกพ. ว่าด้วยการขอรับใบอนุญาตฯ กำหนด
คุณสมบัติทั่วไปของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานทุกประเภท 

แก้ไขระเบียบกกพ.ว่าด้วยการ
ขอรับใบอนุญาตฯ 

3. ข้อกำหนดขอบเขตงาน หน้าที่ ความ
รับผิดชอบของ Agent 

- ไม่มีกฎหมายเฉพาะ 
- พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 50 และ 51 

แก้ไขระเบียบกกพ.ว่าด้วยการ
ขอรับใบอนุญาตฯ 

4. Platform operator 1. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการ
ไฟฟ้าประเภท Platform operator 

- ไม่มใีบอนุญาต Platform operator ในประกาศกกพ. เรื่อง การกําหนดประเภท
และอายุใบอนุญาตฯ 

แก้ไขระเบียบ/ประกาศกกพ. 
เพิ่มใบอนุญาต Platform 
operator 

2. ข้อกำหนดคุณสมบัติของ Platform 
operator 

- ไม่มีกฎหมายเฉพาะ แต่มีระเบียบ กกพ. ว่าด้วยการขอรับใบอนุญาตฯ กำหนด
คุณสมบัติทั่วไปของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานทุกประเภท 

แก้ไขระเบียบกกพ.ว่าด้วยการ
ขอรับใบอนุญาตฯ ให้ Agent 
ต้องขอรับใบอนุญาตจำหน่าย
ไฟฟ้า สำหรับการจำหน่าย
ไฟฟ้าแบบ Peer to Peer 

3. ข้อกำหนดขอบเขตงาน หน้าที่ ความ
รับผิดชอบของ Platform operator 

- ไม่มีกฎหมายเฉพาะ 
- พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 50 และ 51 

แก้ไขระเบียบกกพ.ว่าด้วยการ
ขอรับใบอนุญาตฯ 

2. ข้อกำหนดที่ใช้บังคับสำหรับทุกรูปแบบธุรกิจที่นำเสนอ 
1. การประเมินทางเทคนิค 

(Technical 
Evaluation) 

1. ข้อกำหนดให้มีการประเมินทาง
เทคนิค (Technical Evaluation) 

- ไม่มีกฎหมายเฉพาะ 
- พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 11 

ร่างระเบียบใหม่ 

2. ข้อกำหนดคุณสมบัติของผู้ประเมิน
เชิงเทคนิค 

- ไม่มีกฎหมายเฉพาะ 
- พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 11 

ร่างระเบียบใหม่ 

3. การเข้าถึงข้อมูลระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทติย์ที่ติดตั้ง 

- ไม่มีกฎหมายเฉพาะ 
- พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 19, 21, 79, 83 
- พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 11 

ร่างระเบียบใหม่โดยให้
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
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หัวข้อ ประเด็นที่เกี่ยวข้อง กฏหมาย / ระเบียบ / ข้อบังคบั ที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ 
4. การเข้าถึงข้อมูลประวัติการใช้ไฟฟ้า - ไม่มีกฎหมายเฉพาะ 

- พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 19, 21, 79, 83 
- พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 11 

ร่างระเบียบใหม่โดยให้
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

2. สมาร์ทมิเตอร์  1. ข้อกำหนดให้ Prosumer ต้องติดตั้ง
สมาร์ทมิเตอร์ (Smart Meter) 

- ไม่มีกฎหมายเฉพาะ แต่มีประกาศรับซื้อ Solar PV Rooftop ภาคประชาชน 
กำหนดให้เปลี่ยนมิเตอร์ดิจิทัล 

- พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 11 

ร่างระเบียบใหม่ 

3. การจัดส่งข้อมูลกำลัง
การผลิต ประมาณการ
ผลิต และข้อมูลธุรกรรม
การซื้อขายไฟฟ้า 

1. ข้อกำหนดให้ ตัวกลาง จัดส่งข้อมูล
กำลังการผลิต ประมาณการผลิต และ
ข้อมูลธุรกรรมการซื้อขายไฟฟ้าให้แก่ 
กฟน. หรือ กฟภ.  

- ไม่มีกฎหมายเฉพาะ 
- พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 19, 21, 79, 83 
- พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 11 

ร่างระเบียบใหม่โดยให้
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

4. ความโปร่งใสและความ
น่าเชื่อถือของธุรกรรม
ทางการเงิน 

1. ข้อกำหนดให้ตัวกลางแสดงหลักฐาน
แสดงศักยภาพทางการเงิน (เกณฑ์
คุณสมบัติด้านความน่าเชื่อถือด้าน
การเงิน) 

- มีระเบียบ กกพ. ว่าด้วยการขอรับใบอนุญาตฯ กำหนดว่า ต้องมีศักยภาพทาง
การเงินและทางเทคนิคเพียงพอที่จะก่อสร้างและดําเนินกิจการพลังงาน  

ไม่ต้องแก้ไข 

5. การคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล (Data 
Protection) 

1. เจ้าของข้อมูลต้องให้ความยินยอม - ไม่มีกฎหมายเฉพาะ 
- พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 19, 21, 79, 83 

ไม่ต้องแก้ไข 

2. ข้อกำหนดให้ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลต้อง
รักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล 

- ไม่มีกฎหมายเฉพาะ 
- พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 37, 83 

ไม่ต้องแก้ไข 

3. ข้อกำหนดที่ใช้บังคับเฉพาะแต่ละรูปแบบธุรกิจที่นำเสนอ 
1. ขอบเขตพื้นที่ 1. ข้อกำหนดคุณสมบัติด้านขอบเขต

พื้นที่ 
- ไม่มีกฎหมายเฉพาะ แต่มีระเบียบ กกพ. ว่าด้วยการขอรับใบอนุญาตฯ กำหนด

คุณสมบัติทั่วไปของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานทุกประเภท 
แก้ไขระเบียบกกพ.ว่าด้วยการ
ขอรับใบอนุญาตฯ 

2. ประเภทตัวกลางและ
ทางเลือกในการซื้อ
ไฟฟ้า 

1. สิทธิในการเปลี่ยน Agent หรือ 
Platform operator 

- ไม่มีกฎหมายเฉพาะ 
- พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 11 

ร่างระเบียบใหม่ 

3. ระบบกักเก็บพลังงาน 1. การติดตั้งระบบกักเก็บพลังงาน - ไม่มีกฎหมายเฉพาะ 
- พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 11 

ร่างระเบียบใหม่ 
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หัวข้อ ประเด็นที่เกี่ยวข้อง กฏหมาย / ระเบียบ / ข้อบังคบั ที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ 
4. ข้อกำหนดในการเป็น 

Microgrid 
1. การเป็น Microgrid บริหารโดย 

Retailer หรือ Agent 
- ไม่มีกฎหมายเฉพาะ 
- พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 11 

ร่างระเบียบใหม่ 

4. ข้อกำหนดเชิงพาณิชย์ที่เปิดโอกาสให้ผู้บริหารโครงการกำหนดได้ 
1. รูปแบบการบริหาร

โครงการ 
1. ข้อกำหนดรูปแบบการบริหาร

โครงการ 
- ไม่มีกฎหมายเฉพาะ 
- พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 11 

ไม่จำเป็นต้องกำกับดูแล 

2. รูปแบบการเสนอขาย
ไฟฟ้าและบริการ 

1. ข้อกำหนดรูปแบบการเสนอขายไฟฟ้า
และบริการ 

- ไม่มีกฎหมายเฉพาะ 
- พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 11 

ไม่จำเป็นต้องกำกับดูแล 

3. ระบบปฏิบัติการ 1. ข้อกำหนดระบบปฏิบัติการ - ไม่มีกฎหมายเฉพาะ 
- พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 11 

ไม่จำเป็นต้องกำกับดูแล 

4. วิธีการกำหนดราคาซื้อ
ขาย 

1. ข้อกำหนดวิธีการกำหนดราคาซื้อขาย - ไม่มีกฎหมายเฉพาะ 
- พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 11 

ไม่จำเป็นต้องกำกับดูแล 

5. การเข้าร่วมโครงการและนิติกรรม 
1. ช่องทางการเข้าร่วม

ธุรกรรม 
1. ข้อกำหนดช่องทางการเข้าร่วม

ธุรกรรม 
- ไม่มีกฎหมายเฉพาะ 
- พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 11 

ไม่จำเป็นต้องกำกับดูแล 

2. การคัดเลือกผู้เข้าร่วม
โครงการ 

1. ข้อกำหนดวิธีการคัดเลือกผู้เข้าร่วม
โครงการ 

- ไม่มีกฎหมายเฉพาะ 
- พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 11 

ไม่จำเป็นต้องกำกับดูแล 

3. นิติกรรม 1. แบบมาตรฐานของสัญญา - ไม่มีกฎหมายเฉพาะ 
- พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 11 
  

ร่างระเบียบใหม่ 

6. การส่งคำสั่งซื้อขายและประมวลผล  
1. การส่งคำสั่งซื้อขาย

ไฟฟ้า 
1. ข้อกำหนดให้ส่งคำสั่งซื้อคำสั่งขาย - ไม่มีกฎหมายเฉพาะ ไม่จำเป็นต้องกำกับดูแล 

2. การกำหนดอัตรา
ค่าบริการ 

1. เงื่อนไขในเรื่องอัตราค่าบริการ - ไม่มีกฎหมายเฉพาะ 
- พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 65 

ร่างระเบียบใหม่ 

3. อุปกรณ์ประมวลผล 1. ข้อกำหนดด้านคุณสมบัติเชิงเทคนิค
ของแพลตฟอร์ม 

- ไม่มีกฎหมายเฉพาะ แต่มีระเบียบ กกพ. ว่าด้วยการขอรับใบอนุญาตฯ กำหนด
คุณสมบัติทั่วไปของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานทุกประเภท 

แก้ไขระเบียบกกพ.ว่าด้วยการ
ขอรับใบอนุญาตฯ  
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7. การส่งข้อมูลให้ DSO 
1. ข้อมูลกำลังการผลิต

และประมาณการซื้อ
ขาย 

1. ข้อกำหนดการส่งข้อมูลกำลังการผลิต
และประมาณการซื้อขาย 

- ไม่มีกฎหมายเฉพาะ 
- พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 19, 21, 79, 83 

พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 11 

ร่างระเบียบใหม่โดยให้
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  

2. ข้อมูลการซื้อขาย 1. ข้อกำหนดให้ส่งข้อมูลการซื้อขายให้ 
TSO/ DSO 

- ไม่มีกฎหมายเฉพาะ 
- พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 19, 21, 79, 83 

พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 11 

ร่างระเบียบใหม่โดยให้
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

8. การบริหารพลังงานไฟฟ้าในระบบ  
1. การจัดสรร (Allocate) 

ไฟฟ้า 
1. ข้อกำหนดด้านหน้าที่ (ตามแต่

ขอบเขตการดำเนินงานของตัวกลาง) 
จัดสรรไฟฟ้าให้ชุมชนก่อนที่จะส่งขาย
ส่วนเกินให้แก่ชุมชนใกล้เคียงที่อยู่ใน
ระดับฟีดเดอร์เดียวกัน 

- ไม่มีกฎหมายเฉพาะ 
- พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 11 

ร่างระเบียบใหม่ 

2. ศักยภาพในการจัดหา
พลังงานเพื่อรองรับ
ความต้องการใช้ไฟฟ้า
ของลูกค้า 

1. ข้อกำหนดด้านหน้าที่ในการจัดหา
พลังงานเพื่อรองรับความต้องการใช้
ไฟฟ้าของลูกค้า 

- ไม่มีกฎหมายเฉพาะ 
- พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 11 

ร่างระเบียบใหม่ 

3. การจัดหาไฟฟ้าเพื่อ
รักษาสมดุลของระบบ 

1. ข้อกำหนดด้านหน้าที่ในการจัดหา
พลังงานเพื่อรักษาสมดุลของระบบ 

- พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 87 ไม่ต้องแก้ไข 

9. ธุรกรรมการชำระเงิน  
1. การเก็บข้อมูลจาก

มิเตอร์ 
1. ข้อกำหนดมาตรฐานการให้บริการใน

การเก็บข้อมูลจากมิเตอร์ 
- ข้อบังคับการไฟฟ้านครหลวงว่าด้วยการใช้ไฟฟ้าและบริการ พ.ศ. 2535 
- ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยการใช้ไฟฟ้าและบริการ พ.ศ. 2562 
- ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าดว้ยมาตรฐานการให้บริการในการ

ประกอบกิจการไฟฟ้าประเภทใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2558 
- พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 11 

ไม่ต้องแก้ไข 
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หัวข้อ ประเด็นที่เกี่ยวข้อง กฏหมาย / ระเบียบ / ข้อบังคบั ที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ 
2. การออกบิลและเรียก

เก็บค่าไฟฟ้า 
1. ข้อกำหนดมาตรฐานการให้บริการใน

การออกบิลและเรียกเก็บค่าไฟฟ้า 
- ประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให้บริการ

ไฟฟ้า พ.ศ. 2558 ข้อ 14 16 และ17 
ไม่ต้องแก้ไข 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษารูปแบบและการศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ Peer to Peer (P2P) 

 

หน้าที่ 7-145 
 

7.5 บรรณานุกรม 
 

[1]  “http://www.eppo.go.th/images/Power/pdf/buy.pdf,” [ออนไลน์].  

[2]  “http://www.eppo.go.th/images/Power/pdf/vsppHistory.pdf,” [ออนไลน์].  

[3]  ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ 
พ.ศ. 2555 ข้อ 3.  

[4]  ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ 
พ.ศ. 2555 ข้อ 5.  

[5]  ประกาศคณะกรรมการกำกบักิจการพลังงาน เรื่อง ประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้า
เอกชนรายใหญ่ (Independent Power Producer – IPP) พ.ศ. 2555 ข้อ 3.  

[6]  ประกาศคณะกรรมการกำกบักิจการพลังงาน เรื่อง ประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้า
เอกชนรายใหญ่ (Independent Power Producer – IPP) พ.ศ. 2555 ข้อ 1.  

[7]  ประกาศคณะกรรมการกำกบักิจการพลังงาน เรื่อง ประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้า
เอกชนรายใหญ่ (Independent Power Producer – IPP) พ.ศ. 2555 ข้อ 2.  

[8]  ประกาศคณะกรรมการกำกบักิจการพลังงาน เรื่อง ประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้า
เอกชนรายใหญ่ (Independent Power Producer – IPP) พ.ศ. 2555 ข้อ 5.  

[9]  ประกาศคณะกรรมการกำกบักิจการพลังงาน เรื่อง ประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้า
เอกชนรายใหญ่ (Independent Power Producer – IPP) พ.ศ. 2555 ข้อ 7.  

[10]  ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กระบบ 
Cogeneration พ.ศ. 2560 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 ข้อ 3.  

[11]  ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กระบบ 
Cogeneration พ.ศ. 2560 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 ข้อ 3.  

[12]  ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กระบบ 
Cogeneration พ.ศ. 2560 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 ข้อ 5.  
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รายเล็ก โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในแบบ SPP Hybrid Firm พ.ศ. 2560 แก้ไข
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แสงอาทิตย์ที่ติดต้ังบนหลังคา พ.ศ. 2556 ขอ้ 16.  

[36]  ประกาศคณะกรรมการกำกบักิจการพลังงาน เรื่อง การรับซื้อไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่ตดิตั้งบนหลังคา พ.ศ. 2556 ขอ้ 1.  
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[37]  ประกาศคณะกรรมการกำกบักิจการพลังงาน เรื่อง การรับซื้อไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่ติดต้ังบนหลังคา พ.ศ. 2556 ขอ้ 4.  

[38]  ประกาศคณะกรรมการกำกบักิจการพลังงาน เรื่อง การรับซื้อไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่ติดต้ังบนหลังคา พ.ศ. 2556, ขอ้ 6.  

[39]  ประกาศคณะกรรมการกำกบักิจการพลังงาน เรื่อง การรับซื้อไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่ติดต้ังบนหลังคา พ.ศ. 2556 ขอ้ 11.  

[40]  ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยการรับซื้อไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่ติดต้ังบนหลังคา (สําหรับการรบัซื้อไฟฟ้าเพ่ิมให้ครบ 100 เมกะวัตต์) พ.ศ. 2557 ข้อ 3.  

[41]  ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยการรับซื้อไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่ติดต้ังบนหลังคา (สําหรับการรบัซื้อไฟฟ้าเพ่ิมให้ครบ 100 เมกะวัตต์) พ.ศ. 2557 ข้อ 6.  

[42]  ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยการรับซื้อไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่ติดต้ังบนหลังคา (สําหรับการรบัซื้อไฟฟ้าเพ่ิมให้ครบ 100 เมกะวัตต์) พ.ศ. 2557 ข้อ 
12.  

[43]  ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยการรับซื้อไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่ติดต้ังบนหลังคา (สําหรับการรบัซื้อไฟฟ้าเพ่ิมให้ครบ 100 เมกะวัตต์) พ.ศ. 2557 ข้อ 
14.  

[44]  ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยการรับซื้อไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่ติดต้ังบนหลังคา (สําหรับการรบัซื้อไฟฟ้าเพ่ิมให้ครบ 100 เมกะวัตต์) พ.ศ. 2557 ข้อ 
15.  

[45]  ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยการรับซื้อไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่ติดต้ังบนหลังคา (สําหรับการรบัซื้อไฟฟ้าเพ่ิมให้ครบ 100 เมกะวัตต์) พ.ศ. 2557 ข้อ 
16.  

[46]  ประกาศคณะกรรมการกำกบักิจการพลังงาน เรื่อง การรับซื้อไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่ติดต้ังบนหลังคา ประเภทบ้านอยู่อาศัย (สำหรับการรับซื้อไฟฟ้าเพิ่มให้ครบ 100 เมกะ
วัตต์) พ.ศ. 2558 ข้อ 2.  

[47]  ประกาศคณะกรรมการกำกบักิจการพลังงาน เรื่อง การรับซื้อไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่ติดต้ังบนหลังคา ประเภทบ้านอยู่อาศยั (สำหรับการรับซื้อไฟฟ้าเพิ่มให้ครบ 100 เมกะ
วัตต์) พ.ศ. 2558 ข้อ 6.  
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[48]  ประกาศคณะกรรมการกำกบักิจการพลังงาน เรื่อง การรับซื้อไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่ติดต้ังบนหลังคา ประเภทบ้านอยู่อาศัย (สำหรับการรับซื้อไฟฟ้าเพิ่มให้ครบ 100 เมกะ
วัตต์) พ.ศ. 2558, ข้อ 8.  

[49]  ประกาศคณะกรรมการกำกบักิจการพลังงาน เรื่อง การรับซื้อไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่ติดต้ังบนหลังคา ประเภทบ้านอยู่อาศัย (สำหรับการรับซื้อไฟฟ้าเพิ่มให้ครบ 100 เมกะ
วัตต์) พ.ศ. 2558 ข้อ 14.  

[50]  ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่ติดต้ังบนหลังคาสำหรับภาคประชาชน พ.ศ. 2562 ข้อ 3.  

[51]  ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่ติดต้ังบนหลังคาสำหรับภาคประชาชน พ.ศ. 2562 ข้อ 5.  

[52]  ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่ติดต้ังบนหลังคาสำหรับภาคประชาชน พ.ศ. 2562 ข้อ 9.  

[53]  ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่ติดต้ังบนหลังคาสำหรับภาคประชาชน พ.ศ. 2562 ข้อ 11.  

[54]  ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่ติดต้ังบนหลังคาสำหรับภาคประชาชน พ.ศ. 2562 ข้อ 14.  

[55]  ประกาศคณะกรรมการกำกบักิจการพลังงาน เรื่อง ประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้าโครงการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดต้ังบนหลังสำหรับภาคประชาชนประเภทบ้านอยู่อาศัย พ.ศ.2562 
ข้อ 4.  

[56]  ประกาศคณะกรรมการกำกบักิจการพลังงาน เรื่อง ประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้าโครงการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดต้ังบนหลังสำหรับภาคประชาชนประเภทบ้านอยู่อาศัย พ.ศ.2562 
ข้อ 6.  

[57]  ประกาศคณะกรรมการกำกบักิจการพลังงาน เรื่อง ประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้าโครงการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดต้ังบนหลังสำหรับภาคประชาชนประเภทบ้านอยู่อาศัย พ.ศ.2562 
ข้อ 7.  

[58]  ประกาศคณะกรรมการกำกบักิจการพลังงาน เรื่อง ประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้าโครงการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดต้ังบนหลังสำหรับภาคประชาชนประเภทบ้านอยู่อาศัย พ.ศ.2562 
ข้อ 9.  
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[59]  ประกาศคณะกรรมการกำกบักิจการพลังงาน เรื่อง ประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้าโครงการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดต้ังบนหลังสำหรับภาคประชาชนประเภทบ้านอยู่อาศัย พ.ศ.2562 
ข้อ 10.  

[60]  ประกาศคณะกรรมการกำกบักิจการพลังงาน เรื่อง ประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้าโครงการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดต้ังบนหลังสำหรับภาคประชาชนประเภทบ้านอยู่อาศัย พ.ศ.2562 
ข้อ 11.  

[61]  ประกาศคณะกรรมการกำกบักิจการพลังงาน เรื่อง ประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้าโครงการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดต้ังบนหลังสำหรับภาคประชาชนประเภทบ้านอยู่อาศัย ฉบับที่ 2 
พ.ศ.2563 ข้อ 4.  

[62]  ประกาศคณะกรรมการกำกบักิจการพลังงาน เรื่อง ประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้าโครงการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดต้ังบนหลังสำหรับภาคประชาชนประเภทบ้านอยู่อาศัย ฉบับที่ 2 
พ.ศ.2563 ข้อ 5.  

[63]  ประกาศคณะกรรมการกำกบักิจการพลังงาน เรื่อง ประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้าโครงการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดต้ังบนหลังคาสำหรับภาคประชาชนประเภทบ้านอยู่อาศัย พ.ศ. 
2564, ข้อ 4.  

[64]  ประกาศคณะกรรมการกำกบักิจการพลังงาน เรื่อง ประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้าโครงการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาสำหรับภาคประชาชนประเภทบ้านอยู่อาศัย พ.ศ. 
2564, ข้อ 5.  

[65]  ประกาศคณะกรรมการกำกบักิจการพลังงาน เรื่อง ประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้าโครงการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดต้ังบนหลังคาสำหรับภาคประชาชนประเภทบ้านอยู่อาศัย พ.ศ. 
2564, ข้อ 8.  

[66]  ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการรับซื้อไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน สำหรับผู้ที่ย่ืนขอขายไฟไว้ในระบบส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า 
(Adder) เดิม พ.ศ. 2557 แกไ้ขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558 ข้อ 3.  

[67]  ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการรับซื้อไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน สำหรับผู้ทีย่ื่นขอขายไฟไว้ในระบบส่วนเพ่ิมราคารับซื้อไฟฟ้า 
(Adder) เดิม พ.ศ. 2557 แกไ้ขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558 ข้อ 4.  
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[68]  ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการรับซื้อไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน สำหรับผู้ทีย่ื่นขอขายไฟไว้ในระบบส่วนเพ่ิมราคารับซื้อไฟฟ้า 
(Adder) เดิม พ.ศ. 2557 แกไ้ขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558 ข้อ 7.  

[69]  ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการรับซื้อไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน สำหรับผู้ทีย่ื่นขอขายไฟไว้ในระบบส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า 
(Adder) เดิม พ.ศ. 2557 แกไ้ขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558 ข้อ 10.  

[70]  ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการรับซื้อไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน สำหรับผู้ทีย่ื่นขอขายไฟไว้ในระบบส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า 
(Adder) เดิม พ.ศ. 2557 แกไ้ขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558 ข้อ 14.  

[71]  ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการรับซื้อไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน สำหรับผู้ทีย่ื่นขอขายไฟไว้ในระบบส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า 
(Adder) เดิม พ.ศ. 2557 แกไ้ขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558 ข้อ 17.  

[72]  ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน สำหรับหน่วยราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ. 
2558 แก้ไขเพิม่เติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559 ขอ้ 3.  

[73]  ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน สำหรับหน่วยราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ. 
2558 แก้ไขเพิม่เติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559 ขอ้ 4.  

[74]  ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน สำหรับหน่วยราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ. 
2558 แก้ไขเพิม่เติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559 ขอ้ 7.  

[75]  ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน สำหรับหน่วยราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ. 
2558 แก้ไขเพิม่เติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559 ขอ้ 8.  

[76]  ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน สำหรับหน่วยราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ. 
2558 แก้ไขเพิม่เติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559 ขอ้ 9.  
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[77]  ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน สำหรับหน่วยราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ. 
2558 แก้ไขเพิม่เติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559, ขอ้ 11.  

[78]  ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน สำหรับหน่วยราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ. 
2558 แก้ไขเพิม่เติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559 ขอ้ 15.  

[79]  ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน สำหรับหน่วยราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ. 
2558 แก้ไขเพิม่เติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559 ขอ้ 18.  

[80]  ประกาศคณะกรรมการกำกบักิจการพลังงาน เรื่อง การรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการพลังงานแสงอาทิตย์
แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ. 2558 ข้อ 5.  

[81]  ประกาศคณะกรรมการกำกบักิจการพลังงาน เรื่อง การรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการพลังงานแสงอาทิตย์
แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ. 2558 ข้อ 6.  

[82]  ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก 
โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในแบบ Feed-in Tariff (ไม่รวมโครงการพลังงาน
แสงอาทิตย์) พ.ศ. 2558 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559 ข้อ 4.  

[83]  ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก 
โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในแบบ Feed-in Tariff (ไม่รวมโครงการพลังงาน
แสงอาทิตย์) พ.ศ. 2558 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559 ข้อ 3.  

[84]  ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก 
โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในแบบ Feed-in Tariff (ไม่รวมโครงการพลังงาน
แสงอาทิตย์) พ.ศ. 2558 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559 ข้อ 5.  

[85]  ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก 
โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในแบบ Feed-in Tariff (ไม่รวมโครงการพลังงาน
แสงอาทิตย์) พ.ศ. 2558 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559 ข้อ 7.  

[86]  ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก 
โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในแบบ Feed-in Tariff (ไม่รวมโครงการพลังงาน
แสงอาทิตย์) พ.ศ. 2558 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559 ข้อ 9.  
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[87]  ระเบียบคณะกรรมการกำกับกจิการพลังงานว่าด้วยการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก 
โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในแบบ Feed-in Tariff (ไม่รวมโครงการพลังงาน
แสงอาทิตย์) พ.ศ. 2558 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559 ข้อ 15.  

[88]  ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก 
โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในแบบ Feed-in Tariff (ไม่รวมโครงการพลังงาน
แสงอาทิตย์) พ.ศ. 2558 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559 ข้อ 22.  

[89]  ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก 
โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในแบบ Feed-in Tariff (ไม่รวมโครงการพลังงาน
แสงอาทิตย์) พ.ศ. 2558 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559 ข้อ 23.  

[90]  ประกาศคณะกรรมการกำกบักจิการพลังงาน เรื่อง การรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก 
โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ในแบบ Feed-in Tariff (ไมร่วมโครงการพลังงาน
แสงอาทิตย์) ในแบบ Feed-in Tariff พ.ศ. 2559 ข้อ 4.  

[91]  ประกาศคณะกรรมการกำกบักิจการพลังงาน เรื่อง การรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก 
โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ในแบบ Feed-in Tariff (ไมร่วมโครงการพลังงาน
แสงอาทิตย์) ในแบบ Feed-in Tariff พ.ศ. 2559 ข้อ 7.  

[92]  ประกาศคณะกรรมการกำกบักิจการพลังงาน เรื่อง การรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก 
โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ในแบบ Feed-in Tariff (ไมร่วมโครงการพลังงาน
แสงอาทิตย์) ในแบบ Feed-in Tariff พ.ศ. 2559 ข้อ 8.  

[93]  ประกาศคณะกรรมการกำกบักิจการพลังงาน เรื่อง การรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก 
โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ในแบบ Feed-in Tariff (ไมร่วมโครงการพลังงาน
แสงอาทิตย์) ในแบบ Feed-in Tariff พ.ศ. 2559 ข้อ 9.  

[94]  ประกาศคณะกรรมการกำกบักิจการพลังงาน เรื่อง การรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก 
โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ในแบบ Feed-in Tariff (ไมร่วมโครงการพลังงาน
แสงอาทิตย์) ในแบบ Feed-in Tariff พ.ศ. 2559, ข้อ 9.  

[95]  ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก
โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก พ.ศ. 2563 ข้อ 3.  

[96]  ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก
โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก พ.ศ. 2563 ข้อ 5.  
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[97]  ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก
โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก พ.ศ. 2563, ข้อ 10.  

[98]  ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก
โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก พ.ศ. 2563 ข้อ 13.  

[99]  ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก
โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก พ.ศ. 2563 ข้อ 18.  

[100]  ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก
โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก พ.ศ. 2563 ข้อ 22.  

[101]  ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก
โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) พ.ศ. 2564, ข้อ 3.  

[102]  ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก
โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) พ.ศ. 2564, ข้อ 5.  

[103]  ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก
โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) พ.ศ. 2564, ข้อ 6.  

[104]  ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก
โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) พ.ศ. 2564, ข้อ 8.  

[105]  ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก
โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) พ.ศ. 2564, ข้อ 12.  

[106]  ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก
โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) พ.ศ. 2564, ข้อ 14.  

[107]  ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก
โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) พ.ศ. 2564, ข้อ 15.  
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บทที่ 8 
ปัญหาอุปสรรคในการก ากับดูแลในแต่ละขั้นตอนการซื้อขาย
ไฟฟ้าส าหรับ Prosumer ท่ีสอดคล้องกับรูปแบบการซื้อขาย
ไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ที่น าเสนอ ภายใตร้ะเบียบและ

กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งในปัจจุบัน 
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บทที ่8 
ปัญหาอุปสรรคในการกำกับดูแลในแต่ละขั้นตอนการซื้อขายไฟฟ้า
สำหรับ Prosumer ที่สอดคล้องกับรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าของ 
Prosumer แบบ P2P ที่นำเสนอ ภายใต้ระเบียบและกฎหมายที่

เกี่ยวข้องในปัจจุบัน 
 

 

ในบทนี้เป็นการนำเสนอผลการศึกษาประเด็นปัญหาอุปสรรคในการกำกับดูแลในแต่ละขั้นตอนการซื้อ
ขายไฟฟ้าสำหรับ Prosumer ที่สอดคล้องกับรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ที่นำเสนอใน
บทที่ 6 ภายใต้ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน ซึ่งครอบคลุมประเด็นต่างๆ ดังต่อไปน้ี 

1. ปัญหาการกำกับดูแลผู้เล่นใหม่และปัญหาการกำหนดรูปแบบความสัมพันธ์ หน้าที่และความรับผิด
ระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องในรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ที่นำเสนอ 

2. ปัญหาการกำกับดูแลธุรกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงานในภาพรวมของรูปแบบ
การซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ที่นำเสนอ 

3. ปัญหาการกำกับดูแลมาตรฐานการให้บริการของรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ 
P2P ที่นำเสนอ 

4. ปัญหาเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคของรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ที่
นำเสนอ 

5. ปัญหาเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้รัฐจากรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ที่
นำเสนอ 

จากประเด็นปัญหาข้างต้นนี้ สถาบันฯ ได้สรุปปัญหา อุปสรรค และวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทาง
กฎหมายสำหรับแต่ละรูปแบบของการซื้อขายไฟฟ้าสำหรับ Prosumer แบบ P2P ที่นำเสนอในบทที่ 6 เพื่อ
จัดทำข้อเสนอการปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องรองรับการซื้อขายไฟฟ้าสำหรับ Prosumer ที่
สอดคล้องกับรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ซึ่งจะนำเสนอในบทที่ 9 ต่อไป 
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8.1 ปัญหาอุปสรรคในการกำกับดูแล Prosumer ในแต่ละขั้นตอนการซื้อขายไฟฟ้าสำหรับ 
Prosumer ภายใต้ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน สำหรับรูปแบบการซื้อ
ขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ที่นำเสนอ  

จากผลการศึกษารูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P ที่มีความเป็นไปได้ในบริบทการดำเนินกิจการไฟฟ้า
ของประเทศไทยในบทที่ 6 สถาบันฯ ได้ทำการวิเคราะห์ปัจจัยที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการออกแบบรูปแบบธุรกิจ 
(Design Criteria) ซึ่งประกอบด้วย ขอบเขตพื้นที่ ประเภทตัวกลางและทางเลือกในการซื้อไฟฟ้า และระบบกัก
เก็บพลังงาน มาพิจารณาร่วมกัน ซึ่งได้ผลลัพธ์ของรูปแบบธุรกิจรวมทั้งสิ้น 11 รูปแบบ แบ่งเป็น 

▪ Specific Model จำนวน 5 รูปแบบ คือ  

1. Neighbor Model 

2. ESS Community Retailer Model 

3. ESS Community Agent Model  

4. Microgrid Retailer Model 

5. Microgrid Agent Model 

▪ Common Model จำนวน 6 รูปแบบ คือ  

1. Community Retailer Model  

2. Community Agent Model  

3. Community Platform Operator Model  

4. Marketplace Retailer Model  

5. Marketplace Agent Model  

6. Marketplace Platform Operator Model  

ต่อมาสถาบันฯ ได้จัดการประชุมกลุ่มย่อยเชิงปฏิบัติการ (Focus Group) เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 
2563 โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากหลายภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกิจการไฟฟ้า ประกอบด้วยตัวแทนจากภาครัฐ 
เอกชน และผู้ทรงคุณวุฒิ การจัดการประชุมกลุ่มย่อยเชิงปฏิบัติการนี้เพื่อคัดกรองรูปแบบธุรกิจที่มีความเป็นไป
ได้มากที่สุด 3 ลำดับแรกในมุมมองทางธุรกิจ (Business View Point) เพื่อจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานใน
ภาพรวม (High Level Work Flow) จากนั้นจึงนำรูปแบบธุรกิจที่มีความเป็นไปได้สูงสุด 3 ลำดับแรกไปเป็น
ข้อมูลฐานในการวิเคราะห์แนวทางการกำกับดูแล อันรวมถึงการแก้ไขในประเด็นกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง โดยสถาบันฯ ได้จัดงานประชุมกลุ่มย่อยเชิงปฏิบัติการ “ปัจจัยที่เหมาะสมในการพิจารณารูปแบบ
การซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ของประเทศไทย” ผลการลงคะแนนประเมินผลความเป็นไปได้
ของรูปแบบธุรกิจ สรุป 3 ลำดับที่ได้คะแนนสูงสุด คือ 
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อันดับที ่1 Neighbor Model ที่บริหารงานโดย DSO 

อันดับที ่2  Community Model ที่บริหารงานโดย Agent  

อันดับที ่3  Community Model ที่บริหารงานโดย Platform Operator 

รูปแบบธุรกิจที่ได้มีผลคะแนนการจัดลำดับโดยผู้เชี่ยวชาญสูงสุด 3 ลำดับแรก มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ในภาพรวมครอบคลุมขั้นตอนหลัก 7 ขั้นตอน คือ  

ขั้นตอนที่ 1 : การเข้าร่วมโครงการและนิติกรรม 

Prosumer และผู้ใช้ไฟฟ้าจะต้องได้รับอนุญาตให้เข้าทำธุรกรรมซื้อขายไฟฟ้า P2P กับตัวกลาง โดย
ตัวกลางจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติทางเทคนิคของ Prosumer และคุณสมบัติทางการเงินของ Prosumer 
และผู้ใช้ไฟฟ้าก่อนที่จะพิจารณาอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการหรือทำนิติกรรม 

ขั้นตอนที่ 2 : การส่งข้อมูลทางเทคนิค 

ตัวกลางต้องส่งข้อมูลกำลังการผลิตของ Prosumer ให้แก่ TSO/ DSO ทราบก่อนที่จะเริ่มทำการซื้อ
ขาย 

ขั้นตอนที่ 3 : การส่งคำสั่งซื้อขายและประมวลผล ณ วันที่ซื้อขาย 

ณ เวลาสิ้นสุดวันที่ทำการซื้อขาย ตัวกลางจะต้องนำส่งสรุปผลการซื้อขายให้แก่ TSO/ DSO ทราบเพื่อ
ทบทวนวางแผนการบริหารสมดุลพลังงานไฟฟ้า ณ วันที่ส่งมอบล่วงหน้า รวมทั้งต้องแจ้งให้ Prosumer และ 
ผู้ใช้ไฟฟ้าทราบผลว่าคำสั่งเสนอขายหรือเสนอซื้อนั้นได้รับการจับคู่หรือไม่ด้วย 

การจับคู่คำสั่งซื้อขายจะต้องคำนึงถึงการจัดสรรพลังงานในพื้นที่เป็นลำดับแรก  เพื่อลดการสูญเสียใน
ระบบไฟฟ้าลงให้ได้มากที่สุด โดยต้องจับคู่คำสั่งซื้อขายภายในชุมชนให้ได้มากที่สุดก่อนที่จะขยายวงไปสู่ชุมชน
อื่นที่ใกล้เคียง และจะต้องมีการเรียกเก็บค่าบริหารโครงข่ายในอัตราที่สะท้อนถึงต้นทุนส่วนเพิ่มที่เกิดขึ้นในการ
บริหารระบบไฟฟ้าส่วนกลางอย่างสมเหตุสมผล โดยตัวกลางมีหน้าที่ในการจัดเก็บและนำส่งค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวให้แก่ TSO/ DSO 

ขั้นตอนที่ 4 : การบริหารพลังงานไฟฟ้าในระบบ ณ วันส่งมอบ 

ณ วันที่ส่งมอบพลังงานไฟฟ้า TSO และ DSO ต้องประสานงานร่วมกันในการบริหารระบบไฟฟ้า
ส่วนกลางไม่ให้เกิดความคับคั่งจนทำให้ Prosumer ส่งไฟฟ้าเข้าระบบไม่ได้ และต้องเตรียมพร้อมในกรณีที่เกิด
ความผันผวนในพลังงานที่ Prosumer ส่งเข้ามาในระบบที่อาจมากหรือน้อยกว่าที่ได้ตกลงไว้ในการทำธุรกรรม 
P2P (Imbalance Energy) 

ขั้นตอนที่ 5 : การเก็บข้อมูลจากมิเตอร์ ณ วันส่งมอบ 

สถาบันฯ กำหนดสมมติฐานว่าหน้าที่ในการเก็บข้อมูลจากมิเตอร์ยังคงอยู่ในความรับผิดชอบของ DSO 
โดยการเรียกข้อมูลจากมิเตอร์ผ่านระบบอัตโนมัติ เป็นรายชั่วโมง เพื่อการคำนวณมูลค่าธุรกรรมสุทธิเป็นราย
เดือน 
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ขั้นตอนที่ 6 : การออกใบแจ้งหนี้ ทุกวันสิ้นเดือน 

หน้าที่ในการออกใบแจ้งหนี้ยังคงอยู่ในความรับผิดชอบของ DSO ซึ่งจะต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ทำงานเพิ่มเติม และเพิ่มรายละเอียดของธุรกรรมการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P ไว้ในใบแจ้งหนี้ด้วย  

ขั้นตอนที่ 7 : การชำระเงินและการออกใบเสร็จรับเงิน ตามวันที่กำหนด 

1. กฟผ. ในฐานะ TSO - รับชำระค่าไฟฟ้า และค่าธรรมเนียมอื่นๆ (ถ้ามี) จาก กฟน. หรือ กฟภ. ใน
ฐานะ DSO  

2. กฟน. หรือ กฟภ. ในฐานะ DSO/ Retailer - รับชำระค่าไฟฟ้าที่ Prosumer และผู้ใช้ไฟฟ้าซื้อจาก
ระบบไฟฟ้าส่วนกลาง รวมค่าธรรมเนียม ภาษี และอื่นๆ  

3. ตัวกลาง - รับชำระค่าไฟฟ้าส่วนที่ซื้อขายตามเงื่อนไข P2P จากผู้ใช้ไฟฟ้าเพื่อนำส่งให้ Prosumer 
โดยหักส่วนค่าธรรมเนียมไว ้ 

จากทางเลือกรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าสำหรับ Prosumer แบบ P2P ที่นำเสนอนั้น สถาบันฯ ได้ทำการ
วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการกำกับดูแลการซื้อขายไฟฟ้าสำหรับ Prosumer ภายใต้ระเบียบและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องในปัจจุบันโดยศึกษาเปรียบเทียบกับผลการรวบรวม ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล กฎหมาย กฎหมาย
ลำดับรองและระเบียบที่ใช้อยู่ในปัจจุบันที่มีความเกี่ยวข้องหากมีการซื้อขายไฟฟ้าสำหรับ Prosumer แบบ 
P2P ของต่างประเทศ ที่ได้ทำการศึกษาในบทที่ 7 โดยมีผลการวิเคราะห์ดังนี ้

8.1.1 ปัญหาการกำกับดูแลผู้เล่นใหม่และปัญหาการกำหนดรูปแบบความสัมพันธ์ หน้าที่และความรับผิด
ระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องในรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ที่นำเสนอ 

รูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าสำหรับ Prosumer แบบ P2P ที่นำเสนอซึ่งได้แก่ 1) รูปแบบ Neighbor 
Model ที่บริหารงานโดย DSO 2) รูปแบบ Community Model ที่บริหารงานโดย Agent และ 3) รูปแบบ 
Community Model ที่บริหารงานโดย Platform Operator นั้น จะทำให้ผู้เล่นเดิมอย่าง Prosumer มีเพิ่ม
มากขึ้นและมีผู้เล่นใหม่เกิดขึ้นในตลาดการซื้อขายไฟฟ้าสำหรับ Prosumer แบบ P2P ที่มีศักยภาพแตกต่างกัน
เพื่อให้เกิดรูปแบบการให้บริการที่มีความหลากหลาย ซึ่งได้แก ่Retailer, Agent และ Platform Operator 

Prosumer นั้นไม่ได้เป็นผู้เล่นใหม่แต่เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีระบบการผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เอง โดยภายใต้กรอบ
แนวคิดของการศึกษาน้ี Prosumer หมายถึงผู้ใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์บนหลังคาที่มี
กำลังการผลิตติดตั้งต่ำกว่า 1,000 กิโลโวลตแอมแปร์ โดยมีจุดประสงค์หลักในการผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เอง และ
หากระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์บนหลังคาสามารถผลิตไฟฟ้าได้มากกว่าความต้องการใช้ไฟฟ้า Prosumer 
สามารถนำพลังงานไฟฟ้าส่วนเกินน้ีมาแบ่งปันให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้ารายอื่นได้ ทั้งนี้ จำนวน Prosumer กลุ่มนี้มี
แนวโน้มจะเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื ่องทั ่วโลก เนื ่องจากราคาของระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์จากเซลล์
แสงอาทิตย์มีแนวโน้มลดต่ำลงมาก 

Retailer เป็นผู ้จำหน่ายไฟฟ้าแก่ผู ้ใช้ไฟฟ้ารายย่อยและบริหารสมดุลพลังงานในพื ้นที ่ที ่ได้รับ
มอบหมาย โดยรับผิดชอบบริหารการจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่ระดับท้องถิ่นไปจนถึงระดับชุมชนขนาดกลางหรือ
ชุมชนขนาดใหญ่ แต่พื้นที่ให้บริการไม่ครอบคลุมทั่วประเทศ 
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Agent เป็นตัวกลางที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคที่สามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนใน
ระบบผลิตพลังงานได้ตามมาตรฐานทางวิศวกรรม รวมถึงสามารถช่วยอำนวยความสะดวกในการยื่นคำขอรับ
ใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องได ้Agent รับผิดชอบบริหารการซื้อขายไฟฟ้าในระดับท้องถิ่น/ชุมชนขนาดเล็ก 

Platform Operator คือ ผู้ที่พัฒนาและดูแลระบบปฏิบัติการหรือแพลตฟอร์มเพื่อรองรับการซื้อขาย
ไฟฟ้าแบบ P2P  

ภายใต้ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน การกำกับดูแลผู้เล่นในการซื้อขายไฟฟ้าสำหรับ 
Prosumer แบบ P2P ที่นำเสนอน้ันมีปัญหาและอุปสรรค ดังนี ้

8.1.1.1 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้าของ Prosumer, Retailer, Agent และ Platform 
Operator  

กฎหมายไทย เนื่องจากการประกอบกิจการไฟฟ้าของ Prosumer, Retailer, Agent และ Platform 
Operator นั้นเป็นรูปแบบของการประกอบกิจการไฟฟ้าที่เกิดขึ้นใหม่ ทำให้กฎหมายไทยที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่
ครอบคลุมถึงการขอใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้าในรูปแบบดังกล่าว ทั้งนี้ แม้ว่าพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 47 ได้กำหนดให้ การประกอบกิจการพลังงานไม่ว่าจะมี
ค่าตอบแทนหรือไม่ ต้องได้รับใบอนุญาตจาก กกพ. และให้ กกพ. มีอำนาจออกประกาศกำหนดประเภทและ
อายุใบอนุญาตให้สอดคล้องกับขนาดและลักษณะของกิจการพลังงานประเภทต่างๆ โดย กกพ. ได้ออกประกาศ
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เรื่อง การกําหนดประเภทและอายุใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน 
พ.ศ. 2551 กำหนดให้ ใบอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ้าม ี5 ประเภท ดังนี ้

1. ใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า 

2. ใบอนุญาตระบบส่งไฟฟ้า 

3. ใบอนุญาตระบบจำหน่ายไฟฟ้า  

4. ใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า 

5. ใบอนุญาตควบคุมระบบไฟฟ้า 

ทั้งนี้ ในกรณีของ Prosumer นั้น กกพ. สามารถกำกับดูแลโดยการออกใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าได้ 
แต่เนื่องจาก Prosumer ภายใต้กรอบแนวคิดของการศึกษานี้เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าที่มีขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้า
ติดตั้งต่ำกว่า 1,000 กิโลโวลต์แอมแปร์ ซึ่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 47 
วรรคสาม ได้ให้อำนาจในการออกพระราชกฤษฎีกากำหนดประเภท ขนาด และลักษณะของกิจการพลังงานที่
ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาต โดยได้มีการตรา พระราชกฤษฎีกากําหนดประเภท ขนาด และ
ลักษณะของกิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2552 
ขึ้น ซึ่งใน มาตรา 3 ได้กำหนด ประเภท ขนาด และลักษณะของกิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับ
ใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน ไวด้ังต่อไปน้ี 

1. กิจการผลิตไฟฟ้าทีม่ีกําลังการผลิตรวมของแต่ละแหลง่ผลิตตำ่กว่าหนึ่งพันกิโลโวลต์แอมแปร์ 

2. กิจการระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่ผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าตาม 1) นําไฟฟ้าที่ได้จากการผลิตไปใช้
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ในกิจการของตนเอง 

3. กิจการจําหนายไฟฟ้าที่มีขนาดการจําหน่ายไฟฟ้าต่ำกว่าหนึ่งพันกิโลโวลต์แอมแปร์โดยผ่านระบบ
จําหน่ายไฟฟ้า 

4. กิจการศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าซึ่งโดยปกติไมม่ีหน้าที่สั่งการด้านการผลิตไฟฟ้าโดยตรง 

อย่างไรก็ตาม เพื่อประโยชน์แห่งการรวบรวมข้อมูลสถิติ มาตรา 47 วรรคสี่ กกพ. มีอำนาจประกาศ
กำหนดให้กิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตเป็นกิจการที่ต้องแจ้งก็ได้ กกพ. จึงได้ออก 
ประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เรื่อง การกําหนดให้กิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้อง
ขอรับใบอนุญาตเป็นกิจการทีต้่องแจง้ พ.ศ. 2551 โดยใน ข้อ 3 ของประกาศดังกล่าวกำหนดให้กิจการพลังงาน
ที่ได้รับการยกเว้นไม่ตอ้งขอรับใบอนุญาตตามมาตรา 47 วรรคสาม เป็นกิจการทีต้่องแจ้งต่อสํานักงาน กกพ. 

ดังนั ้น ตามกฎหมายปัจจุบัน กิจการไฟฟ้าของ Prosumer ที ่มีขนาดต่ำกว่า 1,000 กิโลโวลต์
แอมแปร์ จะไม่เข้าข่ายต้องขอรับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าจาก กกพ. แต่ต้องจดแจ้งยกเว้นการประกอบกิจการ
พลังงานกับ กกพ. ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 47 ดังกล่าวข้างต้น 

กรณีการประกอบกิจการไฟฟ้าของ Retailer ซึ่งเป็นผู้จำหน่ายไฟฟ้าแก่ผู ้ใช้ไฟฟ้ารายย่อยและ
บริหารสมดุลพลังงานในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายนั้น มีปัญหาว่าสามารถขอรับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า ตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เรื่อง การกําหนดประเภทและอายุใบอนุญาตการประกอบกิจการ
พลังงาน พ.ศ. 2551 ข้อ 5 ได้หรือไม่ เนื่องจาก ความหมายของใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้านั้น หมายความถึง
ใบอนุญาตที่ออกให้แก่ประกอบกิจการจําหน่ายไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าซึ่งมิใช่ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
ไฟฟ้า ซึ่งเป็นข้อกำหนดที่มีข้อยกเว้นที่กว้างเกินไป ทำให้การจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ผู้รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการไฟฟ้าทุกประเภทไม่ต้องขอรับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า ซึ่งในความเป็นจริงผู้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าก็
เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าที่ซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายอื่นหรือจากการไฟฟ้าเพื่อใช้ในช่วงเวลาเริ่มเดินระบบผลิตไฟฟ้า
หรือในระหว่างซ่อมบำรุง ซึ่งตามข้อกำหนดนี้ผู้จำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ผู้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าก็ไม่ต้องขอรับ
ใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า นอกจากนั้นตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ก็ไม่ได้มี
การกำหนดข้อยกเว้นไว้เช่นนี ้

กรณีการประกอบกิจการไฟฟ้าของ Agent และ Platform Operator ไม่อยู ่ในใบอนุญาตการ
ประกอบกิจการไฟฟ้า 5 ประเภทที่กำหนดใน ประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เรื่อง การกําหนด
ประเภทและอายุใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2551 ข้อ 5 

กฎหมายต่างประเทศ ในกรณีของประเทศเกาหลีใต้นั้นตาม Electricity Business Act ได้แบ่งการ
ประกอบธุรกิจไฟฟ้าเป็นสองประเภท คือ 

1. ธุรกิจไฟฟ้า ได้แก่ ธุรกิจผลิตไฟฟ้า ธุรกิจระบบส่งไฟฟ้า ธุรกิจระบบจำหน่ายไฟฟ้า ธุรกิจขาย
ไฟฟ้า และธุรกิจไฟฟ้าภูมิภาค [1] ซึ่งจะต้องได้รับใบอนุญาตจาก Ministry of Trade, Industry and Energy 
(MOTIE) [2] 

2. ธุรกิจไฟฟ้าใหม่ ได้แก่ ธุรกิจการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า และธุรกิจนายหน้าซื้อขายไฟฟ้าขนาดเล็ก 
(Small-scale power brokerage business) ซึ่งต้องจดทะเบียนกับ MOTIE [3] 
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ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจไฟฟ้าทั้งสองประเภทต้องขอรับใบอนุญาตหรือจดทะเบียนกับ  MOTIE โดย 
Prosumer ในประเทศเกาหลีใต้จะต้องได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าโดยไม่ได้มีข้อยกเว้นในเรื่อง
ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งขั้นต่ำ Retailer ก็ต้องรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจขายไฟฟ้า และนายหน้าซื้อขาย
ไฟฟ้าขนาดเล็กก็ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายไฟฟ้าขนาดเล็ก 

ในกรณีของประเทศเยอรมนี Electricity Tax Act (StromStG) มาตรา 4 กำหนดให้ ผู้ที่ต้องการ
จำหน่ายไฟฟ้าในฐานะผู้จำหน่ายไฟฟ้า (Supplier) หรือต้องการผลิตไฟฟ้าเพื่อการบริโภคด้วยตนเองในฐานะ
ผู้ผลิตไฟฟ้าด้วยตนเอง (Self-generator) หรือผู้ที่ต้องการซื้อไฟฟ้าจากนอกเขตภาษีของเยอรมันในฐานะ
ผู้บริโภคขั้นสุดท้าย ต้องมีใบอนุญาต 

อย่างไรก็ตามในกรณีบุคคลธรรมดาได้รับการยกเว้นจากการต้องมีใบอนุญาต หากเป็นไปตามเง่ือนไข
ต่อไปนี ้

1. ผลิตไฟฟ้าด้วยระบบที่มีกำลังไฟฟ้าไม่เกิน 2 เมกะวัตต์และจำหน่ายไฟฟ้านี้ให้กับบริษัทจำหน่าย
ไฟฟ้า 

2. ผลิตไฟฟ้าด้วยระบบที่มีกำลังไฟฟ้าไม่เกิน 2 เมกะวัตต์และไฟฟ้าเป็นไปตามข้อกำหนดทาง
กฎหมายสำหรับการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนและไม่ได้ให้บริการผ่านระบบ โครงข่ายไฟฟ้า
สาธารณะ (เช่น ผ่านสายตรง (Direct line) ไปยังเพื่อนบ้าน) [4] [5] 

นอกจากนี้ ใน EnWG มาตรา 5 กำหนดให้ ภายหลังวันที่ 13 กรกฎาคม ค.ศ. 2005 (พ.ศ. 2548) ผู้
จำหน่ายพลังงาน (Energy suppliers) ที่ต้องการจำหน่ายให้แก่ลูกค้าครัวเรือน (Household customers) 
ผ่านระบบโครงข่ายสาธารณะ (Public network) จะต้องแจ้งให้ BundesnetzAgentur (BNetzA: Federal 
Network Agency) ทราบถึงการเริ่มจำหน่าย และการสิ้นสุดการจำหน่าย และการเปลี่ยนแปลงชื่อหรือที่อยู่ 
ยกเว้น การส่งมอบไฟฟ้าแก่ลูกค้าครัวเรือนผ่านระบบพลังงานของลูกค้า (Customer system) [6] หรือ ระบบ
จำหน่ายแบบปิด (Closed distribution networks) [7] หรือผ่านสายส่งชั่วคราว [8]  

ในกรณีของประเทศเนเธอร์แลนด์น้ัน ตาม Electricity Act มีใบอนุญาต Licenses for the supply 
of electricity to small consumers ประเภทเดียว (Electricity Act, Article 95a) โดยกำหนดให้ การ
จำหน่ายไฟฟ้าให้ผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก (ลูกค้าทั่วไปหรือลูกค้าธุรกิจขนาดเล็กที่มีการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า ขนาด
ไม่เกิน 3x80 แอมแปร์ [9] ต้องได้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าจาก Authority for Consumers & Markets 
(ACM) [10] โดยการขอรับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า มีข้อยกเว้นคือ 

1. การจำหน่ายไฟฟ้าร่วมกับผู้ที่มีใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าในฐานะผู้ขายต่อ  (Reseller) [11] โดย
ทำข้อตกลงร่วมกัน (Cooperation agreement) [12] 

2. การจำหน่ายไฟฟ้าผ่าน Direct line ซึ่งหมายถึง การเชื่อมต่อเพื่อส่งไฟฟ้าที่เชื่อมต่อระบบผลิต
ไฟฟ้าของผู้ผลิตไปยังระบบไฟฟ้าของผู้บริโภคซึ่งไม่มีการเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าหรือการเชื่อมต่ออื่น  [13] 
โดยผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้าที่เป็นเจ้าของสายตรง (Direrct line) ไปยังผู้บริโภค [14] 

ดังนั้นในกรณีของ Prosumer ในประเทศเนเธอร์แลนด์ที่ไม่ต้องการหรือไม่สามารถขอใบอนุญาต
จำหน่ายไฟฟ้าด้วยตนเอง สามารถขายไฟฟ้าร่วมกับผู้ได้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า โดยวิธีการที่เรียกว่า “การ
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ขายต่อพลังงาน (Resale of energy) ซึ่งทำให้ตามกฎหมายแล้ว Prosumer จะอยู ่ในฐานะตัวกลาง 
(Intermediary) ไม่ใช่ผู้จำหน่ายพลังงาน (Seller of energy) แต่อย่างไรก็ตาม Prosumer เหล่านี้ ก็จะต้อง
ปฏิบัติตาม Electricity Act และ Regulation on consumers and monitoring of the Electricity Act 
1998 and the Gas Act [15] 

บทวิเคราะห์ 

การกำกับดูแล Prosumer นั้นมี 3 ทางเลือกคือ  

ทางเลือกที่ 1 Prosumer ที่มีขนาดกำลังการผลิตรวมของแตละแหลงผลิตต่ำกวาหนึ่งพันกิโลโวลต
แอมแปร์ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าตามแนวปฏิบัติเดิม ซึ่งไม่จำเป็นต้องแก้ไขพระ
ราชกฤษฎีกากําหนดประเภท ขนาด และลักษณะของกิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาต
การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2552 แต่อย่างไรก็ตาม ในการกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงานตาม
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ตั้งแต่มาตรา 53 เป็นต้นไปนั้น กำกับดูแลการ
ประกอบกิจการพลังงานของผู้รับใบอนุญาตเท่านั้น โดย Prosumer ที่ได้รับการยกเว้นไมตองขอรับใบอนุญาต
การประกอบกิจการพลังงานตามพระราชกฤษฎีกาข้างต้น จะไม่ถูกกำกับดูแลโดยพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 หรือ 

ทางเลือกที่ 2 กำหนดให้ Prosumer เป็นการประกอบกิจการพลังงานที่ต้องได้รับใบอนุญาต
จำหน่ายไฟฟ้า โดยจะต้องมีการแก้ไขพระราชกฤษฎีกากําหนดประเภท ขนาด และลักษณะของกิจการพลังงาน
ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2552 มาตรา 3  หรือ  

ทางเลือกที่ 3  กำหนดให้ Prosumer เป็นการประกอบกิจการพลังงานที่ต้องได้รับใบอนุญาต
ประเภทใหม่ ได้แก่ ใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า สำหรับการจำหน่ายไฟฟ้าแบบ Peer to Peer โดยจะต้องมีการ
แก้ไขพระราชกฤษฎีกากําหนดประเภท ขนาด และลักษณะของกิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับ
ใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2552 มาตรา 3 และแก้ไขระเบียบ/ประกาศที่เกี่ยวข้อง 

ในกรณีทางเลือกที่ 1 ที่กำหนดให้ Prosumer ที่มีขนาดกำลังการผลิตรวมของแตละแหลงผลิตต่ำ
กวา่หนึ่งพันกิโลโวลตแอมแปร์ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้านั้น ตามพระราชกฤษฎีกา
กําหนดประเภท ขนาด และลักษณะของกิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตการประกอบ
กิจการพลังงาน พ.ศ. 2552 กำหนดคุณสมบัติของกิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตการ
ประกอบกิจการพลังงาน ไว้ดังต่อไปน้ี 

1) กิจการผลิตไฟฟา้ที่มีกําลังการผลิตรวมของแต่ละแหล่งผลิตต่ำกว่าหนึ่งพันกิโลโวลต์แอมแปร์ 

นอกจากนั้น ประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เรื่อง การกําหนดให้กิจการพลังงานที่
ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตเป็นกิจการที่ต้องแจ้ง พ.ศ. 2551 ข้อ 4 กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการ
พลังงานที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตมาแจ้งรายละเอียดพร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐาน 
ดังต่อไปนี ้

1) ชื่อ สัญชาติ ถิ่นที่อยู่ของเจ้าของกิจการพลังงาน 
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2) ที่ตั้งของสถานประกอบกิจการพลังงาน 

3) ประเภทและขนาดของกิจการพลังงาน 

4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้ง และหนังสือมอบฉันทะในกรณีที่ผู ้แจ้งมิใช่เจ้าของ
กิจการพลังงาน พร้อมทั้งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ 

5) เอกสารอื่นตามที่เลขาธิการกำหนด ซึ่งได้แก่ Specification ของเครื่องจักร PV และ Inverter 
(เฉพาะพื้นที่เกิน 160 ตารางเมตร) สำเนาสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (กรณีมีการจำหน่ายไฟฟ้า)  รูปถ่ายสถาน
ประกอบกิจการ คำรับรองตนเองยืนยันว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ทั้งนี้ ไม่มีค่าธรรมเนียมการแจ้งและการประกอบกิจการพลังงาน 

ในกรณีทางเลือกที ่ 2 ที่กำหนดให้ Prosumer เป็นการประกอบกิจการพลังงานที ่ต้องได้รับ
ใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้านั้น ระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานว่าด้วยการขอรับใบอนุญาตและการ
อนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ข้อ 4 ได้กำหนดคุณสมบัติ
ของผู้ประสงค์จะประกอบกิจการพลังงาน ไว้ดังต่อไปน้ี 

1) กรณีเป็นบุคคลธรรมดาต้อง 

(ก) มีสัญชาติไทย  

(ข) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ  

(ค) มีศักยภาพทางการเงินและทางเทคนิคเพียงพอที่จะก่อสร้างและดำเนินกิจการพลังงาน  

(ง) ภายในระยะเวลาสามปีย้อนหลังก่อนปีที่ยื่นคำขอจนถึงวันที่ได้รับใบอนุญาตต้องไม่มีประวัติ
เป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือเป็นบุคคลล้มละลาย  

(จ) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาตในระยะเวลาสองปีก่อนวันขอรับ
ใบอนุญาต  

(ฉ) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้
กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ  

(ช) มีกรรมสิทธิ ์ สิทธิครอบครอง หรือสิทธิใช้ประโยชน์ในพื้นที ่หรือทรัพย์สินที ่ใช้ในการ
ประกอบกิจการ 

2) กรณีเป็นห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจำกัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือเป็นบริษัท
มหาชนจำกัดตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือนิติบุคคลต่างประเทศซึ่งมีสำนักงานสาขาใน
ประเทศไทย ต้อง 

(ก) มีศักยภาพทางการเงินและทางเทคนิคเพียงพอที่จะก่อสร้างและดำเนินกิจการพลังงาน  

(ข) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาตในระยะเวลาสองปีก่อนวันขอรับ
ใบอนุญาต  
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(ค) ไม่เป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์ตามคำสั่งศาล หรือถูกศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายว่า
ด้วยล้มละลาย อันเป็นเหตุให้เจ้าหนี้หรือบุคคลที่สามซึ่งแต่งตั้งโดยเจ้าหนี้ ทำหน้าที่บริหารแทนกรรมการชุด
เดิม หรือเข้าสู่กระบวนการล้มละลายหรือถูกศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย  

(ง) มีกรรมสิทธิ ์ สิทธิครอบครอง หรือสิทธิใช้ประโยชน์ในพื้นที่ หรือทรัพย์สินที่ใช้ในการ
ประกอบกิจการ 

(จ) ผู้มีอำนาจทำการแทน ผู้แทนนิติบุคคล หรือผู้จัดการนิติบุคคล ต้อง 

(1) มีสัญชาติไทย  

(2) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ ภายในระยะเวลาสามปี
ย้อนหลังก่อนปีที่ยื่นคำขอจนถึงวันที่ได้รับใบอนุญาตต้องไม่มีประวัติเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือเป็น
บุคคลล้มละลาย  

(3) (3)ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาตในระยะเวลาสองปีก่อนวัน
ขอรับใบอนุญาต  

(4) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิด
ที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

และข้อ 6 ของระเบียบดังกล่าวข้างต้น กำหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตพร้อม
ด้วยเอกสารและหลักฐานดังต่อไปน้ี 

1) เอกสารและหลักฐานที่แสดงศักยภาพทางการเงิน เช่น เอกสารรับรองสถานะทางการเงินของ
สถาบันการเงิน หรือเอกสารแสดงสิทธิในทรัพย์สิน 

2) เอกสารและหลักฐานแสดงผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการพลังงานและเป็นประโยชน์ต่อ
การดำเนินกิจการพลังงาน 

3) แผนการประกอบกิจการพลังงาน ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับการประกอบกิจการพลังงานที่ขอ
อนุญาต เช่น แผนการลงทุน แผนการให้บริการที่สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความพร้อมในการ
ประกอบกิจการพลังงาน 

4) เอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับการบริหารจัดการการประกอบกิจการพลังงานที่ขออนุญาต เช่น 
ประสบการณ์หรือจำนวนของเจ้าหน้าที่ที่จะดำเนินการประกอบกิจการพลังงานระบบป้องกันสภาพแวดล้อม
เป็นพิษที่เพียงพอ ระบบการดำเนินการอย่างปลอดภัย แผนการจัดฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง 

5) เอกสารและหลักฐานอื่นเพิ่มเติมตามประเภทของกิจการพลังงานที่จะขอรับใบอนุญาต 

ข) ใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า 

(1) สำเนาสัญญาเกี่ยวกับการประกอบกิจการจำหน่ายไฟฟ้า รวมทั้งสำเนาสัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้ากับลูกค้าที่จำหน่ายไฟฟ้าทุกราย 
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(2) แผนงานเกี่ยวกับการจำหน่ายหรือการจัดให้ได้มาซึ่งไฟฟ้า ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับการ
จำหน่ายหรือการจัดให้ได้มาซึ่งไฟฟ้า 

(3) จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า จำนวนหน่วยไฟฟ้าที่ผู ้ใช้ไฟฟ้าแต่ละรายต้องการใช้ในแต่ละเดือน 
ประมาณการใช้พลังไฟฟ้าและพลังไฟฟ้าสูงสุดในแต่ละเดือน และจำนวนหน่วยไฟฟ้าที่จะจำหน่าย 

นอกจากนั้น ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการอนุญาต
และการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2551 กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการอนุญาต ดังนี ้

2) ใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า ฉบับละ 50,000 บาท 

 และกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการพลังงาน ดังนี ้

2) การประกอบกิจการจำหน่ายไฟฟ้า คิดตามหน่วยจำหน่ายไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า กิโลวัตต์ -ชั่วโมง
ละ 0.10 สตางค์ 
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ตารางที่ 8-1 เปรียบเทียบกรณี Prosumer เป็นกิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตกับกรณี Prosumer ต้องมีใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า 

ประเด็น Prosumer เป็นกิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาต Prosumer ต้องมีใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า 

คุณสมบัติ - กำลังการผลิตรวมต่ำกว่า 1,000 กิโลโวลต์แอมแปร์ 
- ขนาดการจำหน่ายไฟฟ้าต่ำกว่า 1,000 กิโลโวลต์แอมแปร์ โดยผ่านระบบ
จำหน่ายไฟฟ้า 

(1) เป็นบุคคลธรรมดา โดยต้อง 
- มีสัญชาติไทย 
- มีศักยภาพทางการเงินและทางเทคนิคเพียงพอที่จะก่อสร้างและดำเนินกิจการ

พลังงาน 
- มีกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง หรือสิทธิใช้ประโยชน์ในพื้นที่หรือทรัพย์สินที่ใช้

ในการประกอบกิจการ 
(2) เป็นห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจำกัดหรือเป็นบริษัทมหาชนจำกัดหรือนิติบุคคล
ต่างประเทศซึ่งมีสำนักงานสาขาในประเทศไทย โดยต้อง 

- มีศักยภาพทางการเงินและทางเทคนิคเพียงพอที่จะก่อสร้างและดำเนินกิจการ
พลังงาน 

- มีกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง หรือสิทธิใช้ประโยชน์ในพื้นที่ หรือทรัพย์สินที่ใช้
ในการประกอบกิจการ 

เอกสารและหลักฐาน - Specification ของเครื ่องจักร PV และ Inverter (เฉพาะพื ้นที ่เกิน 160 
ตารางเมตร) 

- สำเนาสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (กรณีมีการจำหน่ายไฟฟ้า) 
- รูปถ่ายสถานประกอบกิจการ 
- คำรับรองตนเอง (ยืนยันได้ปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง) 

- เอกสารและหลักฐานที่แสดงศักยภาพทางการเงิน  
- เอกสารและหลักฐานแสดงผลการดำเนินงาน 
- แผนการประกอบกิจการพลังงาน  
- เอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับการบริหารจัดการการประกอบกิจการพลังงานที่ขอ
อนุญาต 
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ประเด็น Prosumer เป็นกิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาต Prosumer ต้องมีใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า 

เอกสารและหลักฐาน
เพิ่มเติมตามประเภท
ของกิจการพลังงานที่
จะขอรับใบอนุญาต 

- - สำเนาสัญญาเกี่ยวกับการประกอบกิจการจำหน่ายไฟฟ้า รวมทั้งสำเนาสัญญาซื้อ
ขายไฟฟ้ากับลูกค้าที่จำหน่ายไฟฟ้าทุกราย  

- แผนงานเกี่ยวกับการจำหน่ายหรือการจัดให้ได้มาซึ่งไฟฟ้า  
- จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า จำนวนหน่วยไฟฟ้าที่ผู้ใช้ไฟฟ้าแต่ละรายต้องการใช้ในแต่ละเดือน 
ประมาณการใช้พลังไฟฟ้าและพลังไฟฟ้าสูงสุดในแต่ละเดือน และจำนวนหน่วย
ไฟฟ้าที่จะจำหน่าย  

อัตราค่าธรรมเนียม
การอนุญาต 

- ฉบับละ 50,000 บาท 

อัตราค่าธรรมเนียม
การประกอบกิจการ
พลังงานรายป ี

- คิดตามหน่วยจำหน่ายไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า กิโลวัตต์ชั่วโมงละ 0.10 สตางค์ 
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จากการเปรียบเทียบเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต ในกรณีทางเลือกที่ 2 ที่กำหนดให้ Prosumer 
เป็นการประกอบกิจการพลังงานที่ต้องได้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า กับเงื่อนไขในการแจ้งการเป็นผู้ประกอบ
กิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาต ในกรณีทางเลือกที่ 1 ที่กำหนดให้ Prosumer เป็น
กิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตแล้วจะเห็นได้ว่า ในกรณีแรกนั้น Prosumer จะต้อง
ดำเนินการจัดเตรียมเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ เพื่อประกอบการขออนุญาต จะต้องชำระค่าธรรมเนียมการ
อนุญาตจำนวน 50,000 บาท และจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการพลังงานเป็นรายป ีซึ่งขั้นตอน
ทั้งหมดนี้จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก ต่างจากกรณีทางเลือกที่ 1 ที่กำหนดให้ Prosumer ที่มีขนาด
กำลังการผลิตรวมของแตละแหลงผลิตต่ำกว่าหนึ ่งพันกิโลโวลตแอมแปร์ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับ
ใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้านั้น เอกสารหลักฐานที่ Prosumer ต้องตระเตรียมในการแจ้งยกเว้นนั้นมีจำนวนไม่
มาก และไม่มีค่าธรรมเนียมการแจ้งและการประกอบกิจการพลังงาน ซึ่งกระบวนการทั้งหมดนี้มีค่าใช้จ่ายที่ไม่
มาก ดังนั้น สถาบันฯ จึงเห็นว่า การกำหนดให้ Prosumer ส่วนใหญ่ในปัจจุบันที่มีขนาดการจําหนายไฟฟาต่ำ
กวา 1,000 กิโลโวลต์แอมแปร์ที่ไม่ต้องขออนุญาตตามพระราชกฤษฎีกาข้างต้นต้องขอใบอนุญาตจำหน่าย
ไฟฟ้านั้นอาจเป็นภาระที่หนักเกินไปสำหรับ Prosumer และจะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการซื้อขายไฟฟ้า
ของ Prosumer แบบ P2P  

แต่อย่างไรก็ตาม ในกรณีทางเลือกที่ 1 ที่กำหนดให้ Prosumer เป็นกิจการพลังงานที่ได้รับการ
ยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าตามแนวปฏิบัติเดิมนั้น การกำกับดูแลการประกอบกิจการ
พลังงานตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ตั้งแต่มาตรา 53 เป็นต้นไปนั้น มีเพียง
ส่วนของการกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงานของผู้ รับใบอนุญาตเท่านั้น โดย Prosumer ที่ได้รับการ
ยกเว้นไม่ตองขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานตามพระราชกฤษฎีกาข้างต้น จะไม่ถูกกำกับดูแล
โดยพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 

สถาบันฯ จึงเสนอว่า ควรที่มีทางเลือกที่ 3 ที่กำหนดให้ Prosumer เป็นการประกอบกิจการพลังงาน
ที่ต้องได้รับใบอนุญาตประเภทใหม่ ซึ่งหากมีการลดปริมาณเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ เพื่อประกอบการขอ
อนุญาต และมีการยกเว้นค่าธรรมเนียมการอนุญาตจำนวน 50,000 บาท และยกเว้นค่าธรรมเนียมการ
ประกอบกิจการพลังงานเป็นรายปี จะเป็นการอำนวยความสะดวกและไม่ก่อให้เกิดภาระในการขอรับ
ใบอนุญาตที่หนักเกินไปแก่ Prosumer  และการมีค่าใช้จ่ายในการขอรับใบอนุญาตที่ต่ำจะเป็นการจูงใจให้ 
Prosumer มาขอรับใบอนุญาตมากขึ้น ซึ่งจะลดปัญหาการลักลอบซื้อขายไฟฟ้ากันเอง ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหา
ต่อเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าของประเทศ ซึ่งการขอรับใบอนุญาตของ Prosumer จะทำให้ภาครัฐได้รับข้อมูล
การซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ซึ่งภาครัฐสามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ในการวางแผน
ด้านพลังงานของประเทศ 

นอกจากนั้น การกำหนดให้ Prosumer เป็นการประกอบกิจการพลังงานที่ต้องได้รับใบอนุญาต
ประเภทใหม่ จะทำให้ กกพ. มีอำนาจตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ในการ
กำกับดูแล การซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P โดยทาง กกพ. สามารถกำหนดระดับการกำกับดูแลที่
เหมาะสมได้ โดยไม่จำเป็นต้องกำกับดูแลอย่างเข้มงวดอย่างเช่นการกำกับดูแลผู้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าใน
ระบบเดิม 
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สถาบันฯ จีงขอเสนอว่า กกพ. ควรแก้ระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานว่าด้วยการขอรับ
ใบอนุญาตและการอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560  เพื่อ
เพิ่มใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าสำหรับการจำหน่ายไฟฟ้าแบบ Peer to Peer เป็นใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า
ประเภทใหม่ ในทำนองเดียวกับการที่ กกพ. เพิ่มใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าสำหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้า เป็น
ใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าประเภทใหม่ในระเบียบดังกล่าว โดยเพื่อไม่ให้มีจำนวนใบอนุญาตประกอบกิจการ
ไฟฟ้ามากเกินไป จนทำให้เกิดภาระและอุปสรรคในการพัฒนาการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P จึง
ควรมีการนิยามความหมายของการจำหน่ายไฟฟ้าแบบ P2P ครอบคลุมถึงการจำหน่ายไฟฟ้าแบบ Peer to 
Peer โดย Prosumer และการจำหน่ายไฟฟ้าแบบ Peer to Peer โดยผ่านตัวกลางต่าง ๆ เช่น Agent และ 
Platform Operator เพื่อใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าสำหรับการจำหน่ายไฟฟ้าแบบ Peer to Peer สามารถ
ครอบคลุมการประกอบกิจการไฟฟ้าของ Prosumer Agent และ Platform Operator ทั้งหมด ซึ่งจะทำให้ไม่
ว่าจะเป็นผู้เล่นใดในการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ก็มีใบอนุญาตเดียวกัน 

ในกรณีของ Retailer นั้น เนื่องจากความหมายของ ผู้ประกอบกิจการจําหน่ายไฟฟ้าตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เรื่อง การกําหนดประเภทและอายุใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน 
พ.ศ. 2551 ข้อ 5 ที่กำหนดว่า ใบอนุญาตจําหน่ายไฟฟ้า ซึ่งออกให้แก่ผู้ประกอบกิจการจําหน่ายไฟฟ้าให้แก่
ผู้ใช้ไฟฟ้าซึ่งมิใช่ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า ซึ่งหมายความว่า การจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ผู้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการไฟฟ้ารายอื่นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้านั้น เป็นการกำหนดข้อยกเว้นที่กว้างเกินไป 
ทำให้การจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้าทุกประเภทไม่ต้องขอรับใบอนุญาตจำหน่าย
ไฟฟ้า ซึ่งในความเป็นจริงผู้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าก็เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าที่ซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายอื่นหรือการ
ไฟฟ้าเพื่อใช้ในช่วงเวลาเริ่มเดินระบบผลิตไฟฟ้าหรือในระหว่างซ่อมบำรุง ซึ่งตามข้อกำหนดน้ี ผู้จำหน่ายไฟฟ้า
ให้แก่ผู้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าดังกล่าวไม่ต้องขอรับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า นอกจากนั้นตามพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ก็ไม่ได้มีการกำหนดข้อยกเว้นไว้เช่นนี้ ดังนั้น จึงควรมีการแก้ไข
ประกาศดังกล่าวให้มีข้อยกเว้นที ่แคบลง จำกัดเฉพาะการจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
(Producer/Prosumer to Grid : P2G) เท่านั้นที่ไม่ต้องขอรับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า ดังนั้น จึงควรแก้ไขข้อ 
5 ของประกาศดังกล่าวเป็น ใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า ออกให้แก่ผู้ประกอบกิจการจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้
ไฟฟ้าซึ่งมิใช่การไฟฟ้าฝ่ายผลิต การไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ในกรณีของ Agent และ Platform Operator น้ัน เนื่องจากเป็นการประกอบกิจการไฟฟ้าชนิดหนึ่ง
ที่เป็นกิจการไฟฟ้าใหม่และรูปแบบการดำเนินงานมีผลกระทบโดยตรงต่อผู้ใช้พลังงานจึงมีความจำเป็นต้องมี
การกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด เพราะฉะนั้น จึงควรมีการแก้ไขระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานว่าด้วย
การขอรับใบอนุญาตฯ  โดยกำหนด Agent และ Platform Operator เป็นการประกอบกิจการพลังงาน
ประเภทที่ต้องขอรับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าสำหรับการจำหน่ายไฟฟ้าแบบ Peer to Peer 

8.1.1.2 การกำหนดคุณสมบัติของ Prosumer, Retailer, Agent และ Platform Operator  

กฎหมายไทย ในปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายกำหนดคุณสมบัติของ Prosumer , Retailer, Agent และ 
Platform Operator ไว้โดยตรง แต่มีระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานว่าด้วยการขอรับใบอนุญาต
และการอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ข้อ 4 กำหนด
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คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะประกอบกิจการพลังงาน (ทุกประเภท) ไว้ดังนี ้

(๑) เป็นบุคคลธรรมดา โดยต้อง 

(ก) มีสัญชาติไทย 

(ข) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไรค้วามสามารถ 

(ค) มีศักยภาพทางการเงินและทางเทคนิคเพียงพอที่จะก่อสรา้งและดําเนินกิจการพลังงาน 

(ง) ภายในระยะเวลาสามปีย้อนหลังก่อนปีที่ยื ่นคําขอจนถึงวันที่ได้รับใบอนุญาตต้องไม่มี
ประวัติเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือเป็นบุคคลลม้ละลาย 

(จ) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาตในระยะเวลาสองปีก่อนวันขอรับ
ใบอนุญาต 

(ฉ) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้
กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

(ช) มีกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง หรือสิทธิใช้ประโยชน์ในพื้นที่หรือทรัพย์สินที่ใช้ในการ
ประกอบกิจการ 

(๒) เป็นห้างหุ้นสว่นหรือบริษัทจํากัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือเป็นบริษัทมหาชน
จํากัดตามกฎหมายว่าดวยบริษัทมหาชนจํากัด หรือนิติบุคคลต่างประเทศซึ่งมีสํานักงานสาขาในประเทศไทย 
โดยต้อง 

(ก) มีศักยภาพทางการเงินและทางเทคนิคเพียงพอที่จะก่อสรา้งและดําเนินกิจการพลังงาน 

(ข) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาตในระยะเวลาสองปีก่อนวันขอรับ
ใบอนุญาต 

(ค) ไม่เป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์ตามคําสั่งศาล หรือถูกศาลมีคําสั่งให้ฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายว่า
ด้วยล้มละลาย อันเป็นเหตุให้เจ้าหนี้หรือบุคคลที่สามซึ่งแต่งตั้งโดยเจ้าหนี้ ทําหน้าที่บริหารแทนกรรมการชุด
เดิม หรือเข้าสู่กระบวนการลม้ละลายหรือถูกศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลลม้ละลาย 

(ง) มีกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง หรือสิทธิใช้ประโยชนในพื้นที่ หรือทรัพย์สินที่ใช้ในการ
ประกอบกิจการ 

(จ) ผู้มีอํานาจทําการแทน ผู้แทนนิติบุคคล หรือผู้จัดการนิติบุคคล ต้องมีคุณสมบัติตาม (๑) 
(ก) (ข) (ง) (จ) และ (ฉ) 

(๓) เป็นกระทรวง ทบวง กรม ราชการสว่นท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายจัดต้ังขึ้น 

ในกรณีของ Prosumer นั้น มีระเบียบ/ประกาศที่สามารถเทียบเคียงได้ คือระเบียบคณะกรรมการ
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กำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา
สำหรับภาคประชาชน พ.ศ. 2562 ข้อ 3 ได้กำหนดว่า ผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก หมายถึง ผู้ที่ประสงค์
จะผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา โดยติดตั้งเพื่อใช้เองเป็นหลักส่วนที่เหลือขายให้การ
ไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย โดยต้องเป็นเจ้าของเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าที่การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายได้จ่ายไฟฟ้าให้แล้วและมี
ชื่อในทะเบียนผู้ใช้ไฟฟ้า  

ในกรณีของ Retailer นั้น ประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เรื่อง การกําหนดประเภท
และอายุใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2551 ข้อ 5 นั้น ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า 
หมายถึง ผู้ประกอบกิจการจําหน่ายไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าซึ่งมิใช่ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า  ซึ่งเป็น
ข้อกำหนดที่มีข้อยกเว้นที่กว้างเกินไป ทำให้การจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้าทุก
ประเภทไม่ต้องขอรับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า 

ส่วนในกรณีของ Agent และ Platform Operator น้ัน เนื่องจากเป็นการประกอบกิจการไฟฟ้าชนิด
หนึ่งที่เป็นกิจการไฟฟ้าใหม่จึงไม่ได้มีการกำหนดคุณสมบัติไว้ในกฎหมาย 

กฎหมายต่างประเทศ ในกฎหมายของประเทศเกาหลีใต้ ไม่มีการนิยามความหมายของคำว่า 
Prosumer เอาไว้ แต่ก็อาจจะเทียบเคียงได้กับ ผู้ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้า (Power generation business 
operators) ที่สามารถจำหน่ายไฟฟ้านอก Korea Power Exchange (KPX) ได ้[16] ซึ่งได้แก ่ผู้ประกอบธุรกิจ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานใหม่ตามที่กำหนดใน New Energy and Renewable Energy 
Development, Use, and Distribution Promotion Act ซึ่งมีขนาดกำลังการผลิตไม่เกิน 1,000 กิโลวัตต์ 
[17] 

และใน Guidelines for transactions of small-scale new and renewable energy generation 
power ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ผลิตไฟฟ้าที่จะซื้อขายไฟฟ้าระหว่างเพื่อนบ้าน ว่าจะต้องผลิตไฟฟ้าจากระบบ
ผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ที่มีกำลังการผลิตติดตั้งไม่เกิน 1 เมกะวัตต์ [18] และมีใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า
ตาม Article 7 (1) ของ Electricity Business Act [19] จึงจะสามารถจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ผู้บริโภคได ้[20]  

ในกฎหมายของประเทศเยอรมนีก็ไม่มีการให้คำนิยามความหมายของคำว่า  Prosumer ไว้ แต่
อย่างไรก็ตาม Electricity Tax Act (Stromsteuergesetz : StromStG) กำหนดว่า บุคคลธรรมดาที่ต้องการ
จำหน่ายไฟฟ้าในฐานะผู้จำหน่ายไฟฟ้า (Supplier) ได้รับการยกเว้นจากการต้องมีใบอนุญาต หาก 

1. ผลิตไฟฟ้าด้วยระบบที่มีกำลังไฟฟ้าไม่เกิน 2 เมกะวัตต์และจำหน่ายไฟฟ้านี้ให้กับบริษัทจำหน่าย
ไฟฟ้า 

2. ผลิตไฟฟ้าด้วยระบบที่มีกำลังไฟฟ้าไม่เกิน 2 เมกะวัตต์และไฟฟ้าเป็นไปตามข้อกำหนดทาง
กฎหมายสำหรับการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนและไม่ได้ให้บริการผ่านระบบโครงข่ายไฟฟ้า
สาธารณะ (เช่น ผ่านสายตรง (Direct line) ไปยังเพื่อนบ้าน) [21] [5] 

กฎหมายของประเทศเนเธอร์แลนด์ก็ไม่มีการนิยามความหมายของคำว่า Prosumer ทั้งนี้เนื่องจาก
ในประเทศเนเธอร์แลนด์ทุกคนมีสิทธิผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เองได้ และถือว่าเป็นสิทธิทั่วไปซึ่งไม่ได้มีการบัญญัติไว้
เป็นลายลักษณ์อักษรในกฎหมาย แต่มีการกำหนดคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า ผู้ขอรับ
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ใบอนุญาตจะต้องทำให้มั่นใจว่าการจำหน่ายไฟฟ้านั้นเชื่อถือได้ [22] โดยการแสดงให้เห็นว่า ผู้ขอใบอนุญาตมี
องค์กร ฐานะทางการเงิน ความสามารถทางเทคนิคที่มีคุณภาพ และจะต้องปฏิบัติตามกฎเกี่ยวกับความมั่นคง
ของการจัดหาไฟฟ้า (Rules for security of supply) ที ่กำหนดไว้ใน Decree on Security of Supply 
Electricity Act 1998 [23] [11] 

บทวิเคราะห์ เนื ่องจากการซื ้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P เป็นการประกอบกิจการ
พลังงานไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อประชาชนที่จะเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าของ Prosumer ไม่ว่าจะโดยตรงหรือผ่านตัวกลาง 
จึงควรมีการกำหนดคุณสมบัติของ Prosumer, Retailer, Agent และ Platform Operator ให้ชัดเจนเพื่อ
ประโยชน์ในการกำกับดูแลให้ถูกต้อง โดยการออกระเบียบกำหนดคุณสมบัติของ Prosumer, Retailer, Agent 
และ Platform Operator ขึ ้นมาใหม่ โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ที่ให้อำนาจ กกพ. ในการออกระเบียบกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน เพื่อ
กำหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานประเภท Prosumer, Retailer, Agent และ 
Platform Operator โดยผู้เล่นแต่ละประเภทควรมีคุณสมบัติดังนี้ 

Prosumer เป็นผู้ที่ผลิตไฟฟ้าโดยระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา  ที่มีกำลังการ
ผลิตติดตั้งต่ำกว่า 1,000 กิโลโวลตแอมแปร์ โดยติดตั้งเพื่อใช้เองเป็นหลักส่วนที่เหลือขายให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าราย
อื่น  

Retailer เป็นผู้จำหน่ายไฟฟ้าแก่ผู ้ใช้ไฟฟ้ารายปลีกและบริหารสมดุลพลังงานในพื้นที่ที ่ได้รับ
มอบหมายซึ่งเป็นพื้นที่ระดับท้องถิ่นไปจนถึงระดับชุมชนขนาดกลางหรือชุมชนขนาดใหญ่ แต่พื้นที่ให้บริการไม่
ครอบคลุมทั่วประเทศ ต้องมีศักยภาพในการจัดหาพลังงานไฟฟ้าให้เพียงพอกับความต้องการใช้ได้อย่าง
แน่นอน ต้องมีศักยภาพทางเทคนิคในระดับที่ค่อนข้างสูง เพราะต้องสามารถบริหารจัดการอุปสงค์และอุปทาน
ความต้องการใชไ้ฟฟ้าในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายได ้ 

Agent เป็นผูร้ับผิดชอบบริหารการซื้อขายไฟฟ้าในระดับท้องถิ่น/ชุมชนขนาดเล็ก โดยเป็นตัวกลางที่
มีความเชี ่ยวชาญทางด้านเทคนิคที่สามารถให้คำแนะนำเกี ่ยวกับการลงทุนในระบบผลิตพลังงานได้ตาม
มาตรฐานทางวิศวกรรม รวมถึงสามารถช่วยอำนวยความสะดวกในการยื่นคำขอรับใบอนุญาตที่เกี่ ยวข้องได้ 
โดยอาจทำหน้าที่รวบรวมกำลังการผลิตจาก Prosumer หลายรายเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้ารายหนึ่งหรือ
หลายราย แต่ต้องไม่เป็นการส่งคำสั่งเสนอขายไฟฟ้าเข้าไปยังตลาดซื้อขายไฟฟ้า  หรือบริหารธุรกรรมการซื้อ
ขายไฟฟ้า โดยมีระบบปฏิบัติการซื้อขายไฟฟ้าเป็นของตนเอง โดย Agent จะไม่สามารถทำหน้าที่เป็นผู้
จำหน่ายไฟฟ้าได้  

Platform Operator เป็นผู้พัฒนาและดูแลระบบปฏิบัติการหรือแพลตฟอร์มเพื่อรองรับการซื้อขาย
ไฟฟ้าแบบ P2P จึงต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในระบบซอฟต์แวร์ ไม่สามารถทำหน้าที่เป็นผู้จำหน่ายไฟฟ้าได้ และไม่มี
หน้าที่ในการจัดหาพลังงานไฟฟ้าให้เพียงพอกับความต้องการ  

8.1.1.3 การกำหนดขอบเขตงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบของ ของ Prosumer, Retailer, Agent และ 
Platform Operator  

กฎหมายไทย ในปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายกำหนดขอบเขตงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบของ 
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Prosumer, Retailer, Agent และ Platform Operator  

กฎหมายต่างประเทศ  ในกฏหมายของประเทศเกาหลีใต้  ประเทศเยอรมนี และประเทศ
เนเธอร์แลนด์ก็ไม่ได้บัญญัติขอบเขตงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบของ Prosumer, Retailer, Agent และ 
Platform Operator ไว้โดยเฉพาะเช่นกัน  

โดยในประเทศเกาหลีใต้ ได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขายไฟฟ้าให้แก่เพื่อนบ้านไว้ว่า  ต้องเป็น
ไฟฟ้าที่ผลิตจากเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีขนาดกำลังการผลิตไม่เกิน 1,000 กิโลวัตต์ [24] โดยในการที่จะขายไฟฟ้า
ให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าโดยตรงนั้น ผู้ผลิตไฟฟ้าจะต้องหาผู้ใช้ไฟฟ้าเองและต้องให้ผู้ประกอบธุรกิจขายไฟฟ้าเป็น
นายหน้าของธุรกรรมจำหน่ายไฟฟ้านั้น [25] และผู้ขายไฟฟ้าที่ผลิตจากเซลล์แสงอาทิตย์กับผู้ใช้ไฟฟ้านั้น
จะต้องทำสัญญาระหว่างกันโดยการกำหนดปริมาณไฟฟ้าที่จะซื้อขายกัน ราคาต่อหน่วย (KRW/kWh) และ
ระยะเวลาในการจำหน่ายไฟฟ้า [26]  

นอกจากนั้นในประเทศเกาหลีใต้ กรณีผู้ประกอบธุรกิจนายหน้าพลังงานไฟฟ้าขนาดเล็ก (Small-
scale power brokerage business operators) จะต้องทำตามเงื่อนไข คือ ต้องกำหนดอัตราหรือราคาต่อ
หน่วยให้ชัดเจน ต้องกำหนดสิทธิ ความรับผิดชอบ และภาระค่าใช้จ่ายของผู้ที่ได้รับไฟฟ้าจากบริษัทชาร์จ
รถยนต์ไฟฟ้าและเจ้าของแหล่งพลังงานขนาดเล็กที่คัดเลือกโดยนายหน้าซื้อขายไฟฟ้าขนาดเล็กเหมาะสมและ
ชัดเจน ไม่ควรเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ไม่ทำให้เกิดความกังวลว่าอัตราและเงื่อนไข
การใช้งานจะไม่เหมาะสมกับสังคมและเศรษฐกิจหรือเป็นอันตรายต่อผลประโยชน์ที่เป็นธรรมของผู้ใช้ไฟฟ้า 
จะต้องไม่รบกวนการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจไฟฟ้ารายใหม่รายอื่น เช่น การจำกัดสิทธิของผู้บริโภคใน
การเลือกผู้ประกอบธุรกิจไฟฟ้ารายใหม่ ไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นธรรมหรือภาระอื่นที่ เทียบเท่าจากผู้ที่
ได้รับไฟฟ้าจากบริษัทชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าหรือเจ้าของแหล่งพลังงานขนาดเล็กที่คัดเลือกโดยนายหน้าซื้อขาย
ไฟฟ้าขนาดเล็ก และจะต้องไม่ชักจูงหรือบังคับให้เกิดธุรกรรมที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคโดยใช้ผู้ประกอบการ
ธุรกิจไฟฟ้ารายใหม่ 

ในประเทศเยอรมนี Electricity Tax Act (StromStG) มาตรา 4 กำหนดให้ ผู้ที่ต้องการจำหน่าย
ไฟฟ้าในฐานะผู ้จำหน่ายไฟฟ้า (Supplier) ต้องมีใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า (Supplier License) โดย 
Prosumer ที ่มีกำลังไฟฟ้าเพียงเล็กน้อยไม่เกิน 2 เมกะวัตต์ที ่ต้องการจำหน่ายไฟฟ้า แต่ไม่ต้องการขอ
ใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า (Supplier) ด้วยตนเองเนื่องจากมีความยุ่งยากในการขอใบอนุญาตซึ่งไม่เหมาะกับ
บุคคลธรรมดา จึงจำหน่ายไฟฟ้านี้ให้กับบริษัทจำหน่ายไฟฟ้า แล้วให้บริษัทจำหน่ายไฟฟ้าจำหน่ายไฟฟ้านั้น
ให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าอีกทอดหนึ่ง 

ในประเทศเนเธอร์แลนด์ การจำหน่ายไฟฟ้าให้ผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กต้องได้รับใบอนุญาตจำหน่าย
ไฟฟ้าจาก Authority for Consumers & Markets (ACM) [27] ทำให้ Prosumer ในประเทศเนเธอร์แลนด์ที่
ไม่ต้องการหรือไม่สามารถขอใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าด้วยตนเอง  เช่น ไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอในการขอ
ใบอนุญาต หรือต้องการผลิตไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวไม่ต้องการขายไฟฟ้าด้วยตนเอง หรือต้องการขายให้แก่
ลูกค้าในภูมิภาคเดียวกันซึ่งทำไม่ได้เพราะผู้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้ามีหน้าที่จำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ทุกคนที่
ต้องการซื้อซึ่งอาจจะอยู่คนละภูมิภาคกัน Prosumer เหล่านี้สามารถขายไฟฟ้าร่วมกับผู้ได้รับใบอนุญาต
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จำหน่ายไฟฟ้า โดยวิธีการที่เรียกว่า “การขายต่อพลังงาน (Resale of energy) ซึ่งจะทำให้ตามกฎหมายแล้ว 
Prosumer จะอยู่ในฐานะตัวกลาง (Intermediary) ไม่ใช่ผู้จำหน่ายพลังงาน (Seller of energy) แต่อย่างไรก็
ตาม Prosumer เหล่านี้  ก ็จะต้องปฏิบ ัต ิตาม Electricity Act และ Regulation on consumers and 
monitoring of the Electricity Act 1998 and the Gas Act [15] 

บทวิเคราะห์ ควรมีการกำหนดขอบเขตงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบของ Prosumer, Retailer, 
Agent และ Platform Operator โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
พลังงาน พ.ศ. 2550 ที่ให้อำนาจ กกพ. ออกระเบียบกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงานได ้โดย 

Prosumer มีขอบเขตงาน คือ ผลิตไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาเพื่อ
ใช้เองเป็นหลัก ส่วนที่เหลือขายให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้ารายอื่น 

Prosumer มีหน้าที ่คือ ขายให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้ารายอื่นโดยผ่านตัวกลาง 

Prosumer มีความรับผิดชอบในผลิตไฟฟ้าเพื่อขายให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้ารายอื่น 

Retailer มีขอบเขตงาน คือ การจำหน่ายไฟฟ้ารายปลีกและการบริหารสมดุลพลังงานในขอบเขต
พื้นที่โดยครอบคลุมตั้งแต่ การให้บริการเชิงพาณิชย์ การให้บริการเชิงเทคนิค การจัดหาพลังงานในขอบเขต
พื้นที่ที่ได้รับมอบหมายระดับท้องถิ่นไปจนถึงระดับชุมชนขนาดกลางหรือชุมชนขนาดใหญ่ แต่พื้นที่ให้บริการไม่
ครอบคลุมทั่วประเทศ  

Retailer มีหน้าที ่คือ บริหารโครงการซื้อขายไฟฟ้าระหว่าง Prosumer และผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อย  

Retailer มีความรับผิดชอบในการจำหน่ายไฟฟ้าแก่ผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อยและบริหารสมดุลพลังงานโดย
การจัดหาพลังงานไฟฟ้าให้เพียงพอกับความต้องการใช้ 

Agent มีขอบเขตงาน คือ บริหารธุรกรรมซื้อขายไฟฟ้าในระดับท้องถิ่นไปจนถึงระดับชุมชนขนาด
เล็กในเชิงเทคนิคและเชิงพาณิชย์โดยไม่มีการจำหน่ายไฟฟ้า และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในระบบผลิต
พลังงานได้ตามมาตรฐานทางวิศวกรรม รวมถึงสามารถช่วยอำนวยความสะดวกในการยื่นคำขอรับใบอนุญาตที่
เกี่ยวข้องได ้

Agent มีหน้าที่ คือ บริหารธุรกรรมซื้อขายไฟฟ้า โดย Agent มีทางเลือกดำเนินการได้หลายแบบ 
เช่น รวบรวมกำลังการผลิตจาก Prosumer หลายรายเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้ารายหนึ่งหรือหลายราย แต่
ต้องไม่เป็นการส่งคำสั่งเสนอขายไฟฟ้าเข้าไปยังตลาดซื้อขายไฟฟ้า หรือบริหารธุรกรรมการซื้อขายไฟฟ้า โดยมี
ระบบปฏิบัติการซื้อขายไฟฟ้าเป็นของตนเอง โดย Agent จะไม่สามารถทำหน้าที่เป็นผู้จำหน่ายไฟฟ้าได้ และมี
ศักยภาพในการจัดหาพลังงานไฟฟ้าให้เพียงพอกับความต้องการที่จำกัด ดังนั้น Agent จึงต้องประสานงานกับ 
DSO/ Retailer เสมอ 

Agent มีความรับผิดชอบในการบริหารการซื้อขายไฟฟ้าในระดับท้องถิ่น/ชุมชนขนาดเล็ก 

Platform Operator มีขอบเขตงาน คือ มีขอบเขตการให้บริการเฉพาะเชิงพาณิชย์เท่านั้น โดยการ
บริหารธุรกรรมซื้อขายไฟฟ้าโดยใชร้ะบบปฏิบัติการ 
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Platform Operator มีหน้าที่ คือ การพัฒนาและดูแลระบบปฏิบัติการหรือแพลตฟอร์มเพื่อรองรับ
การซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P โดย Platform Operator จะไม่สามารถทำหน้าที่เป็นผู้จำหน่ายไฟฟ้าได้ และไม่มี
หน้าที่ในการจัดหาพลังงานไฟฟ้าให้เพียงพอกับความต้องการที่จำกัด  ดังนั้น Platform Operator จึงต้อง
ประสานงานกับ DSO/ Retailer เสมอ หรือ ในบางกรณี Platform Operator อาจกำหนดเงื ่อนไขให้  
Prosumer ต้องรับผิดชอบในการหาไฟฟ้าสำรอง (Backup Energy) ด้วย 

Platform Operator มีความรับผิดชอบในการบริหารธุรกรรมซื้อขายไฟฟ้าและการพัฒนาและดูแล
ระบบปฏิบัติการหรือแพลตฟอร์มเพื่อรองรับการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P 

8.1.1.4 การกำหนดรูปแบบความสัมพันธ์ หน้าที่และความรับผิดระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องในการซื้อขาย
ไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ที่นำเสนอ  

1. Neighbor Model บริหารงานโดย DSO 

การซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ Neighbor Model บริหารงานโดย DSO นั้น มีรูปแบบ
ความสัมพันธ์ หน้าที่และความรับผิดระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้อง ดังนี ้ 

Prosumer ต้องติดตั้งระบบกักเก็บพลังงาน เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการพัฒนาตลาดการซื ้อขายไฟฟ้าของ Prosumer ให้เชื ่อมั ่นว่า Prosumer มีศักยภาพในการส่งมอบ
พลังงานไฟฟ้าที่แน่นอน ไม่เป็นภาระต่อการบริหารสมดุลของไฟฟ้าในระบบ และจะเป็นผู้ที่มีบทบาทในการ
สร้างความมั่นคงแก่ระบบไฟฟ้าได้ในอนาคต และคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต้องจับคู่กันมาก่อน โดย DSO เป็น
ผู้บริหารโครงการแบบเบ็ดเสร็จ นับตั้งแต่การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ อนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ จัดทำสัญญา 
ตรวจวัดและเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้า สำหรับคู่สัญญาที่จับคู่ได้แต่อยู่ข้ามเขตระบบส่ง/จำหน่ายไฟฟ้า ให้สามารถ
เข้าร่วมโครงการได้ โดยจะต้องจ่ายค่าบริการโครงข่ายในอัตราที่เหมาะสม 

สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่าง Prosumer กับผู้ใช้ไฟฟ้านั้น จะเป็นสัญญาสองฝ่ายมีอายุสัญญา 1 
ปี (ต่ออัตโนมัติ) โดยรวมเงื่อนไขการจ่ายค่าธรรมเนียมแก่ DSO ไว้ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างคู่สัญญา โดย
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่ต้องส่งคำสั่งซื้อ - คำสั่งขาย เพราะอ้างอิงปริมาณและราคาซื้อขายตามที่ตกลงในสัญญา
ซื้อขายไฟฟ้า และราคาซื้อขายไฟฟ้านั้นอ้างอิงราคาซื้อขายต่อหน่วยที่กำหนดในสัญญาไฟฟ้า และการ
ประมวลผลการซื้อขายไฟฟ้าก็สามารถใช้ระบบปฏิบัติการของ DSO ได้ โดยอาจมีการปรับปรุงเพื่อให้สามารถ
เก็บข้อมูลแยกธุรกรรม P2P ได ้

ข้อมูลกำลังการผลิตและประมาณการซื้อขาย และข้อมูลการซื้อขาย คู่สัญญาก็ไม่จำเป็นต้อง
จัดส่งข้อมูลให้ DSO เพราะ DSO เป็นผู้ดำเนินโครงการเอง ส่วนหน้าที่ในการบริหารพลังงานไฟฟ้าในระบบใน
เรื่องการจัดสรรไฟฟ้าก็มีขอบเขตภายในหม้อแปลงเดียวกัน การจัดหาพลังงานเพื่อรองรับความต้องการใช้
ไฟฟ้าของลูกค้าก็เป็นหน้าที่ของ DSO ตามแนวปฏิบัติปัจจุบัน และการจัดหาไฟฟ้าเพื่อรักษาสมดุลของระบบ
เป็นหน้าที่ของ TSO และ DSO ตามแนวปฏิบัติปัจจุบัน 

การเก็บข้อมูลจากมิเตอร์และการออกบิลและเรียกเก็บค่าไฟฟ้า เป็นหน้าที่ของ DSO ตามแนว
ปฏิบัติปัจจุบัน โดยอาจต้องมีการเพิ่มเติมหรือปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินงานและรูปแบบของใบเรียกเก็บเงิน 
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กฎหมายไทย ในปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายกำหนดรูปแบบความสัมพันธ์ หน้าที่และความรับผิด
ระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ Neighbor Model บริหารงานโดย DSO 

กฎหมายต่างประเทศ ในกฏหมายของประเทศเยอรมนี และประเทศเนเธอร์แลนด์ก็ไม่ได้บัญญัติ
รูปแบบความสัมพันธ์ หน้าที่และความรับผิดระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer 
แบบ Neighbor Model บริหารงานโดย DSO ไว้โดยเฉพาะเช่นกัน  

แต่ในประเทศเกาหลีใต้นั ้น Ministry of Trade, Industry and Energy ได้ม ีการประกาศ 
Guidelines for transactions of small-scale new and renewable energy generation power ในปี 
ค.ศ. 2018 (พ.ศ. 2561) เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การขายไฟฟ้าให้แก่เพื่อนบ้านไว้โดยเฉพาะ โดยการขายให้แก่
เพื่อนบ้าน ตาม Guidelines ฉบับนี้นั้น ต้องเป็นไฟฟ้าที่ผลิตจากเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีขนาดกำลังการผลิตไม่
เกิน 1,000 กิโลวัตต ์[28]  

ในการที่จะขายไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าโดยตรงนั้น ผู้ผลิตไฟฟ้าจะต้องหาผู้ใช้ไฟฟ้าเองและต้องใหผู้้
ประกอบธุรกิจขายไฟฟ้า (Retailer) เป็นนายหน้าของธุรกรรมจำหน่ายไฟฟ้านั้น [29]  

ผู้ประกอบธุรกิจขายไฟฟ้า (Retailer) ผู้ขายไฟฟ้าที่ผลิตจากเซลล์แสงอาทิตย์ (Prosumer) กับ
ผู้ใช้ไฟฟ้านั ้นจะต้องทำสัญญาระหว่างกันโดยการกำหนดปริมาณไฟฟ้าที ่จะซื ้อขายกัน ราคาต่อหน่วย 
(KRW/kWh) และระยะเวลาในการจำหน่ายไฟฟ้า [30] 

ผู้ประกอบธุรกิจขายไฟฟ้า (Retailer) จะเป็นผู้เรียกเก็บค่าไฟฟ้าที่ผลิตโดย Prosumer โดยระบุ
ค่าไฟฟ้าที่ผลิตโดย Prosumer ให้ชัดเจนในค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บ [31] 

บทวิเคราะห์ กฎหมายไทยควรมีการกำหนดรูปแบบความสัมพันธ์ หน้าที่และความรับผิดระหว่าง
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ Neighbor Model บริหารงานโดย DSO โดยการ
กำหนดรูปแบบความสัมพันธ์ หน้าที่และความรับผิดของ Prosumer DSO และผู้ใช้ไฟฟ้า โดยอาศัยอำนาจ
ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ที่ให้อำนาจ กกพ. ออกระเบียบ
กำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงานได้ โดยในการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ Neighbor Model 
บริหารงานโดย DSO นั้น ควรกำหนดให ้ 

▪ DSO เป็นผู้บริหารโครงการแบบเบ็ดเสร็จ นับตั้งแต่การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ อนุมัติให้เข้า
ร่วมโครงการ จัดทำสัญญา ตรวจวัดและเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้า  

▪ Prosumer ต้องติดต้ังระบบกักเก็บพลังงาน 

▪ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต้องจับคู่กันมาก่อน สำหรับคู่สัญญาที่จับคู่ได้แต่อยู่ข้ามเขตระบบส่ง/
จำหน่ายไฟฟ้า ให้สามารถเข้าร่วมโครงการได้ โดยจะต้องจ่ายค่าบริการโครงข่ายในอัตราที่เหมาะสม 

▪ สัญญาระหว่าง Prosumer กับผู้ใช้ไฟฟ้านั้น จะต้องรวมเงื่อนไขการจ่ายค่าธรรมเนียมแก่ 
DSO ไว ้

▪ DSO มีหน้าที่ในการจัดหาพลังงานเพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าของลูกค้า จัดหาไฟฟ้า
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เพื่อรักษาสมดุลของระบบ เก็บข้อมูลจากมิเตอร์และออกบิลและเรียกเก็บค่าไฟฟ้า 

2. Community Model ที่บริหารงานโดย Agent 

การซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ Community Model ที่บริหารงานโดย Agent นั้น มี
รูปแบบความสัมพันธ์ หน้าที่และความรับผิดระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้อง ดังนี ้ 

ขนาดพื้นที่เป็นชุมชนขนาดกลาง (Community) และต้องจัดสรรพลังงานไฟฟ้าให้มีความสูญเสีย
น้อยที่สุด โดย Agent จะเป็นผู้ประสานงานกับ Retailer ในส่วนการจัดหาพลังงานไฟฟ้าให้เพียงพอกับความ
ต้องการ การส่งข้อมูลให้ Retailer ประกอบการบริหารสมดุลพลังงาน และ การจัดทำใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า 

Agent เป็นพิจารณาคัดเลือกผู้ใช้ไฟฟ้าและ Prosumer ให้เข้ามาเป็นสมาชิกของตนเอง โดย
ประเมินศักยภาพการผลิต และความต้องการใช้ไฟฟ้า เพื่อกำหนดเพดานการเสนอขายไฟฟ้าของ Prosumer 
โดยที่ไม่มีข้อกำหนดที่ตัวกลางจะต้องติดตั้งระบบกักเก็บพลังงาน และ Prosumer จะติดตั้งระบบกักเก็บ
พลังงานหรือไม่ก็ได ้

สัญญาการเข้าร่วมโครงการ จะเป็นสัญญาระยะยาว สัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม P2P ระหว่าง
คู่สัญญาจะขึ้นกับเงื่อนไขของแต่ละโครงการ โดยสามารถมีได้หลายรูปแบบ เช่น Long Term/ Short Term/ 
Daily/ ไม่มี [Blind Bidding] การส่งคำสั่งซื้อขายไฟฟ้าขึ้นกับเงื่อนไขของแต่ละโครงการ การกำหนดราคาซื้อ
ขายมีได้หลายรูปแบบ เช่น Fixed Price/ Market Price/ 2nd Best Price โดย Prosumer ที่ติดตั้งระบบกัก
เก็บพลังงานควรได้รับผลตอบแทนในอัตราที่สูงกว่า Prosumer ที่ไม่ได้ติดตั้งระบบกักเก็บพลังงาน อุปกรณ์
ประมวลผลการซื้อขายได้แก่ แพลตฟอร์ม โดยอาจจะมีหรือไม่มีระบบ Blockchain ก็ได ้

Agent เป็นผู้จัดส่งข้อมูลกำลังการผลิตและประมาณการซื้อขายและข้อมูลการซื้อขายให้แก่ DSO 
โดยรายละเอียดของข้อมูล ขึ้นกับแนวปฏิบัติที่ DSO กำหนด Agent มีหน้าทีจ่ัดสรรไฟฟ้าให้ชุมชนก่อนที่จะส่ง
ขายส่วนเกินให้แก่ชุมชนใกล้เคียงที่อยู่ในระดับฟีดเดอร์เดียวกัน และ Agent ต้องประสานงานกับ Retailer 
เพื่อจัดหาพลังงานเพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าของลูกค้า ส่วนการจัดหาไฟฟ้าเพื่อรักษาสมดุลของระบบ
เป็นหน้าที่ของ TSO และ DSO ตามแนวปฏิบัติปจัจุบัน 

การเก็บข้อมูลจากมิเตอร์นั้น Agent จะมีข้อจำกัดในการดำเนินการ เพราะไม่สามารถเข้าถึง
ข้อมูลมิเตอร์ได้จึงขึ้นต้องพึ่งพิงกับ Retailer ในการดำเนินการโดยอาจมีใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า 1 ฉบับรวมธุรกรรม 
P2P หรือ 2 ฉบับโดยแยกธรุกรรม P2P ก็ได ้

กฎหมายไทย ในปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายกำหนดรูปแบบความสัมพันธ์ หน้าที่และความรับผิด
ระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ Community Model ที่บริหารงานโดย 
Agent 

กฎหมายต่างประเทศ ในกฏหมายของประเทศเยอรมนี และประเทศเนเธอร์แลนด์ก็ไม่ได้บัญญัติ
รูปแบบความสัมพันธ์ หน้าที่และความรับผิดระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer 
แบบ Community Model ที่บริหารงานโดย Agent ไว้โดยเฉพาะเช่นกัน  

ในประเทศเกาหลีใต้ Electricity Business Act, Article 31 (6) ได้กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจ
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นายหน้าพลังงานขนาดเล็กสามารถนำพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานไฟฟ้าขนาดเล็กจากพลังงานหมุนเวียน
หรือพลังงานใหม่ที่มีขนาดกำลังการผลิตไม่เกิน 1,000 กิโลวัตต์ ไปขายในตลาดนายหน้าด้านพลังงานขนาดเล็ก 
Small-scale power brokerage markets ของ KPX ตามหลักเกณฑ์ที ่ KPX กำหนด ผู ้ประกอบธุรกิจ
นายหน้าพลังงานไฟฟ้าขนาดเล็กต้องจัดทำข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับค่าธรรมเนียมและเงื่อนไขการใช้งาน
อื่นๆ ตามที่กำหนดโดย Presidential Decree และรายงานต่อ MOTIE และต้องดำเนินการดังต่อไปน้ี 

▪ กำหนดอัตราหรือราคาต่อหน่วยให้ชัดเจน  

▪ กำหนดสิทธิ ความรับผิดชอบ และภาระค่าใช้จ่ายของเจ้าของแหล่งพลังงานขนาดเล็กที่
คัดเลือกโดยนายหน้าซื้อขายไฟฟ้าขนาดเล็กอย่างเหมาะสมและชัดเจน  

▪ ไม่ควรเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม  

▪ ไม่ทำให้เกิดความกังวลว่าอัตราและเงื่อนไขการใช้งานจะไม่เหมาะสมกับสังคมและเศรษฐกิจ
หรือเป็นอันตรายต่อผลประโยชน์ที่เป็นธรรมของผู้ใช้ไฟฟ้า จะต้องไม่รบกวนการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบ
ธุรกิจไฟฟ้ารายใหม่รายอื่น เช่น การจำกัดสิทธิของผู้ใช้ไฟฟ้าในการเลือกผู้ประกอบธุรกิจไฟฟ้ารายใหม่ 

▪ จะต้องไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นธรรม 

▪ จะต้องไม่ชักจูงหรือบงัคับให้เกิดธุรกรรมที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้ใช้ไฟฟ้า 

บทวิเคราะห์ กฎหมายไทยควรมีการกำหนดรูปแบบความสัมพันธ์ หน้าที่และความรับผิดระหว่าง
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ Community Model ที่บริหารงานโดย Agent 
โดยการร่างข้อกำหนดรูปแบบความสัมพันธ์ หน้าที่และความรับผิดของ Prosumer Agent Retailer/DSO 
TSO และผู้ใช้ไฟฟ้า โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 
2550 ที่ให้อำนาจ กกพ. ออกระเบียบกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงานได้ โดยในการซื้อขายไฟฟ้าของ 
Prosumer แบบ Community Model ที่บริหารงานโดย Agent นั้น ควรกำหนดให้ 

▪ ขนาดพื้นทีใ่ห้บริการของ Agent เป็นชุมชนขนาดกลาง (Community) 

▪ Agent เป็นพิจารณาคัดเลือกผู้ใช้ไฟฟ้าและ Prosumer ให้เข้ามาเป็นสมาชิกของตนเอง โดย
ประเมินศักยภาพการผลิต และความต้องการใช้ไฟฟ้า เพื่อกำหนดเพดานการเสนอขายไฟฟ้าของ Prosumer 

▪ ไม่มีข้อกำหนดให้ Agent จะต้องติดตั้งระบบกักเก็บพลังงาน และ Prosumer จะติดตั้งระบบ
กักเก็บพลังงานหรือไม่ก็ได้ 

▪ Agent มีหน้าที่จัดสรรไฟฟ้าให้ชุมชนก่อนที่จะส่งขายไฟฟ้าส่วนเกินให้แก่ชุมชนใกล้เคียงที่อยู่
ในระดบัฟีดเดอร์เดียวกัน  

▪ Agent เป็นผู้ประสานงานกับ Retailer/DSO ในส่วนการจัดหาพลังงานไฟฟ้าให้เพียงพอกับ
ความต้องการของลูกค้า  

▪ การจัดหาไฟฟ้าเพื่อรักษาสมดุลของระบบเป็นหน้าที่ของ TSO และ DSO ตามแนวปฏิบัติ
ปัจจุบัน 
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▪ Agent มีหน้าที่ในการส่งข้อมูลให้ Retailer/DSO ประกอบการบริหารสมดุลพลังงาน และ 
การจัดทำใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า 

▪ สัญญาการเข้าร่วมโครงการจะเป็นสัญญาระยะยาวขึ้นกับเง่ือนไขของแต่ละโครงการ 

▪ ธุรกรรมซื้อขายไฟฟ้าสามารถมีได้หลายรูปแบบ เช่น Long Term/ Short Term/ Daily/ ไม่
มี [Blind Bidding] 

▪ การส่งคำสั่งซื้อขายไฟฟ้าขึ้นกับเง่ือนไขของแต่ละโครงการ  

▪ การกำหนดราคาซื ้อขายมีได้หลายรูปแบบ เช่น Fixed Price/ Market Price/ 2nd Best 
Price  

▪ Prosumer ที่ติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานควรได้รับผลตอบแทนในอัตราที่สูงกว่า Prosumer 
ที่ไม่ได้ติดตั้งระบบกักเก็บพลังงาน 

▪ อุปกรณ์ประมวลผลการซื้อขายได้แก่ แพลตฟอร์ม โดยอาจจะมีหรือไม่มีระบบ Blockchain 
ก็ได ้

3. Community Model ที่บริหารงานโดย Platform Operator 

การซื ้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ Community Model ที ่บริหารงานโดย Platform 
Operator นั้น มีรูปแบบความสัมพันธ์ หน้าที่และความรับผิดระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้อง ดังนี ้ 

ขนาดพื้นที่เป็นชุมชนขนาดกลาง (Community) และต้องจัดสรรพลังงานไฟฟ้าให้มีความสูญเสีย
น้อยที่สุด โดย Platform Operator จะเป็นผู้ประสานงานกับ Retailer ในส่วนการจัดหาพลังงานไฟฟ้าให้
เพียงพอกับความต้องการ Platform Operator มีหน้าที่ในการส่งข้อมูลให้ Retailer ประกอบการบริหาร
สมดุลพลังงาน และ การจัดทำใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า 

Platform Operator เป็นพิจารณาคัดเลือกผู้ใช้ไฟฟ้าและ Prosumer ให้เข้ามาเป็นสมาชิกของ
ตนเอง โดยประเมินศักยภาพการผลิต และความต้องการใช้ไฟฟ้า เพื่อกำหนดเพดานการเสนอขายไฟฟ้าของ 
Prosumer โดยที่ไม่มีข้อกำหนดที่ตัวกลางจะต้องติดตั้งระบบกักเก็บพลังงาน และ Prosumer มีการติดตั้ง
ระบบกักเก็บพลังงานหรือไม่ก็ได้ 

สัญญาการใช้แพลตฟอร์มจะเป็นสัญญาระยะยาว สัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม P2P ระหว่าง
คู่สัญญาจะขึ้นกับเงื่อนไขของแต่ละโครงการ โดยธุรกรรมซื้อขายไฟฟ้าสามารถมีได้หลายรูปแบบ เช่น Long 
Term/ Short Term/ Daily/ ไม่มี [Blind Bidding] การส่งคำสั ่งซื ้อขายไฟฟ้าขึ ้นกับเงื ่อนไขของแต่ละ
โครงการ การกำหนดราคาซื้อขายมีได้หลายรูปแบบ เช่น Fixed Price/ Market Price/ 2nd Best Price โดย
Prosumer ที่ติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานควรได้รับผลตอบแทนในอัตราที่สูงกว่า อุปกรณ์ประมวลผลการซื้อ
ขายได้แก่ แพลตฟอร์ม โดยอาจจะมีหรือไม่มีระบบ Blockchain ก็ได ้

Platform Operator เป็นผู้จัดส่งข้อมูลกำลังการผลิตและประมาณการซื้อขายและข้อมูลการซื้อ
ขายให้แก่ DSO โดยรายละเอียดของข้อมูล ขึ ้นกับแนวปฏิบัติที ่ DSO กำหนด นอกจากนั ้น Platform 
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Operator ยังมีหน้าที่จัดสรรไฟฟ้าให้ชุมชนก่อนที่จะส่งขายไฟฟ้าส่วนเกินให้แก่ชุมชนใกล้เคียงที่อยู่ในระดับ 
ฟีดเดอร์เดียวกัน และ Platform Operator ต้องประสานงานกับ Retailer เพื่อจัดหาพลังงานเพื่อรองรับความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าของลูกค้า ส่วนการจัดหาไฟฟ้าเพื่อรักษาสมดุลของระบบเป็นหน้าที่ของ TSO และ DSO ตาม
แนวปฏิบัติปัจจุบัน 

การเก็บข้อมูลจากมิเตอร์นั้น Platform Operator จะมีข้อจำกัดในการดำเนินการ เพราะไม่
สามารถเข้าถึงข้อมูลมิเตอร์ได้จึงขึ้นต้องประสานงานกับ Retailer ในการดำเนินการโดย อาจมีใบแจ้งหนี้ค่า
ไฟฟ้า 1 ฉบับ รวมธุรกรรม P2P หรือ 2 ฉบับ โดยแยกธรุกรรม P2P ก็ได ้

กฎหมายไทย ในปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายกำหนดรูปแบบความสัมพันธ์ หน้าที่และความรับผิด
ระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ Community Model ที่บริหารงานโดย 
Platform Operator 

กฎหมายต่างประเทศ ในกฏหมายของประเทศเยอรมนี และประเทศเนเธอร์แลนด์ก็ไม่ได้บัญญัติ
รูปแบบความสัมพันธ์ หน้าที่และความรับผิดระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer 
แบบ Community Model ที่บริหารงานโดย Platform Operator ไว้โดยเฉพาะเช่นกัน  

ในประเทศเกาหลีใต้ Prosumer ที่ต้องการขายไฟฟ้าให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจขายไฟฟ้าจะต้องทำ
สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับผู้ประกอบธุรกิจขายไฟฟ้า โดยสัญญาจะมีระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันทำสัญญา ซึ่งถ้าไม่มี
การยกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนดอายุสัญญาจะถือว่ามีการทำสัญญากันใหม่โดยมีเนื ้อหาของสัญญา
เช่นเดียวกับสัญญาฉบับเดิม ราคาต่อหน่วย (KRW/kWh) ของแต่ละแหล่งพลังงานจะถูกกำหนดโดย 
Guidelines for the standard price of power generation using new and renewable energy โดยผู้
ประกอบธุรกิจขายไฟฟ้าจะต้องชำระค่าไฟฟ้าให้แก่ผู้ผลิตไฟฟ้าภายใน 1 เดือนนับแต่วันอ่านมิเตอร์ ซึ่งหากมี
การชำระล่าช้าผู้ประกอบธุรกิจขายไฟฟ้าจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการชำระล่าช้าด้วย ผู้ผลิตไฟฟ้าสามารถ
ยกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟ้านี้เมื่อไรก็ได้ แต่ผู้ประกอบธุรกิจขายไฟฟ้าจะยกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟ้าได้ในกรณีที่
ผู้ผลิตไฟฟ้าแก้ไขดัดแปลงสร้างความเสียหายหรือปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อทำธุรกรรมเกี่ยวกับพลังงาน
อย่างผิดกฎหมาย 

บทวิเคราะห์ กฎหมายไทยควรมีการกำหนดรูปแบบความสัมพันธ์ หน้าที่และความรับผิดระหว่าง
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ Community Model ที่บริหารงานโดย Platform 
Operator โดยการร่างข้อกำหนดรูปแบบความสัมพันธ์ หน้าที่และความรับผิดของ Prosumer Platform 
Oprator Retailer/DSO TSO และผู ้ใช้ไฟฟ้า โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ที่ให้อำนาจ กกพ. ออกระเบียบกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงานได้ 
โดยในการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ Community Model ที่บริหารงานโดย Platform Operator 
นั้น ควรกำหนดให้ 

▪ ขนาดพื้นทีใ่ห้บริการชอง Platform Operator เป็นชุมชนขนาดกลาง (Community) 

▪ Platform Operator เป็นพิจารณาคัดเลือกผู้ใช้ไฟฟ้าและ Prosumer ให้เข้ามาเป็นสมาชิก
ของตนเอง โดยประเมินศักยภาพการผลิต และความต้องการใช้ไฟฟ้า เพื่อกำหนดเพดานการเสนอขายไฟฟ้า
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ของ Prosumer 

▪ ไม่มีข้อกำหนดให้ Platform Operator จะต้องติดตั้งระบบกักเก็บพลังงาน และ Prosumer 
จะติดต้ังระบบกักเก็บพลังงานหรือไม่ก็ได ้

▪ Platform Operator มีหน้าที่จัดสรรไฟฟ้าให้ชุมชนก่อนที่จะส่งขายไฟฟ้าส่วนเกินให้แก่
ชุมชนใกล้เคียงที่อยู่ในระดับฟีดเดอร์เดียวกัน  

▪ Platform Operator เป็นผู้ประสานงานกับ Retailer/DSO ในส่วนการจัดหาพลังงานไฟฟ้า
ให้เพียงพอกับความต้องการของลูกค้า  

▪ การจัดหาไฟฟ้าเพื่อรักษาสมดุลของระบบเป็นหน้าที่ของ TSO และ DSO ตามแนวปฏิบัติ
ปัจจุบัน 

▪ Platform Operator มีหน้าที่ในการส่งข้อมูลให้ Retailer/DSO ประกอบการบริหารสมดุล
พลังงาน และ การจัดทำใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า 

▪ สัญญาการใช้ Platform จะเป็นสัญญาระยะยาวขึ้นกับเงื่อนไขของแต่ละโครงการ 

▪ ธุรกรรมซื้อขายไฟฟ้าสามารถมีได้หลายรูปแบบ เช่น Long Term/ Short Term/ Daily/ ไม่
มี [Blind Bidding] 

▪ การส่งคำสั่งซื้อขายไฟฟ้าขึ้นกับเง่ือนไขของแต่ละโครงการ  

▪ การกำหนดราคาซื ้อขายมีได้หลายรูปแบบ เช่น Fixed Price/ Market Price/ 2nd Best 
Price  

▪ Prosumer ที่ติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานควรได้รับผลตอบแทนในอัตราที่สูงกว่า  Prosumer 
ที่ไม่ได้ติดตั้งระบบกักเก็บพลังงาน 

▪ อุปกรณ์ประมวลผลการซื้อขายได้แก่ แพลตฟอร์ม โดยอาจจะมีหรือไม่มีระบบ Blockchain 
ก็ได ้

8.1.2 ปัญหาการกำกับดูแลธุรกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงานในภาพรวมของ
รูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ทีน่ำเสนอ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานในภาพรวมของการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ที่เสนอ ซึ่งได้แก ่ 

1. Neighbor Model บริหารงานโดย DSO  

2. Community Model ที่บริหารงานโดย Agent  

3. Community Model ที่บริหารงานโดย Platform Operator 

มีขั้นตอนการปฎิบัติงานครอบคลุมขั้นตอนหลัก 7 ขั้นตอน คือ 

ขั้นตอนที่ 1 : การเข้าร่วมโครงการและนิติกรรม 
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ขั้นตอนที่ 2 : การส่งข้อมูลทางเทคนิค 

ขั้นตอนที่ 3 : การส่งคำสั่งซื้อขายและประมวลผล ณ วันที่ซื้อขาย 

ขั้นตอนที่ 4 : การบริหารพลังงานไฟฟ้าในระบบ ณ วันส่งมอบ 

ขั้นตอนที่ 5 : การเก็บข้อมูลจากมิเตอร์ ณ วันส่งมอบ 

ขั้นตอนที่ 6 : การออกใบแจ้งหนี้ ทุกวันสิ้นเดือน 

ขั้นตอนที่ 7 : การชำระเงินและการออกใบเสร็จรับเงิน ตามวันที่กำหนด 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเหล่านี้มีความแตกต่างจากขั้นตอนการซื้อขายไฟฟ้าของประเทศไทยในปัจจุบัน 
จึงทำให้เกิดปัญหาการกำกับดูแลธุรกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน ซึ่งจะต้องมีการแก้ไข 
และ/หรือ ร่างกฎหมาย ระเบียบและประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สถาบันฯ ได้นำเสนอแนวทางในการการแก้ไข 
และ/หรือ ร่างกฎหมาย ระเบียบและประกาศดังกล่าว โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการทบทวน กฎหมาย 
กฎหมายลำดับรองและระเบียบของประเทศไทยที่ใช้อยู่ในปัจจุบันที่มีความเกี่ยวข้องกับการซื้อขายไฟฟ้า  
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายแบบ P2P และกฎหมาย กฎหมายลำดับรองและระเบียบที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
ที่มีความเกี่ยวข้องหากมีการซื้อขายไฟฟ้าสำหรับ Prosumer แบบ P2P ของต่างประเทศที่ได้ดำเนินการในบท
ที่ 7 โดยมีผลการศึกษาดังนี ้

8.1.2.1 การเข้าร่วมโครงการและนิติกรรม 

หลักการ คือ Prosumer และผู้ใช้ไฟฟ้าจะต้องได้รับอนุญาตให้เข้าทำธุรกรรมซื้อขายไฟฟ้า P2P กับ
ตัวกลาง โดยในการพิจารณาอนุมัติให้ Prosumer และผู้ใช้ไฟฟ้าเข้าร่วมทำธุรกรรมซื้อขายแบบ P2P นั้น 
ตัวกลางจะต้องตรวจสอบในประเด็น ดังนี้ 

1. คุณสมบัติทางเทคนิคของ Prosumer โดยพิจารณากำลังการผลิตติดตั้ง (Installed capacity) 
เปรียบเทียบกับประวัติการใช้ไฟฟ้า (Base line consumption) เพื ่อกำหนดเพดานการซื้อขายไฟฟ้าให้
สอดคล้องกับศักยภาพในการส่งมอบไฟฟ้าได้จริง 

2. คุณสมบัติทางการเงินของ Prosumer และผู้ใช้ไฟฟ้า ซึ่งอาจพิจารณาได้จากประวัติการชำระหนี้
ค่าไฟฟ้า 12 รอบย้อนหลัง เพื่อประเมินความเสี่ยงทางเครดิตและศักยภาพในการชำระค่าชดเชยแก่คู่กรณีอีก
ฝ่ายหนึ่งในกรณีที่เกิดเหตุผิดนัดผิดสัญญา 

ในกรณีของ Neighbor Model นั้น Prosumer และผู้ใช้ไฟฟ้าจะต้องจับคู่กันมาก่อนและยื่นคำร้อง
เข้าร่วมโครงการผ่านช่องทางที่ DSO กำหนด โดยคู่สัญญาต้องส่งรายละเอียดข้อตกลงการซื้อขายไฟฟ้าให้  
DSO ประเมินความเป็นไปได้เพื่อการอนุมัติโครงการ ภายหลังที่ได้รับอนุมัติคำขอเข้าร่วมดำเนินการแล้ว กรณี
ของ Neighbor Model นั้น คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะต้องตกลงทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างกัน ซึ่งกำหนด
เงื่อนไขให้เป็นสัญญาระยะยาว 1 ปี (ต่ออายุอัตโนมัติ) โดยจะต้องระบุเงื่อนไขการซื้อขายที่ชัดเจน คือ หน่วย
พลังงานและราคาที่ซื้อขาย เพื่อให้ DSO ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารสัญญานี้ต่อไปในขั้นตอนของการตรวจวัด ออก
บิล และติดตามการชำระเงิน ทั ้งนี้ ในส่วนผลตอบแทนของ DSO นั ้นสามารถระบุเป็นเงื ่อนไขการจ่าย
ค่าธรรมเนียม/ค่าดำเนินการให้แก่ DSO ไว้ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าได้ 
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ส่วนในกรณีของ Community Model นั้น Prosumer และผู้ใช้ไฟฟ้าไม่จำเป็นต้องจับคู่กันมาก่อน 
โดย Prosumer หรือผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถยื่นคำร้องขอเข้าเป็นสมาชิกกับตัวกลางได้โดยตรง ซึ่งหากตัวกลาง
พิจารณาคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้นและอนุมัติให้ Prosumer หรือผู้ใช้ไฟฟ้าเข้าเป็นสมาชิกของตัวกลาง
ได้ ผู้สมัครจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่ตัวกลางกำหนดในการจัดส่งข้อมูลต่างๆ การชำระค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) 
และการติดตั้งระบบซื้อขายไฟฟ้าในอุปกรณ์ตามที่กำหนด เพื่อการตั้งค่าระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
ธุรกรรมการซื้อขาย 

จากรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ทั้ง 3 รูปแบบที่เสนอมีประเด็นปัญหาทาง
กฎหมายในการกำกับดูแลธุรกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้น ดังนี ้

1. การกำหนดให้มีการประเมินทางเทคนิค (Technical Evaluation) 

กฎหมายไทย ในปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายกำหนดให้มีการประเมินทางเทคนิค  (Technical 
Evaluation) เพื่อกำหนดเพดานสูงสุดที่  Prosumer จะสามารถเสนอขายไฟฟ้าได้ แต่พระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 11 ได้ให้อำนาจ กกพ. ออกระเบียบกำกับดูแลการประกอบ
กิจการพลังงานในหลายๆ ด้านอาทิเช่น การกําหนดมาตรการเพื่อให้เกิดความมั่นคงและเชื่อถือได้ของระบบ
ไฟฟ้า การกํากับดูแลมาตรฐานและคุณภาพในการให้บริการ รวมทั้งมาตรการในการคุม้ครองผู้ใช้พลังงาน เป็น
ต้น 

กฎหมายต่างประเทศ  ในประเทศเกาหลีใต้ ในโครงการสาธิตเพื ่อทดสอบการซื ้อขายไฟฟ้า
ระหว่างเพื่อนบ้านนั้น KEPCO จะเป็นผู้ประเมินความเป็นไปได้ทางเทคนิคและทางการเงิน โดย KEPCO ทำ
หน้าที่ประเมินความเป็นไปได้ของการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายโดยพิจารณาจากประวัติการ
ผลิตไฟฟ้า นอกจากนี้ KEPCO ยังพิจารณาประวัติการใช้ไฟฟ้าของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเปรียบเทียบกับอัตราค่า
ไฟฟ้าแบบก้าวหน้า เพื่อประเมินผลตอบแทนทางการเงินที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะได้รับ รวมถึงผลตอบแทนใน
ส่วนของ KEPCO นำเสนอให้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายพิจารณาด้วย 

ในประเทศเนเธอร์แลนด์ ผู้ให้บริการจัดหาไฟฟ้า (Supplier) ที่ให้บริการ P2P จะเป็นผู้ประเมิน
เทคนิคและทางการเงิน 

บทวิเคราะห์ เพื่อให้การบริหารสมดุลในระบบไฟฟ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กกพ. จึงควรใช้
อำนาจตามมาตรา 11 ออกระเบียบกำหนดให้การซื้อขายไฟฟ้าโดย Prosumer แบบ P2P ต้องมีการประเมิน
ทางเทคนิค (Technical Evaluation)  

2. การกำหนดคุณสมบัติของผู้ประเมินเชิงเทคนิค 

กฎหมายไทย ในปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายกำหนดคุณสมบัติของผู้ประเมินเชิงเทคนิคที่จะทำการ
ประเมินเชิงเทคนิคเพื่อกำหนดเพดานสูงสุดที่  Prosumer จะสามารถเสนอขายไฟฟ้าได้ แต่มีพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 11 ได้ให้อำนาจ กกพ. ออกระเบียบกำกับดูแลการประกอบ
กิจการพลังงานในหลายๆ ด้านอาทิเช่น การกําหนดมาตรการเพื่อให้เกิดความมั่นคงและเชื่อถือได้ของระบบ
ไฟฟ้า การกํากับดูแลมาตรฐานและคุณภาพในการให้บริการ รวมทั้งมาตรการในการคุม้ครองผู้ใช้พลังงาน เป็น
ต้น 
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กฎหมายต่างประเทศ ในประเทศเกาหลีใต้ ในโครงการสาธิตเพื่อทดสอบการซื้อขายไฟฟ้า
ระหว่างเพื่อนบ้านนั้นจากการสืบค้นไม่พบข้อมูลคุณสมบัติของผู้ประเมินเชิงเทคนิค ทั้งนี้เนื่องจาก KEPCO 
เป็นผู้ประเมินเชิงเทคนิคด้วยตนเอง ในประเทศเนเธอร์แลนด์และประเทศเยอรมนี ผู้ค้าปลีกไฟฟ้าที่ให้บริการ 
P2P เป็นผู้ประเมินทางเทคนิค 

บทวิเคราะห์ เพื่อให้การบริหารสมดุลในระบบไฟฟ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กกพ. จึงควรใช้
อำนาจตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 11 ออกระเบียบกำหนดคุณสมบัติ
ของผู้ประเมินเชิงเทคนิคที่จะทำการประเมินเชิงเทคนิคสำหรับการซื้อขายไฟฟ้าโดย Prosumer แบบ P2P 

3. การเข้าถึงข้อมูลระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้ง 

กฎหมายไทย ในปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายเฉพาะอนุญาตให้ตัวกลางการซื ้อขายไฟฟ้าโดย 
Prosumer แบบ P2P เข้าถึงข้อมูลระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที ่ต ิดตั ้งของ  Prosumer แต่มี
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 19 กำหนดให้ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะ
กระทำการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ให้ความ
ยินยอมไว้ก่อนหรือในขณะนั้น เว้นแต่บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติให้กระทำได้  
[32] โดยการขอความยินยอมต้องทำโดยชัดแจ้ง เป็นหนังสือหรือทำโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่โดย
สภาพไม่อาจขอความยินยอมด้วยวิธีการดังกล่าวได้ [33] และในการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคล ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องแจ้งวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไป
ด้วย และการขอความยินยอมนั้นต้องแยกส่วนออกจากข้อความอื่นอย่างชัดเจน มีแบบหรือข้อความที่เข้าถึงได้
ง่ายและเข้าใจได้ รวมทั้งใช้ภาษาที่อ่านง่าย และไม่เป็นการหลอกลวงหรือทำให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเข้าใจ
ผิดในวัตถุประสงค์ดังกล่าว [34] และในการเข้าทำสัญญาซึ่งรวมถึงการให้บริการใด ๆ ต้องไม่มีเงื่อนไขในการ
ให้ความยินยอมเพื่อเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่มีความจำเป็นหรือเกี่ยวข้องสำหรับการ
เข้าทำสัญญาซึ่งรวมถึงการให้บริการนั้น ๆ [35] นอกจากนั้น ในมาตรา 21 ของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องทำการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตาม
วัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้ก่อนหรือในขณะที่เก็บรวบรวม  นอกจากนั้นพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 11 ได้ให้อำนาจ กกพ. ออกระเบียบกำกับดูแลการประกอบ
กิจการพลังงานในหลายๆ ด้านอาทิเช่น การกําหนดมาตรการเพื่อให้เกิดความมั่นคงและเชื่อถือได้ของระบบ
ไฟฟ้า การกํากับดูแลมาตรฐานและคุณภาพในการให้บริการ รวมทั้งมาตรการในการคุม้ครองผู้ใช้พลังงาน เป็น
ต้น 

กฎหมายต่างประเทศ  ในประเทศเกาหลีใต้ ในโครงการสาธิตเพื ่อทดสอบการซื ้อขายไฟฟ้า
ระหว่างเพื่อนบ้านนั้น KEPCO ทำหน้าที่ประเมินความเป็นไปได้ของการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างคู่สัญญาทั้งสอง
ฝ่ายโดยพิจารณาจากประวัติการผลิตไฟฟ้า เพราะ KEPCO เข้าถึงข้อมูลประวัติการใช้ไฟฟ้าที่ผลิตของ 
Prosumer ได้เอง และมีความชำนาญทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล เนื่องจากประเทศเกาหลีใต้
มีความแตกต่างในฤดูกาลสูงมาก อันจะมีผลต่อปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตและใช้งาน 

ในประเทศเยอรมน ีในโครงการ Enyway ผู้ผลิตพลังงานหมุนเวียน/Prosumer มีหน้าทีแ่จ้งกำลัง
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การผลิตให้ Enyway ทราบ เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนจำหน่ายไฟฟ้า 

บทวิเคราะห์ เนื่องจากข้อมูลระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งเป็นข้อมูลสำคัญที่ใช้ใน
การประเมินทางเทคนิคเพื่อกำหนดเพดานสูงสุดที่ Prosumer จะสามารถเสนอขายไฟฟ้าได้ กกพ. จึงควร
อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 11 ออกระเบียบกำหนดให้ 
Prosumer ที่จะเข้าร่วมการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P ต้องยินยอมให้ตัวกลางในการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P 
เข้าถึงข้อมูลระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งของตน โดยข้อกำหนดดังกล่าวต้องสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ด้วย โดยการขอความยินยอมต้องทำโดยชัดแจ้ง ต้องแจ้ง
วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลด้วย ต้องไม่มีเงื่อนไขในการให้ความยินยอม
เพื่อเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่มีความจำเป็นหรือเกี่ยวข้องสำหรับการเข้าทำสัญญาซึ่ง
รวมถึงการให้บริการนั้น ๆ ต้องทำการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้ง
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้ก่อนหรือในขณะที่เก็บรวบรวม 

4. การเข้าถึงข้อมูลประวัติการใช้ไฟฟ้า 

กฎหมายไทย ในปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดให้ DSO อนุญาตให้ตัวกลางการซื้อขาย
ไฟฟ้าโดย Prosumer แบบ P2P เข้าถึงข้อมูลประวัติการใช้ไฟฟ้าของ Prosumer แต่มีพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 19 กำหนดให้ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะกระทำการเก็บรวบรวม ใช้ 
หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ให้ความยินยอมไว้ก่อนหรือในขณะนั้น 
เว้นแต่บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติให้กระทำได้ [36] โดยการขอความยินยอมต้อง
ทำโดยชัดแจ้ง เป็นหนังสือหรือทำโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่โดยสภาพไม่อาจขอความยินยอมด้วย
วิธีการดังกล่าวได ้[37] และในการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้อง
แจ้งวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปด้วย และการขอความยินยอมนั้นต้อง
แยกส่วนออกจากข้อความอื่นอย่างชัดเจน มีแบบหรือข้อความที่เข้าถึงได้ง่ายและเข้าใจได้ รวมทั้งใช้ภาษาที่
อ่านง่าย และไม่เป็นการหลอกลวงหรือทำให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเข้าใจผิดในวัตถุประสงค์ดังกล่าว [38] 
และในการเข้าทำสัญญาซึ่งรวมถึงการให้บริการใด ๆ ต้องไม่มีเงื่อนไขในการให้ความยินยอมเพื่อเก็บรวบรวม 
ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่มีความจำเป็นหรือเกี่ยวข้องสำหรับการเข้าทำสัญญาซึ่งรวมถึงการ
ให้บริการนั้น ๆ [39] นอกจากนั้น ในมาตรา 21 ของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ผู้
ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องทำการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้ง
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้ก่อนหรือในขณะที่เก็บรวบรวม นอกจากนั้นพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
พลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 11 ได้ให้อำนาจ กกพ. ออกระเบียบกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงานใน
หลายๆ ด้านอาทิเช่น การกําหนดมาตรการเพื่อให้เกิดความมั่นคงและเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า การกํากับดูแล
มาตรฐานและคุณภาพในการให้บริการ รวมทั้งมาตรการในการคุม้ครองผู้ใช้พลังงาน เป็นต้น 

กฎหมายต่างประเทศ ในประเทศเกาหลีใต้ ในโครงการสาธิตเพื่อทดสอบการซื้อขายไฟฟ้า
ระหว่างเพ่ือนบ้านน้ัน KEPCO เป็นผู้พิจารณาประวัติการใช้ไฟฟ้าของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเปรียบเทียบกับอัตรา
ค่าไฟฟ้าแบบก้าวหน้า เพื่อประเมินผลตอบแทนทางการเงินที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะได้รับ รวมถึงผลตอบแทน
ในส่วนของ KEPCO นำเสนอให้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายพิจารณาด้วย 
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ในประเทศเยอรมนี ข้อมูลส่วนบุคคลกำกับดูแลโดย Bundesamt für die Sicherheit in der 
Informationstechnik (BSI): The Federal Office for Information Security โดย BSI protection profiles 
and technical guidelines ควบคุมว่าใครสามารถได้รับข้อมูลใด โดย Intelligent measuring system จะ
ส่งข้อมูลโดยไม่ระบุชื่อให้กับผู้รับที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น และข้อมูลอาจถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่าง
ชัดเจนเท่านั้น ข้อมูลนั้นจะถูกลบทันทีที่มีการประมวลผลข้อมูลที่ส่งเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ โดยในโครงการ 
Enyway ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องให้ข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้ารายปีโดยประมาณ เพื่อจุดประสงค์ในการวางแผนความ
ต้องการใช้ไฟฟ้า และคำนวณใบเรียกเก็บค่าไฟฟ้ารายเดือนแบบล่วงหน้า เมื่อครบ 1 ปี (หรือตามระยะรอบ
การเรียกเก็บค่าไฟฟ้า) 

ในประเทศเนเธอร์แลนด์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศเนเธอร์แลนด์ได้แก่  
Electricity Act, Article 7 9 , Information code electricity and gas, General Data Protection 
Regulation (GDPR), General Data Protection Regulation Implementation Act ซึ่งมีสาระสำคัญคือ  

ผู้ให้บริการโครงข่ายไฟฟ้าที่เนื่องจากการให้บริการได้เข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับจะต้องทำให้
มั่นใจว่าข้อมูลเหล่านี้จะไม่ถูกเปิดเผยต่อบุคคลที่สาม ยกเว้นการเปิดเผยนั้นเป็นไปตามกฎหมาย [40]  

ผู้ให้บริการโครงข่ายไฟฟ้าจะจัดเก็บข้อมูลการวัดค่า (Measurement data) ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า
ผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า การเรียกเก็บเงิน การถอดถอน และการเปลี่ยนผู้จำหน่าย
ไฟฟ้า หรือเป็นข้อมูลที่จำเป็นต่อการทำหน้าที่ผู้ให้บริการโครงข่ายไฟฟ้าหรือหน้าที่อื่นตามกฎหมาย [41] 

ผู้ให้บริการโครงข่ายไฟฟ้าจะให้ผู้จำหน่ายเข้าถึงข้อมูลการวัดค่าเกี่ยวกับลูกค้าผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก
เฉพาะข้อมูลการวัดค่าเกี่ยวกับลูกค้าของผู้จำหน่ายไฟฟ้ารายนั้นเท่านั้น [42] โดยผู้ให้บริการโครงข่ายไฟฟ้าจะ
จัดทำข้อมูลการวัดค่าทุกสิบห้านาทีและทุกวันโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ส่วนข้อมูลการวัดค่าอื่นจะคิดค่าธรรมเนียม
สำหรับต้นทุนค่าดำเนินการที่เกี่ยวข้อง [43] 

บทวิเคราะห์ เนื่องจากข้อมูลประวัติการใช้ไฟฟ้าของ Prosumer เป็นข้อมูลสำคัญที่ใช้ในการ
ประเมินทางเทคนิคเพื่อกำหนดเพดานสูงสุดที่ Prosumer จะสามารถเสนอขายไฟฟ้าได้ กกพ. จึงควรอาศัย
อำนาจตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 11 ออกระเบียบกำหนดให้  
Prosumer ที่จะเข้าร่วมการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P ต้องยินยอมให้ DSO เปิดเผยข้อมูลประวัติการใช้ไฟฟ้าของ 
Prosumer ให้ตัวกลางการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P และ DSO จะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลประวัติ
การใช้ไฟฟ้าของ Prosumer เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินทางเทคนิคเพื่อ
กำหนดเพดานสูงสุดที่ Prosumer จะสามารถเสนอขายไฟฟ้าได้ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

5. นิติกรรม 

กฎหมายไทย ในการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P นั้น จะมีนิติกรรมอยู่สองประเภท
เกิดขึ้น คือ สัญญาการเข้าร่วมโครงการ/ใช้แพลตฟอร์ม และสัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม P2P โดยรูปแบบ
ของสัญญาจะแตกต่างกันตามรูปแบบของการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มี
กฎหมายกำหนดแบบมาตรฐานของสัญญาการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P แต่พระราชบัญญัติการ
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ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 91 ให้อำนาจ กกพ. ออกประกาศกําหนดแบบมาตรฐานของ
สัญญาเกี่ยวกับการให้บริการพลังงานได ้

กฎหมายต่างประเทศ ในประเทศเกาหลีใต้ ในโครงการสาธิตเพื่อทดสอบการซื้อขายไฟฟ้า
ระหว่างเพื่อนบ้านนั้น รูปนิติกรรมการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P ของโครงการสาธิตนี้อ้างอิงจากหลักเกณฑ์การ
ซื้อขายไฟฟ้าสำหรับการซื้อขายไฟฟ้าขนาดเล็กจากพลังงานหมุนเวียน  (Guidelines for transactions of 
small-scale new and renewable energy) โดยสัญญาจะมีระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันทำสัญญา ซึ่งถ้าไม่มี
การยกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนดอายุสัญญาจะถือว่ามีการทำสัญญากันใหม่โดยมีเนื ้อหาของสัญญา
เช่นเดียวกับสัญญาฉบับเดิม [44] ราคาต่อหน่วย (KRW/kWh) ของแต่ละแหล่งพลังงานจะถูกกำหนดโดย 
Guidelines for the standard price of power generation using new and renewable energy [45] 
โดยผู้ประกอบธุรกิจขายไฟฟ้าจะต้องชำระค่าไฟฟ้าให้แก่ผู้ผลิตไฟฟ้าภายใน 1 เดือนนับแต่วันอ่านมิเตอร์ [46] 
ซึ่งหากมีการชำระล่าช้าผู้ประกอบธุรกิจขายไฟฟ้าจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการชำระล่าช้าด้วย  [47] ผู้ผลิต
ไฟฟ้าสามารถยกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟ้านี้เมื่อไรก็ได้  [48] แต่ผู้ประกอบธุรกิจขายไฟฟ้าจะยกเลิกสัญญาซื้อ
ขายไฟฟ้าได้ในกรณีที่ผู ้ผลิตไฟฟ้าแก้ไขดัดแปลงสร้างความเสียหายหรือปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อทำ
ธุรกรรมเกี่ยวกับพลังงานอย่างผิดกฎหมาย [49] 

ในประเทศเนเธอร์แลนด ์ผู้ได้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้ามีหน้าที่ที่จะต้องจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ทุก
คนโดยไม่เลือกปฏิบัติ โดยจะต้องจำหน่ายในราคาและเงื่อนไขที่เหมาะสม ซึ่งกำกับดูแลโดย ACM และเมื่อมี
การเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขจะต้องรายงานต่อ ACM [50] โดยหาก ACM เห็นว่าราคานั้นไม่เหมาะสม 
ACM มีอำนาจกำหนดราคาสูงสุด (Maximum tariff) ที่ผู้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าสามารถเรียกเก็บจาก
ลูกค้าได ้[51] และจะต้องใช้สัญญาต้นแบบที่ ACM กำหนด [52]  

และ Electricity Act, Article 95m ได้กำหนดให ้

1. เงื่อนไขในสัญญาส่งมอบไฟฟ้า (Delivery agreement) ที่ทำกับลูกค้าจะต้องโปร่งใส เป็น
ธรรมและแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนทำสัญญาและต้องมีข้อความชัดเจนและเข้าใจได้ 

2. ผู้จำหน่ายไฟฟ้าจะต้องทำให้มั่นใจว่าลูกค้าได้รับข้อมูลที่โปร่งใสเกี่ยวกับอัตราค่าบริการและ
เงื่อนไขสำหรับการจำหน่ายไฟฟ้าตลอดเวลา 

3. ห้ามผู้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าทำสัญญากับผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กที่มีรายละเอียดไม่ชัดเจน
ในเรื่องการทำสัญญา ระยะเวลาของสัญญา เงื่อนไขในการต่ออายุและบอกเลิกสัญญา สิทธิในการบอกเลิกและ
เงื่อนไขในการยกเลิก 

4. สัญญาที่ขัดแย้งกับบทบัญญัติมาตรานี ้[53] ตกเป็นโมฆะ 

5. ผู้จำหน่ายไฟฟ้าจะต้องเสนอสัญญาให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กเพื่อจำหน่ายไฟฟ้าให้โดยไม่มี
กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญา 

6. ถ้าผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กไม่แสดงเจตนาโดยชัดแจ้งว่าขอเลือกสัญญาที่มีกำหนดระยะเวลา
แน่นอน ให้ถือว่าเลือกทำสัญญาที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญา 

7. ผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจำหน่ายไฟฟ้าได้ภายในระยะเวลา 30 วัน 
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8. ในกรณีที่เป็นสัญญาที่มีกำหนดระยะเวลาแน่นอน ผู้จำหน่ายไฟฟ้าอาจกำหนดค่าธรรมเนียม
การบอกเลิกสัญญาล่วงหน้า แต่ในกรณีที่เป็นสัญญาที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญาจะไม่สามารถ
กำหนดค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้ 

9. ผู ้จำหน่ายไฟฟ้าจะต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบข้อมูลเกี ่ยวกับสิทธิของลูกค้าที ่กำหนดโดย 
European Commission 

บทวิเคราะห์ เพื ่อเป็นการคุ ้มครอง Prosumer และผู ้ใช้ไฟฟ้า กกพ. ควรใช้อำนาจตาม
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 91 ออกประกาศกําหนดแบบมาตรฐานของ
สัญญาเกี่ยวกับการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P 

ในส่วนของช่องทางการเข้าร่วมโครงการ การคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการนั้นอยู่ในวิสัยที่สามารถให้
ตัวกลางเป็นผู้กำหนดแนวทางบริหารได้เอง เพื่อให้เกิดความหลากหลายในรูปแบบการให้บริการ อันจะส่งผล
ต่อการกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันกันระหว่างผู้ประกอบการได้ 

8.1.2.2 การส่งข้อมูลทางเทคนิค 

ตัวกลางต้องส่งข้อมูลของ Prosumer ให้แก่ TSO/ DSO ทราบก่อนที่จะเริ่มทำการซื้อขาย เพื่อเป็น
การรวบรวมข้อมูลกำลังการผลิตของ Prosumer ที่ทำสัญญาเป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้วและมีความเป็นไปได้ว่า
จะส่งเข้ามาในระบบไฟฟ้าให้แก่ TSO และ DSO ประกอบการวางแผนบริหารระบบไฟฟ้า โดยขั้นตอนและ
กรอบเวลาในการนำส่งข้อมูลขึ้นกับข้อตกลงระหว่าง TSO, DSO และ ตัวกลาง 

อย่างไรก็ดี ในกรณีของ Neighbor Model น้ัน DSO เป็นผู้บริหารโครงการเอง ดังนั้นจึงไม่มีขั้นตอน
การส่งข้อมูล แต่รูปแบบธุรกิจอื่นอีก 10 รูปแบบนั้นจะต้องมีการส่งข้อมูลให้ TSO/ DSO ทุกกรณี 

จากขั้นตอนการปฏิบัติงานในการส่งข้อมูลทางเทคนิค มีประเด็นปัญหาทางกฎหมายในการกำกับ
ดูแลธุรกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้น ดังนี ้

1. การส่งข้อมูลกำลังการผลิตและประมาณการซื้อขาย 

กฎหมายไทย ในปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดให้ตัวกลางในการซื้อขายไฟฟ้าของ 
Prosumer แบบ P2P ส ่งข ้อม ูลกำลังการผลิตและประมาณการซื ้อขาย ให้แก่  TSO และ DSO แต่มี
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 19 กำหนดให้ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะ
กระทำการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ให้ความ
ยินยอมไว้ก่อนหรือในขณะนั้น เว้นแต่บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติให้กระทำได้  
[54] โดยการขอความยินยอมต้องทำโดยชัดแจ้ง เป็นหนังสือหรือทำโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่โดย
สภาพไม่อาจขอความยินยอมด้วยวิธีการดังกล่าวได้ [55] และในการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคล ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องแจ้งวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไป
ด้วย และการขอความยินยอมนั้นต้องแยกส่วนออกจากข้อความอื่นอย่างชัดเจน มีแบบหรือข้อความที่เข้าถึงได้
ง่ายและเข้าใจได้ รวมทั้งใช้ภาษาที่อ่านง่าย และไม่เป็นการหลอกลวงหรือทำให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเข้าใจ
ผิดในวัตถุประสงค์ดังกล่าว [56] และในการเข้าทำสัญญาซึ่งรวมถึงการให้บริการใด ๆ ต้องไม่มีเงื่อนไขในการ
ให้ความยินยอมเพื่อเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่มีความจำเป็นหรือเกี่ยวข้องสำหรับการ
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เข้าทำสัญญาซึ่งรวมถึงการให้บริการนั้น ๆ [57] นอกจากนั้น ในมาตรา 21 ของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องทำการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตาม
วัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้ก่อนหรือในขณะที่เก็บรวบรวม  นอกจากนั้นพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 11 ให้อำนาจ กกพ. ออกระเบียบกำกับดูแลการประกอบ
กิจการพลังงานในหลายๆ ด้านอาทิเช่น การกําหนดมาตรการเพื่อให้เกิดความมั่นคงและเชื่อถือได้ของระบบ
ไฟฟ้า เป็นต้น  

กฎหมายต่างประเทศ ในประเทศเกาหลีใต้ ในโครงการสาธิตเพื่อทดสอบการซื้อขายไฟฟ้า
ระหว่างเพ่ือนบ้านนั้นจากการสืบค้นไม่พบข้อมูลการกำกับดูแลการส่งข้อมูลกำลังการผลิตและประมาณการซื้อ
ขาย ทั้งนี้เนื่องจาก KEPCO เป็นบริหารธุรกรรม P2P เอง 

ในประเทศเนเธอร์แลนด์ TenneT (TSO) ซึ่งทำหน้าที่รักษาสมดุลโครงข่ายไฟฟ้า และจัดการ
ปริมาณไฟฟ้าสำรองให้เหมาะสมเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างอุปสงค์การใช้ไฟฟ้าและอุปทานในการผลิต
ไฟฟ้า เนื่องจาก TenneT ต้องรับผิดชอบดูแลทุกฝ่ายที่เชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้า จึงกำหนดให้ผู้ที่เชื่อมต่อกับ 
โครงข่ายไฟฟ้าทุกฝ่ายแจ้งแผนการผลิตไฟฟ้าและการใช้พลังงานที่วางไว้ล่วงหน้าหนึ่งวันกับ TenneT โดยผ่าน  
e-program 

บทวิเคราะห์ เพื่อให้ TSO และ DSO มีข้อมูลกำลังการผลิตของ Prosumer และประมาณการซื้อ
ขายเพื่อประกอบการวางแผนบริหารระบบไฟฟ้า จึงควรอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
พลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 11 ออกระเบียบกำหนดให้ Prosumer ที่จะเข้าร่วมการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P 
ต้องยินยอมให้ตัวกลางในการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ส่งข้อมูลกำลังการผลิตและประมาณการ
ซื ้อขายให้แก่ TSO และ DSO และตัวกลางจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลกำลังการผลิตของ Prosumer และ
ประมาณการซื้อขายเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวางแผน
บริหารระบบไฟฟ้าไฟฟา้ ทั้งนี้เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

8.1.2.3 การส่งคำสั่งซื้อขายและประมวลผล ณ วันที่ซื้อขาย 

ณ เวลาสิ้นสุดวันที่ทำการซื้อขาย ตัวกลางจะต้องนำส่งสรุปผลการซื้อขายให้แก่ TSO/ DSO ทราบ
เพื่อทบทวนวางแผนการบริหารสมดุลพลังงานไฟฟ้า ณ วันที่ส่งมอบล่วงหน้า รวมทั้งต้องแจ้งให้ Prosumer 
และ ผู้ใช้ไฟฟ้าทราบผลว่าคำสั่งเสนอขายหรือเสนอซื้อนั้นได้รับการจับคู่หรือไม่ด้วย  โดยที่ตัวกลางจะต้อง
ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ว่าธุรกรรมการซื้อขายจะต้องมีความโปร่งใส ยุติธรรมและเชื ่อถือได้ (Financial 
Transparency & Trustworthy) ซึ่งรูปแบบธุรกิจทั้งหมด ยกเว้น Neighbor Model เท่านั้นที่จะไม่มีขั้นตอน
การส่งคำสั่งซื้อขายไฟฟ้าและการนำส่งข้อมูลให้ DSO เพราะ DSO เป็นผู้บริหารโครงการเองตามเงื่อนไขการ
ซื้อขายในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่ได้ระบุปริมาณและราคาที่ซื้อขายกันไว้แล้ว 

นอกจากนั้น เงื่อนไขสำคัญที่ตัวกลางทุกประเภทจะต้องถือปฏิบัติในการประมวลผลคำสั่งซื้อขาย
อย่างเคร่งครัด คือ การจับคู่คำสั่งซื้อขายจะต้องคำนึงถึงการจัดสรรพลังงานในพื้นที่เป็นลำดับแรก เพื่อลดส่วน
สูญเสียในระบบไฟฟ้าลงให้ได้มากที่สุด โดยต้องจับคู่คำสั่งซื้อขายภายในชุมชนให้ได้มากที่สุดก่อนที่จะขยายวง
ไปสู่ชุมชนอื่นที่ใกล้เคียง และจะต้องมีการเรียกเก็บค่าบริหารโครงข่ายในอัตราที่สะท้อนถึงต้นทุนส่วนเพิ่มที่
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เกิดขึ้นในการบริหารระบบไฟฟ้าส่วนกลางอย่างสมเหตุสมผล โดยตัวกลางมีหน้าที่ในการจัดเก็บและนำส่ง
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้แก่ TSO/ DSO 

จากขั้นตอนการปฏิบัติงานในการส่งคำสั่งซื้อขายและประมวลผล ณ วันที่ซื้อขาย มีประเด็นปัญหา
ทางกฎหมายในการกำกับดูแลธุรกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้น ดังนี ้

1. การส่งข้อมูลการซื้อขายให้ TSO/ DSO 

กฎหมายไทย ในปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดให้ตัวกลางต้องส่งข้อมูลการซื้อขายให้ 
TSO/ DSO แต่มีพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 19 กำหนดให้ ผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลจะกระทำการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้
ให้ความยินยอมไว้ก่อนหรือในขณะนั้น เว้นแต่บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติให้
กระทำได้ [58] โดยการขอความยินยอมต้องทำโดยชัดแจ้ง เป็นหนังสือหรือทำโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
เว้นแต่โดยสภาพไม่อาจขอความยินยอมด้วยวิธีการดังกล่าวได้  [59] และในการขอความยินยอมจากเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องแจ้งวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลไปด้วย และการขอความยินยอมนั้นต้องแยกส่วนออกจากข้อความอื่นอย่างชัดเจน มีแบบหรือ
ข้อความที่เข้าถึงได้ง่ายและเข้าใจได้ รวมทั้งใช้ภาษาที่อ่านง่าย และไม่เป็นการหลอกลวงหรือทำให้เจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลเข้าใจผิดในวัตถุประสงค์ดังกล่าว [60] และในการเข้าทำสัญญาซึ่งรวมถึงการให้บริการใด ๆ 
ต้องไม่มีเงื่อนไขในการให้ความยินยอมเพื่อเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่มีความจำเป็นหรือ
เกี ่ยวข้องสำหรับการเข้าทำสัญญาซึ ่งรวมถึงการให้บริการนั ้นๆ [61] นอกจากนั ้น ในมาตรา 21 ของ
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องทำการเก็บรวบรวม ใช้ 
หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้ก่อนหรือในขณะที่เก็บ
รวบรวม นอกจากนั้นพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 11 ให้อำนาจ กกพ. 
ออกระเบียบกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงานในหลายๆ ด้านอาทิเช่น การกําหนดมาตรการเพื่อให้เกิด
ความมั่นคงและเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า เป็นต้น 

กฎหมายต่างประเทศ ในประเทศเกาหลีใต้ ในโครงการสาธิตเพื่อทดสอบการซื้อขายไฟฟ้า
ระหว่างเพ่ือนบ้านนั้นจากการสืบค้นไม่พบข้อมูลการกำหนดให้ตัวกลางต้องส่งข้อมูลการซื้อขายให้ TSO/ DSO 
ทั้งนี้เนื่องจาก KEPCO เป็นบริหารธุรกรรม P2P เอง  

ในประเทศเยอรมนี ผู้ค้าปลีกไฟฟ้าจะมีการศึกษาพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าโดยเฉลี่ยของผู้ใช้ไฟฟ้า 
เพื่อนำมาเป็นข้อมูลให้กับ DSO เพื่อวางแผนรักษาสมดุลระบบไฟฟ้า 

ในประเทศเนเธอร ์แลนด์  ผ ู ้ ให ้บร ิการโครงข ่ายไฟฟ้าจะเป็นผู้จ ัดเก ็บข ้อม ูลการว ัดค่า 
(Measurement data) ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า  การเรียก
เก็บเงิน การถอดถอน และการเปลี่ยนผู้จำหน่ายไฟฟ้า หรือเป็นข้อมูลที่จำเป็นต่อการทำหน้าที่ผู้ให้บริการ
โครงข่ายไฟฟ้าหรือหน้าที่อื่นตามกฎหมาย (Electricity Act, Article 26ab para 1) 

บทวิเคราะห์ เพื่อให้ TSO/ DSO ทราบข้อมูลการซื้อขายเพื่อทบทวนวางแผนการบริหารสมดุล 
กกพ. ควรอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 11 ออกระเบียบ
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กำหนดให้ Prosumer ที่จะเข้าร่วมการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P ต้องยินยอมให้ตัวกลางส่งคำสั่งซื้อคำสั่งขายให้ 
TSO/ DSO ทราบ และตัวกลางจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลการซื ้อขายเพื ่อวัตถุประสงค์อื ่นนอกเหนือจาก
วัตถุประสงค์เพื ่อเป็นข้อมูลประกอบการทบทวนวางแผนการบริหารสมดุล ทั ้งนี ้เพื ่อให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

2. หน้าที่ในการจัดสรรไฟฟ้าให้ชุมชนก่อนที่จะส่งขายส่วนเกินให้แก่ชุมชนใกล้เคียง 

กฎหมายไทย ในปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายกำหนดให้ตัวกลางต้องจัดสรรไฟฟ้าให้ชุมชนก่อนที่จะ
ส่งขายส่วนเกินให้แก่ชุมชนใกล้เคียง แต่พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 11 
ให้อำนาจ กกพ. ออกระเบียบกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงานในหลายๆ ด้านอาทิเช่น การกําหนด
มาตรการเพื่อให้เกิดความมั่นคงและเช่ือถือได้ของระบบไฟฟ้า เป็นต้น 

กฎหมายต่างประเทศ ในประเทศเยอรมนี ในโครงการ Innogy-Conjoule มีเป้าหมายหลักที่จะ
ให้ลูกค้าที่มีระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์  ผลิตไฟฟ้าใช้เอง และขายไฟฟ้าส่วนเกินให้ผู้ใช้ไฟฟ้าบริเวณ
ใกล้เคียงก่อน โดยจะได้รับประโยชน์จากค่าบริการโครงข่ายที่ต่ำลง 

บทวิเคราะห์ เพื่อลดความสูญเสียพลังงานไฟฟ้าจากระยะทางการส่งไฟฟ้า  กกพ. ควรอาศัย
อำนาจตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 11 ออกระเบียบกำหนดให้ 
ตัวกลางในการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ต้องจัดสรรไฟฟ้าให้ชุมชนก่อนที่จะส่งขายส่วนเกิน
ให้แก่ชุมชนใกล้เคียง 

8.1.2.4 การบริหารพลังงานไฟฟ้าในระบบ ณ วันส่งมอบ 

ณ วันที่ส่งมอบพลังงานไฟฟ้า TSO และ DSO ต้องประสานงานร่วมกันในการบริหารระบบไฟฟ้า
ส่วนกลางไม่ให้เกิดความคับคั่งจนทำให้ Prosumer ส่งไฟฟ้าเข้าระบบไม่ได้ และต้องเตรียมพร้อมในกรณีที่เกิด
ความผันผวนในพลังงานที่ Prosumer ส่งเข้ามาในระบบมากหรือน้อยกว่าที่ได้ตกลงไว้ในการทำธุรกรรม P2P 
(Imbalance energy) เพื่อประเมินความเหมาะสมในการเรียกใช้กำลังการผลิตสำรอง หรือ บริการเสริมความ
มั่นคงของระบบ โดยที่ TSO จะเป็นผู้จ่ายพลังงานไฟฟ้าเพิ่มเติมให้กับ DSO เพื่อกระจายให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าต่อไป 
ตามบทบาทของการไฟฟ้า คือ ผู้ใช้ไฟฟ้าจะต้องใช้ไฟฟ้าจากระบบสายส่งตามปกติ และไม่ได้รบัผลกระทบหาก 
Prosumer ไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบได้ 

จากขั้นตอนการปฏิบัติงานในการบริหารพลังงานไฟฟ้าในระบบ ณ วันส่งมอบ มีประเด็นปัญหาทาง
กฎหมายในการกำกับดูแลธุรกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้น ดังนี ้

1. ข้อกำหนดด้านหน้าที่ในการจัดหาพลังงานเพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าของลูกค้า 

กฎหมายไทย ในปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายด้านหน้าที่ในการจัดหาพลังงานเพื่อรองรับความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าของลูกค้า โดยแนวปฏิบัติปัจจุบันเป็นหน้าที่ของการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าทำกับผู้ใช้ไฟฟ้า 

กฎหมายต่างประเทศ ในประเทศเกาหลีใต้ ในโครงการสาธิตเพื่อทดสอบการซื้อขายไฟฟ้า
ระหว่างเพื่อนบ้านนั้น Prosumer ที่เข้าร่วมโครงการ จะต้องติดตั้งระบบกักเก็บพลังงาน จึงสามารถส่งมอบ
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ไฟฟ้าได้แน่นอน และ Electricity Business Act มีข้อกำหนดในกรณีที่คู ่สัญญาไม่สามารถส่งมอบไฟฟ้าได้
ตามที่ตกลงกัน MOTIE มีอำนาจสั่งการให้ผู้จำหน่ายไฟฟ้าจ่ายไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าได้ 

ในประเทศเนเธอร์แลนด์ ผู้ค้าปลีกไฟฟ้าที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการความเพียงพอความ
ต้องการใช้ไฟฟ้า 

ในประเทศเยอรมนี ผู้ค้าปลีกไฟฟ้า เป็นผู้จัดหาไฟฟ้าเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้า
โดยรวม 

บทวิเคราะห์ แม้ว่าจะมีการซื้อขายไฟฟ้าสำหรับ Prosumer แบบ P2P แต่ผู้ใช้ไฟฟ้ายังคงซื้อ
ไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อเสริมในกรณีที่ไฟฟ้าจาก prosumer ไม่เพียงพอ 
ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องมีการแก้ไขกฎระเบียบในเรื่องน้ี 

2. ข้อกำหนดด้านหน้าที่ในการจัดหาพลังงานเพื่อรักษาสมดุลของระบบ 

กฎหมายไทย พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 87 กำหนดให้
ผู้รับใบอนุญาตที่มีศูนย์ควบคุมระบบโครงข่ายพลังงาน (TSO และ DSO) มีหน้าที่ควบคุมบริหาร และกํากับ
ดูแลให้ระบบพลังงานมีความสมดุล มั่นคง มีเสถียรภาพ ประสิทธิภาพ และความน่าเชื่อถือ 

กฎหมายต่างประเทศ ในประเทศเกาหลีใต้ KEPCO มีหน้าที่ในการจัดหาพลังงานเพื่อรักษา
สมดุลของระบบ ในประเทศเนเธอร์แลนด์ TenneT (TSO) ทำหน้าที่รักษาสมดุลโครงข่ายไฟฟ้า และจัดการ
ปริมาณไฟฟ้าสำรองให้เหมาะสมเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างอุปสงค์การใช้ไฟฟ้าและอุปทานในการผลิต
ไฟฟ้า และในประเทศเยอรมนี หน้าที่ดูแลความมั่นคงของระบบจำหน่ายและรักษาสมดุลระบบไฟฟ้า  เป็น
หน้าที่ของผู้ดำเนินการระบบจำหน่ายไฟฟ้า (Distribution System Operator หรือ DSO) 

บทวิเคราะห์ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงานได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของ TSO และ 
DSO ในการจัดหาไฟฟ้าเพ่ือรักษาสมดุลของระบบโครงข่ายไฟฟ้า ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีการแก้ไขในเรื่องนี้ 

8.1.2.5 การเก็บข้อมูลจากมิเตอร์ ณ วันส่งมอบ 

เนื่องจากยังมีความไม่ชัดเจนในหลักเกณฑ์เรื่อง Third Party Access สถาบันฯ จึงกำหนดสมมติฐาน
ว่าหน้าที่ในการเก็บข้อมูลจากมิเตอร์ยังคงอยู่ในความรับผิดชอบของ DSO โดยการเรียกข้อมูลจากมิเตอร์ผ่าน
ระบบอัตโนมัติเป็นรายช่ัวโมง เพื่อการคำนวณมูลค่าธุรกรรมสุทธิเป็นรายเดือน 

จากขั้นตอนการปฏิบัติงานในการเก็บข้อมูลจากมิเตอร์ ณ วันส่งมอบ มีประเด็นปัญหาทางกฎหมาย
ในการกำกับดูแลธุรกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้น ดังนี ้

1. ข้อกำหนดมาตรฐานการให้บริการในการเก็บข้อมูลจากมิเตอร์ 

กฎหมายไทย ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยมาตรฐานการให้บริการในการ
ประกอบกิจการไฟฟ้าประเภทใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2558 ไม่ได้กำหนดมาตรฐานการให้บริการในการ
เก็บข้อมูลจากมิเตอร์ไว้ และข้อบังคับการไฟฟ้านครหลวง ว่าด้วย การใช้ไฟฟ้าและบริการ พ.ศ. 2535 ไม่ได้
กำหนดหน้าที่ในการเก็บข้อมูลจากมิเตอร์ของ กฟน. ไว้ แต่ในทางปฏิบัติ กฟน. เป็นผู้เก็บข้อมูลจากมิเตอร์  
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ทั้งนี้ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยการใช้ไฟฟ้าและบริการ พ.ศ. 2562 ข้อ 31 กำหนดให้ กฟภ. มีหน้าที่
อ่านข้อมูลการใช้ไฟฟ้าจากมิเตอร์เพ่ือเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าเดือนละหนึ่งครั้ง หรือตามที่ กฟภ. กำหนด  

กฎหมายต่างประเทศ ในประเทศเกาหลีใต้ ในโครงการสาธิตเพื่อทดสอบการซื้อขายไฟฟ้า
ระหว่างเพื่อนบ้านนั้น KEPCO ในฐานะผู้ดูแลระบบสายส่งและผู้จำหน่ายไฟฟ้าแก่ประชาชน ทำหน้าที่เก็บ
รวบรวมข้อมูลการซื้อขายพลังงานของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจากสมาร์ทมิเตอร์ และแสดงผลในใบแจ้งหนี้ค่า
ไฟฟ้า โดย Guidelines for transactions of small-scale new and renewable energy generation 
power กำหนดให้ผู้ผลิตไฟฟ้าจะต้องติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการวัดปริมาณไฟฟ้าตามที่
ทำธุรกรรมกับผู้ประกอบธุรกิจขายไฟฟ้าโดยค่าใช้จ่ายของผู้ผลิตไฟฟ้าเอง [62]  

ในกรณีที่เป็นการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าที่สามารถวัดปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตเองและที่ซื้อจากผู้ประกอบ
ธุรกิจขายไฟฟ้าในเวลาเดียวกัน ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งก็อาจจะช่วยกันออกเท่าๆ กันระหว่างผู้ผลิตไฟฟ้าและผู้
ประกอบธุรกิจขายไฟฟ้า [62]  

โดยจุดติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า คือ จุดที่มีการเชื่อมต่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าผลิตจากพลังงานหมุนเวียน
และพลังงานใหม่กับอุปกรณ์เชื ่อมต่อที ่ระบุไว้ใน  Regulations on the use of electric facilities for 
transmission and distribution อย่างไรก็ตามหากมีเหตุผลที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ผู้ผลิตไฟฟ้าและผู้ประกอบธุรกิจ
ขายไฟฟ้าอาจติดตั้งในจุดอื่นตามข้อตกลง [63] 

การอ่านมิเตอร์สำหรับมิเตอร์ไฟฟ้าข้างต้นจะต้องดำเนินการทุกเดือนตามวันที่กำหนดโดย
ข้อตกลงระหว่างผู้ผลิตไฟฟ้าและผู้ประกอบธุรกิจขายไฟฟ้า และในกรณีที่มีสถานการณ์พิเศษ ผู้ประกอบธุรกิจ
ขายไฟฟ้าอาจตัดสินใจเป็นอย่างอ่ืนโดยได้รับความยินยอมจากผู้ผลิตไฟฟ้า [64] (Guidelines, Article 7) 

ในประเทศเยอรมนี ในการเชื่อมต่อโครงข่ายสำหรับระบบ PV ผู้ให้บริการโครงข่าย (Network 
operators) มีสิทธิกำหนดให้ติดตั้ง Bidirectional meter ภายใต้ขอบเขตเง่ือนไขการเชื่อมต่อทางเทคนิค โดย
ผู้ผลิตไฟฟ้าจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมรายปีจากการใช้ไฟฟ้าจากโครงข่ายน้อยลงหรือการบริโภคไฟฟ้าที่น้อยลง
และมีการกำหนดให้ติดต้ัง Modern measuring equipment (ในกฎหมายเยอรมันไม่มีคำว่า Smart meters) 
ตั้งแต่ ค.ศ. 2020 (พ.ศ. 2563) โดยใน ค.ศ. 2032 (พ.ศ. 2575) ทุกบ้านต้องเปลี่ยนเป็น Modern measuring 
equipment ติดต้ังโดย Measuring point operator โดยคิดค่าใช้จ่ายปีละ 20 ยูโร 

ผู้บริโภคที่ใช้ไฟฟ้าตั้งแต่ 6,000 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปีขึ้นไป หรือผู้ที่มีกำลังผลิตไฟฟ้าตั้งแต่ 7 
กิโลวัตต์ขึ้นไปจะต้องติดตั้งระบบ Intelligent measuring system ด้วย โดยค่าใช้บริการระบบนี้จะขึ้นอยู่กับ
ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้หรือที่ผลิต เช่น ระหว่าง 50,000-100,000 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปีต่อปีจะมีค่าบริการไม่เกินปี
ละ 200 ยูโร 

ในประเทศเนเธอร์แลนด์ ภายในปี ค.ศ. 2020 (พ.ศ. 2563) ผู ้ใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กทุกรายใน
เนเธอร์แลนด์จะได้รับเครื่องวัดอัจฉริยะ (Smart Meter) โดยผู้ให้บริการโครงข่ายไฟฟ้าจะเป็นผู้เสนอสมาร์ท
มิเตอรแ์ละรับผิดชอบในการติดตั้งสมาร์ทมิเตอรใ์ห้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก 

บทวิเคราะห์ เนื่องจากแนวปฏิบัติในปัจจุบันหน้าที่ในการเก็บข้อมูลจากมิเตอร์ยังคงอยู่ในความ
รับผิดชอบของการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วแต่กรณี มีข้อบังคับการไฟฟ้านครหลวงและ
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ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครองรับการทำหน้าที่นี้อยู่แล้วจึงไม่จำเป็นต้องมีการแก้ไขกฎระเบียบในเรื่องน้ี 

8.1.2.6 การออกใบแจ้งหนี้ ทุกวันสิ้นเดือน 

หน้าที่ในการออกใบแจ้งหนี้ยังคงอยู่ในความรับผิดชอบของ DSO ซึ่งจะต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ทำงานเพิ่มเติม และเพิ่มรายละเอียดของธุรกรรมการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P ไว้ในใบแจ้งหนี้ด้วย 

จากขั้นตอนการปฏิบัติงานในการออกใบแจ้งหนี้ ทุกวันสิ้นเดือน มีประเด็นปัญหาทางกฎหมายใน
การกำกับดูแลธุรกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้น ดังนี้ 

1. ข้อกำหนดมาตรฐานการให้บริการในการออกใบแจ้งหนี้ 

กฎหมายไทย ประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให้บริการ
ไฟฟ้า พ.ศ. 2558 ข้อ 14 กำหนดให้ ผู้ให้บริการไฟฟ้า (กฟน. หรือ กฟภ.) ต้องจัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าไปยังผู้ใช้
ไฟฟ้าตามรอบการใช้ไฟฟ้า โดยส่งไปที่อยู่ ณ สถานที่ใช้ไฟฟ้า และข้อ 16 กำหนดให้ ผู้ให้บริการไฟฟ้าต้อง
กำหนดเวลาชำระค่าไฟฟ้าในใบแจ้งค่าไฟฟ้าไม่น้อยกว่าสิบวันนับแต่วันที่ครบกำหนดชำระหนี้ หากผู้ ใช้ไฟฟ้า
ไม่ชำระค่าไฟฟ้าตามกำหนดเวลา ผู้ให้บริการต้องส่งหนังสือเตือนให้ผู้ใช้ไฟฟ้าชำระค่าไฟฟ้าไม่น้อยกว่าห้าวัน
นับแต่วันที่ครบกำหนดชำระ และข้อ 17 กำหนดว่า กรณีผู้ใช้ไฟฟ้าไม่ชำระค่าไฟฟ้า ผู้ให้บริการไฟฟ้ามีสิทธิงด
จ่ายไฟฟ้าเว้นแต่ผู้ใช้ไฟฟ้าร้องขอผ่อนผันการงดจ่ายไฟฟ้าเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยเหตุผลและความจำเป็น
และให้คำมั่นว่าจะไปชำระค่าไฟฟ้าภายในวันถัดไป  

กฎหมายต่างประเทศ ในประเทศเกาหลีใต้ ในโครงการสาธิตเพื่อทดสอบการซื้อขายไฟฟ้า
ระหว่างเพื่อนบ้านนั้น KEPCO ทำหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลการซื้อขายพลังงานของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจาก
สมาร์ทมิเตอร ์และแสดงผลในใบแจ้งหนีค้่าไฟฟ้า โดยการคำนวณค่าไฟฟ้าสุทธิที่สามารถแสดงผลค่าไฟฟ้าสุทธิ
ภายหลังการหักลบหน่วยไฟฟ้า (Net metering) ทั้งการซื้อขายไฟฟ้าจาก KEPCO และการซื้อขายไฟฟ้า
ระหว่างเพื่อนบ้านได้ในใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าฉบับเดียวกัน นอกจากนั้นยังเปรียบเทียบค่าไฟฟ้า “ก่อน” และ 
“หลัง” เข้าร่วมโครงการ จึงประเมินผลประโยชน์จากการซื้อขายไฟฟ้าได้ง่าย 

ในประเทศเนเธอร์แลนด์ ผู้ค้าปลีกไฟฟ้าทำหน้าที่ออกใบเรียกเก็บค่าไฟฟ้า ประกอบด้วย ค่า
ไฟฟ้าซึ่งประกอบด้วย ค่าจัดส่งไฟฟ้าผันแปร (Delivery rates) ค่าจัดส่งไฟฟ้าคงที่ (Fixed delivery cost) ค่า
ภาษี (Government levies) และค่าต้นทุนการจัดการโครงข่าย (Network management costs) โดยการ
ออกใบเรียกเก็บค่าไฟฟ้าถูกกำกับโดย The Netherlands Authority for Consumers & Markets (ACM) 
ให้มีความโปร่งใสและเข้าใจง่าย 

ในประเทศเยอรมน ีผู้ค้าปลีกไฟฟ้าทำหน้าที่ออกใบเรียกเก็บค่าไฟฟ้า โครงสร้างค่าไฟฟ้าของบ้าน
ที่อยู่อาศัยในประเทศเยอรมนี ประกอบไปด้วย Procurement, sales, margin (สามารถเปรียบเทียบได้กับค่า
พลังงานไฟฟ้า หร ือ Energy charge) Grid charge and metering (ค่าบร ิการโครงข ่ายและมิเตอร์ ) 
Concession fee (ค่าธรรมเนียมในการใช้พื้นที่สาธารณะในการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้า)  Renewable energy 
levy (เงินอุดหนุนพลังงานหมุนเวียนภายใต้ EEG) The Combined Heat and Power Act (KWPG) levy 
(เงินอุดหนุน KWPG) Other levies (เงินอุดหนุนอื่นๆ) Value Added Tax (ภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
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บทวิเคราะห์ มาตรฐานการให้บริการในการออกบิลและเรียกเก็บค่าไฟฟ้ามีการกำกับดูแล โดย
ประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให้บริการไฟฟ้า พ.ศ. 2558 อยู่แล้ว 
โดยได้กำหนดหน้าที่ในการออกใบแจ้งหนี้และเรียกเก็บค่าไฟฟ้าอยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้านครหลวง
หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วแต่กรณี จึงไม่จำเป็นต้องมีการแก้ไขกฎระเบียบในเรื่องนี้ 

8.1.2.7 การชำระเงินและการออกใบเสร็จรับเงิน ตามวันที่กำหนด 

ขั้นตอนการชำระเงินและการออกใบเสร็จรับเงิน มีดังน้ี 

1. กฟผ. ในฐานะ TSO - รับชำระค่าไฟฟ้า และค่าธรรมเนียมอื่นๆ (ถ้ามี) จาก กฟน. หรือ กฟภ. ใน
ฐานะ DSO  

2. กฟน. หรือ กฟภ. ในฐานะ DSO/ Retailer - รับชำระค่าไฟฟ้าที่ Prosumer และผู้ใช้ไฟฟ้าซื้อ
จากระบบไฟฟ้าส่วนกลาง รวมค่าธรรมเนียม ภาษี และอื่นๆ  

3. ตัวกลาง - รับชำระค่าไฟฟ้าส่วนที่ซื้อขายตามเงื่อนไข P2P จากผู้ใช้ไฟฟ้าเพ่ือนำส่งให้ Prosumer 
โดยหักส่วนค่าธรรมเนียมไว ้ในกรณีที่ Prosumer หรือผู้ใช้ไฟฟ้าไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไข โดยตัวกลางมีสิทธิจะหัก
เอาจากหลักประกัน (ถ้ามี) หากไม่สามารถชำระได้ครบถ้วน ให้ถือว่า Prosumer หรือผู้ใช้ไฟฟ้าไม่สามารถ
ปฏิบัติตามข้อตกลงการเป็นสมาชิกกับตัวกลางและสิ้นสุดสมาชิกภาพทันที 

จากขั้นตอนการปฏิบัติงานในการชำระเงินและการออกใบเสร็จรับเงิน ตามวันที่กำหนด มีประเด็น
ปัญหาทางกฎหมายในการกำกับดูแลธุรกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้น ดังนี ้

1. ข้อกำหนดมาตรฐานการชำระเงินและการออกใบเสร็จรับเงิน 

กฎหมายไทย ในปัจจุบันมีประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เรื่อง มาตรฐานของ
สัญญาให้บริการไฟฟ้า พ.ศ. 2558 ซึ่งผู้ให้บริการไฟฟ้า (กฟน. หรือ กฟภ.) โดยมีข้อ 16-20 เกี่ยวกับการเรียก
เก็บค่าไฟฟ้า ได้แก ่

การเรียกเก็บค่าไฟฟ้า ผู้ให้บริการไฟฟ้าต้องดำเนินการ ดังนี ้

1. ต้องกำหนดเวลาชำระค่าไฟฟ้าในใบแจ้งค่าไฟฟ้า ไม่น้อยกว่าสิบวันนับแต่วันลงใบแจ้งหนี้ค่า
ไฟฟ้า 

2. เมื่อผู้ใช้ไฟฟ้าไม่ชำระค่าไฟฟ้าตามกำหนดเวลา ผู้ให้บริการไฟฟ้าต้องส่งหนังสือเตือน ณ 
สถานที่ ให้ผู้ใช้ไฟฟ้าชำระค่าไฟฟ้าไม่น้อยกว่าห้าวันนับแต่วันที่ครบกำหนดชำระ [65] 

กรณีผู้ใช้ไฟฟ้าไม่ชำระค่าไฟฟ้าตามที่ได้รับหนังสือเตือน ผู้ให้บริการไฟฟ้ามีสิทธิงดจ่ายไฟฟ้าเว้น
แต่ผู้ใช้ไฟฟ้าร้องขอผ่อนผันการงดจ่ายไฟฟ้าเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยเหตุผลและความจำเป็นและให้คำมั่นว่า
จะไปชำระค่าไฟฟ้าภายในวันถัดไป 

กรณีผู้ใช้ไฟฟ้าไม่ชำระค่าใช้ไฟฟ้าตามที่ขอผ่อนผันและให้คำมั่นว่าจะไปชำระค่าไฟฟ้าภายในวัน
ถัดไปอีกครั้ง ให้ผู ้ใช้ไฟฟ้าสามารถร้องขอผ่อนผันได้อีกหนึ่งครั้ง  โดยผู้ให้บริการไฟฟ้าสามารถเรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการได้ 
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กรณีที่ผู้ให้บริการไฟฟ้างดจ่ายไฟฟ้าไปแล้ว แต่ผู้ใช้ไฟฟ้าได้ชำระค่าไฟฟ้าภายในวันที่งดจ่าย
ไฟฟ้าผู้ให้บริการไฟฟ้าต้องดำเนินการต่อกลับโดยไม่มีสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าดำเนินการต่อกลับ
ไฟฟ้า [66] 

ผู้ให้บริการไฟฟ้าจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการต่อกลับไฟฟ้าได้ก็ต่อเมื่อผู้ให้บริการไฟฟ้าได้
ดำเนินการงดจ่ายไฟฟ้าถึงขนาดที่ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่อาจใช้บริการไฟฟ้าได ้[67] 

ผู้ให้บริการไฟฟ้าไม่สามารถงดจ่ายไฟฟ้าได้ในกรณี ดังต่อไปนี ้

1. วันเสาร์และวันอาทิตย ์

2. ผู้ใช้ไฟฟ้าหรือผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีบุคคลอยู่ในความดูแล หรือมีผู้ป่วยที่ต้องใช้ไฟฟ้าในการเดิน
เครื่องมือทางการแพทย์เพื่อการรักษาพยาบาล หากไม่เช่นนั้นจะเป็นอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพ 
ทั้งนี ้ตามหลักเกณฑ์ที่ผู้ให้บริการไฟฟ้ากำหนดโดยความเห็นชอบของ กกพ. [68] 

กรณีผู้ใช้ไฟฟ้าชำระค่าไฟฟ้าที่ค้างชำระแล้ว ผู้ให้บริการไฟฟ้าต้องต่อกลับไฟฟ้าคืนให้แก่ผู้ใช้
ไฟฟ้าภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เวลาที่ผู ้ใช้ไฟฟ้าชำระค่าไฟฟ้าที่ค้างชำระ เว้นแต่กรณีที่งดจ่ายไฟฟ้าเป็น
ระยะเวลาเกินกว่า 6 เดือน [69] 

กฎหมายต่างประเทศ ในประเทศเกาหลีใต้ ในโครงการสาธิตเพื่อทดสอบการซื้อขายไฟฟ้า
ระหว่างเพ่ือนบ้านน้ัน การชำระเงินต้องดำเนินการภายใน 30 วันนับจากวันที่ในใบแจ้งหนี้ หากชำระล่าช้าจะมี
บทปรับตามที่กำหนดในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 

ในประเทศเนเธอร์แลนด์ ผู้ใช้ไฟฟ้าทำการชำระเงินผ่าน ผู้ให้บริการ P2P เมื่อได้รับใบเรียกเก็บ
ค่าไฟฟ้า และ ผู้ให้บริการ P2P ต้องจ่ายเงินให้ Prosumer ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องต่อไป 

บทวิเคราะห์ มาตรฐานการชำระเงินและการออกใบเสร็จรับเงินมีการกำกับดูแล โดยประกาศ
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให้บริการไฟฟ้า พ.ศ. 2558 อยู่แล้ว โดยได้
กำหนดหน้าทีก่ารเรียกเก็บค่าไฟฟ้าให้อยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
แล้วแต่กรณี จึงไม่จำเป็นต้องมีการแก้ไขกฎระเบียบในเรื่องนี้ 

8.1.3 ปัญหาการกำกับดูแลมาตรฐานการให้บริการของรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ 
P2P ทีน่ำเสนอ 

 รูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าสำหรับ Prosumer แบบ P2P ที่เสนอซึ่งได้แก่ รูปแบบ Neighbor Model 
ที่บริหารงานโดย DSO รูปแบบ Community Model ที่บริหารงานโดย Agent และรูปแบบ Community 
Model ที่บริหารงานโดย Platform Operator นั้นเป็นรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าที่เกิดขึ้นใหม่ ยังไม่มีการออก
กฎหมาย กฎระเบียบใด ๆ ออกมารองรับการซื้อขายไฟฟ้าสำหรับ Prosumer แบบ P2P ทั้ง 3 รูปแบบ ดังนั้น 
จึงมีปัญหากฎหมายที่สำคัญคือ กฎหมายและกฎระเบียบในปัจจุบันจะสามารถใช้ในการกำกับดูแลคุณภาพการ
ให้บริการและมาตรฐานของการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ที่เสนอได้หรือไม่ โดยในหัวข้อนี้ 
สถาบันฯ ได้ทำการศึกษากฎหมายและกฎระเบียบของไทยที่ใช้กำกับดูแลคุณภาพการให้บริการและมาตรฐาน
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ของการซื้อขายไฟฟ้าว่าสามารถนำมาใช้กำกับดูแลคุณภาพการให้บริการและมาตรฐานของการซื้อขายไฟฟ้า
ของ Prosumer แบบ P2P ที่เสนอได้หรือไม่ โดยจะทำการศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายของต่างประเทศ คือ 
ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศเยอรมนี และประเทศเนเธอร์แลนด์ 

 กฎหมายไทย พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 89 กำหนดให้ผู้รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานต้องจัดให้มีการให้บริการพลังงานตามมาตรฐานที่  กกพ. กำหนด โดยให้
รวมถึงมาตรฐานทางวิชาการและวิศวกรรม และมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ โดยเพื่อคุ้มครองผู้ใช้ไฟฟ้าให้
ได้รับบริการที่มีมาตรฐานและคุณภาพการให้บริการที่ดีและเกิดการพัฒนาด้านการให้บริการอันจะก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้ไฟฟ้า กกพ. จึงได้ออกระเบียบเกี่ยวกับเรื่องนี้จำนวน 5 ฉบับ สำหรับการประกอบ
กิจการพลังงานประเภท 1) ใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า 2) ใบอนุญาตระบบจำหน่ายไฟฟ้า 3) ใบอนุญาตระบบ
ส่งไฟฟ้า 4) ใบอนุญาตควบคุมระบบไฟฟ้าสำหรับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 5) ใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า
สำหรับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ 
P2P ได้แก ่

ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยมาตรฐานการให้บริการในการประกอบกิจการ
พลังงานประเภทใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า พ.ศ.2558 ซึ่งกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าต้องจัดให้มี
การให้บริการ การตรวจสอบและการประเมินคุณภาพการให้บริการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานตามดัชนีชี้วัดผลการ
ดำเนินงาน ดังนี ้ 

 1) การจ่ายกระแสไฟฟ้าคืน กรณีเกิดเหตุขัดข้องเน่ืองจากไฟฟ้าดับ  

 2) การตรวจสอบและแก้ไขคำร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาแรงดันไฟฟ้าและปัญหาไฟกระพริบ กรณี
การตรวจสอบและติดต่อผู้ใช้ไฟฟ้า  

 3) การตอบข้อร้องเรียนของผู้ใช้ไฟฟ้า กรณีการตอบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการอ่านเครื่องวัดหน่วย
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการชำระเงิน  

 4) การแจ้งการดับไฟฟ้าล่วงหน้าและระยะเวลาที่ดับไฟจะต้องไม่เกินระยะเวลาที่แจ้งไว้  

 5) การประเมินราคา และระยะเวลาในการติดต้ังสำหรับการติดตั้งใหม่และลูกค้ารายใหม่  

 6) ระยะเวลาการต่อไฟกลับของลูกค้าเดิม กรณีถูกงดจ่ายไฟฟ้า 

 โดยหากผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานที่ไม่สามารถให้บริการได้ตามมาตรฐานที่กำหนดตาม
ระเบียบดังกล่าวข้างต้น ผู้รับใบอนุญาตดังกล่าวจะต้องจ่ายเงินชดเชยแก่ผู้ใช้พลังงานตามระเบียบข้างต้นด้วย 
เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย 

 และในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานให้บริการต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานตามระเบียบ
ข้างต้น ผู้รับใบอนุญาตต้องรายงานให้สำนักงาน กกพ. ทราบภายใน 15 วัน โดยระบุข้อมูลรายละเอียดที่
เกี่ยวข้อง พยานหลักฐานเพื่อยืนยันถึงเหตุแห่งการนั้น แนวทางในการปรับปรุงแก้ไข ผลการดำเนินการ รวมถึง
แผนแนวทางการป้องกันปัญหาดังกล่าวในอนาคต 

 กฎหมายต่างประเทศ ในประเทศเกาหลีใต้ เพื ่อเป็นการกำกับดูแลมาตรฐานการให้บริการของ 
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Prosumer นั ้น Regulations on the use of electric facilities for transmission and distribution ได้
กำหนดให้ Prosumer ที่ขอขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบง่ายต้องมีการตรวจสอบทางเทคนิคเพื่อตรวจสอบ
เทคโนโลยีการจัดจำหน่ายรวมถึงค่าใช้จ่ายสำหรับการสำรวจสถานที่และการออกแบบก่อสร้าง  [70] และ 
Prosumer จะต้องติดตั้ง “ระบบตรวจสอบและควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน” [71] ซึ่ง
หมายถึง อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เช่น อุปกรณ์และเครือข่ายการสื่อสารที่ติดตั้งสำหรับการรับข้อมูล การส่ง 
การตรวจสอบ และการควบคุมระยะไกลของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าใหม่และพลังงานหมุนเวียนแบบ Real-time 
(สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์เท่านั้น) [72] 

ในประเทศเยอรมนี Energiewirtschaftsgesetz หรือ EnWG (Energy Industry Act) กำหนดให้ ผู้
จัดหาพลังงาน (Energy suppliers) ที่ต้องการจำหน่ายให้แก่ลูกค้าครัวเรือน (Household customers) ผ่าน
ระบบโครงข่ายสาธารณะ (Public network) จะต้องแจ้งให้ BNetzA ทราบถึงการเริ่มกิจกรรมทางธุรกิจ โดย
จะต้องแสดงให้เห็นถึงการมีอยู่ของบุคลากร ผลการดำเนินงานด้านเทคนิค และเศรษฐกิจ ตลอดจนความ
น่าเชื่อถือของผู้บริหาร ทั้งนี้ BNetzA สามารถห้ามการดำเนินกิจกรรมทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตลอดเวลาหาก
ไม่มีการรับรองผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ผลการปฏิบัติงานทางเทคนิค หรือผลก ารปฏิบัติงานด้าน
เศรษฐกิจ หรือความน่าเชื่อถือ และในส่วนของผู้ให้บริการโครงข่ายไฟฟ้านั้น EnWG มาตรา 17 (1) กำหนดให้ 
ผู้ให้บริการโครงข่ายไฟฟ้าจะต้องให้ ผู้บริโภคสุดท้าย ผู้ให้บริการโครงข่ายและสายจ่ายไฟฟ้าระดับเดียวกันหรือ
ระดับปลายน้ำ จุดชาร์จสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า เครื่องกำเนิดและกักเก็บไฟฟ้า ตลอดจนระบบสำหรับจัดเก็บ
พลังงานไฟฟ้า เชื่อมต่อกับโครงข่ายในสภาพทางเทคนิคและทางเศรษฐกิจที่มีความเหมาะสม ไม่เลือกปฏิบัติ มี
ความโปร่งใสและไม่น้อยกว่าระดับที่ผู้ให้บริการโครงข่ายไฟฟ้าใช้สำหรับให้บริการแก่บริษัทของตนหรือแก่
บริษัทในเครือหรือบริษัทร่วม  

ในประเทศเนเธอร์แลนด์ ในการขอรับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องทำให้
มั่นใจว่าการจำหน่ายไฟฟ้านั้นเชื่อถือได้  [73] โดยการแสดงให้เห็นว่า ผู้ขอใบอนุญาตมีองค์กร ฐานะทาง
การเงิน ความสามารถทางเทคนิคที่มีคุณภาพ และจะต้องปฏิบัติตามกฎเกี่ยวกับความมั่นคงของการจัดหา
ไฟฟ้า (Rules for security of supply) ที่กำหนดไว้ใน Decree on Security of Supply Electricity Act 
1998 [74] ในการเชื่อมต่อเพื่อป้อนไฟฟ้าเข้าสู่โครงข่าย ผู้ผลิตไฟฟ้าต้องยื่นขอให้ผู้ให้บริการโครงข่ายไฟฟ้า
ตรวจสอบความเหมาะสมในการผลิตไฟฟ้า ความเหมาะสมของอุปกรณ์เครื่องวัด (Measuring device) [75]  

บทวิเคราะห์ แม้ว่าพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 จะให้อำนาจ กกพ. ใน
การกำกับดูแลให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานต้องจัดให้มีการให้บริการพลังงานตามมาตรฐานที่ 
กกพ. กำหนด โดยในอนาคตหากมีการซื้อขายไฟฟ้าสำหรับ Prosumer แบบ P2P ในรูปแบบที่สถาบันฯ 
นำเสนอ ซึ ่งได้แก่ รูปแบบ Neighbor Model ที ่บริหารงานโดย DSO รูปแบบ Community Model ที่
บริหารงานโดย Agent และ รูปแบบ Community Model ที่บริหารงานโดย Platform Operator จะมีผู้เล่น
ใหม่ในกิจการไฟฟ้าซ ึ ่งได ้แก่ Prosumer, Platform Operator, Agent และ Retailer ซ ึ ่งในกรณีของ 
Prosumer, Platform Operator และ Agent น ั ้น ในหัวข ้อ 8.1.1 สถาบันฯ ได ้เสนอให้ Prosumer, 
Platform Operator และ Agent ต้องขอรับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าประเภทใหม่ ซึ ่งได้แก่ ใบอนุญาต
จำหน่ายไฟฟ้า สำหรับการจำหน่ายไฟฟ้าแบบ Peer to Peer ส่วนกรณี Retialer ก็ต้องขอรับใบอนุญาต
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จำหน่ายไฟฟ้าตามระเบียบเดิม ดังนั้น ผู้เล่นใหม่ซึ่งได้แก่ Prosumer, Platform Operator, Agent และ 
Retailer ก็จะถูกกำกับดูแลในด้านมาตรฐานการให้บริการตามระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่า
ด้วยมาตรฐานการให้บริการในการประกอบกิจการพลังงานประเภทใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า พ.ศ.2558 ที่ใช้
บังคับอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งกำกับดูแลมาตรฐานการให้บริการตามดัชนีช้ีวัดผลการดำเนินงาน ดังนี้  

 1) การจ่ายกระแสไฟฟ้าคืน กรณีเกิดเหตุขัดข้องเน่ืองจากไฟฟ้าดับ  

 2) การตรวจสอบและแก้ไขคำร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาแรงดันไฟฟ้าและปัญหาไฟกระพริบ กรณี
การตรวจสอบและติดต่อผู้ใช้ไฟฟ้า  

 3) การตอบข้อร้องเรียนของผู้ใช้ไฟฟ้า กรณีการตอบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการอ่านเครื่องวัดหน่วย
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการชำระเงิน  

 4) การแจ้งการดับไฟฟ้าล่วงหน้าและระยะเวลาที่ดับไฟจะต้องไม่เกินระยะเวลาที่แจ้งไว้  

 5) การประเมินราคา และระยะเวลาในการติดต้ังสำหรับการติดตั้งใหม่และลูกค้ารายใหม่  

 6) ระยะเวลาการต่อไฟกลับของลูกค้าเดิม กรณีถูกงดจ่ายไฟฟ้า 

ซึ่งมาตรฐานการให้บริการเหล่านี้เป็นมาตรฐานการให้บริการของการจำหน่ายไฟฟ้าในรูปแบบปัจจุบัน 
ยังไม่ครอบคลุมถึงรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าสำหรับ Prosumer แบบ P2P รูปแบบ Neighbor Model ที่
บริหารงานโดย DSO รูปแบบ Community Model ที่บริหารงานโดย Agent และ รูปแบบ Community 
Model ที่บริหารงานโดย Platform Operator ที่สถาบันเสนอ ซึ่งจะมีผู้เล่นใหม่ในกิจการไฟฟ้าซึ่งได้แก่ 
Prosumer, Platform Operator, Agent และ Retailer ซึ่งมีหน้าที่ในการให้บริการที่แตกต่างกัน คือ 

Prosumer มีหน้าทีใ่ห้บริการ คือ การขายให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้ารายอื่นโดยผ่านตัวกลาง 

Agent มีหน้าที่ให้บริการ คือ บริหารธุรกรรมซื้อขายไฟฟ้าในระดับท้องถิ่นไปจนถึงระดับชุมชนขนาด
เล็กในเชิงเทคนิคและเชิงพาณิชย์โดยไม่มีการจำหน่ายไฟฟ้า และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในระบบผลิต
พลังงานได้ตามมาตรฐานทางวิศวกรรม รวมถึงสามารถช่วยอำนวยความสะดวกในการยื่นคำขอรับใบอนุญาตที่
เกี่ยวข้องได ้

Platform Operator มีหน้าที่ให้บริการ คือ บริหารธุรกรรมซื้อขายไฟฟ้าโดยใช้ระบบปฏิบัติการ การ
พัฒนาและดูแลระบบปฏิบัติการหรือแพลตฟอร์ม 

Retailer มีหน้าที่ให้บริการ คือ การจำหน่ายไฟฟ้ารายปลีกและการบริหารสมดุลพลังงานในขอบเขต
พื้นที่โดยครอบคลุมตั้งแต่ การให้บริการเชิงพาณิชย์ การให้บริการเชิงเทคนิค การจัดหาพลังงานในขอบเขต
พื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย 

ดังนั้น กกพ. จึงควรออกระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยมาตรฐานการให้บริการ
ในการประกอบกิจการพลังงานประเภทใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าสำหรับการจำหน่ายไฟฟ้าแบบ Peer to 
Peer พ.ศ. ... เพื่อกำกับดูแลมาตรฐานการให้บริการของ Agent, Platform Operator และ Retailer โดยใน
กรณีของ Prosumer เนื่องจากเป็นผู้จำหน่ายไฟฟ้าที่มีขนาดการจำหน่ายเล็กมากผ่านตัวกลาง มีหน้าที่ในการ
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ส่งมอบพลังงานผ่านตัวกลางเท่านั้น ทางสถาบันจึงเห็นว่า ไม่มีความจำเป็นต้องกำกับดูแลมาตรฐานการ
ให้บริการของ Prosumer 

8.1.4 ปัญหาเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคของรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ที่
นำเสนอ 

รูปแบบการซื ้อขายไฟฟ้าแบบ Neighbor Model ที ่บริหารงานโดย DSO รูปแบบ Community 
Model ที่บริหารงานโดย Agent และรูปแบบ Community Model ที่บริหารงานโดย Platform Operator 
ที่สถาบันฯ เสนอนั้นมีปัญหากฎหมายที่สำคัญคือ กฎหมายและกฎระเบียบในปัจจุบันจะสามารถใช้ในการ
คุ้มครองผู้บริโภคหรือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ซื้อพลังงานไฟฟ้าจากการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ที่เสนอได้
หรือไม่ โดยในหัวข้อนี้ สถาบันฯ ได้ทำการศึกษากฎหมายและกฎระเบียบของไทยที่ใช้คุ้มครองผู้บริโภคว่า
สามารถนำมาใช้ให้การคุ้มครองผู้บริโภคที่ซื้อไฟฟ้าจาก Prosumer แบบ P2P ที่สถาบันฯเสนอได้หรือไม่ โดย
ทำการศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายของต่างประเทศ คือ ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศเยอรมนี และประเทศ
เนเธอร์แลนด์ 

กฎหมายไทย พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ให้อำนาจ กกพ. ในการ
คุ้มครองผู้บริโภคหรือผู้ใช้พลังงาน ดังนี ้

1. อัตราค่าบริการ  

กกพ. มีอำนาจตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 65 ในการ
กำหนดหลักเกณฑ์การกําหนดอัตราค่าบริการของผู้รับใบอนุญาตแต่ละประเภทตามนโยบายและแนวทางที่
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ  และเมื่อผู้รับใบอนุญาตได้รับความเห็นชอบ
ในการกำหนดค่าบริการจาก กกพ. แล้ว ผู้รับใบอนุญาตต้องประกาศเผยแพร่อัตราค่าบริการที่  กกพ. ให้ความ
เห็นชอบ โดย กกพ. ได้ออกประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง กระบวนการ ขั้นตอนการใช้
สูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ พ.ศ. 2562 เพื่อให้การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและ
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) ที่ใช้ในการคำนวณค่าไฟฟ้า 
และประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เรื่อง การเผยแพร่อัตราค่าบริการ พ.ศ. 2556 โดยกำหนดให้
ผู้รับใบอนุญาตประกาศลงหนังสือพิมพ์รายวันซึ่งแพร่หลายทั่วไป อย่างน้อย 1 ฉบับ ติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 3 วัน หรือจัดทําเปน็แผ่นพับหรือเอกสารเผยแพร ่

2. แบบมาตรฐานของสัญญาเกี่ยวกับการให้บริการพลังงาน  

พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 กำหนดให้ กกพ. พระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มีอำนาจออกประกาศกำหนดแบบมาตรฐานของสัญญาเกี่ยวกับการ
ให้บริการพลังงานได ้โดย กกพ. ได้ออกประกาศเกี่ยวกับเรื่องนี้จำนวน 2 ฉบับ คือ 

1. ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให้บริการไฟฟ้า พ.ศ. 
2558 กำหนดให้สัญญาให้บริการไฟฟ้าระหว่างผู้ให้บริการไฟฟ้า ซึ่งตามประกาศนี้หมายความถึง การไฟฟ้า
นครหลวง (กฟน.) หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) หรือกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ (กิจการ
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ไฟฟ้าสวัสดิการสัตหีบ) กับผู้ใช้ไฟฟ้าจะมีผลผูกพันและใช้บังคับได้ ต้องเป็นไปตามแบบสัญญาที่ กกพ. ได้ให้
ความเห็นชอบ โดยสัญญาต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร ต้องจัดทำเป็นภาษาไทย มีข้อกำหนดและเงื่อนไขที่
เข้าใจง่าย สามารถเห็นและอ่านได้ชัดเจน และอย่างน้อยจะต้องมีสาระสำคัญเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ระหว่างผู้
ให้บริการไฟฟ้าและผู้ใช้ไฟฟ้า ดังต่อไปน้ี 

(1) ชื่อและที่ตั้งสำนักงานของผู้ให้บริการไฟฟ้า 

(2) ข้อกำหนดเกี่ยวกับลักษณะและประเภทบริการไฟฟ้า 

(3) ข้อกำหนดเกี่ยวกับมาตรฐานและคุณภาพในการให้บริการไฟฟ้า 

(4) ข้อกำหนดเกี่ยวกับอัตราค่าบริการและวิธีการเรียกเก็บค่าบริการไฟฟ้า 

(5) ข้อกำหนดเกี่ยวกับข้อจำกัดความรับผิดตลอดจนเง่ือนไขในการให้บริการไฟฟ้า 

(6) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการงดจ่ายไฟฟ้าและการจ่ายคืนหรือต่อกลับไฟฟ้า 

(7) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการร้องเรียนและการแก้ไขข้อร้องเรียน 

นอกจากนั้นผู้ให้บริการไฟฟ้ามีหน้าที่ให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงในการทำ
สัญญา ต้องเก็บข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นความลับ ต้องให้บริการไฟฟ้าไม่ต่ำกว่ามาตรฐานและคุณภาพการให้บริการ 
ต้องตรวจสอบเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าหรือมิเตอร์ให้แสดงค่าเที่ยงตรงของเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าใน
ทุกๆ รอบระยะเวลาสามปี ต้องคิดค่าไฟฟ้าโดยกำหนดเป็นรอบระยะเวลาไม่ต่ำกว่ารายเดือนต่อรายเครื่องวัด
หน่วยไฟฟ้าหรือมิเตอร์ ต้องจัดส่งใบแจ้งหน้ีค่าไฟฟ้าไปยังผู้ใช้ไฟฟ้าตามรอบการใช้ไฟฟ้า ต้องเก็บข้อมูลประวัติ
ค่าไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าย้อนหลังเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสองปี  ต้องจัดทำประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
จัดการข้อร้องเรียนของผู้ใช้ไฟฟ้า 

2. ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้า
รายใหญ่ พ.ศ. 2561 กำหนดให้สัญญาให้บริการไฟฟ้าระหว่างผู้ให้บริการไฟฟ้าซึ่งได้แก่ การไฟฟ้านครหลวง 
(กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กิจการไฟฟ้าสวัสดิการ
สัมปทานกองทัพเรือ (กิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัตหีบ) หรือผู้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าเอกชนกับผู้ใช้ไฟฟ้าราย
ใหญ่ ต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร ต้องใช้ข้อความเป็นภาษาไทย ต้องมีสาระสำคัญเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่
ระหว่างผู้ให้บริการไฟฟ้าและผู้ใช้ไฟฟ้า ดังต่อไปนี้ 

(1) ชื่อและที่ตั้งสำนักงานของผู้ให้บริการไฟฟ้า 

(2) ข้อกำหนดเกี่ยวกับลักษณะและประเภทบริการไฟฟ้า 

(3) ข้อกำหนดเก่ียวกับมาตรฐานและคุณภาพในการให้บริการไฟฟ้า 

(4) ข้อกำหนดเกี่ยวกับอัตราค่าบริการและวิธีการเรียกเก็บค่าบริการไฟฟ้า 

(5) ข้อกำหนดเกี่ยวกับข้อจำกัดความรับผิดตลอดจนเง่ือนไขในการให้บริการไฟฟ้า 

(6) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการงดจ่ายไฟฟ้า การดับไฟฟ้า การจ่ายคืนหรือต่อกลับไฟฟ้า 
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(7) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการร้องเรียนและการแก้ไขข้อร้องเรียน 

นอกจากนั้นผู้ให้บริการไฟฟ้ามีหน้าที่ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงในการทำ
สัญญา ต้องเก็บข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นความลับ ต้องให้บริการไฟฟ้าไม่ต่ำกว่ามาตรฐานการให้บริการ ต้อง
ตรวจสอบเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าให้แสดงค่าเที่ยงตรง ต้องคิดค่าไฟฟ้าโดยกำหนดเป็นรอบระยะเวลาไม่ต่ำกว่า
รายเดือนต่อรายเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า ต้องจัดส่งใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าไปยังผู้ใช้ไฟฟ้าตามรอบการใช้ไฟฟ้า ต้อง
เก็บข้อมูลประวัติค่าไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าย้อนหลังเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสองปี ต้องจัดทำหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การจัดการข้อร้องเรียนของผู้ใช้ไฟฟ้า 

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีการเผยแพร่แบบสัญญาการให้บริการพลังงานของตนแก่ผู้ใช้
พลังงานตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด และต้องแสดงไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ที่ทำการของผู้รับ
ใบอนุญาตเพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถตรวจสอบได้ 

กฎหมายต่างประเทศ ในประเทศเกาหลีใต้ Electricity Business Act กำหนดให้ ผู้ประกอบธุรกิจ
นายหน้าพลังงานไฟฟ้าขนาดเล็กต้องจัดทำข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับค่าธรรมเนียมและเงื่อนไขการใช้งาน
อื่นๆ ตามที่กำหนดโดย Presidential Decree และรายงานต่อ MOTIE และต้องกำหนดอัตราหรือราคาต่อ
หน่วยให้ชัดเจน ต้องกำหนดสิทธิ ความรับผิดชอบ และภาระค่าใช้จ่ายของเจ้าของแหล่งพลังงานขนาดเล็กให้
เหมาะสมและชัดเจน ต้องไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ต้องไม่ทำให้เกิดความกังวล
ว่าอัตราและเงื่อนไขการใช้งานจะไม่เหมาะสมกับสังคมและเศรษฐกิจหรือเป็นอันตรายต่อผลประโยชน์ที่เป็น
ธรรมของผู้บริโภค ต้องไม่รบกวนการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจไฟฟ้ารายใหม่รายอื่น  ต้องไม่เรียกร้อง
ค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นธรรม และต้องไม่ชักจูงหรือบังคับให้เกิดธุรกรรมที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค 

ประเทศเนเธอร์แลนด์ ในส่วนของการคุ้มครองผู้บริโภค มีการกำหนดดังต่อไปนี ้[76]  

1. เงื่อนไขในสัญญาส่งมอบไฟฟ้า (Delivery agreement) ที่ทำกับลูกค้าจะต้องโปร่งใส เป็นธรรม
และแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนทำสัญญาและต้องมีข้อความชัดเจนและเข้าใจได้ 

2. ผู้จำหน่ายไฟฟ้าจะต้องทำให้มั่นใจว่าลูกค้าได้รับข้อมูลที่โปร่งใสเกี่ยวกับอัตราค่าบริการและ
เงื่อนไขสำหรับการจำหน่ายไฟฟ้าตลอดเวลา 

3. ห้ามผู้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าทำสัญญากับผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กที่มีรายละเอียดไม่ชัดเจนใน
เรื่องการทำสัญญา ระยะเวลาของสัญญา เงื่อนไขในการต่ออายุและบอกเลิกสัญญา สิทธิในการบอกเลิกและ
เงื่อนไขในการยกเลิก 

4. สัญญาที่ขัดแย้งกับบทบัญญัติมาตรานี ้[77] ตกเป็นโมฆะ 

5. ผู้จำหน่ายไฟฟ้าจะต้องเสนอสัญญาให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กเพื่อจำหน่ายไฟฟ้าให้โดยไม่มี
กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญา 

6. ถ้าผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กไม่แสดงเจตนาโดยชัดแจ้งว่าขอเลือกสัญญาที่มีกำหนดระยะเวลาแน่นอน 
ให้ถือว่าเลือกทำสัญญาที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญา 

7. ผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจำหน่ายไฟฟ้าได้ภายในระยะเวลา 30 วัน 
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8. ในกรณีที่เป็นสัญญาที่มีกำหนดระยะเวลาแน่นอน ผู้จำหน่ายไฟฟ้าอาจกำหนดค่าธรรมเนียม
การบอกเลิกสัญญาล่วงหน้า แต่ในกรณีที่เป็นสัญญาที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญาจะไม่สามารถ
กำหนดค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้ 

9. ผู ้จำหน่ายไฟฟ้าจะต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบข้อมูลเกี ่ยวกับสิทธิของลูกค้าที ่กำหนดโดย 
European Commission 

บทวิเคราะห์ จากการศึกษากฏหมายไทยข้างต้นจะเห็นได้ว่า หลักเกณฑ์การคุ้มครองผู้บริโภคหรือ
ผู้ใช้ไฟฟ้าดังกล่าวข้างต้นใช้บังคับกับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานและผู้ให้บริการไฟฟ้าที่ระบุใน
ประกาศของ กกพ. ดังกล่าวข้างต้นเท่านั ้น แต่เนื ่องจาก  Prosumer, Platform Operator, Agent และ 
Retailer เป็นผู้เล่นใหม่ตามรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าสำหรับ Prosumer แบบ P2P ที ่เสนอนั้น ผู ้บริโภค
เหล่านั้นจะไม่ได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 อย่างไรก็ตามใน
กรณีของ Prosumer, Platform Operator และ Agent นั้น ในหัวข้อ 8.1.1 สถาบันฯ ได้เสนอให้ Prosumer, 
Platform Operator และ Agent ต้องขอรับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าประเภทใหม่ ซึ ่งได้แก่ ใบอนุญาต
จำหน่ายไฟฟ้า สำหรับการจำหน่ายไฟฟ้าแบบ Peer to Peer ส่วนกรณี Retialer ก็ต้องขอรับใบอนุญาต
จำหน่ายไฟฟ้าตามระเบียบเดิม ซึ่งจะทำให้ กกพ. มีอำนาจตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน 
พ.ศ. 2550 มาตรา 65 ในการกำหนดหลักเกณฑ์การกําหนดอัตราค่าบริการของผู้รับใบอนุญาตแต่ละประเภท
ตามนโยบายและแนวทางที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ  และ กกพ. มี
อำนาจตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 91 และมาตรา 92 ในการออก
ประกาศกำหนดแบบมาตรฐานของสัญญาเกี่ยวกับการให้บริการพลังงานและการเผยแพร่แบบสัญญาการ
ให้บริการพลังงานได ้

ทั้งนี้ในส่วนของอัตราค่าบริการไฟฟ้าของการซื้อขายไฟฟ้าสำหรับ Prosumer แบบ P2P ซึ่งรวมค่า
พลังงานไฟฟ้า ค่าบริการของตัวกลาง และค่าใช้บริการโครงข่ายไฟฟ้า (Wheeling Charge) นั้น จะมีอัตรา
ค่าบริการไฟฟ้าที่อยู่กรอบขั้นต่ำไม่ต่ำกว่าอัตรารับซื้อไฟฟ้าตามประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้าโครงการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาสำหรับภาคประชาชนประเภทบ้านอยู่อาศัย  ซึ่งประกาศฉบับ
ปัจจุบันได้แก่ ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง ประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้าโครงการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาสำหรับภาคประชาชนประเภทบ้านอยู่อาศัย พ.ศ. 2564 
ซึ่งมีราคารับซื้อไฟฟ้าในอัตรา 2.20 บาทต่อหน่วย และของการซื้อขายไฟฟ้าสำหรับ Prosumer แบบ P2P นั้น 
จะอยู่ในกรอบขั้นสูงไม่เกินอัตราค่าไฟฟ้าที่ผู้ใช้ไฟฟ้าซื้อจากการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
เนื่องจากหากอัตราค่าบริการไฟฟ้าต่ำกว่าอัตรารับซื้อไฟฟ้าตามประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้าของ กกพ. 
Prosumer ก็จะไม่จำหน่ายไฟฟ้าแบบ P2P โดยจะไปขายไฟฟ้าให้การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคแทน และหากอัตราค่าบริการไฟฟ้าสูงกว่าอัตราค่าไฟฟ้าที่ประชาชนซื้อจากการไฟฟ้านครหลวงและ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้ใช้ไฟฟ้าก็จะไม่ซื้อไฟฟ้าจาก Prosumer แต่จะซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวงและ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดังนั้น สถาบันฯ จึงเห็นว่า ยังไม่มีความจำเป็นต้องกำกับดูแลอัตราค่าบริการไฟฟ้าของ
การซื้อขายไฟฟ้าสำหรับ Prosumer แบบ P2P แต่ควรปล่อยให้มีการแข่งขั้นตามกลไกลตลาด 

ในส่วนของแบบมาตรฐานของสัญญาเกี่ยวกับการซื้อขายไฟฟ้าสำหรับ Prosumer แบบ P2P ตาม
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รูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าสำหรับ Prosumer แบบ P2P ที่เสนอนั้น ในกรณีของรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าแบบ 
Neighbor Model ที่บริหารงานโดย DSO สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่าง Prosumer กับผู้ใช้ไฟฟ้านั้นจะเป็น
สัญญาสองฝ่ายมีอายุสัญญา 1 ปี (ต่ออัตโนมัติ) โดยรวมเงื่อนไขการจ่ายค่าธรรมเนียมแก่ DSO ไว้ในสัญญาซื้อ
ขายไฟฟ้าระหว่างคู่สัญญา ซึ่งปริมาณการซื้อขายไฟฟ้าขแงแต่ละสัญญาในรูปแบบนี้จะมีปริมาณน้อยมาก ไม่มี
ผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าโดยรวมของประเทศ และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลและบริหารสัญญาโดยการไฟฟ้า
นครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดังนั้น สถาบันฯ จึงเห็นว่า ยังไม่มีความจำเป็นต้องกำกับดูแลแบบ
มาตรฐานของสัญญาเกี่ยวกับการซื้อขายไฟฟ้าสำหรับ Prosumer แบบ P2P รูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าแบบ 
Neighbor Model ที่บริหารงานโดย DSO 

ในกรณีของการซื ้อขายไฟฟ้าสำหรับ Prosumer แบบ P2P แบบ Community Model ที่
บริหารงานโดย Agent และแบบ Community Model ที่บริหารงานโดย Platform Operator นั้น สัญญา
เกี่ยวกับการให้บริการพลังงานจะประกอบด้วย สัญญาการเข้าร่วมโครงการ และสัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม
ซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ระหว่าง Prosumer กับผู้ใช้ไฟฟ้าซึ่งจะขึ้นกับเงื ่อนไขของแต่ละ
โครงการ โดยสามารถมีได้หลายรูปแบบ เช่น Long Term/ Short Term/ Daily/ ไม่มี [Blind Bidding] ซึ่ง
เนื่องจากรูปแบบของการซื้อขายไฟฟ้าสำหรับ Prosumer แบบ P2P ทั้งสองรูปแบบนี้จะเกี่ยวข้องกับคน
จำนวนมากที่เข้าร่วมในการซื้อขายไฟฟ้าสำหรับ Prosumer แบบ P2P ทั้งที่เป็น Prosumer และผู้ใช้ไฟฟ้า 
ดังนั้น สถาบันฯ จึงเห็นว่า กกพ. ควรอำนาจตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 
มาตรา 91 และมาตรา 92 ในการออกประกาศกำหนดแบบมาตรฐานของสัญญาเกี่ยวกับการให้บริการพลังงาน
และการเผยแพร่แบบสัญญาการให้บริการพลังงานสำหรับการซื้อขายไฟฟ้าสำหรับ Prosumer แบบ P2P แบบ 
Community Model ที่บริหารงานโดย Agent และแบบ Community Model ที่บริหารงานโดย Platform 
Operator 

8.1.5 ปัญหาเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้รัฐจากการซื้อขายไฟฟ้าสำหรับรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าของ 
Prosumer แบบ P2P ทีน่ำเสนอ 

การซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P มีผลในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของผู้ผลิต และ/หรือ 
ขายไฟฟ้า จากเดิมที่ผู้ผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยเป็นผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ที่มีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
และต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่การซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ที่เสนอนั้นเกิดจากผู้ใช้ไฟฟ้าราย
ย่อยที่ติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ไว้บนหลังคาเพื่อผลิตไฟฟ้าไว้ใช้เองแต่หากมีปริมาณไฟฟ้าเหลือจากการใช้
แล้วสามารถขายแบบ P2P ซึ่ง Prosumer เหล่านี้โดยทั่วไปแล้วจะไม่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม เนื่องจากมี
รายรับจากการขายไฟฟ้าเป็นปกติธุระไม่เกิน 1.8 ล้านบาท ทำให้ไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่มจากรายรั บจาก
การขายไฟฟ้าซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพากร และเกิดความไม่เป็นธรรมกับกลุ่ม
ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ในหัวข้อนี้สถาบันฯ ได้ทำการศึกษาปัญหาและแนวทางการ
จัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ที่เสนอ ดังนี้ 

 กฎหมายไทย ตามประมวลรัษฎากรมาตรา 77/2 การขายสินค้าหรือการให้บริการโดยผู้ประกอบการ
ในราชอาณาจักรให้อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยให้ผู้ประกอบการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มโดยคำนวณจาก
ภาษีขายหักด้วยภาษีซื้อในแต่ละเดือนภาษี หากภาษีขายมากกว่าภาษีซื้อ ให้ผู้ประกอบการชำระภาษีเท่ากับ
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ส่วนต่างนั้น หากภาษีซื้อมากกว่าภาษีขาย ให้เป็นเครดิตภาษีและให้ผู้ประกอบการนั้นมีสิทธิได้รับคืนภาษีหรือ
นำไปชำระภาษีมูลค่าเพิ่มได้ตามส่วน (มาตรา 82/3) โดยให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม
จากผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ โดยภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนเรียกเก็บจากผู้ซื้อสินค้าหรือ
ผู้รับบริการเป็นภาษีขายของผู้ประกอบการจดทะเบียนนั้น (มาตรา 82/4) แต่ในการชำระภาษีนั้น ประมวล
รัษฎากรกำหนดให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนเท่านั้นที่เป็นผู้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นรายเดือน
ภาษีพร้อมกับชำระภาษมีูลค่าเพิ่มถ้าม ี(มาตรา 83) ดังนั้นผู้ประกอบการที่จะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจึงหมายถึง
ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มต่อกรมสรรพากรเท่านั้น ซึ่งผู้ที่มีหน้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
ได้แก่ ผู้ประกอบกิจการที่มีรายรับจากการขายสินค้าหรือให้บริการเป็นปกติธุระ เกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี  
แต่อย่างไรก็ตามผู้ประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการ ซึ่งไม่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมายและมี
รายรับไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปีมีสิทธิแจ้งขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้ซึ่งเป็นการเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
โดยสมัครใจ 

 บทวิเคราะห์ การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ที่เสนอ
สามารถแบ่งตามรูปแบบของการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ได้ดังนี ้

1. รูปแบบ Neighbor Model ที่บริหารงานโดย DSO  

สามารถแบ่งได้เป็น 2 กรณีคือ 

ก. กรณีที่ Prosumer เป็นผู้มีรายรับจากการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P เกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี 
ซึ่งต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นรายเดือนภาษีพร้อมกับ
ชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม  

ข. กรณีที่ Prosumer เป็นผู้มีรายรับจากการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P ไม่เกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อ
ปี จึงไม่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร และไม่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม
เป็นรายเดือนภาษีพร้อมกับชำระภาษีมูลค่าเพิ ่ม เว้นแต่ Prosumer นั ้น จะใช้สิทธิแจ้งขอจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่มโดยสมัครใจ 

ในรูปแบบนี้ สถาบันฯ เห็นว่า ในกรณีของ Prosumer น้ัน Prosumer ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าที่
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์บนหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ซึ่งจะมีกำลังการผลิตติดตั้งไม่เกิน 10 
กิโลโวลตแอมแปร์เนื่องจากถูกจำกัดโดยพื้นที่หลังคาและข้อกำหนดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
(Connection Code) ทำให้ Prosumer ส่วนใหญ่มีรายได้ไม่เกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี จึงไม่ต้องจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร และไม่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นรายเดือนภาษีพร้อม
กับชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม เว้นแต่ Prosumer นั้น จะใช้สิทธิแจ้งขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มโดยสมัครใจ ซึ่งใน
เมื่อประมวลรัษฎากรเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบกิจการที่มีรายรับไม่เกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี ไม่ต้ องเสีย
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ดังนั้น กกพ. จึงไม่ควรออกประกาศกำหนดให้  Prosumer นั้น ใช้สิทธิแจ้งขอจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่มโดยสมัครใจ ส่วนกรณี Prosumer ส่วนน้อยที่มีรายรับเกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี ก็ต้องจด
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และต้องยื ่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นรายเดือนภาษีพร้อมกับชำระ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม  เพราะฉะนั้น สถาบันฯ จึงเห็นว่า กกพ. ไม่มีความจำเป็นจำต้องดำเนินการออกกฎระเบียบใน
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เรื่องนี้แต่อย่างใด 

2. รูปแบบ Community Model ที่บริหารงานโดย Agent และรูปแบบ Community Model 
ที่บริหารงานโดย Platform Operator 

สามารถแบ่งได้เป็น 2 กรณีคือ 

ก. ตามรูปแบบ Community Model ที่บริหารงานโดย Agent หรือ Platform Operator นั้น 
Prosumer จะทำการซื ้อขายไฟฟ้าผ ่าน Agent หร ือ Platform Operator ซ ึ ่ง Agent หร ือ Platform 
Operator จะมีรายรับจากค่าบริการในการบริหารธุรกรรมการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P โดย
การลงทุนทำธุรกิจของ Agent หรือ Platform Operator นั้นมีต้นทุนที่สูงในการพัฒนาระบบปฎิบัติการซื้อ
ขายและในการดำเนินงานด้านอื่นๆ ซึ่งย่อมจะเห็นได้ว่า รายรับจากค่าบริการของ Agent หรือ Platform 
Operator นั้นย่อมเกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปีอย่างแน่นอน ดังนั้น  Agent หรือ Platform Operator ต้องจด
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และต้องยื ่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นรายเดือนภาษีพร้อมกับชำระ
ภาษีมูลค่าเพิ่มต่อกรมสรรพากร ซึ่งในกรณีนี้ ทาง สถาบันฯ เห็นว่า กกพ. ไม่มีความจำเป็นต้องดำเนินการออก
กฎระเบียบใด ๆ  

ข. ในกรณีที่ Prosumer ที่จำหน่ายไฟฟ้าแบบ P2P แบบ Community Model ที่บริหารงานโดย 
Agent หรือ Platform Operator นั้น Prosumer ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลัง
แสงอาทิตย์บนหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ซึ่งจะมีกำลังการผลิตติดตั้งไม่เกิน 10 กิโลโวลตแอมแปร์เนื่องจาก
ถูกจำกัดโดยพื้นที่หลังคาและข้อกำหนดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า (Connection Code) ทำ
ให้ Prosumer ส่วนใหญ่มีรายได้ไม่เกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี จึงไม่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตาม
ประมวลรัษฎากร และไม่ต้องยื ่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ ่มเป็นรายเดือนภาษีพร้อมกับชำระ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม เว้นแต่ Prosumer นั้น จะใช้สิทธิแจ้งขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มโดยสมัครใจ ซึ่งในเมื่อ
ประมวลรัษฎากรเปิดโอกาสให้ผู ้ประกอบกิจการที ่มีรายรับไม่เกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี ไม่ต้องเสีย
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ดังนั้น กกพ. จึงไม่ควรออกประกาศกำหนดให้ Prosumer นั้น ใช้สิทธิแจ้งขอจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่มโดยสมัครใจ ส่วนกรณี Prosumer ส่วนน้อยที่มีรายรับเกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี ก็ต้องจด
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และต้องยื ่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นรายเดือนภาษีพร้อมกับชำระ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม  เพราะฉะนั้น สถาบันฯ จึงเห็นว่า กกพ. ไม่มีความจำเป็นจำต้องดำเนินการออกกฎระเบียบใน
เรื่องนี้แต่อย่างใด 
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8.2 สรุปปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไขหรือยกร่างกฎหมายสำหรับรูปแบบการ
ซื้อขายไฟฟ้าสำหรับ Prosumer แบบ P2P ที่นำเสนอ 

ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไขหรือยกร่างกฎหมายสำหรับรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าสำหรับ 
Prosumer แบบ P2P ที่นำเสนอ สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 8-1
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ตารางที ่8-2 สรุปปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไขหรือยกร่างกฎหมายสำหรับรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าสำหรับ Prosumer แบบ P2P ที่นำเสนอ 

ประเด็นปัญหาและอุปสรรค กฎหมายไทย กฎหมายต่างประเทศ แนวทางแก้ไข 

1. ปัญหาการกำกับดูแลผู้เล่นใหม่ในรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ที่นำเสนอ 

1.1  การขอใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้าของ Prosumer, Retailer, Agent และ Platform Operator 

Prosumer - ขนาดการจําหน่ายไฟฟ้าต่ำกว่า 1,000 กิโล-
โวลต์แอมแปร์ ไม่ต้องขอใบอนุญาตจำหน่าย
ไฟฟ้า  

- KR: Prosumer ต้องมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้า 
Retailer ต้องมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจขายไฟฟ้า 
นายหน้า ต้องมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายไฟฟ้า
ขนาดเล็ก 

- DE: Supplier ต้องมีใบอนุญาต Prosumer กำลังการผลิตไม่
เกิน 2 เมกะวัตต์ จำหน่ายไฟฟ้าผ่าน Supplier ได้โดยไม่ต้องมี
ใบอนุญาต 

- NL: Supplier ต้องมีใบอนุญาต Prosumer ไม่ต้องมี
ใบอนุญาตถ้าจำหน่ายร่วมกับ Supplier 

- Prosumer แก้ไขระเบียบ กกพ. เพิ่ม
ใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าสำหรับการ
จำหน่ายไฟฟ้าแบบ Peer to Peer 

- Retailer ต้องแก้ไขประกาศ กกพ. เป็น 
ใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า ออกให้แก่ผู้
ประกอบกิจการจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่
ผู้ใช้ไฟฟ้าซึ่งมิใช่การไฟฟ้าฝ่ายผลิต การ
ไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค 

- Agent และ Platform Operator 
แก้ไขระเบียบ กกพ. เพิ่มใบอนุญาต
จำหน่ายไฟฟ้าสำหรับการจำหน่าย
ไฟฟ้าแบบ Peer to Peer 

Retailer - ข้อกำหนดของใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า ไม่
รวมการจําหน่ายไฟฟ้าให้แก่ผู้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการไฟฟ้า ซึ่งเป็นข้อยกเว้นที่
กว้างเกินไป 

Agent และ Platform 
Operator 

- ไม่มีกฎหมายเฉพาะสำหรับการขอใบอนุญาต 

1.2 การกำหนดคุณสมบัติของ 
Prosumer, Retailer, 
Agent และ Platform 
Operator 

- ไม่มีกฎหมายกำหนดคุณสมบัติของ 
Prosumer, Retailer, Agent และ 
Platform Operator ไว้โดยตรง ระเบียบ 
กกพ. ขอรับใบอนุญาตฯ กำหนดคุณสมบัติ
ทั่วไปของผู้ประสงค์จะประกอบกิจการ
พลังงาน (ทุกประเภท)  

- KR: Prosumer มีขนาดกำลังการผลิตไม่เกิน 1 เมกะวัตต์ 
- DE: Prosumer มีขนาดกำลังการผลิตไม่เกิน 2 เมกะวัตต์ 
- NL: Supplier ต้องมีองค์กร ฐานะทางการเงิน ความสามารถ
ทางเทคนิคที่มีคุณภาพ 

- กกพ. ควรอาศัยอำนาจตาม พรบ. การ
ประกอบกิจการพลังงานมาตรา 11 
ออกระเบียบกำหนดคุณสมบัติของ 
Prosumer, Retailer, Agent และ 
Platform Operator ให้ชัดเจน 
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1.3 การกำหนดขอบเขตงาน 
หน้าที่ ความรับผิดชอบ
ของ ของ Prosumer, 
Retailer, Agent และ 
Platform Operator 

- ไม่มีกฎหมายกำหนดขอบเขตงาน หน้าที่ 
ความรับผิดชอบของ Prosumer, Retailer, 
Agent และ Platform Operator 

- KR DE NL: ไม่ได้บัญญัติขอบเขตงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบ
ของ Prosumer, Retailer, Agent และ Platform Operator 
ไว้โดยเฉพาะ 

- กกพ. ควรอาศัยอำนาจตาม พรบ. การ
ประกอบกิจการพลังงานมาตรา 11 
ออกระเบียบกำหนดขอบเขตงาน 
หน้าที่ ความรับผิดชอบของ 
Prosumer, Retailer, Agent และ 
Platform Operator ให้ชัดเจน 

1.4 การกำหนดรูปแบบ
ความสัมพันธ์ หน้าที่และ
ความรับผิดระหว่างบุคคล
ที่เกี่ยวข้องในการซื้อขาย
ไฟฟ้าของ Prosumer 
แบบ P2P ที่นำเสนอ 

- ไม่มีกฎหมายกำหนดรูปแบบความสัมพันธ์ 
หน้าที่และความรับผิดระหว่างบุคคลที่
เกี่ยวข้องในการซื้อขายไฟฟ้าของ 
Prosumer แบบ P2P ที่นำเสนอ 

- KR กำหนดรูปแบบความสัมพันธ์ หน้าที่และความรับผิด
ระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้อง แบบ Neighbor Model และแบบ 
Community Model 

- กกพ. ควรอาศัยอำนาจตาม พรบ. การ
ประกอบกิจการพลังงานมาตรา 11 
ออกระเบียบกำหนดรูปแบบ
ความสัมพันธ์ หน้าที่และความรับผิด
ระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องในการซื้อขาย
ไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ที่
นำเสนอ 
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2.  ปัญหาการกำกับดูแลธุรกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงานในภาพรวมของรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ท่ีนำเสนอ 

2.1 การเข้าร่วมโครงการและนิติกรรม 

1)  การกำหนดให้มีการ
ประเมินทางเทคนิค 
(Technical Evaluation) 

- ยังไม่มีกฎหมายกำหนดให้มีการประเมินทาง
เทคนิค (Technical Evaluation) 

- KR: KEPCO จะเป็นผู้ประเมินความเป็นไปได้ทางเทคนิคและ
ทางการเงิน 

- NL, DE: Supplier ที่ให้บริการ P2P จะเป็นผู้ประเมินเทคนิค
และทางการเงิน 

- กกพ. ควรอาศัยอำนาจตาม พรบ. การ
ประกอบกิจการพลังงานมาตรา 11 
ออกระเบียบกำหนดให้การซื้อขาย
ไฟฟ้าโดย Prosumer แบบ P2P ต้องมี
การประเมินทางเทคนิค (Technical 
Evaluation)  

2)  การกำหนดคุณสมบัติของ
ผู้ประเมินเชิงเทคนิค 

- ไม่มีกฎหมายกำหนดคุณสมบัติของผู้ประเมิน
เชิงเทคนิค 

- KR: KEPCO จะเป็นผู้ประเมินความเป็นไปได้ทางเทคนิคและ
ทางการเงิน 

- NL, DE: Supplier ที่ให้บริการ P2P จะเป็นผู้ประเมินเทคนิค
และทางการเงิน 

- กกพ. ควรอาศัยอำนาจตาม พรบ. การ
ประกอบกิจการพลังงานมาตรา 11 
ออกระเบียบกำหนดคุณสมบัติของผู้
ประเมินเชิงเทคนิคที่จะทำการประเมิน
เชิงเทคนิค 

3)  การเข้าถึงข้อมูลระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่ติดตั้ง 

- ไม่มีกฎหมายอนุญาตให้ตัวกลางการซื้อขาย
ไฟฟ้าโดย Prosumer แบบ P2P เข้าถึง
ข้อมูลระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่
ติดตั้งของ Prosumer 

- พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
พ.ศ. 2562 กำหนดให้ต้องได้รับความ
ยินยอมจากเจ้าของข้อมูล 

- KR: KEPCO เข้าถึงข้อมูลประวัติการใช้ไฟฟ้าที่ผลิตได้เองของ 
Prosumer อยู่แล้ว 

- DE: โครงการ Enyway ผู้ผลิตพลังงานหมุนเวียน/Prosumer 
แจ้งกำลังการผลติให้ Enyway ทราบ เพื่อเป็นข้อมูลในการ
วางแผนจำหน่ายไฟฟ้า 

- กกพ. ควรอาศัยอำนาจตาม พรบ. การ
ประกอบกิจการพลังงานมาตรา 11 
ออกระเบียบกำหนดให้ Prosumer 
ต้องยินยอมให้ตัวกลางในการซื้อขาย
ไฟฟ้าแบบ P2P เข้าถึงข้อมูลระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของตน ให้
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  
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4)  การเข้าถึงข้อมูลประวัติ
การใช้ไฟฟ้า 

- ไม่มีกฎหมายกำหนดให้ DSO อนุญาตให้
ตัวกลางการซื้อขายไฟฟ้าโดย Prosumer 
แบบ P2P เข้าถึงข้อมูลประวัติการใช้ไฟฟ้า
ของ Prosumer 

- พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
พ.ศ. 2562 กำหนดให้ต้องได้รับความ
ยินยอมจากเจ้าของข้อมูล 

- KR: KEPCO เป็นผู้พิจารณาประวัติการใช้ไฟฟ้าของคู่สัญญาทั้ง
สองฝ่าย 

- DE: ในโครงการ Enyway ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องให้ข้อมูลปริมาณการ
ใช้ไฟฟ้ารายปีโดยประมาณ เพื่อจุดประสงค์ในการวางแผน
ความต้องการใช้ไฟฟ้า และคำนวณใบเรียกเก็บค่าไฟฟ้าราย
เดือนแบบล่วงหน้า 

- NL: ผู้ให้บริการโครงข่ายไฟฟ้าจะให้ผู้จำหน่ายเข้าถึงข้อมูลการ
วัดค่าเกี่ยวกับลูกค้าผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กเฉพาะข้อมูลการวัดค่า
เกี่ยวกับลูกค้าของผู้จำหน่ายไฟฟ้ารายนั้นเท่านั้น 

- กกพ. ควรอาศัยอำนาจตาม พรบ. การ
ประกอบกิจการพลังงานมาตรา 11 
ออกระเบียบกำหนดให้ Prosumer 
ต้องยินยอมให้ DSO เปิดเผยข้อมูล
ประวัติการใช้ไฟฟ้าของ Prosumer ให้
ตัวกลาง ให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ. 2562 

5)  นิติกรรม - ไม่มีกฎหมายกำหนดแบบมาตรฐานของ
สัญญาการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer 
แบบ P2P 

- KR: มีการกำหนดหลักเกณฑ์ของการทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
ระหว่างเพื่อนบ้าน 

- NL: ใช้สัญญาต้นแบบที่ ACM กำหนด 

- กกพ. ควรอาศัยอำนาจตาม พรบ. การ
ประกอบกิจการพลังงานมาตรา 91 
ออกประกาศกําหนดแบบมาตรฐานของ
สัญญาเกี่ยวกับการซื้อขายไฟฟ้าของ 
Prosumer แบบ P2P  

2.2 การส่งข้อมูลทางเทคนิค 

1)  การส่งข้อมูลกำลังการ
ผลิตและประมาณการซื้อ
ขาย 

- ไม่มีกฎหมายกำหนดให้ตัวกลางในการซื้อ
ขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ส่ง
ข้อมูลกำลังการผลิตและประมาณการซื้อขาย
ให้แก่ TSO และ DSO 

- พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
พ.ศ. 2562 กำหนดให้ต้องได้รับความ
ยินยอมจากเจ้าของข้อมูล 

- NL: TenneT (TSO) กำหนดให้ผู้ที่เชื่อมต่อกับกริดทุกฝ่ายแจ้ง
แผนการผลิตไฟฟ้าและการใช้พลังงานที่วางไว้ล่วงหน้าหนึ่งวัน
กับ TenneT โดยผ่าน eprogram 

- กกพ. ควรอาศัยอำนาจตาม พรบ. การ
ประกอบกิจการพลังงานมาตรา 11 
ออกระเบียบกำหนดให้ Prosumer 
ต้องยินยอมใหต้ัวกลางส่งข้อมูลกำลัง
การผลิตและประมาณการซื้อขายให้แก่ 
TSO และ DSO ให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ. 2562 
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2.3 การส่งคำสั่งซ้ือขายและประมวลผล ณ วันที่ซื้อขาย 

1)  การส่งข้อมูลการซื้อขาย
ให้ TSO/ DSO 

- ไม่มีกฎหมายกำหนดให้ตัวกลางต้องส่งข้อมูล
การซื้อขายให้ TSO/ DSO 

- พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
พ.ศ. 2562 กำหนดให้ต้องได้รับความ
ยินยอมจากเจ้าของข้อมูล 

- DE: ผู้ค้าปลีกไฟฟ้ามีการศึกษาพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าโดยเฉลี่ย
ของผู้ใช้ไฟฟ้า เพ่ือนำมาเป็นข้อมูลให้กับ DSO เพื่อวางแผน
รักษาสมดุลระบบไฟฟ้า 

- NL: TSO/DSO เป็นผู้จัดเก็บข้อมูลการวัดค่า (Measurement 
data) ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กเอง 

- กกพ. ควรอาศัยอำนาจตาม พรบ. การ
ประกอบกิจการพลังงานมาตรา 11 
ออกระเบียบกำหนดให้ Prosumer 
ต้องยินยอมใหต้ัวกลางส่งคำสั่งซือ้คำสั่ง
ขายให้ TSO/ DSO ให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ. 2562 

2)  หน้าที่ในการจัดสรรไฟฟ้า
ให้ชุมชนก่อนที่จะส่งขาย
ส่วนเกินให้แก่ชุมชน
ใกล้เคียง 

- ไม่มีกฎหมายกำหนดให้ตัวกลางต้องจัดสรร
ไฟฟ้าให้ชุมชนก่อนที่จะส่งขายส่วนเกินให้แก่
ชุมชนใกล้เคียง  

- DE: ในโครงการ InnogyConjoule มีเป้าหมายหลักที่จะให้
ลูกค้าขายไฟฟ้าส่วนเกินให้ผู้ใช้ไฟฟ้าบริเวณใกล้เคียงก่อน 

- กกพ. ควรอาศัยอำนาจตาม พรบ. การ
ประกอบกิจการพลังงานมาตรา 11 
ออกระเบียบกำหนดให้ ตัวกลางในการ
ซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ 
P2P ต้องจัดสรรไฟฟ้าให้ชุมชนก่อนที่
จะส่งขายส่วนเกินให้แก่ชุมชนใกล้เคียง 

2.4 การบริหารพลังงานไฟฟ้าในระบบ ณ วันส่งมอบ 

1)  ข้อกำหนดด้านหน้าที่ใน
การจัดหาพลังงานเพื่อ
รองรับความต้องการใช้
ไฟฟ้าของลูกค้า 

- แนวปฏิบัติปัจจบุันเป็นหน้าที่ของ 
TSO/DSO 

- KR: มีข้อกำหนดในกรณีที่คู่สัญญาไม่สามารถส่งมอบไฟฟ้าได้
ตามที่ตกลงกัน MOTIE มีอำนาจสั่งการให้ผู้จำหน่ายไฟฟ้าจ่าย
ไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าได้ 

- NL: ผู้ค้าปลีกไฟฟ้าที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการความ
เพียงพอความต้องการใช้ไฟฟ้า 

- DE: ผู้ค้าปลีกไฟฟ้า เป็นผู้จัดหาไฟฟ้าเพื่อให้เพียงพอต่อความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าโดยรวม  

- ไม่จำเป็นต้องมีการแก้ไขกฎระเบียบ 
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2)  ข้อกำหนดด้านหน้าที่ใน
การจัดหาพลังงานเพื่อ
รักษาสมดุลของระบบ 

- ผู้รับใบอนุญาตที่มีศูนย์ควบคุมระบบ
โครงข่ายพลังงาน (TSO และ DSO) มีหน้าที่
ควบคุมบริหาร และกํากับดูแลให้ระบบ
พลังงานมีความสมดุล มั่นคง มีเสถียรภาพ 
ประสิทธิภาพ และความน่าเชื่อถือ 

- KR: KEPCO มีหน้าที่ในการจัดหาพลังงานเพื่อรักษาสมดุลของ
ระบบ 

- NL: TenneT (TSO) ทำหน้าที่รักษาสมดุลโครงข่ายไฟฟ้า 
(Grid) 

- DE: DSO มีหน้าที่ดูแลความมั่นคงของระบบจำหน่ายและ
รักษาสมดุลระบบไฟฟ้า  

- ไม่จำเป็นต้องมีการแก้ไขกฎระเบียบ 

2.5 การเก็บข้อมูลจากมิเตอร์ ณ วันส่งมอบ 

1)  ข้อกำหนดมาตรฐานการ
ให้บริการในการเก็บข้อมูล
จากมิเตอร์ 

- ไม่มีข้อกำหนดมาตรฐานการให้บริการในการ
เก็บข้อมูลจากมิเตอร์ 

- ข้อบังคับกฟน. ไม่ได้กำหนดหน้าที่ในการเก็บ
ข้อมูลจากมิเตอร์ของ กฟน. ไว้ ไม่
จำเป็นต้องมีการแก้ไขกฎระเบียบ 

- ระเบียบกฟภ. กำหนดให้ กฟภ. มีหน้าที่อ่าน
ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าจากมิเตอร์เพ่ือเรียกเก็บ
เงินค่าไฟฟ้า 

- KR: KEPCO ทำหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลการซื้อขายพลังงาน
ของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจากสมาร์ทมิเตอร์ 

- DE: ในการเชื่อมต่อโครงข่ายสำหรับ PV systems ผู้ให้บริการ
โครงข่าย (Network operators) มีสิทธิกำหนดให้ติดตั้ง 
bidirectional meter 

- NL: ภายในปี ค.ศ. 2020 (พ.ศ. 2563) ผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กทุก
รายในเนเธอร์แลนด์จะได้รับเครื่องวัดอัจฉริยะ (Smart 
Meter)  

- ไม่จำเป็นต้องมีการแก้ไขกฎระเบียบ 

 

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษารูปแบบและการศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ Peer to Peer (P2P) 

 

หน้าที่ 8-60 
 

ประเด็นปัญหาและอุปสรรค กฎหมายไทย กฎหมายต่างประเทศ แนวทางแก้ไข 

2.6 การออกใบแจ้งหนี้ ทุกวันสิ้นเดือน 

1)  ข้อกำหนดมาตรฐานการ
ให้บริการในการออกใบ
แจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า 

- ผู้ให้บริการไฟฟ้า (กฟน. หรือ กฟภ.) ต้อง
จัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าไปยังผู้ใช้ไฟฟ้าตามรอบ
การใช้ไฟฟ้า โดยส่งไปที่อยู่ ณ สถานที่ใช้
ไฟฟ้า  

- KR: KEPCO ทำหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลการซื้อขายพลังงาน
ของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจากสมาร์ทมิเตอร์ และแสดงผลในบิล
ค่าไฟฟ้า โดยการคำนวณค่าไฟฟา้สุทธิที่สามารถแสดงผลค่า
ไฟฟ้าสุทธิภายหลังการหักลบหน่วยไฟฟ้า (Net Metering) ทั้ง
การซื้อขายไฟฟ้าจาก KEPCO และการซื้อขายไฟฟ้าระหว่าง
เพื่อนบ้านได้ในใบเสร็จค่าไฟฟ้าเดียวกัน นอกจากนั้นยัง
เปรียบเทียบค่าไฟฟ้า “ก่อน” และ “หลัง” เข้าร่วมโครงการ 

- DE: ผู้ค้าปลีกไฟฟ้าทำหน้าที่ออกใบเรียกเก็บค่าไฟฟ้า  

- ไม่จำเป็นต้องมีการแก้ไขกฎระเบียบ 

2.7 การชำระเงินและการออกใบเสร็จรับเงิน ตามวันที่กำหนด 

1)  ข้อกำหนดมาตรฐานการ
ชำระเงินและการออก
ใบเสร็จรับเงิน 

- มีประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการ
พลังงาน เรื่อง มาตรฐานของสัญญา
ให้บริการไฟฟ้า พ.ศ. 2558 ซึ่งผู้ให้บริการ
ไฟฟ้า (กฟน. หรือ กฟภ.) โดยมีข้อ 16-20 
เกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าไฟฟ้า  

- KR: การชำระเงินต้องดำเนินการภายใน 30 วันนับจากวันที่ใน
ใบแจ้งหนี้ หากชำระล่าช้าจะมีบทปรับตามที่กำหนดในสัญญา
ซื้อขายไฟฟ้า 

- NL: ผู้ใช้ไฟฟ้าทำการชำระเงินผ่าน ผู้ให้บริการ P2P เมื่อได้รับ
ใบเรียกเก็บค่าไฟฟ้า และ ผู้ให้บริการ P2P ต้องจ่ายเงินให้ 
Prosumer ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน และหน่วยงานที่
เกีย่วข้องต่อไป 

  

- ไม่จำเป็นต้องมีการแก้ไขกฎระเบียบ 
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3.  ปัญหาการกำกับดูแลมาตรฐานการให้บริการของรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ท่ีนำเสนอ 

การกำกับดูแลคณุภาพการ
ให้บริการและมาตรฐานของ
การซื้อขายไฟฟ้าของ 
Prosumer แบบ P2P ที่เสนอ 

มีกฎหมายกำกับดูแลคุณภาพการให้บริการ
และมาตรฐานของการซื้อขายไฟฟ้าที่ใช้บังคับ
กับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานแต่
ไม่รวม Prosumer Platform Operator 
Agent และRetailer 

-KR มีกฎหมายกำกับดูแลมาตรฐานการให้บริการของ 
Prosumer 
-DE มีกฎหมายกำกับดูแลมาตรฐานการให้บริการของผู้จัดหา
พลังงานซึ่งรวมถึง Platform Operator Agent และRetailer 
-NL มีกฎหมายกำกับดูแลมาตรฐานการให้บริการของ Retailer 

- Prosumer ไม่จำเป็นต้องกำกับดูแล 
- Agent Platform Operator และ 
Retailer ออกระเบียบกำกับดูแล
มาตรฐานการให้บริการ 
 

4.  ปัญหาเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคของรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ท่ีนำเสนอ 

การคุ้มครองผู้บริโภคของการ
ซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer 
แบบ P2P ที่เสนอ 

มีกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องอัตรา
ค่าบริการและสญัญาที่ใช้บังคับกบัผู้รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานแต่ไม่รวม 
Prosumer Platform Operator Agent และ
Retailer 

-KR มีกฎหมายเฉพาะคุ้มครองผู้บริโภคใช้บังคับกบั Agent 
-NL มีกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคใช้บังคับกับผู้จำหน่ายไฟฟ้า 

- Prosumer ไม่จำเป็นต้องกำกับดูแล 
- Agent และPlatform Operator ออก
ประกาศกำหนดแบบมาตรฐานของ
สัญญา 

5. ปัญหาเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้รัฐจากการซื้อขายไฟฟ้าสำหรับรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ท่ีนำเสนอ 

การจัดเก็บรายได้รัฐจากการ
ซื้อขายไฟฟ้าสำหรับการซื้อ
ขายไฟฟ้าของ Prosumer 
แบบ P2P ที่เสนอ 

ผู้ประกอบกิจการรายรับจากการขายไฟฟ้า
เป็นปกติธุระไม่เกิน 1.8 ล้านบาทไม่ต้องจด
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและไม่ต้องชำระ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่มสีิทธิแจ้งขอจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่มโดยสมัครใจ 

 -ไม่จำเป็นต้องมีการแก้ไขกฎระเบียบ 

หมายเหตุ ความหมายของอักษรย่อ 
DE หมายถึง ประเทศเยอรมน ี
KR หมายถึง ประเทศเกาหลีใต ้
NL หมายถึง ประเทศเนเธอร์แลนด ์
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บทที่ 9 

ข้อเสนอการปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
รองรับการซื้อขายไฟฟ้าส าหรับ Prosumer ที่สอดคล้องกับ

รูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P  
ที่น าเสนอ 
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บทที่ 9 
ข้อเสนอการปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องรองรับการซื้อ
ขายไฟฟ้าสำหรับ Prosumer ที่สอดคล้องกับรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้า

ของ Prosumer แบบ P2P ที่นำเสนอ 
 

 

ในบทนี้เป็นการศึกษาวิเคราะห์ข้อเสนอการปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องรองรับการซื้อ
ขายไฟฟ้าสำหรับ Prosumer ที่สอดคล้องกับรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ที่นำเสนอ 
โดยมีหัวข้อการศึกษาดังต่อไปนี ้

1. ข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในทางเลือกต่างๆ 

2. ทางเลือกที่เหมาะสมในการดำเนินงานในระยะแรกและการปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมายที่อาจได้รับผลกระทบหรือเกี่ยวข้องกับทางเลือกรูปแบบ
การซื้อขายไฟฟ้าสำหรับ Prosumer แบบ P2P ที่นำเสนอ 

3. การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างข้อเสนอการปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักพร้อมสรุปข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

และได้สรุปข้อเสนอการปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องรองรับการซื้อขายไฟฟ้าสำหรับ 
Prosumer แบบ P2P ที่นำเสนอ 

9.1 ข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้องในทางเลือกต่างๆ 

จากผลการศึกษารูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P ที่มีความเป็นไปได้ในบริบทการดำเนินกิจการไฟฟ้า
ของประเทศไทยในบทที่ 6 สถาบันฯ ได้เสนอทางเลือกของการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ที่มีผล
การลงคะแนนประเมินผลความเป็นไปได้ของรูปแบบธุรกิจ สรุป 3 ลำดับที่ได้คะแนนสูงสุด คือ 

อันดับที่ 1  Neighbor Model ที่บริหารงานโดย DSO 

อันดับที่ 2  Community Model ที่บริหารงานโดย Agent  

อันดับที่ 3  Community Model ที่บริหารงานโดย Platform Operator 

โดยในหัวข้อนี้จะเป็นการศึกษาเพื่อจัดทำข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ของแต่ละทางเลือกตามลำดับผลการลงคะแนน 
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9.1.1 ข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในทางเลือกที่ 1 

ผลการประเมินความเป็นไปได้ของรูปแบบธุรกิจอันดับที ่ 1 คือ รูปแบบ Neighbor Model ที่
บริหารงานโดย DSO ซึ่งถือว่าเป็นทางเลือกที่ 1 ในการศึกษานี้ โดยรูปแบบนีม้ีลักษณะสำคัญ ดังนี้  

▪ DSO จะเป็นผู้บริหารโครงการแบบเบ็ดเสร็จ นับตั้งแต่การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ อนุมัติให้เข้า
ร่วมโครงการ จัดทำสัญญา ตรวจวัดและเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้า  

▪ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต้องจับคู่กันมาก่อน 

▪ Prosumer ต้องติดต้ังระบบกักเก็บพลังงาน 

▪ สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่าง Prosumer กับผู้ใช้ไฟฟ้านั้น จะเป็นสัญญาสองฝ่ายมีอายุสัญญา 1 ปี 
(ต่ออัตโนมัติ) โดยรวมเง่ือนไขการจ่ายค่าธรรมเนียมแก่ DSO ไว้ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างคู่สัญญา 

▪ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่ต้องส่งคำสั่งซื้อ - คำสั่งขาย เพราะอ้างอิงปริมาณและราคาซื้อขายตามที่ตก
ลงในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 

▪ ราคาซื้อขายไฟฟ้าน้ันอ้างอิงราคาซื้อขายต่อหน่วยที่กำหนดในสัญญาไฟฟ้า 

▪ การประมวลผลการซื้อขายไฟฟ้าก็สามารถใช้ระบบปฏิบัติการของ DSO ได้ โดยอาจมีการปรับปรุง
เพื่อให้สามารถเก็บข้อมูลแยกธุรกรรม P2P ได ้

▪ DSO มีหน้าที่ในการบริหารพลังงานไฟฟ้าในระบบในเรื่องการจัดสรรไฟฟ้าก็มีขอบเขตภายในหม้อ
แปลงเดียวกัน และมีหน้าที่จัดหาพลังงานเพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าของลูกค้า 

▪ TSO และ DSO มีหน้าทีก่ารจัดหาไฟฟ้าเพื่อรักษาสมดุลของระบบ 

▪ DSO มีหน้าที่เก็บข้อมูลจากมิเตอร์และการออกบิลและเรียกเก็บค่าไฟฟ้า 

และจากผลการศึกษาปัญหาอุปสรรคในการกำกับดูแลในแต่ละขั้นตอนการซื้อขายไฟฟ้าสำหรับ 
Prosumer ที่สอดคล้องกับรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ที่นำเสนอ ภายใต้ระเบียบและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องในปัจจุบันในบทที่ 8 นั้น ในการที่จะส่งเสริมให้เกิดการซื้อขายไฟฟ้าสำหรับ Prosumer 
แบบ P2P รูปแบบ Neighbor Model ที่บริหารงานโดย DSO จะต้องมีการปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องในประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี ้

1. ควรกำหนดให้ Prosumer ต้องขอรับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าสำหรับการจำหน่ายไฟฟ้าแบบ 
Peer to Peer ซึ่งเป็นใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าประเภทใหม่ และควรแก้ไขข้อกำหนดที่เป็นข้อยกเว้นในการ
ขอรับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าจากเดิมยกเว้นการจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า 
เป็นยกเว้นการจำหน่ายไฟฟ้าใหแ้ก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิต การไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

2. ควรมีการกำหนดคุณสมบัติของ Prosumer ขึ้นมาใหม่ โดย Prosumer ควรมีคุณสมบัติ คือ เป็นผู้
ที ่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา ที่มีกำลังการผลิตติดตั้งต่ำกว่า 1 ,000 กิโลโวลต
แอมแปร์ โดยติดต้ังเพ่ือใช้เองเป็นหลักส่วนที่เหลือขายให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้ารายอื่น  
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3. ควรมีการกำหนดขอบเขตงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบของ Prosumer โดยกำหนดให้ Prosumer 
มีขอบเขตงาน คือ ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้ งบนหลังคาเพื่อใช้เองเป็นหลักส่วนที่เหลือขาย
ให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้ารายอื่น มีหน้าที่ คือ ขายให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้ารายอื่นโดยผ่านตัวกลาง มีความรับผิดชอบในการผลิต
ไฟฟ้าเพ่ือขายให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้ารายอื่น 

4. ควรมีการกำหนดรูปแบบความสัมพันธ์ หน้าที่และความรับผิดระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ
ขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ Neighbor Model บริหารงานโดย DSO โดยควรกำหนดให้ DSO เป็น
ผู้บริหารโครงการแบบเบ็ดเสร็จ นับตั้งแต่การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ อนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ จัดทำสัญญา 
ตรวจวัดและเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้า Prosumer ต้องติดต้ังระบบกักเก็บพลังงาน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต้องจับคู่กัน
มาก่อน สำหรับคู่สัญญาที่จับคู่ได้แต่อยู่ข้ามเขตระบบส่ง/จำหน่ายไฟฟ้า ให้สามารถเข้าร่วมโครงการได้ โดย
จะต้องจ่าย ค่าบริการโครงข่ายในอัตราที่เหมาะสม สัญญาระหว่าง Prosumer กับผู้ใช้ไฟฟ้านั้น จะต้องรวม
เงื่อนไขการจ่ายค่าธรรมเนียมแก่ DSO ไว้ DSO มีหน้าที่ในการจัดหาพลังงานเพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้า
ของลูกค้า จัดหาไฟฟ้าเพื่อรักษาสมดุลของระบบ เก็บข้อมูลจากมิเตอรแ์ละออกบิลและเรียกเก็บค่าไฟฟ้า 

5. ควรมีกฎหมายกำหนดให้มีการประเมินทางเทคนิค (Technical Evaluation) เพื่อกำหนดเพดาน
สูงสุดที่ Prosumer จะสามารถเสนอขายไฟฟ้าได้ และกำหนดคุณสมบัติของผู้ประเมินเชิงเทคนิคที่จะทำการ
ประเมินเชิงเทคนิคสำหรับการซื้อขายไฟฟ้าโดย Prosumer แบบ P2P 

6. ควรมีกฎหมายกำหนดให้ DSO ต้องได้รับความยินยอมจาก Prosumer ในการเข้าถึงข้อมูลระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งของ Prosumer 

จากผลการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการกำกับดูแลการซื้อขายไฟฟ้าสำหรับ Prosumer แบบ 
P2P ภายใต้ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน สถาบันฯ จึงมีข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายและ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายไฟฟ้าสำหรับ Prosumer แบบ P2P ในทางเลือกที่ 1 รูปแบบ Neighbor 
Model ที่บริหารงานโดย DSO ดังต่อไปนี ้

1) เนื่องจากสถาบันฯ เห็นว่า Prosumer ต้องขอรับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าสำหรับการจำหน่าย
ไฟฟ้าแบบ Peer to Peer ซึ ่งเป็นใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าประเภทใหม่ กกพ. จึงต้องดำเนินการแก้ไข
ระเบียบ/ประกาศที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี ้

(1) ควรมีการแก้ไขระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานว่าด้วยการขอรับใบอนุญาตและ
การอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 เพื่อเพิ่มใบอนุญาต
จำหน่ายไฟฟ้าสำหรับการจำหน่ายไฟฟ้าแบบ Peer to Peer เป็นใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าประเภทใหม่สำหรับ 
Prosumer และกำหนดเอกสารและหลักฐานประกอบการขอรับใบอนุญาต 

(2) ควรแก้ไขพระราชกฤษฎีกากําหนดประเภท ขนาด และลักษณะของกิจการพลังงานที่ได้รับ
การยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2552 เพื่อกำหนดให้กิจการจำหน่าย
ไฟฟ้าแบบ Peer to Peer เป็นกิจการพลังงานที่ต้องขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน 
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(3) ควรแก้ไขประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เรื่อง การกําหนดประเภทและอายุ
ใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2551 เพื่อแก้ไขข้อยกเว้นของใบอนุญาตจําหน่ายไฟฟ้าให้จำกัด
เฉพาะการจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิต การไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

(4) ควรแก้ไขระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการอนุญาต
และการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2551 เพื่อยกเว้นค่าธรรมเนียมการอนุญาตสำหรับใบอนุญาตจำหน่าย
ไฟฟ้าและค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการพลังงานสำหรับการประกอบกิจการจำหน่ายไฟฟ้าสำหรับการ
จำหน่ายไฟฟ้าแบบ Peer to Peer 

2) กกพ. ควรอาศัยอำนาจตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 
2550 ที ่ให้อำนาจ กกพ. ในการออกระเบียบกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน ออกระเบียบ
คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการประกอบกิจการไฟฟ้าของผู้ประกอบกิจการจำหน่ายไฟฟ้า 
สำหรับการจำหน่ายไฟฟ้าแบบ Peer to Peer พ.ศ. .... เพื่อกำหนดคุณสมบัติของ Prosumer ขอบเขตงาน 
หน้าที่ ความรับผิดชอบของ Prosumer รูปแบบความสัมพันธ์ หน้าที่และความรับผิดระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กับการซื ้อขายไฟฟ้าสำหรับ Prosumer แบบ Neighbor Model บริหารงานโดย DSO การประเมินทาง
เทคนิค คุณสมบัติของผู้ประเมินเชิงเทคนิค การได้รับความยินยอมจาก Prosumer ให้ตัวกลางเข้าถึงข้อมูล
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งของ Prosumer และเรื่องอื่น ๆ เกี่ยวกับการซื้อขายไฟฟ้าสำหรับ 
Prosumer แบบ P2P รูปแบบ Neighbor Model บริหารงานโดย DSO  

9.1.2 ข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในทางเลือกที่ 2 

ผลการประเมินความเป็นไปได้ของรูปแบบธุรกิจอันดับที่ 2 คือ รูปแบบ Community Model ที่
บริหารงานโดย Agent ซึ่งถือว่าเป็นทางเลือกที่ 2 ในการศึกษานี้ โดยรูปแบบนี้มีลักษณะสำคัญ ดังน้ี 

▪ ขนาดพื้นที่เป็นชุมชนขนาดกลาง (Community) 

▪ Agent เป็นพิจารณาคัดเลือกผู้ใช้ไฟฟ้าและ Prosumer ให้เข้ามาเป็นสมาชิกของตนเอง โดย
ประเมินศักยภาพการผลิต และความต้องการใช้ไฟฟ้า เพ่ือกำหนดเพดานการเสนอขายไฟฟ้าของ Prosumer 

▪ ไม่มีข้อกำหนดให้ตัวกลางต้องติดต้ังระบบกักเก็บพลังงาน 

▪ Prosumer มีการติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานหรือไม่ก็ได้ Prosumer ที่ติดตั้งระบบกักเก็บพลังงาน
ควรได้รับผลตอบแทนในอัตราที่สูงกว่า 

▪ สัญญาการเข้าร่วมโครงการ จะเป็นสัญญาระยะยาว 

▪ สัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม P2P ระหว่างคู่สัญญาจะขึ้นกับเงื่อนไขของแต่ละโครงการ โดย
สามารถมีได้หลายรูปแบบ เช่น Long Term/ Short Term/ Daily/ ไม่มี [Blind Bidding] 

▪ การส่งคำสั่งซื้อขายไฟฟ้าขึ้นกับเง่ือนไขของแต่ละโครงการ  

▪ การกำหนดราคาซื้อขายมีได้หลายรูปแบบ เช่น Fixed Price/ Market Price/ 2nd Best Price 

▪ อุปกรณ์ประมวลผลการซื้อขายได้แก่ Platform โดยอาจจะมีหรือไม่มีระบบ Blockchain ก็ได ้
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▪ Agent เป็นผู้จัดส่งข้อมูลกำลังการผลิตและประมาณการซื้อขายและข้อมูลการซื้อขายให้แก่ DSO 

▪ Agent มีหน้าที่จัดสรรไฟฟ้าให้ชุมชนก่อนที่จะส่งขายส่วนเกินให้แก่ชุมชนใกล้เคียงที ่อยู ่ใน
ระดับฟีดเดอร์เดียวกัน 

▪ Agent ต้องประสานงานกับ DSO เพื่อจัดหาพลังงานเพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าของลูกค้า 

▪ การจัดหาไฟฟ้าเพื่อรักษาสมดุลของระบบเป็นหน้าที่ของ TSO และ DSO ตามแนวปฏิบัติปัจจุบัน 

▪ Agent มีหน้าที่ในการส่งข้อมูลให้ DSO จัดทำใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า 

และจากผลการศึกษาปัญหาอุปสรรคในการกำกับดูแลในแต่ละขั้นตอนการซื้อขายไฟฟ้าสำหรับ 
Prosumer ที่สอดคล้องกับรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ที่นำเสนอ ภายใต้ระเบียบและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องในปัจจุบันในบทที่ 8 นั้น ในการที่จะส่งเสริมให้เกิดการซื้อขายไฟฟ้าสำหรับ Prosumer 
แบบ P2P รูปแบบ Community Model ที ่บริหารงานโดย Agent จะต้องมีการปรับปรุงกฎหมายและ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้

1. ควรกำหนดให้ Prosumer และ Agent เป็นการประกอบกิจการพลังงานประเภทที่ต้องขอรับ
ใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าสำหรับการจำหน่ายไฟฟ้าแบบ Peer to Peer ซึ่งเป็นใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า
ประเภทใหม่ และควรแก้ไขข้อกำหนดที่เป็นข้อยกเว้นในการขอรับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าจากเดิมยกเว้นการ
จำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า เป็นยกเว้นการจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าฝ่าย
ผลิต การไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

2. กำหนดคุณสมบัติของ Prosumer และ Agent ขึ้นมาใหม่ โดย Prosumer ควรมีคุณสมบัติ คือ 
เป็นผู้ที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา ที่มีกำลังการผลิตติดตั้งต่ำกว่า 1,000 กิโลโวลต
แอมแปร์ โดยติดตั้งเพื่อใช้เองเป็นหลักส่วนที่เหลือขายให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้ารายอื่น  และ Agent เป็นผู้รับผิดชอบ
บริหารการซื้อขายไฟฟ้าในระดับท้องถิ่น/ชุมชนขนาดเล็ก เป็นตัวกลางที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคที่
สามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในระบบผลิตพลังงานได้ตามมาตรฐานทางวิศวกรรม รวมถึงสามารถ
ช่วยอำนวยความสะดวกในการยื่นคำขอรับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องได้  โดยอาจทำหน้าที่รวบรวมกำลังการผลิต
จาก Prosumer หลายรายเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้ารายหนึ่งหรือหลายรายแต่ต้องไม่เป็นการส่งคำสั่งเสนอ
ขายไฟฟ้าเข้าไปยังตลาดซื้อขายไฟฟ้า หรือบริหารธุรกรรมการซื้อขายไฟฟ้า โดยมีระบบปฏิบัติการซื้อขาย
ไฟฟ้าเป็นของตนเอง โดย Agent จะไม่สามารถทำหน้าที่เป็นผู้จำหน่ายไฟฟ้าได้ 

3. ควรมีการกำหนดขอบเขตงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบของ Prosumer และ Agent โดยกำหนดให้ 
Prosumer มีขอบเขตงาน คือ ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาเพื่อใช้เองเป็นหลักส่วนที่
เหลือขายให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้ารายอื่น มีหน้าที่ คือ ขายให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้ารายอื่นโดยผ่านตัวกลาง มีความรับผิดชอบใน
การผลิตไฟฟ้าเพื่อขายให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้ารายอื่น และ Agent มีขอบเขตงาน คือ บริหารธุรกรรมซื้อขายไฟฟ้าใน
ระดับท้องถิ่นไปจนถึงระดับชุมชนขนาดเล็กในเชิงเทคนิคและเชิงพาณิชย์โดยไม่มีการจำหน่ายไฟฟ้า และให้
คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในระบบผลิตพลังงานได้ตามมาตรฐานทางวิศวกรรม รวมถึงสามารถช่วยอำนวย
ความสะดวกในการยื่นคำขอรับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องได้ Agent มีหน้าที่ คือ บริหารธุรกรรมซื้อขายไฟฟ้า โดย 
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Agent มีทางเลือกดำเนินการได้หลายแบบ เช่น รวบรวมกำลังการผลิตจาก Prosumer หลายรายเพื่อเสนอ
ขายให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้ารายหนึ่งหรือหลายราย แต่ต้องไม่เป็นการส่งคำสั่งเสนอขายไฟฟ้าเข้าไปยังตลาดซื้อขาย
ไฟฟ้า หรือบริหารธุรกรรมการซื้อขายไฟฟ้า โดยมีระบบปฏิบัติการซื้อขายไฟฟ้าเป็นของตนเอง โดย Agent จะ
ไม่สามารถทำหน้าที่เป็นผู้จำหน่ายไฟฟ้าได้ และมีศักยภาพในการจัดหาพลังงานไฟฟ้าให้เพียงพอกับความ
ต้องการที่จำกัด ดังนั้น Agent จึงต้องประสานงานกับ DSO/ Retailer เสมอ Agent มีความรับผิดชอบในการ
บริหารการซื้อขายไฟฟ้าในระดับท้องถิ่น/ชุมชนขนาดเล็ก 

4. ควรมีการกำหนดรูปแบบความสัมพันธ์ หน้าที่และความรับผิดระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ
ขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ Community Model ที่บริหารงานโดย Agent โดยควรกำหนดให้ Agent 
เป็นพิจารณาคัดเลือกผู้ใช้ไฟฟ้าและ Prosumer ให้เข้ามาเป็นสมาชิกของตนเอง โดยประเมินศักยภาพการผลิต 
และความต้องการใช้ไฟฟ้า เพื่อกำหนดเพดานการเสนอขายไฟฟ้าของ Prosumer ไม่มีข้อกำหนดให้ Agent 
จะต้องติดตั้งระบบกักเก็บพลังงาน และ Prosumer มีการติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานหรือไม่ก็ได้ Agent ยังมี
หน้าที่จัดสรรไฟฟ้าให้ชุมชนก่อนที่จะส่งขายไฟฟ้าส่วนเกินให้แก่ชุมชนใกล้เคียงที่อยู่ในระดับฟีดเดอร์เดียวกัน  
Agent เป็นผู้ประสานงานกับ Retailer/DSO ในส่วนการจัดหาพลังงานไฟฟ้าให้เพียงพอกับความต้องการของ
ลูกค้า การจัดหาไฟฟ้าเพื่อรักษาสมดุลของระบบเป็นหน้าที่ ของ TSO และ DSO ตามแนวปฏิบัติปัจจุบัน 
Agent มีหน้าที่ในการส่งข้อมูลให้ Retailer/DSO ประกอบการบริหารสมดุลพลังงาน และ การจัดทำใบแจ้งหนี้
ค่าไฟฟ้า 

5. ควรมีกฎหมายกำหนดให้มีการประเมินทางเทคนิค (Technical Evaluation) เพื่อกำหนดเพดาน
สูงสุดที่ Prosumer จะสามารถเสนอขายไฟฟ้าได้ และกำหนดคุณสมบัติของผู้ประเมินเชิงเทคนิคที่จะทำการ
ประเมินเชิงเทคนิคสำหรับการซื้อขายไฟฟ้าโดย Prosumer แบบ P2P 

6. ควรมีกฎหมายกำหนดให้ Agent ต้องได้รับความยินยอมจาก Prosumer ในการเข้าถึงข้อมูลระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งของ Prosumer 

7. ควรมีกำหนดให้ DSO ต้องได้รับความยินยอมจาก Prosumer ในการให้ DSO ส่งข้อมูลประวัติการ
ใช้ไฟฟ้าของ Prosumer ให้แก่ Agent 

8. ควรมีกฎหมายกำหนดแบบมาตรฐานของสัญญาการซื ้อขายไฟฟ้าของ  Prosumer แบบ 
Community Model ที่บริหารงานโดย Agent 

9. ควรมีกฎหมายกำหนดให้ Agent ต้องได้รับความยินยอมจาก Prosumer ในการให้ Agent ส่ง
ข้อมูลกำลังการผลิตและประมาณการซื้อขายให้แก่ TSO และ DSO 

10. ควรมีกฎหมายกำหนดให้ Agent ต้องได้รับความยินยอมจาก Prosumer ในการให้ Agent ส่ง
คำสั่งซื้อคำสั่งขายให้ TSO/ DSO ทราบ 

11. ควรมีกฎหมายกำหนดให้ Agent ต้องจัดสรรไฟฟ้าให้ชุมชนก่อนที่จะส่งขายส่วนเกินให้แก่ชุมชน
ใกล้เคียง 

12. ควรมรีะเบียบว่าด้วยมาตรฐานการให้บริการของ Agent 
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จากผลการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการกำกับดูแลการซื้อขายไฟฟ้าสำหรับ Prosumer แบบ 
P2P ภายใต้ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน สถาบันฯ จึงมีข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายและ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายไฟฟ้าสำหรับ Prosumer แบบ P2P ในทางเลือกที่ 2 ซึ่งได้แก่ รูปแบบ 
Community Model ที่บริหารงานโดย Agent ดังต่อไปนี ้

1) เนื่องจากสถาบันฯ เหน็ว่า Prosumer และ Agent ต้องขอรับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าสำหรับการ
จำหน่ายไฟฟ้าแบบ Peer to Peer ซึ่งเป็นใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าประเภทใหม่ กกพ. จึงต้องดำเนินการแก้ไข
ระเบียบ/ประกาศที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี ้

(1) ควรมีการแก้ไขระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานว่าด้วยการขอรับใบอนุญาตและ
การอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560  เพื่อเพิ่มใบอนุญาต
จำหน่ายไฟฟ้าสำหรับการจำหน่ายไฟฟ้าแบบ Peer to Peer เป็นใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าประเภทใหม่ 
สำหรับ Prosumer และ Agent และกำหนดเอกสารและหลักฐานประกอบการขอรับใบอนุญาต 

(2) ควรแก้ไขพระราชกฤษฎีกากําหนดประเภท ขนาด และลักษณะของกิจการพลังงานที่ได้รับ
การยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2552 เพื่อกำหนดให้กิจการจำหน่าย
ไฟฟ้าแบบ Peer to Peer เป็นกิจการพลังงานที่ต้องขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน 

(3) ควรแก้ไขประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เรื่อง การกําหนดประเภทและอายุ
ใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2551 เพื่อแก้ไขข้อยกเว้นของใบอนุญาตจําหน่ายไฟฟ้าให้จำกัด
เฉพาะการจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิต การไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

(4) ควรแก้ไขระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการอนุญาต
และการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2551 เพื่อยกเว้นค่าธรรมเนียมการอนุญาตสำหรับใบอนุญาตจำหน่าย
ไฟฟ้าและค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการพลังงานสำหรับการประกอบกิจการจำหน่ายไฟฟ้าสำหรับการ
จำหน่ายไฟฟ้าแบบ Peer to Peer สำหรับ Prosumer และ Agent 

2) กกพ. ควรอาศัยอำนาจตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 
2550 ที ่ให้อำนาจ กกพ. ในการออกระเบียบกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน ออกระเบียบ
คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการประกอบกิจการไฟฟ้าของผู้ประกอบกิจการจำหน่ายไฟฟ้า 
สำหรับการจำหน่ายไฟฟ้าแบบ Peer to Peer พ.ศ. .... เพื่อกำหนดคุณสมบัติของ Prosumer และ Agent 
ขอบเขตงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบของ Prosumer และ Agent รูปแบบความสัมพันธ์ หน้าที่และความรับ
ผิดระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายไฟฟ้าสำหรับ Prosumer แบบ Community Model ที่บริหารงาน
โดย Agent การประเมินทางเทคนิค คุณสมบัติของผู ้ประเมินเชิงเทคนิค การได้ร ับความยินยอมจาก 
Prosumer ให้ Agent เข้าถึงข้อมูลระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งของ Prosumer การได้รับ
ความยินยอมจาก Prosumer ในการให้ DSO ส่งข้อมูลประวัติการใช้ไฟฟ้าของ Prosumer ให้แก่ Agent การ
ได้รับความยินยอมจาก Prosumer ในการให้ Agent ส่งข้อมูลกำลังการผลิตและประมาณการซื้อขายให้แก่ 
TSO และ DSO การได้รับความยินยอมจาก Prosumer ในการให้ Agent ส่งคำสั่งซื้อคำสั่งขายให้ TSO/ DSO 
การกำหนดให้ Agent ต้องจัดสรรไฟฟ้าให้ชุมชนก่อนที่จะส่งขายส่วนเกินให้แก่ชุมชนใกล้เคียงและเรื่องอื่น ๆ 
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เกี ่ยวกับการซื้อขายไฟฟ้าสำหรับ Prosumer แบบ P2P รูปแบบ Community Model ที ่บริหารงานโดย 
Agent  

3) กกพ. ควรอาศัยอำนาจตามมาตรา 89 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 
2550 ออกระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยมาตรฐานการให้บริการในการประกอบกิจการ
ไฟฟ้าของผู้ประกอบกิจการจำหน่ายไฟฟ้า สำหรับการจำหน่ายไฟฟ้าแบบ Peer to Peer พ.ศ. .... เพื่อกำหนด
มาตรฐานการให้บริการของ Agent สำหรับการซื ้อขายไฟฟ้าสำหรับ Prosumer แบบ P2P ร ูปแบบ 
Community Model ที่บริหารงานโดย Agent 

4) กกพ. ควรอาศัยอำนาจตามมาตรา 91 และมาตรา 92 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
พลังงาน พ.ศ. 2550 ออกประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเรื่อง มาตรฐานของสัญญาให้บริการ
ไฟฟ้าของผู้ประกอบกิจการจำหน่ายไฟฟ้า สำหรับการจำหน่ายไฟฟ้าแบบ Peer to Peer พ.ศ. .... เพื่อกำหนด
มาตรฐานของสัญญาให้บริการไฟฟ้าสำหรับการซื ้อขายไฟฟ้าสำหรับ Prosumer แบบ P2P รูปแบบ 
Community Model ที่บริหารงานโดย Agent 

9.1.3 ข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในทางเลือกที่ 3 

ผลการประเมินความเป็นไปได้ของรูปแบบธุรกิจอันดับที่ 3 คือ รูปแบบ Community Model ที่
บริหารงานโดย Platform Operator ซึ่งถือว่าเป็นทางเลือกที่ 3 ในการศึกษานี้ โดยรูปแบบนี้มีลักษณะสำคัญ 
ดังนี้ 

▪ ขนาดพื้นที่เป็นชุมชนขนาดกลาง (Community)  

▪ Platform Operator เป็นพิจารณาคัดเลือกผู้ใช้ไฟฟ้าและ Prosumer ให้เข้ามาเป็นสมาชิกของ
ตนเอง โดยประเมินศักยภาพการผลิต และความต้องการใช้ไฟฟ้า เพื่อกำหนดเพดานการเสนอขายไฟฟ้ าของ 
Prosumer 

▪ ไม่มีข้อกำหนดให้ตัวกลางต้องติดต้ังระบบกักเก็บพลังงาน 

▪ Prosumer มีการติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานหรือไม่ก็ได้  โดยProsumer ที่ติดตั้งระบบกักเก็บ
พลังงานควรได้รับผลตอบแทนในอัตราที่สูงกว่า 

▪ สัญญาการใช้ Platform จะเป็นสัญญาระยะยาว 

▪ สัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม P2P ระหว่างคู่สัญญาจะขึ้นกับเง่ือนไขของแต่ละโครงการ 

▪ ธุรกรรมซื้อขายไฟฟ้าสามารถมีได้หลายรูปแบบ เช่น Long Term/ Short Term/ Daily/ ไม่มี 
[Blind Bidding] 

▪ การส่งคำสั่งซื้อขายไฟฟ้าขึ้นกับเง่ือนไขของแต่ละโครงการ 

▪ การกำหนดราคาซื้อขายมีได้หลายรูปแบบ เช่น Fixed Price/ Market Price/ 2nd Best Price  

▪ อุปกรณ์ประมวลผลการซื้อขายได้แก่ Platform โดยอาจจะมีหรือไม่มีระบบ Blockchain ก็ได ้
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▪ Platform Operator เป็นผู้จัดส่งข้อมูลกำลังการผลิตและประมาณการซื้อขายและข้อมูลการซื้อ
ขายให้แก่ DSO 

▪ Platform Operator ยังมีหน้าที่จัดสรรไฟฟ้าให้ชุมชนก่อนที่จะส่งขายไฟฟ้าส่วนเกินให้แก่ชุมชน
ใกล้เคียงที่อยู่ในระดับฟีดเดอร์เดียวกัน 

▪ Platform Operator ต้องประสานงานกับ Retailer เพื่อจัดหาพลังงานเพื่อรองรับความต้องการ
ใช้ไฟฟ้าของลูกค้า 

▪ การจัดหาไฟฟ้าเพื่อรักษาสมดุลของระบบเป็นหน้าที่ของ TSO และ DSO ตามแนวปฏิบัติปัจจุบัน 

▪ Platform Operator มีหน้าที่ในการส่งข้อมูลให้ Retailer จัดทำใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า 

และจากผลการศึกษาปัญหาอุปสรรคในการกำกับดูแลในแต่ละขั้นตอนการซื้อขายไฟฟ้าสำหรับ 
Prosumer ที่สอดคล้องกับรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ที่นำเสนอ ภายใต้ระเบียบและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องในปัจจุบันในบทที่ 8 นั้น ในการที่จะส่งเสริมให้เกิดการซื้อขายไฟฟ้าสำหรับ Prosumer 
แบบ P2P รูปแบบ Community Model ที ่บริหารงานโดย Platform Operator จะต้องมีการปรับปรุง
กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1. ควรกำหนดให้ Prosumer และ Platform Operator เป็นการประกอบกิจการพลังงานประเภทที่
ต้องขอรับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าสำหรับการจำหน่ายไฟฟ้าแบบ Peer to Peer ซึ่งเป็นใบอนุญาตจำหน่าย
ไฟฟ้าประเภทใหม่ และควรแก้ไขข้อกำหนดที่เป็นข้อยกเว้นในการขอรับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าจากเดิม
ยกเว้นการจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า เป็นยกเว้นการจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่การ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิต การไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

2. ควรมีการกำหนดคุณสมบัติของ Prosumer และ Platform Operator ขึ้นมาใหม่ โดย Prosumer 
ควรมีคุณสมบัติ คือ เป็นผู้ที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดต้ังบนหลังคา ที่มีกำลังการผลิตติดตั้งต่ำกว่า 
1,000 กิโลโวลตแอมแปร์ โดยติดตั้งเพื่อใช้เองเป็นหลักส่วนที่เหลือขายให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้ารายอื่น และ Platform 
Operator เป็นผู้พัฒนาและดูแลระบบปฏิบัติการหรือแพลตฟอร์มเพื่อรองรับการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P จึง
ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในระบบซอฟต์แวร์ ไม่สามารถทำหน้าที่เป็นผู้จำหน่ายไฟฟ้าได้ และไม่มีศักยภาพในการ
จัดหาพลังงานไฟฟ้าให้เพียงพอกับความต้องการ 

3. ควรมีการกำหนดขอบเขตงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบของ Prosumer และ Platform Operator 
โดยกำหนดให้ Prosumer มีขอบเขตงาน คือ ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาเพื่อใช้เอง
เป็นหลักส่วนที่เหลือขายให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้ารายอื่น มีหน้าที่ คือ ขายให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้ารายอื่นโดยผ่านตัวกลาง มี
ความรับผิดชอบในการผลิตไฟฟ้าเพื่อขายให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้ารายอื่น และ Platform Operator มีขอบเขตงาน คือ 
มีขอบเขตการให้บริการเฉพาะเชิงพาณิชย์เท่านั้น โดยการบริหารธุรกรรมซื้อขายไฟฟ้าโดยใช้ระบบปฏิบัติการ 
Platform Operator มีหน้าที่ คือ การพัฒนาและดูแลระบบปฏิบัติการหรือแพลตฟอร์มเพื่อรองรับการซื้อขาย
ไฟฟ้าแบบ P2P โดย Platform Operator จะไม่สามารถทำหน้าที่เป็นผู้จำหน่ายไฟฟ้าได้ และไม่มีศักยภาพใน
การจัดหาพลังงานไฟฟ้าให้เพียงพอกับความต้องการ ดังนั้น Platform Operator จึงต้องประสานงานกับ 
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DSO/ Retailer เสมอ หรือ ในบางกรณี Platform Operator อาจกำหนดเง ื ่อนไขให้  Prosumer ต ้อง
รับผิดชอบในการหา Back up Energy ด้วย Platform Operator มีความรับผิดชอบในการบริหารธุรกรรมซื้อ
ขายไฟฟ้าและการพัฒนาและดูแลระบบปฏิบัติการหรือแพลตฟอร์มเพื่อรองรับการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P 

4. ควรมีการกำหนดรูปแบบความสัมพันธ์ หน้าที่และความรับผิดระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ
ขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ Community Model ที ่บริหารงานโดย Platform Operator โดยควร
กำหนดให้ Platform Operator เป็นพิจารณาคัดเลือกผู้ใช้ไฟฟ้าและ Prosumer ให้เข้ามาเป็นสมาชิกของ
ตนเอง โดยประเมินศักยภาพการผลิต และความต้องการใช้ไฟฟ้า เพื่อกำหนดเพดานการเสนอขายไฟฟ้าของ 
Prosumer ไม่มีข้อกำหนดให้ Platform Operator จะต้องติดตั้งระบบกักเก็บพลังงาน และ Prosumer มีการ
ติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานหรือไม่ก็ได้ Platform Operator ยังมีหน้าที่จัดสรรไฟฟ้าให้ชุมชนก่อนที่จะส่งขาย
ไฟฟ้าส่วนเกินให้แก่ชุมชนใกล้เคียงที่อยู่ในระดับฟีดเดอร์เดียวกัน Platform Operator เป็นผู้ประสานงานกับ 
Retailer/DSO ในส่วนการจัดหาพลังงานไฟฟ้าให้เพียงพอกับความต้องการของลูกค้า การจัดหาไฟฟ้าเพื่อ
รักษาสมดุลของระบบเป็นหน้าที่ของ TSO และ DSO ตามแนวปฏิบัติปัจจุบัน Platform Operator มีหน้าที่
ในการส่งข้อมูลให้ Retailer/DSO ประกอบการบริหารสมดุลพลังงาน และ การจัดทำใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า 

5. ควรมีกฎหมายกำหนดให้มีการประเมินทางเทคนิค (Technical Evaluation) เพื่อกำหนดเพดาน
สูงสุดที่ Prosumer จะสามารถเสนอขายไฟฟ้าได้ และกำหนดคุณสมบัติของผู้ประเมินเชิงเทคนิคที่จะทำการ
ประเมินเชิงเทคนิคสำหรับการซื้อขายไฟฟ้าโดย Prosumer แบบ P2P 

6. ควรมีกฎหมายกำหนดให้ Platform Operator ต้องได้รับความยินยอมจาก Prosumer ในการ
เข้าถึงข้อมูลระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดต้ังของ Prosumer  

7. ควรมีกฎหมายกำหนดให้ DSO ต้องได้รับความยินยอมจาก Prosumer ในการให้ DSO ส่งข้อมูล
ประวัติการใช้ไฟฟ้าของ Prosumer ให้แก่ Platform Operator 

8. ควรมีกฎหมายกำหนดแบบมาตรฐานของสัญญาการซื ้อขายไฟฟ้าของ  Prosumer แบบ 
Community Model ที่บริหารงานโดย Platform Operator 

9. ควรมีกฎหมายกำหนดให้ Platform Operator ต้องได้รับความยินยอมจาก Prosumer ในการให้ 
Platform Operator ส่งข้อมูลกำลังการผลิตและประมาณการซื้อขายให้แก่ TSO และ DSO 

10. ควรมีกฎหมายกำหนดให้ Platform Operator ต้องได้รับความยินยอมจาก Prosumer ในการให้ 
Platform Operator ต้องส่งคำสั่งซื้อคำสั่งขายให้ TSO/ DSO ทราบ 

11. ควรมีกฎหมายกำหนดให้ Platform Operator ต้องจัดสรรไฟฟ้าให้ชุมชนก่อนที่จะส่งขายส่วนเกิน
ให้แก่ชุมชนใกล้เคียง 

12. ควรมรีะเบียบว่าด้วยมาตรฐานการให้บริการของ Platform Operator 

จากผลการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการกำกับดูแลการซื้อขายไฟฟ้าสำหรับ Prosumer แบบ 
P2P ภายใต้ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน สถาบันฯ จึงมีข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายและ
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กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายไฟฟ้าสำหรับ Prosumer แบบ P2P ในทางเลือกที่ 3 ซึ่งได้แก่ รูปแบบ 
Community Model ที่บริหารงานโดย Platform Operator ดังต่อไปนี ้

1) เนื่องจากสถาบันฯ เห็นว่า Prosumer และ Platform Operator ต้องขอรับใบอนุญาตจำหน่าย
ไฟฟ้าสำหรับการจำหน่ายไฟฟ้าแบบ Peer to Peer ซึ่งเป็นใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าประเภทใหม่ กกพ. จึง
ต้องดำเนินการแก้ไขระเบียบ/ประกาศที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 

(1) ควรมีการแก้ไขระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานว่าด้วยการขอรับใบอนุญาตและ
การอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560  เพื่อเพิ่มใบอนุญาต
จำหน่ายไฟฟ้าสำหรับการจำหน่ายไฟฟ้าแบบ Peer to Peer เป็นใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าประเภทใหม่ 
สำหรับ Prosumer และ Platform Operator และกำหนดเอกสารและหลักฐานประกอบการขอรับใบอนุญาต 

(2) ควรแก้ไขพระราชกฤษฎีกากําหนดประเภท ขนาด และลักษณะของกิจการพลังงานที่ได้รับ
การยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2552 เพื่อกำหนดให้กิจการจำหน่าย
ไฟฟ้าแบบ Peer to Peer เป็นกิจการพลังงานที่ต้องขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน 

(3) ควรแก้ไขประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เรื่อง การกําหนดประเภทและอายุ
ใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2551 เพื่อแก้ไขข้อยกเว้นของใบอนุญาตจําหน่ายไฟฟ้าให้จำกัด
เฉพาะการจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิต การไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

(4) ควรแก้ไขระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการอนุญาต
และการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2551 เพื่อยกเว้นค่าธรรมเนียมการอนุญาตสำหรับใบอนุญาตจำหน่าย
ไฟฟ้าและค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการพลังงานสำหรับการประกอบกิจการจำหน่ายไฟฟ้าสำหรับการ
จำหน่ายไฟฟ้าแบบ Peer to Peer สำหรับ Prosumer และ Platform Operator 

2) กกพ. ควรอาศัยอำนาจตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 
2550 ที ่ให้อำนาจ กกพ. ในการออกระเบียบกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน ออกระเบียบ
คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการประกอบกิจการไฟฟ้าของผู้ประกอบกิจการจำหน่ายไฟฟ้า 
สำหรับการจำหน่ายไฟฟ้าแบบ Peer to Peer พ.ศ. .... เพื่อกำหนดคุณสมบัติของ Prosumer และ Platform 
Operator ขอบเขตงาน หน้าท ี ่  ความร ับผ ิดชอบของ Prosumer และ Platform Operator ร ูปแบบ
ความสัมพันธ์ หน้าที่และความรับผิดระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายไฟฟ้าสำหรับ Prosumer แบบ 
Community Model ที ่บริหารงานโดย Platform Operator การประเมินทางเทคนิค คุณสมบัติของผู้
ประเมินเชิงเทคนิค การได้รับความยินยอมจาก Prosumer ให้ Platform Operator เข้าถึงข้อมูลระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งของ Prosumer การได้รับความยินยอมจาก Prosumer ในการให้ DSO ส่ง
ข้อมูลประวัติการใช้ไฟฟ้าของ Prosumer ให้แก่ Platform Operator การได้รับความยินยอมจาก Prosumer 
ในการให้ Platform Operator ส่งข้อมูลกำลังการผลิตและประมาณการซื้อขายให้แก่ TSO และ DSO การ
ได้รับความยินยอมจาก Prosumer ในการให้ Platform Operator ส่งคำสั่งซื้อคำสั่งขายให้ TSO/ DSO การ
กำหนดให้ Platform Operator ต้องจัดสรรไฟฟ้าให้ชุมชนก่อนที่จะส่งขายส่วนเกินให้แก่ชุมชนใกล้เคียงและ
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เร ื ่องอื ่น ๆ เกี ่ยวกับการซื ้อขายไฟฟ้าสำหรับ Prosumer แบบ P2P รูปแบบ Community Model ที่
บริหารงานโดย Platform Operator  

3) กกพ. ควรอาศัยอำนาจตามมาตรา 89 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 
2550 ออกระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยมาตรฐานการให้บริการในการประกอบกิจการ
ไฟฟ้าของผู้ประกอบกิจการจำหน่ายไฟฟ้า สำหรับการจำหน่ายไฟฟ้าแบบ Peer to Peer พ.ศ. .... เพื่อกำหนด
มาตรฐานการให้บริการของ Platform Operator สำหรับการซื้อขายไฟฟ้าสำหรับ Prosumer แบบ P2P 
รูปแบบ Community Model ที่บริหารงานโดย Platform Operator 

4) กกพ. ควรอาศัยอำนาจตามมาตรา 91 และมาตรา 92 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
พลังงาน พ.ศ. 2550 ออกประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเรื่อง มาตรฐานของสัญญาให้บริการ
ไฟฟ้าของผู้ประกอบกิจการจำหน่ายไฟฟ้า สำหรับการจำหน่ายไฟฟ้าแบบ Peer to Peer พ.ศ. .... เพื่อกำหนด
มาตรฐานของสัญญาให้บริการไฟฟ้าสำหรับการซื ้อขายไฟฟ้าสำหรับ Prosumer แบบ P2P รูปแบบ 
Community Model ที่บริหารงานโดย Platform Operator 
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9.2 การพิจารณาทางเลือกที ่เหมาะสมในการดำเนินงานในระยะแรก รายละเอียดการ
ปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมายที่
อาจได้ร ับผลกระทบหรือเกี ่ยวข้องกับทางเลือกรูปแบบการซื ้อขายไฟฟ้าสำหรับ 
Prosumer แบบ P2P ที่นำเสนอ 

9.2.1 ทางเลือกที่เหมาะสมในการดำเนินงานในระยะแรก 

ทางเลือกที่ 1 รูปแบบ Neighbor Model ที่บริหารงานโดย DSO 

ในการปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการซื้อขายไฟฟ้าสำหรับ Prosumer 
แบบ P2P รูปแบบ Neighbor Model ที่บริหารงานโดย DSO ซึ่งเป็นทางเลือกที่ 1 จะต้องมีการดำเนินการ
ปรับปรุง กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี ้

1. แก้ไขระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานว่าด้วยการขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตการ
ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 

2. แก้ไขพระราชกฤษฎีกากําหนดประเภท ขนาด และลักษณะของกิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้น
ไม่ต้องขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2552 

3. แก้ไขประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เรื่อง การกําหนดประเภทและอายุใบอนุญาต
การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2551 

4. แก้ไขระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการอนุญาตและการ
ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2551 

5. ออกระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการประกอบกิจการไฟฟ้าของผู้ประกอบ
กิจการจำหน่ายไฟฟ้า สำหรับการจำหน่ายไฟฟ้าแบบ Peer to Peer พ.ศ. .... 

ทางเลือกที่ 2 รูปแบบ Community Model ที่บริหารงานโดย Agent 

ในการปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการซื้อขายไฟฟ้าสำหรับ Prosumer 
แบบ P2P รูปแบบ Community Model ที ่บริหารงานโดย Agent ซึ ่งเป็นทางเลือกที ่ 2 จะต้องมีการ
ดำเนินการปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี ้

1. แก้ไขระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานว่าด้วยการขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตการ
ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 

2. แก้ไขพระราชกฤษฎีกากําหนดประเภท ขนาด และลักษณะของกิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้น
ไม่ต้องขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2552 

3. แก้ไขประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เรื่อง การกําหนดประเภทและอายุใบอนุญาต
การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2551 
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4. แก้ไขระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการอนุญาตและการ
ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2551  

5. ออกระเบียบกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน ออกระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการ
พลังงาน ว่าด้วยการประกอบกิจการไฟฟ้าของผู้ประกอบกิจการจำหน่ายไฟฟ้า สำหรับการจำหน่ายไฟฟ้าแบบ 
Peer to Peer พ.ศ. .... 

6. ออกระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยมาตรฐานการให้บริการในการประกอบ
กิจการไฟฟ้าของผู้ประกอบกิจการจำหน่ายไฟฟ้า สำหรับการจำหน่ายไฟฟ้าแบบ Peer to Peer พ.ศ. .... 

7. ออกประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเรื่อง มาตรฐานของสัญญาให้บริการไฟฟ้าของผู้
ประกอบกิจการจำหน่ายไฟฟ้า สำหรับการจำหน่ายไฟฟ้าแบบ Peer to Peer พ.ศ. .... 

ทางเลือกที่ 3 รูปแบบ Community Model ที่บริหารงานโดย Platform Operator 

ในการปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการซื้อขายไฟฟ้าสำหรับ Prosumer 
แบบ P2P รูปแบบ Community Model ที่บริหารงานโดย Platform Operator ซึ่งเป็นทางเลือกที่ 3 จะต้อง
มีการดำเนินการปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี ้

1. แก้ไขระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานว่าด้วยการขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตการ
ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 

2. แก้ไขพระราชกฤษฎีกากําหนดประเภท ขนาด และลักษณะของกิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้น
ไม่ต้องขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2552 

3. แก้ไขประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เรื่อง การกําหนดประเภทและอายุใบอนุญาต
การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2551 

4. แก้ไขระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการอนุญาตและการ
ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2551 

5. ออกระเบียบกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน ออกระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการ
พลังงาน ว่าด้วยการประกอบกิจการไฟฟ้าของผู้ประกอบกิจการจำหน่ายไฟฟ้า สำหรับการจำหน่ายไฟฟ้าแบบ 
Peer to Peer พ.ศ. .... 

6. ออกระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยมาตรฐานการให้บริการในการประกอบ
กิจการไฟฟ้าของผู้ประกอบกิจการจำหน่ายไฟฟ้า สำหรับการจำหน่ายไฟฟ้าแบบ Peer to Peer พ.ศ. .... 

7. ออกประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเรื่อง มาตรฐานของสัญญาให้บริการไฟฟ้าของผู้
ประกอบกิจการจำหน่ายไฟฟ้า สำหรับการจำหน่ายไฟฟ้าแบบ Peer to Peer พ.ศ. .... 

ผลการวิเคราะห์ 

ในการปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการซื้อขายไฟฟ้าสำหรับ Prosumer 
แบบ P2P ในทางเลือกที่ 1 รูปแบบ Neighbor Model ที่บริหารงานโดย DSO นั้นจะต้องมีการแก้ไขระเบียบ
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ของ กกพ. จำนวน 2 ฉบับ พระราชกฤษฎีกา จำนวน 1 ฉบับและประกาศของ กกพ. จำนวน 1 ฉบับ และออก
ระเบียบ กกพ. เพิ่มเติมอีก 1 ฉบับ ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีขั้นตอนในการดำเนินการในทางกฎหมายน้อยกว่าและต้อง
ใช้เวลาสั้นกว่าทางเลือกอื่นในการดำเนินการให้แล้วเสร็จ ในขณะที่การปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการซื้อขายไฟฟ้าสำหรับ Prosumer แบบ P2P ในทางเลือกที่ 2 รูปแบบ Community 
Model ที ่บร ิหารงานโดย Agent และทางเลือกที ่ 3 ร ูปแบบ Community Model ที ่บร ิหารงานโดย 
Platform Operator นั้นจะต้องมีการแก้ไขระเบียบของ กกพ. จำนวน 2 ฉบับ พระราชกฤษฎีกา จำนวน 1 
ฉบับและประกาศของ กกพ. จำนวน 1 ฉบับ และออกระเบียบ กกพ. เพิ่มเติมอีก 2 ฉบับ และออกและ
ประกาศ กกพ. เพิ่มเติมอีก 1 ฉบับ ซึ่งจะเห็นได้ว่าการปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบสำหรับทางเลือกที่ 2 
และทางเลือกที่ 3 นั้น มีขั้นตอนในการดำเนินการทางกฎหมายมากกว่าทางเลือกที่ 1 และใช้เวลานานกว่าใน
การดำเนินการแล้วเสร็จ  

ดังนั้น เมื่อพิจารณาประกอบผลการศึกษารูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P ที่มีความเป็นไปได้ใน
บริบทการดำเนินกิจการไฟฟ้าของประเทศไทยในบทที่ 6 ที่จัดลำดับรูปแบบ Neighbor Model ที่บริหารงาน
โดย DSO เป็นอันดับที่ 1 และการแก้ไขระเบียบ/ประกาศ และการออกระเบียบเพิ่มเติม สถาบันฯ จึงเสนอว่า
ในการดำเนินงานในระยะแรกนั้นทางเลือกที่เหมาะสม คือ รูปแบบ Neighbor Model ที่บริหารงานโดย DSO 

9.2.2 การปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี ่ยวข้องกับทางเลือกที่เหมาะสมในการดำเนินงานใน
ระยะแรก 

การปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายไฟฟ้าสำหรับ Prosumer แบบ P2P ที่
เป็นทางเลือกที่เหมาะสมในการดำเนินงานในระยะแรก ซึ่งได้แก่ รูปแบบ Neighbor Model ที่บริหารงานโดย 
DSO นั้นมรีายละเอียด ดังนี้ 

1) กกพ. ควรอาศัยอำนาจตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 
2550 แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานว่าด้วยการขอรับใบอนุญาตและการอนุญาต
การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี ้

“ข้อ 3/2 ในระเบียบนี ้

“ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าด้วย (Prosumer)” หมายความว่า ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลัง
แสงอาทิตย์บนหลังคาที่มีกำลังการผลิตติดตั้งต่ำกว่า 1 ,000 กิโลโวลตแอมแปร์ โดยมีจุดประสงค์
หลักคือผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เองเป็นหลัก โดยกรณีที่ผลิตไฟฟ้าได้มากกว่าความต้องการใช้ไฟฟ้า ผู้ใช้
ไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าด้วย (Prosumer) สามารถขายพลังงานไฟฟ้าส่วนเกินในรูปแบบการจำหน่ายไฟฟ้า
แบบ Peer to Peer 

“การจำหน่ายไฟฟ้าแบบ Peer to Peer” หมายความว่า การจำหน่ายไฟฟ้าโดยผู้ใช้ไฟฟ้าที่ผลิต
ไฟฟ้าด้วย (Prosumer) ให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าหรือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าด้วย (Prosumer) รายอื่น โดย
ผ่านระบบจำหน่าย 
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ข้อ 7 ผู้ขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน ต้องยื่นเอกสารและหลักฐานเพิ่มเติมตาม
ประเภทของกิจการพลังงานที่จะขอรับใบอนุญาต ดังต่อไปนี้ 

(1) การประกอบกิจการไฟฟ้า 

  ... 

(ช)  ใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า สำหรับการจำหน่ายไฟฟ้าแบบ Peer to Peer 

 1) แผนงานเกี่ยวกับการจำหน่ายแบบ Peer to Peer 

 2) เอกสารและหลักฐานอื่นตามแบบที่เลขาธิการกำหนด” 

2) กกพ. ควรอาศัยอำนาจตามมาตรา 47 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน 
พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกากําหนดประเภท ขนาด และลักษณะของกิจการพลังงานที่ได้รับการ
ยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2552 ดังต่อไปนี ้

“มาตรา 3 ประเภท ขนาด และลักษณะของกิจการพลังงานที่ได้ รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับ
ใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานมีดังต่อไปนี ้

... 

(3) กิจการจำหน่ายไฟฟ้าที่มีขนาดการจำหน่ายไฟฟ้าต่ำกว่าหนึ่งพันกิโลโวลต์แอมแปร์โดยผ่าน
ระบบจำหน่าย ทั้งนี้ไม่รวมถึงกิจการจำหน่ายไฟฟ้าแบบ Peer to Peer” 

3) กกพ. ควรอาศัยอำนาจตามมาตรา 47 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน 
พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เรื่อง การกําหนดประเภทและอายุ
ใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2551 ดังต่อไปนี ้

“ข้อ 5 ใบอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ้ามีหกประเภท ดังนี ้

… 

(4) ใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า ออกให้แก่ผู้ประกอบกิจการจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าซึ่งมิใช่
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต การไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค” 

4) กกพ. ควรอาศัยอำนาจตามมาตรา 50 และมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
พลังงาน พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการ
อนุญาตและการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2551 ดังต่อไปนี ้

 “ให้กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการอนุญาตและการประกอบกิจการพลังงาน ดังต่อไปน้ี 
 1. ใบอนุญาต 

 ... 

 1.4.1 ใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า   ยกเว้นค่าธรรมเนียม 

 สำหรับการจำหน่ายไฟฟ้าแบบ Peer to Peer 
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 ... 

 2. การประกอบกิจการพลังงานรายป ี

 ... 

 2.4.1 การประกอบกิจการจำหน่ายไฟฟ้า  ยกเว้นค่าธรรมเนียม 

  สำหรับการจำหน่ายไฟฟ้าแบบ Peer to Peer” 

5) กกพ. ควรอาศัยอำนาจตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 
2550 ที ่ให้อำนาจ กกพ. ในการออกระเบียบกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน ออกระเบียบ
คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการประกอบกิจการไฟฟ้าของผู้ประกอบกิจการจำหน่ายไฟฟ้า 
สำหรับการจำหน่ายไฟฟ้าแบบ Peer to Peer พ.ศ. .... โดยมีสาระสำคัญดังต่อไปน้ี 

▪ Prosumer หมายความว่า ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์บนหลังคาที่มี
กำลังการผลิตติดตั้งต่ำกว่า 1,000 กิโลโวลตแอมแปร์ โดยมีจุดประสงค์หลักคือผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เองเป็นหลัก 
โดยกรณีที่ผลิตไฟฟ้าได้มากกว่าความต้องการใช้ไฟฟ้า Prosumer สามารถขายพลังงานไฟฟ้าส่วนเกินใน
รูปแบบการจำหน่ายไฟฟ้าแบบ Peer to Peer 

▪ การจำหน่ายไฟฟ้าแบบ Peer to Peer” หมายความว่า การจำหน่ายไฟฟ้าโดย Prosumer 
ให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าหรือ Prosumer รายอื่น โดยผ่านระบบจำหน่าย 

▪ Prosumer มีขอบเขตงานคือ ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาเพื่อใช้เอง
เป็นหลักส่วนที่เหลือขายให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้ารายอื่น 

▪ Prosumer มีหน้าที่ขายให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้ารายอื่นโดยผ่านผู้ประกอบกิจการระบบปฏิบัติการซื้อ
ขายไฟฟ้า (Platform Operator) 

▪ Prosumer มีความรับผิดชอบคือ ผลิตไฟฟ้าเพื่อขายให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้ารายอื่น 

▪ Prosumer ต้องติดต้ังระบบกักเก็บพลังงาน 

▪ DSO จะเป็นผู้บริหารโครงการแบบเบ็ดเสร็จ นับตั้งแต่การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ อนุมัติให้
เข้าร่วมโครงการ จัดทำสัญญา ตรวจวัดและเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้า 

▪ Prosumer และผู้ใช้ไฟฟ้าต้องจับคู่กันมาก่อน 

▪ สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่าง Prosumer กับผู้ใช้ไฟฟ้านั้น จะเป็นสัญญาสองฝ่ายมีอายุสัญญา 1 
ปี (ต่ออัตโนมัติ) โดยรวมเง่ือนไขการจ่ายค่าธรรมเนียมแก่ DSO ไว้ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างคู่สัญญา 

▪ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่ต้องส่งคำสั่งซื้อ - คำสั่งขาย เพราะอ้างอิงปริมาณและราคาซื้อขาย
ตามที่ตกลงในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 

▪ ราคาซื้อขายไฟฟ้าน้ันอ้างอิงราคาซื้อขายต่อหน่วยที่กำหนดในสัญญาไฟฟ้า 
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▪ การประมวลผลการซื้อขายไฟฟ้าก็สามารถใช้ระบบปฏิบัติการของ DSO ได้ โดยอาจมีการ
ปรับปรุงเพ่ือให้สามารถเก็บข้อมูลแยกธุรกรรม P2P ได ้

▪ DSO มีหน้าที่ในการบริหารพลังงานไฟฟ้าในระบบในเรื่องการจัดสรรไฟฟ้าก็มีขอบเขตภายใน
หม้อแปลงเดียวกัน และมีหน้าที่จัดหาพลังงานเพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าของลูกค้า 

▪ TSO และ DSO มีหน้าที่การจัดหาไฟฟ้าเพื่อรักษาสมดุลของระบบ 

▪ DSO มีหน้าที่เก็บข้อมูลจากมิเตอร์และการออกบิลและเรียกเก็บค่าไฟฟ้า 

9.2.3 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกฏหมายที่อาจได้รับผลกระทบหรือเกี ่ยวข้องกับแต่ละทางเลือก
รูปแบบ การซื้อขายไฟฟ้าสำหรับ Prosumer แบบ P2P ที่นำเสนอ 

9.2.3.1 กฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่ม 

การซื้อขายไฟฟ้าสำหรับ Prosumer แบบ P2P ที่เป็นทางเลือกที่เหมาะสมในการดำเนินงานใน
ระยะแรก ซึ่งได้แก่ รูปแบบ Neighbor Model ที่บริหารงานโดย DSO จะส่งผลกระทบต่อการจัดเก็บรายได้
ของกรมสรรพากรไม่มาก เนื ่องจาก Prosumer ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าที่ติดตั ้งระบบผลิตไฟฟ้าพลัง
แสงอาทิตย์บนหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ซึ่งจะมีกำลังการผลิตติดตั้งไม่เกิน 10 กิโลโวลตแอมแปร์เนื่องจาก
ถูกจำกัดโดยพื้นที่หลังคาและข้อกำหนดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า (Connection Code) ทำ
ให้ Prosumer ส่วนใหญ่มีรายได้ไม่เกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี จึงไม่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตาม
ประมวลรัษฎากร และไม่ต้องยื ่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ ่มเป็นรายเดือนภาษีพร้อมกับชำระ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม เว้นแต่ Prosumer นั้น จะใช้สิทธิแจ้งขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มโดยสมัครใจ ซึ่งในเมื่อ
ประมวลรัษฎากรเปิดโอกาสให้ผู ้ประกอบกิจการที ่มีรายรับไม่เกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่ อปี ไม่ต้องเสีย
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ดังนั้น กกพ. จึงไม่ควรออกประกาศกำหนดให้ Prosumer นั้น ใช้สิทธิแจ้งขอจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่มโดยสมัครใจ ส่วนกรณี Prosumer ส่วนน้อยที่มีรายรับเกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี ก็ต้องจด
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และต้องยื ่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นรายเดือนภาษีพร้อมกับชำระ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม เพราะฉะนั้น สถาบันฯ จึงเห็นว่า กกพ. ไม่มีความจำเป็นจำต้องดำเนินการออกกฎระเบียบใน
เรื่องนี้แต่อย่างใด 

9.2.3.2 กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

การซื้อขายไฟฟ้าสำหรับ Prosumer แบบ P2P รูปแบบ Neighbor Model ที่บริหารงานโดย DSO 
จะต้องมีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection) ของ Prosumer เพื่อป้องกันการล่วงละเมิดสิทธิ
ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือความเสียหายให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดย DSO จะต้อง
ปฏิบัติตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด เนื่องจากในกระบวนการซื้อ
ขายไฟฟ้าสำหรับ Prosumer แบบ P2P รูปแบบ Neighbor Model ที่บริหารงานโดย DSO นั้น DSO ต้อง
เข้าถึงข้อมูลระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดต้ังของ Prosumer  

โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งมีสาระสำคัญคือ 
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▪ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะกระทำการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้หาก
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ให้ความยินยอมไว้ก่อนหรือในขณะนั้น เว้นแต่บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้
หรือกฎหมายอื่นบัญญัติให้กระทำได้ (มาตรา 19 วรรคหนึ่ง) 

▪ การขอความยินยอมต้องทำโดยชัดแจ้ง เป็นหนังสือหรือทำโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่
โดยสภาพไม่อาจขอความยินยอมด้วยวิธีการดังกล่าวได ้(มาตรา 19 วรรคสอง) 

▪ ในการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ผู ้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องแจ้ง
วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปด้วย และการขอความยินยอมนั้นต้อง
แยกส่วนออกจากข้อความอื่นอย่างชัดเจน มีแบบหรือข้อความที่เข้าถึงได้ง่ายและเข้าใจได้ รวมทั้งใช้ภาษาที่
อ่านง่าย และไม่เป็นการหลอกลวงหรือทำให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเข้าใจผิดในวัตถุประสงค์ดังกล่าว (มาตรา 
19 วรรคสาม) 

▪ ในการเข้าทำสัญญาซึ่งรวมถึงการให้บริการใด ๆ ต้องไม่มีเงื่อนไขในการให้ความยินยอมเพื่อเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่มีความจำเป็นหรือเกี่ยวข้องสำหรับการเข้าทำสัญญาซึ่งรวมถึง
การให้บริการน้ัน ๆ (มาตรา 19 วรรคสี่) 

▪ ผู ้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องทำการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตาม
วัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้ก่อนหรือในขณะที่เก็บรวบรวม (มาตรา 21) 

▪ กรณีผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่ได้รับความยินยอมจาก
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นเกิดความเสียหาย เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง 
หรือได้รับความอับอาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  
หรือเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน
หนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา 79) 

▪ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องทำการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตาม
วัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้ก่อนหรือในขณะที่เก็บรวบรวม (มาตรา 21) หากฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกินสามล้านบาท (มาตรา 83) 

ดังนั้นในการออกระเบียบกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน ออกระเบียบคณะกรรมการกำกับ
กิจการพลังงาน ว่าด้วยการประกอบกิจการไฟฟ้าของผู้ประกอบกิจการจำหน่ายไฟฟ้า สำหรับการจำหน่าย
ไฟฟ้าแบบ Peer to Peer พ.ศ. .... ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การเข้าถึงข้อมูลระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้ง จะต้องสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
ดังนี้ 

▪ ต้องได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งเป็นหนังสือหรือทำโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์จากเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล (Prosumer) ไว้ก่อนหรือในขณะกระทำการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
และต้องแจ้งวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปด้วย  
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▪ การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ Prosumer ต้องเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้ง Prosumer ไว้ก่อนหรือในขณะที่เก็บรวบรวม  

▪ กฟน. และกฟภ. จะต้องไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ Prosumer เพื่อวัตถุประสงค์อื่น
นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่กำหนดในระเบียบนี้  

9.2.3.3 กฎหมายเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีดิจิทัล 

การซื้อขายไฟฟ้าสำหรับ Prosumer แบบ P2P รูปแบบ Neighbor Model ที่บริหารงานโดย DSO 
จะเป็นการทำธุรกรรมซื้อขายไฟฟ้าระหว่าง Prosumer กับ ผู้ใช้ไฟฟ้า อาจจะทำในรูปแบบธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ระบบปฏิบัติการ (Platform) ที่พัฒนาและดูแลโดย DSO ซึ่งเกี่ยวข้องกับกฎหมาย
เกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วยกฎหมาย 8 
ฉบับ คือ 

1) พระราชบัญญัติสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2562 

2) พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 

3) พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 

4) พระราชบัญญัติสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2562 

5) พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 

6) พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 

7) พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 

8) พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

โดยกฎหมายเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีดิจิทัลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
การซื้อขายไฟฟ้าสำหรับ Prosumer แบบ P2P รูปแบบ Neighbor Model ที่บริหารงานโดย DSO นั้น ได้แก่ 
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 นั้นได้ทำการศึกษาในหัวข้อ 9.2.3.2 แล้ว 

9.2.3.3.1 กฎหมายเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 เป็นกฎหมายที่ใช้บังคับแก่ธุรกรรม
ในทางแพ่งและพาณิชย์ที่ดำเนินการโดยใช้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  (มาตรา 3) โดยห้ามมิให้ปฏิเสธความมีผล
ผูกพันและการบังคับใช้ทางกฎหมายของข้อความที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (มาตรา 7) ดังนั้น 
ขั้นตอนต่างๆ หรือแบบในการทำธุรกรรมจึงสามารถกระทำโดยใช้ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยสามารถสรุป
ได้ดังนี ้
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1) ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้การใดต้องทำเป็นหนังสือ มีหลักฐานเป็นหนังสือหรือมีเอกสาร
มาแสดง หรือกำหนดผลทางกฎหมายกรณีไม่ทำเป็นหนังสือ ไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือหรือไม่มีเอกสารมาแสดง 
ถ้าได้มีการจัดทำข้อความขึ้นเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเข้าถึงและนำกลับมาใช้ได้โ ดยความหมายไม่
เปลี่ยนแปลง ให้ถือว่าข้อความนั้นได้ทำเป็นหนังสือ มีหลักฐานเป็นหนังสือหรือมีเอกสารมาแสดงตามที่
กฎหมายกำหนด (มาตรา 8) 

2) ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้มีการลงลายมือชื่อ หรือกำหนดผลทางกฎหมายกรณีที่ไม่มีการ
ลงลายมือชื่อไว้ ให้ถือว่าได้มีการลงลายมือชื่อแล้ว ถ้ าใช้วิธีการที่สามารถระบุตัวเจ้าของลายมือชื่อ และ
สามารถแสดงเจตนาของเจ้าของลายมือชื่อเกี่ยวกับข้อความในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และใช้วิธีการที่เชื่อถือได้
โดยเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการสร้างหรือส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โดยคำนึงถึงพฤติการณ์แวดล้อมทั้งปวง 
รวมถึงข้อตกลงใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง (มาตรา 9) 

3) ห้ามมิให้ปฏิเสธการรับฟังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็นพยานหลักฐานในกระบวนการพิจารณา
ตามกฎหมายทั้งในคดีแพ่ง คดีอาญา หรือคดีอื่นใด เพียงเพราะเหตุว่าเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (มาตรา 11) 

4) คำเสนอหรือคำสนองในการทำสัญญาอาจทำเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และห้ามมิให้
ปฏิเสธการมีผลทางกฎหมายของสัญญาเพียงเพราะเหตุที่สัญญานั้นได้ทำคำเสนอหรือคำสนองเป็นข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส ์(มาตรา 13) 

5) ห้ามมิให้ปฏิเสธความสมบูรณ์หรือการบังคับใช้ของสัญญาที่ทำโดยการโต้ตอบระหว่างระบบ
แลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติกับบุคคลธรรมดา หรือระหว่างระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติด้วยกัน เพียงเพราะเหตุที่ไม่มีบุคคลธรรมดาเข้าไปเกี่ยวข้องในการดำเนินการในแต่ละ
ครั้งที่กระทำโดยระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติหรือในผลแห่งสัญญา (มาตรา 13/2) 

6) ในระหว่างผู้ส่งข้อมูลและผู้รับข้อมูล การแสดงเจตนาหรือคำบอกกล่าวอาจทำเป็นข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ (มาตรา 14) 

7) บุคคลใดเป็นผู้ส่งข้อมูลไม่ว่าจะเป็นการส่งโดยวิธีใด ให้ถือว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็นของผู้
น้ัน (มาตรา 15) 

8) การส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าได้มีการส่งเมื่อข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นได้เข้าสู่ระบบ
ข้อมูลที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ส่งข้อมูล (มาตรา 22) 

9) การรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่ามีผลนับแต่เวลาที่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นได้เข้าสู่ระบบ
ข้อมูลของผู้รับข้อมูล (มาตรา23) 

10) ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ข้อมูลสำหรับใช้สร้างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้นได้เชื่อมโยงไป
ยังเจ้าของลายมือชื่อโดยไม่เชื่อมโยงไปยังบุคคลอื่น หรือข้อมูลสำหรับใช้สร้างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์อยู่
ภายใต้การควบคุมของเจ้าของลายมือชื่อโดยไม่มีการควบคุมของบุคคลอื่น หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดแก่
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ นับแต่เวลาที่ได้สร้างขึ้นสามารถจะตรวจพบได้ หรือกรณีที่กฎหมายกำหนดให้การลง
ลายมือชื่อเป็นไปเพื่อรับรองความครบถ้วนและไม่มีการเปลี่ยนแปลงของข้อความ การเปลี่ยนแปลงใดแก่
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ข้อความนั้นสามารถตรวจพบได้นับแต่เวลาที่ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าเป็นลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
ที่เชื่อถือได ้(มาตรา 26) 

11) บุคคลย่อมมีสิทธิประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ แต่ในกรณี
จำเป็นเพื่อรักษาความมั่นคงทางการเงินและการพาณิชย์ หรือเพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างความน่าเชื่อถือ
และยอมรับในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือเพื่อป้องกันความเสียหายต่อสาธารณชน ให้มีการตราพระราช
กฤษฎีกากำหนดให้การประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ใดเป็นกิจการที่ต้องแจ้งให้
ทราบ ต้องขึ้นทะเบียน หรือต้องได้รับใบอนุญาตก่อน แล้วแต่กรณี  (มาตรา 32) (ปัจจุบันยังไม่มีพระราช
กฤษฎีกาในเรื่องน้ี) 

สัญญาซื ้อขายไฟฟ้าระหว่าง Prosumer และผู ้ ใช ้ไฟฟ้า ท ี ่ เทำในร ูปแบบธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ โดยระบบปฏิบัติการของ DSO นั้นถือเป็นธุรกรรมในทางแพ่งและพาณิชย์ที่ดำเนินการโดยใช้
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จึงอยู่ภายใตบ้ังคับของพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ด้วย 
ซึ่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 นั้นเป็นกฎหมายที่รับรองการทำธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ โดยห้ามมิให้ปฏิเสธความมีผลผูกพันและการบังคับใช้ทางกฎหมายของข้อความที่อยู่ในรูปของ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่าง Prosumer และผู้ใช้ไฟฟ้าผ่านระบบปฏิบัติการของ 
DSO ซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 456 วรรคสาม ได้กำหนดว่า สัญญาดังกล่าวหากมี
มูลค่าการซื้อขายตั้งแต่สองหมื่นบาทขึ้นไป จะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างหนึ่งอย่างใดลงลายมือชื่อฝ่ายผู้
ต้องรับผิดเป็นสำคัญ หรือได้วางประจำไว้ หรือได้ชำระหนี้บางส่วนแล้ว จึงจะฟ้องร้องให้บังคับคดีได้ แต่สัญญา
ซื้อขายไฟฟ้าดังกล่าวทำในรูปแบบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยระบบปฏิบัติการของ DSO จึงไม่มีหลักฐาน
เป็นหนังสือลงลายมือชื่อคู่สัญญา แต่โดยผลของ พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 
มาตรา 8 สัญญาซื้อขายไฟฟ้าดังกล่าวทีไ่ด้มีการจัดทำข้อความขึ้นเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเข้าถึงและ
นำกลับมาใช้ได้โดยความหมายไม่เปลี่ยนแปลง ให้ถือว่าสัญญาซื้อขายไฟฟ้านั้นมีหลักฐานเป็นหนังสือแล้ว 
ประกอบกับพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 มาตรา 9 ที่กำหนดว่า ให้ถือว่าได้มี
การลงลายมือชื่อแล้ว ถ้าใช้วิธีการที่สามารถระบุตัวเจ้าของลายมือชื่อ และสามารถแสดงเจตนาของเจ้าของ
ลายมือชื่อเกี่ยวกับข้อความในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และใช้วิธีการที่เชื่อถือได้ ดังนั้น จึงถือได้ว่า สัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้าดังกล่าว ได้มีการลงลายมือช่ือของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายแล้ว 

นอกจากนั้น การที่สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่าง Prosumer และผู้ใช้ไฟฟ้าทำในรูปแบบธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยระบบปฏิบัติการชอง DSO ก็ถือว่าเป็นสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่สมบูรณ์ตามกฎหมายแล้ว 
ตามที่ได้รับการรับรองโดย พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 มาตรา 13 ที่กำหนด
ว่า คำเสนอหรือคำสนองในการทำสัญญาอาจทำเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และห้ามมิให้ปฏิเสธการมีผลทาง
กฎหมายของสัญญาเพียงเพราะเหตุที ่สัญญานั ้นได้ทำคำเสนอหรือคำสนองเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  
นอกจากนั้นในมาตรา 13/2 ยังห้ามมิให้ปฏิเสธความสมบูรณ์หรือการบังคับใช้ของสัญญาที่ทำโดยการโต้ตอบ
ระหว่างระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติกับบุคคลธรรมดา หรือระหว่างระบบแลกเปลี่ยน
ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติด้วยกัน เพียงเพราะเหตุที่ไม่มีบุคคลธรรมดาเข้าไปเกี่ยวข้องในการดำเนินการ
ในแต่ละครั้งที่กระทำโดยระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติ  ดังนั้นสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
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ดังกล่าวจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ โดยไม่มีบุคคลธรรมดาเข้าไปเกี่ยวข้อง สัญญาซื้อขายไฟฟ้าดังกล่าวก็มีผล
สมบูรณ์ตามกฎหมายแล้ว 

ดังนั้น พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ถือเป็นกฎหมายอีกฉบับ
หนึ่งที่มีผลเป็นการส่งเสริมสนับสนุนกับการซื้อขายไฟฟ้าสำหรับ Prosumer รูปแบบ P2P แบบ Neighbor 
Model บริหารงานโดย DSO โดยในการออกระเบียบกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน ออกระเบียบ
คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการประกอบกิจการไฟฟ้าของผู้ประกอบกิจการจำหน่ายไฟฟ้า 
สำหรับการจำหน่ายไฟฟ้าแบบ Peer to Peer พ.ศ. .... จะต้องบัญญัติให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ด้วย 

9.2.3.3.2 กฎหมายการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 เป็นกฎหมายที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำให้ระบบคอมพิวเตอร์ไม่สามารถทำงานตามคำสั่งที่กำหนด
ไว้หรือทำให้การทำงานผิดพลาดไปจากคำสั่งที่กำหนดไว้ หรือใช้วิธีการใด ๆ เข้าล่วงรู้ข้อมูล แก้ไข หรือทำลาย
ข้อมูลของบุคคลอื่นในระบบคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ หรือใช้ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์
อันเป็นเท็จหรือมีลักษณะอันลามกอนาจาร โดยกำหนดความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
ซื้อขายไฟฟ้าสำหรับ Prosumer แบบ P2P รูปแบบ Neighbor Model บริหารงานโดย DSO ไว้ดังนี ้

ผู้ใดโดยทุจริต หรือโดยหลอกลวง นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือน
หรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหาย
แก่ประชาชน อันมิใช่การกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญาต้องระวางโทษจำคุกไม่
เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา 14(1)) 

ดังนั้น พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 จะมีส่วนใน
การส่งเสริมสนับสนุนการซื้อขายไฟฟ้าสำหรับ Prosumer แบบ P2P รูปแบบ Neighbor Model บริหารงาน
โดย DSO โดยการกำกับดูแลไม่ให้เกิดการเชิญชวนประชาชนให้เข้าร่วมโครงการซื ้อขายไฟฟ้าสำหรับ 
Prosumer แบบ P2P ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ด้วยข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือ
บางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ อันจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน 
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9.3 สรุปข้อเสนอการปรับปรุงขั้นตอน ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องรองรับการซื้อขาย
ไฟฟ้าสำหรับ Prosumer แบบ P2P ที่นำเสนอ 

ข้อเสนอการปรับปรุงขั ้นตอน ระเบียบ และกฎหมายที่เกี ่ยวข้องรองรับการซื ้อขายไฟฟ้าสำหรับ 
Prosumer แบบ P2P ที่นำเสนอสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 9-1 

ตารางที่ 9-1 สรุปข้อเสนอการปรับปรุงขั้นตอน ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องรองรับการซื้อขายไฟฟ้า
สำหรับ Prosumer แบบ P2P ที่นำเสนอ 

รูปแบบ P2P ข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย 

Neighbor Model 1) แก้ไขระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานว่าด้วยการขอรับใบอนุญาตและการ
อนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 

2) แก้ไขพระราชกฤษฎีกากําหนดประเภท ขนาด และลักษณะของกิจการพลังงานที่ได้รับ
การยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2552 

3) แก้ไขประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เรื่อง การกําหนดประเภทและอายุ
ใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2551 

4) แก้ไขระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการ
อนุญาตและการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2551 

5) ออกระเบียบกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน ออกระเบียบคณะกรรมการกำกับ
กิจการพลังงาน ว่าด้วยการประกอบกิจการไฟฟ้าของผู้ประกอบกิจการจำหน่ายไฟฟ้า 
สำหรับการจำหน่ายไฟฟ้าแบบ Peer to Peer พ.ศ. .... 

 

Community ที่บริหารงาน
โดย Agent 

1) แก้ไขระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานว่าด้วยการขอรับใบอนุญาตและการ
อนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 

2) แก้ไขพระราชกฤษฎีกากําหนดประเภท ขนาด และลักษณะของกิจการพลังงานที่ได้รับ
การยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2552 

3) แก้ไขประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เรื่อง การกําหนดประเภทและอายุ
ใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2551 

4) แก้ไขระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการ
อนุญาตและการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2551 

5) ออกระเบียบกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน ออกระเบียบคณะกรรมการกำกับ
กิจการพลังงาน ว่าด้วยการประกอบกิจการไฟฟ้าของผู้ประกอบกิจการจำหน่ายไฟฟ้า 
สำหรับการจำหน่ายไฟฟ้าแบบ Peer to Peer พ.ศ. .... 

6) ออกระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยมาตรฐานการให้บริการในการ
ประกอบกิจการไฟฟ้าของผู้ประกอบกิจการจำหน่ายไฟฟ้า สำหรับการจำหน่ายไฟฟ้า
แบบ Peer to Peer พ.ศ. .... 

7) ออกประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเรื่อง มาตรฐานของสัญญาให้บริการ
ไฟฟ้าของผู้ประกอบกิจการจำหน่ายไฟฟ้า สำหรับการจำหน่ายไฟฟ้าแบบ Peer to 
Peer พ.ศ. .... 
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รูปแบบ P2P ข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย 

Community ที ่บริหารงาน
โดย Platform Operator 

1) แก้ไขระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานว่าด้วยการขอรับใบอนุญาตและการ
อนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 

2) แก้ไขพระราชกฤษฎีกากําหนดประเภท ขนาด และลักษณะของกิจการพลังงานที่ได้รับ
การยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2552 

3) แก้ไขประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เรื่อง การกําหนดประเภทและอายุ
ใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2551 

4) แก้ไขระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการ
อนุญาตและการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2551 

5) ออกระเบียบกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน ออกระเบียบคณะกรรมการกำกับ
กิจการพลังงาน ว่าด้วยการประกอบกิจการไฟฟ้าของผู้ประกอบกิจการจำหน่ายไฟฟ้า 
สำหรับการจำหน่ายไฟฟ้าแบบ Peer to Peer พ.ศ. .... 

6) ออกระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยมาตรฐานการให้บริการในการ
ประกอบกิจการไฟฟ้าของผู้ประกอบกิจการจำหน่ายไฟฟ้า สำหรับการจำหน่ายไฟฟ้า
แบบ Peer to Peer พ.ศ. .... 

7) ออกประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเรื่อง มาตรฐานของสัญญาให้บริการ
ไฟฟ้าของผู้ประกอบกิจการจำหน่ายไฟฟ้า สำหรับการจำหน่ายไฟฟ้าแบบ Peer to 
Peer พ.ศ. .... 

 

 

 



 
 
 
 
 

บทที่ 10 
วิเคราะห์ผลกระทบของการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer 
ต่อรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าแบบ ESB ส าหรับทางเลือก
รูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer ตามรูปแบบ 

ที่น าเสนอ 
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บทที่ 10 
วิเคราะห์ผลกระทบของการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer ต่อรูปแบบ
การซื้อขายไฟฟ้าแบบ ESB สำหรับทางเลือกรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้า

ของ Prosumer ตามรูปแบบที่นำเสนอ 
 

 

เนื้อหาในบทนี้เป็นการวิเคราะห์ผลกระทบของการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer ต่อรูปแบบการซื้อขาย
ไฟฟ้าแบบ ESB สำหรับทางเลือกรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer ตามรูปแบบที่นำเสนอ โดยสถาบัน
ฯ นำเสนอภูมิหลังของประเภทกิจการไฟฟ้า วิวัฒนาการอุตสาหกรรมไฟฟ้าของประเทศไทยที่สำคัญ รวมถึง
การทบทวนและวิเคราะห์ ขอบเขตอำนาจ ของหน่วยงานที่มีส่วนสำคัญต่อกิจการไฟฟ้าของประเทศไทย และ
รวบรวมมติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบต่อโครงสร้าง ESB เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อๆ ไป 

10.1 ประเภทของรูปแบบกิจการไฟฟ้าตามลักษณะการแข่งขันและวิวัฒนาการโครงสร้าง
กิจการที่สำคัญของประเทศไทย 

ในอดีตที่ผ่านมากิจการไฟฟ้าถือว่าเป็นกิจการที่ผูกขาดโดยธรรมชาติ (Natural Monopoly) ซึ่งในระยะ
เริ่มต้นหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักในการดำเนินงานคือ รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ โดยลักษณะโครงสร้างกิจการ
ไฟฟ้าแต่เดิมมักอยู่ในรูปแบบการรวมตัวกันในแนวดิ่ง (Vertically-Integrated Monopoly) กล่าวคือ ระบบ
ผลิต ระบบสายส่ง ระบบสายจำหน่าย รวมทั้งการบริการเสริมอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบและการให้บริการของ
รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจเพียงผู้เดียวจึงมีผู้เล่นในตลาดเพียงไม่กี่ราย ด้วยลักษณะโครงสร้างกิจการไฟฟ้าข้างต้น 
การส่งเสริมตลาดเสรีไฟฟ้าที่ประชาชนสามารถซื้อขายไฟฟ้าระหว่างกันได้อย่างเสรีนั้น ในภาพรวมย่อม
หมายถึงการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ผลิตไฟฟ้าและผู้เล่นในตลาด รวมถึงบทบาทของผู้เล่นที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น
จึงอาจกล่าวได้ว่า ระดับของการส่งเสริมการเปิดเสรีหรือการเพิ่มการแข่งขันในระบบตลาดนั้นมีความเกี่ยวข้อง
กับรูปแบบกิจการไฟฟ้าที่เปิดให้การแข่งขันมีความเป็นไปได้มากหรือน้อยเพียงใดนั่นเอง 

10.1.1 ประเภทของรูปแบบกิจการไฟฟ้าตามลักษณะการแข่งขัน 

รูปแบบของกิจการไฟฟ้าที่จะกล่าวต่อไปนี้ เป็นรูปแบบของกิจการไฟฟ้าที่ มีการปรับใช้อยู่ในประเทศ
ต่างๆ ทั่วโลก โดยไล่ลำดับจากกิจการที่มีลักษณะผูกขาดอย่างเต็มที่ เข้าสู่ช่วงของการเปลี่ยนผ่าน (Transition 
Period) ไปสู่ระบบที่มีการแข่งขันกันมากขึ้น โดยอาจเริ่มมีการเปิดเสรีไปทีละส่วน จนในที่สุดพัฒนาไปสู่
รูปแบบตลาดที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์ได้ในอนาคต โดยรูปแบบต่างๆ มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

1) ร ูปแบบกิจการไฟฟ้าแบบผูกขาดและรวมตัวก ันในแนวดิ ่ง  (Vertically-Integrated 
Monopoly Model) [1] 

ในอดีตการผลิตและการจัดหาไฟฟ้าอยู่ในรูปแบบที่มีการผูกขาดและรวมตัวกันในแนวดิ่งซึ่งไม่มี
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การแข่งขันในระด้บใดเลย ภายใต้กิจการไฟฟ้าลักษณะนี้ หน่วยงานของรัฐจะเป็นผู้ผูกขาดทั้งในส่วนของความ
เป็นเจ้าของและการดำเนินกิจการทั้งหมด ไม่ว่าจะในส่วนของระบบการผลิต (Generation) ระบบส่งไฟฟ้า 
(Transmission) และระบบจำหน่ายไฟฟ้า (Distribution) หรืออาจจะมีข้อผูกมัดให้บริษัทเอกชนผู้รับสัมปทาน
เป็นผู้บริการในพื้นที่ที ่กำหนดได้ แต่ผู ้ใช้ไฟฟ้าไม่มีสิทธิเลือกผู้จัดหาไฟฟ้า รูปแบบกิจการไฟฟ้าดังกล่าว
โดยทั่วไปมักจะถูกกำกับดูแลอย่างเข้มงวดโดยหน่วยงานของรัฐผ่านทางการควบคุมกำกับด้านอัตราค่าไฟฟ้า 

2) รูปแบบกิจการไฟฟ้าแบบผู้ซื้อรายเดียว (Monopsony Model) 

รูปแบบกิจการไฟฟ้าแบบผู้ซื้อรายเดียวนี้ อาจถือว่าเป็นก้าวแรกของการผ่อนคลายกฎระเบียบหรือ
การลดบทบาทของรัฐลง กล่าวคือ มีการเปิดให้มีการแข่งขันในการลงทุนขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าโดยการออก
ใบอนุญาตให้กับโครงการผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (Independent Power Producer หรือ IPP) ที่ผ่านการประมูล
คัดเลือกนั่นเอง สัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement หรือ PPA) เป็นแบบระยะยาวซึ่งมี
เงื่อนไขให้ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนจะต้องขายไฟฟ้าทั้งหมดให้แก่รัฐเพียงผู้เดียว กิจการในรูปแบบนี้ รัฐยังคงเป็นผู้
ผูกขาดในการวางแผนการขยายกำลังการผลิต และควบคุมระบบส่งไฟฟ้า ระบบจำหน่ายอยู่เช่นเดิม ผู้ใช้ไฟฟ้า
ไม่สามารถเลือกได้ว่าจะซื้อไฟฟ้าจากผู้อื่นจึงต้องรับบริการจากรัฐเพียงผู้เดียว [1] รูปแบบกิจการไฟฟ้าลักษณะ
นี้อาจมีประเด็นเกี่ยวกับกติกาในการประมูลแข่งขันว่าจะทำให้เกิดการแข่งขันบนพื้นฐานที่เท่าเทียมกันระหว่าง
รัฐกับเอกชนหรือไม่ นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงจากราคาเชื้อเพลิงและการวางแผนที่ผิดพลาดซึ่งส่วนใหญ่ยังต้อง
ส่งผ่านให้ผู้ใช้ไฟฟ้า [2]  

3) รูปแบบกิจการไฟฟ้าแบบที ่ม ีการแข่งขันในระดับขายส่ง (Wholesale Competition 
Model) 

การแข่งขันในกิจการไฟฟ้ารูปแบบนี้เป็นระบบที่การลงทุนในการสร้างโรงไฟฟ้าเป็นไปอย่างเสรีไม่มี
การประมูลแข่งขันในการคัดเลือกโรงไฟฟ้าใหม่ ผู้ผลิตไฟฟ้าไม่ต้องขายไฟฟ้าให้ผู้ซื้อรายเดียวแต่มีทางเลือกใน
การขายไฟฟ้าให้แก่ผู้จำหน่ายไฟฟ้าในเขตบริการต่างๆ ซึ่งมักมีหลายเขตการให้บริการ เช่น แยกตามภูมิภาค 
เป็นต้น ดังนั้น รูปแบบกิจการไฟฟ้านี้จึงไม่มีความจำเป็นต้องมีการทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวกับผู้ผลิต
ไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตบริการแต่ละเขตนั้น ผู้ใช้ไฟฟ้ายังไม่มีทางเลือกในการซื้อไฟฟ้า 
และยังต้องซื้อไฟฟ้าจากผู้ให้บริการไฟฟ้าในเขตนั้นๆ เท่านั้น และเนื่องจากไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ไม่สามารถกักเก็บ
ไว้ได้ แม้ว่าปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่สามารถกักเก็บไฟฟ้าไว้รอขายเมื่อมีความต้องการได้แต่ยังไม่มีคุ้มค่าทาง
เศรษฐศาสตร์ จึงจำเป็นต้องใช้กลไกในการควบคุมระบบให้มีความสมดุลระหว่างปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิต
กับปริมาณการใช้ไฟฟ้าอยู่ตลอดเวลา เช่น กลไกของการใช้ศูนย์ควบคุมระบบ (System Operator หรือ SO) 
เพื่อจัดการรักษาสมดุลระหว่างการผลิตและความต้องการไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีการซื้อขายไฟฟ้า
ผ่านตลาดกลางซื้อขายไฟฟ้า (Power Pool) และอาจมีการจัดตั้งหน่วยงานต่างๆ ขึ้นเพื่อเป็นตัวกลางในการ
ดำเนินงานทางการตลาดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและควบคุมระบบให้มีความมั่นคงเชื่อถือได้ ทั้งนี้ 
ภายใต้รูปแบบกิจการไฟฟ้านี้ โรงไฟฟ้าที่ไม่มีประสิทธิภาพจะไม่สามารถเสนอราคาที่แข่งขันกับโรงไฟฟ้าอื่นได้ 
และจะไม่ได้รับการคัดเลือกให้เดินเครื่องผลิตไฟฟ้า เมื่อไม่สามารถเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าได้ก็ย่อมจะไม่มีรายได้ 
ดังนั้นโรงไฟฟ้าทุกโรง ไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้าเก่าหรือโรงไฟฟ้าใหม่ จะต้องมีการปรับปรุงประสิทธิภาพอยู่
ตลอดเวลา [3] 
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4) รูปแบบกิจการไฟฟ้าแบบแข่งขันสมบูรณ์ (Full Customer Choice Model) 

รูปแบบกิจการไฟฟ้าแบบแข่งขันสมบูรณ์น้ีจะมีการแข่งขันกันในทุกระดับของอุตสาหกรรม ตั้งแต่
ในระดับการผลิต ขายส่งไฟฟ้า ลงไปถึงผู้ค้าปลีก องค์ประกอบหลักที่สำคัญของรูปแบบนี้คือการความสามารถ
ในการเข้าถึง/ใช้งานระบบสายส่งและระบบสายจำหน่าย [1] ในรูปแบบนี้บทบาทระหว่างผู้ดำเนินกิจการระบบ
จำหน่าย (Distribution) กับการค้าปลีก (Retail) จะแยกออกจากกัน ในแต่ละเขตบริการจะมีผู้ดำเนินกิจการ
ระบบจำหน่ายเพียงรายเดียว แต่สามารถมีผู้ค้าปลีกมากกว่าหนึ่งราย ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถเลือกได้ว่าจะซื้อไฟฟ้า
จากผู้ค้าปลีกรายใดในเขตพื้นที่ของตนได้อย่างอิสระ โดยผู้ค้าปลีกจะจัดหาไฟฟ้านั้นจากโรงไฟฟ้าโรงใดโรงหนึ่ง
หรือหลายโรงที่มีข้อตกลงหรือจะจัดหาไฟฟ้าจากตลาดไฟฟ้าก็ได้ แล้วจึงส่งมอบไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าโดยชำระ
ค่าบริการใช้ระบบส่งและจำหน่ายให้แก่ผู้ประกอบกิจการระบบส่งและจำหน่ายไฟฟ้า [4] 

อย่างไรก็ตาม รูปแบบที่ผู้ใช้ไฟฟ้ามีทางเลือกนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นรูปแบบที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์
เสมอไป รูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าที่มีการกล่าวถึงกันมาก ก็คือ การเปิดโอกาสให้บุคคลที่สาม (Third Party 
Access หรือ TPA) สามารถใชบ้ริการระบบส่งและจำหน่ายได้ ยกตัวอย่างเช่น รูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าอาจยัง
เป็นระบบผูกขาดคล้ายกับระบบผู้ซื ้อไฟฟ้ารายเดียว (Enhanced Single Buyer หรือ ESB) แต่จะมีการ
กำหนดข้อปฏิบัติสำหรับการเปิดให้บุคคลที่สามเข้าถึงระบบส่งและระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่เรียกว่า Third Party 
Access Code (TPA Code) เพื่อให้ผู้ใช้ไฟฟ้าบางรายมีทางเลือกในการซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าใดโรงไฟฟ้าหนึ่ง
หรือจากผู้ค้าปลีกอิสระ [5] หรือในบางกรณีอาจมีการเปิดให้มีการซื้อขายไฟฟ้านอกตลาดไฟฟ้ากลางได้ เพื่อให้
ระบบเกิดความยืดหยุ่น บริษัทผลิตไฟฟ้าอาจได้รับอนุญาตให้ซื้อขายนอกตลาดกลางผ่านการซื้อขายไฟฟ้าแบบ
คู่สัญญา (Bilateral Contract) [6]  

ทั ้งนี ้ร ูปแบบกิจการไฟฟ้าที ่กล่าวถึงข้างต้นเป็นเพียงแต่กรอบกว้างๆ เพื ่อเป็นแนวทางในการ
ดำเนินงาน แต่ในทางปฏิบัตินั้นจะขึ้นอยู่กับช่วงเวลา ระบบเศรษฐกิจและสภาวะแวดล้อมของแต่ละประเทศที่
จะเป็นตัวกำหนดรูปแบบของกิจการให้เกิดความเหมาะสมกับบริบทภายในประเทศ 

10.1.2 วิวัฒนาการโครงสร้างกิจการไฟฟ้าที่สำคัญของไทย 

ช่วงก่อน พ.ศ. 2535 

สำหรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าในประเทศไทยก่อน พ.ศ. 2535 ก่อนมีการตราพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ  พ.ศ. 2535 ซึ่งมีคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ หรือ 
“กพช.” นั้น การผลิต จัดหา และจัดจำหน่ายไฟฟ้าในประเทศไทยเป็นหน้าที่ร่วมกันของการไฟฟ้าทั้งสามแห่ง 
ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และการไฟฟ้านครหลวง 
(กฟน.) โดยมีรายละเอียดดังนี ้

ก. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือที่เรียกว่า “กฟผ.” เป็นหน่วยงานที่ถูกจัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511 มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดสำนัก
นายกรัฐมนตรี โดยมีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้กำกับดูแล โดย กฟผ. มีอำนาจหน้าที่หลักใน
การผลิต จัดให้ได้มา จัดส่ง หรือจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การ
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ไฟฟ้าอื่นที่อาจจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น ผู้ใช้พลังงานไฟฟ้าที่ซื้อไฟฟ้าโดยตรง รวมไปถึงประเทศ
ใกล้เคียง ตลอดจนดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานไฟฟ้าและแหล่งพลังงานในธรรมชาติเพื่อการผลิต
พลังงานไฟฟ้า รวมถึงสามารถจัดตั้งบริษัทเพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการพลังงานไฟฟ้า และธุรกิจอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับกิจการของ กฟผ. เพื่อประโยชน์เกี่ยวกับไฟฟ้า อีกทั้งสามารถวางนโยบายและควบคุม
การผลิต และการส่งไฟฟ้า และงานอ่ืนๆ ที่ส่งเสริมกิจการของ กฟผ. อีกด้วย ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511 

ข. การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค (กฟภ.) 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือที่เรียกว่า “กฟภ.” เป็นหน่วยงานที่ถูกจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีร ัฐมนตรีว ่าการ
กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้กำกับดูแล โดย กฟภ. มีอำนาจหน้าที่หลักในการผลิต จัดให้ได้มา จัดส่งและจำหน่าย
พลังงานไฟฟ้า ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง หรือที่เป็นประโยชน์แก่ 
กฟภ. ในเขตส่วนภูมิภาคซึ่งอยู่นอกเขตท้องที่ที่การไฟฟ้านครหลวงดำเนินการอยู่ และในประเทศใกล้เคียง 
นอกจากนั้น ยังมีอำนาจในการกำหนดประเภท ขนาด และมาตรฐานของโรงผลิตพลังงานไฟฟ้าสายส่งศักย์สูง
และสายส่งศักย์ต่ำ และเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ รวมถึงเชื้อเพลิงซึ่งใช้ในการผลิตไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
หน้าที่ของ กฟภ. ยังรวมถึงการวางนโยบายและควบคุมการผลิตพลังงานไฟฟ้าในโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้า
ต่างๆ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และกำหนดอัตราราคาขายพลังงานไฟฟ้า ค่าบริการ และสิ่งอำนวยความ
สะดวกต่างๆ ของ กฟภ. พร้อมทั้งจัดระเบียบเกี่ยวกับวิธีชำระราคา ค่าบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก 
กระทำการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง หรือเกี่ยวเนื่องในการจัดให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตาม
มาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 8 และมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 

ค. การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)  

การไฟฟ้านครหลวง หรือที่เรียกว่า “กฟน.” เป็นหน่วยงานที่ถูกจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการ
ไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2501 มีฐานะเป็นร ัฐว ิสาหกิจ ส ังก ัดกระทรวงมหาดไทย มีร ัฐมนตรีว ่าการ
กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้กำกับดูแล โดย กฟน. มีอำนาจหน้าที่หลักในการจัดให้ได้มาและจำหน่ายพลังงาน
ไฟฟ้าและดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องหรือที่เป็นประโยชน์แก่การไฟฟ้านคร
หลวง ในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ซึ่งรวมเรียกว่า เขตจำหน่ายของการไฟฟ้า
นครหลวง นอกจากนั้น ยังมีอำนาจในการสำรวจ วางแผนงานที่จัดทำใหม่ หรือขยายเพิ่มเติมภายในเขต
ท้องถิ่นจังหวัดกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ รวมถึงกำหนดประเภท ขนาด และมาตรฐานของ
สายส่งศักย์สูงย่อย หรือสายส่งศักย์ต่ำ และอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อให้ถูกต้องตามหลักวิชา ตลอดจนกำหนดอัตราค่า
บริหารและความสะดวกต่างๆ ของ กฟน. และจัดระเบียบเกี่ยวกับวิธีชำระราคาและค่าบริการ ตามมาตรา 6 
และมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2501 

จากที่ได้กล่าวมา โครงสร้างกิจการไฟฟ้าของประเทศไทยสามารถแบ่งออกเป็นหน่วยปฏิบัติการได้ 4 
หน่วยงานคือ [7] ระบบผลิต (Generation) ระบบส่ง (Transmission) ระบบจำหน่าย (Distribution) และ
กิจการค้าปลีก (Retail) ทั้งนี้ ระบบการผลิตไฟฟ้าส่วนใหญ่และระบบส่งไฟฟ้าทั้งหมดของประเทศไทยจะอยู่ใน
ความดูแลของ กฟผ. ส่วนระบบจำหน่ายไฟฟ้าและการให้บริการค้าปลีกจะอยู่ในความดูแลของ กฟน. และ 
กฟภ. เท่านั้น โดย กฟผ. ทำการผลิตและส่งไฟฟ้าเกือบทั้งหมดเพื่อขายให้แก่ กฟน. และ กฟภ. เพื่อดำเนินการ
จัดจำหน่ายให้แก่ผู้ใช้ต่อไป ส่วน กฟน. จะเป็นผู้รับผิดชอบการจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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นนทบุรี และสมุทรปราการ ในขณะที่ กฟภ. จะมีหน้าที่จำหน่ายไฟฟ้าให้แก่จังหวัดอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดทั่ว
ประเทศนอกเหนือพ้ืนที่การให้บริการของ กฟน. 

ในช่วงก่อนหน้า พ.ศ. 2535 การกำหนดนโยบายและการบริหารพลังงานของประเทศไทยมีลักษณะ
เป็นการกระจายอำนาจในการบริหารจัดการให้แก่ส่วนราชการต่างๆ จึงทำให้การบริหารและพัฒนาพลังงานไม่
มีเอกภาพและไม่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ โครงสร้างกิจการไฟฟ้าของประเทศไทยก่อน พ.ศ. 2535 ที่ผ่านมา
นั้นได้ กำหนดให้การผลิต จัดหา และจัดจำหน่ายไฟฟ้าในประเทศไทยเป็นหน้าที่ร่วมกันของการไฟฟ้าทั้งสาม
แห่ง โดย กฟผ. จะมีหน้าที่ในการจัดหา ผลิตกระแสไฟฟ้าและจัดส่งไฟฟ้าให้แก่ กฟน. และ กฟภ. หลังจากนั้น 
กฟน. จะทำหน้าที่จำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ส่วน 
กฟภ. จะมีหน้าที่จำหน่ายไฟฟ้าให้แก่จังหวัดอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดทั่วประเทศนอกเหนือพื้นที่การให้บริการของ 
กฟน.  

ช่วง พ.ศ. 2535 ถึง พ.ศ. 2550 

ใน พ.ศ. 2535 ได้มีการตราพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เพื่อ
แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ หรือที่เรียกว่า “กพช.” ขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาการกำกับดูแล
กิจการพลังงานที่ซ้ำซ้อนกัน โดยมีหน้าที่หลักสำคัญในการพิจารณาเสนอนโยบายและแผนการบริหารและ
พัฒนาพลังงาน รวมทั้งมีอำนาจในการกำกับดูแล ประสานงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานด้านพลังงานของ
หน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานในด้านนโยบายและการบริหารพลังงานของประเทศมีเอกภาพและ
ประสิทธิภาพสูงขึ้น ทั้งนี้ให้มีสำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ หรือที่เรียกว่า “สพช.” ซึ่งเป็น
ส่วนราชการระดับกรม สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่ปฏิบัติงานตามที่  กพช. ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตาม
กฎหมายดังนี้ 

ก. คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) 

ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พ.ศ. 2535 กำหนดให้ 
กพช. มีอำนาจหน้าที่สำคัญได้แก่  

(1) เสนอนโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศต่อคณะรัฐมนตรี 

(2) กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการกำหนดราคาพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายและ
แผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศ 

(3) ติดตาม ดูแล ประสาน สนับสนุนและเร่งรัดการดำเนินการของคณะกรรมการทั้งหลายที่มี
อำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนที่เกี่ย วข้องกับพลังงาน เพื่อให้มี
การดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศ 

(4) ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศ 

(5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ข. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาต ิ

สำหรับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาตินั้น ตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาต ิพ.ศ. 2535 กำหนดให้มีอำนาจหน้าที่สำคัญดังนี้ 
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(1) ศึกษาและวิเคราะห์นโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศ เพื่อเสนอ
ต่อ กพช. 

(2) ติดตาม ประเมินผล และเป็นศูนย์ประสานและสนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายและ
แผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศ 

(3) เก็บรวบรวมข้อมูล ติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ด้านพลังงานวิเคราะห์แนวโน้ม
และประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเพื่อจัดทำข้อเสนอนโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของ
ประเทศ และเผยแพร่สถิติที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน 

(4) ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่นายกรัฐมนตรี หรือ กพช.มอบหมาย 

หลังจากตั้ง กพช. และ สพช. นั้นได้มีการกำหนดนโยบายและพัฒนากฎหมายเพื่อปรับปรุงกิจการ
ไฟฟ้าในประเทศไทย เนื่องจากความต้องการใช้ไฟฟ้ามีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงทำให้รัฐต้องดำเนินการ
ปรับแนวทางการดำเนินกิจการพลังงานไฟฟ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้ กฟผ. สามารถ
รับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer หรือ SPP) และนโยบายรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิต
ไฟฟ้าอิสระ (Independent Power Producer หรือ IPP) เพื่อให้ภาคเอกชนได้มีส่วนร่วมในการจัดหาไฟฟ้า 
ตลอดจนถึงการวางแผนเพื่อระดมทุนจากประชาชนทั่วไปในโครงการไฟฟ้าราชบุรี โดยแปรรูปโรงไฟฟ้าราชบุรี
ไปเป็นบริษัทในเครือของ กฟผ. เป็นต้น [8] จากการดำเนินการที่ได้กล่าวมาข้างต้น อาจแยกพิจารณาโดยแบ่ง
ออกได้เป็น 2 ประเด็นสำคัญคือ 

ประเด็นที่ 1 การเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมด้านกำลังการผลิตไฟฟ้า 

เนื่องจากพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511 ได้กำหนดไว้ว่า 

มาตรา 37 เพื่อประโยชน์ในกรณีที่จะทำให้การผลิตพลังงานไฟฟ้าเป็นไปตามมาตรฐานที่สมควร ผู้ใด
ประสงค์จะสร้างโรงไฟฟ้าซึ่งมีกำลังการผลิตสูงกว่า 500 กิโลวัตต์ รวมทั้งการผลิตเพื่อการขยายพลังงานไฟฟ้า
ให้แก่เอกชน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต และการให้ความเห็นชอบนั้นอาจมีเงื่อนไขอื่น
ได ้

จากบทบัญญัติในข้างต้น จะเห็นว่ามิได้มีลักษณะเป็นการส่งเสริมหรือเพิ่มบทบาทภาคเอกชนใน
กิจการด้านพลังงานไฟฟ้ามากนัก เนื่องจากกฎหมายยังให้อำนาจแก่ กฟผ. ให้ความเห็นชอบอนุมัติการสร้าง
โรงไฟฟ้าเอกชนที่มีกำลังการผลิตสูงเกินกว่า 500 กิโลวัตต์ หรือการขยายกำลังการผลิตของโรงไฟฟ้าเอกชนให้
มีกำลังเกินกว่า 500 กิโลวัตต์ ในลักษณะที่ให้อำนาจ กฟผ. สามารถกำหนดเงื่อนไขในการอนุมัติได้ ทั้งเปิด
โอกาสให้มีการใช้ดุลพินิจอย่างเต็มที่โดยมิได้ระบุเหตุผลในการใช้อำนาจยับยั้งการสร้างโรงไฟฟ้าหรือขยายการ
ผลิตของโรงผลิตไฟฟา้เอกชนไว ้

ด้วยเหตุนี้ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมกับรัฐในการดำเนินกิจการพลังงาน
ไฟฟ้าอย่างแท้จริง จึงมีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511 (ครั้ง
ที่ 5) ซึ่งได้มีการประกาศใช้ ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2535 โดยได้มีการแก้ไขบทบัญญัติดังกล่าวดังนี้  

“มาตรา 37 ผู้ใดสร้างโรงไฟฟ้าที่มีกำลังผลิตรวมกันสูงกว่ายี่สิบเมกะวัตต์เพื่อใช้เอง หรือที่มีกำลังผลิต
รวมกันสูงกว่าหกเมกะวัตต์เพื่อขายพลังงานไฟฟ้าแก่ประชาชน ประสงค์จะเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าของตนกับ
ระบบไฟฟ้าของ กฟผ. การไฟฟ้านครหลวง หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ต้องยื่นคำขอและได้รับความเห็นชอบ
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จาก กฟผ. ก่อน 

การให้ความเห็นชอบตามวรรคหนึ่ง ให้ กฟผ. กำหนดเงื่อนไขที่เกี่ยวกับคุณภาพไฟฟ้าเทคนิคทาง
วิศวกรรม และความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าเพ่ือการเชื่อมโยงระบบได้ 

การพิจารณาคำขอของผู้สร้างโรงไฟฟ้าตามวรรคหนึ่ง ให้ กฟผ. พิจารณาโดยไม่ชักช้า 

ผู้สร้างโรงไฟฟ้าที่ไม่ได้รับความเห็นชอบหรือได้รับความเห็นชอบโดยมีเงื่อนไขที่ไม่อา จรับได้ มีสิทธิ
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ไม่ได้รับความเห็นชอบ หรือได้รับความเห็นชอบโดยมี
เงื่อนไขที่ไม่อาจรับได ้

ให้คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ แต่ถ้าผู้อุทธรณ์ไม่เห็นด้วย
กับคำวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เสนอคดีต่อศาลภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์” 

บทบัญญัติในข้างต้นได้ทำให้การพิจารณาให้ความเห็นชอบของ กฟผ. ต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณภาพ
ไฟฟ้า เทคนิคทางวิศวกรรม และความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าเพื่อการเชื่อมโยงระบบเท่านั้น จึงทำให้ กฟผ. 
มิได้มีอำนาจดุลพินิจกว้างขวางเฉกเช่นในอดีตที่ผ่านมา ส่งผลให้เป็นการเพ่ิมบทบาทของภาคเอกชนให้สามารถ
เข้ามาดำเนินกิจการพลังงานไฟฟ้าร่วมกับรัฐได้มากยิ่งขึ้น 

ประเด็นที่ 2 การกำหนดนโยบายรับซื้อไฟฟ้าจาก IPP และ SPP [9] 

การดำเนินกิจการพลังงานไฟฟ้าของรัฐ ทำให้รัฐมีภาระด้านการลงทุนสูง ด้วยเหตุนี้รัฐจึงพยายามลด
ภาระการลงทุนในเรื่องดังกล่าวด้วยการส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามาลงทุนดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าร่วมกับรัฐ 
โดยในคราวที่มีการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบ
อนุมัติตามมติของ กพช. เรื่อง แนวนโยบายในการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตเอกชนในรูปของผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ 
(Independent Power Producer หรือ IPP) โดยมติดังกล่าวทำให้ กฟผ. และ สพช. ร่วมกันร่างประกาศรับ
ซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตเอกชน ผลจากการประชุมดังกล่าวทำให้เกิดการลงทุนโดยเอกชนในการผลิตไฟฟ้าใน
รูปแบบผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ ซึ่งจะทำหน้าที่ขายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. โดยให้ได้รับสิทธิในการผลิตไฟฟ้าภายใต้
เงื่อนไขเรื่องวัตถุดิบเดียวกับที่ กฟผ. ได้รับ ทั้งนี้เพื่อให้เอกชนสามารถผลิตไฟฟ้าบนพื้นฐานที่เท่าเทียมกับกับ 
กฟผ. อันเป็นการขจัดปัญหาเรื่องราคาต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากการแข่งขันที่ไม่เท่าเทียมกัน และสอดคล้องกับ
หลักการไม่เลือกปฏิบัติ (Non-discrimination) ด้วยนั่นเอง 

สำหรับ SPP จัดเป็นผู้ผลิตในโครงการผลิตไฟฟ้าซึ่งใช้ระบบการผลิตไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม  
(Co-generation) หรือโดยใช้พลังงานหมุนเวียน (Renewable energy) ซึ่งเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า พลังงานนอก
รูปแบบ (Non-Conventional energy) เช่น พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ พลังน้ำขนาดเล็ก เป็นต้น ซึ่ง
ยกเว้นการใช้น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน และพลังงานนิวเคลียร์  ทั้งนี้ การรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตรายเล็ก มี
วัตถุประสงค์สำคัญเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐในการลงทุนส่วนผลิต และส่วนจำหน่ายไฟฟ้า โดยส่งเสริมให้
ผู้ผลิตรายเล็กมีส่วนร่วมและส่งเสริมให้มีการใช้วัตถุดิบพลอยได้หรือวัสดุเหลือใช้ในการผลิตพลังงานซึ่งมีราคา
ถูก  

ด้วยเหตุนี้ ในวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2535 คณะรัฐมนตรี จึงให้ความเห็นชอบตามมติของ กพช. เมื่อ
วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2535 เรื่องระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตรายเล็ก โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับข้อ
กำหนดให้ กฟผ. รับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตรายเล็ก แต่ละราย นับต้ังแต่วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2535  
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กฟผ. จึงรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตรายเล็กเข้าระบบไฟฟ้าแต่ละรายไม่เกิน 60 เมกะวัตต์ ณ จุดเชื่อมโยง
ระบบไฟฟ้า ในกรณีที่มีการเสนอขายเกิน 60 เมกะวัตต์ การไฟฟ้าจะคำนึงถึงความสามารถและความมั่นคง
ของระบบไฟฟ้าที่จะรับได้ โดย กฟผ. จะพิจารณาเป็นรายๆ ไป แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 90 เมกะวัตต์ 

ในช่วง พ.ศ. 2541 รัฐได้มีแนวคิดให้การเพิ่มการแข่งขันในการกิจการพลังงานให้มากยิ่งขึ้น โดยตาม
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2541 นั้น คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่องการแยก
กิจการผลิตไฟฟ้า กิจการระบบส่ง และกิจการระบบจำหน่ายออกจากกัน โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเป็นการ
เพิ่มการแข่งขันในการกิจการพลังงานให้มากยิ่งขึ้น โดยแยกเอาส่วนของกิจการที่สามารถมีการแข่งขันได้แล้ว
ในปัจจุบัน คือ กิจการผลิตไฟฟ้าและกิจการจำหน่ายไฟฟ้า ออกจากกิจการที่มีลักษณะผูกขาดคือ กิจการระบบ
ส่ง ซึ่งถือเป็นการปรับเปลี่ยนที่กระจายสู่ประชาชนมากกว่าเดิม  

อย่างไรก็ดี ในช่วง พ.ศ. 2546 ประเด็นการปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าและการจัดตั้งตลาดกลางซื้อ
ขายไฟฟ้าต้องล้มเลิก ตามการประชุมของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2546 และมีมติเห็นชอบ
ตามมติ กพช. เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2546 ให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 
และ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2543 เรื่องการปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าและการจัดตั้งตลาดกลางซื้อขายไฟฟ้า ทั้งนี้
กระทรวงพลังงานจะนำเสนอโครงสร้างกิจการไฟฟ้าที่เหมาะสมต่อไป และเห็นชอบในหลักการให้ กฟผ. แปลง
สภาพเป็นบริษัททั้งองค์กร โดยใช้พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 

ในช่วงเวลาดังกล่าวนี้ ประเด็นการกำหนดโครงสร้างกิจการไฟฟ้าที่เหมาะสมมีการประชุมกันอย่าง
ต่อเนื่องจน กพช. มีมติกำหนดโครงสร้างกิจการไฟฟ้าเป็นแบบ Enhanced Single Buyer หรือ ESB กล่าวคือ 
เป็นระบบการรับซื้อไฟฟ้าที่ให้ กฟผ. เป็นผู้รับซื้อไฟฟ้าแต่เพียงรายเดียว (Single Buyer) ก่อนที่จะมีการจ่าย
กระแสไฟฟ้าไปยังฝ่ายจำหน่าย ซึ่งรูปแบบโครงสร้างกิจการไฟฟ้าแบบ ESB นี้ได้ถูกนำมาปรับใช้ในประเทศ
ไทยจนถึงปัจจุบัน 

ตั้งแต ่พ.ศ. 2550 

ใน พ.ศ. 2550 ได้มีการการประกาศใช้พระราชบัญญัติประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ซึ่งการ
ประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี ้ทำให้อำนาจกำกับดูแลของการไฟฟ้าทั ้งสามแห่งถูกโยกย้ายไปสู่
คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานแห่งชาติ และสำนักคณะกรรมการกิจการกำกับกิจการพลังงานแห่งชาติ 
ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นองค์กรกำกับดูแล เมื่อประกาศใช้พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 
ผลจากการประกาศใช้กฎหมายฉบับนี้ส่งผลทำให้โครงสร้างกิจการและการกำกับดูแลกิจการพลังงานไฟฟ้า มี
การเปลี่ยนแปลงจากเดิมอย่างมาก กล่าวคือ ในส่วนโครงสร้างกิจการ จะมีการกระจายตัวออกในแนวดิ่ง 
(Vertical De-Integrated) ซึ่งจะแยกกิจการผลิตไฟฟ้า กิจการระบบส่ง และกิจการจำหน่ายไฟฟ้าออกจากกัน
อย่างชัดเจน ซึ่งการแยกกิจการในลักษณะดังกล่าวจะทำให้เกิดการแยกกิจการที่สามารถมีการแข่งขันได้ 
กล่าวคือ การแยกกิจการผลิตไฟฟ้า กิจการจำหน่ายไฟฟ้า และกิจการค้าปลีกไฟฟ้า ออกจากกิจการระบบส่งซึ่ง
เป็นกิจการที่มีลักษณะผูกขาดโดยธรรมชาติ ส่งผลทำให้เกิดตลาดการแข่งขันในกิจการไฟฟ้าบางส่วนได้  

สำหรับกิจการที่มีการผูกขาดจะต้องมีการดำเนินการกำกับดูแลที่เข้มงวด เพื่อให้ผู้ประกอบการดำเนิน
กิจการได้อย่างเป็นธรรม ทั้งด้านการกำหนดราคา และคุณภาพการบริการ และเอื้อประโยชน์ต่อกิจการผลิต
ไฟฟ้าที่มีตลาดแข่งขัน และเป็นการแข่งขันได้อย่างเท่าเทียมกัน ส่วนกิจการผลิตไฟฟ้าและกิจการจำหน่าย
ไฟฟ้าที่สามารถมีตลาดแข่งขันได้นั้น กฎหมายฉบับนี้ได้กำหนดข้อบังคับในเรื่องการแข่งขัน โดยบัญญัติห้ามมิ
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ให้ผู้ประกอบการกระทำการใดๆ อันเป็นการลดทอน การจำกัด หรือเป็นอุปสรรคต่อการแข่งขันให้กลไกตลาด
ทำงานได้อย่างเต็มที่ นำมาซึ่งคุณภาพสินค้า การบริการที่มีประสิทธิภาพ และราคาที่ยุติธรรม ทั้งยังกำหนด
เงื่อนไข กฎเกณฑ์ และมาตรฐานบริการบางอย่างเพื่อให้กิจการไฟฟ้าทั้งระบบสามารถดำเนินไปได้อย่าง
เกื้อหนุนกัน และมีประสิทธิภาพ เพื่อความมั่นคงปลอดภัยในอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้าโดยรวม ดังนั้น เพื่อให้
กิจการพลังงานดำเนินการไปเป็นตามที่กล่าวข้างต้น จึงต้องมีการจัดตั้งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานขึ้น
เพื่อเป็นองค์กรกำกับดูแลกิจการพลังงาน และถูกกำหนดให้มีหน้าที่ป้องกันการใช้อำนาจผูกขาดโดยมิชอบ  

นอกจากนี้ ยังมกีารเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เกิดขึ้นกับ กฟผ. ภายหลังจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 นั่นคือ อำนาจในการให้ความเห็นชอบในการเชื่อมต่อระบบตามมาตรา 
37 แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511 ซึ่งเป็นเรื่องที่กฎหมายให้อำนาจกับ 
กฟผ. ในการกำกับดูแลการเชื่อมต่อเข้ากับระบบส่งและระบบจำหน่ายของ กฟภ. และ กฟน. นั้น เมื่อมีการ
ประกาศใช้พระราชบัญญัติประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 อำนาจกำกับดูแลในเรื่องดังกล่าวจะถูกยกเลิก
ไป โดยผลของมาตรา 81 ซึ่งบัญญัติว่า  

“มาตรา 81 ผู้รับใบอนุญาตที่มีระบบโครงข่ายพลังงานต้องยินยอมให้ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ประกอบ
กิจการพลังงานรายอื่นใช้หรือเชื่อมต่อระบบโครงข่ายพลังงานของตน ทั้งนี้ ตามข้อกำหนดที่ผู้รับใบอนุญาตที่มี
ระบบโครงข่ายพลังงานประกาศกำหนด 

ข้อกำหนดตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายพลังงาน
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้บริการระบบโครงข่ายพลังงาน และข้อกำหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติการระบบโครงข่าย
พลังงาน โดยข้อกำหนดต้องยึดถือหลักการ ดังต่อไปนี้ 

(1) ไม่กระทบต่อความมั่นคง ความปลอดภยั และคุณภาพของระบบพลังงาน 

(2) ไม่ทำให้ผู้ใช้พลังงานและส่วนรวมเสียประโยชน์ 

(3) ไม่เป็นการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม หรือกีดกันผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ประกอบกิจการ
พลังงานรายอื่น 

(4) ข้อกำหนดทางเทคนิค ณ จุดที่มีการใช้หรือเชื่อมต่อระบบโครงข่ายพลังงานต้องชัดเจน มีความ
เป็นไปได้ในทางเทคนิค และไม่ก่อให้เกิดภาระแก่ผู้ขอใช้หรือเชื่อมต่อระบบโครงข่ายพลังงานเกินสมควร 

(5) มีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ขอใช้หรือเชื่อมต่อระบบโครงข่ายพลังงานและผู้ให้
ใช้หรือเช่ือมต่อระบบโครงข่ายพลังงานที่ชัดเจน 

(6) ลักษณะอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด 

ข้อกำหนดตามวรรคหนึ่งและวรรคสองต้องไม่ทำให้ผู้รับใบอนุญาตที่มีระบบโครงข่ายพลังงานเสีย
ประโยชน์หรือเกิดความเสียเปรียบในการแข่งขันกับผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ประกอบกิจการพลังงานรายอ่ืน” 

ดังนั้น ผลจากบทบัญญัติในมาตราดังกล่าว ทำให้อำนาจในการกำกับดูแลของ กฟผ. ในการให้ความ
เห็นชอบในการเชื่อมต่อระบบถูกยกเลิกไป ทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาการขัดกันในเรื่องผลประโยชน์และ
สนับสนุนให้เกิดการแข่งขันอย่างเต็มที่  
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10.2 การทบทวนและวิเคราะห์มติ กพช. เกี่ยวกับการกำหนดโครงการกิจการไฟฟ้าในปัจจุบัน
แบบ Enhanced Single Buyer 

ใน พ.ศ. 2546 กพช. ได้มีมติ กพช. ครั้งที่ 3/25646 (ครั้งที่ 95) วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 
เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล ในเรื่องที่ 4 เรื่อง การปรับโครงสร้างกิจการ
ไฟฟ้าและแนวทางการกำกับดูแล ซึ่งปรากฏสาระสำคัญ ในข้อที่ 2 โดย กระทรวงพลั งงานได้จ้างบริษัทที่
ปรึกษา Boston Consulting Group (Thailand) เพื่อทำการศึกษาการกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา
กิจการพลังงานของประเทศไทยและการปรับปรุงประสิทธิภาพกิจการไฟฟ้า โดยมีคณะกรรมการกำกับ
โครงการศึกษาการกำหนดยุทธศาสตร์เพื ่อการพัฒนากิจการพลังงานของประเทศไทยและการปรับปรุง
ประสิทธิภาพกิจการไฟฟ้า ซึ่งมีปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธานคณะกรรมการประกอบด้วยหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ทำหน้าที่กำกับดูแลการศึกษาดังกล่าวซึ่งในการศึกษาก็ได้มีการเปรียบเทียบรูปแบบโครงสร้างกิจการ
ไฟฟ้า ซึ่งลักษณะของโครงสร้างกิจการไฟฟ้ารูปแบบ ESB ที่กระทรวงพลังงานนำเสนอมีลักษณะดังนี้ 

1. กิจการผลิตไฟฟ้าและระบบส่งไฟฟ้า: กฟผ. เป็นผู้ดำเนินการผลิตและส่งไฟฟ้าเช่นเดียวกับในปัจจุบัน 
และเป็นผู้ซื ้อไฟฟ้ารายเดียว (Single buyer) ส่งกระแสไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย คือ กฟน. และ 
กฟภ. 

2. ศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า: การสั่งเดินเครื่องโรงไฟฟ้า จะสั่งโดยศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า (System 
Operator) ซึ ่งจะอยู ่ภายใต้กิจการระบบส่งไฟฟ้า (Transmission) ของ กฟผ. โดยหน่วยงานกำกับดูแล 
(Regulator) จะทำหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานของศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าให้มีความโปร่งใสใน การสั่งจ่าย
กระแสไฟฟ้าผ่านกระบวนการการแบ่งขอบเขตงาน (Ring Fence) ที่ชัดเจน 

3. บทบาทของผู ้ประกอบการเอกชน: การผลิตไฟฟ้าในอนาคตจะมีการเปิดประมูลแข่งขัน โดย
หน่วยงานกำกับดูแลที่จะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้กำหนดกฎเกณฑ์และเงื่อนไขการประมูลให้มีความชัดเจน โปร่งใส ให้
ความเป็นธรรมกับผู้ลงทุน 

4. หน่วยงานกำกับดูแล: จะมีการจัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแล (Regulator) ภายใต้กระทรวงพลังงาน 
เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลกิจการไฟฟ้า กำกับดูแลราคาค่าบริการ คุณภาพบริการ และการลงทุนให้มีความ
เหมาะสม พอเพียง รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ พร้อมทั้งดูแลความเป็นธรรมกับนักลงทุน และคุ้มครอง
ผู้บริโภคให้ได้รับคุณภาพการบริการที่ด ี

ทั้งนี้ มติเรื่องการปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าและแนวทางการกำกับดูแล โดยเห็นชอบต่อข้อเสนอการ
ปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าและแนวทางการจัดตั้งองค์กรกำกับดูแลกิจการไฟฟ้าของกระทรวงพลังงานนั้น 
ลักษณะโครงสร้างกิจการไฟฟ้ารูปแบบ ESB ที่กระทรวงพลังงานได้นำเสนอ มีลักษณะดังรูปที่ 10-1 
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รูปที่ 10-1 ลักษณะโครงสร้างกิจการไฟฟ้ารูปแบบ ESB ที่กระทรวงพลังงานได้นำเสนอ กพช. ในการประชุม

ครั้งที่ 3/2546 (ครั้งที่ 95) ในวันพุธที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 

หากพิจารณากิจการผลิตไฟฟ้าและระบบส่งไฟฟ้า ตามโครงสร้างนี้กำหนดให้ กฟผ. เป็นผู้ดำเนินการ
ผลิตและส่งไฟฟ้าเช่นเดียวกับในปัจจุบัน และเป็นผู้ซื้อไฟฟ้ารายเดียว (Single buyer) ส่งกระแสไฟฟ้าให้แก่
การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย คือ กฟน. และ กฟภ. โดยมีการปรับเปลี่ยนลักษณะโครงสร้างองค์กรของ 3 การไฟฟ้า 
ดังต่อไปนี้  

▪ กฟผ. จะมีการแปลงสภาพเป็นบริษัททั้งองค์กร และจดทะเบียนกระจายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ในไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2547 โดยมีการแบ่งแยกทางบัญชีระหว่างกิจการผลิตและกิจการระบบส่ง เพื่อสร้างความ
โปร่งใส และส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน 

▪ การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายจะเป็นผู้ดำเนินการระบบจำหน่าย และการค้าปลีกไฟฟ้า ภายใน พื้นที่
รับผิดชอบของตน จะมีการแบ่งแยกทางบัญชีระหว่างธุรกิจสายจำหน่ายและจัดหาไฟฟ้า เพื ่อส่งเสริม 
ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน หน่วยงานกำกับดูแลสามารถตรวจสอบได้ และป้องกันการอุดหนุนระหว่าง
ธุรกิจสายจำหน่ายที่มีลักษณะผูกขาดกับธุรกิจการค้าปลีกไฟฟ้า 

ในขณะที่ศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสั่งเดินเครื่องโรงไฟฟ้า จะสั่งโดยศูนย์ควบคุม
ระบบไฟฟ้า (System Operator) ซึ่งจะอยู่ภายใต้กิจการระบบส่งไฟฟ้า (Transmission) ของ กฟผ. โดย
หน่วยงานกำกับดูแล (Regulator) จะทำหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานของศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าให้มีความ
โปร่งใสใน การสั่งจ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านกระบวนการการแบ่งขอบเขตงาน (Ring Fence) ที่ชัดเจน 

สำหรับบทบาทของผู้ประกอบการเอกชนนั้น ในแง่ของการผลิตไฟฟ้าในอนาคตจะมีการเปิดประมูล
แข่งขัน โดยหน่วยงานกำกับดูแลที่จะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้กำหนดกฎเกณฑ์และเงื่อนไขการ ประมูล ให้มีความชัดเจน 
โปร่งใส ให้ความเป็นธรรมกับผู้ลงทุน 

ส่วนหน่วยงานกำกับดูแลนั้น ในโครงสร้างใหม่จะมีการจัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแล (Regulator) ภายใต้
กระทรวงพลังงาน เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลกิจการไฟฟ้า กำกับดูแลราคาค่าบริการ คุณภาพบริการ และการ
ลงทุนให้มีความเหมาะสม พอเพียง รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ พร้อมทั้งดูแลความเป็นธรรมกับนักลงทนุ 
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และคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับคุณภาพการบริการที่ด ี

จากมติดังกล่าว จึงได้มีการจัดตั้งองค์กรกำกับดูแลตามโครงสร้างใหม่นี้ มีการจัดตั้งคณะกรรมการ
กำกับดูแลกิจการไฟฟ้า ประกอบด้วย กรรมการ 7 ท่าน โดยมีสำนักงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการไฟฟ้า 
ซึ่งเป็นหน่วยงานในกระทรวงพลังงาน ปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยงานเลขานุการ มีงบประมาณจากผู้ประกอบการ 
หรือเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้ ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจะแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาขึ้น 1 
ชุด เพื่อคัดเลือกกรรมการกำกับดูแลฯ 6 ท่าน โดยเมื่อคณะกรรมการทั้ง 6 ท่านได้รับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี ให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการทั้ง 6 ท่าน จะเป็นผู้สรรหาหัวหน้าสำนักงานฯ อีกครั้งหนึ่ง 

ทั้งนี้ กพช. ได้มีมติมอบหมายให้กระทรวงพลังงาน กฟผ. กฟน. กฟภ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไป
ดำเนินการ ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าและการจัดตั้งองค์กรกำกับดูแล
กิจการ ไฟฟ้าบังเกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว 

บทวิเคราะห์ 

การปรับใช้โครงสร้างกิจการไฟฟ้าในรูปแบบ Enhanced Single Buyer นั ้น จะเห็นได้ว่า เป็น
ดำเนินการเพื่อปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและลดต้นทุนในการจัดหาไฟฟ้าของประเทศ
ลง โดยการแยกขอบเขตหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อลดปัญหาความ
ซ้ำซ้อนในการดำเนินงาน มีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น การใช้ศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า (System Operator หรือ 
SO) ในการบริหารจัดการระบบไฟฟ้าได้แสดงถึงความพยายามในการส่งเสริมให้การบริหารระบบไฟฟ้าเป็นไป
อย่างโปร่งใสเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศและผู้ใช้ไฟฟ้าในภาพรวมภายใต้การตรวจสอบขององค์กร
กำกับดูแลแม้ว่าจะยังไม่แยกเป็นศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าอิสระ (Independent System Operator หรือ ISO) 
ได้โดยสมบูรณ์ก็ตาม 

นอกจากนี้ ตามลักษณะโครงสร้างกิจการไฟฟ้ารูปแบบ ESB ดังแสดงในรูปที่ 10-1 ยังแสดงให้เห็นถึง
ความพยายามในการเปิดให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดหาไฟฟ้าของประเทศ ซึ่งเห็นได้จากการยังคงให้
โรงไฟฟ้าภาคเอกชนอย่าง IPP และ SPP เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างกิจการไฟฟ้า รวมถึงยังมีการเปิดโอกาสให้
ภาคเอกชนสามารถซื้อขายไฟฟ้าระหว่างกันในรูปแบบ “ซื้อไฟตรง” ได้โดยตรงอีกด้วย ซึ่งอาจตีความได้ว่า 
ภายใต้รูปแบบ ESB นั้น ไฟฟ้าที่ผลิตโดยภาคเอกชนผลิตได้อาจไม่จำเป็นต้องขายให้แก่ผู้ซื้อรายเดียวของรัฐ
เสมอไป 
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10.3 ทบทวนและวิเคราะห์อำนาจของ กกพ. ในการกำกับดูแลกิจการไฟฟ้า 

10.3.1 หลักการกำกับดูแลตามกฎหมาย 

 เนื่องจากกิจการพลังงานไฟฟ้า จัดเป็นกิจการเกี่ยวกับสิ่งสาธารณูปโภคอย่างหนึ่งที่อยู่ภายใต้การ
กำกับดูแลของรัฐ เพราะเหตุว่าแต่เดิมนั้นกิจการพลังงานไฟฟ้าเป็นกิจการที่มีการลงทุนและมีความเสี่ยงสูง รัฐ
จึงต้องเข้าไปทำหน้าที่เป็นผู้รับภาระในการจัดหาพลังงานให้เกิดความเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
การเข้ามาประกอบการในกิจการพลังงานไฟฟ้าของรัฐจึงมีลักษณะ “รัฐวิสาหกิจ” โดยรั ฐจะเป็นผู้ผลิตหรือ
ให้บริการเองในลักษณะผูกขาดและประกอบกิจการพลังงานไฟฟ้าเสียเอง อย่างไรก็ตาม เมื่อภาคเอกชนเริ่มมี
ความเข้มแข็งและมีความสามารถในการลงทุน สร้างเทคโนโลยีและบุคลากรที่มีคุณภาพมากขึ้น ภาครัฐจึงเริ่ม
ลดบทบาทจากเดิมที่เคยเป็นผู้ประกอบการและเป็นผู้ควบคุมอย่างเข้มงวดในกิจการพลังงานไฟฟ้ามาเป็นผู้
กำกับดูแลและกำหนดกฎเกณฑ์สำหรับการประกอบกิจการไฟฟ้า อย่างไรก็ดี รัฐยังคงเข้ามาแทรกแซงในระบบ
เศรษฐกิจอยู่แต่ลดระดับจากการเป็นผู้ควบคุมผูกขาดมาเป็นการกำกับดูแลเท่านั้น ซึ่งอำนาจควบคุมกำกับดูแล
ดังกล่าวเป็นอำนาจควบคุมที่มีอยู่ตามกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติของรัฐเหนือองค์กรและเหนือการ
กระทำขององค์กรอื่นๆ โดยมีเป้าหมายอยู่ที่การปกป้องผลประโยชน์ทั่วไป [10] 

 การกำกับกิจการพลังงานไฟฟ้าของรัฐ จึงเป็นการกำกับดูแลของรัฐในทางเศรษฐกิจ (Tutelle 
Economique) ซึ่งเป็นกระบวนการที่รัฐกำหนดให้มีขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนกับการที่รัฐยอมให้รัฐวิสาหกิจมีความ
เป็นอิสระทางการเงินและทางเทคนิค อันเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการดำเนินกิจกรรมในทางเศรษฐกิจ ซึ่ง
อำนาจกำกับดูแลทางเศรษฐกิจนั้นย่อมหมายความรวมถึงการที่รัฐมีอำนาจกำหนดนโยบายในการบริหารต่อ
รัฐวิสาหกิจด้วย [11] การกำกับดูแลของรัฐในทางเศรษฐกิจน้ีจึงเป็นกรณีที่รัฐเข้าแทรกแซงหรือเข้าควบคุม
กำกับดูแลพฤติกรรมของผู้ผลิต และผู้บริโภคเพื่อจุดประสงค์บางอย่างภายใต้กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ  
โดยความหมายของกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจตามนักกฎหมายมหาชนชาวฝรั ่งเศส  Andre’ de 
LAUBADERE และ Pierre DELVOLVE คือ กฎหมายที่กำหนดเกี่ยวกับการเข้ามามีบทบาทแทรกแซงในทาง
เศรษฐกิจของนิติบุคคลมหาชนทั้งหลาย ทั้งนี้ กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจนั้นประกอบด้วยหลักการพื้นฐาน
สำคัญอยู่ 2 ลักษณะ [12] ได้แก่ หลักการพื้นฐานในฐานะที่กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจเป็นกฎหมายมหาชน
ทั่วไปหรือเป็นการกำกับดูแลทางสังคม (Social Regulation) และหลักการเฉพาะของกฎหมายมหาชนทาง
เศรษฐกิจซึ่งเป็นการกำกับดูแลทางเศรษฐกิจ (Economic Regulation) โดยมีรายละเอียดสำคัญ ดังน้ี  

1) การกำกับดูแลทางสังคม 

เมื่อกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายมหาชนจึงทำให้หลักการพื้นฐานของ
กฎหมายมหาชนทั่วไปนั้น เป็นหลักการพื้นฐานของกฎหมายมหาชนทางสังคมอีกด้วย อาทิเช่น หลักความ
เสมอภาค หลักความได้สัดส่วน หลักความเป็นกลาง หลักฟังความสองฝ่าย หลักความต่อเนื่องของบริการ
สาธารณะ เป็นต้น 

เนื่องจากกิจการพลังงานไฟฟ้าเป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานซึ่งมีความสำคัญที่รัฐมีหน้าที่ต้องจัดหาให้
เพียงพอกับความต้องการของประชาชน การจัดหาพลังงานไฟฟ้าของรัฐจึงตกอยู่ภายใต้หลักของการจัดทำ
บริการสาธารณะของรัฐ ซึ ่งมีหลักทั ่วไปอยู ่ว ่าประชาชนทุกคนย่อมมีสิทธิได้ร ับการปฏิบัติหรือได้รับ
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ผลประโยชน์จากการบริการสาธารณะอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกัน ซึ่งหลักการดังกล่าวประกอบด้วย
หลักการย่อยดังนี ้[13] 

(1) หลักความเสมอภาค: การจัดทำบริการสาธารณะของรัฐต้องเป็นไปตามหลักความเสมอภาค 
ซึ่งหมายความว่า ประชาชนผู้รับบริการจะต้องสามารถเข้าถึงและได้รับการให้บริการจากรัฐอย่างทั่วถึงและเท่า
เทียมกัน ซึ่งหลักการนี้มิได้บังคับให้รัฐต้องปฏิบัติต่อบุคคลทุกคนอย่างเดียวกัน หากแต่รัฐจะต้องปฏิบัติ ต่อ
บุคคลที่แตกต่างกันในสาระสำคัญให้แตกต่างกันไปตามลักษณะเฉพาะของบุคคลแต่ละคนนั้น เฉพาะบุคคลที่มี
ความเหมือนกันในสาระสำคัญเท่านั้นที่รัฐจะต้องปฏิบัติต่อเขาเหล่านั้นเป็นอย่างเดียวกัน 

(2) หลักว่าด้วยความต่อเนื่อง: เนื่องจากการให้บริการสาธารณะของรัฐ มีความจำเป็นต่อการ
ดำรงชีวิตของประชาชนภายในรัฐ ดังนั้น หากการให้บริการสาธารณะของรัฐต้องหยุดชะงักไปย่อมส่งผล
กระทบต่อประชาชนผู้รับบริการอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ และอาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือกระทบต่อความ
ปลอดภัยหรือสุขอนามัยของประชาชน การให้บริการสาธารณะของรัฐจึงต้องดำเนินไปอย่างต่อเนื่องภายใต้
หลักความต่อเนื่องของการจัดทำบริการสาธารณะ ซึ่งความต่อเนื่องดังกล่าวหมายความว่ารัฐจะต้องจัดทำ
บริการสาธารณะอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องตลอดเวลา 

(3) หลักการว่าด้วยการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง : การจัดทำบริการสาธารณะที่ดีของรัฐจะต้อง
สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ทั้งนี้เพื่อตอบสนองให้ทันกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปใน
สังคม ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำให้การให้บริการสาธารณะของรัฐดำเนินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

2) การกำกับดูแลทางเศรษฐกิจ 

โดยทั่วไปแล้ว หลักการสำคัญของการกำกับดูแลทางเศรษฐกิจนั้น มีศูนย์กลางอยู่ที่บทบาทของรัฐ 
โดยการเข้ามาแทรกแซงระบบเศรษฐกิจของรัฐจะมีลักษณะสำคัญ ดังนี้ [14] 

(1) การวางแผนทางเศรษฐกิจ โดยรัฐจะดำเนินการโดยผ่านมาตรการของการวางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจ ซึ่งกำหนดแนวทางและเป้าหมายของการเติบโตทางเศรษฐกิจ ตลอดถึงมาตรการต่าง ๆ ที่รัฐพึง
ดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนการดังกล่าว 

(2) การผูกขาดการดำเนินการทางเศรษฐกิจบางประเภท โดยกฎหมายห้ามมิให้เอกชนดำเนินการ
กิจการประเภทนั้นๆ เว้นแต่โดยได้รับอนุญาตโดยชัดเจนจากรัฐ ซึ่งปกติจะเป็นกิจการที่มีความสำคัญและมี
ผลกระทบต่อประชาชนหรือต่อเศรษฐกิจชาต ิ

(3) การให้ความสนับสนุนแก่การดำเนินงานทางเศรษฐกิจของเอกชน รัฐอาจเล็งเห็นว่าการ
ประกอบการทางเศรษฐกิจบางลักษณะอาจก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติได้ ดังนั ้น  รัฐจึงอาจออก
กฎหมายให้การสนับสนุนแก่การประกอบกิจการนั้นๆ เช่น ออกกฎหมายงดเว้นการเก็บภาษีจากกำไรที่เอกชน
ได้รับจากการประกอบกิจการในระหว่างระยะเวลานั้นๆ เป็นต้น 

(4) การวางหลักเกณฑ์ในการประกอบอาชีพบางประเภท รัฐอาจเล็งเห็นว่าวิชาชีพบางประเภท
อาจมีผลกระทบต่อประชาชน จึงอาจมีการวางหลักเกณฑ์ควบคุมมาตรฐานและควบคุมการประกอบวิชาชีพ
น้ันๆ ให้แตกต่างจากวิชาชีพอื่นๆ เช่น การจัดต้ังองค์กรวิชาชีพที่คอยสอดส่องดูแลการประกอบวิชาชีพ เป็นต้น 

(5) การห้ามประกอบอาชีพทางเศรษฐกิจบางลักษณะ รัฐอาจออกกฎเกณฑ์ที่มีลักษณะทั่วไปขึ้น 
เพื่อใช้กับการประกอบการทุกประเภท เพื่อห้ามการประกอบการในลักษณะที่เป็นการเอาเปรียบสังคม หรือ
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การค้ากำไรเกินควรจนทำให้สังคมเดือดร้อน เช่น ออกกฎหมายป้องกันการผูกขาดและค้ากำไรเกินควร หรือ
กฎหมายที่มีลักษณะคุ้มครองผู้บริโภค เป็นต้น 

เนื่องจากกิจการพลังงานไฟฟ้า เป็นกิจการเกี่ยวกับสิ่งสาธารณูปโภคพื้นฐานซึ่งมีความสำคัญต่อ
ระบบเศรษฐกิจและเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของประชาชนในสังคม ประกอบกับพลังงานไฟฟ้าเป็นสินค้า
ที่ต้องมีการลงทุนและใช้เทคโนโลยีในการผลิตสูงซึ่งไม่สามารถทดแทนได้ด้วยสินค้าของผู้ประกอบรายอื่น จึง
อาจทำให้รัฐในฐานะเป็นผู้ผูกขาดการประกอบกิจการดังกล่าวสามารถกำหนดทิศทางปริมาณและราคาของ
สินค้าได้จนอาจนำมาซึ่งการใช้อำนาจผูกขาดหรือใช้อำนาจเหนือตลาดอย่างไม่เป็นธรรมได้ ด้วยเหตุนี้ การ
กำกับดูแลทางเศรษฐกิจจึงเกิดขึ้นมาเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์สำหรับคุ้มครองผู้บริโภคและสร้างหลักประกันว่า
ผู้บริโภคจะสามารถซื้อสินค้าและบริการจากผู้ประกอบกิจการพลังงานไฟฟ้าด้วยความมั่นใจในประสิทธิภาพ
ของการผลิตและการให้บริการ [15] นอกจากนี้ เหตุผลสำคัญที่ต้องมีการนำหลักกฎหมายมหาชนทาง
เศรษฐกิจมาใช้ในกิจการพลังงานไฟฟ้า ก็เพื่อแทรกแซงและควบคุมระบบตลาดที่ไม่มีประสิทธิภาพให้ดำเนินไป
อย่างถูกต้องเหมาะสม เนื่องจากกิจการพลังงานไฟฟ้าบางส่วนเป็นกิจการที่มีลักษณะผูกขาดโดยธรรมชาติ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบส่งและระบบจำหน่ายไฟฟ้า รัฐจึงจำเป็นต้องบังคับใช้
กฎหมายเพื่อกำกับดูแลทางเศรษฐกิจกับกิจการลักษณะดังกล่าว ด้วยเหตุผลอย่างน้อย 3 ประการสำคัญดังนี้  
[16] 

ประการแรก เนื่องจากกิจการพลังงานไฟฟ้ามีลักษณะเป็นกิจการที่มีการผูกขาดและลักษณะสินค้า
ไม่สามารถทดแทนได้ด้วยสินค้าของผู้ประกอบการรายอื่น จึงทำให้ผู้ประกอบการสามารถกำหนดทิศทาง
ปริมาณและราคาของสินค้าได้จนอาจนำมาซึ่งการใช้อำนาจผูกขาดหรือใช้อำนาจเหนือตลาดอย่างไม่เป็นธรรม 
รัฐจึงต้องออกกฎเกณฑ์เพื ่อกำหนดขอบเขตในการดำเนินกิจการพลังงานไฟฟ้าเพื่อควบคุมราคา (Price 
Control) อันเป็นการป้องกันการใช้อำนาจผูกขาดได้ 

ประการที่สอง เนื่องจากกิจการพลังงานไฟฟ้าเป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะซึ่งผู้ประกอบการ
สามารถกำหนดราคาได้ กล่าวคือ ผู้ขายอาจเลือกที่จะขึ้นราคาขายกับผู้ซื้อที่มีความสามารถในการรับซื้อใน
ราคาสูงและอาจลดราคาให้ต่ำลงสำหรับกลุ่มที่มีแนวโน้มที่จะเลิกใช้สินค้าและบริการ การเข้ามากำกับดูแลของ
รัฐจึงมีผลเป็นการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้านราคาได้ (Price Discrimination) 

ประการที่สาม เนื่องจากกิจการพลังงานไฟฟ้าเป็นกิจการผูกขาดที่ผู ้บริโภคไม่มีทางเลือกที่จะ
เปลี่ยนไปใช้บริการขององค์กรอื่นได้ จึงไม่อาจตอบโต้หากผู้ประกอบการให้สินค้าและบริการที่ ไม่เป็นธรรม
หรือไม่มีประสิทธิภาพ การเข้ามากำกับดูแลทางเศรษฐกิจของรัฐจะมีผลทำให้กิจการพลังงานไฟฟ้าอยู่ภายใต้
กฎเกณฑ์ที่กำหนดให้ผู้ประกอบการชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้บริโภคเพื่อทดแทนกลไกในตลาดแข่งขันซึ่งก่อให้เกิด
ความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภค (Fairness)  

กล่าวได้ว่า หลักการกำกับดูแลทางเศรษฐกิจน้ีมีวัตถุประสงค์สำคัญ ดังต่อไปน้ี [17] 

(1) เพื่อยืนยันถึงหลักการว่ารัฐย่อมมีความผูกพันต่อการสร้างเสถียรภาพและกฎเกณฑ์ที่สามารถ
คาดหมายได้สำหรับการเอื้ออำนวยให้เกิดการลงทุนในกิจการพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐาน
ของความยั่งยืน 

(2) เพื่อกำหนดโครงสร้างถึงบทบาทของรัฐในฐานะของการเป็นผู้กำกับดูแล (Regulators) และ
ในฐานะเป็นผู้ประกอบการ (Producers) ในกิจการพลังงานไฟฟ้า 
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(3) เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์สำคัญในอันจะไปสู่ความสำเร็จของการดำเนินงานในกิจการพลังงาน
ไฟฟ้าของรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎเกณฑ์ในการควบคุมทางเศรษฐกิจเพื่อเสนอต่อผู้มีอำนาจกำหนดนโยบาย
ในการพัฒนาของประเทศ 

จากเหตุผลและความจำเป็นในการกำกับดูแลกิจการพลังงานไฟฟ้าในทางเศรษฐกิจข้างต้น 
สามารถจำแนกวิธีการกำกับดูแลกิจการพลังงานไฟฟ้าออกได้เป็น 5 ลักษณะ [18] ได้แก่  

1. การควบคุมราคา (Price Control)  

การควบคุมราคาจะถูกนำมาใช้เพื่อควบคุมการมุ่งแสวงหากำไรสูงสุดของผู้ประกอบการที่มี
ลักษณะผูกขาด ซึ่งวิธีการดังกล่าวตั้งอยู ่บนพื้นฐานของแนวคิดเรื ่องความมีประสิทธิภาพในการจัดสรร
ทรัพยากรเพื่อรักษาดุลยภาพของระบบตลาดไว้ ในแง่ของการควบคุมราคาไฟฟ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งการควบคุม
อัตราค่าบริการระบบส่งและระบบจำหน่ายซึ่งเป็นกิจการผูกขาดที่ให้มีการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมที่เป็น
ธรรมแก่ผู้ใช้บริการไม่ให้เกิดการแสวงหากำไรโดยผู้ประกอบการมากจนเกินไป ขณะเดียวกันการกำกับดูแล
ราคาจะต้องคำนึงถึงความอยู่รอดและการส่งเสริมให้มีการพัฒนามาตรฐานและประสิทธิภาพในการให้บริการ
ของผู้ประกอบการด้วย  

หลักการดังกล่าวปรากฏอย่างชัดเจนในพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน  พ.ศ. 
2550 ที่ได้กำหนดให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานโดยความเห็นชอบของ กพช. มีอำนาจกำหนดนโยบาย
และแนวทางการกำหนดอัตราค่าบริการในการประกอบกิจการพลังงานตามมาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ซึ่งภายใต้นโยบายและแนวทางที่ กพช.ให้ความเห็นชอบนั้น กฎหมาย
ฉบับนี้ได้ให้ กกพ. มีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าบริการของผู้รับใบอนุญาตแต่ละประเภท 
โดยมีแนวทางตามมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ดังต่อไปนี้ 1) ควร
สะท้อนถึงต้นทุนที่แท้จริงและคำนึงถึงผลตอบแทนที่เหมาะสมของการลงทุนของการประกอบกิจการพลังงานที่
มีประสิทธิภาพ 2) ควรอยู่ในระดับที่ทำให้มีการจัดหาพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอที่จะตอบสนอง
ความต้องการใช้พลังงานในประเทศ 3) ควรจูงใจให้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพในการประกอบกิจการพลังงาน 
4) คำนึงถึงความเป็นธรรมแก่ทั้งผู้ใช้พลังงานและผู้รับใบอนุญาต 5) คำนึงถึงการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ด้อย
โอกาสหรือการจัดหาไฟฟ้าเพื่อกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค 6) การคำนวณอัตราค่าบริการต้องชัดเจน 
โปร่งใส และต้องประกาศเผยแพร่อัตราค่าบริการ และ 7) ไม่มีการเลือกปฏิบัติต่อผู้ใช้พลังงานหรือผู้ประสงค์จะ
ใช้พลังงานอย่างไม่เป็นธรรม ทั้งนี้ ให้ กกพ. มีหน้าที่กำกับดูแลอัตราค่าบริการที่ผู้รับใบอนุญาตกำหนด ให้
เป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่ได้รับความเห็นชอบตามมาตรา 64 และตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา 65 แห่ง
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ด้วย 

2. การควบคุมการเข้าสู่ตลาดและการออกจากตลาด (Entry and Exit Controls)  

การควบคุมด้วยวิธีการดังกล่าว มีลักษณะเป็นการกำหนดเงื่อนไขของการเข้าสู่หรือออกจาก
ตลาดของผู้ประกอบการ หรือกำหนดคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่ประสงค์จะเข้าสู ่ตลาดในกฎหมาย 
(Qualification) หรือให้อำนาจแก่ผู้กำกับดูแล (Regulator) เป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจว่าเมื่อใดและอย่างไรจึงจะ
สามารถเข้าสู่ตลาดหรือหยุดให้บริการได้ ซึ่งเหตุผลสำคัญเนื่องจากการให้บริการกิจการพลังงานไฟฟ้าต้อง
อาศัยความรู้และความสามารถเฉพาะ ทั้งนี้เพื่อให้การบริการไฟฟ้ามีคุณภาพและได้มาตรฐาน ตลอดจนสร้าง
ความเป็นธรรมกับผู้บริโภค 
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ขณะเดียวกัน การควบคุมอาจเกิดขึ้นได้ในกรณีเป็นการควบคุมดูแลการออกจากตลาดใน
ลักษณะเป็นการควบคุมกำกับดูแลการหยุดให้บริการของผู้ประกอบการ ทั้งนี้เหตุที่ต้องมีการควบคุมดังกล่าวก็
เพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคม เพราะรัฐไม่ควรอนุญาตให้ผู้ประกอบหยุดการให้บริการหรือผลิตสินค้าเพียง
เพราะเหตุผลว่าดำเนินกิจการขาดทุนหรือไม่มีกำไร ทั้งนี้ หากปล่อยให้มีการหยุดกิจการพลังงานไฟฟ้าแล้วอาจ
ก่อให้เกิดปัญหาร้ายแรงแก่สังคมได้ ขณะเดียวกันผู้ประกอบกิจการประเภทอื่นๆ ที่มีความจำเป็นต้องใช้
พลังงานไฟฟ้าเองก็ย่อมต้องการความมั่นใจและเชื่อถือในเสถียรภาพ ตลอดจนความมั่นคงในการดำเนินการ
ให้บริการ ซึ ่งหากผู ้ประกอบกิจการประเภทอื่นไม่มีความมั ่นใจอาจตัดสินใจไม่ลงทุนในกิจการอื ่น ๆ ที่
จำเป็นต้องใช้พลังงานไฟฟ้าและนำไปสู่การสูญเสียในระบบเศรษฐกิจอย่างสมบูรณ์ 

ตัวอย่างของการนำหลักการควบคุมการเข้าสู่ตลาดและการออกจากตลาดมาปรับใช้กับกิจการ
พลังงานไฟฟ้าที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือ การเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าไม่ว่าจะ
เป็นในรูปของ IPPs หรือ SPPs ผลิตไฟฟ้าและเชื่อมต่อเข้ากับระบบส่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตได้โดยรัฐเป็นผู้ให้
ใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าแก่ผู้ประกอบการเอกชนนั้น และอยู่ภายใต้อำนาจกำกับดูแลของ กกพ. 
นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 กำหนดให้การประกอบกิจการ
พลังงานไฟฟ้าไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ ต้องได้รับใบอนุญาตจาก กกพ. ตามมาตรา 47 วรรคหนึ่ง แห่ง
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 

3. การจัดสรรหรือกระจายความมั่งคั่ง (Wealth Allocation) 

การกำกับดูแลของรัฐในลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นเพื่อต้องการเข้ามาจัดสรรความมั่งคั่งหรือ
อำนาจระหว่างผู้ประกอบการและประชาชนผู้บริโภคหรือผู้ใช้บริการ ทั้งนี้เพราะในตลาดที่ไม่มีการควบคุม
กำกับดูแลนั้นย่อมมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดการให้บริการแบบกระจุกตัวโดยมุ่งเน้นให้ บริการแก่กลุ่มผู้บริโภค
เพียงกลุ ่มใดกลุ ่มหนึ ่งโดยเฉพาะผู ้มีอำนาจในการใช้บริการสูง แต่ เนื ่องจากกิจการพลังงานไฟฟ้าเป็น
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชนทุกคน รัฐจึงจำเป็นต้องจัดสรรหรือกระจายความมั่งคั่งเพื่อให้
ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงและได้รับบริการโดยไม่จำเป็นต้องใช้มาตรการด้านภาษีและการคลัง  

ตัวอย่างลักษณะการกำกับดูแลดังกล่าว เช่น ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน 
พ.ศ. 2550 ได้กำหนดให้ กกพ. มีอำนาจในการกำกับดูแลกิจการไฟฟ้า ด้วยการกำกับดูแลให้ผู้รับใบอนุญาตที่
มีระบบโครงข่ายพลังงานและศูนย์ควบคุมระบบโครงข่ายพลังงานต้องประกอบกิจการพลังงานอย่างเป็นธรรม
และจะเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมมิได้ตามมาตรา 80 และมาตรา 87 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 นอกจากนั้น กฎหมายฉบับนี้ยังกำหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
ขึ้นเพื่อเป็นทุนสนับสนุนให้มีการให้บริการไฟฟ้าไปยังท้องที่ต่างๆ อย่างทั่วถึงเพื่อกระจายความเจริญไปสู่
ท้องถิ่น พัฒนาชุมชนในท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า  ส่งเสริมการใช้พลังงาน
หมุนเวียนและเทคโนโลยีในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย โดยคำนึงถึงความ
สมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและสร้างความเป็นธรรม ตามมาตรา 93 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการพลังงาน พ.ศ. 2550  

4. การกำหนดมาตรฐานหรือคุณภาพ (Standard Setting) 

การกำหนดมาตรฐานหรือคุณภาพสินค้าและการให้บริการเกิดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ
เพื่อให้ความคุ้มครองผู้บริโภค อันเน่ืองจากผู้ประกอบกิจการอาจผลิตสินค้าหรือให้บริการที่ไม่มีคุณภาพซึ่งอาจ
เกิดอันตรายแก่ผู้บริโภคหรือผู้ใช้บริการได้ ในแง่ของกิจการพลังงานไฟฟ้ าจะเห็นว่าลักษณะของกิจการไฟฟ้า
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นั้นเป็นสิ่งสาธารณูปโภคที่มีความสำคัญและส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมได้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในกลุ่มผู้ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งต้องการใช้ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง มาตรฐานการให้บริการ
กิจการพลังงานไฟฟ้าจึงเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นมาก ดังจะเห็นได้ว่าภายหลังจากที่มีการเปิดโอกาสให้เอกชน
เข้ามามีบทบาทในการให้บริการ ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์เรื่องการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการบริการ
ในกิจการพลังงานไฟฟ้าโดยอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ที่กำหนดให้ 
กกพ. มีอำนาจในการกำกับดูแลกิจการไฟฟ้า ด้วยการกำหนดมาตรฐานและความปลอดภัยในการประกอบ
กิจการพลังงานไฟฟ้า และออกระเบียบกำหนดให้การประกอบกิจการพลังงาน ต้องเป็นไปตามมาตรฐานทาง
วิศวกรรมและมีความปลอดภัย ตามมาตรา 74 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 
อย่างไรก็ตาม หากการประกอบกิจการพลังงานของผู้รับใบอนุญาตไม่เป็นไปตามระเบียบตามที่ได้กำหนดไว้  
กกพ. ย่อมมีอำนาจสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตปรับปรุงหรือแก้ไขให้ถูกต้องได้ 

5. การใช้ภาษีและสิ่งจูงใจอื่นๆ ทางเศรษฐศาสตร์(Taxes and Other Economic Incentives)  

ในการกำกับดูแลทางเศรษฐกิจนั ้น รัฐอาจใช้มาตรฐานทางภาษีและสิ่งจูงใจอื่น ๆ ในทาง
เศรษฐศาสตร์เพื่อจูงใจให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามที่รัฐมุ่งประสงค์ได้ เช่น การกำหนดประเภทเทคโนโลยีที่
ช่วยลดมลพิษด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งหากผู้ประกอบการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวรัฐจะสนับสนุนให้มีการลดภาษีใน
อัตราก้าวหน้า เป็นต้น  

10.3.2 แนวความคิดในการกำกับดูแลกิจการไฟฟ้าของโครงสร้างตลาดอุตสาหกรรมไฟฟ้าในประเทศไทย 

แต่เดิมนั้น การดำเนินกิจการพลังงานไฟฟ้าอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐอย่างเข้มงวดโดยกฎหมาย 
รวมถึงองค์กรซึ่งได้รับมอบอำนาจให้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล เนื่องจากตั้งอยู่บนพื้นฐานของแนว คิดที่ว่า
กิจการพลังงานไฟฟ้าเป็นกิจการผูกขาดโดยธรรมชาติ (Natural Monopoly) อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันแนวคิด
ดังกล่าวได้เปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านพลังงานที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ทำให้เกิดแนวคิดเกี่ยวกับการปฏิรูปเรื่องการกำกับดูแล (Regulatory Reform) โดยสนับสนุนให้มีการแข่งขัน
ทางเศรษฐกิจอย่างเป็นธรรม (Fair Competition) และลดบทบาทการควบคุมจากภาครัฐ รวมถึงสนับสนุนให้
มีผู้ประกอบกิจการพลังงานไฟฟ้าที่มาจากภาคเอกชนเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ดี การลดบทบาทของภาครัฐเป็นการลด
บทบาทในการกำกับดูแลกิจการบางส่วนที่สามารถปล่อยให้เป็นไปตามระบบกลไกทางเศรษฐกิจและคงไว้หรือ
เพิ่มการกำกับดูแลในส่วนที่มีความจำเป็นเท่าน้ัน  

เนื่องจากกิจการพลังงานไฟฟ้าถือเป็นกิจการสาธารณูปโภคที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจและ
สังคมอันส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศ ลักษณะการดำเนินกิจการพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยสามารถ
แบ่งออกได้เป็น 4 ส่วน [19]ได้แก่ ระบบผลิต (Generation) ระบบส่ง (Transmission) ระบบจำหน่าย 
(Distribution) และกิจการค้าปลีก (Retail) ทั้งนี้ การแบ่งลักษณะการดำเนินกิจการพลังงานไฟฟ้าดังกล่าวมี
ความสัมพันธ์ต่อการเข้ามามีบทบาทกำกับดูแลจากภาครัฐ และระดับความเข้มข้นแตกต่างกันไปตามโครงสร้าง
ตลาดอุตสาหกรรมไฟฟ้าซึ่งแบ่งออกได้เป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ โครงสร้างตลาดของกิจการไฟฟ้าแบบรวมตัวกัน
ตามแนวดิ ่ง (Vertically Integrated Structure) และแบบกระจายตัวออกตามแนวดิ ่ง (Vertically de-
Integrated Structure) 
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รูปแบบที่หนึ่ง โครงสร้างตลาดของกิจการไฟฟ้าแบบรวมตัวกันตามแนวดิ่ง (Vertically Integrated 
Structure) ซึ่งมีลักษณะเป็นโครงสร้างที่เริ่มต้นตั้งแต่กิจการผลิตขั้นต้นไปตลอดสายจนถึงผู้บริโภคขั้นสุดท้าย
และอยู่ภายใต้การดำเนินงานของเจ้าของรายเดียวกัน ทั้งนี้ ผู้เป็นเจ้าของกิจการนั้นอาจะเป็นภาครัฐ หรือ
เอกชนภายในท้องถิ่นก็ได้ ตัวอย่างเช่น การดำเนินกิจการพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทยซึ่งดำเนินการโดย
รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าทั้งสามแห่ง ได้แก่ กฟผ. ซึ่งจัดตั้งตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
พ.ศ. 2511 กฟน. ซึ่งจัดตั้งตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2501 และกฟภ. ซึ่งจัดตั้งตาม
พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 โดยรัฐวิสาหกิจทั้งสามแห่งนี้จะเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนิน
กิจการไฟฟ้าเริ่มต้นตั้งแต่กิจการผลิตขั้นต้นไปตลอดสายจนถึงผู้บริโภคขั้นสุดท้าย 

รูปแบบที ่สอง โครงสร้างตลาดแบบกระจายตัวออกตามแนวดิ ่ง (Vertically de-Integrated 
Structure) ซึ่งมีลักษณะเป็นโครงสร้างที่มีผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าเอกชนหลายราย และไม่อยู่ภายใต้การ
กำกับดูแลของรัฐ แต่ผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าเอกชนต้องแข่งขันกันเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในการผลิตไฟฟ้าเพื่อ
ส่งต่อให้แก่ลูกค้าในระบบส่งไฟฟ้า อย่างไรก็ดี กิจการเกี่ยวกับระบบส่งไฟฟ้าและการเชื่อมโยงการใช้บริการ
และการปฏิบัติการระบบส่งไฟฟ้า (Grid) เพื่อจัดส่งไฟฟ้าไปให้กับบริษัทที่จำหน่ายยังอยู่ภายใต้การกำกับดูแล
ของรัฐ ในขณะที่กิจการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น กิจการที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งมิเตอร์การเก็บไฟฟ้า ถือเป็น
กิจการที่รัฐเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันโดยเสรีได้ 

จากที่ได้กล่าวมาจึงเห็นได้ว่า กิจการไฟฟ้าเป็นกิจการที่สามารถมีตลาดและมีการแข่งขันได้ในบางส่วน 
ได้แก่ กิจการเกีย่วกับระบบผลิต และระบบจำหน่าย เช่น กิจการด้านขายปลีกไฟฟ้า และกิจการด้านการจัดหา
ไฟฟ้า แต่ในขณะเดียวกันกิจการเกี่ยวกับระบบส่งหรือกระจายไฟฟ้า ถือเป็นกิจการที่มีลักษณะผูกขาดโดย
ธรรมชาติซึ่งหากเปิดโอกาสให้มีผู้ประกอบการหลายรายประกอบกิจการแข่งขันกัน อาจทำให้เกิดความสูญเสีย
ในทางเศรษฐกิจ จึงทำให้ปัจจุบันการกำกับกิจการพลังงานไฟฟ้าแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะคือ  

1. การกำกับดูแลกิจการในส่วนที่จัดให้มีการแข่งขันได้ สำหรับกิจการพลังงานไฟฟ้าที่สามารถอยู่ใน
ตลาดและจัดให้มีการแข่งขันโดยเปิดโอกาสให้เอกชนเป็นผู้ดำเนินการได้นั้น ได้แก่ กิจการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบการผลิตในโครงสร้างตลาดแบบกระจายตัวออกตามแนวดิ่ง และกิจการเสริมอื่นๆ เช่น การติดตั้งมิเตอร์ 
การเก็บบิล ฯลฯ โดยกิจการเหล่านี้รัฐสามารถปล่อยให้ดำเนินการภายใต้เงื่อนไขการแข่งขันโดยสมบูรณ์และไม่
จำเป็นต้องออกกฎเกณฑ์หรือข้อบังคับที่เข้มงวดมากนัก อย่างไรก็ตาม รัฐอาจใช้อำนาจกำกับดูแลเพื่อให้กลไก
ตลาดสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดตามแนวคิดเรื่อง Antitrust Regulation เพื่อป้องกันการ
ผูกขาดของตลาด 

2. การกำกับดูแลกิจการไฟฟ้าในส่วนที่มีลักษณะผูกขาดโดยธรรมชาติ ได้แก่ กิจการในส่วนที่เกี่ยวกับ
ระบบส่งและระบบจำหน่ายไฟฟ้า สำหรับโครงสร้างตลาดแบบกระจายตัวออกตามแนวดิ่งนั้นกิจการเหล่านี้ถือ
เป็นกิจการผูกขาด หากถูกดำเนินการโดยเอกชนหรือรัฐถือหุ้นร่วมกับเอกชน จะทำให้รัฐต้องออกข้อกำหนดใน
การกำกับดูแลอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันมิให้ผู้ประกอบกิจการมีอำนาจเหนือตลาดหรือได้รับประโยชน์เกิน
สมควร 

10.3.3 อำนาจของ กกพ. ในการกำกับดูแลกิจการไฟฟ้า 

การประกาศใช้พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มุ่งเน้นปรับเปลี่ยนการกำกับ
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ดูแลกิจการพลังงานไฟฟ้าในประเทศเป็นสำคัญ เนื่องจากกิจการพลังงานมีความสำคัญต่อโครงสร้างด้านสังคม 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของประเทศ จึงมีความจำเป็นต้องปรับโครงสร้างการบริหารกิจการพลังงานโดยแยก
งานนโยบาย งานกำกับดูแล และการประกอบกิจการพลังงานออกจากกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ชุมชน 
และประชาชนมีส่วนร่วมและมีบทบาทมากขึ้น และให้การประกอบกิจการพลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
มีความมั่นคง มีปริมาณเพียงพอและทั่วถึงในราคาที่เป็นธรรมและมีคุณภาพที่ได้มาตรฐาน ตอบสนองต่อความ
ต้องการภายในประเทศและต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนในด้านสังคมเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ตาม
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ได้กำหนดให้รัฐพึงมีแนวนโยบายพื้นฐานว่าด้วย
กิจการพลังงาน ไว้ดังนี้  

(1) จัดหาพลังงานให้เพียงพอกับความต้องการ มีคุณภาพ มีความมั่นคง และมีระดับราคาที่เหมาะสม
และเป็นธรรม โดยเน้นการใช้ประโยชน์และพัฒนาแหล่งพลังงานหมุนเวียนและพลังงานที่มีอยู่ภายในประเทศ 
เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งลดการพึ่งพา
พลังงานนำเข้าจากต่างประเทศ 

(2) ส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า รวมถึงส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและระบบกระจายศูนย์ในการผลิตไฟฟ้าเพื่อลดการลงทุนในการใช้พลังงาน ลด
ต้นทุนทางด้านเชื้อเพลิงในกิจกรรมการผลิต และลดผลกระทบด้านสุขภาพและผลกระทบข้างเคียงอื่นๆ จาก
การผลิตและใช้พลังงาน รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ 

(3) ส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นและประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการและตรวจสอบการดำเนินงานด้าน
พลังงาน เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดการและกำหนดอัตราค่าบริการเป็นไปด้วยความโปร่งใสโดยมีองค์กรกำกับดูแล
การประกอบกิจการพลังงานทำหน้าที่คุ้มครองผู้ใช้พลังงาน และให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย 

(4) ส่งเสริมสังคมให้มีความรู ้ ความตระหนัก และพฤติกรรมที่ถูกต้องต่อการใช้พลังงานอย่าง
ประหยัด มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า 

(5) สนับสนุนกิจการไฟฟ้าเพื่อสาธารณูปโภคพื้นฐาน การรักษาความมั่นคงและเชื่อถือได้ของระบบ
ไฟฟ้า โดยรัฐจะเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการในกิจการระบบโครงข่ายไฟฟ้า ศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า โรงไฟฟ้า
พลังน้ำ ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นผู้ประกอบกิจการระบบส่งไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวงและ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้ประกอบกิจการระบบจำหน่ายไฟฟ้ารวมทั้งการรักษาสัดส่วนกำลังผลิตไฟฟ้าที่
เหมาะสมของกิจการไฟฟ้าของรัฐ 

ด้วยแนวนโยบายข้างต้น จึงจำเป็นต้องจัดตั้งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานขึ้นเพื่อกำกับดูแล
กิจการพลังงาน โดยกำหนดให้มีหน้าที่ป้องกันการใช้อำนาจผูกขาดโดยมิชอบ ให้การคุ้มครองผู้ใช้พลังงานและ
ผู้ได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการพลังงาน และเพื่อให้คณะกรรมการสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การกำกับดูแลตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ได้กำหนดใหม้ี
องค์กรกำกับดูแลสาขาพลังงานเป็นการเฉพาะ โดยมีคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ “กกพ.” ขึ้นมา
เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลกิจการพลังงาน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ “สำนักงาน 
กกพ.” ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายฉบับนี้ ทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการกำกับกิจการ
พลังงาน [20] 

ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 กำหนดให้มี กกพ. อันประกอบด้ วย 
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ประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการอื่นอีกหกคน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง ทั้งนี้ ให้เลขาธิการ
สำนักงาน กกพ. เป็นเลขานุการคณะกรรมการ ตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
พลังงาน พ.ศ. 2550 โดยมีหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

ก. คณะกรรมการกำกับกจิการพลังงาน 

ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 กำหนดให้มีการแต่งตั้ง กกพ. เพื่อทำ
หน้าที่กำกับดูแลกิจการพลังงาน ป้องกันการใช้อำนาจผูกขาดโดยมิชอบ ตลอดจนให้ความคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน
และผู้ได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการ โดยมีอำนาจหน้าที่สำคัญตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ดังต่อไปน้ี 

(1) กำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงานเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัตินี้
ภายใต้กรอบนโยบายของรัฐ 

(2) ออกประกาศกำหนดประเภทใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน และเสนอการตราพระ
ราชกฤษฎีกาเพื่อกำหนดประเภท ขนาด และลักษณะของกิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบ
อนุญา 

(3) กำหนดมาตรการเพื่อให้เกิดความมั่นคงและเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า 

(4) กำหนดระเบียบและหลักเกณฑ์ในการจัดหาไฟฟ้า และการออกประกาศเชิญชวนการรับซื้อ
ไฟฟ้า รวมทั้งกำกับดูแลขั้นตอนการคัดเลือกให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย 

(5) เสนอความเห็นต่อแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า แผนการลงทุนในกิจการไฟฟ้า แผนการจัดหา
ก๊าซธรรมชาติ และแผนการขยายระบบโครงข่ายพลังงานเพ่ือนำเสนอรัฐมนตรีตามมาตรา 9 (3) 

(6) ตรวจสอบการประกอบกิจการพลังงานของผู้รับใบอนุญาตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
โปร่งใส 

(7) ออกระเบียบหรือประกาศและกำกับดูแลมาตรฐานและคุณภาพในการให้บริการ รวมทั้ง
มาตรการในการคุ้มครองผู้ใช้พลังงานจากการประกอบกิจการพลังงาน 

(8) เสนอข้อบังคับและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงานเจ้าหน้าที่ต่อ
รัฐมนตรีตามมาตรา 9 (10) 

(9) ออกระเบียบหรือประกาศกำหนดนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการมีส่วนได้เสีย
หรือผลประโยชน์ทับซ้อนของกรรมการและพนักงานเจ้าหน้าที่ 

(10) ออกระเบียบหรือประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการนำส่งเงินเข้ากองทุนและ
การใช้จ่ายเงินกองทุนให้สอดคล้องกับนโยบายของ กพช. ตามมาตรา 9 (8) 

(11) ออกคำสั่งและกำหนดค่าปรับทางปกครองตามหมวด ๘ การบังคับทางปกครอง 

(12) เสนอความเห็นหรือให้คำแนะนำต่อรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
พลังงาน 

(13) ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาวิจัยด้านการประกอบกิจการพลังงาน 
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(14) ส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้และความตระหนักทางด้านพลังงาน 

(15) ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบกิจการพลังงาน 

(16) ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ พลังงานหมุนเวียนและพลังงานที่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพในการประกอบกิจการไฟฟ้าและความสมดุลของ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

(17) ประสานงานกับหน่วยงานอื ่นในส่วนที่เกี ่ยวเนื ่องกับการปฏิบัติการตามที่กำหนดไว้ใน
พระราชบัญญัตินี ้

(18) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือที่กฎหมายอื่นกำหนดให้เป็นอำนาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการ 

จากบทบัญญัติในข้างต้น จะเห็นว่า การใช้อำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลของ กกพ. ตามกฎหมาย
ฉบับนี้ มีลักษณะเป็นการกระทำทางปกครองอย่างหนึ่งซึ่งอาจแยกออกได้เป็น 2 ลักษณะ กล่าวคือ  

ลักษณะที่หนึ่ง การใช้อำนาจในลักษณะเป็นการออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือ
ข้อกำหนดใดๆ ที่ใช้บังคับเป็นการทั่วไปนั้น จะมีผลใช้บังคับได้ก็ต่อเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
เท่านั ้น ทั ้งนี ้ก่อนการที่ กกพ. จะดำเนินการออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกำหนดใดซึ่งจะมี
ผลกระทบต่อบุคคล กลุ่มบุคคล หรือผู ้รับใบอนุญาตนั้น กกพ. จะต้องเปิดเผยสาระสำคัญของระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกำหนดนั้น และเปิดโอกาสให้บุคคล กลุ่มบุคคล หรือผู้รับใบอนุญาตที่จะได้รับ
ผลกระทบนั้นแสดงความคิดเห็นหรือให้ข้อมูลต่อ กกพ. เสียก่อน ตามกระบวนการในการรับฟังความเห็นที่ 
กกพ. กำหนด อย่างไรก็ดี ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือมีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาความมั่นคงด้านพลังงาน
ของประเทศหรือเหตุอื่นใดตามที่กำหนดในกฎกระทรวง กกพ. จะไม่ดำเนินการตามที่ได้กล่าวมาก็ได้แต่จะต้อง
รายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 

ลักษณะที่สอง การใช้อำนาจในลักษณะเป็นการออกคำสั่งทางปกครองที่ใช้บังคับเป็นการเฉพาะ
ราย ให้นำกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม ตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 และให้มีผลเมื่อได้แจ้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งคำสั่งทาง
ปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองด้วยเช่นกัน 

ข. สำนักงาน กกพ.  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 กำหนดให้มีสำนักงาน กกพ. เป็น
หน่วยงานของรัฐซึ่งมิได้เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ มีฐานะเป็นนิติ
บุคคลและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการ ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
พลังงาน พ.ศ. 2550 

สำหรับสำนักงาน กกพ. ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายฉบับนี้ ทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการของ 
กกพ. โดยมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกิจการทั่วไปของสำนักงานและมีอำนาจหน้าที่สำคัญตามมาตรา 
31 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ดังนี้  

(1) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ 

(2) รับค่าธรรมเนียมตามที่กำหนดในกฎหมายหรือตามที่คณะกรรมการกำหนด 
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(3) รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประกอบกิจการพลังงาน 

(4) ศึกษารวบรวม วิเคราะห์ และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบกิจการพลังงานสภาพการ
แข่งขันในการประกอบกิจการพลังงาน การพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(5) จัดทำประมาณการรายรับและรายจ่ายของสำนักงานเพื ่อเสนอคณะกรรมการให้ความ
เห็นชอบ 

(6) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย หรือตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น
กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน 

นอกจากนี ้แล้ว สำนักงาน กกพ. ยังมีอำนาจครอบครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้  และจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสำนักงาน ตามระเบียบที่ กกพ. กำหนด ตามมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550  

ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน  

ตามบทบัญญัติมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 กำหนดให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในฐานะเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน 
พ.ศ. 2550 มีอำนาจหน้าที่ในการรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ในการกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงานตาม
พระราชบัญญัติฉบับนี้ ดังต่อไปน้ี  

(1) เสนอนโยบายเกี่ยวกับโครงสร้างกิจการพลังงานต่อคณะรัฐมนตรี 

(2) เสนอนโยบายการจัดหาพลังงาน และนโยบายการกระจายแหล่งและชนิดของเชื้อเพลิงในการ
ผลิตไฟฟ้า เพื่อให้กิจการไฟฟ้ามีประสิทธิภาพและมีความมั่นคงต่อ กพช. 

(3) พิจารณาแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า แผนการลงทุนในกิจการไฟฟ้า แผนการจัดหาก๊าซ
ธรรมชาติ และแผนการขยายระบบโครงข่ายพลังงานซึ่งคณะกรรมการได้ให้ความเห็นตามมาตรา 11 (5) เพื่อ
นำเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ 

(4) เสนอนโยบายในการป้องกันและแก้ไขการขาดแคลนพลังงานต่อ กพช. 

(5) เสนอนโยบาย เป้าหมาย และแนวทางทั่วไปในการประกอบกิจการพลังงานต่อ กพช. 

(6) กำหนดนโยบายมาตรฐานคุณภาพบริการและมาตรฐานในการประกอบกิจการพลังงาน 

(7) กำหนดนโยบายในการจัดให้มีบริการพลังงานอย่างทั่วถึง และให้มีบริการพลังงานสำหรับ
ผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งนโยบายเกี่ยวกับการร้องเรียนของผู้ใช้พลังงาน 

(8) เสนอนโยบายในการนำส่งเงินเข้ากองทุนและการใช้จ่ายเงินกองทุนต่อ กพช. 

(9) พิจารณาแผนการดำเนินงานของ กกพ. และงบประมาณรายจ่ายของสำนักงาน กกพ. เพื่อ
นำเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ 

(10) ให้ความเห็นชอบข้อบังคับและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามที่ กกพ. เสนอตามมาตรา 11 (8) 

(11) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กำหนดในพระราชบัญญัตินี้ 
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ทั้งนี้ การออกกฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกำหนดใดๆ ที่ใช้บังคับเป็นการทั่วไป จะมีผลใช้
บังคับได้ก็ต่อเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเท่านั้น 

10.3.4 การกำกับดูแลกิจการไฟฟ้าของ กกพ.  

พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 กำหนดให้ กกพ. มีอำนาจกำกับดูแลกิจการ
พลังงาน โดยกำหนดให้มีหน้าที่ป้องกันการใช้อำนาจผูกขาดโดยมิชอบ ให้การคุ้มครองผู้ใช้พลังงานและผู้ได้รับ
ผลกระทบจากการประกอบกิจการพลังงาน ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว กฎหมายฉบับนี้จึง
กำหนดให้ กกพ. มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลกิจการพลังงานไฟฟ้า ที่สำคัญดังนี้  

10.3.4.1 การอนุญาตให้ประกอบกิจการไฟฟ้า 

10.3.4.1.1 การกำกับดูแลในขั้นตอนการเข้าสู่การเป็นผู้รับใบอนุญาต 

1. การออกใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 กำหนดให้การประกอบกิจการ
พลังงานไฟฟ้าไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ ต้องได้รับใบอนุญาตจาก กกพ. ตามมาตรา 47 วรรคหนึ่ง แห่ง
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ซึ่งมีหลักเกณฑ์ที่สำคัญ ดังนี้ 

ประเภทและอายุใบอนุญาต  

โดยทั่วไปแล้ว การกำหนดประเภทและอายุใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานไฟฟ้าเป็นไป
ตามประกาศที่ กกพ. ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ การออกประกาศกำหนดประเภทและอายุใบอนุญาตของ กกพ. น้ี
จะต้องมีความสอดคล้องกับขนาดและลักษณะของกิจการพลังงานประเภทต่างๆ โดยให้คำนึงถึงผลกระทบต่อ
ประชาชน ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และการลงทุน รวมถึงลักษณะการแข่งขันของกิจการแต่ละประเภท 
และอาจกำหนดเงื่อนไขเป็นการเฉพาะรายด้วยก็ได้ตามมาตรา 47 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 

สำหรับการประกอบกิจการพลังงานนั้น ให้มีอายุตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต ในกรณีที่มีการ
ขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ผู้รับใบอนุญาตยื่นคำขอก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุเมื่อได้ยื่นคำขอแล้ว ให้ถือว่าผู้ยื่น
คำขอยังคงอยู่ในฐานะผู้รับใบอนุญาตจนกว่าจะได้รับแจ้งคำสั่งไม่อนุญาตใหต้่ออายุใบอนุญาต 

การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาต รวมทั้งอัตราค่าธรรมเนียมการให้ต่ออายุใบอนุญาต
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ กกพ. ประกาศกำหนดตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 

สำหรับประเด็นประเภทและอายุใบอนุญาตนี้ กกพ. ได้ออกประกาศคณะกรรมการกำกับ
กิจการพลังงานเรื่อง การกำหนดประเภทและอายุใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2551 โดยใน
ส่วนของการออกใบอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ้าตามข้อ 4 แห่ง ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการ
พลังงานเรื่อง การกำหนดประเภทและอายุใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2551 ตามประกาศ
ฉบับนี้กำหนดให้ใบอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ้ามี 5 ประเภท ตามข้อ 5 แห่ง ประกาศคณะกรรมการ
กำกับกิจการพลังงานเรื่อง การกำหนดประเภทและอายุใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน  พ.ศ. 2551 
ได้แก่  
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(1) ใบอนญุาตผลิตไฟฟ้า ออกให้แก่ผู้ผลิตไฟฟ้า 

(2) ใบอนุญาตระบบส่งไฟฟ้า ออกให้แก่ผู้ประกอบกิจการระบบส่งไฟฟ้า 

(3) ใบอนุญาตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ออกให้แก่ผู้ประกอบกิจการระบบจำหน่ายไฟฟ้า 

(4) ใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า ออกให้แก่ผู้ประกอบกิจการจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าซึ่ง
มิใช่ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า 

(5) ใบอนุญาตควบคุมระบบไฟฟ้า ออกให้แก่ผู้ประกอบกิจการศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า 

ทั้งนี้ ให้ใบอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ้าทุกประเภทให้มีอายุไม่เกินยี่สิบห้าปีนับแต่วันที่
ออกใบอนุญาต ตามข้อ 6 แห่ง ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเรื่อง การกำหนดประเภทและอายุ
ใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2551 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต 

สำหรับคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต
และการออกใบอนุญาต รวมทั้งอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการ
พลังงาน ให้เป็นไปตามระเบียบที่ กกพ. ได้ประกาศกำหนด ซึ่งต้องสอดคล้องกับแผนตามมาตรา 9 (3) หรือ
นโยบายด้านพลังงานที่คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
พลังงาน พ.ศ. 2550 

ในการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการออกใบอนุญาตนั้น กกพ. จะต้องคำนึงถึง
ความแตกต่างของประเภท ขนาด และลักษณะของกิจการพลังงาน และต้องไม่ทำให้เกิดภาระเกินสมควรแก่
การประกอบกิจการพลังงานของผู้รับใบอนุญาต และไม่เป็นผลให้เกิดการจำกัดการแข่งขัน รวมทั้งต้องให้มีการ
ปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในระหว่างผู้รับใบอนุญาตที่ประกอบกิจการพลังงานในประเภท ขนาด และลักษณะ
เดียวกัน ซึ่งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขดังกล่าว ให้รวมถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่อง ดังต่อไปน้ีด้วย 

(1) สถานที่ตั้งและสภาพแวดล้อมของสถานประกอบกิจการพลังงาน 

(2) มาตรฐานทางวิชาการ วิศวกรรม และความปลอดภัย 

(3) มาตรฐานและคุณภาพการให้บริการ 

(4) อัตราค่าบริการ 

(5) ประสิทธิภาพในการใช้พลังงานและทรัพยากร 

(6) ประสิทธิภาพในการประกอบกิจการพลังงานและการให้บริการ 

(7) ประเภทและชนิดของเชื้อเพลิง รวมถึงข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้พลังงานหมุนเวียน 

(8) กระบวนการและเทคโนโลยีในการประกอบกิจการพลังงาน 

(9) การป้องกันและแก้ไขการขาดแคลนพลังงาน 

(10) การแข่งขันในการประกอบกิจการพลังงาน และการป้องกันการใช้อำนาจผูกขาดในทาง
มิชอบ 
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(11) โครงสร้างการถือหุ้นและความสัมพันธ์กับผู้ประกอบกิจการพลังงานรายอ่ืน 

(12) กระบวนการในการรับฟังความเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย 

(13) มาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อม 

(14) มาตรการในการบรรเทาผลกระทบต่อชุมชนและสภาพแวดล้อมในพื้นที่ใกล้เคียงกับ
สถานประกอบกิจการพลังงาน 

(15) ความสมบูรณ์และครบถ้วนของการรายงานข้อมูลต่อคณะกรรมการ 

ทั้งนี้ กกพ. ได้ดำเนินการออกระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยการขอรับ
ใบอนุญาตและการอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2551 กำหนดคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะ
ประกอบกิจการพลังงาน หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขอรับใบอนุญาต ไว้ดังนี้ 

คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะประกอบกิจการพลังงาน  

ตามข้อ 4 แห่ง ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยการขอรับใบอนุญาตและ
การอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2551 ต้องเป็นบุคคลดังต่อไปน้ี 

(1) เป็นบุคคลธรรมดา โดยต้อง 

(ก) มีสัญชาติไทย 

(ข) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

(ค) มีศักยภาพทางการเงินและทางเทคนิคเพียงพอที่จะก่อสร้างและดำเนินกิจการพลัง
งา 

(ง) ภายในระยะเวลาสามปีย้อนหลังก่อนปีที่ยื่นคำขอจนถึงวันที่ได้รับใบอนุญาตต้องไม่
มีประวัติเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือเป็นบุคคลล้มละลาย 

(จ) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาตในระยะเวลาสองปีก่อนวัน
ขอรับใบอนุญาต 

(ฉ) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับ
ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

(ช) มีกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง หรือสิทธิใช้ประโยชน์ในพื้นที่หรือทรัพย์สินที่ใช้ในการ
ประกอบกิจการ 

(2) เป็นห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจำกัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือเป็นบริษัท
มหาชนจำกัดตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือนิติบุคคลต่างประเทศซึ่งมีสำนักงานสาขาใน
ประเทศไทย โดยต้อง 

(ก) มีศักยภาพทางการเงินและทางเทคนิคเพียงพอที่จะก่อสร้างและดำเนินกิจการ
พลังงาน 

(ข) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาตในระยะเวลาสองปีก่อนวัน
ขอรับใบอนุญาต 
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(ค) ไม่เป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์ตามคำสั่งศาล หรือถูกศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการตาม
กฎหมายว่าด้วยล้มละลาย อันเป็นเหตุให้เจ้าหนี้หรือบุคคลที่สามซึ่งแต่งตั้งโดยเจ้าหนี้ ทำหน้าที่บริหารแทน
กรรมการชุดเดิม หรือเข้าสู่กระบวนการล้มละลายหรือถูกศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย 

(ง) มีกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง หรือสิทธิใช้ประโยชน์ในพื้นที่ หรือทรัพย์สินที่ใช้ใน
การประกอบกิจการ 

(จ) ผู้มีอำนาจทำการแทน ผู้แทนนิตบิุคคล หรือผู้จัดการนิติบุคคล ต้องมีคุณสมบัติตาม 
(1) (ก) (ข) (ง) (จ) และ (ฉ) 

(3) เป็นกระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมาย
จัดตั้งขึ้น 

การประกอบกิจการพลังงานกับการปฏิบัติตามกฎหมายอื่นๆ 

ก่อนการยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน หากผู้ประสงค์จะประกอบกิจการ
พลังงานต้องดำเนินการปลูกสร้างอาคาร หรือตั้งโรงงานเพื่อประกอบกิจการพลังงาน อันต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายที่กำหนดไว้ในมาตรา 48 ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 

“มาตรา 48 ในกรณีที่การปลูกสร้างอาคาร หรือการตั้งโรงงานเพื่อประกอบกิจการพลังงาน
ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยการผังเมื อง หรือ
กฎหมายว่าด้วยการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน ให้การอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นเป็นอำนาจหน้าที่
ของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ โดยคณะกรรมการต้องขอความเห็นจากหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่
ตามกฎหมายต่างๆ ดังกล่าว และหน่วยงานดังกล่าวต้องแจ้งความเห็นพร้อมทั้งจำนวนค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บ
ตามกฎหมายนั้นๆ ให้คณะกรรมการทราบด้วย 

ให้สำนักงานจัดส่งค่าธรรมเนียมที่คณะกรรมการเรียกเก็บตามวรรคหนึ่ง ให้หน่วยงานที่มี
อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายต่างๆ เพื่อดำเนินการต่อไป” 

ให้ผู้ประสงค์จะประกอบกิจการพลังงานยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการ
พิจารณาอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นต่อสำนักงาน หรือสำนักงานประจำเขต แล้วแต่กรณี มาพร้อมกับ
คำขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน 

เอกสารและหลักฐานเพิ่มเติมตามประเภทของกิจการพลังงานที่จะขอรับใบอนุญาต  

ตามระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยการขอรับใบอนุญาตและการอนุญาต
การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2551 กำหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ้าต้องยื่นเอกสาร
และหลักฐานเพิ ่มเติมตามประเภทของกิจการพลังงานที ่จะขอรับใบอนุญาต ตามข้อ 7 แห่งระเบียบ
คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยการขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน  
พ.ศ. 2551 ดังต่อไปนี ้

(ก) ใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า 

1) ข้อเสนอโครงการ ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ผลิตไฟฟ้าที่จะขออนุญาต แผนผัง
แสดงเส้นทางและตำแหน่งที่ตั้งสถานประกอบการ แผนธุรกิจ ทุนสำหรับใช้จ่ายก่อตั้งกิจการและทุนสำหรับ
ดำเนินกิจการต่อไป และวัตถุประสงค์ของการผลิตไฟฟ้า ทั้งนี้ ถ้าเป็นการผลิตเพื่อจำหน่ายให้ผู้รับใบอนุญาต
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การประกอบกิจการไฟฟ้าและผู้ใช้ไฟฟ้า ต้องมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าหรือสัญญาจะซื้อจะขายมาแสดงด้วย 

2) รายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการผลิตไฟฟ้า ชนิดและแหล่งที่มาของพลังงานปริมาณ
การใช้พลังงานต่อปี และเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า 

3) แบบแปลนที ่ใช ้ในการประกอบกิจการไฟฟ้า พร้อมทั ้งรายการคำนวณซึ ่งมี
รายละเอียดเกี่ยวกับแบบแปลนของอาคารโรงไฟฟ้า ผังแสดงที่ตั้งเครื่องจักร พร้อมรายการเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ในโรงไฟฟ้า โดยมีวิศวกรลงนามรับรองตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม 

4) แบบระบบดับเพลิง 

5) แผนปฏิบัติการฉุกเฉิน กรณีเกิดอุบัติเหตุและเพลิงไหม ้

6) แผนผังประกอบกิจการไฟฟ้า ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับแผนที่แสดงลักษณะที่ตั้ง และ
ขอบเขตของโรงผลิตไฟฟ้า แผนผังวงจรไฟฟ้าเส้นเดี่ยว (Single line diagram) แสดงวงจรของระบบผลิต
ไฟฟ้า ระบบป้องกัน และระบบควบคุมไฟฟ้า 

7) สำเนาเอกสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงว่าที่ดินแปลงที่จะก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าไม่ต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง สามารถใช้ประโยชน์เพื่อสร้างโรงไฟฟ้าได้ 

8) เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับโรงไฟฟ้า ซึ่งมีรายละเอียดในเรื่องเหตุผล ความจำเป็นและ
วัตถุประสงค์ของโครงการ สาระสำคัญของโครงการ ผู ้ดำเนินการ สถานที่ที ่จะดำเนินการ ขั ้นตอนและ
ระยะเวลาดำเนินการ ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนและสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งมาตรการป้องกัน แก้ไข เยียวยา 

ในกรณีที่เป็นโครงการหรือกิจการที่ไม่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมให้ปฏิบัติตามประมวลหลักการปฏิบัติที่คณะกรรมการประกาศกำหนด 

ในกรณีที ่เป็นโครงการหรือกิจการที ่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ให้ยื ่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที ่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ผู้ชำนาญการตามมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ. 2535 
เพื่อประกอบการพิจารณา 

ในกรณีที่เป็นโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง 
ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ตามที่กฎหมายกำหนดหรือกำหนดโดย
หน่วยงานผู้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ให้ยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการ
หร ือก ิจการท ี ่อาจก ่อให ้ เก ิดผลกระทบต ่อช ุมชนอย ่างร ุนแรง ท ั ้ งทางด ้านค ุณภาพส ิ ่ งแวดล ้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพที่ผ่านความเห็นชอบหรือผ่านการให้ความเห็นจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการ
ตามมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ. 2535 แล้ว และให้
สำนักงาน กกพ. จัดให้มีการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย 

ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามที่  กกพ. กำหนด ในการจัดให้มี
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียตามที่ได้กล่าวในข้างต้นด้วย 

(ข) ใบอนุญาตระบบส่งไฟฟ้า 
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1) แผนงานเกี่ยวกับการส่งไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าไปยังระบบจำหน่ายไฟฟ้าซึ่งมี
รายละเอียดเกี่ยวกับต้นทุนดำเนินการ สายส่งไฟฟ้า การเช่ือมต่อระบบส่งไฟฟ้า และมาตรฐานด้านเทคนิคและ
ความปลอดภัย 

2) แผนผังแสดงลักษณะทิศทางและแนวเขตของระบบส่งไฟฟ้า 

3) เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับระบบส่งไฟฟ้า ซึ่งมีรายละเอียดในเรื่องเหตุผลความจำเป็น 
และวัตถุประสงค์ของโครงการ สาระสำคัญของโครงการ ผู้ดำเนินการ สถานที่ที่จะดำเนินการ ขั้นตอนและ
ระยะเวลาดำเนินการ ผลผลิตและผลลัพธ์โครงการ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนและสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกัน แก้ไข หรือเยียวยา 

(ค) ใบอนุญาตระบบจำหน่ายไฟฟ้า 

1) แผนงานเกี่ยวกับการนำไฟฟ้าจากระบบส่งไฟฟ้าหรือระบบผลิตไฟฟ้าไปยังผู้ใช้ไฟฟ้า 
ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับต้นทุนดำเนินการ การเชื่อมต่อระบบจำหน่ายไฟฟ้า มาตรฐานด้านเทคนิคและความ
ปลอดภัย ท้องที่ที่จะจำหน่ายไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าที่จะจำหน่าย มาตราส่วนบริเวณที่จะจำหน่ายไฟฟ้า แนว 
จำนวน และขนาด ของสายเมน พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ที่จะกอ่สร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้า 

2) แผนผังแสดงลักษณะทิศทางและแนวเขตของระบบจำหน่ายไฟฟ้า 

3) หนังสือยินยอมให้ใช้หรือเชื่อมต่อระบบโครงข่ายพลังงานกับผู้รับใบอนุญาตรายอื่น 
หากต้องมีการเช่ือมต่อระบบโครงข่ายพลังงานกับผู้รับใบอนุญาตรายนั้น 

(ง) ใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า 

1) สำเนาสัญญาเกี่ยวกับการประกอบกิจการจำหน่ายไฟฟ้า รวมทั้งสำเนาสัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้ากับลูกค้าที่จำหน่ายไฟฟ้าทุกราย ยกเว้นการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ยื่นลักษณะของ
ต้นแบบสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและจำนวนลูกค้าแต่ละประเภท 

2) แผนงานเกี่ยวกับการจำหน่ายหรือการจัดให้ได้มาซึ่งไฟฟ้า ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
การจำหน่ายหรือการจัดให้ได้มาซึ่งไฟฟ้า 

3) จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า จำนวนหน่วยไฟฟ้าที่ผู้ใช้ไฟฟ้าแต่ละรายต้องการใช้ในแต่ละเดือน 
ประมาณการใช้พลังไฟฟ้าและพลังไฟฟ้าสูงสุดในแต่ละเดือน และจำนวนหน่วยไฟฟ้าที่จะจำหน่าย ยกเว้นการ
ไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้ยื่นข้อมูลดังกล่าวแยกตามกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าแต่ละประเภท 

(จ) ใบอนุญาตควบคุมระบบไฟฟ้า 

4) กระบวนการด้านการผลิตไฟฟ้า ประกอบด้วย แผนการผลิตไฟฟ้าแผนบำรุงรักษา
โรงไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆ แผนปฏิบัติการเชื้อเพลิง แผนการประสานงานด้านปริมาณและการจัดการส่ง
เชื้อเพลิง และสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 

5) เอกสารประกอบในการสั่งเดินเครื่อง ประกอบด้วย มาตรฐานงานควบคุมระบบ
กำลังไฟฟ้า ข้อกำหนดในการควบคุมและใช้ระบบส่ง (grid code) แผนรองรับเหตุฉุกเฉินด้านเชื้อเพลิงและ
ไฟฟ้า และแผนการนำระบบกลับเข้าใช้งานหลังเกิดไฟดับ 

6) ข้อมูลด้านกำลังคน 
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7) เอกสารอ่ืนเกี่ยวกับศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า 

(ฉ) ใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า สำหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้า 

1) แผนงานเกี่ยวกับการจำหน่ายหรือการจัดให้ได้มาซึ่งไฟฟ้า ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
การจำหน่ายหรือการจัดให้ได้มาซึ่งไฟฟ้า 

2) จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า จำนวนหน่วยไฟฟ้าที่ผู้ใช้ไฟฟ้าแต่ละรายต้องการใช้ในแต่ละเดือน 
ปริมาณการใช้พลังไฟฟ้าและพลังไฟฟ้าสูงสุดในแต่ละเดือน และจำนวนหน่วยไฟฟ้าที่จะจำหน่าย ยกเว้นการ
ไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้ยื่นข้อมูลดังกล่าวแยกตามกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าและประเภท 

3) เอกสารเกี่ยวกับต้นทุนการดำเนินการ 

4) เอกสารแสดงรายละเอียดการเชื่อมต่อระบบจำหน่ายไฟฟ้า 

5) เอกสารแสดงมาตรฐานด้านเทคนิคและความปลอดภัย 

6) หนังสือยินยอมให้เชื่อมต่อระบบโครงข่ายพลังงานกับผู้รับใบอนุญาตรายอื่น 

7) เอกสารและหลักฐานอื่นตามแบบที่เลขาธิการกำหนด 

เมื ่อ กกพ. ได้ร ับคำขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน เอกสารหลักฐาน
ประกอบการขอรับใบอนุญาต และความเห็นของสำนักงาน กกพ. ให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาคำ
ขอรับใบอนุญาตให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นของสำนักงาน ตามข้อ 9 แห่งระเบียบ
คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยการขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน  
พ.ศ. 2551 ทั้งนี้ ในการพิจารณาออกใบอนุญาต กกพ. ต้องคำนึงถึงเรื่องดังต่อไปน้ี  

(1) ประโยชน์ต่อผู้บริโภค ผู้ใช้บริการ อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ ความมั่นคงของรัฐ และ
ประโยชน์สาธารณะอื่น ตลอดจนการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 

(2) ศักยภาพด้านการเงินและความสามารถในการบริหารจัดการที่จะทำ ให้กิจการมีความ
มั่นคงและดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง 

(3) ความเหมาะสมและสอดคล้องกับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า แผนการลงทุนในกิจการ
ไฟฟ้า แผนการจัดหาก๊าซธรรมชาติ และแผนการขยายระบบโครงข่ายพลังงาน แล้วแต่กรณี 

(4) ศักยภาพในการจัดหาแหล่งเงินทุนมารองรับการดำเนินการตามแผนการลงทุนทั้งใน
ภาวะปกติ และในภาวะที่อาจเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด 

(5) แผนการด้านเทคนิคที่มีความสมเหตุสมผล สอดรับกับแผนการให้บริการซึ่งจะก่อให้เกิด
การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

(6) มาตรฐานด้านความปลอดภัยและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

ทั้งนี้ คณะกรรมการจะไม่ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตที่มิได้ปฏิบัติตามกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้อง 

เมื่อคณะกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ประกอบกิจการพลังงานแล้ว ให้สำนักงาน กกพ. แจ้ง
ผลการพิจารณาให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบพร้อมทั้งระยะเวลาในการชำระค่าธรรมเนียม ตามข้อ 11 แห่ง
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ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยการขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตการประกอบกิจการ
พลังงาน พ.ศ. 2551 และเมื่อผู้ขอรับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมการประกอบ
กิจการพลังงานให้แก่สำนักงาน กกพ. แล้ว ให้ กกพ. ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาต พร้อมทั้งให้
เปิดเผยรายชื่อผู้รับใบอนุญาตในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักงาน กกพ. ด้วย ตามมาตรา 52 แห่ง
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 

ข้อห้ามเกี่ยวกบัการโอนสิทธิตามใบอนุญาต 

ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 กำหนดห้ามมิให้ผู้ประกอบ
กิจการพลังงานไฟฟ้าโอนสิทธิตามอนุญาตให้แก่บุคคลอื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบ
จาก กกพ. ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกำหนด ตามมาตรา 55 แห่ง
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 

อนึ่ง ในการออกใบอนุญาตนั้น ให้ กกพ. กำหนดเงื่อนไขในใบอนุญาตดังต่อไปนี้ให้ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตต้องปฏิบัต ิ

(1) ประกอบกิจการพลังงานด้วยตนเอง เว้นแต่เป็นการโอนสิทธิที่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตามมาตรา 55 

(2) ดำเนินกิจการและดูแลรักษากิจการให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด 

(3) เงื่อนไขในเรื่องการกำหนดอัตราค่าบริการ การบำรุงรักษาสถานที่และเครื่องอุปกรณ์
มาตรฐานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม การแจ้งหรือส่งข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบกิจการพลังงาน หรือ
เงื่อนไขอื่นเกี่ยวกับการประกอบกิจการพลังงาน ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการกำหนด 

การออกคำสั่งให้หยุด หรือระงับการประกอบกิจการพลังงานที่ไม่ได้รับอนุญาต 

ในกรณีที่มีการประกอบกิจการพลังงานซึ่งการประกอบกิจการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นผู้ประกอบ
กิจการพลังงานที่ต้องได้รับใบอนุญาตแต่ยังไม่ได้รับใบอนุญาต ให้  กกพ. มีอำนาจออกคำสั่งให้ผู้ประกอบ
กิจการดังกล่าว หยุด หรือระงับการประกอบกิจการพลังงานหรือปลดการเชื่อมต่อออกจากระบบโครงข่าย
พลังงาน ซึ่งเมื่อ กกพ. มีคำสั่งแล้ว หากผู้ประกอบกิจการมิได้ดำเนินการตามคำสั่ง ให้  กกพ. มีอำนาจสั่งให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของคำสั่งได้ ทั้งนี้ให้ผู้ประกอบกิจการ
ชำระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงให้แก่สำนักงาน กกพ. ด้วย ตามมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 

2. กิจการพลังงานไฟฟ้าที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาต 

ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ได้ให้อำนาจแก่ กกพ. อาจเสนอ
ให้คณะรัฐมนตรีตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อกำหนดประเภท ขนาด และลักษณะของกิจการพลังงานที่ได้รับการ
ยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตก็ได้ ตามมาตรา 47 วรรคสาม ประกอบมาตรา 9 (2) แห่งพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 แต่เพื่อประโยชน์ในการรวบรวมข้อมูลสถิติ กกพ. อาจประกาศกำหนดให้
กิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาต เป็นกิจการที่ต้องมาแจ้งต่อสำนักงานก็ได้ ตามมาตรา 
47 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 

ด้วยเหตุนี้ กกพ. จึงได้ออกประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การกำหนดให้
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กิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตเป็นกิจการที่ต้องแจ้ง  พ.ศ. 2551 ซึ่งประกาศใช้เมื่อ
วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2552 โดยประกาศฉบับนี้มีสาระสำคัญว่า ให้กิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้นไม่ ต้อง
ขอรับใบอนุญาตตามมาตรา 47 วรรคสาม เป็นกิจการที่ต้องแจ้งต่อสำนักงานตามข้อ 3 วรรคหนึ่ง ของประกาศ
คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การกำหนดให้กิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับ
ใบอนุญาตเป็นกิจการที่ต้องแจ้ง พ.ศ. 2551 ซึ่งผู้ประกอบกิจการพลังงานไฟฟ้าที่ได้รับการเว้นไม่ต้องขอรับ
ใบอนุญาตต้องมาแจ้งที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการพลังงานภายใน 60 วันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาที่
ออกตามมาตรา 47 วรรคสามมีผลใช้บังคับตามข้อ 3 วรรคสอง ของประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการ
พลังงาน เรื่อง การกำหนดให้กิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตเป็นกิจการที่ต้องแจ้ง 
พ.ศ. 2551 โดยผู้ประกอบกิจการพลังงานไฟฟ้าต้องมาแจ้งรายละเอียดตามข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ
กำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การกำหนดให้กิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตเป็นกิจการ
ที่ต้องแจ้ง พ.ศ. 2551 ด้วยเอกสารหรือหลักฐานดังนี้ 

(1) ชื่อ สัญชาติ ถิ่นที่อยู่ของเจ้าของกิจการพลังงาน 
(2) ที่ตั้งของสถานประกอบกิจการพลังงาน 
(3) ประเภทและขนาดของกิจการพลังงาน 
(4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้ง และหนังสือมอบฉันทะในกรณีที่ผู้แจ้งมิใช่

เจ้าของกิจการพลังงาน พร้อมทั้งสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ 
(5) เอกสารอ่ืนตามที่เลขาธิการกำหนด 

สำหรับสถานที่ในการจดแจ้งนั้น หากกรณีเป็นกิจการพลังงานที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ให้ยื่น ณ สำนักงาน กกพ. และหากกรณีเป็นกิจการพลังงานที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร 
ให้ยื่น ณ สำนักงานประจำเขต อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบกิจการพลังงานไฟฟ้าอาจยื่นการจดแจ้งผ่านทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับหรือผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักงานก็ได้ ทั้งนี้ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และแบบที่เลขาธิการกำหนด ตามข้อ 5 ของประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การ
กำหนดให้กิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตเป็นกิจการที่ต้องแจ้ง พ.ศ. 2551 

ทั้งนี้ เมื่อสำนักงาน กกพ. ได้รับการแจ้งแล้ว ให้ออกหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้แจ้งด้วย ตามข้อ 
6 ของประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การกำหนดให้กิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้นไม่
ต้องขอรับใบอนุญาตเป็นกิจการที่ต้องแจ้ง พ.ศ. 2551 ซึ่งแบบของการแจ้ง หลักฐานของการแจ้ง ตลอดจนการ
เปลี่ยนแปลงรายการหลักฐานการแจ้งนั้น ให้เป็นไปตามแบบที่เลขาธิการกำหนดตามข้อ 8 ของประกาศ
คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การกำหนดให้กิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับ
ใบอนุญาตเป็นกิจการที่ต้องแจ้ง พ.ศ. 2551 

ต่อมา คณะรัฐมนตรีได้ตราพระราชกฤษฎีกากำหนดประเภท ขนาด และลักษณะของกิจการ
พลังงานที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2552 โดยมาตรา 3 ได้
กำหนดประเภท ขนาด และลักษณะของกิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตการประกอบ
กิจการพลังงาน มีดังต่อไปน้ี 

(1) กิจการผลิตไฟฟ้าที่มีกำลังการผลิตรวมของแต่ละแหล่งผลิตต่ำกว่าหนึ่ งพันกิโลโวลต์
แอมแปร์ 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษารูปแบบและการศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ Peer to Peer (P2P) 

 

หน้าที่ 10-33 
 

(2) กิจการระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่ผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าตาม (1) นำไฟฟ้าที่ได้จากการ
ผลิตไปใช้ในกิจการของตนเอง 

(3) กิจการจำหน่ายไฟฟ้าที่มีขนาดการจำหน่ายไฟฟ้าต่ำกว่าหนึ่งพันกิโลโวลต์แอมแปร์ โดย
ผ่านระบบจำหน่ายไฟฟ้า 

(4) กิจการศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าซึ่งโดยปกติไม่มีหน้าที่สั่งการด้านการผลิตไฟฟ้าโดยตรง 

(5) กิจการเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซที่มีปริมาณการเก็บ
รักษาก๊าซธรรมชาติเหลวรวมของแต่ละแหล่งเก็บรักษาต่ำกว่าห้าหมื่นลิตร 

มีข้อสังเกตว่า แม้การประกอบกิจการพลังงานไฟฟ้าในข้างต้นจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับ
ใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานไฟฟ้าก็ตาม แต่กฎหมายยังคงกำหนดให้  กกพ. มีอำนาจกำกับดูแลผู้
ประกอบกิจการพลังงานไฟฟ้าในกลุ่มดังกล่าวก่อนเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการกิจการพลังงานในลักษณะของ 
“การจดแจ้ง” ซึ่งถือเป็นรูปแบบหนึ่งของการกำกับดูแลที่กฎหมายฉบับนี้มอบหมายให้เป็นอำนาจหน้าที่ของ  
กกพ. ต้องปฏิบัติตามมาตรา 47 วรรคสี่ กล่าวคือ ผู้ประกอบกิจการพลังงานไฟฟ้าในกลุ่มที่ได้รับการยกเว้นไม่
ต้องขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานไฟฟ้ายังคงมีหน้าที่ต้องแจ้งข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการประกอบ
กิจการพลังงานดังกล่าวให้แก่ กกพ. ได้ทราบก่อนดำเนินกิจการพลังงานไฟฟ้า ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการ
รวบรวมข้อมูลสถิติสำหรับการกำกับดูแลเกี่ยวกับการประกอบกิจการพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย 

10.3.4.1.2 การกำกับดูแลในขั้นตอนการประกอบกิจการพลังงานไฟฟ้าของผู้รับใบอนุญาต 

1. การกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ต้องแจ้งเมื่อประสงค์จะเริ่มประกอบกิจการไฟฟ้า 

เมื ่อผู ้รับใบอนุญาตประสงค์จะเริ ่มประกอบกิจการไฟฟ้าในส่วนหนึ่งส่วนใดต้องแจ้งให้
สำนักงานทราบก่อนวันเริ่มประกอบกิจการไฟฟ้า ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด 
ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะทดลองเดินเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ก่อนการเริ่มประกอบกิจการไฟฟ้า ผู้รับ
ใบอนุญาตจะต้องดำเนินการแจ้งวัน เวลา และระยะเวลาการทดลองเดินเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ให้ศูนย์ควบคุม
ระบบไฟฟ้าทราบ และศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าต้องแจ้งตอบกำหนดวันและเวลาในการเดินเครื่องที่แน่นอน
ให้แก่ผู้รับใบอนุญาตทราบโดยพลันตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน  พ.ศ. 
2550 

เมื่อผู้ได้รับใบอนุญาตได้เริ่มดำเนินประกอบกิจการพลังงานไฟฟ้าไปแล้ว ก็ต้องดำเนินการ
ประกอบกิจการพลังงานไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง โดยห้ามมิให้ผู้รับใบอนุญาตพักหรือหยุดให้บริการพลังงาน เว้นแต่
จะได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ กกพ. ประกาศกำหนด ตามมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 

2. การกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดทำและส่งข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบกิจการพลังงาน 

ตามกฎหมายฉบับนี้ กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตจัดทำและส่งข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบ
กิจการพลังงานซึ่งอาจรวมถึงบัญชีแสดงฐานะการเงินและงบการเงินให้แก่ กกพ. ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ 
วิธีการและเง่ือนไขที ่กกพ. กำหนด ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการระบบโครงข่ายไฟฟ้ามีศูนย์ควบคุม
ระบบไฟฟ้าด้วย ให้ผู้รับใบอนุญาตแยกบัญชีและงบดุลการประกอบกิจการระบบโครงข่ายไฟฟ้า และศูนย์
ควบคุมระบบไฟฟ้าออกจากการประกอบกิจการประเภทอื่นอย่างชัดเจนตามมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติ
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การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 

3. การออกคำสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต 

ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตขาดคุณสมบัติหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่  กกพ. ประกาศกำหนด
ตามมาตรา 50 นั้น กกพ. อาจสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่  กกพ. 
ประกาศกำหนด ตามมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 

4. การออกคำสั่งให้เพิ่มหรือลดการผลิตหรือจำหน่ายไฟฟ้า 

ในกรณีที่อาจเกิดการขาดแคลนไฟฟ้าเป็นครั้งคราว หรือกรณีจำเป็นที่ต้องสำรองเชื้อเพลิงใน
การผลิตไฟฟ้าเพื่อความมั่นคงหรือประโยชน์ในทางเศรษฐกิจของประเทศ คณะกรรมการโดยความเห็นชอบ
ของรัฐมนตรีมีอำนาจออกคำสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตเพิ่มหรือลดการผลิตหรือการจำหน่ายไฟฟ้าได้ตามมาตรา 57 
แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 

5. การออกคำสั่งให้ปรับปรุงการให้บริการ 

ในกรณีที่ กกพ. เห็นว่าการให้บริการของผู้รับใบอนุญาตอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ระบบ 
เครื่องจักร และอุปกรณ์ของผู้ใช้พลังงานหรือผู้ประกอบกิจการพลังงานรายอื่น  กกพ. ย่อมมีอำนาจสั่งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตปรับปรุงการให้บริการภายในระยะเวลาที่ กกพ. กำหนดได้ตามมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 

6. การออกกฎระเบียบเพื่อควบคุมป้องกันมิได้เกิดการผูกขาด  

ตามกฎหมายฉบับนี้ กำหนดให้ กกพ. มีอำนาจออกระเบียบกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อมิให้มีการ
กระทำการใด อันเป็นการผูกขาด ลดการแข่งขัน หรือจำกัดการแข่งขันในการให้บริการพลั งงาน ตามมาตรา 
60 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 

ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เพื่อมิให้มีการกระทำการใด อันเป็นการ
ผูกขาด ลดการแข่งขัน หรือจำกัดการแข่งขันในการให้บริการพลังงาน ตามที่ กกพ. ได้กำหนดไว้ กกพ. อาจมี
คำสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตหยุดหรือปรับปรุงการกระทำอันเป็นการผูกขาดลดการแข่งขันหรือจำกัดการแข่งขัน  
หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใบอนุญาตได้ ตามมาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 
2550 

10.3.4.1.3 การกำกับดูแลในขั้นตอนการออกจากการเป็นผู้ประกอบกิจการไฟฟ้า 

ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตไม่ประสงค์จะดำเนินการประกอบกิจการไฟฟ้าอีกต่อไป กฎหมายฉบับนี้
กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตที่ประสงค์จะเลิกประกอบกิจการพลังงาน ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สำนักงาน  กกพ. 
ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาที่ กกพ. ประกาศกำหนด ตามมาตรา 
59 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 

อย่างไรก็ตาม หากการเลิกประกอบกิจการพลังงานดังกล่าว จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของ
ระบบพลังงาน และยังไม่มีผู้รับใบอนุญาตรายอื่นเข้าดำเนินการแทน กกพ. มีอำนาจสั่งให้หน่วยงานของรัฐหรือ
เอกชนที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการประกอบกิจการพลังงานเข้าดำเนินการแทนจนกว่าจะมี
ผู้รับใบอนุญาตรายอื่นเข้าดำเนินการแทนหรือคณะกรรมการเห็นว่าควรสั่งเลิกประกอบกิจการพลังงานนั้น โดย
ให้ถือว่าหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เข้าดำเนินการแทนเป็นผู ้รับใบอนุญาตซึ ่งมีสิทธิและหน้าที่ตาม
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พระราชบัญญัตินี้ตามมาตรา 59 วรรคสองและวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน 
พ.ศ. 2550 

สำหรับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เข้าดำเนินการแทนผู้รับใบอนุญาต จะมีสิทธิเข้าไปและใช้
สถานประกอบกิจการพลังงานของผู้รับใบอนุญาตที่เลิกประกอบกิจการพลังงานได้เท่าที่จำเป็น เพื่อให้การ
ให้บริการพลังงานดำเนินต่อไปได้ โดยหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนจะต้องใช้ความระมัดระวังเพื่อสงวนรักษา
ทรัพย์ของผู้รับใบอนุญาตเหมือนเช่นผู้ประกอบกิจการพลังงานหรือผู้มีวิชาชีพเช่นนั้นจะพึงปฏิบัติ และหากเกิด
ความเสียหายแก่ผู้รับใบอนุญาต ให้ผู้รับใบอนุญาตมีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสำหรับความเสียหายนั้น
จากสำนักงานได้ตามหลักเกณฑ์ ว ิธ ีการ และเงื ่อนไขที่  กกพ. กำหนด ตามมาตรา 59 วรรคสี ่ แห่ง
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 

ส่วนการแบ่งรายได้และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาของการดำเนินการแทนระหว่างผู้เข้า
ดำเนินการแทนและผู้รับใบอนุญาตที่เลิกประกอบกิจการพลังงานนั้น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขที่ กกพ. ได้ประกาศกำหนดไว้ ตามมาตรา 59 วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
พลังงาน พ.ศ. 2550 

10.3.4.2 การกำกับดูแลอัตราค่าบริการในการประกอบกิจการพลังงานไฟฟ้า 

ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ได้กำหนดให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พลังงานโดยความเห็นชอบของ กพช. มีอำนาจกำหนดนโยบายและแนวทางการกำหนดอัตราค่าบริการในการ
ประกอบกิจการพลังงานตามมาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 

10.3.4.2.1 การกำหนดหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าบริการของผู้รับใบอนุญาตแต่ละประเภท 

ภายใต้นโยบายและแนวทางที่ กพช. ให้ความเห็นชอบ กฎหมายฉบับนี้ได้ให้ กกพ. มีอำนาจ
กำหนดหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าบริการของผู ้ร ับใบอนุญาตแต่ละประเภท ตามมาตรา 65 แห่ง
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 โดยมีแนวทางดังต่อไปน้ี 

(1) ควรสะท้อนถึงต้นทุนที่แท้จริงและคำนึงถึงผลตอบแทนที่เหมาะสมของการลงทุนของการ
ประกอบกิจการพลังงานที่มีประสิทธิภาพ 

(2) ควรอยู่ในระดับที่ทำให้มีการจัดหาพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอที่จะตอบสนอง
ความต้องการใช้พลังงานในประเทศ 

(3) ควรจูงใจให้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพในการประกอบกิจการพลังงาน 

(4) คำนึงถึงความเป็นธรรมแก่ทั้งผู้ใช้พลังงานและผู้รับใบอนุญาต 

(5) คำนึงถึงการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาสหรือการจัดหาไฟฟ้าเพื่อกระจายความเจริญ
ไปสู่ภูมิภาค 

(6) การคำนวณอัตราค่าบริการต้องชัดเจน โปร่งใส และต้องประกาศเผยแพร่อัตราค่าบริการ 

(7) ไม่มีการเลือกปฏิบัติต่อผู้ใช้พลังงานหรือผู้ประสงค์จะใช้พลังงานอย่างไม่เป็นธรรม 

ทั้งนี้ ให้ กกพ. มีหน้าที่กำกับดูแลอัตราค่าบริการที่ผู้รับใบอนุญาตกำหนด ให้เป็นไปตามนโยบาย
และแนวทางที่ได้รับความเห็นชอบตามมาตรา 64 และตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา 65 
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10.3.4.2.2 การปรับอัตราค่าบริการให้เกิดความเหมาะสม 

ในกรณีที่ กกพ. เห็นว่าอัตราค่าบริการไม่เหมาะสม อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม การลงทุนหรือเทคโนโลยี ให้ กกพ. มีอำนาจ ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ดังต่อไปนี ้

(1) ปรับอัตราค่าบริการ หรือ 

(2) สั่งให้ผู้รับใบอนุญาตปรับอัตราค่าบริการเพื่อเสนอให้  กกพ. ให้ความเห็นชอบ ซึ่งจะต้อง
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน 

ทั้งนี้ การปรับอัตราค่าบริการตามที่ได้กล่าวมาในข้างต้นจะต้องกระทำภายใต้กรอบนโยบายและ
แนวทางที่ได้รับความเห็นชอบตามมาตรา 64 ด้วย 

ในทางกลับกัน หากผู้รับใบอนุญาตเห็นว่าอัตราค่าบริการที่  กกพ. ปรับหรือให้ความเห็นชอบไป
แล้วนั้นไม่เหมาะสมอันเนื่องมาจากมีการเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจ สังคม การลงทุน เทคโนโลยี หรือเหตุอื่น 
ผู้รับใบอนุญาตอาจยื่นคำร้องขอปรับอัตราค่าบริการต่อ กกพ. เพื่อให้ความเห็นชอบได้ และ กกพ. จะต้อง
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน ทั้งนี้ การปรับอัตราค่าบริการ
ต้องกระทำภายใต้กรอบนโยบายและแนวทางที่ได้รับความเห็นชอบตามมาตรา 64 ด้วยเช่นกัน ตามมาตรา 69 
แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ซึ่งเมื่อ กกพ. ให้ความเห็นชอบเช่นไรแล้วผู้รับ
ใบอนุญาตต้องปฏิบัติตาม โดยห้ามมิให้ผู ้ร ับใบอนุญาตเรียกเก็บค่าบริการเกินกว่าอัตราค่าบริการที่
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 

10.3.4.3 การกำหนดมาตรฐานและความปลอดภัยในการประกอบกิจการพลังงานไฟฟ้า 

พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 กำหนดให้ กกพ. มีอำนาจในการกำกับ
ดูแลกิจการไฟฟ้า ด้วยการกำหนดมาตรฐานและความปลอดภัยในการประกอบกิจการพลังงานไฟฟ้า โดยการ
ออกระเบียบกำหนดให้การประกอบกิจการพลังงาน ต้องเป็นไปตามมาตรฐานทางวิศวกรรมและมีความ
ปลอดภัย ซึ่งระเบียบจะต้องกำหนดรายละเอียดดังนี้ 

(1) ไม่สร้างภาระให้แก่ผู้รับใบอนุญาตเกินความจำเป็น 

(2) ไม่เข้มงวดเกินไปในลักษณะที่เป็นการจำกัดหรือกีดกันการแข่งขัน 

(3) ไม่เป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับใบอนุญาตรายหนึ่งรายใด 

(4) มีความโปร่งใส 

ในกรณีที่การประกอบกิจการพลังงานของผู้รับใบอนุญาตไม่เป็นไปตามระเบียบตามที่ได้กล่าวมาใน
ข้างต้น ให้ กกพ. มีอำนาจสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตปรับปรุงหรือแก้ไขให้ถูกต้องได้ 

ด้วยเหตุนี้ ผู้รับใบอนุญาตจะต้องบำรุงรักษา ซ่อมแซม และแก้ไขปรับปรุงระบบโครงข่ายพลังงาน
อุปกรณ์ หรือเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการประกอบกิจการพลังงานให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี
มาตรฐานตามระเบียบที่ออกตามมาตรา 72 วรรคหนึ่ง ในกรณีที่เกิดความชำรุดเสียหาย ผู้รับใบอนุญาตจะต้อง
ดำเนินการแก้ไขให้สามารถใช้งานได้โดยเร็ว ตามมาตรา 74 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน 
พ.ศ. 2550 
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10.3.4.4 การกำกับดูแลระบบโครงข่ายพลังงานและศูนย์ควบคุมระบบโครงข่ายพลังงาน 

พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 กำหนดให้ กกพ. มีอำนาจในการกำกับ
ดูแลกิจการไฟฟ้า ด้วยการกำกับดูแลให้ผู้รับใบอนุญาตที่มีระบบโครงข่ายพลังงานและศูนย์ควบคุมระบบ
โครงข่ายพลังงานต้องประกอบกิจการพลังงานอย่างเป็นธรรมและจะเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมมิได้ ตาม
มาตรา 80 และมาตรา 87 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน  พ.ศ. 2550 ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี ้

10.3.4.4.1 การกำกับดูแลระบบโครงข่ายพลังงาน 

1. การกำกับดูแลให้ดำเนินการตามที่กำหนดในแผนการขยายระบบโครงข่ายพลังงาน 

ตามกฎหมายฉบับนี้ได้กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตที่มีระบบโครงข่ายพลังงานต้องดำเนินการ
ตามที ่กำหนดในแผนการขยายระบบโครงข่ายพลังงาน ซึ ่งอาจแยกเป็น 2 กรณี ตามมาตรา 79 แห่ง
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 คือ  

(1) ผู้รับใบอนุญาตที่มีระบบโครงข่ายพลังงานซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐตามที่  กกพ. กำหนด 
กรณีนี้กฎหมายกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตที่มีระบบโครงข่ายพลังงานซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐตามที่  กกพ. 
กำหนด จัดทำแผนการขยายระบบโครงข่ายพลังงานเสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 
โดยในการพิจารณาแผนการขยายระบบโครงข่ายพลังงานดังกล่าว ให้ กกพ. ให้ความเห็นประกอบด้วย ในการ
นี้หากแผนดังกล่าวมีผลกระทบต่อส่วนได้เสียสำคัญของประชาชนให้คณะกรรมการจัดให้มีกระบวนการรับฟัง
ความเห็นตามมาตรา 26 ด้วย 

(2) ผู้รับใบอนุญาตที่มีระบบโครงข่ายพลังงานซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐ  กรณีนี้กฎหมาย
กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตที่มีระบบโครงข่ายพลังงานซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐ  จัดทำแผนการขยายระบบ
โครงข่ายพลังงานเพ่ือนำเสนอ กกพ. พิจารณาให้ความเห็นชอบตามขอบเขตและหลักเกณฑ์ที่ กกพ. กำหนด 

2. การกำกับดูแลให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ  

พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตที่มีระบบ
โครงข่ายพลังงานต้องยินยอมให้ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ประกอบกิจการพลังงานรายอื่นใช้หรือเชื่อมต่อระบบ
โครงข่ายพลังงานของตน ทั้งนี้ ตามข้อกำหนดที่ผู้รับใบอนุญาตที่มีระบบโครงข่ายพลังงานประกาศกำหนด โดย
ข้อกำหนดดังกล่าวต้องประกอบด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายพลังงานข้อกำหนดเกี่ยวกับ
การใช้บริการระบบโครงข่ายพลังงาน และข้อกำหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติการระบบโครงข่ายพลังงาน โ ดย
ข้อกำหนดต้องยึดถือหลักการ ตามมาตรา 81 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 
ดังต่อไปนี ้

(1) ไม่กระทบต่อความมั่นคง ความปลอดภัย และคุณภาพของระบบพลังงาน 

(2) ไม่ทำให้ผู้ใช้พลังงานและส่วนรวมเสียประโยชน์ 

(3) ไม่เป็นการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม หรือกีดกันผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ประกอบกิจการ
พลังงานรายอื่น 

(4) ข้อกำหนดทางเทคนิค ณ จุดที่มีการใช้หรือเชื่อมต่อระบบโครงข่ายพลังงานต้องชัดเจนมี
ความเป็นไปได้ในทางเทคนิค และไม่ก่อให้เกิดภาระแก่ผู้ขอใช้หรือเชื่อมต่อระบบโครงข่ายพลังงานเกินสมค 
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(5) มีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ขอใช้หรือเชื่อมต่อระบบโครงข่ายพลังงาน
และผู้ให้ใช้หรือเช่ือมต่อระบบโครงข่ายพลังงานที่ชัดเจน 

(6) ลักษณะอื่นตามที ่กกพ. ประกาศกำหนด 

ทั ้งนี ้ ข้อกำหนดในข้างต้นต้องไม่ทำให้ผู ้ร ับใบอนุญาตที ่มีระบบโครงข่ายพลังงานเสีย
ประโยชน์หรือเกิดความเสียเปรียบในการแข่งขันกับผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ประกอบกิจการพลังงานรายอ่ืน 

ในกรณีที ่คณะกรรมการเห็นว่าข้อกำหนดเกี ่ยวกับการเชื ่อมต่อระบบโครงข่ายพลังงาน 
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้บริการระบบโครงข่ายพลังงาน และข้อกำหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติการระบบโครงข่าย
พลังงานไม่เป็นไปตามหลักการตามมาตรา 81 ให้คณะกรรมการมีอำนาจสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตที่ออกข้อกำหนด
ดังกล่าวแก้ไขหรือปรับปรุงข้อกำหนดให้เป็นไปตามหลักการตามมาตรา 81 ได้  ตามมาตรา 82 แห่ง
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 

นอกจากนี้แล้ว ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ประกอบกิจการพลังงานที่ประสงค์จะใช้หรือ
เชื่อมต่อระบบโครงข่ายพลังงานเห็นว่าข้อกำหนดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายพลังงานข้อกำหนด
เกี่ยวกับการใช้บริการระบบโครงข่ายพลังงาน และข้อกำหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติการระบบโครงข่ายพลังงานไม่
เป็นไปตามหลักการตามมาตรา 81 ให้ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ประกอบกิจการพลังงานยื่นคำร้องต่อ  กกพ. เพื่อ
พิจารณาได้ ซึ่งหาก กกพ. พิจารณาแล้วเห็นว่าข้อกำหนดดังกล่าวไม่เป็นไปตามหลักการตามมาตรา 81 กกพ. 
ย่อมมีอำนาจสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตที่ออกข้อกำหนดแก้ไขหรือปรับปรุงข้อกำหนดให้เป็นไปตามหลักการตาม
มาตรา 81 ได้ ตามมาตรา 83 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 

ในทางกลับกัน หากเป็นกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตที่มีระบบโครงข่ายพลังงานปฏิเสธไม่ให้ใช้หรือ
เชื่อมต่อระบบโครงข่ายพลังงาน ผู้ที่ได้รับการปฏิเสธย่อมมีสิทธิยื่นคำร้องขอให้ กกพ. พิจารณาวินิจฉัยได้ ซึ่ง
เมื่อ กกพ. ได้วินิจฉัยคำร้องดังกล่าวเป็นประการใดแล้ว ให้ผู้เกี่ยวข้องมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยนั้น  
ตามมาตรา 84 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 

10.3.4.4.2 การกำกับดูแลศูนย์ควบคุมระบบโครงข่ายพลังงาน  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตที่มีศูนย์
ควบคุมระบบโครงข่ายพลังงานมีหน้าที่ควบคุมบริหาร และกำกับดูแลให้ระบบพลังงานมีความสมดุล มั่นคง มี
เสถียรภาพ ประสิทธิภาพ และความน่าเชื่อถือ รวมทั้งให้มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการอื่นตามที่ กกพ. กำหนดใน
เงื่อนไขการออกใบอนุญาต ทั้งนี้ผู้รับใบอนุญาตที่มีศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าต้องสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการไฟฟ้าดำเนินการผลิตไฟฟ้าอย่างเป็นธรรมและจะเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมมิได้ ตามมาตรา 87 แห่ง
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ในกรณีที่มีผู้ร้องเรียนต่อ กกพ. ว่า ผู้รับใบอนุญาตที่มี
ศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าดำเนินการฝ่าฝืนมาตรา 87 วรรคสอง ให้  กกพ. วินิจฉัยคำร้องให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องเรียน หาก กกพ. พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้รับใบอนุญาตที่มีศูนย์ควบคุม
ระบบไฟฟ้ากระทำการฝ่าฝืนมาตรา 87 วรรคสองจริง และเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ร้องเรียนใน
เบื้องต้น ให้ กกพ. กำหนดค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายนั้นด้วย ตามมาตรา 87 แห่งพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 

10.3.4.5 การกำกับดูแลมาตรฐานการให้บริการและการให้บริการอย่างทั่วถึง  

พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 กำหนดให้ กกพ. มีหน้าที่กำกับดูแลให้ผู้รบั



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษารูปแบบและการศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ Peer to Peer (P2P) 

 

หน้าที่ 10-39 
 

ใบอนุญาตต้องดำเนินให้บริการพลังงานไฟฟ้าตามมาตรฐานและให้บริการอย่างทั่วถึง กล่าวคือ ผู้รับใบอนุญาต
ต้องจัดให้มีการให้บริการพลังงานตามมาตรฐานที่  กกพ. กำหนด โดยให้รวมถึงมาตรฐานทางวิชาการและ
วิศวกรรม และมาตรฐานคุณภาพการให้บริการในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตไม่สามารถให้บริการได้ตามมาตรฐานที่
กำหนดได้ ผู้รับใบอนุญาตต้องจ่ายเงินชดเชยแก่ผู้ใช้พลังงาน ตามระเบียบที่  กกพ. กำหนด นอกจากนั้น ผู้รับ
ใบอนุญาตต้องรายงานคุณภาพการให้บริการต่อ กกพ. ตามระเบียบที่ กกพ. กำหนดไว้ด้วย ตามมาตรา 89 
แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 

นอกจากนี้ เพื่อให้การบริการพลังงานไฟฟ้าเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน กกพ. ยังมีอำนาจออกประกาศ
กำหนดแบบมาตรฐานของสัญญาเกี่ยวกับการให้บริการพลังงานได้ และจะกำหนดยกเว้นให้สัญญาใดไม่ต้อง
เป็นไปตามแบบมาตรฐานของสัญญาก็ได้เช่นเดียวกัน โดยแบบมาตรฐานของสัญญาเกี่ยวกับการให้บริการ
พลังงานอย่างน้อยจะต้อง 1) มีข้อกำหนดเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับใบอนุญาตและผู้ใช้
พลังงานที่ชัดเจน 2) ไม่มีข้อกำหนดที่เป็นการจำกัดการใช้ประโยชน์ของผู้ใช้พลังงานโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
และ 3) ไม่มีข้อกำหนดที่มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติหรือกีดกันผู้ใช้พลังงานอย่างไม่เป็นธรรม ตามมาตรา 91 
แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ทั้งนี้ เมื่อผู้รับใบอนุญาตได้เข้าทำสัญญาแล้ว 
ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีการเผยแพร่แบบสัญญาการให้บริการพลังงานของตนแก่ผู้ใช้พลังงานตามหลักเกณฑ์
ที่ กกพ. กำหนด โดยจะต้องแสดงไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ที่ทำการของผู้รับใบอนุญาตเพื่อให้ประชาชน
ทั่วไปสามารถตรวจสอบได ้ตามมาตรา 92 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกจิการพลังงาน พ.ศ. 2550 
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10.4 การทบทวนและวิเคราะห์มติ กพช. และมติ กกพ. ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายไฟฟ้าและมี
ผลกระทบต่อโครงสร้างกิจการไฟฟ้าแบบ ESB 

ด้วยสถานการณ์และบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและสังคม จึงทำ
ให้รัฐต้องดำเนินการปรับแนวทางการดำเนินกิจการพลังงานไฟฟ้าเพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
โดยตลอดหลายปีที่ผ่าน ทั้ง กพช และ กกพ. มีมติที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายไฟฟ้าและมีผลกระทบต่อโครงสร้าง
กิจการไฟฟ้าแบบ ESB สถาบันฯ ได้ทบทวนและวิเคราะห์โดยแยกเป็นสองประเด็นหลัก ดังต่อไปนี้  

10.4.1 การผ่อนคลายการซื้อขายไฟฟ้าจากการผูกขาดสู่รูปแบบผู้ซื้อรายเดียว (ESB) 

การปรับโครงสร้างใหม่ของกิจการพลังงานไฟฟ้าจากการผูกขาดในการประกอบกิจการพลังงาน สู่การ
เพิ่มการแข่งขันในการประกอบกิจการพลังงาน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2541 นั้น 
คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่องการแยกกิจการผลิตไฟฟ้า กิจการระบบส่ง และกิจการระบบ
จำหน่ายออกจากกัน โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเป็นการเพิ่มการแข่งขันในการกิจการพลังงานให้มากยิ่งขึ้น 
โดยแยกเอาส่วนของกิจการที่สามารถมีการแข่งขันได้แล้วในขณะนั้น คือ กิจการผลิตไฟฟ้าและกิจการจำหน่าย
ไฟฟ้า ออกจากกิจการที่มีลักษณะผูกขาดคือกิจการระบบส่ง ต่อมา คณะรัฐมนตรีได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 9 
กันยายน พ.ศ. 2546 และมีมติเห็นชอบตามมติ กพช. เมื ่อวันที ่ 1 กันยายน พ.ศ. 2546 ให้ยกเลิกมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 และ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2543 เรื่องการปรับโครงสร้างกิจการ
ไฟฟ้าและการจัดตั้งตลาดกลางซื้อขายไฟฟ้า ทั้งนี้กระทรวงพลังงานจะนำเสนอโครงสร้างกิจการไฟฟ้าที่
เหมาะสมต่อไป และเห็นชอบในหลักการให้ กฟผ. แปลงสภาพเป็นบริษัททั้งองค์กร โดยใช้พระราชบัญญัติทุน
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 

ในวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 กพช. ได้ประชุมครั้งที่ 3/2546 และมีมติเรื่องการปรับโครงสร้าง
กิจการไฟฟ้าและแนวทางการกำกับดูแล โดยเห็นชอบข้อเสนอการปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าและแนวทางการ
จัดตั ้งองค์กรกำกับดูแลกิจการไฟฟ้าของกระทรวงพลังงานในลักษณะโครงสร้างกิจการไฟฟ้ารูปแบบ 
Enhanced Single Buyer หรือ ESB ดังรูปที่ 10-1 ในหัวข้อ 10.2  

 หลังจากนั้น ในปีพ.ศ. 2550 ประเทศไทยจึงมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
พลังงาน พ.ศ. 2550 ผลจากการดำเนินการทั้งหมดที่กล่าวข้างต้นส่งผลห้โครงสร้างกิจการและการกำกับดูแล
กิจการพลังงานไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงจากเดิมอย่างมาก กล่าวคือ ในส่วนโครงสร้างกิจการ จะมีการกระจายตัว
ออกในแนวดิ่ง (Vertical De-Integrated) ซึ่งจะแยกกิจการผลิตไฟฟ้า กิจการระบบส่ง และกิจการจำหน่าย
ไฟฟ้าออกจากกันอย่างชัดเจน ซึ่งการแยกกิจการในลักษณะดังกล่าวจะทำให้เกิดการแยกกิจการที่สามารถมี
การแข่งขันได้ กล่าวคือ การแยกกิจการผลิตไฟฟ้า กิจการจำหน่ายไฟฟ้า และกิจการค้าปลีกไฟฟ้า ออกจาก
กิจการระบบส่งซึ่งเป็นกิจการที่มีลักษณะผูกขาดโดยธรรมชาติ ส่งผลทำให้เกิดตลาดการแข่งขันในกิจการไฟฟ้า
บางส่วนได้ โดยมีการจัดตั้ง กกพ. ขึ้นเพื่อเป็นองค์กรกำกับดูแลกิจการพลังงาน โดยกำหนดให้มีหน้าที่ป้องกัน
การใช้อำนาจผูกขาดโดยมิชอบ ให้การคุ้มครองผู้ใช้พลังงานและผู้ได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการ
พลังงาน และมีสำนักงาน กกพ. ขึ้นเป็นหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคล ทำหน้าที่เป็นสำนักงาน
เลขานุการของคณะกรรมการ  
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10.4.2 การเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมด้านกำลังการผลิตไฟฟ้า โดยการกำหนดนโยบาย
การรับซื้อไฟฟ้าจากภาคเอกชน 

10.4.2.1 ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer หรือ SPP) 

วัตถุประสงค์สำคัญในการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตรายเล็ก นี้ก็เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐในการ
ลงทุนส่วนผลิต และส่วนจำหน่ายไฟฟ้า โดยส่งเสริมให้ผู้ผลิตรายเล็กมีส่วนร่วมและส่งเสริมให้มีการใช้วัตถุดิบ
พลอยได้หรือวัสดุเหลือใช้ในการผลิตพลังงานซึ่งมีราคาต่ำ 

ในวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2535 คณะรัฐมนตรีจึงให้ความเห็นชอบตามมติของ กพช. เมื่อวันที่ 12 
มีนาคม พ.ศ. 2535 เรื่องระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตรายเล็ก โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดให้ 
กฟผ. รับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตรายเล็กแต่ละราย ภายใต้เงื่อนไขและหลักเกณฑ์การรับซื้อไฟฟ้าไว้หลายประการ 
เช่น กำหนดปริมาณพลังไฟฟ้ารับซื้อจากผู้ผลิตรายเล็กให้ไม่เกิน 60 เมกะวัตต์ ณ จุดเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า และ
กำหนดหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาที่เรียกว่า ค่าใช้จ่ายที่หลีกเลี่ยงได้ (Avoided Cost) หรือหลักเกณฑ์
สำหรับค่าใช้จ่ายที่ กฟผ. สามารถลดได้หรือหลีกเลี่ยงได้จากการไม่ต้องผลิตไฟฟ้าในส่วนที่ผู้ผลิตรายเล็ กผลิต
ไฟฟ้าให้กับ กฟผ. นอกจากนี้ราคารับซื้อไฟฟ้าที่กำหนดยังมีหลายระดับ โดยผู้ผลิตรายเล็กที่สามารถผลิตไฟฟ้า
ให้กับ กฟผ. เป็นระยะเวลาที่ยาวนานและมั่นคงก็จะได้ราคารับซื้อไฟฟ้าที่สูงกว่าผู้ผลิตรายเล็กที่ผลิตไฟฟ้า
ให้กับ กฟผ. ในระยะเวลาที่สั้นกว่า 

จากทางปฏิบัติพบว่า ผู้ผลิตรายเล็กได้มีการยื่นข้อเสนอขายไฟฟ้าเกินกว่าปริมาณที่ประกาศรับซื้อ 
โดยในขณะนั้นมีผู้ผลิตรายเล็กยื่นข้อเสนอขายไฟฟ้าต่อ กฟผ. เป็นจำนวนถึง 1,444 เมกะวัตต์ สูงกว่าปริมาณที่ 
กฟผ. ประกาศรับซื้อ ซึ่งมีจำนวน 300 เมกะวัตต์ จะเห็นว่า แม้ความต้องการพลังงาน ไฟฟ้าของประเทศจะ
เพิ่มขึ้นสูงมากและการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตรายเล็กเป็นแนวทางหนึ่งในการจัดหาไฟฟ้าเพื่อสนองตอบต่อ
ความต้องการที่เพิ่มขึ้นและเป็นการผลิตไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเช่นกัน แต่อย่างไรก็ตาม หากปริมาณ
การรับซื้อจากผู้ผลิตรายเล็กมีสัดส่วนที่สูงเกินไป จะทำให้มีผลต่อการควบคุมระบบผลิตไฟฟ้าและกำลังการ
ผลิตสำรองอันจะส่งผลกระทบ ต่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้าโดยรวม ปริมาณการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตราย
เล็กที่เหมาะสมควรอยู่ในระดับร้อยละ 5 ของความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดของประเทศ  

ด้วยเหตุน้ี กพช. จึงมีมติเกี่ยวกับเกี่ยวกบัการรับซื้อไฟฟ้าจากSPP ดังนี้ 

(1) เห็นชอบในหลักการให้ขยายปริมาณรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตรายเล็ก จาก 300 เมกะวัตต์ เป็น 
1,444 เมกะวัตต์ และมอบหมายให้ กฟผ. ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ  สพช.
จัดทำประกาศการขยายปริมาณพลังไฟฟ้ารับซื้อจากผู้ผลิตรายเล็กและประกาศใช้ต่อไป  

(2) เห็นชอบให้มีการปรับปรุงสูตรปรับอัตราค่าไฟฟ้าที่ กฟผ. รับซื้อจากผู้ผลิตรายเล็ก และ
มอบหมายให้ กฟผ. ร่วมกับ สพช. จัดทำประกาศอัตรารับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตรายเล็กและประกาศใช้ต่อไป 
ทั้งนี ้จะต้องไม่มีการเพิ่มเติมปัจจัยอื่นๆ เข้าไปในสูตรปรับอัตราค่าไฟฟ้าดังกล่าวอีก 

(3) เห็นชอบให้ สพช. และ กฟผ. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การขยายปริมาณการรับซื้อไฟฟ้า 
และเงื่อนไขการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตรายเล็ก ในปริมาณที่เกิน 1,444 เมกะวัตต์ เพื่อรองรับความต้องการพลัง
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ไฟฟ้าของประเทศในอนาคตและนำเสนอ กพช. เพื่อพิจารณาต่อไป 

ในเวลาต่อมา ระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจาก SPP ได้มีการปรับปรุงแก้ไขเป็นระยะเพื่อให้ระเบียบมี
ความเหมาะสมและสามารถนำไปปฏิบัติได้ ตลอดจนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีการ
ปรับปรุงครั้งสำคัญใน พ.ศ. 2540 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 ซึ่งเห็นชอบ
มาตรการในการแก้ไขปัญหาของผู้ผลิตรายเล็ก ได้แก่ การปรับโครงสร้างราคารับซื้อไฟฟ้า และสูตรการปรับค่า
พลังงานไฟฟ้า การปฏิบัติตามบางส่วนของ Grid Code การผ่อนผันคุณสมบัติของ SPP โดยมาตรการดังกล่าว
ได้นำมาปรับปรุงในระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจาก SPP และสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่าง กฟผ. กับ SPP และใช้
ปฏิบัติมาถึงปัจจุบัน 

อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติในช่วงที่ผ่านมา เงื่อนไขในทางปฏิบัติบางประเด็นไม่ได้ระบุไว้ใน ระเบียบ
การรับซื้อไฟฟ้าจาก SPP และสัญญาซื้อขายไฟฟ้า กฟผ. จึงขอปรับปรุงระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจาก SPP โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดระเบียบปฏิบัติตามระเบียบการรับซื้อไฟฟ้า และการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 
ให้ชัดเจนขึ้น ทั้งนี้ การแก้ไขระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจาก SPP ได้กำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับว่า “การแก้ไข
ระเบียบการรบัซื้อไฟฟ้าฯ ทุกครั้งจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาต”ิ 

ด้วยเหตุน้ี ในวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 กพช. ได้มีการประชุมครั้งที่ 3/2546 (ครั้งที่ 95) จึง
มีมติเห็นชอบการแก้ไขระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจาก SPP ใหม่ และมอบหมายให้การไฟฟ้าออกประกาศการรับ
ซื้อไฟฟ้าตามระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตรายเล็ก และจัดทำต้นแบบสัญญาซื้อขายไฟฟ้าตามระเบียบการ
รับซื ้อไฟฟ้าจากผู ้ผลิตรายเล็กฉบับใหม่ ตามแนวทางและหลักการในข้างต้น พร้อมทั ้งมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ ประกอบด้วยผู้แทนจากภาครัฐ และนักวิชาการ เป็นผู้พิจารณาการแก้ไขระเบียบว่าด้วยการ
เดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนานกับระบบของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (SPP Grid Code) และระบบ
ของการไฟฟา้ฝ่ายจำหน่าย 

10.4.2.2 ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (Independent Power Producer หรือ IPP) 

ในวันที ่ 12 กันยายน พ.ศ. 2535 คณะรัฐมนตรีมีมติมติเห็นชอบตามข้อเสนอของสำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (สพช.) เรื่องแนวทางในการดำเนินงานในอนาคตของ กฟผ. ซึ่งได้
กำหนดขั้นตอนและแนวทางในการให้เอกชนมีบทบาทมากขึ้นในกิจการไฟฟ้าในประเทศไทย ให้มีการลงทุน
จากภาคเอกชนในการผลิตไฟฟ้าในรูปของ IPP และจะต้องขายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. 

ต่อมาในวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2536 คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบตามมติของ กพช. โดยได้มีมติ
ในการประชุมครั้งที่ 4/2536 (ครั้งที่ 43) ซึ่งให้ กฟผ. และ สพช. เร่งดำเนินการยกร่างระเบียบการรับซื้อไฟฟ้า
จากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนในรูปของ IPP โดยให้ยึดถือระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจาก SPP เป็นแนวทาง แต่ในขณะที่
กำลังดำเนินการยกร่างระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจาก IPP ถ้ามีผู้ผลิตไฟฟ้าต้องการจำหน่ายไฟฟ้าให้ กฟผ. แต่ไม่
เข้าข่ายตามระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจาก SPP ให้ดำเนินการเจรจาโดยตรงกับ กฟผ. ตามหลักการที่กำหนดขึ้น
เพื ่อยกร่างการรับซื ้อไฟฟ้าจาก IPP เพื ่อให้เป็นไปตามมติ ครม. ดังกล่าว สพช. และ กฟผ. จึงได้ร่าง
แนวนโยบายในการรับซื้อไฟฟ้าจาก IPP เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 โดยสนับสนุนให้เอกชนยื่นข้อเสนอ
ในการขายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. ในลักษณะ “เปิด” (Open Invitation) เพื่อให้มีการแข่งขันอย่างเต็มที่  
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ต่อมาในคราวที่มีการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 คณะรัฐมนตรีได้ให้
ความเห็นชอบอนุมัติตามมติของ กพช. เรื่อง แนวนโยบายในการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตเอกชนในรูปของ IPP 
โดยมติดังกล่าวทำให้ กฟผ. และ สพช. ร่วมกันร่างประกาศรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตเอกชน ผลจากการประชุม
ดังกล่าวทำให้เกิดการลงทุนโดยเอกชนในการผลิตไฟฟ้าในรูปแบบ IPP ซึ่งจะทำหน้าที่ขายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. 
โดยให้ได้รับสิทธิในการผลิตไฟฟ้าภายใต้เงื่อนไขเรื่องวัตถุดิบเดียวกับที่ กฟผ. ได้รับ ทั้งนี้เพื่อให้เอกชนสามารถ
ผลิตไฟฟ้าบนพื้นฐานที่เท่าเทียมกันกับ กฟผ. อันเป็นการขจัดปัญหาเรื่องราคาต้นทุนที่เพ่ิมขึ้นจากการแข่งขันที่
ไม่เท่าเทียมกัน และสอดคล้องกับหลักการไม่เลือกปฏิบัติ (Non-discrimination)  

ในวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 กพช. ได้จัดการประชุมครั้งที่ 3/2539 (ครั้งที่ 57) โดยมีมติ
เห็นชอบในหลักการให้มีการเพิ่มการรับซื้อไฟฟ้าจาก IPP ในช่วง พ.ศ. 2543 ถึง พ.ศ. 2546 จำนวน 1,600 เม
กะวัตต์ โดยคัดเลือกจากโครงการที่ได้ยื่นข้อเสนอต่อ กฟผ. แล้ว ตามประกาศการรับซื้อไฟฟ้าจาก IPP ในรอบ
แรก โดยมอบหมายให้คณะอนุกรรมการประเมินและคัดเลือกข้อเสนอการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน
รับไปดำเนินการต่อไป 

ในวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2550 กพช. ได้จัดการประชุมครั้งที่ 4/2550 (ครั้งที่ 113) โดยมีมติ
เห็นชอบหลักการแนวทางการออกประกาศเชิญชวนรับซื้อไฟฟ้าสำหรับ IPP สำหรับจัดหาไฟฟ้าในช่วง พ.ศ. 
2555- 2557 โดยมีมติสำคัญ ดังนี้  

(1) เห็นชอบในหลักการแนวทางการออกประกาศเชิญชวนรับซื้อไฟฟ้าสำหรับผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน
รายใหญ่ (IPP) สำหรับจัดหาไฟฟ้าในช่วง พ.ศ. 2555-2557 และมอบหมายให้กระทรวงพลังงานโดยสำนักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และคณะอนุกรรมการประเมินและคัดเลือกข้อเสนอการรับซื้อไฟฟ้าจาก
ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน ดำเนินการออกประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้าจาก IPP ต่อไป 

(2) เห็นชอบให้ สนพ. สามารถนำรายได้จากการจำหน่ายเอกสารเชิญชวนรับซื้อไฟฟ้าจาก IPP 
(RFP Package) ค่าธรรมเนียมการประเมินและคัดเลือก (Evaluation Fee) และค่าธรรมเนียมการจัดทำ
สัญญาซื ้อขายไฟฟ้า (Contract Finalization Fee) เพื ่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างที ่ปรึกษาตลอดจน
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประเมินคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอจนลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแล้วเสร็จ และหากมี
รายได้คงเหลือให้นำส่งเป็นรายได้ของแผ่นดิน 

(3) สำหรับแนวทางการออกประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้าจาก IPP รอบใหม่ สำหรับการจัดหา
ไฟฟ้าในช่วง พ.ศ. 2555- 2557 สามารถสรุปได้ดังนี้ 

(3.1) การกำหนดแนวทางการรับซื้อไฟฟ้าจาก IPP รอบใหม่ สำหรับการจัดหาไฟฟ้าในช่วง 
พ.ศ. 2555- 2557 ยังคงใช้แนวทางเดียวกับการออกประกาศเชิญชวนฯ เมื่อ พ.ศ. 2537 โดยใช้วิธีเปิดประมูล
แข่งขัน 

(3.2) การจัดสรรปริมาณกำลังการผลิตไฟฟ้า ใช้ประมาณการความต้องการกำลังการผลิต
ไฟฟ้าตามแผน PDP 2007 ซึ่งจัดสรรกำลังการผลิตในช่วง พ.ศ. 2555-2557 ให้ IPPs จำนวน 3,200 เมกะ
วัตต์ โดยมีจำนวนกำลังการผลิตในแต่ละปี ดังนี้ พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2556 จำนวนปีละ 800 เมกะวัตต์ และ 
พ.ศ. 2557 จำนวนปีละ 1,600 เมกะวัตต์ รวม 3,200 เมกะวัตต ์

(3.3) กำหนดการออกประกาศเชิญชวนการรับซื ้อไฟฟ้าจาก IPP รอบใหม่ ดังนี ้ 1) ออก
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ประกาศเชิญชวน เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2550 2) กำหนดการ IPP ยื่นข้อเสนอ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2550 3) 
ประเมินและคัดเลือกแล้วเสร็จ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2550 4) ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแล้วเสร็จ เดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2551 5) จัดหาเงินกู้แล้วเสร็จ (Financial Closed) เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2552 6) เริ่มการ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้า เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2552 7) วันเริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์สำหรับโรงไฟฟ้าก๊าซ
ธรรมชาติ (COD) เดือนมกราคม พ.ศ. 2555 และ 8) วันเริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์สำหรับโรงไฟฟ้า
ถ่านหิน (COD) เดือนมกราคม พ.ศ. 2556 

(3.4) เงื่อนไขและลักษณะโครงการ ประกอบด้วย 1) อายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 25 ปี นับจาก
วันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date: COD) โดยจะต้องขายไฟฟ้าเข้าระบบ
ของ กฟผ. เท่านั้น 2) ลักษณะของโรงไฟฟ้า เป็นโรงไฟฟ้าประเภท Base Load และผลิตไฟฟ้าตามที่ กฟผ. สั่ง
การ 3) ขนาดกำลังการผลิตต่อหนึ่งชุดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (1  Unit) มีขนาดไม่เกิน 800 เมกะวัตต์ต่อ 1 
Unit และขนาดโรงไฟฟ้าต่อ 1 ข้อเสนอต้องไม่เกิน1,600 เมกะวัตต์ 4) ให้ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้เสนอประเภท
เชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า โดยใช้พลังงานที่สะอาดเป็นที่ยอมรับของประชาชน ราคาเชื้อเพลิงมีเสถียรภาพ 
และมีการจัดหาเชื้อเพลิงที่แน่นอน ซึ่งได้แก่ ก๊าซธรรมชาติจากแหล่งภายในประเทศหรือต่างประเทศ (รวม 
LNG)และถ่านหิน 5) ให้ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นฝ่ายเสนอสถานที่ตั้งโรงไฟฟ้า ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าจะต้องตั้งอยู่ในประเทศ
ไทย และ (6) ผู้ผลิตไฟฟ้าจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

(3.5) กำหนดคุณสมบัติของ IPPs จะต้องมีประสบการณ์ในด้านการผลิตไฟฟ้า มีฐานะการเงิน
ที่มั่นคง โดยสามารถจัดหาแหล่งเงินกู้ในการดำเนินการในเงื่อนไขที่ดีได้ และได้กำหนดเงื่อนไขสำหรับการเข้า
ร่วมการประมูลแข่งขันของรัฐวิสาหกิจ ดังนี้ 1) ไม่อนุญาตให้รัฐวิสาหกิจเข้าร่วมการยื่นข้อเสนอโดยตรงหรือ
ร่วมกับบริษัทอื่นที่ยื่นข้อเสนอ และ 2) บริษัทหรือกลุ่มบริษัทใดๆ ที่รัฐวิสาหกิจถือหุ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมจะ
สามารถเข้าร่วมการประมูลได้เมื่อสัดส่วนการถือหุ้นโดยรัฐวิสาหกิจในบริษัท/กลุ่มบริษัทนั้น ไม่เกินร้อยละ 50 
และข้อจำกัดข้างต้นให้มีผลในทางปฏิบัติต้ังแต่วันยื่นประมูลจนหมดอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 

(3.6) อัตราค่าไฟฟ้า แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1) ค่าความพร้อมจ่าย (Availability Payment: AP) 
เป็นค่าพลังไฟฟ้าที่ครอบคลุมต้นทุนการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายคงที่ในการผลิตและบำรุงรักษาและค่า
อะไหล่ ค่าประกันภัย และผลตอบแทนสำหรับส่วนของผู้ถือหุ้น และ 2) ค่าพลังงานไฟฟ้า (Energy Payment: 
EP) เป็นค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงจริงตามที่โรงไฟฟ้าใช้และครอบคลุมค่าใช้จ่ายแปรผันในการผลิตและบำรุงรักษา 

(3.7) ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ได้ตามเง่ือนไขที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนกำหนด 

(3.8) กำหนดเป็นเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ให้ผู้ผลิตไฟฟ้าจะต้องจัดสรรเงินรายได้ตาม
หน่วยไฟฟ้าที่จำหน่ายให้ กฟผ. ตามอัตราและหลักเกณฑ์ที่ กพช. และกระทรวงพลังงาน จะกำหนดเพื่อจัดตั้ง
เป็นกองทุนสำหรับโครงการพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้า 

(3.9) สนพ. จะเป็นผู้ดำเนินการออกประกาศเชิญชวนฯ ในช่วงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2550 โดย
จะจำหน่ายเอกสาร RFP Package ในราคาชุดละ 100,000 บาท 

(3.10) ผู้เข้าร่วมการประมูลแข่งขันจะต้องยื่นข้อเสนอแบ่งเป็น 2 ซองแยกออกจากกัน คือ ซอง
ด้านเทคนิคและซองด้านราคา โดยผู ้ย ื ่นข้อเสนอจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการประเมินและคั ดเลือก 
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(Evaluation Fee) จำนวน 2,000,000 บาท และหนังสือค้ำประกันการยื่นซองประมูลราคา (Bid Bond) 
จำนวน 500 บาทต่อกำลังการผลิต 1 กิโลวัตต์ (500,000 บาทต่อกำลังการผลิต 1 เมกะวัตต์) โดย ณ สถาน
ที่ตั้งโรงไฟฟ้าเดียวกัน ผู้ยื่นข้อเสนอรายหนึ่งสามารถยื่นข้อเสนอได้สูงสุด 2 ข้อเสนอเท่านั้น คือ เครื่องกำเนิด
ไฟฟ้า 1 ชุด หรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 2 ชุด (ผู้ยื่นข้อเสนอไม่สามารถยื่นข้อเสนอได้มากกว่า 1 ข้อเสนอโดยมี
ขนาดกำลังการผลิตเท่ากัน ณ สถานที่ตั้งโรงฟ้าเดียวกัน) 

(3.11) การประเมินคัดเลือกข้อเสนอดำเนินการโดยคณะอนุกรรมการประเมินและคัดเลือก
ข้อเสนอการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน ภายใต้คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน ซึ่งมีอำนาจ
หน้าที่ในการประเมินและคัดเลือกข้อเสนอที่ได้รับจากการประกาศรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน และ
ดำเนินการเจรจาเพื่อจัดทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่าง กฟผ. กับผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอผลการเจรจาและ
คัดเลือกต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานให้ความเห็นชอบ เพื่อให้ กฟผ. ดำเนินการลงนามในสัญญาซื้อ
ขายไฟฟ้ากับผู้ยื่นข้อเสนอต่อไป โดยการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ สามารถจัดจ้างที่ปรึกษาทางด้าน
เทคนิค กฎหมาย และการเงิน ตลอดจนจ้างบุคลากรเพื ่อช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินงานของ
คณะอนุกรรมการฯได้ โดยการประเมินผู้ยื่นข้อเสนอฯ ดำเนินการเป็น 2 ระยะ ดังนี้ 

ระยะท ี ่  1 การประเม ินข ้อเสนอทางด ้านเทคนิคและอื ่นๆ ท ี ่ ไม ่ ใช ่ด ้านราคา 
(Compliance and Non-price Factor Review) คณะอนุกรรมการฯ จะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่ไม่ใช่
ด้านราคา อาทิ ประสบการณ์ด้านการผลิตไฟฟ้า โรงไฟฟ้าสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขทางเทคนิคในสัญญาซื้อ
ขายไฟฟ้า เทคโนโลยีที ่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า สถานที่ตั ้งโรงไฟฟ้าการเชื ่อมโยงระบบส่ง/ระบบเชื ้อเพลิง 
ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยผู้ยื ่นข้อเสนอที่ได้คะแนนผ่านเกณฑ์ที่กำหนด จึงจะได้รับการ
ประเมินข้อเสนอด้านราคาต่อไป 

ระยะที่ 2 การประเมินข้อเสนอทางด้านราคา (Price Evaluation) จะพิจารณาจาก
ราคาไฟฟ้าเฉลี่ยต่อหน่วยตลอดอายุโครงการ (Levelized Unit Cost) ซึ่งผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องใช้สมมติฐานใน
การคำนวณราคาค่าไฟฟ้าตามที่กำหนดใน RFP Package เช่น สมมติฐานราคาเชื้อเพลิง อัตราเงินเฟ้อ อัตรา
ส่วนลด (Discount Rate) การสั ่งการเดินเครื ่อง ต้นทุนค่าระบบส่ง(New Transmission Facility: NTF) 
(บาท/กิโลเมตร) ต้นทุนการปรับปรุงระบบส่งของ กฟผ. (Transmission System Upgrade: TSU) เป็นต้น 
นอกจากนี้ เพื่อเป็นการปรับลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในการรับซื้อไฟฟ้าจาก IPP 
จึงกำหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอรับความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น โดยสามารถปรับค่าอัตราแลกเปลี่ยนใน
ค่าความพร้อมจ่าย (Availability Payment: AP) ก่อนการลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าได้ คณะอนุกรรมการฯ 
จะเสนอรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกโดยเรียงตามลำดับผู้ที่มีราคาไฟฟ้าเฉลี่ยต่อหน่วยตลอดอายุโครงการต่ำสุด
เป็นลำดับที่ 1 เสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพิจารณาอนุมัติ และจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการ
คัดเลือก (Short List) โดยผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเพื่อการดำเนินการในขั้นตอนการจัดทำ
สัญญาซื้อขายไฟฟ้า(Contract Finalization Fee) จำนวนรายละ 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) 

(3.12) การเจรจาสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) กระทรวงพลังงานจะส่งร่างสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
และร่างสัญญาอื่นๆ ให้สำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาโดยเร็วที่สุด โดยจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ผู้สนใจ
ลงทุนทราบก่อนการยื ่นข้อเสนอโครงการ โดยคาดว่าการเจรจาจะใช้ระยะเวลาประมาณ 6 เดือน หาก
กระทรวงพลังงานไม่สามารถยุติการเจรจาต่อรองดังกล่าวกับผู้ได้รับคัดเลือก กระทรวงพลังงานขอสงวนสิทธิ
คืนเฉพาะ Bid Bond และเก็บค่าธรรมเนียม (Contract Finalization Fee) ไว้ หากกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดอัน
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เป็นสาเหตุเนื่องจากผู้ได้รับคัดเลือกใน Short List กระทรวงพลังงานขอสงวนสิทธิ์เก็บทั้งค่าธรรมเนียมและ 
Bid Bond ไว้ ทั้งนี้ สามารถเรียกผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในลำดับถัดไปมาเจรจา PPA ต่อไป โดยผู้ได้รับคัดเลือก
ที่ผ่านการเจรจา PPA แล้วเสร็จจะลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. ได้ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้ว 

10.4.2.3 ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก (Very Small Power Producer หรือ VSPP)  

เนื่องจากรัฐบาลได้มีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนบทบาทของภาคเอกชนให้เข้ามามีส่วน
ร่วมในกิจการผลิตไฟฟ้า อันจะนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการและการให้บริการ รวมทั้งยังเป็น
การลดภาระด้านการลงทุนของภาครัฐในระบบผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า จึงได้มีการออกประกาศการรับซื้อไฟฟ้า
จาก SPP เมื่อ พ.ศ. 2535 เพื่อให้ กฟผ. สามารถรับซื้อไฟฟ้าจาก SPP ที่ผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานนอกรูปแบบ 
กากหรือเศษวัสดุเหลือใช้เป็นเชื้อเพลิง และการผลิตไฟฟ้าด้วยระบบ Cogeneration อันเป็นการใช้พลังงาน
นอกรูปแบบและต้นพลังงานพลอยได้ในประเทศให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระ
ทางด้านการลงทุนของรัฐในระบบผลิตและระบบจำหน่ายไฟฟ้าด้วย 

อย่างไรก็ตาม การดำเนินการรับซื้อไฟฟ้าจาก SPP ตั้งแต่ พ.ศ. 2535 แต่ปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอ
ขายส่วนใหญ่มาจากการผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ ในขณะที่การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมี
ปริมาณพลังไฟฟ้าขายเข้าระบบเพียง 263 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นปริมาณน้อยเมื่อเทียบกับศักยภาพที่มีอยู ่ใน
ปัจจุบัน เพื่อเป็นการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 3 
ตุลาคม 2543 จึงมีมติเห็นควรให้มีการออกระเบียบเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษสำหรับการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการ 
SPP ขนาดเล็ก เพื่อส่งเสริมให้มีการผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงาน นอกรูปแบบ กากหรือเศษวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตร ก๊าซชีวภาพจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์เป็นเชื้อเพลิง โดยเฉพาะโครงการขนาดเล็ก  ทั้งนี้ มอบหมายให้ 
สพช. และการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง ร่วมกันดำเนินการต่อไป 

ต่อมา คณะอนุกรรมการประสานการดำเนินงานในอนาคตของการไฟฟ้าได้จัดให้มีการประชุมเมื่อ
วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2545 และพิจารณาเห็นชอบร่างระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนขนาดเล็กมาก ร่างระเบียบว่าด้วยการเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนานกับระบบของการไฟฟ้าฝ่าย
จำหน่าย สำหรับปริมาณพลังไฟฟ้าไม่เกิน 1 เมกะวัตต์ และแบบคำขอจำหน่ายไฟฟ้าและการเชื่อมโยงระบบ
ไฟฟ้า 

ในวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2545 กพช. ได้มีการประชุมครั้งที่ 1/2545 (ครั้งที่ 88) และมีมติเห็นชอบ
ร่างระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก  และร่างระเบียบว่าด้วยการ
เดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนานกับระบบของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย สำหรับปริมาณพลังไฟฟ้าไม่เกิน 1 เมกะวัตต์ 
ตลอดจนแบบคำขอจำหน่ายไฟฟ้าและการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการประสาน
การดำเนินงานในอนาคตของการไฟฟ้า  

โดยสาระสำคัญหลักของร่างระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็ก
มาก มีดังนี ้
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(1) ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก หมายถึง ผู้ผลิตไฟฟ้าทั้งภาคเอกชน รัฐบาล 
รัฐวิสาหกิจ และประชาชนทั่วไปที่มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของตนเอง ที่จำหน่ายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย 
โดยมีปริมาณพลังไฟฟ้าขายเข้าระบบไม่เกิน 1 เมกะวัตต์ และมีลักษณะกระบวนการผลิตไฟฟ้า ดังนี้ 

(1.1) ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เช่น พลังลม พลังแสงอาทิตย์ พลังน้ำขนาดเล็ก พลัง
น้ำขนาดเล็กมาก และก๊าซชีวภาพ เป็นต้น 

(1.2) ผลิตไฟฟ้าจากกากหร ือเศษวัสด ุเหล ือใช ้ในการเกษตร หร ือกากจากการผลิต
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือการเกษตร ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปมาจากกากหรือเศษวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร 
หรือจากการผลิตผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือการเกษตร ขยะมูลฝอย ไม้จากการปลูกป่าเป็นเช้ือเพลิง 

(1.3) การผลิตไฟฟ้าจากไอน้ำที ่เหลือจากกระบวนการผลิผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือ
การเกษตรที่ใช้เชื้อเพลิงในข้อ (1.1) หรือ (1.2)  

(2) การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายจะเป็นผู้รับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ขนาดเล็กมาก 
(SPP ขนาดเล็กมาก) โดยจะพิจารณาการรับซื้อไฟฟ้าตามรายละเอียดที่ SPP กรอกใบแบบคำขอจำหน่าย
ไฟฟ้าและการเช่ือมโยงระบบไฟฟ้า 

(3) การกำหนดราคาซื้อขายไฟฟ้าจะใช้วิธีการหักลบหน่วย (Net Metering) โดยการคิดค่าไฟฟ้าใน
แต่ละเดือนจะเป็นดังนี้ 

(3.1) ในเดือนที่ SPP ขนาดเล็กมาก มีการใช้ไฟฟ้ามากกว่าปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ 
(Net Energy Consumption) การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายจะคิดค่าไฟฟ้าเฉพาะปริมาณพลังงานไฟฟ้าส่วนต่างใน
อัตราค่าไฟฟ้าขายปลีก ตามประเภทการใช้ไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้ารายนั้นๆ รวมกับค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับ
อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) (Ft ขายปลีก) ในเดือนน้ันๆ 

(3.2) ในเดือนที่ SPP ขนาดเล็กมาก มีการใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ 
(Net Energy Generation) การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายจะรับซื้อไฟฟ้าเฉพาะปริมาณพลังงานไฟฟ้าส่วนต่าง ใน
อัตราค่าไฟฟ้าขายส่งเฉลี่ยที่ กฟผ. ขายให้การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายรวมกับค่า Ft ขายส่งเฉลี่ย ณ เดือนน้ันๆ 

ต่อมา ในวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบร่างระเบียบการรับซื้อไฟฟ้า
จาก VSPP ดังกล่าว ซึ่งการออกประกาศรับซื้อไฟฟ้าจาก VSPP นั้นมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อส่งเสริมการใช้
ทรัพยากรในประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการพึ่งพาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานเชิงพาณิชย์ ลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม เป็นการกระจายโอกาสไปยังพื้นที่ห่างไกลให้มีส่วนร่วมในการผลิตไฟฟ้า ช่วยเพิ่มความมั่นคงใน
ระบบส่งและระบบจำหน่าย ช่วยลดความสูญเสีย (Loss) ในระบบไฟฟ้า ลดการลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาด
เล็กเพื่อจ่ายไฟฟ้าไปยังพื้นที่ห่างไกล และช่วยลดการจัดหาไฟฟ้าในช่วงที่ระบบมีความต้องการไฟฟ้าสูง (Peak) 
ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และการผลิตไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพด้วย
ระบบ Cogeneration ซึ่งมีเงื่อนไขการผลิตไฟฟ้าที่แตกต่างกัน จึงมีการเสนอให้มีการร่างระเบียบการรับซื้อ
ไฟฟ้าจาก VSPP โดยแยกเป็น 2 ระเบียบ คือ (1) ระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก 
สำหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และ (2) ระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก 
สำหรับการผลิตไฟฟ้าด้วยระบบ Cogeneration และเห็นควรพิจารณาขยายปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขายจาก 6 
เมกะวัตต์ เป็น 10 เมกะวัตต ์ 
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ในวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2549 กพช. ได้มีการประชุมครั้งที่ 3/2549 (ครั้งที่ 106) จึงมีมติเห็นชอบ
การขยายระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) โดยมีสาระสำคัญ ดังนี ้

(1) ระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจาก VSPP สำหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 

(1.1) กำหนดนิยามของ VSPP หมายถึง ผู้ผลิตไฟฟ้า ทั้งภาคเอกชน รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และ 
ประชาชนทั่วไปที่มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของตนเอง ที่จำหน่ายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย ในปริมาณพลัง
ไฟฟ้าขายเข้าระบบไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ โดยมีลักษณะกระบวนการผลิตไฟฟ้า ดังนี ้

(1.1.1) การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) เช่น พลังงานลม 
พลังงานแสงอาทิตย์ พลังน้ำขนาดเล็ก (Micro Hydroeletricity) พลังงานคลื่นทะเลหรือมหาสมุทร พลังงาน
ความร้อน ใต้พิภพ พลังงานชีวมวล พลังงานจากก๊าซชีวภาพ เป็นต้น หรือผลิตไฟฟ้าจากกากหรือเศษวัสดุเหลือ
ใช ้ในการเกษตร ผล ิตภ ัณฑ์ท ี ่แปรร ูปมาจากกากหร ือเศษว ัสด ุ เหล ือใช ้จากการเกษตร หร ือจาก
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือการเกษตร ขยะมูลฝอย ไม้จากการปลูกป่าเป็นเชื้อเพลิง ทั้งนี้ สามารถใช้เชื้อเพลิง
เชิงพาณิชย์เป็นเชื้อเพลิงเสริมได้ แต่พลังงานความร้อนที่ได้จากการใช้เชื้อเพลิงเสริมในแต่ละรอบปีจะต้องไม่ 
เกินร้อยละ 25 ของพลังงานความร้อนทั้งหมดที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าในรอบปีนั้นๆ 

(1.1.2) การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานที่ได้มาจากกระบวนการผลิต การใช้ หรือการขนส่ง 
เชื้อเพลิงได้แก่ พลังงานเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือการเกษตร พลังงานสูญเสีย
จากไอเสียเครื่องยนต์ และพลังงานที่เป็นผลพลอยได้ เช่น พลังงานกลซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการปรับลดความ
ดันของก๊าซธรรมชาติ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการใช้พลังงานสิ้นเปลืองที่ใช้แล้วหมดไปมาผลิตกระแสไฟฟ้าโดยตรง 

(1.2) การกำหนดอัตรารับซื้อไฟฟ้ากำหนดจากหลักการต้นทุนที่หลีกเลี่ยงได้ (Avoided Cost) 
โดยวิธีการคำนวณค่าพลังงานไฟฟ้าในแต่ละเดือนสำหรับ VSPP ที่มีปริมาณพลังไฟฟ้าขายเข้าระบบไม่เกิน 6 
เมกะวัตต์ ยังคงใช้หลักการหักลบหน่วยพลังงานไฟฟ้า (Net Energy) สำหรับ VSPP ที่มีปริมาณพลังไฟฟ้าขาย
เข้าระบบเกินกว่า 6 เมกะวัตต์ คำนวณค่าพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดตามมิเตอร์ซื้อในอัตราค่าไฟฟ้าขายส่ง และ
มิเตอร์ขายตามอัตราค่าไฟฟ้าขายปลีกของผู้ใช้ไฟประเภทนั้นๆ ทั้งนี้ VSPP ที่ทำสัญญาเสนอขายไฟฟ้าเกินกว่า 
1 เมกะวัตต์ ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่นำมาคำนวณราคารับซื้อจะถูกหักออกร้อยละ 2 ของปริมาณพลังงาน
ไฟฟ้าส่วนที่ขาย เพื่อเป็นค่าดำเนินการโครงการรับซื้อไฟฟ้าจาก VSPP ของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย 

(1.3) การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายจะรับซื้อไฟฟ้าจาก VSPP ที่มีปริมาณพลังไฟฟ้าขายเข้าระบบไม่
เกิน 6 เมกะวัตต์ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 

(1.3.1) ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ VSPP ขายให้การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายน้อยกว่าหรือ
เท่ากับปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายขายให้ VSPP จะรับซื้อในอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าตาม
โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าขายปลีกที่การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายขายให้ VSPP รวมกับค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตรา
ค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติขายปลีก (Ft ขายปลีก) 

(1.3.2) ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ VSPP ขายให้การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย มากกว่าปริมาณ
พลังงานไฟฟ้าที่การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายขายให้ VSPP จะรับซื้อพลังงานไฟฟ้าส่วนที่เท่ากับปริมาณพลังงาน
ไฟฟ้าที่การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายขายให้ VSPP ในแต่ละเดือน ด้วยอัตราค่าไฟฟ้าขายปลีกรวมกับค่า Ft ขายปลีก 
สำหรับปริมาณพลังงานไฟฟ้าในส่วนที่ VSPP ขายเกินกว่าที่ซื้อจากการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย กำหนดราคารับซื้อ
เป็น 2 กรณี ดังนี้ (1) กรณีเป็นผู้ใช้ไฟอัตราปกติ อัตราค่าพลังงานไฟฟ้าที่ขายจะเท่ากับอัตราค่าไฟฟ้าขายส่ง
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เฉลี่ยทุกระดับแรงดันที่ กฟผ. ขายให้การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย รวมกับค่า Ft ขายส่งเฉลี่ย และ (2) กรณีเป็นผู้ใช้
ไฟอัตรา TOU อัตราค่าพลังงานไฟฟ้าที่ขายจะเท่ากับอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าขายส่ง ณ ระดับแรงดัน 11-33 
กิโลโวลต์ ที่ กฟผ.ขายให้การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย รวมกับค่า Ft ขายส่งเฉลี่ย 

(2) ระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจาก VSPP สำหรับการผลิตไฟฟ้าด้วยระบบ Cogeneration 

(2.1) กำหนดนิยามของ VSPP หมายถึง ผู้ผลิตไฟฟ้า ทั้งภาคเอกชน รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และ
ประชาชนทั่วไปที่มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของตนเอง ที่จำหน่ายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย ในปริมาณพลัง
ไฟฟ้าขายเข้าระบบไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ โดยมีการผลิตไฟฟ้าด้วยระบบผลิตพลังงานความร้อนและไฟฟ้า
ร่วมกัน (Cogeneration) ซึ่งเป็นระบบผลิตไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง โดยใช้เชื้อเพลิงที่เป็นพลังงานสิ้นเปลืองที่
ใช้แล้วหมดไป ทั้งนี้ กำหนดเงื่อนไขสำหรับ VSPP จะต้องนำความร้อนที่เหลือจากการผลิตไฟฟ้าไปใช้ใน
กระบวนการอุณหภาพ (Thermal Processes) นอกจากการผลิตไฟฟ้า โดยกำหนดสัดส่วนการประหยัด
เชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า (Primary Energy Saving) เกินกว่าร้อยละ 10 ในแต่ละปี กล่าวคือ VSPP ที่
สามารถปฏิบัต ิตาม เง ื ่อนไขดังกล่าวได้ ถ ือว่าเป็นการผลิตไฟฟ้าด้วยระบบ Cogeneration อย่างมี
ประสิทธิภาพ และให้มีการคิดค่าปรับในกรณีที่ VSPP ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดของกระบวนการผลิต
ไฟฟ้าด้วยระบบ Cogeneration 

(2.2) การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายจะคำนวณค่าพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดตามมิเตอร์ที่ซื้อจาก VSPP ใน
อัตราค่าไฟฟ้าตามโครงสร้างค่าไฟฟ้าขายส่ง ณ ระดับแรงดันที่ VSPP ทำการเชื่อมโยงกับระบบไฟฟ้าของการ
ไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย รวมกับค่า Ft ขายส่งเฉลี่ย ทั้งนี้ VSPP ที่ทำสัญญาเสนอขายไฟฟ้าเกินกว่า 1 เมกะวัตต์ ขึ้น
ไป ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่นำมาคำนวณจะถูกหักออกร้อยละ 2 ของปริมาณพลังงานไฟฟ้าส่วนที่ขาย เพื่อเป็น
ค่าดำเนินการโครงการรับซื้อไฟฟ้าจาก VSPP ของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย 

10.4.2.4 แนวทางการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและการผลิตไฟฟ้าด้วยระบบ 
Cogeneration ของ SPP และ VSPP  

เนื่องจากรัฐบาลให้การส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดยเฉพาะโครงการขนาดเล็กที่
อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ในวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2549 กพช. ได้มีการประชุมครั้งที่ 3/2549 (ครั้งที่ 106) จึงมีมติ
เห็นชอบข้อเสนอการดำเนินการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและการผลิตไฟฟ้าด้วยระบบ 
Cogeneration ดังนี ้

(1) เห็นควรให้มีการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนโดยใช้มาตรการจูงใจด้านราคา
ผ่านระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจาก SPP และ VSPP โดยกำหนดส่วนเพ่ิมอัตรารับซื้อไฟฟ้า (Adder) จากราคารับ
ซื้อไฟฟ้าตามระเบียบ SPP หรือ VSPP ตามประเภทเชื้อเพลิงและเทคโนโลยี ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงภาระค่าไฟฟ้า
ของประชาชนด้วย และมอบหมายให้ สนพ. ไปดำเนินการในรายละเอียดและนำเสนอ กพช. ขอความเห็นชอบ
ต่อไป 

(2) การจัดหาไฟฟ้าสำหรับโรงไฟฟ้าใหม่ที่จะขายไฟฟ้าเข้าระบบหลัง พ.ศ. 2553 ด้วยวิธีการเปิด
ประมูล ให้แยกโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ออกจากการกำหนดเป็นเงื่อนไขในการเปิดประมูล 
โดยผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าจะต้องจ่ายเงินผ่านกองทุนตามที่รัฐกำหนดเพื่อใช้ในการสนับสนุนการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียนต่อไป 

ต่อมา ในวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2549 กระทรวงพลังงานได้พิจารณาแนวทางการส่งเสริมการผลิต
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ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และได้เห็นควรกำหนดส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) จากราคารับซื้อไฟฟ้า
ตามระเบียบการรับซื้อไฟฟ้า แยกตามประเภทเช้ือเพลิง โดยจะให้การสนับสนุน 1) ผู้ผลิตไฟฟ้าที่มีปริมาณพลัง
ไฟฟ้าเสนอขายไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ ซึ่งขายไฟฟ้าเข้าระบบตามระเบียบ VSPP ได้รับส่วนเพิ่มอัตรารับซื้อไฟฟ้า
ในอัตราคงที่ และ 2) ผู้ผลิตไฟฟ้าที่มีปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขายตามสัญญาเกินกว่า 10 เมกะวัตต์ จะเปิดให้มี
การประมูลแข่งขันส่วนเพิ่มอัตรารับซื้อไฟฟ้า 

ในวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2549 กพช. ได้จัดประชุมครั้งที่ 5/2549 (ครั้งที่ 108) โดยมีมติเห็นชอบ
การกำหนดส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าสำหรับผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน โดยมีมติสำคัญดังนี ้

(1) เห็นชอบการกำหนดส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) ตามปริมาณพลังไฟฟ้าที่ผลิตและขาย
เข้าระบบสำหรับผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ตามมติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน ทั้งนี้ไม่รวมถึง
ผู้ผลิตไฟฟ้าที่ได้รับการสนับสนุนเงินลงทุนในการผลิตไฟฟ้า รูปแบบอื่นๆ แล้ว โดยให้ผู้สนใจยื่นข้อเสนอภายใน 
พ.ศ. 2551 

(2) เห็นชอบให้ กฟผ. ดำเนินการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน สำหรับโรงไฟฟ้าใหม่
ของ กฟผ. กำลังการผลิต 81.7 เมกะวัตต์ และเห็นชอบให้ กฟผ. ยุติการรับซื้อไฟฟ้าจากภาคเอกชนโดยวิธีการ
เปิดประมูลแข่งขัน โดยให้มีการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนผ่านมาตรการสนับสนุนส่วนเพิ่ม
ราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) ทั้งนี้ให้คงสัดส่วนการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเท่ากับร้อยละ 5 
ของกำลังการผลิตใหม่ตามเดิม 

บทวิเคราะห์ 

ในภาพรวมจะเห็นได้ว่า ทิศทางในการกำหนดโครงสร้างกิจการไฟฟ้าของประเทศไทยนั้น ค่อยๆ 
ผ่อนคลายระดับของการควบคุมจากภาครัฐลง โดย 

▪ ปรับเปลี่ยนจากโครงสร้างกิจการไฟฟ้าแบบผูกขาด เป็นรูปแบบผู้ซื้อรายเดียวแบบ ESB ที่มี
ส่วนประกอบที่ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดหาไฟฟ้ารวมถึงมีการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างเอกชนในบางส่วน  

▪ การเพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในรูปแบบการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก
และขนาดเล็กมาก ทั้งจากพลังงานความร้อนและไฟฟ้าร่วม (Cogeneration) และพลังงานหมุนเวียน โดย
รับเข้าโครงข่ายของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย 

ซึ่งจะเห็นได้ว่า นอกจากโครงสร้างกิจการไฟฟ้าของประเทศไทยจะค่อยๆ ปรับเปลี่ยนจากโครงสร้าง
แบบรวมศูนย์เป็นโครงสร้างกระจายศูนย์ที่มีผู้ผลิตไฟฟ้ารายอื่นๆ นอกเหนือจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ของรัฐ 
กระจายตัวอยู่ในพื้นที่ต่างๆ แล้ว รูปแบบการรับซื้อไฟฟ้าก็ค่อยๆ แปรเปลี่ยนจากการมี กฟฝ. เป็นผู้รับซื้อ
ไฟฟ้ารายเดียว ดังเห็นได้จากการอนุญาตให้ภาคเอกชนสามารถซื้อขายไฟฟ้าระหว่างกันได้ในรูปแบบ “ซื้อ
ไฟตรง” หรือการที่การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายเป็นผู้รับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กและขนาดเล็กมาก 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้สะท้อนให้เห็นถึงการปรับตัวของกิจการไฟฟ้าของประเทศไทยตาม
สถานการณ์ และปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบ อย่างเช่น การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี การตระหนักถึงการ
รักษาสิ่งแวดล้อม ดังนั้น หากในอนาคตการผลิตและซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer เข้ามีบทบาทมากขึ้น ก็อาจ
พิจารณาการซื้อขายไฟฟ้าของ P2P เป็นส่วนขยายของการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างเอกชนผ่านระบบโครงข่ายของ
การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายภายใต้การเข้าถึงแบบ Third Party Access หรืออาจพิจารณากำหนดรูปแบบโครงสร้าง
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กิจการไฟฟ้าของประเทศไทยโดยรวมองค์ประกอบต่างๆ เปลี่ยนแปลงไปจากการกำหนดโครงสร้าง ESB เดิม
ให้อยู่ในโครงสร้างใหม่อย่างชัดเจนได้เช่นกัน 
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10.5 ความเป็นไปได้ในการประกอบกิจการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ภายใต้
โครงสร้างกิจการไฟฟ้าแบบ Enhanced Single Buyer 

มติของคณะรัฐมนตรี ซึ่งให้ความเห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเกี่ยวกับ
โครงสร้างกิจการไฟฟ้ารูปแบบ Enhanced Single Buyer (ESB) ที่กระทรวงพลังงานนำเสนอ มีสถานะเป็น
การกระทำทางปกครองประเภทหนึ่งที่เรียกว่า “กฎ” ซึ่งในทางทฤษฎีนั้น มติคณะรัฐมนตรีที่มีส ถานะเป็น 
“กฎ” อาจเกิดขึ้นได้อยู่ 2 ลักษณะคือ  

1. มติคณะรัฐมนตรี ที่ออกโดยอาศัยฐานจากกฎหมายแม่บท เช่น พระราชบัญญัติ และ  

2. มติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดกฎเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นโดยไม่มีกฎหมายแม่บทให้อำนาจไว้ซึ่งกรณี
นี้ศาลปกครองไทยเดินตามทฤษฎีการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายทั้งหลายของประเทศฝรั่งเศส โดยถือว่า
อำนาจในการออกกฎเกณฑ์ทั่วไปของฝ่ายบริหารนั้นโดยสภาพเป็นอำนาจของฝ่ายปกครอง เนื่องจากฝ่าย
บริหารมีหน้าที่ต้องบังคับการตามกฎหมาย กรณีนี้จึงต้องถือว่าฝ่ายบริหารมีอำนาจในการวางหลักเกณฑ์ทั่วไป
ที่จำเป็นต่อการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย บางกรณีคณะรัฐมนตรีอาจมีมติที่มีสภาพเป็นกฎก็ได้  

หากพิจารณาจากบทบัญญัติมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
ซึ่งให้อำนาจแก่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมีอำนาจในการเสนอนโยบายและแผนการบริหารและ
พัฒนาพลังงานประเทศต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ ดังนั้น การที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบ
ตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเกี่ยวกับโครงสร้างกิจการไฟฟ้ารูปแบบ ESB ที่กระทรวง
พลังงานนำเสนอ จึงมีลักษณะเป็นการกระทำทางปกครองในรูปของ “กฎ” ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตาม
พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ซึ่งเป็นกฎหมายแม่บท  

ในขณะที่พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 กำหนดให้ กกพ. กำกับการประกอบ
กิจการพลังงานโดยการออกใบอนุญาต ซึ่งกฎหมายมิได้กำหนดว่าผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าจะต้องเป็นภาครัฐแต่
เพียงอย่างเดียว หากแต่ยังเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนสามารถดำเนินการได้ภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการฯ ทั้งนี้เพื่อป้องกันการผูกขาดและเพื่อให้การประกอบกิจการพลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มี
ความมั่นคง มีปริมาณเพียงพอและทั่วถึงในราคาที่เป็นธรรมและมีคุณภาพที่ได้มาตรฐานดังจะเห็นได้จาก
เหตุผลหรือวัตถุประสงค์ของการตรากฎหมายฉบับนี้ ดังนั้น การดำเนินการภายใต้โครงสร้างกิจการไฟฟ้าแบบ 
ESB ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี จึงถูกลบล้างไปโดยผลของการประกาศใช้พระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ซึ่งอนุญาตให้ภาคเอกชนสามารถประกอบกิจการพลังงานได้ภายใตพ้ระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีมีสถานะเป็น “กฎ” ซึ่งนอกจากจะมี
สถานะเป็นรูปแบบหนึ่งของการกระทำทางปกครองแล้วยังมีสถานะเป็นกฎหมายลำดับรองในขณะเดียวกันอีก
ด้วย กฎหรือกฎหมายลำดับรองเช่นว่านี้จะมีสถานะอยู่ในลำดับชั้นต่ำกว่าพระราชบัญญัติ กล่าวได้ว่า การ
ประกอบกิจการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P สามารถทำได้ภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 โดยไม่ขัดหรือแย้งกับการดำเนินการภายใต้โครงสร้างกิจการไฟฟ้าแบบ ESB 
เนื่องจากมีสถานะที่สูงกว่ามติคณะมนตรี  
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10.6 ทบทวนและวิเคราะห์ทางเลือกรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer ตามรูปแบบที่
นำเสนอ 

รูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ทั้ง 11 รูปแบบที่ สถาบันฯ นำเสนอในบทที่ 6 นั้น 
หากมองในภาพรวมจะเห็นได้ว่า ข้อแตกต่างระหว่างรูปแบบทั้ง 11 รูปแบบมีสามประการหลักคือ ขอบเขต
พื้นที่ ประเภทตัวกลาง และข้อกำหนดในการติดตั้งระบบกักเก็บพลังงาน ทั้งนี้ ขอบเขตพื้นที่ และข้อกำหนดใน
การติดตั้งระบบกักเก็บพลังงาน ล้วนไม่มีผลกระทบหรือเกี่ยวโยงกับรูปแบบโครงสร้างกิจการไฟฟ้าแบบ ESB 
แต่ประเภทของตัวกลางที่เป็นผู ้เล่นใหม่จะมีผลต่อโครงสร้าง ESB โดยเป็นองค์ประกอบที่เพิ ่มเข้าไปใน
โครงสร้าง ดังแสดงได้ดังรูปที่ 10-2 

 
รูปที่ 10-2 รูปทั่วไปของโครงสร้างตัวกลางในกรอบการซื้อขาย P2P (อ้างอิงจากบทที่ 5) 

ซึ่งประเภทของตัวกลางที่แตกต่างกันนั้นมิได้ส่งผลให้ความสัมพันธ์ของการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer 
ต่อโครงสร้างกิจการไฟฟ้าแบบ ESB ของแต่ละรูปแบบแตกต่างกัน โดยภาพรวมของความสัมพันธ์ดังกล่าวจะ
แสดงในหัวข้อถัดไป 
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10.7 สรุปการวิเคราะห์และนำเสนอความสัมพันธ์ของการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer ต่อ
โครงสร้างกิจการไฟฟ้าแบบ ESB 

จากการวิเคราะห์ในบทที่ 6 นั้น Prosumer มีอยู่ในประเทศไทยมานานแล้ว โดยเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าที่มี
วัตถุประสงค์เพื ่อใช้ภายในกิจการ ( Internal Consumption) และส่งขายส่วนเกินให้แก่บุคคลอื่น ซึ ่งใน
ประเทศไทยมีผู้ผลิตไฟฟ้าประเภทนี้อยู่เป็นจำนวนมากและกระจายตัวอยู่ในทุกอุตสาหกรรม อย่างไรก็ดี ด้วย
การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและต้นทุนของระบบผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบผลิตไฟฟ้า
พลังแสงอาทิตย์บนหลังคา ทำให้กลุ่ม Prosumer มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มมากขึ้นและไม่ได้จำกัดอยู่ในกลุ่ม
กิจการหรือกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมเท่านั้น โดยกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็กมี
แนวโน้มในการผันตัวเป็น Prosumer เพิ่มมากขึ้น 

เมื่อพิจารณาโครงสร้างกิจการไฟฟ้าแบบ ESB ตามมติ กพช. ในการประชุมครั้งที่ 3/2546 (ครั้งที่ 95) 
วันที่ 26 พ.ย.2546 ดังแสดงในรูปที่ 10-3 และเพิ่มรายละเอียดโดยแยกส่วนของกิจกรรม ธุรกรรม และการ
ไหลของไฟฟ้าให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น จะได้เป็นแผนภาพดังแสดงในรูปที่ 10-4 

 

 
รูปที่ 10-3 ลักษณะโครงสร้างกิจการไฟฟ้ารูปแบบ ESB ที่กระทรวงพลังงานได้นำเสนอ กพช. ในการประชุม

ครั้งที่ 3/2546 (ครั้งที่ 95) ในวันพุธที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 
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รูปที่ 10-4 โครงสร้างกิจการไฟฟ้ารูปแบบ ESB โดยแสดงรายละเอียดธุรกรรมและการไหลของไฟฟ้า (1) 

โดยแต่ละส่วนมีรายละเอียดดังนี ้

การผลิตไฟฟ้า (Generation หรือ G) เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไฟฟ้า โดยผู้มีบทบาทสำคัญคือ 
โรงไฟฟ้าที่ลงทุนโดย กฟผ. (EGAT’s Gen) ผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ ( Independent Power Producer หรือ 
IPP) การจัดซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศ (Import) ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (Small Power Producer หรือ SPP) 
โดยผู้ผลิตไฟฟ้าที่กล่าวมามีการทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement หรือ PPA) กับ กฟผ. 
ซึ่งแสดงด้วยลูกศรสีเทาเข้ม (ยกเว้น EGAT’s Gen ที่ไม่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ.) และผลิตไฟฟ้าป้อนเข้า
ระบบส่งไฟฟ้าของ กฟผ. ดังแสดงด้วยลูกศรสีแดง (หมายเหตุ ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กบางส่วนมีการเชื่อมต่อกับ
ระบบของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย แต่สัญญาซื้อขายไฟฟ้าทำกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเท่านั้น) 

ในรูปที่ 10-4 สถาบันฯ ได้เพิ่ม Prosumer ในส่วนของการผลิตไฟฟ้าด้วย เพื่อสะท้อนถึง Prosumer ที่
มิได้แสดงอยู่ในโครงสร้างกิจการไฟฟ้ารูปแบบ ESB อย่างเช่น สถานประกอบการต่างๆ ที่เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในกิจการและส่งขายไฟฟ้าส่วนเหลือให้แก่บุคคลอื่นโดยตรง  อย่างเช่น ผู้ผลิตไฟฟ้าที่ผลิต
ไฟฟ้าจากของเสียที่เกิดขึ้นจากระบบการผลิต เช่น น้ำเสียของโรงงานแป้ง โรงงานน้ำตาล โรงงานสกัดน้ำมัน
ปาล์ม โรงเลี้ยงสุกร หรือของเสียที่มีคุณสมบัติในการเป็นเชื้อเพลิงชีวมวล เศษไม้ของโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์
จากไม้ยางพารา กากน้ำตาลของโรงงานน้ำตาล หรือ ทะลายปาล์มเปล่า เส้นใย และกะลาปาล์มของโรงงาน
สกัดน้ำมันปาล์ม เป็นต้น โดยการซื้อขายอาศัยสายไฟฟ้าที่เช่ือมต่อระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายโดยตรง 

ระบบส่งไฟฟ้า (Transmission หรือ T) เป็นส่วนที่เกี ่ยวข้องกับการส่งไฟฟ้าในระดับแรงดันสูง 
ดำเนินการโดย กฟผ. (EGAT Trans) โดยระบบส่งไฟฟ้าจะรับไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าที่แรงดันสูงและลำเลียงไป
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ยังผู้รับไฟฟ้า ซึ่งในรูปการณ์ปัจจุบัน ผู้รับไฟฟ้าจากระบบส่งไฟฟ้าโดยตรงมีสองกลุ่ม คือ ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ที่
เป็นลูกค้าตรงของ กฟผ. (EGAT Direct Customer) และการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย 

ศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า (System Operator หรือ SO) เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสั่งเดินเครื่อง
โรงไฟฟ้า ซึ่งในรูปการณ์ปัจจุบันอยู่ภายใต้กิจการระบบส่งไฟฟ้าของ กฟผ. โดยมีการแบ่งขอบเขตงาน (Ring 
Fence) ที่ชัดเจน โดยแสดงเป็นกรอบเส้นประในแผนภาพ 

ระบบจำหน่ายไฟฟ้า (Distribution หรือ D) เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการระบบจำหน่าย
ไฟฟ้าเพื่อจำหน่ายไฟฟ้าไปยังผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทต่างๆ ในระดับแรงดันกลางหรือต่ำ โดยมี กฟภ. และ กฟน. 
เป็นผู้ดำเนินงานในส่วนนี้ตามเขตพื้นที่รับผิดชอบของตน ซึ่งหากพิจารณาสถานะอย่างถูกต้อง กฟภ. และ 
กฟน. มีสถานะเป็นผู้ดำเนินการระบบจำหน่าย (Distribution System Operator หรือ DSO) ในส่วนนี ้

การจำหน่ายไฟฟ้ารายปลีก (Retail หรือ R) เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการค้าปลีกไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้า 
ซึ่งมีทั้งในระดับแรงดันสูง ซึ่งดำเนินการโดย กฟผ. ในการขายไฟฟ้าให้แก่ ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ที่เป็นลูกค้าตรง
ของ กฟผ. และในระดับแรงดันต่ำ ซึ่งดำเนินการโดย กฟภ. และ กฟน. ตามเขตพื้นที่รับผิดชอบของตน โดยมี
สถานะเป็นผู้ค้าปลีกไฟฟ้า (Retailer) ในส่วนนี้ (หมายเหตุ ในโครงสร้างกิจการไฟฟ้ารูปแบบ ESB ตามรูป 10-
1 มิได้แยกระบบจำหน่ายไฟฟ้า (Distribution) และการจำหน่ายไฟฟ้ารายปลีก (Retail) ออกจากกันอย่าง
ชัดเจน แต่มีการแบ่งขอบเขตงาน (Ring Fence) โดยแสดงเป็นกรอบเส้นประในแผนภาพ ซึ่งทำให้ไม่มีการทำ
สัญญาซื้อขายไฟฟ้าหรือสัญญาการใช้โครงข่ายไฟฟ้าระหว่าง กฟภ. และ กฟน. ในฐานะผู้ดำเนินการระบบ
จำหน่าย กับ กฟภ. และ กฟน. ในฐานะผู้ค้าปลีกไฟฟ้า) 

ลูกค้าหรือผู้ใช้ไฟฟ้า (Customer หรือ C) เป็นส่วนของผู้ซื้อไฟฟ้า ซึ่งหากพิจารณาผู้ซื้อไฟฟ้าในระบบ
ไฟฟ้าตามรูปการณ์ปัจจุบัน สามารถแบ่งเป็นสองกลุ่มตามระดับแรงดัน คือ ผู้ซื้อไฟฟ้าที่ระดับแรงดันสูง ได้แก่ 
ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ที่เป็นลูกค้าตรงของ กฟผ. (EGAT Direct Customer) และผู้ซื ้อไฟฟ้าที่ระดับแรงดันต่ำ 
ได้แก่ ผู้ใช้ไฟฟ้าที่เป็นลูกค้าของ กฟภ. หรือ กฟน. 

นอกจากนี้ ในรูปที่ 10-4 สถาบันฯ ได้แยกผู้ซื ้อไฟฟ้าอีกกลุ่มหนึ่ง คือ ผู้ซื ้อไฟฟ้ากลุ่มที่เป็นนิคม
อุตสาหกรรม (Industrial Estate) ซึ่งเป็นกลุ่มที่กำหนดให้เป็น ผู้ซื้อไฟตรง ตามโครงสร้างกิจการไฟฟ้ารูปแบบ 
ESB ออกมาอย่างชัดเจน โดยในรูปการณ์ปัจจุบันได้แก่ ผู้ซื้อไฟฟ้าตรงภายใต้รูปแบบ SPP-Direct นั่นเอง 

จะเห็นได้ว่า โครงสร้างกิจการไฟฟ้ารูปแบบ ESB แต่เดิมนั้น มี Prosumer ที่ผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เองและมี
การซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P เพียงแต่เป็นการจำกัดการซื้อขายเฉพาะกลุ่มหรือขอบเขตพื้นที่ และเป็นการซื้อ
ขายที่ไม่ผ่านระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้า อย่างเช่น สถานประกอบการต่างๆ ที่เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในกิจการและส่งขายไฟฟ้าส่วนเหลือให้แก่บุคคลอื่นโดยตรง และ การซื้อขายไฟฟ้าตรง
ภายใต้รูปแบบ SPP-Direct 

เมื่อพิจารณาองค์ประกอบอื่นๆ ในโครงสร้างกิจการไฟฟ้าของประเทศไทย พบว่า นอกจากองค์ประกอบ
ที่กล่าวถึงในรูปที่ 10-3 และรูปที่ 10-4 แล้ว ในปัจจุบันยังมีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างกิจการไฟฟ้า
ของประเทศไทย คือ 
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▪ ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer หรือ VSPP) ซึ่งมีพลังไฟฟ้าขายเข้า
ระบบไฟฟ้าไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ ซึ่งมีการเช่ือมต่อกับระบบจำหน่ายไฟฟ้า และมีการทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ
การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย ตามรอบที่มีการประกาศรับซื้อและผ่านการอนุมัติ และ 

▪ ผู้ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์บนหลังคา ซึ่งแต่เดิมเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย
หรือกิจการ โดยกลุ่มนี้ถือเป็น Prosumer ที่มีการเชื่อมต่อกับระบบจำหน่ายไฟฟ้า และอาจมีการทำสัญญาซื้อ
ขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายตามรอบโครงการรับซื้อไฟฟ้าต่างๆ เช่น การรับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-
in-Tariff โครงการโซลาร์ภาคประชาชน เป็นต้น 

เมื่อรวมองค์ประกอบทั้งสองเข้าในแผนภาพตามรูปที่ 10-4 จะได้โครงสร้างกิจการไฟฟ้ารูปแบบ ESB 
ตามรูปการณ์ปัจจุบัน แสดงได้ดังรูปที่ 10-5 

 
รูปที่ 10-5 โครงสร้างกิจการไฟฟ้ารูปแบบ ESB โดยแสดงรายละเอียดธุรกรรมและการไหลของไฟฟ้า (2) 

อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณารูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าในรูปที่ 10-5 พบว่า การซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer 
แบบ P2P ในปัจจุบันมีเพียงแค่ในกลุ่มหรือขอบเขตพื้นที่ที่จำกัดและเป็นการซื้อขายที่ไม่ผ่านระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าของการไฟฟ้าดังที่กล่าวไว้ข้างต้น การซื้อขายไฟฟ้าส่วนที่เหลือเป็นการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างผู้ผลิตไฟฟ้า
กับการไฟฟ้า 

ในส่วนของการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 10-1 และแสดงเป็นแผนภาพได้ตามรูป
ที่ 10-6 
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*SPP บางส่วนมีการเช่ือมต่อกับระบบของการไฟฟ้าฝา่ยจ าหน่าย แต่สัญญาซื้อขายไฟฟ้าท ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลติเท่านั้น
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ตารางที่ 10-1 การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าในโครงสร้างกิจการไฟฟ้ารูปแบบ ESB ในรูปการณ์ปัจจุบัน 

โครงข่ายไฟฟ้า ผู้ผลิตไฟฟ้า ลูกค้า / ผู้ใช้ไฟฟ้า 

ระบบส่งไฟฟ้า ▪ โรงไฟฟ้าที่ลงทุนโดย กฟผ. (EGAT’s Gen) 
▪ ผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ (IPP) 
▪ การจัดซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศ (Import) 

▪ ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) 

▪ ผู ้ใช ้ไฟฟ้ารายใหญ่ที ่เป ็นลูกค้าตรงของ 
กฟผ. (EGAT Direct Customer) 

▪ การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย (MEA/PEA) 

ระบบจำหน่ายไฟฟ้า ▪ ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) 

▪ ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) 
▪ Prosumer 

▪ ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทต่างๆ (Consumer) ซึ่ง
บางรายอาจมีสถานะเป็น Prosumer ด้วย 

 

 
รูปที่ 10-6 การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าในโครงสร้างกิจการไฟฟ้ารูปแบบ ESB ในรูปการณป์ัจจุบัน 
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*SPP บางส่วนมีการเชื่อมต่อกับระบบของการไฟฟ้าฝา่ยจ าหน่าย แต่สัญญาซื้อขายไฟฟ้าท ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลติเท่าน้ัน
   VSPP ขายไฟฟ้าเข้าระบบของการไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่ายไดก้็ต่อเมื่อมีการประกาศรับซื้อและผา่นการอนุมัติเท่านั้น
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ความสัมพันธ์ของการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer ต่อโครงสร้างกิจการไฟฟ้าแบบ ESB 

ในบทที่ 6 ได้มีการนำเสนอรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ทั้งหมด 11 รูปแบบ ดัง
สรุปได้ตามตารางที่ 10-2 

ตารางที่ 10-2 สรุปรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ที่นำเสนอทั้ง 11 รูปแบบ 

รูปแบบธุรกจิ ประเภท ขนาดพื้นที ่ ทางเลือกในการ
ซื้อไฟฟ้า 

ประเภทตัวกลาง 

1. Neighbor Model Specific ชุมชนขนาดเล็ก One DSO 

2. ESS Community Model Specific ชุมชนขนาดกลาง One Retailer 

3. ESS Community Model Specific ชุมชนขนาดกลาง Many Retailer + Agent 

4. Community Model General ชุมชนขนาดกลาง One Retailer 

5. Community Model General ชุมชนขนาดกลาง Many Retailer + Agent 

6. Community Model General ชุมชนขนาดกลาง Many Retailer + Platform Operator 

7. Microgrid Model Specific ชุมชนขนาดใหญ ่ One Retailer 

8. Microgrid Model Specific ชุมชนขนาดใหญ ่ Many Retailer + Agent 

9. Marketplace General ชุมชนขนาดใหญ ่ One Retailer 

10. Marketplace General ชุมชนขนาดใหญ ่ Many Retailer + Agent 

11. Marketplace General ชุมชนขนาดใหญ ่ Many Retailer + Platform Operator 

 

เมื่อวิเคราะห์ปัจจัยของรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ทั้ง 11 รูปแบบที่มีผลต่อ
ความสัมพันธ์ต่อโครงสร้างกิจการไฟฟ้าแบบ ESB พบว่า ขนาดพื้นที่ หรือ ขนาดของขอบเขตการซื้อขายไฟฟ้า
แบบ P2P มิได้มีผลต่อความสัมพันธ์ในโครงสร้างกิจการไฟฟ้าแบบ ESB แต่ทางเลือกในการซื้อไฟฟ้า และ 
ประเภทตัวกลาง จะส่งผลต่อโครงสร้างกิจการไฟฟ้าแบบ ESB โดยที่ 

▪ ทางเลือกในการซื ้อไฟฟ้า การมีการซื ้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ทำให้ผู ้ใช้ไฟฟ้า 
(Consumer) มีทางเลือกในการทำธุรกรรมซื้อไฟฟ้ากับผู้ขายไฟฟ้ามากกว่า 1 ราย (Many Supplier to One 
Customer หรือย่อเป็น Many ในตารางที่ 10-2) ซึ่งพบได้ในรูปแบบธุรกิจลำดับที่ 3 5 6 8 10 11 ในตารางที่ 
10-2 

▪ ประเภทตัวกลาง การซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ตามรูปแบบที่นำเสนอมีตัวกลางเป็น
ผู้ดำเนินการระบบ P2P ซึ่งมีทั้งตัวกลางที่มีอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ DSO คือ การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย ซึ่งมีสถานะ
เป็นทั้ง DSO และ Retailer และตัวกลางที่จะมีในอนาคต ได้แก่ Retailer รายใหม่ Agent และ Platform 
Operator (เพื ่อความกระชับ Agent และ Platform Operator จะเรียกรวมกันเป็น Intermediary ใน
แผนภาพต่อๆ ไป) 

เมื่อรวมปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อความสัมพันธ์ต่อโครงสร้างกิจการไฟฟ้าแบบ ESB องค์ประกอบที่นับเป็น
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การเปลี่ยนแปลงต่อโครงสร้างกิจการไฟฟ้าแบบ ESB สามารถแสดงได้ดังรูปที่ 10-7 

 
รูปที่ 10-7 องค์ประกอบของการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ที่เป็นการเปลี่ยนแปลงต่อโครงสร้าง

กิจการไฟฟ้าแบบ ESB 

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

▪ ตัวกลาง: มีตัวกลางเพิ่มเข้ามาในระบบเพื่อรองรับการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P ได้แก่ Retailer หรือ
ผู้ค้าปลีกรายใหม่ ตัวกลาง (Intermediary) ประเภทอื่น ได้แก่ Agent และ Platform Operator  และในกรณี
ที่มีการแยกบทบาทของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายเป็นผู้ดำเนินการระบบจำหน่ายไฟฟ้า (DSO) และผู้ค้าปลีกไฟฟ้า 
(Retailer) ออกจากกันอย่างชัดเจน กฟน. (MEA) และ กฟภ. (PEA) ก็จะเป็นผู้ค้าปลีกไฟฟ้าที่รองรับการซื้อ
ขายไฟฟ้าแบบ P2P ได้เช่นกัน 

▪ Prosumer: Prosumer มีทางเลือกในขายไฟฟ้าส่วนเกินเพิ่มขึ้น โดยการขายไฟฟ้าส่วนเกินกระทำ
ผ่านตัวกลาง ได้แก่ ผู้ดำเนินการระบบจำหน่ายไฟฟ้า (DSO) ผู้ค้าปลีกไฟฟ้า (Retailer) Agent และ Platform 
Operator ตามแต่ละรูปแบบธุรกิจ ดังที่มีรายละเอียดในตารางที่ 10-2 

▪ ผู้ซื้อไฟฟ้าจากการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P: ในอนาคตเมื่อมี Prosumer มีจำนวนมากขึ้น ผู้ซื้อไฟฟ้า
จากระบบ P2P จะไม่จำกัดเพียงผู้ใช้ไฟฟ้าที่เป็น Consumer เพียงอย่างเดียวเท่านั้น Prosumer ก็สามารถ
เป็นผู้ซื้อไฟฟ้าจากระบบ P2P ได้เพ่ือรองรับกรณีที่การผลิตไฟฟ้าของตนไม่เพียงพอ 

▪ นิติกรรม: นิติกรรมที่จะมีเพ่ิมขึ้นเพื่อรองรับการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P เช่น 

- การทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าส่วนเกิน (แสดงด้วยเส้นลูกศรสีดำที่มีคำว่า P2P กำกับ): เป็นการทำ

EGAT’s Gen IPP Import SPP VSPP  Prosumer

EGAT Trans

MEA / PEA as DSO

MEA / PEA Intermediary

EGAT Direct Customer Consumer / Prosumer

Re
gu

la
to

r

P2
P

PP
A

PP
A

PP
A

P2
P

PP
A

P2
P

P2
P

Agreement

G

T

D

R

C

PP
A

PP
A

PP
A 

+ 
TP

A

TP
A

PP
A 

/ P
2P

P2
P

Ge
ne

ra
tio

n
Tr

an
sm

iss
ion

Di
str

ibu
tio

n
Re

ta
il

Cu
sto

m
er

SO

Retailer

PP
A 

+ 
TP

A
PP

A 
/ P

2P

Industrial Estate

P2
P

EGAT

PP
A 

/P
2P



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษารูปแบบและการศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ Peer to Peer (P2P) 

 

หน้าที่ 10-61 
 

สัญญาซื้อขายไฟฟ้าส่วนเกินของ Prosumer เข้าสู่ระบบ P2P ซึ่งจะมีการทำสัญญา (ก) ระหว่าง Prosumer 
กับตัวกลางประเภทต่างๆ และ (ข) ตัวกลางประเภทต่างๆ กับผู้ซื้อไฟฟ้า (Consumer/Prosumer)  

- สัญญาซื้อขายไฟฟ้า (แสดงด้วยเส้นลูกศรสีดำที่มีคำว่า PPA กำกับ): ในอนาคต เมื่อมีการอนุญาต
ให้มีผู้ค้าปลีกไฟฟ้า (Retailer) และในกรณีที่มีการแยกบทบาทของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายเป็นผู้ดำเนินการ
ระบบจำหน่ายไฟฟ้า (DSO) และผู้ค้าปลีกไฟฟ้า (Retailer) ออกจากกันอย่างชัดเจน กฟน. (MEA) และ กฟภ. 
(PEA) ในฐานะผู้ค้าปลีกไฟฟ้า และผู้ค้าปลีกไฟฟ้ารายใหม่ จะมีการทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเพ่ือซื้อไฟฟ้าจากการ
ไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย และนำไปจำหน่าย (ค้าปลีก) ให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าต่อไป 

- สัญญาการใช้โครงข่ายไฟฟ้าของระบบจำหน่ายไฟฟ้า (ถ้ามี) (แสดงด้วยเส้นลูกศรสีดำที่มีคำว่า 
TPA กำกับ): ในอนาคต เมื่อมีการอนุญาตให้มีผู้ค้าปลีกไฟฟ้า (Retailer) และตัวกลางประเภทต่างๆ ได้แก่ 
Agent และ Platform Operator ผู้ค้าปลีกไฟฟ้าและตัวกลางจะมีการทำสัญญาการใช้โครงข่ายไฟฟ้าของ
ระบบจำหน่ายไฟฟ้า โดยผู้ค้าปลีกไฟฟ้าจะทำสัญญาการใช้โครงข่ายไฟฟ้าเพื่อรองรับทั้งการค้าปลีกไฟฟ้าและ
การซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P ส่วน Agent และ Platform Operator จะทำสัญญาการใช้โครงข่ายไฟฟ้าเพื่อ
รองรับการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P เท่านั้น 

ในกรณีที่มีการแยกบทบาทของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายเป็นผู้ดำเนินการระบบจำหน่ายไฟฟ้า 
(DSO) และผู้ค้าปลีกไฟฟ้า (Retailer) ออกจากกันอย่างชัดเจน กฟน. (MEA) และ กฟภ. (PEA) ในฐานะผู้ค้า
ปลีกก็จะทำสัญญาการใช้โครงข่ายไฟฟ้ากับ กฟน. (MEA) หรือ กฟภ. (PEA) ในฐานะผู้ดำเนินการระบบ
จำหน่ายไฟฟ้า 

อย่างไรก็ดี การทำสัญญาการใช้โครงข่ายไฟฟ้านั้นขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไข Third Party 
Access ในการเข้าใช้โครงข่ายไฟฟ้าของระบบจำหน่ายไฟฟ้าซึ่งในปัจจุบันยงัไม่มขี้อสรุปที่ชัดเจน 

ในส่วนของการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P โดยไม่
พิจารณาการซื้อขายแบบ P2P ที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันอย่างเช่น SPP-Direct และการขายไฟฟ้าการเชื่อมต่อ
โดยตรง แสดงโดยเส้นลูกศรสีแดงในรูปที่ 10-8 
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รูปที่ 10-8 องค์ประกอบของการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ที่เป็นการเปลี่ยนแปลงต่อโครงสร้าง

กิจการไฟฟ้าแบบ ESB และการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า 

ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าสำหรับการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P กับการ
เชื่อมต่อระบบไฟฟ้าในโครงสร้างกิจการไฟฟ้ารูปแบบ ESB ในรูปการณ์ปัจจุบันในรูปที่ 10-6 จะเห็นได้ว่า การ
ซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P มิได้มีผลกระทบต่อการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าที่มีอยู่แต่เดิม การซื้อขาย
ไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ที่จะเกิดขึ้นเป็นการซื้อขายและส่งมอบไฟฟ้าแบบเสมือน (Virtual) โดยมี
ตัวกลางประเภทต่างๆ เพิ่มเข้ามาเพื่อสนับสนุนการทำธุรกรรมต่างๆ เท่านั้น ดังที่ได้อธิบายในบทที่ 6 

เมื่อรวมทุกองค์ประกอบเข้าด้วยกัน ความสัมพันธ์ของการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ตาม
รูปแบบที่นำเสนอ ต่อโครงสร้างกิจการไฟฟ้าแบบ ESB สามารถแสดงได้ดังรูปที่ 10-9 
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รูปที่ 10-9 ความสัมพันธ์ของการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ตามรูปแบบที่นำเสนอ ต่อโครงสร้างกิจการไฟฟ้าแบบ ESB
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ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงสร้างกิจการไฟฟ้าแบบ Enhanced Single 
Buyer ในปัจจุบันหากมีการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P 

การซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P อาจะส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงสร้าง ESB 
ดังต่อไปนี ้

การผลิตไฟฟ้า (Generation หรือ G) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลักในปัจจุบัน ได้แก่ ผู้ผลิตไฟฟ้า 

▪ ด้านการดำเนินการ: การดำเนินการผลิตไฟฟ้าอาจจะมีส่วนของการผลิตพลังงานไฟฟ้าลดลง การ
ดำเนินการอาจเปลี่ยนจากการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่คงที่เป็นการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าที่มีขนาดเล็กลง
แต่มีความเร็วในการตอบสนองมากขึ้นเพ่ือรักษาสมดุลและความมั่นคงของระบบไฟฟ้า 

▪ ด้านต้นทุน: การเดินระบบผลิตไฟฟ้าเพื่อตอบสนองต่อรูปแบบความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลง
ไปและมีความซับซ้อนมากขึ้น อาจทำให้ต้องใช้ระบบผลิตไฟฟ้าที่มีความเร็วในการตอบสนองมากขึ้น ทำให้
ต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าสูงขึ้น 

▪ ด้านรายได้: รายได้จากการขายพลังงานไฟฟ้าจะลดลงเนื่องจากผู้ใช้ไฟฟ้ามีทางเลือกในการซื้อไฟฟ้า
จาก Prosumer เพิ่มขึ้น แต่จะมีรายได้จากการรักษามั่นคงของระบบไฟฟ้าเข้ามาชดเชยในระดับหน่ึง 

ระบบส่งไฟฟ้า (Transmission หรือ T) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลักในปัจจุบัน ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 

▪ ด้านการดำเนินการ: การบริหารระบบส่งไฟฟ้าจะมีความซับซ้อนขึ้นจากความผันผวนของความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงจากเดิม รวมถึงอาจต้องมีการบริหารไฟฟ้าที่มีการไหลย้อนเข้าระบบส่งไฟฟ้าใน
กรณีที่การผลิตไฟฟ้าและความต้องการใช้ไฟฟ้าในพ้ืนที่ใดๆ ไม่สัมพันธ์กัน 

▪ ด้านต้นทุน: การดำเนินการที ่มีความซับซ้อนมากขึ ้น อาจส่งผลให้ต้องมีการลงทุนปรับปรุง
ประสิทธิภาพของระบบส่งไฟฟ้า ซึ่งทำให้มีต้นทุนในการดำเนินการสูงขึ้น 

▪ ด้านรายได้: รายได้จากการให้บริการโครงข่ายระบบสายส่งไฟฟ้าอาจลดลงเนื่องจากมีปริมาณไฟฟ้า
ที่ขายให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายลดลง แต่อาจมีรายได้จากการให้บริการโครงข่ายไฟฟ้าระดับสายส่งไฟฟ้า
หากมีการซื้อขายไฟฟ้าข้ามขอบเขตพ้ืนที่ 

ศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า (System Operator หรือ SO) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลักในปัจจุบัน ได้แก่ การ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิต 

▪ ด้านการดำเนินการ: การบริหารการสั่งจ่ายไฟฟ้าจะมีความซับซ้อนขึ้นจากความผันผวนของความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงจากเดิม โดยอาจเปลี่ยนแปลงจากการสั่งเดินเครื่องโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่แบบ
คงที่เป็นการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าที่มีขนาดเล็กลงแต่มีความเร็วในการตอบสนองมากขึ้นเพื่อรักษาสมดุลและ
ความมั่นคงของระบบไฟฟ้า 

▪ ด้านต้นทุน: การควบคุมระบบไฟฟ้าเพื่อตอบสนองต่อรูปแบบความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลง
ไปและมีความซับซ้อนมากขึ้น อาจทำให้ต้องใช้ระบบควบคุมที่มีความเร็วในการติดตามและตอบสนองมากขึ้น 
ทำให้ต้นทุนในการดำเนินการสูงขึ้น 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษารูปแบบและการศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ Peer to Peer (P2P) 

 

หน้าที่ 10-65 
 

ระบบจำหน่ายไฟฟ้า (Distribution หรือ D) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลักในปัจจุบัน ได้แก่ การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวง 

▪ ด้านการดำเนินการ: การบริหารระบบจำหน่ายไฟฟ้าจะมีความซับซ้อนขึ้นจากความผันผวนของ
ความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงจากเดิม โดยต้องมีการติดตามรูปแบบความต้องการใช้ไฟฟ้า มากขึ้น 
ประสานงานกับตัวกลางต่างๆ เพื่อประมวลผลการคาดการณ์การผลิตและซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer 
ประสานงานศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าเพื่อเตรียมการรักษาสมดุลของระบบไฟฟ้า และบริหารความคับคั่งของ
ระบบจำหน่ายไฟฟ้า 

▪ ด้านต้นทุน: การดำเนินการที ่มีความซับซ้อนมากขึ ้น อาจส่งผลให้ ต้องมีการลงทุนปรับปรุง
ประสิทธิภาพของระบบจำหน่ายไฟฟ้าในการรองรับการไหลของไฟฟ้าแบบสองทางและเพื่อให้มีความอัจฉริยะ
มากขึ้น ซึ่งทำให้มีต้นทุนในการดำเนินการสูงขึ้น 

▪ ด้านรายได้: รายได้จากการขายพลังงานไฟฟ้าจะลดลงเนื่องจากผู้ใช้ไฟฟ้ามีทางเลือกในการซื้อไฟฟ้า
จาก Prosumer เพิ่มขึ้น แต่จะมีรายได้จากการให้บริการโครงข่ายไฟฟ้าเข้ามาชดเชยในระดับหนึ่ง และหากมี
การให้บริการการรักษาความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในระดับจำหน่ายไฟฟ้า ก็จะมีรายได้ในการรักษาความ
มั่นคงเพ่ิมขึ้นอีกทางหนึ่ง 

การจำหน่ายไฟฟ้ารายปลีก (Retail หรือ R) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลักในปัจจุบัน ได้แก่ การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวง 

▪ ด้านการดำเนินการ: การบริหารระบบค้าปลีกไฟฟ้าซับซ้อนขึ้น การแจกแจงหน่วยซื้อขายไฟฟ้า
ซับซ้อนขึ้น อาจต้องมีการปรับปรุงระบบ เพื่อประสานงานกับตัวกลางต่างๆ และรองรับปริมาณธุรกรรมที่
เพิ่มขึ้น ทั้งการจดหน่วยและการออกใบแจ้งหนี้ 

▪ ด้านต้นทุน: การดำเนินการที ่มีความซับซ้อนมากขึ ้น อาจส่งผลให้ต้องมีการลงทุนปรับปรุง
ประสิทธิภาพของระบบค้าปลีกไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งทำให้มีต้นทุนในการดำเนินการสูงขึ้น 

▪ ด้านรายได้: รายได้ในส่วนของการให้บริการต่อลูกค้าหรือผู้ใช้ไฟฟ้ารายเดิมอาจจะไม่เปลี่ยนแปลง
หรือมีการเปลี่ยนแปลงน้อยมาก แต่มีความเป็นไปได้ที่จะมีรายได้เพิ่มเติมจากค่าธรรมเนียมการให้บริการระบบ
มิเตอร์ การจดหน่วย และออกใบแจ้งหนี้ เพื่อให้ครอบคลุมธุรกรรมในการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ 
P2P ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเง่ือนไขในการเข้าถึงข้อมูลมิเตอร์ของบุคคลที่สาม 

ลูกค้าหรือผู้ใช้ไฟฟ้า (Customer หรือ C) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลักในปัจจุบัน ได้แก่ ผู้ใช้ไฟฟ้าที่เป็น
ลูกค้าของการไฟฟ้าฯ ซึ่งผู้เกี่ยวข้องกับการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P มีแนวโน้มที่จะเป็นลูกค้า
ของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายเป็นหลัก 

▪ ด้านต้นทุน: สำหรับ Prosumer จะมีต้นทุนในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าเป็นต้นทุนหลัก ส่วนผู้ที่จะ
เข้าร่วมในการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ในรูปแบบที่มีตัวกลางก็อาจมีค่าธรรมเนียมในการเข้า
เป็นสมาชิก และ/หรือ ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายไฟฟ้า และอาจมีต้นทุนในการเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าเพ่ิมเติม 

▪ ด้านรายได้: Prosumer จะประหยัดค่าไฟฟ้าที่ซื้อจากการไฟฟ้าฯ และได้รายได้จากการขายไฟฟ้า
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ส่วนเหลือ ส่วนผู้ใช้ไฟฟ้าที่ซื ้อไฟฟ้าจะประหยัดค่าไฟฟ้าที่ซื ้อจากการไฟฟ้าฯ หากสามารถซื้อไฟฟ้าจาก 
Prosumer ได้ในราคาที่ต่ำกว่า 

ซึ่งจะเห็นได้ว่า การไฟฟ้าฯ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่สำคัญในโครงสร้างกิจการไฟฟ้าแบบ ESB มี
แนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบจากการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P เป็นหลัก โดยคาดว่าจะมีการ
ดำเนินการที่ซับซ้อนมากขึ้นและอาจต้องมีการลงทุนเพิ่มเติมในการปรับปรุงระบบของตนเพื่อรองรับความผัน
ผวนของรูปแบบความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เปลี่ยนไป อย่างไรก็ดี การไฟฟ้าฯ อาจใช้จุดแข็งในการเป็นผู้เล่นหลัก
ในอุตสาหกรรมไฟฟ้าในการปรับตัวและเข้ามีส่วนร่วมในการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P เพื่อแสวง
โอกาสทางธุรกิจได้เช่นกัน 
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บทที่ 11 
ข้อเสนอแนะส าหรับทางเลือกรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าของ 

Prosumer ตามรูปแบบที่น าเสนอ เพื่อให้เกิด 
ความเป็นธรรมต่อทั้งผู้ใช้ไฟฟ้าและผู้ผลิตไฟฟ้า 

โดยรวมของประเทศ 
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บทที่ 11 
ข้อเสนอแนะสำหรับทางเลือกรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าของ 

Prosumer ตามรูปแบบที่นำเสนอ เพื่อให้เกิดความเปน็ธรรมต่อทัง้
ผู้ใช้ไฟฟ้าและผู้ผลิตไฟฟ้าโดยรวมของประเทศ 

 

 

เนื้อหาในบทนี้เป็นข้อเสนอแนะเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการผลิตและซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer 
ต่อระบบไฟฟ้าของประเทศท่ีได้มีการวิเคราะห์ตามสถานการณ์ต่างๆ ที่กำหนดไว้ โดยเป็นข้อเสนอแนะในภาพ
กว้างเพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานที่รับผิดชอบไปดำเนินการในรายละเอียดต่อไป นอกจากนี้สถาบันฯ ยังได้
นำเสนอข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับการผลิตและใช้พลังงานหมุนเวียนแนวที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ในอนาคตอีกด้วย 

11.1 ข้อเสนอแนะต่างๆ สำหรับทางเลือกรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer ตาม
รูปแบบที่นำเสนอ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อทั้งผู้ใช้ไฟฟ้าและผู้ผลิตไฟฟ้าโดยรวม
ของประเทศ 

จากการวิเคราะห์ตามหลักความสมดุลด้านพลังงานสามด้านในบทที่ 4 พบว่า การซื้อขายไฟฟ้าของ 
Prosumer แบบ P2P มีผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าของประเทศไทยในเชิงบวกในมิติของความมั ่นคงของ
พลังงานและในมิติด้านความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม แต่ส่งผลกระทบเชิงลบในมิติด้านความเสมอภาคทาง
พลังงาน โดยส่งผลให้ต้นทุนในการจัดหาไฟฟ้าเฉลี่ยของประเทศสูงขึ้น รวมถึงประเด็นความไม่เสมอภาคในการ
รับผิดชอบต้นทุนของระบบไฟฟ้า 

ในหัวข้อนี้จึงเป็นการนำเสนอข้อเสนอแนะเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านลบที่เกิดขึ้นต่อระบบไฟฟ้าและ
ผู้ใช้ไฟฟ้าโดยรวมของประเทศไทย โดยจำแนกเป็นสองประเด็นหลักคือ ประเด็นต้นทุนในการจัดหาไฟฟ้าเฉลี่ย
ของประเทศท่ีสูงขึ้น และประเด็นความไม่เสมอภาคในการรับผิดชอบต้นทุนของระบบไฟฟ้า ซึ่งประเด็นทั้งสอง
นี้มีผลครอบคลุมรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ทุกรูปแบบที่นำเสนอในบทที่ 6 ดังนั้น
ข้อเสนอแนะจะกล่าวในภาพรวมโดยไม่จำเป็นต้องแยกตามรูปแบบธุรกิจ 

11.1.1 ประเด็นต้นทุนในการจัดหาไฟฟ้าเฉลี่ยของประเทศที่สูงขึ้น 

11.1.1.1 สาเหตุ 

จากการวิเคราะห์ในบทที่ 4 พบว่า สาเหตุที่เป็นไปได้ที่ส่งผลให้ต้นทุนการจัดหาไฟฟ้าในภาพรวม
ของทั้งประเทศ คือ แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 - 2580 (PDP2018 Rev.1) ที่ใช้
อ้างอิงในการศึกษานี้มิได้พิจารณาการผลิตและการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้ความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าลดลง จะส่งผลให้การวางแผนการลงทุนในส่วนของการสร้างโรงไฟฟ้า การสร้างระบบส่งและ
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ระบบจำหน่ายสูงเกินความจำเป็น เงินลงทุนที่ต้องใช้มากเกินความจำเป็นเหล่านี้จะส่งผ่านไปยังผู้ใช้ไฟฟ้าในรูป
ของอัตราค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้น 

11.1.1.2 ข้อเสนอแนะในการบรรเทาผลกระทบ 

เพื่อบรรเทาผลกระทบในกรณีนี้ หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการวางแผนการจัดหาไฟฟ้าควรนำ
ข้อมูลการคาดการณ์การผลิตไฟฟ้าของ Prosumer เพิ่มเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการพิจารณาการวางแผน ซึ่ง
สถาบันฯ ได้ทดลองประเมินโดยการใช้แบบจำลองที่มีการพิจารณาการผลิตและซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer 
และแสดงผลไว้ในหัวข้อ 4.7 ของรายงานฉบับนี้ โดยผลการประเมินพบว่าต้นทุนในการจัดหาไฟฟ้าเฉลี่ยของ
ประเทศลดต่ำกว่าสถานการณ์ฐานที่ไม่มีการผลิตและซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer ซึ่งทำให้พิจารณาได้ว่า 
หากมีการวางแผนการจัดหาไฟฟ้าอย่างเหมาะสม การผลิตและซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer ก็จะส่งผลกระทบ
เป็นระยะสั้นหรือเพียงในระยะเปลี่ยนผ่าน เมื่อมีการปรับตัวด้านการวางแผนจัดหาไฟฟ้าอย่างเหมาะสม การ
ผลิตและซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer ก็จะส่งผลกระทบเชิงลบต่ำลงและจะค่อยแปรเป็นผลกระทบเชิงบวกใน
การมีส่วนช่วยในการลดต้นทุนการจัดหาไฟฟ้าโดยรวมของประเทศในระยะยาว 

11.1.2 ประเด็นความไม่เป็นธรรมในการรับผิดชอบต้นทุนของระบบไฟฟ้า 

11.1.2.1 สาเหตุ 

ความไม่เป็นธรรมในแง่การรับผิดชอบต้นทุนของระบบไฟฟ้าระหว่างผู้ใช้ไฟฟ้าจากระบบไฟฟ้าและ 
Prosumer มีสาเหตุจากโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทยในปัจจุบันไม่แยกการเรียกเก็บต้นทุนคงที่
และต้นทุนแปรผัน แต่เรียกเก็บค่าต้นทุนระบบไฟฟ้าตามจำนวนหน่วยไฟฟ้าที่ซื้อจากการไฟฟ้าฯ ดังแสดงได้ใน
รูปที่ 11-1 (ดัดแปลงจาก [1] [2]) 

 
รูปที่ 11-1 โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทยในปัจจุบัน 

• การก่อสร้างโรงไฟฟ้า
• ระบบสายส่ง
• ระบบจ าหน่าย
• ค่าการผลิตไฟฟ้า ณ วันก าหนด

โครงสร้างค่าไฟฟ้า

ค่าไฟฟ้า าน

• ค่าเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้าท่ี
เปลี่ยนไปจากค่าไฟฟ้าฐาน

• ค่าใช้จ่ายตามนโยบายรัฐ

ค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft)

จ านวนหน่วย
ไฟฟ้า

ค่าบริการตาม
ประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า

ค่าบริการ
รายเดือน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

 า ี

G T D R

• EGAT   IPP / SPP / VSPP
• Availability / Capacity 

Payment (AP/CP)
• Energy Payment (EP)
• Ancillary Service Payment

• Allowed Return
• Depreciation
• O&M / Admin Cost
• Cost of Network Loss
• Connection Cost

• Single Buyer / SO Service 
Payment

Fixed Costs: ต้นทุนคงท่ี

Variable Costs: ต้นทุนแปรผัน

ต้นทุนคงที่และต้นทุนแปรผันไมแ่ยกจากกัน เรียกเก็บตามจ านวนหน่วยไฟฟ้า
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เมื่อพิจารณาจากรูปข้างต้นจะเห็นได้ว่า ต้นทุนของระบบไฟฟ้าที่มีการเรียกเก็บในโครงสร้างอัตราค่า
ไฟฟ้าของประเทศไทยในปัจจุบันประกอบด้วยต้นทุนคงที่ (Fixed Costs) และต้นทุนแปรผัน (Variable 
Costs) โดยมีรายละเอียดแยกตามองค์ประกอบ ดังนี้ 

ต้นทุนในระบบผลิต (Generation หรือ G)  

เป็นต้นทุนในส่วนของการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้า อันได้แก่ โรงไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (EGAT) 
โรงไฟฟ้าเอกชนขนาดใหญ่ (IPP) ไฟฟ้านำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน (Import) โรงไฟฟ้าประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า
ขนาดเล็ก (SPP) และโรงไฟฟ้าประเภทผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) โดยมีองค์ประกอบต้นทุนหลัก ได้แก่ 

▪ ต้นทุนคงที่ กล่าวคือ ต้นทุนที่เกิดจากการลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้า การซื้อไฟฟ้า การรักษาความ
มั่นคงในระบบผลิตไฟฟ้า เพื่อให้แน่ใจได้ว่าระบบไฟฟ้าสามารถจ่ายไฟฟ้าได้ตามปริมาณ คุณภาพ และในเวลา
ที่ต้องการ องค์ประกอบของต้นทุนในส่วนนี้ได้แก่ 

- ค่าความพร้อมจ่าย (Availability Payment หรือ AP และ Capacity Payment หรือ CP 
สำหรับโรงไฟฟ้าประเภท SPP) 

- ค่าการรักษาความม่ันคงของระบบไฟฟ้า (Ancillary Service Payment) 

▪ ต้นทุนแปรผัน กล่าวคือ  ต้นทุนที่เกิดขึ้นเมื่อมีการสั่งให้โรงไฟฟ้าจ่ายไฟฟ้า ซึ่งหากไม่มีการสั่ง
จ่ายไฟฟ้า ก็จะไม่มีต้นทุนในส่วนนี้ องค์ประกอบของต้นทุนส่วนนี้ได้แก่  ค่าพลังงานไฟฟ้า (Energy Payment 
หรือ EP) เป็นค่าเชื้อเพลิงที่โรงไฟฟ้าจะได้รับเมื่อมีการสั่งจ่ายไฟฟ้า 

ต้นทุนในระบบส่งไฟฟ้า (Transmission หรือ T) และต้นทุนในระบบจำหน่าย (Distribution 
หรือ D) 

เป็นต้นทุนในส่วนของการก่อสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้าในระดับสายส่งไฟฟ้าและระดับจำหน่าย
ไฟฟ้า เพื่อใช้ในการส่งไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าไปยังผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ต่างๆ โดยมีองค์ประกอบต้นทุนหลัก
เป็นต้นทุนคงที่ ได้แก่  

▪ ต้นทุนในการลงทุนระบบควบคุมการจ่ายไฟฟ้าและต้นทุนในการดำเนินการ (Single Buyer / 
SO Service Payment) 

▪ รายได้พึงรับของผู้ดำเนินการระบบโครงข่ายไฟฟ้า (Allowed Return) 

▪ ค่าเสื่อมราคาของระบบโครงข่ายไฟฟ้า (Depreciation) 

▪ ค่าบำรุงรักษาและดำเนินการระบบโครงข่ายไฟฟ้า (O&M / Administrative Costs) 

▪ ต้นทุนที่เกิดจากการสูญเสียในระบบโครงข่ายไฟฟ้า (Cost of Network Loss) 

▪ ต้นทุนในการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า (Connection Cost) 
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ต้นทุนในระบบค้าปลีกไฟฟ้า (Retail หรือ R) 

เป็นต้นทุนในส่วนของกิจกรรมที่เกิดขึ้นในระดับค้าปลีกไฟฟ้า อย่างเช่น การบำรุงรักษามิเตอร์ไฟฟ้า 
การออกใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า การรับชำระค่าไฟฟ้า 

จากรูปที่ 11-1 จะเห็นได้ว่าการเรียกเก็บต้นทุนในส่วนของระบบผลิต (G) ระบบส่งไฟฟ้า (T) และ
ระบบจำหน่ายไฟฟ้า (D) ถูกรวมให้อยู่ในลักษณะของการแปรผันตามจำนวนหน่วยไฟฟ้า ส่วนที่มีการเรียกเก็บ
แบบคงที่มีเพียงในส่วนของระบบค้าปลีกไฟฟ้าโดยอยู่ในรูปของการเรียกเก็บค่าบริการตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า
เป็นรายเดือน 

ด้วยลักษณะโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าเช่นนี้ ต้นทุนของระบบไฟฟ้าในส่วนระบบผลิต ระบบส่งไฟฟ้า 
และระบบจำหน่ายไฟฟ้า ที่องค์ประกอบเกือบทั้งหมดเป็นต้นทุนคงที่จึงถูกเรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าในลักษณะ
การแปรผันกับจำนวนไฟฟ้าที่ซื้อจากการไฟฟ้าฯ ซึ่งหากจำนวนหน่วยไฟฟ้าที่การไฟฟ้าฯ ขายได้ลดลง ต้นทุน
คงที่ที่เรียกเก็บต่อหน่วยไฟฟ้าก็จะสูงขึ้นเพื่อให้สามารถกู้คืนต้นทุนคงที่ของระบบไฟฟ้าได้ในระดับเดิม  โดย
สามารถแสดงตัวอย่างอย่างง่ายไดด้ังรูปที่ 11-2 

 
รูปที่ 11-2 ตัวอย่างการกระจายการเรียกเก็บต้นทุนต่อหน่วยในส่วน G T และ D ตามโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า

ปัจจุบัน 

ในสถานการณ์ที่มีการผลิตและซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer ทั้ง Prosumer และผู้ซื ้อไฟฟ้าจาก 
Prosumer จะซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฯ น้อยลง อันเป็นเหตุให้ Prosumer และผู้ซื้อไฟฟ้าจาก Prosumer มี
ส่วนรับผิดชอบต้นทุนของระบบไฟฟ้าน้อยลงตามไปด้วย ต้นทุนส่วนที่ไม่สามารถกู้คืนจาก Prosumer และผู้
ซื้อไฟฟ้าจาก Prosumer จึงถูกถ่ายโอนไปยังผู้ใช้ไฟฟ้าที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิตและซื้อขายไฟฟ้าของ  
Prosumer ในรูปของอัตราค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้น ทำให้มีค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าสูงขึ้นแม้ว่าจะมีจำนวนหน่วย
การใช้พลังงานไฟฟ้าเท่าเดิม 

ต้นทุนระบบไฟฟ้า: 10 หน่วย 1 หน่วย

1 หน่วย

Fixed Costs: ต้นทุนคงที่ Variable Costs: ต้นทุนแปรผัน

ต้นทุนระบบไฟฟ้า: 5 หน่วย

10 หน่วย

5 หน่วย
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รูปที่ 11-3 แสดงตัวอย่างอย่างง่ายของความไม่เป็นธรรมในแง่การรับผิดชอบต้นทุนของระบบไฟฟ้า
ระหว่างผู้ใช้ไฟฟ้าจากระบบไฟฟ้าและ Prosumer รวมถึงผู้ซื้อไฟฟ้าจาก Prosumer ในส่วน G T และ D ตาม
โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าปัจจุบัน โดยที ่

▪ กรณี (1) แสดงกรณีดั้งเดิมที่ผู้ใช้ไฟฟ้าทั้ง 3 รายซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฯ รวมทั้งสิ้น 10 หน่วย 

ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกรายรับผิดชอบต้นทุนของระบบไฟฟ้าตามจำนวนหน่วยที่ซื้อจากการไฟฟ้าฯ โดยผู้ที่
ซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฯ มากก็จะรับภาระรับผิดชอบต้นทุนคงที่มากตามไปด้วย ในขณะที่ต้นทุนแปรผันจะ
กระจายตามหน่วยที่ผู้ใช้ไฟฟ้าแต่ละรายซื้อจากการไฟฟ้าฯ 

▪ กรณี (2) แสดงกรณีที่ผู้ใช้ไฟฟ้ารายหนึ่งเปลี่ยนสถานะเป็น Prosumer ซึ่งสามารถผลิตไฟฟ้าได้ 
5 หน่วย โดยครอบคลุมความต้องการใช้ไฟฟ้าของตนเองทั้งหมด 4 หน่วย โดยยังไม่สามารถขายไฟฟ้าให้แก่
ผู้ใช้ไฟฟ้ารายอ่ืน ผู้ใช้ไฟฟ้าอีก 2 รายซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฯ รายละ 3 หน่วยดังเดิม ซึ่งทำให้จำนวนหน่วยที่
การไฟฟ้าฯ ขายได้ลดลงจาก 10 หน่วยเหลือ 6 หน่วย ซึ่งจะเห็นได้จากรูปว่า เมื่อจำนวนหน่วยไฟฟ้าที่การ
ไฟฟ้าฯ ขายได้ลดลง จะส่งผลให้ส่วนของต้นทุนคงท่ีต่อหน่วยสูงขึ้นในขณะที่ที่ต้นทุนแปรผันต่อหน่วยซึ่งเกิดขึ้น
เมื่อมีการสั่งผลิต จ่ายไฟฟ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลง ยังผลให้ 

- Prosumer สามารถผลิตไฟฟ้าใช้เองได้ครอบคลุมความต้องการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดของตน จึงไม่
ต้องซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฯ ซึ่งทำให้ไม่ต้องรับภาระต้นทุนคงที่ของระบบไฟฟ้าเลย 

- ผู้ใช้ไฟฟ้าอีก 2 รายรับภาระต้นทุนคงที่ของระบบไฟฟ้าสูงขึ้น 

▪ กรณี (3) แสดงกรณีที่ผู้ใช้ไฟฟ้ารายหนึ่งเปลี่ยนสถานะเป็น Prosumer ซึ่งสามารถผลิตไฟฟ้าได้ 
5 หน่วย โดยครอบคลุมความต้องการใช้ไฟฟ้าของตนเองทั้งหมด 4 หน่วยและสามารถขายไฟฟ้าส่วนเหลือ 1 
หน่วยให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าอีกราย ซึ่งทำให้จำนวนหน่วยที่การไฟฟ้าฯ ขายได้ลดลงจาก 10 หน่วยเหลือ 5 หน่วย ซึ่ง
จะเห็นได้จากรูปว่า เมื่อจำนวนหน่วยไฟฟ้าที่การไฟฟ้าฯ ขายได้ลดลงกว่ากรณี (2) ยิ่งส่งผลให้ส่วนของต้นทุน
คงที่ต่อหน่วยสูงขึ้นอีก ในขณะที่ที ่ต้นทุนแปรผันต่อหน่วยซึ่งเกิดขึ้นเมื่อมีการสั่งผลิต จ่ายไฟฟ้าไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง ยังผลให้ 

- Prosumer สามารถผลิตไฟฟ้าใช้เองได้ครอบคลุมความต้องการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดของตน จึงไม่
ต้องซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฯ ซึ่งทำให้ไม่ต้องรับภาระต้นทุนคงที่ของระบบไฟฟ้าเลย นอกจากนี้ยังสามารถมี
รายได้จากการขายพลังงานไฟฟ้าส่วนเหลือให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้ารายอื่นได้อีกด้วย 

- ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ซื้อไฟฟ้าจาก Prosumer (Consumer + P2P) แม้จะต้องรับภาระต้นทุนคงที่ต่อ
หน่วยสูงขึ้น แต่เนื่องจากมีการซื้อพลังงานไฟฟ้าบางส่วนจาก Prosumer จึงทำให้ลดภาระต้นทุนคงที่ได้จาก
การซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฯ จำนวนน้อยลง 

- ผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไป (Consumer) ต้องรับภาระต้นทุนคงที่ต่อหน่วยสูงขึ้นยิ่งกว่ากรณี (2) ทั้งที่มี
การใช้ไฟฟ้าเท่าเดิม 

จากตัวอย่างอย่างง่ายดังรูปจะเห็นได้ว่า ด้วยโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าปัจจุบัน หากมีการผลิตและซื้อ
ขายไฟฟ้าของ Prosumer มากขึ้น ผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไปที่ซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฯ ก็จะต้องรับภาระต้นทุนคงที่ของ
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ระบบไฟฟ้าในส่วนของ G T และ D สูงขึ้นผ่านทางอัตราค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้น ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการ
รับผิดชอบต้นทุนของระบบไฟฟ้า 

 
รูปที่ 11-3 ตัวอย่างความไม่เป็นธรรมในการรับผิดชอบต้นทุนของระบบไฟฟ้าในส่วน G T และ D ตาม

โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าปัจจุบัน 

11.1.2.2 ข้อเสนอแนะในการบรรเทาผลกระทบ 

จากการวิเคราะห์สาเหตุในหัวข้อข้างต้น จะเห็นได้ว่าความไม่เป็นธรรมในการรับผิดชอบต้นทุนของ
ระบบไฟฟ้ามีสาเหตุจากโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าปัจจุบันที่มีรูปแบบการเรียกเก็บต้นทุนของระบบไฟฟ้าใน
รูปแบบแปรผันตามจำนวนหน่วยไฟฟ้า ทั้งที่ต้นทุนที่ต้องมีการเรียกเก็บมีทั้งต้นทุนคงที่และต้นทุนแปรผัน 
ดังนั้นแนวทางการบรรเทาผลกระทบในประเด็นความไม่เป็นธรรมในแง่การรับผิดชอบต้นทุนของระบบไฟฟ้า
ระหว่างผู ้ใช้ไฟฟ้าจากระบบไฟฟ้าและ Prosumer ควรอาศัยการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าโดยแยก
โครงสร้างให้มีองค์ประกอบของต้นทุนคงที ่ในส่วนของการกู ้คืนต้นทุนระบบไฟฟ้าที ่ทั ้งผู ้ใช้ไฟฟ้าและ 
Prosumer มีส่วนร่วมกันรับผิดชอบ และองค์ประกอบของต้นทุนแปรผันในส่วนของต้นทุนพลังงานไฟฟ้าตาม
จำนวนหน่วยที่ผลิต โดยอาจแยกตามแนวทางดังแสดงในรูปที่ 11-4 

ต้นทุนระบบไฟฟ้า  10 หน่วย 1 หน่วย

1 หน่วย

Fixed Costs: ต้นทุนคงที่ Variable Costs: ต้นทุนแปรผัน

ต้นทุนระบบไฟฟ้า  5 หน่วย

10 หน่วย

5 หน่วย

4 หน่วย 3 หน่วย 3 หน่วย

0 หน่วย 2 หน่วย 3 หน่วย

Consumer Consumer Consumer

Prosumer Consumer
+ P2P

Consumer

(1) กรณีผู้ใช้ไฟฟ้าทุกรายซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้า  รวม 1  หน่วย

( ) กรณีผู้ใช้ไฟฟ้าเปลี่ยนส านะเป็น Prosumer ผลิตไฟฟ้าได้   หน่วย โดยใช้เอง   หน่วยและขายให้ผู้ใช้ไฟฟ้าอีกราย 1 หน่วย

1 หน่วยต้นทุนระบบไฟฟ้า    หน่วย

  หน่วย

0 หน่วย 3 หน่วย 3 หน่วย
Prosumer Consumer Consumer

(2) กรณีผู้ใช้ไฟฟ้าเปลี่ยนส านะเป็น Prosumer ผลิตไฟฟ้าได้   หน่วย โดยใช้เอง   หน่วยและไม่มีการขายไฟฟ้าส่วนเหลือ
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รูปที่ 11-4 แนวทางการบรรเทาผลกระทบประเด็นความไม่เป็นธรรมในการรับผิดชอบต้นทุนของระบบไฟฟ้า: 

การแยกการเรียกเก็บต้นทุนคงที่และต้นทุนแปรผันให้ถูกต้อง 

ข้อเสนอแนะในการเรียกเก็บต้นทุนของระบบไฟฟ้าที่สถาบันฯ เห็นว่าเหมาะสม มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

ต้นทุนคงที่ (Fixed Costs) เป็นต้นทุนเพื่อความมั่นคงด้านไฟฟ้า เป็นต้นทุนที่ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกราย
ต้องร่วมกันรับผิดชอบตราบเท่าที่ยังเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้า โดยมีองค์ประกอบหลักของต้นทุนคงที่คือ ต้นทุน
คงที่ของระบบผลิต ต้นทุนคงที่ของระบบส่งไฟฟ้า ต้นทุนคงที่ของระบบจำหน่ายไฟฟ้า และต้นทุนคงที่ของ
ระบบค้าปลีกไฟฟ้า ดังที่ได้แสดงรายละเอียดไว้ในหัวข้อ 11.1.2.1 และหากในอนาคต ระบบจำหน่ายไฟฟ้ามี
การให้บริการรักษาความมั่นคงระบบไฟฟ้าเสริม ก็สามารถนำมารวมในส่วนของต้นทุนคงที่นี้ได้เช่นกัน แต่ต้อง
มีการพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อมิให้เกิดความซ้ำซ้อนกับระบบการรักษาความมั่นคงของระบบผลิต 

การเรียกเก็บต้นทุนคงที่ควรอยู่ในรูปแบบคงที่รายเดือนตามกำลังไฟฟ้าที่ต้องการ เช่น ตามขนาด
หม้อแปลงไฟฟ้า หรือตามขนาดมิเตอร์ แต่ไม่ควรอ้างอิงจากความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด (Peak Load) การ
พิจารณาโดยใช้ขนาดหม้อแปลงไฟฟ้าหรือขนาดมิเตอร์เป็นการสะท้อนถึงการลงทุนที่เกิดขึ้นจริงเพ่ือสร้างความ
มั่นคงในระบบไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าแต่ละราย ซึ่งแตกต่างจากความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดที่แปรผันตามรูปแบบ
การใช้ไฟฟ้า การเรียกเก็บต้นทุนคงที่ควรอยู่ในอัตราเป็นบาทต่อกิโลวัตต์ต่อเดือน ซึ่งอาจใช้หลักเกณฑ์ในการ
ปรับแต่งอัตราสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าแต่ละประเภทเพ่ือให้มีความเหมาะสมมากยิ่งข้ึน เช่น 

▪ แบ่งตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า เช่น กิจการขนาดใหญ่ กิจการขนาดกลาง กิจการขนาดเล็กและบ้าน
อยู่อาศัย โดยเกณฑ์การแบ่งตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นการสะท้อนถึงต้นทุนของระบบไฟฟ้าที่มีการลงทุนเพ่ือ

Capacity
• AP   CP
• Ancillary 

Service, ESS

Energy
• EP: Fuel 

Cost

Transmission 
System

RetailDistribution 
System: MV

Distribution 
System: HV

Distribution 
System: LV

Fixed Costs

Variable Costs

G T D R

Fixed Costs: ต้นทุนเพ่ือความมั่นคงด้านไฟฟ้า
เป็นต้นทุนท่ีผู้ใช้ไฟฟ้าทุกรายต้องร่วมรับผิดชอบ ตราบเท่าท่ียังเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้า
• จ่ายตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นรายเดือน (บาท กิโลวัตต์ เดือน)
• อาจแบ่งตามประเภทกิจการ: กิจการขนาดใหญ่ > กิจการขนาดกลาง > กิจการขนาดเล็ก และบ้านอยู่อาศัย
• อาจแบ่งตามระดับแรงดันไฟฟ้า: LV > MV > HV

Variable Costs: ต้นทุนแปรผันท่ีเกิดขึ้นเมื่อผลิตไฟฟ้า
เป็นต้นทุนท่ีเกิดขึ้นจากการผลิตพลังงานไฟฟ้า จ่ายเมื่อมีการซื้อไฟฟ้าจากระบบไฟฟ้า
• จ่ายตามค่าไฟฟ้าเฉลี่ยของ Portfolio พลังงานไฟฟ้าของประเทศ (บาท กิโลวัตต์ชั่วโมง)
• ผู้ผลิตไฟฟ้าใช้เอง (Prosumer) สามารถลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้



รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษารูปแบบและการศึกษากฎระเบียบที่เกีย่วขอ้งกับการซ้ือขายไฟฟา้ของ Prosumer แบบ Peer to Peer (P2P) 

 

หน้าที่ 11-8 
 

ตอบสนองต่อระดับความมั่นคงและคุณภาพของไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าแต่ละประเภทที่อาจไม่เท่ากัน ภายใต้
เกณฑ์นี้ อัตราการการเรียกเก็บต้นทุนคงที่สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดใหญ่จะสูงที่สุด รองลงมาด้วย 
กิจการขนาดกลาง กจิการขนาดเล็กและบ้านอยู่อาศัย 

▪ แบ่งตามระดับแรงดันไฟฟ้า เช่น ระดับแรงดันไฟฟ้าสูง ระดับแรงดันไฟฟ้ากลาง และระดับ
แรงดันไฟฟ้าต่ำ โดยเกณฑ์การแบ่งตามระดับแรงดันไฟฟ้าเป็นการสะท้อนถึงการใช้โครงข่ายไฟฟ้า อัตราเรียก
เก็บต้นทุนคงที่ผู้ใช้ไฟฟ้าที่รับไฟฟ้าผ่านโครงข่ายไฟฟ้าหลายระดับแรงดันจะสูงกว่าผู้ใช้ไฟฟ้าที่รับไฟฟ้าผ่าน
โครงข่ายไฟฟ้าระดับแรงดันเดียว เช่น ผู้ใช้ไฟฟ้าที่เป็นลูกค้าตรงของ กฟผ. ซึ่งใช้โครงข่ายไฟฟ้าระดับแรงดันสูง
เพียงอย่างเดียวอาจมีอัตราเรียกเก็บต่ำกว่าผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทอื่นๆ ที่ต้องรับไฟฟ้าผ่านโครงข่ายไฟฟ้าหลาย
ระดับ โดยผ่านจากโครงข่ายระดับไฟฟ้าแรงดันสูง ไปยังระด้บไฟฟ้าแรงดันกลาง เช่น  กิจการขนาดใหญ่และ
กลาง และไปยังระดับไฟฟ้าแรงดันต่ำ เช่น กิจการขนาดเล็กและบ้านอยู่อาศัย 

เกณฑ์ต่างๆ เหล่านี้อาจนำมาพิจารณาผสมผสานกันเพื่อให้สะท้อนถึงมิติการใช้งานระบบไฟฟ้าของ
ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทต่างๆ ให้ครอบคลุมต้นทุนอย่างเหมาะสม 

ต้นทุนแปรผัน (Variable Costs) เป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นเมื่อมีการสั่งผลิตไฟฟ้า โดยจะเรียกเก็บเมื่อ
ผู้ใช้ไฟฟ้าซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฯ เท่านั้น ในอัตราเป็นบาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง 

เมื่อมีการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บต้นทุนคงที่และต้นทุนแปรผันแยกกันอย่างชัดเจน 
ผลกระทบจากการผลิตและซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer ในประเด็นความไม่เป็นธรรมด้านการรับผิดชอบ
ต้นทุนของระบบไฟฟ้าจะบรรเทาลงเนื่องจากต้นทุนคงที่ของระบบไฟฟ้าได้รับการจัดสรรและเรียกเก็บจากผู้ใช้
ไฟฟ้าทุกรายโดยไม่ขึ้นกับจำนวนหน่วยไฟฟ้า ส่วนต้นทุนแปรผันจะมีการเรียกเก็บตามจำนวนหน่วยไฟฟ้าที่ผู้ใช้
ไฟฟ้าซื้อจากการไฟฟ้าฯ ซึ่ง Prosumer ที่สามารถผลิตไฟฟ้าใช้เองรวมถึงผู้ใช้ไฟฟ้าที่ซื้อไฟฟ้าจาก Prosumer 
ก็สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าได้หากสามารถผลิตหรือซื้อไฟฟ้าได้ในราคาที่ต่ำกว่าการซื้อจากการ
ไฟฟ้าฯ ดังแสดงในรูปที่ 11-5 
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รูปที่ 11-5 การกระจายความรับผิดชอบต้นทุนของระบบไฟฟ้าหากมีการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าตาม

ข้อเสนอแนะ 

 

  

ต้นทุนแปรผัน:
EP

ต้นทุนคงที่:
G (AP CP) /

T / D / R
1

2

ผู้ใช้ไฟฟ้าท่ัวไป

Prosumer

1

2

จ่าย (1) ตามความมั่นคงท่ี
ต้องการ

จ่าย (2) น้อยลงตามหน่วยท่ี
ผลิตใช้เอง

จ่าย (1) ตามความมั่นคงท่ี
ต้องการ
จ่าย (2) ตามการใช้ไฟฟ้าปรกติ

ประเ ท ต้นทุนคงที่ของระบบไฟฟ้า ต้นทุนแปรผัน

ผู้ใช้ไฟฟ้าท่ัวไป

รับผิดชอบร่วมกัน
โดยจ่ายตามความมั่นคงด้านไฟฟ้าท่ี

ต้องการ

จ่ายตามหน่วยไฟฟ้าท่ีซื้อจากระบบ

Prosumer
จ่ายตามหน่วยไฟฟ้าท่ีซื้อจากระบบ โดยสามารถลดค่าใช้จ่ายลง

จากการผลิตใช้เอง

ผู้ใช้ไฟฟ้าท่ีซื้อไฟฟ้าจาก 
Prosumer

จ่ายตามหน่วยไฟฟ้าท่ีซื้อจากระบบ โดยสามารถลดค่าใช้จ่ายลง
จากการซื้อไฟฟ้าจาก Prosumer ท่ีอาจมีราคาต่ า

ผู้ใช้ไฟฟ้าท่ีซ้ือไฟฟ้า
จาก Prosumer

จ่าย (1) ตามความมั่นคงท่ี
ต้องการ
จ่าย (2) น้อยลงจากการซื้อ
ไฟฟ้าจาก Prosumer
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11.2 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสำหรับการปรับ Energy Mix Portfolio ของประเทศเพื่อรองรับ
การขับเคลื่อน Energy Transformation และ Carbon Neutrality Target  

ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันที่นานาชาติมีแนวโน้มในการให้ความสำคัญกับการผลิตและใช้พลังงาน
หมุนเวียนเพิ่มขึ้น ในภาคนโยบายด้านพลังงานของประเทศไทย กล่าวคือ คณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แห่งชาติ (กพช.) ได้มีมติเห็นชอบกรอบแผนพลังงานชาติ ซึ่งกำหนดแนวนโยบายภาคพลังงานโดยมีเป้าหมาย
สนับสนุนให้ประเทศไทยมุ่งสู่การใช้พลังงานสะอาด และลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็น
ศูนย์ (Carbon Neutrality) ภายใน พ.ศ. 2608 - 2613 (ค.ศ. 2065 - 2070) เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2564 
โดยมีมติท่ีสำคัญ ได้แก่ 

▪ การเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าใหม่โดยมีสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 พิจารณา
ร่วมกับต้นทุนระบบกักเก็บพลังงานระยะยาว 

▪ การปรับเปลี่ยนการใช้พลังงานภาคขนส่งเป็นพลังงานไฟฟ้าสีเขียว ด้วยเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า 
(Electric Vehicle: EV) ตามนโยบาย 30@30 

▪ การปรับเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน มากกว่าร้อยละ 30 โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การบริหารจัดการพลังงานสมัยใหม่ มาเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพลังงาน 

▪ การปรับโครงสร้างกิจการพลังงานรองรับแนวโน้มการเปลี่ยนผ่านพลังงาน (Energy Transition) 
ตามแนวทาง 4D1E 

ทั้งนี้เป้าหมายลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ในช่วงดังกล่าวขึ้นอยู่กับปัจจัย
การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและการสนับสนุนทางการเงิน 

นอกจากแนวทางที่กำหนดจากภาคนโยบายของประเทศไทย ข้อกำหนดด้านสัดส่วนการใช้พลังงาน
หมุนเวียนในภาคส่วนต่างๆ ระหว่างประเทศเริ่มมแีนวโน้มที่จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้น โดยตัวอย่างที่เห็นได้ชัด
ตัวอย่างหนึ่งคือ แนวคิดของการใช้มาตรการทางภาษีของสหภาพยุโรป กล่าวคือ กลไกการปรับคาร์บอนก่อน
เข้าพรมแดน (Carbon Border Adjustment Mechanism หรือ CBAM) [3] ซึ ่งเป็นแนวคิดเพื ่อลดการ
เสียเปรียบทางการค้าของผู้ประกอบการในสหภาพยุโรปที่ต้องดำเนินการตามมาตรการการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกซึ่งทำให้ผู้ประกอบการเหล่านี้มีต้นทุนในการดำเนินการสูงขึ้น  โดยกลไก CBAM อาจถูกนำมาใช้
เพ่ือปรับราคาของสินค้านำเข้าให้สะท้อนถึงปริมาณการปล่อยคาร์บอนที่แท้จริงในการผลิตสินค้า ซึ่งมาตรการ
การปรับราคาสินค้าอาจอยู่ในรูปของภาษีคาร์บอน ภาษีศุลกากร หรือการให้ผู้นำเข้าสินค้าซื้อสิทธิ์ในการปล่อย
คาร์บอนตามระบบของสหภาพยุโรป 

หากพิจารณาในแง่ของการปล่อยคาร์บอนหรือก๊าซเรือนกระจกต่างๆ ภาคการผลิตไฟฟ้านับว่าเป็นภาค
ส่วนที่มีสัดส่วนการปล่อยคาร์บอนในระดับสูง จากข้อมูลการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แยกตามรายภาค
เศรษฐกิจ [4] ดังแสดงในรูปที่ 11-6 แสดงให้เห็นว่า สำหรับประเทศไทย ภาคการผลิตไฟฟ้าเป็นภาคส่วนที่มี
การปล่อยก๊าซคาร ์บอนไดออกไซด์ส ูงท ี ่ส ุด โดยมีส ัดส ่วนส ูงถ ึงร ้อยละ 37.6 ของการปล่อยก ๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ทั้งหมดของประเทศใน พ.ศ. 2562 
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รูปที่ 11-6 การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แยกตามรายภาคเศรษฐกิจของประเทศไทย 

ที่ผ่านมา ประเทศไทยได้มีการดำเนินการมาตรการเพ่ือลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการผลิต
ไฟฟ้า โดยในส่วนของการสนับสนุนพลังงานหมุนเวียน มาตรการหลักที่นำมาใช้คือ การรับซื้อไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนโดยใช้กลไกการสนับสนุนด้านราคารับซื้อ อย่างเช่น ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) 
และ Feed-in-Tariff (FiT) อย่างไรก็ดี กลไกการสนับสนุนด้านราคารับซื้อไฟฟ้าเหล่านี้ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายใน
การจัดหาไฟฟ้าเพิ่มขึ้น โดยเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายตามนโยบายรัฐดังแสดงในรูปที่ 11-1 ซึ่งค่าใช้จ่ายด้าน
ตามนโยบายถูกส่งผ่านสู่ผู้ใช้ไฟฟ้าตามโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าในปัจจุบัน ส่งผลให้อัตราค่าไฟฟ้าสูงขึ้น เป็น
ภาระเพ่ิมเติมของผู้ใช้ไฟฟ้าที่ซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฯ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

ในขณะที่ภาคนโยบายและภาคอุตสาหกรรมกำลังผลักดันให้มีการผลิตและใช้พลังงานหมุนเวียนเพ่ือ
เตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ในระดับนานาชาติที่คาดว่าจะเพ่ิมแรงกดดันด้านสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นในระยะ
ยาว ประเด็นสำคัญประเด็นหนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อมีการใช้มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและใช้ไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนคือ หากยังคงมีการสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนโดยใช้กลไกสนับสนุนด้าน
ราคารับซื้อไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกรายจะต้องเป็นผู้รับภาระต้นทุนการจัดหาไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนที่ยังคงมีต้นทุนสูงกว่าไฟฟ้าที่ผลิตจากโรงไฟฟ้าแบบดั้งเดิม (Conventional) ผ่านทางอัตราค่าไฟฟ้า
ที่สูงขึ้นโดยไม่มีทางเลือก ซึ่งอาจไม่สมเหตุสมผลหรือไม่เป็นธรรมต่อผู้ใช้ ไฟฟ้าที่มิได้มีความประสงค์ในการ
สนับสนุนพลังงานหมุนเวียนหรือเป็นภาระท่ีมากเกินไปสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีฐานะไม่ดีนัก 

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา หลายประเทศได้มีการนำกลไกของการรับรองการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน หรือ Renewable Energy Certificates หรือ RECs มาใช้ในการส่งเสริมการผลิตและใช้พลังงาน
หมุนเวียน โดยใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียนเป็น Energy Attribute Certificate (EAC) ประเภทหนึ่งที่
สามารถซื้อขายได้ในตลาด โดยทั่วไปเป็นการรับรองว่าพลังงานไฟฟ้า 1 เมกะวัตต์ชั่วโมงเป็นไฟฟ้าที่ผลิตจาก
พลังงานหมุนเวียน มีรายละเอียดของประเภทเชื้อเพลิงที่ใช้ผลิต ช่วงเวลาที่ผลิต ตำแหน่งของผู้ผลิตไฟฟ้า
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พลังงานหมุนเวียน เป็นต้น RECs เป็นกลไกการสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนซึ่งสามารถเป็น
รายได้อีกแหล่งหนึ่งของผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ส่วนผู้ซื้อ RECs ก็จะสามารถนำ RECs ไปไถ่ถอนเพ่ือ
อ้างสิทธิ์ในการเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนได้ โดยกลไก RECs มีระบบติดตามเพื่อป้องกันมิให้มีการ
ผลิตหรืออ้างสิทธิ์เครดิต RECs ซ้ำซ้อน 

ด้วยคุณลักษณะของ RECs ข้างต้น ทำให้เกิดข้อดีในการนำ RECs ไปใช้งานคือ การซื้อขาย RECs 
สามารถจำกัดขอบเขตให้อยู่ในกลุ่มผู้ที่สามารถผลิตเครดิต RECs กล่าวคือ ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน และ
ผู้ต้องการซื้อ RECs ซึ่งสามารถเป็นได้ทั้งผู้ที่ถูกกำหนดให้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสัดส่วนพลังงาน
หมุนเวียนที่ใช้ และผู้ที่ต้องการสนับสนุนการใช้พลั งงานหมุนเวียนโดยสมัครใจ ซึ่งในส่วนนี้โดยมากจะเป็น
องค์กรภาคเอกชน อย่างเช่น กลุ่ม RE100 ซึ่งหากการกำหนดโครงสร้าง กฏระเบียบ ข้อบังคับ และเกณฑ์
เป็นไปอย่างเหมาะสมจนเกิดความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานของ RECs แล้ว การนำกลไก RECs มาใช้
ก็อาจเป็นทางเลือกในการส่งเสริมการผลิตและใช้ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่ลดภาระจากการสนับสนุนด้าน
ราคารับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่จะถูกส่งผ่านไปยังผู้ใช้ไฟฟ้าทุกรายได้ 

สำหรับประเทศไทย ไดเ้ริ่มมีการดำเนินการด้าน RECs แล้วโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเป็นหน่วยงานเดียวที่
ได้รับสิทธิ์จาก I-REC เป็นผู้รับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน (Issuer) ในประเทศไทย อย่างไรก็ดี กลไก RECs 
ในประเทศไทยยังไม่มีการกำหนดเกณฑ์ การควบคุม หรือขอบเขตการนำไปใช้ที่เป็นมาตรฐาน 

ในมุมมองของสถาบันฯ เห็นว่า หากในอนาคตจะมีการนำกลไก RECs มาใช้เพ่ือส่งเสริมการผลิตและใช้
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย โครงสร้างในการจัดหาไฟฟ้าของประเทศควรมีปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิด
ความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาพรวม ดังต่อไปนี้ 

การปรับโครงสร้างในส่วนของ Energy Mix Portfolio ของประเทศ 

▪ การปรับ Energy Mix Portfolio ของประเทศ ควรมีการปรับเปลี่ยนโดยการจัดหาหรือรับซื้อไฟฟ้า
เป็นการซื้อเข้าสู่ Electricity Energy Portfolio ของประเทศ ซึ่งเป็นการรับซื้อในส่วนของพลังงานไฟฟ้า 
(Energy) เท่านั้น โดยในส่วนของราคาที่จัดหาหรือรับซื้อจะเป็นไปตามต้นทุนหรือราคาทีผู่้ผลิตไฟฟ้าเสนอขาย 
และผู้ดำเนินการระบบไฟฟ้า (System Operator หรือ SO) เป็นผู้สั่งเดินเครื่องโรงไฟฟ้าโดยพิจารณาให้มี
ประสิทธิภาพด้านต้นทุนการจัดหาไฟฟ้าที่ดีที่สุด ซึ่งอาจมีทั้งส่วนผสมของไฟฟ้าที่ผลิตจากโรงไฟฟ้าดั้งเดิม 
(Conventional) และไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy หรือ RE) 

▪ เนื่องจากการจัดหาหรือรับซื้อไฟฟ้าเข้า Portfolio เป็นการซื้อแต่พลังงานไฟฟ้าเท่านั้น มูลค่าของ
การเป็นไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียน (Green Attribute) จะต้องไม่รวมอยู่ในต้นทุนหรือราคาที่ซื้อ 
ดังนั้นราคาที่รับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนจะไม่ใช่ราคาที่มีส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าและไม่ใช่ราคาตาม
อัตรา FiT 

การปรับโครงสร้างในส่วนของกลไกการสนับสนุนพลังงานหมุนเวียน 

▪ มูลค่าของการเป็นไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียน (Green Attribute) ซึ่งในที่นี้จะอ้างถึงเครดิต 
RECs ที่ผู้ผลิตไฟฟ้าผลิตขึ้น จะถูกแยกออกมาจากมูลค่าของพลังงานไฟฟ้า ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
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สามารถขายเครดิต RECs ที่ตนผลิตได้เพื่อเป็นรายได้อีกทางหนึ่ง เป็นการชดเชยรายได้ของผู้ผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนที่เคยหรือจะได้รับจากรูปแบบการสนับสนุนราคารับซื้อไฟฟ้า การขายเครดิต RECs อาจ
เป็นได้ทั้งการนำไปขายในตลาดซื้อขายเครดิตด้านสิ่งแวดล้อมหรือขายโดยตรงให้แก่ผู้ซื้อ ขึ้นอยู่กับโครงสร้าง 
กฏระเบียบ ข้อบังคับ เกณฑ์ รวมถึงสภาวะที่เก่ียวข้องในขณะนั้น 

ในกรณีที่มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง Energy Mix Portfolio และกลไกการสนับสนุนพลังงานหมุนเวียน 
จะมีภาพรวมดังแสดงในรูปที่ 11-7 โดยที ่

▪ ต้นทุนคงท่ี (Fixed Costs) เป็นต้นทุนเพื่อความมั่นคงด้านไฟฟ้า ซึ่งยังคงมีองค์ประกอบต่างๆ ตามที่
ได้เสนอแนะไว้ในหัวข้อ 11.1.2.2 

▪ ต้นทุนแปรผัน (Variable Costs) เป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นเมื่อมีการสั่งผลิตไฟฟ้า โดยในกรณีที่มีการ
ปรับเปลี่ยนเป็น Electricity Energy Portfolio อัตราค่าพลังงานไฟฟ้าต่อหน่วย ณ เวลาใดๆ จะแปรผันตาม
ค่าเฉลี่ยของต้นทุนของพลังงานไฟฟ้าใน Portfolio ณ เวลานั้น 

▪ ต้นทุนด้านการสนับสนุนพลังงานหมุนเวียน (Green Attribute) จะถูกแยกออกจากต้นทุนของระบบ
ไฟฟ้า ทำให้ไม่เกิดภาระในการอุดหนุนพลังงานหมุนเวียนปะปนอยู่ในอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไป 

 
รูปที่ 11-7 ภาพรวมโครงสร้างค่าอัตราไฟฟ้าในกรณีท่ีมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง Energy Mix Portfolio และ

กลไกการสนับสนุนพลังงานหมุนเวียน 

ในกรณีที่มกีารปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บต้นทุนคงท่ีและต้นทุนแปรผันแยกกันอย่างชัดเจน
ผนวกกับการปรับเปลี ่ยนโครงสร้าง Energy Mix Portfolio และกลไกการสนับสนุนพลังงานหมุนเว ียน  
ภาพรวมของการกระจายภาระต้นทุนต่างๆ สามารถแสดงได้ดังรูปที่ 11-8 โดยที่ 

▪ ทั้งผู ้ใช้ไฟฟ้าทั ่วไป ผู ้ใช้ไฟฟ้าที ่สนับสนุนพลังงานหมุนเวียน Prosumer และผู ้ซื ้อไฟฟ้าจาก 
Prosumer จะร่วมกันรับผิดชอบต้นทุนคงที่ของระบบไฟฟ้าร่วมกันอย่างเป็นธรรม  

▪ การรับผิดชอบต้นทุนแปรผันจะเป็นไปตามการใช้ไฟฟ้าของแต่ละราย ขึ้นอยู่กับจำนวนหน่วยไฟฟ้าที่
ซื้อจากการไฟฟ้าฯ ซึ่ง Prosumer และผู้ซื้อไฟฟ้าจาก Prosumer ที่สามารถผลิตไฟฟ้าใช้เองรวมถึงผู้ใช้ไฟฟ้า
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( )

( )
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EP 
PORTFOLIO

Green 
Attribute:

RECs

:
EP

:
G (AP/CP) /

T / D / R
1

2

3



รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษารูปแบบและการศึกษากฎระเบียบที่เกีย่วขอ้งกับการซ้ือขายไฟฟา้ของ Prosumer แบบ Peer to Peer (P2P) 

 

หน้าที่ 11-14 
 

ที่ซื้อไฟฟ้าจาก Prosumer สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าได้หากสามารถผลิตหรือซื้อไฟฟ้าได้ในราคาท่ี
ต่ำกว่าการซื้อจากการไฟฟ้าฯ 

▪ ภาระในส่วนของการสนับสนุนพลังงานหมุนเวียนจะไม่กระจายไปยังผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไปหรือผู้ใช้ไฟฟ้าที่
ซื้อไฟฟ้าจาก Prosumer แต่ภาระดังกล่าวจะผันไปยังผู้ใช้ไฟฟ้าที่สนับสนุนพลังงานหมุนเวียนเป็นหลัก ส่วน 
Prosumer ในฐานะที่เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนก็อาจมีโอกาสในการขายเครดิตด้านสิ่งแวดล้อม
อย่างเช่น RECs ได้หากมีกลไกรองรับและมีความคุ้มค่าในการดำเนินการ 

 

 
รูปที่ 11-8 การกระจายความรับผิดชอบต้นทุนต่างๆ ในกรณีท่ีมีการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าตาม

ข้อเสนอแนะผนวกกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง Energy Mix Portfolio และกลไกการสนับสนุนพลังงาน
หมุนเวียน 
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จ่าย (1) ตามความมั่นคงท่ี
ต้องการ

จ่าย (2) น้อยลงตามหน่วย
ท่ีผลิตใช้เอง

รับ (3) ตามเครดิตที่ผลิตได้ 
(ถ้าม)ี

ผู้ใช้ไฟฟ้าท่ัวไป

จ่าย (1) ตามความมั่นคงท่ี
ต้องการ
จ่าย (2) ตามการใช้ไฟฟ้า
ปรกติ

ผู้ใช้ไฟฟ้าท่ีสนับสนุน
พลังงานหมุนเวียน

จ่าย (1) ตามความมั่นคงท่ี
ต้องการ
จ่าย (2) ตามการใช้ไฟฟ้า
ปรกติ
จ่าย (3) ตามการสนับสนุน

ประเ ท ต้นทุนคงที่ของระบบไฟฟ้า ต้นทุนแปรผัน Green Attribute

ผู้ใช้ไฟฟ้าท่ัวไป

รับผิดชอบร่วมกัน
โดยจ่ายตามความมั่นคง

ด้านไฟฟ้าท่ีต้องการ

จ่ายตามหน่วยไฟฟ้าท่ีซื้อจากระบบ

-

ผู้ใช้ไฟฟ้าท่ีสนับสนุน
พลังงานหมุนเวียน

จ่ายเงินซื้อเครดิตด้าน
สิ่งแวดล้อม เช่น RECs

Prosumer
จ่ายตามหน่วยไฟฟ้าท่ีซื้อจากระบบ โดย

สามารถลดค่าใช้จ่ายลงจากการผลิตใช้เอง
มีโอกาสในการขายเครดิต

ด้านสิ่งแวดล้อม

ผู้ใช้ไฟฟ้าท่ีซื้อไฟฟ้า
จาก Prosumer

จ่ายตามหน่วยไฟฟ้าท่ีซื้อจากระบบ โดย
สามารถลดค่าใช้จ่ายลงจากการซื้อไฟฟ้าจาก 

Prosumer ท่ีอาจมีราคาต่ า
-

ผู้ใช้ไฟฟ้าท่ีซ้ือไฟฟ้า
จาก Prosumer

จ่าย (1) ตามความมั่นคงท่ี
ต้องการ
จ่าย (2) น้อยลงจากการซื้อ
ไฟฟ้าจาก Prosumer
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บทที่ 12 
การจัดสัมมนาและการจัดประชุม 
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บทที่ 12 
การจัดสัมมนาและการจัดประชุม 

 

 

เพื่อให้การศึกษามีความครบถ้วนสมบูรณ์ ในการดำเนินโครงการจึงมีการดำเนินการในส่วนของการ
สัมภาษณ์ผู้ที ่มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการต่างๆ ที่เกี ่ยวข้องกับการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P 
รวมถึงการประชุม/สัมมนา เพ่ือระดมและรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ 
เพ่ือให้ได้ข้อมูล มุมมอง ที่ครบถ้วนในทุกมิติ โดยมีการดำเนินงานดังต่อไปนี้ 

12.1 การสัมภาษณ์/ประชุมหารือกับเจ้าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายไฟฟ้าของ 
Prosumer ที่ยื่นข้อเสนอโครงการ Sandbox ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการ
พลังงาน 

สถาบันฯ ได้ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมโครงการ Sandbox โดยคำถามหลักที่ใช้ในการสัมภาษณ์ มี
ดังต่อไปนี้ 

1. รายละเอียดโครงการ/วัตถุประสงค์หลักกิจกรรมหลักของโครงการ/ที่นำมาทดสอบ 

2. รูปแบบธุรกิจที่ใช้ในโครงการ 

3. ประเด็นปัญหา (Pain point) ที่เป็นสาเหตุให้พัฒนาโครงการ/ธุรกิจ 

4. สถานะการดำเนินงานปัจจุบัน/ความคืบหน้าของโครงการ  

5. เทคโนโลยีที่ใช้  

6. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการ 

7. ขอบเขตการศึกษาของโครงการอยู่ในพ้ืนที่ใด  

8. คำถามเก่ียวกับ P2P energy trading platform 

9. อุปสรรคด้านนโยบายและการกำกับดูแล ในมุมมองของเจ้าของโครงการ 

สถาบันฯ ได้เข้าสัมภาษณ์บริษัท/หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ Sandbox ทั้งหมด 5 โครงการ โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
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12.1.1 โครงการบริหารจัดการพลังงาน T77 

ดำเนินโครงการโดย บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) 

วันสัมภาษณ์  วันที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 

ผู้ให้สัมภาษณ์ คุณชนิตว์สรณ ์ตรีวิทยาภูมิ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ  
คุณพงภัทร พุกะนัดด์  ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ  

1. รายละเอียดโครงการ/วัตถุประสงค์หลักกิจกรรมหลักของโครงการ/ที่นำมาทดสอบ 

โครงการบร ิหารจ ัดการพลังงาน T77 หร ือ ทาวน์ส ุข ุมว ิท 77 ช ื ่อเต ็มคือ Sansiri Town 
Sukhumvit 77 ได้เปิดตัวโครงการเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2559 โดยบริษัทแสนสิริ จำกัด (มหาชน) 
ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของไทย ร่วมกับ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) บริษัทในเครือบางจาก ร่วมกันดำเนิน
โครงการนำร่อง ในพื้นที่โครงการทาวน์สุขุมวิท 77 (T77) เพื่อศึกษาแนวทางปฎิบัติในการซื้อขายไฟฟ้าแบบ 
P2P-Direct ระหว่าง Prosumer ประเภทอาคารพาณิชย์ (Commercial building) ที่มีการติดตั้งระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา และกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทอาคารสูง เช่น อพาร์ทเมนต์และคอนโดมิเนียม 
ผ่านเทคโนโลยี Blockchain โดยมีเป้าหมายที่จะให้เป็นโครงการต้นแบบในการพัฒนาระบบซื้อขายไฟฟ้าแบบ 
P2P บนโครงข่ายไฟฟ้าระบบจำหน่ายและเป็นต้นแบบชุมชนพลังงานสีเขียวอัจฉริยะตามแนวคิด  Green 
Sustainable Living เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้ไฟฟ้าที่หลากหลาย อาทิเช่น ห้างสรรพสินค้า โรงเรียน และ
โรงพยาบาล รวมถึงผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มผู้อยู่อาศัยบนอาคารต่างๆ  

2. รูปแบบธุรกิจที่ใช้ในโครงการ 

การซื้อขายไฟฟ้าระหว่างผู้ใช้ไฟฟ้าและ Prosumer แบบ Direct P2P 

3. ประเด็นปัญหา (Pain point) ที่เป็นสาเหตุให้พัฒนาโครงการ/ธุรกิจ 

ด้วยเล็งเห็นว่าต้นทุนของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ถูกลงอย่างต่อเนื่อง  ทำให้
ประชาชนและภาคเอกชนสามารถมีความคุ้มค่าจากการผลิตไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือ
ใช้เอง อย่างไรก็ด ีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือใช้เอง ยังมีข้อจำกัดในกรณีท่ีหากมีไฟฟ้าที่ผลิตได้
แต่ไม่ได้ถูกนำมาใช้หมดหรือหากมีไฟฟ้าที่ผลิตได้เกินจากความต้องการ ไฟฟ้าเหล่านี้จะไหลกลับเข้าสู่ระบบ
โครงข่าย ทำให้ไม่เกิดการใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์อย่างสูงสุด จากข้อจำกัดนี้ทำให้เกิดแนวคิดที่จะ
นำพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพภายในชุมชน เนื่องจากภายใน
ชุมชนมีความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าที่สูง หากนำระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ ภายใต้เงื่อนไข
ความต้องการใช้ไฟฟ้ามากกว่าความสามารถในการผลิตไฟฟ้า  จะสามารถช่วยลดต้นทุนพลังงานไฟฟ้าของ
อาคารต่างๆ ได ้และสามารถสร้างความมั่นใจในการบริหารจัดการพลังงานภายในชุมชนได้ว่า พลังงานไฟฟ้าที่
ผลิตจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สามารถใช้ได้หมด และหากมีไฟฟ้าทีผลิตได้เกินความต้องการใช้
ไฟฟ้า สามารถนำมาซื้อขายไฟฟ้ากันเองได้ภายในชุมชน ซึ่งเหมาะสมกับยุคของการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน 
จึงได้ดำเนินการเข้าร่วมโครงการ ERC Sandbox 
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4. สถานะการดำเนินงานปัจจุบัน/ความคืบหน้าของโครงการ  

อยู่ระหว่างรอลงนามยืนยันการดำเนินโครงการอย่างเป็นทางการจาก สำนักงาน กกพ. 

5. เทคโนโลยีที่ใช้ 

▪ Blockchain ในการรองรับทำธุรกรรมการซื้อขายไฟฟ้า เนื่องจาก Blockchain เป็นระบบที่มี
ความโปร่งใสมีความปลอดภัย (Data security) มีความน่าเชื ่อถือ และมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  
(Technology advancement) มีความเหมาะสมในการลงทุน โดยการดำเนินงานในระยะยาวทำให้ต้นทุนใน
การบริหารจัดการถูกลงระหว่างการดำเนินการได้ และเป็นการนำเอาข้อดีของการนำเทคโนโลยีที่กำลังพัฒนา
มาใช้เพ่ือให้เกิดเป็นรูปแบบธุรกิจ 

▪ ระบบมิเตอร์อัจฉริยะ เพ่ือการตรวจวัดการใช้ไฟฟ้าได้ตามเวลาจริง เก็บค่าทุกๆ 15 นาทีบันทึก
ข้อมูลขการซื้อขายการไฟฟ้า และส่งข้อมูลให้กับการไฟฟ้าได้อย่างเที่ยงตรงและแม่นยำ 

6. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการ 

▪ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) 

▪ เจ้าของอาคารที่ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  ได้แก่ Habito mall, โรงเรียน
นานาชาติบางกอกเพรพ (Bangkok Prep International School), Park court Condominium  

▪ ผู้ใช้ไฟฟ้า นิติบุคคลของคอนโดมิเนียม เป็นผู้ซื้อไฟฟ้าจาก Prosumer ผ่านแพลตฟอร์ม 

▪ Power ledger เป็นผู้รับผิดชอบในส่วนของแพลตฟอร์มซื้อขายไฟฟ้า การเก็บรวบรวมข้อมูล 
และการวิเคราะห์ผลของโครงการ 

▪ การไฟฟ้านครหลวง เป็นผู้จัดสรรไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าในโครงการ ในส่วน
ที่ไม่สามารถซื้อได้จากแพลตฟอร์มการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P และออกบิลค่าไฟฟ้าตามปรกต ิ

7. ขอบเขตการศึกษาของโครงการ 

พื้นที่โครงการ T77 ตั้งอยู่บนถนน สุขุมวิท 77 แขวง พระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
10110 

8. คำถามเกี่ยวกับ P2P platform 

▪ ลักษณะการซื้อขายเป็นแบบอะไร: Real-time  

▪ ผู้เล่นในแพลตฟอร์มมีใครบ้าง: Prosumer, ผู้ใช้ไฟฟ้า, Platform operator, ผู้ใช้ไฟฟ้า, การ
ไฟฟ้านครหลวง 

▪ ใครเป็นคนกำหนดราคาซื้อขาย: ผู้ใช้ไฟฟ้า และ Prosumer 

▪ กลไกการกำหนดราคาซื้อ/ขายคืออะไร: ไม่มีการกำหนดปริมาณการซื้อขายไฟฟ้าล่วงหน้าจาก
ทั้งผู้ซื้อและ Prosumer ซึ่งปริมาณไฟฟ้าส่วนเกินที่สามารถซื้อขายได้จะเกิดขึ้นตามจริง ณ เวลานั้น กล่าวคือ 
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หาก Prosumer มีไฟฟ้าส่วนเกินเหลือ ณ เวลานั ้น จะสามารถทำการขายเข้าแพลตฟอร์มได้ ผู ้ซื ้อและ 
Prosumer กำหนดราคาซื้อและราคาขายเทียบจากราคาซื้อและราคาขายจากแบตเตอรี่ในโครงการและราคา
ไฟฟ้าขายปลีกจากการไฟฟ้าฯ 

▪ ส่วนเกินที่ขายบนแพลตฟอร์มทราบโดยวิธีอะไร: ใช้ ระบบมิเตอร์อัจฉริยะ เป็นระบบ Near 
real-time 

▪ กลไกที่ใช้ในการประมูลคือ: กลไก Double auction (Discriminatory pricing) ในคาบของ
การประมูลคือทุกๆ 15 นาท ี

▪ การประมูลราคาซื้อขายไฟฟ้าบนแพลตฟอร์ม: ผู้ซื้อ กำหนดราคาเพดานซื้อสูงสุด (Ceiling 
price) ที่สามารถซื้อได้บนแพลตฟอร์ม ส่วน Prosumer กำหนดราคาขายต่ำสุด (Floor price) ที่สามารถขาย
ได้บนแพลตฟอร์ม 

▪ ช่วงเวลาคาบของการประมูล: 15 นาท ี

▪ วิธีการเคลียร์ตลาด (Market clearing price):  

- ราคาเสนอซื้อของผู้ซื้อถูกจัดเรียงลำดับจากมากไปน้อย และราคาเสนอขายของผู้ขายถูกจัด
เรียงลำดับจากน้อยไปมาก 

- เมื่อประมวลผลการประมูลเสร็จสิ้น ผู้ซื้อที่เสนอราคาเสนอซื้อสูงสุดจะถูกจัดสรรไฟฟ้าจาก
ปริมาณไฟฟ้าส่วนเกินที่เกิดขึ้นจริง ณ เวลานั้น จาก Prosumer ที่เสนอขายราคาต่ำสุดก่อน โดยการจัดสรร
ไฟฟ้าของผู้ซื้อจะถูกจัดสรรตามความต้องการใช้ไฟฟ้าจริงของผู้ซื้อ ณ เวลานั้น จากนั้นแพลตฟอร์มจะจัดสรร
ไฟฟ้าให้แก่ผู้ซื้อที่เสนอราคาซื้อลำดับรองลงมาตามความต้องการใช้ไฟฟ้าจริงจนกว่าจะครบปริมาณไฟฟ้า
ส่วนเกินที่ซื้อขายได้ในช่วงเวลาที่ประมูล 

- ราคาที่ผู้ซื้อต้องชำระ จะเป็นราคาที่ต่างกันในแต่ละธุรกรรม (Discriminatory price) ซึ่ง
ราคาที่ใช้ชำระของแต่ละคู่ของผู้ซื้อและผู้ขายที่ได้จับคู่กัน จะได้รับราคาท่ีใช้ชำระในอัตราแตกต่างกัน 

- เมื ่อประมวลผลและจับคู ่การซื ้อขายเสร็จสิ ้น แพลตฟอร์มจะสร้าง Smart contract 
ระหว่างผู้ขายไฟฟ้าและผู้ซื้อไฟฟ้าและบันทึกข้อมูลธุรกรรมบน Blockchain สำหรับอ้างอิงในกระบวนการ
เรียกเก็บค่าไฟฟ้าและการชำระเงินต่อไป 

▪ มีการกำหนดเวลา Bid/offer broadcast ล่วงหน้าก่อนการประมูลหรือไม่: ไม่มี 

▪ ลักษณะการทำสัญญาซื ้อขายระหว่าง ผู ้ซื ้อกับ Prosumer เป็นอย่างไร: ผู ้ใช้ไฟฟ้า และ 
Prosumer เข้าร่วมแพลตฟอร์มการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P บน BCPG Website บนคอมพิวเตอร์ 

▪ ราคาสุดท้ายที่ผู้ใช้ไฟฟ้าจ่ายคืออะไร (ในกรณี Bid winning) และมีส่วนประกอบอะไรบ้าง: 
องค์ประกอบการคิดค่าไฟฟ้าของ ผู้ใช้ไฟฟ้าประกอบด้วย ค่าไฟฟ้าที่ผู้ใช้ไฟฟ้าซื้อจากระบบ P2P และ/หรือ 
ระบบกักเก็บพลังงาน, ค่าไฟฟ้าที ่ผู ้ใช้ไฟฟ้าซื ้อมาจากการไฟฟ้านครหลวง รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื ่นๆ เช่น 
ภาษีมูลค่าเพ่ิม เป็นต้น 
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▪ การปฏิบัติต่อผู้ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา (ซื้อขาย) เป็นอย่างไร เช่น มีบทปรับ (Penalty) 
หรือไม่: เนื่องจากรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าบนแพลตฟอร์ม ไม่มีการกำหนดปริมาณการซื้อขายไฟฟ้าล่วงหน้า
จาก Prosumer ซึ่งปริมาณไฟฟ้าส่วนเกินที่สามารถซื้อขายได้จะเกิดขึ้นตามจริง ณ เวลานั้น รูปแบบนี้จึงไม่มี
การจึงไม่มีการคิดบทปรับ 

9. อุปสรรคด้านนโยบายและการกำกับดูแล ในมุมมองของเจ้าของโครงการ 

ภาครัฐควรเตรียมการศึกษาและออกกฎระเบียบมารองรับการซื้อขายไฟฟ้าระหว่าง  Prosumer 
และผู้ใช้ไฟฟ้าและควรร่วมมือกับภาคเอกชนในการทำการศึกษาและพัฒนาในเรื่องของผลประโยชน์  รวมถึง
ข้อดีข้อเสีย จากรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันให้ทุกฝ่ายได้รับผลประโยชน์จากการ
เปลี่ยนแปลงของรูปแบบธุรกิจและเทคโนโลยีใหม่ๆ ร่วมกัน 

การกำกับท่ีภาครัฐต้องม ีดังนี้ 

▪ การกำหนดอัตราค่าใช้บริการโครงข่ายไฟฟ้า (Wheeling charge) ของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย
ที่เหมาะสมสำหรับการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P 

▪ เรื ่อง Enhanced Single Buyer เกี่ยวกับข้อจำกัดเรื ่องการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างเอกชนกับ
เอกชนผ่านระบบโครงข่ายของการไฟฟ้า 

▪ ข้อกำหนดที่เกี ่ยวข้องกับการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า ควรมีการกำกับดูแลให้มีความ
ปลอดภัย และไม่ก่อให้เกิดภาระแก่ผู้ขอเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าเกินควร 
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12.1.2 โครงการการสร้างต้นแบบระบบการซื้อขายไฟฟ้าลักษณะ P2P ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานเอกชน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวง 

ดำเนินโครงการโดย บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) 

วันสัมภาษณ์  วันที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 

ผู้ให้สัมภาษณ์ คุณเจนพล งานอรุณโชติ Senior Vice President  

 คุณวิจิตรา แสงปรีดีกรณ ์ Vice President  

1. รายละเอียดโครงการ/วัตถุประสงค์หลักกิจกรรมหลักของโครงการ/ที่นำมาทดสอบ 

โครงการการสร้างต้นแบบระบบการซื ้อขายไฟฟ้าลักษณะ P2P ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานเอกชน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวง ได้ริเริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2562 ดำเนินโครงการ
โดยบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) เป็นโครงการการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P - Direct จากระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ภายในพ้ืนที่บริษัทเอกชน ไปยังผู้ใช้ไฟฟ้า แบบข้ามจังหวัดทั้งหมด 6 จังหวัด คือ 
นนทบุรี นครนายก สระบุรี นครราชสีมา ระยอง สมุทรสาคร และผ่านโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟภ. และ กฟน. 
การซื้อขายไฟฟ้าจะดำเนินการซื ้อขายไฟฟ้าบนแพลตฟอร์มพัฒนาโดยบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ ่ง จำกัด 
(มหาชน) และใช้เทคโนโลยี Blockchain รองรับการทำธุรกรรมซื้อขายไฟฟ้า นอกจากนี้โครงการฯ วางแผน
การบูรณาการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน เพื่อทดลองคิดค่าใช้จ่ายใน
รูปแบบบริการรับฝากพลังงานในระยะต่อไป 

2. รูปแบบธุรกิจที่ใช้ในโครงการ 

การซื้อขายไฟฟ้าระหว่างผู้ใช้ไฟฟ้าและ Prosumer แบบ Direct P2P 

3. ประเด็นปัญหา (Pain point) ที่เป็นสาเหตุให้พัฒนาโครงการ/ธุรกิจ 

จากมุมมองที่กันกุลเป็นผู้พัฒนาโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ (EPC) ในประเทศไทย เห็นว่ามีลูกค้า
หลายรายที่สามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือใช้เองได้ แต่ไม่สามารถจ่ายไปยังผู้ใช้ไฟฟ้าในบริเวณ
ใกล้เคียงได้ในกรณีที่มีไฟฟ้าที่ผลิตได้ส่วนเกิน ซึ่งไฟฟ้าเหล่านั้นจะไหลกลับเข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้า ทางกัน
กุลจึงมองว่าระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เปรียบเสมือน Asset ที่ไม่ได้นำมา Utilize ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด จึงมีความต้องการที่อยากจะพัฒนาต้นแบบแพลตฟอร์มการซื้อขายไฟฟ้าให้คนไทยได้ใช้ เพ่ือให้ Asset 
ในประเทศสามารถใช้ได้อย่างคุ้มค่า นอกจากนี้ อยากทราบว่าหากภาครัฐมีการเปิดเสรีกิจการไฟฟ้าในอนาคต
แล้ว จะส่งผลกระทบต่อค่าไฟฟ้าของคนในประเทศอย่างไร และราคาที่จะสามารถสะท้อนต้นทุนการผลิตในแต่
ละช่วงเวลาเป็นเท่าไหร่ จึงเป็นที่มาของการเข้าร่วมโครงการ ERC Sandbox 

4. สถานะการดำเนินงานปัจจุบัน/ความคืบหน้าของโครงการ  

อยู่ระหว่างรอลงนามยืนยันการดำเนินโครงการอย่างเป็นทางการจาก สำนักงาน กกพ. 
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5. เทคโนโลยีที่ใช้ 

▪ Blockchain ในการรองรับทำธุรกรรมการซื้อขายไฟฟ้า เนื่องจาก Blockchain เป็นระบบที่มี
ความโปร่งใสมีความปลอดภัย (Data security) มีความน่าเชื ่อถือ และมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  
(Technology advancement) มีความเหมาะสมในการลงทุน โดยการดำเนินงานในระยะยาวทำให้ต้นทุนใน
การบริหารจัดการถูกลงระหว่างการดำเนินการได้ และเป็นการนำเอาข้อดีของการนำเทคโนโลยีที่กำลังพัฒนา
มาใช้เพ่ือให้เกิดเป็นรูปแบบธุรกิจ 

▪ ระบบมิเตอร์อจัฉริยะ เพ่ือการตรวจวัดการใช้ไฟฟ้าได้ตามเวลาจริง เก็บค่าทุกๆ 15 นาทีบันทึก
ข้อมูลการซื้อขายไฟฟ้า และส่งข้อมูลให้กับการไฟฟ้าได้อย่างเที่ยงตรงและแม่นยำ 

6. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการ 

▪ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้พัฒนาโครงการ ผู้พัฒนาแพลตฟอร์มการซื้อ
ขายไฟฟ้ารวมถึงเป็น Platform operator ของโครงการฯ 

▪ บริษัท CPF และ CPF (TH) เป็นเจ้าของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ภายในโรงงาน 
ติดตั้งเพ่ือใช้เองในโรงงานก่อนและหากมีไฟฟ้าผลิตได้เกินจะขายเข้าระบบ P2P  

▪ ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการโรงงานในกลุ่ม 6 จังหวัด  

▪ กฟภ. และ กฟน. เป็นผู้จัดหาไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้า และในกรณีที่เกิด
เหตุการณ ์Mismatching  

7. ขอบเขตการศึกษาของโครงการ 

ภายในพ้ืนที่ดำเนินโครงการ ตั้งอยู่บนบริษัทเอกชนดังนี้ 

1.  บริษัท จ ีเค แอสเซ็มบลี้ จำกัด  

2.  บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน (CPFTH) 

▪ โรงงานผลิตอาหารสัตว์ธารเกษม สระบุรี 
▪ โรงงานผลิตอาหารสัตว์โคกกรวด โคราช 
▪ โรงงานแปรรูปไข่บ้านนา 

3.  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF) 

▪ โรงงานอาหารสำเร็จรูปแกลง 

8. คำถามเกี่ยวกับ P2P platform 

▪ ลักษณะการซื้อขายเป็นแบบอะไร: ซื้อขายไฟฟ้าล่วงหน้า 1 ชั่วโมง (One hour ahead) 

▪ ผู้เล่นในแพลตฟอร์มมีใครบ้าง: Prosumer, ผู้ใช้ไฟฟ้า, Platform operator, ผู้ใช้ไฟฟ้า, การ
ไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
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▪ ใครเป็นคนกำหนดราคาซื้อขาย: ผู้ใช้ไฟฟ้า, Prosumer, และ Platform operator (ในกรณีที่
เป็นการซื้อขายในราคาตายตัว) 

▪ กลไกการกำหนดราคาซื้อ/ขายคืออะไร : Platform operator กำหนดราคาเพดาน (Ceiling 
price) ของการซื้อขายไฟฟ้า เท่ากับ 4.20 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง และราคาขั้นต่ำ (Floor price) เท่ากับ 1.68 
บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง 

▪ ส่วนเกินที่ขายบนแพลตฟอร์มทราบโดยวิธีอะไร: ใช้ ระบบมิเตอร์อัจฉริยะ เป็นระบบ Near 
real-time 

▪ กลไกท่ีใช้ในการประมูลคือ: กลไก Double auction ในคาบของการประมูลคือทุกๆ 15 นาท ี

▪ การประมูลราคาซื้อขายไฟฟ้าบนแพลตฟอร์ม: ผู้ซื้อประมูลราคาซื้อสูงสุด สำหรับปริมาณไฟฟ้า
ที่ต้องการซื้อบนแพลตฟอร์ม ส่วน Prosumer เสนอราคาขายต่ำสุด สำหรับปริมาณไฟฟ้าที่ต้องการเสนอขาย
บนแพลตฟอร์ม ผู้ซื้อและ Prosumer เสนอราคาซื้อและราคาขายก่อนเวลาปิดการรับราคาเสนอซื้อขายไฟฟ้า
ล่วงหน้า 1 ชั่วโมง (One hour ahead) 

▪ วิธีการเคลียร์ตลาด (Market clearing price):  

- ราคาเสนอซื้อของผู้ซื้อถูกจัดเรียงราคาจากมากไปน้อยตามลำดับ และราคาเสนอขายของ
ผู้ขายถูกจัดเรียงราคาจากน้อยไปมากตามลำดับ 

- โดยจับคู่ที่ผู้ซื้อประมูลราคาเสนอซื้อสูงสุดและผู้ขายที่เสนอราคาขายต่ำสุดก่อน และจับคู่ผู้
ซื้อที่ประมูลราคาสูงสุดและผู้ซื้อที่เสนอราคาต่ำสุดลำดับถัดไป 

- ผู้ที่ประมูลด้วยราคาเสนอซื้อสูงสุดในแต่ละรอบจะได้รับจัดสรรพลังงานไฟฟ้าตามที่เสนอซื้อ
บนแพลตฟอร์ม  

- หากมึการเสนอราคาที่เท่ากัน จะเฉลี่ยปริมาณธุรกรรมที่เกิดขึ้นให้กับผู้ที่เสนอราคาเท่ากัน 

- อย่างไรก็ดี การเสนอราคาขายพร้อมปริมาณที่ต้องการเสนอขาย อาจเกิดเหตุการณ์ที่ 
Prosumer ไม่สามารถส่งมอบไฟฟ้าได้ตามธุรกรรมที่เกิดขึ ้น  ซึ ่งจะมีการคิดค่าปรับ (Penalty) จากเกิด
เหตุการณ์นี้ด้วย  

- เมื่อประมวลผลธุรกรรมและคำนวณค่าปรับเสร็จสิ้น แพลตฟอร์มจะสร้าง Smart contract 
ระหว่างผู้ขายไฟฟ้าและผู้ซื้อไฟฟ้าและบันทึกข้อมูลธุรกรรมบน Blockchain สำหรับอ้างอิงในกระบวนการ
เรียกเก็บค่าไฟฟ้าและการชำระเงินต่อไป 

▪ มีการกำหนดเวลา Bid/offer broadcast ล่วงหน้าก่อนการประมูลหรือไม่ : ซื ้อขายไฟฟ้า
ล่วงหน้า 1 ชั่วโมง (One hour ahead) 

▪ ลักษณะการทำสัญญาซื้อขายระหว่าง ผู้ซื้อกับ Prosumer เป็นอย่างไร: แพลตฟอร์มจะสร้าง 
Smart contract ระหว่างผู้ขายไฟฟ้าและผู้ซื้อไฟฟ้าและบันทึกข้อมูลธุรกรรมบน Blockchain สำหรับอ้างอิง
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ในกระบวนการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าและการชำระเงินต่อไป 

▪ ราคาสุดท้ายที่ผู้ใช้ไฟฟ้าจ่ายคืออะไร (ในกรณี Bid winning) และมีส่วนประกอบอะไรบ้าง: 
องค์ประกอบการคิดค่าไฟฟ้าของ ผู้ใช้ไฟฟ้าประกอบด้วย ค่าไฟฟ้าที่ผู้ใช้ไฟฟ้าซื้อจากระบบ P2P ค่าไฟฟ้าที่
ผู้ใช้ไฟฟ้าซื้อมาจากการไฟฟ้านครหลวง รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ภาษีมูลค่าเพ่ิม เป็นต้น 

▪ การปฏิบัติต่อผู้ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา (ซื้อขาย) เป็นอย่างไร เช่น มีบทปรับ (Penalty) 
หรือไม:่ มีการคิดบทปรับ (Penalty) เมื่อเกิดเหตุการณ์ที ่Prosumer ไม่สามารถส่งมอบไฟฟ้าได้ตามธุรกรรมที่
เกิดข้ึน 

9. อุปสรรคด้านนโยบายและการกำกับดูแล ในมุมมองของเจ้าของโครงการ 

อยากให้ภาครัฐเปิดเสรีการซื้อขายไฟฟ้าเพื่อให้เกิดการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P และเปิดเผยข้อมูล
เกี ่ยวกับการอัตราค่า Wheeling charge เพื ่อโครงการฯ สามารถดำเนินกิจกรรมการซื ้อขายไฟฟ้า และ
สามารถประเมินผลตอบแทนจากการดำเนินโครงการได้ 

การกำกับท่ีภาครัฐต้องมี ดังนี้ 

▪ การกำหนดอัตราค่าบริการ Wheeling charge ที่เป็นธรรมต่อท้ังผู้ซื้อและผู้ขาย 
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12.1.3 โครงการการซื้อขายไฟฟ้าผ่านคนกลางบน ESS Platform 

ดำเนินโครงการโดย บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) 

วันสัมภาษณ์ วันที่ 2 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

ผู้ให้สัมภาษณ ์ คุณอภิเชษฐ์ นุ้ยตูม Engineering solution service Manager 
คุณดำรงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร  Plant service Manager 
คุณอภินันท์ เอ็มเอ็ม Engineering Manager 

1. รายละเอียดโครงการ/วัตถุประสงค์หลักกิจกรรมหลักของโครงการ/ที่นำมาทดสอบ 

โครงการซื้อขายไฟฟ้าผ่านคนกลางบน ESS Platform ดำเนินโครงการโดยบริษัท Engineering 
Solution Services (ESS) ซึ่งเป็นหน่วยงานย่อยภายใต้ บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) เป็นโครงการ
ศึกษารูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าผ่านคนกลาง (Supply and Load aggregator) ให้บริการการซื้อขายไฟฟ้าจาก
กลุ่มบริษัทภายใต ้SCG และ Non-SCG ผ่าน ESS Platform ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายไฟฟ้าที่พัฒนาโดย
บริษัท ESS และเพื ่อตอบสนองนโยบายของภาครัฐในการลดก๊าซเรือนกระจกและลดผลกระทบต่อการ
เปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change) จึงได้ดำเนินการซื ้อขายคาร์บอน (Carbon trading) 
สามารถใช้ประโยชน์จากที่ดินว่างเปล่าพัฒนาเป็นโซลาร์ฟาร์ม ในการช่วยลดคาร์บอน ตอบสนองนโยบายของ
ภาครัฐ Climate change ในเรื่องการลดก๊าซคาร์บอนในเรื่องการทำ Carbon trading สามารถใช้ประโยชน์
จากที่ดินว่างเปล่าพัฒนาเป็นโซลาร์ฟาร์ม ในการช่วยลดคาร์บอน 

2. รูปแบบธุรกิจที่ใช้ในโครงการ 

การซื้อขายไฟฟ้าผ่านคนกลาง (Supply and Load aggregator)  

3. ประเด็นปัญหา (Pain point) ที่เป็นสาเหตุให้พัฒนาโครงการ/ธุรกิจ 

SCG เล็งเห็นถึงความสำคัญกับนโยบายการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate change) 
ที่เกิดจากสะสมของก๊าซเรือนกระจก โดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งกำเนิดของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่
สิ่งแวดล้อมจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรม จึงมีเจตนารมณ์ในการลดปัญหาที่เกิดขึ้นจากก๊าซ 
ดังกล่าว โดยกำหนดไว้เป็นหนึ ่งในนโยบายลดผลกระทบสิ ่งแวดล้อมของ  SCG เพื ่อเป็นแนวทางใน 
การดำเนินงานของทุกธุรกิจ และเพื่อสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ตามเป้าหมายแผน
ที่นำทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ พ.ศ. 2564 - 2573 (Thailand’s Nationally Determined 
Contribution Roadmap on Mitigation 2021 - 2030) ของรัฐบาล โดยมุ่งหวังให้โครงการการซื้อขายไฟฟ้า
ผ่านคนกลางบน ESS Platform นี้ นอกจากการดำเนินการศึกษาการซื้อขายไฟฟ้าผ่านคนกลางภายในกลุ่ม
บริษัทในเครือ SCG และ กลุ่มบริษัทนอกเครือ SCG แล้วยังสามารถดำเนินการซื้อขายคาร์บอนได้อีกด้วย โดย
ใช้ประโยชน์จากที่ดินว่างเปล่ามาใช้ประโยชน์ในการสร้างโซลาร์ฟาร์ม  

4. สถานะการดำเนินงานปัจจุบัน/ความคืบหน้าของโครงการ  

อยู่ระหว่างรอลงนามยืนยันการดำเนินโครงการอย่างเป็นทางการจาก สำนักงาน กกพ. 
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5. เทคโนโลยีที่ใช้ 

โครงการฯได้นำเทคโนโลยี EMS (Energy Management System) มาใช้สำหรับการจัดการระบบ
การซื ้อขายไฟฟ้าผ ่านคนกลาง (Supply and load aggregator) โดยการทำงานของระบบ EMS จะ
ประกอบด้วย 

1. ระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (Smart meter) ที่ผ่านการรับรองจากการไฟฟ้า ที่มีระบบเชื่อมต่อ
ฐานข้อมูล Microsoft SQL Server ผ่านโครงข่าย Internet ด้วย 3G Modem  

2. ระบบรวบรวมข้อมูล Big data และควบคุมด้วย Platform IoT Advantech SCADA/Web 
Access และจัดเก็บบนฐานข้อมูล Microsoft SQL Server 

3. ระบบว ิ เคราะห ์ ข ้ อม ูล  (Analytics) และแสดงบน  Dashboard ด ้ วย  Platform IoT 
AdvanTech Sise-PaaS/Dashboard 

4. ระบบพยากรณ์ (Forecast) การใช้พลังงานไฟฟ้าของลูกค้าและปริมาณการผลิตพลังงานไฟฟ้า
ของแต่ละแหล่งผลิตในปัจจุบันและในอนาคต เพื่อให้สามารถ matching ได้เหมาะสม และเพื่อให้การไฟฟ้า
ทราบความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าของลูกค้าและปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งผลิตได้  ด้วยระบบ AI 
Microsoft Azure Machine Learning Studio 

5. ระบบตอบสนอง Demand Response ด้าน Load ด้วย Advantech SCADA/Webaccess 
ควบคุมกระบวนการผลิตไฟฟ้าทั้ง Co-generator และ String inverter ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม 

6. ระบบ Smart billing Prosumer และ การไฟฟ้า เพื่อแยกแยะพลังงานทั้งจากการไฟฟ้า และ
จาก Prosumer ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง 

6. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการ 

▪ บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้พัฒนาโครงการ 

▪ บริษัท Engineering Solution Services เป็นผู้พัฒนาแพลตฟอร์ม และ Platform operator 
ทำหน้าที่ดูแลและรวบรวมข้อมูลการซื้อขายไฟฟ้าบนแพลตฟอร์ม รวมทั้งส่งข้อมูลการซื้อขายพลังงานไฟฟ้า
ให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าที่เข้าร่วมโครงการและ DSO และสามารถแยกบิลเรียกเก็บค่าไฟฟ้าจากท้ังการไฟฟ้าและผู้ผลิต
รายย่อย 

▪ Prosumer โรงงานที่ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมหนอง
แค 

▪ ผู้ใช้ไฟฟ้า กลุ่มบริษัทในพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมหนองแคและนอกพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมหนอง
แคซื้อไฟฟ้าจาก ESS Platform ในอัตรา ToU  

▪ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการซื้อขายพลังงานงานไฟฟ้า (Cross-
checked) จาก ESS platform และออกบิลเรียกเก็บค่าไฟฟ้า  
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7. ขอบเขตการศึกษาของโครงการ 

พ้ืนที่ดำเนินโครงการอยู่ในเขตพ้ืนที่ ตำบลหนองไข่น้ำ ตำบลหนองปลิง ตำบลโคกแย้ ตำบลบัวลอย 
เขต อำเภอหนองแค จังหวัด สระบุรีและสถานีไฟฟ้าของรัฐที่เก่ียวข้องประกอบไปด้วย  

กลุ่มท่ี 1 พ้ืนที่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค ได้แก่ สถานีไฟฟ้าโคกแย้ Feeder 6, 8 และ 9  

กลุ่มที่ 2 นอกพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมหนองแค ได้แก่ สถานีไฟฟ้าหนองปลิง Feeder 2 และ 6, 
สถานี ไฟฟ้าหนองแค 2 Feeder 1 และ 3, สถานีไฟฟ้าสระบุรี 4 Feeder 1 และสถานีไฟฟ้าวิหารแดง 
Feeder 1 ทั้งหมด 4 Substations 

8. คำถามเกี่ยวกับ P2P platform 

▪ ลักษณะการซื้อขายเป็นแบบอะไร: ESS รับซื้อไฟฟ้าที่ผลิตได้เกินจากโรงไฟฟ้าเอกชน รวมถึง
รับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าที่หมดสัญญา Adder และโครงการโซลาร์ฟาร์ม ผ่าน ESS Platform และขายให้ผู้ใช้
ไฟฟ้าของ SCG ผ่านโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

▪ ผู้เล่นในแพลตฟอร์มมีใครบ้าง: Prosumer, ผู้ใช้ไฟฟ้า, Platform operator, ผู้ใช้ไฟฟ้า, การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

▪ ใครเป็นคนกำหนดราคาซื้อขาย: ผู้ที ่ต้องการขายไฟฟ้าและผู้ที ่ต้องการซื้อไฟฟ้าผ่าน ESS 
Platform 

▪ กลไกการกำหนดราคาซื้อ/ขายคืออะไร: การกำหนดราคาซื้อ/ขายไฟฟ้า ขึ้นอยู่กับการตกลงกัน
ระหว่างคู่สัญญา 

▪ กลไกท่ีใช้ในการประมูลคือ: โครงการนี้ไม่มีรูปแบบการประมูล จะเป็นในลักษณะการทำสัญญา
ซื้อขายไฟฟ้า 

▪ หลักการทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับแพลตฟอร์ม: ผู้ที่ต้องการขายไฟฟ้าผ่าน ESS Platform ทำ
สัญญาตกลงขายไฟฟ้ากับแพลตฟอร์ม ผู ้ที ่ต ้องการซื ้อไฟฟ้าบน ESS Platform ทำสัญญาซื ้อไฟฟ้ากับ
แพลตฟอร์ม โดยระบุปริมาณไฟฟ้าที่ต้องการซื้อและแหล่งพลังงานไฟฟ้าที่ต้องการได้ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ 
คาร์บอนเครดิต โดย ESS Platform จะเป็นผู้บริหารสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ตรวจวัดพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จาก
โรงไฟฟ้าเอกชนและปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า พร้อมทั้งแยกพลังงานไฟฟ้าที่ซื้อมาจากการไฟฟ้าฯ 
และแยกบิลค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้า และของโรงไฟฟ้าเอกชน  

▪ การปฏิบัติต่อผู้ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา (ซื้อขาย) เป็นอย่างไร เช่น มีบทปรับ (Penalty) 
หรือไม:่ โครงการฯ ยังไม่ได้คิดเรื่องบทปรับ 

9. อุปสรรคด้านนโยบายและการกำกับดูแล ในมุมมองของเจ้าของโครงการ 

ความชัดเจนในนโยบายของภาครัฐ และในมุมมองของเจ้าของโครงการ การกำกับดูแลที่จะต้องมี 
มีอะไรบ้าง 
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▪ การเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าของเอกชนผ่านสายส่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งยังไม่มีระเบียบ
รองรับ 

▪ การซื้อขายไฟฟ้าระหว่างเอกชนไม่สามารถผ่านโครงข่ายหลักของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายได้ 

▪ หลักการและแนวทางการจัดตั้งผู้ประกอบกิจการรูปแบบใหม่ Supply/Load Aggregator ให้มี
ระเบียบการประกอบกิจการพลังงานโดยสามารถใช้โครงข่ายของการไฟฟ้าได้ 

  



รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษารูปแบบและการศึกษากฎระเบียบที่เกีย่วขอ้งกับการซ้ือขายไฟฟา้ของ Prosumer แบบ Peer to Peer (P2P) 

 

หน้าที่ 12-14 
 

12.1.4 โครงการ RIL Smart Industrial Estate (RIL Microgrid) 

ดำเนินโครงการโดย บริษัท อาร์ไอแอล 1996 จำกัด 

วันสัมภาษณ์ วันที่ 3 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

ผู้ให้สัมภาษณ ์ คุณสุวิทย์ วิศิษฎ์วรณัฐ กรรมการผู้จัดการ 

1. รายละเอียดโครงการ/วัตถุประสงค์หลักกิจกรรมหลักของโครงการ/ที่นำมาทดสอบ 

โครงการ RIL Smart Industrial Estate (RIL Microgrid) ดำเนินโครงการโดยบริษัท อาร์ ไอ แอล 
1996 จำกัด (RIL) ในธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี เป็นโครงการศึกษารูปแบบธุรกิจใหม่ด้านพลังงานแบบการซื้อ
ขายไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานแสงอาทิตย์ผ่านคนกลาง (Aggregator) ภายในนิคมอุตสากรรม และเพื่อพัฒนา
ไปสู่ระบบไมโครกริด รวมถึงการศึกษารูปแบบการบูรณาการระบบกักเก็บพลังงานเข้ากับโครงการผลิตไฟฟ้า
ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ในนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ และ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยการซื้อขายไฟฟ้าผ่านคนกลาง (Aggregator) ภายในนิคมอุตสาหกรรม RIL จะ
ดำเนินการผ่านแพลตฟอร์มการซื้อขายไฟฟ้าที่พัฒนาโดยบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) และใช้ Blockchain 
ของบริษัท Power ledger เป็นพื้นฐานในการทำธุรกรรมซื้อขายไฟฟ้าบนแพลตฟอร์ม โดยมีจุดประสงค์เพ่ือ
ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนภายในนิคมอุตสาหกรรม และเพื่อตอบสนองนโยบายของภาครัฐในการลด
ก๊าซเรือนกระจกและลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change) นอกจากนี้ RIL ได้
ดำเนินการเข้าร่วมโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย  (Thailand 
Voluntary Emission Reduction Program หรือ T-VER) เพ่ือนำปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่
เกิดขึ้นจากการใช้พลังงานหมุนเวียนภายในนิคมอุตสาหกรรม ที่เรียกว่า carbon credit ไปขายในตลาด
คาร์บอนภาคสมัครใจในประเทศได้  

2. รูปแบบธุรกิจที่ใช้ในโครงการ 

การซื้อขายไฟฟ้าผ่านคนกลาง (Supply and Load Aggregator) 

3. ประเด็นปัญหา (Pain point) ที่เป็นสาเหตุให้พัฒนาโครงการ/ธุรกิจ 

เนื่องจากในนิคมอุตสาหกรรม RIL มีโครงการโซลาร์ฟาร์ม ที่มีการซื้อขายไฟฟ้าอยู่แล้วภายในนิคม
อุตสาหกรรม จึงมีความต้องการให้มีการใช้พลังงานหมุนเวียนเพ่ิมมากข้ึนภายในนิคมอุตสาหกรรม และเล็งเห็น
ว่าอาคารต่างๆ ภายในนิคมอุตสาหกรรมเชื่อมต่ออยู่บนโครงข่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอยู่แล้ว จึงอยากต่อ
ยอดการทำประโยชน์ร่วมกันบนโครงข่ายเดิมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไปยังลูกค้าภายในนิคมอุตสาหกรรม 
จึงมีแนวคิดในการซื้อขายไฟฟ้าผ่านผู้รวบรวมโหลดบนแพลตฟอร์มการซื้อขายไฟฟ้าและใช้ Blockchain ใน
การทำธุรกรรมซื้อขายไฟฟ้า จึงได้ดำเนินการเข้าร่วมโครงการ ERC Sandbox โดยมีวัตถุประสงค์ในการ
ดำเนินงานแบ่งเป็น 2 เฟส คือ 

เฟส 1: ทดสอบการซื้อขายไฟฟ้าผ่านโครงข่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคภายในนิคมอุตสาหกรรม 
RIL ซึ่งได้รับอนุมัติให้ดำเนินการในหลักการแล้วแต่ยังไม่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินงานในทางปฎิบัติ  เนื่องจาก
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ติดเรื่องอัตราค่า Wheeling charge ที่ยังไม่ได้กำหนดตัวเลขอย่างเป็ฯทางการจาก สำนักงาน กกพ.  

เพส 2: ทดสอบการซื้อขายพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ข้ามเขตนอกนิคมอุตสาหกรรม
เพื่อให้มีลูกค้าสามารถใช้พลังงานหมุนเวียนได้มากขึ้น รวมทั้งมีความประสงค์ให้นิคมอุตสาหกรรม RIL เป็น
ระบบไมโครกริดแบบ Microgrid แบบ Stand alone โดยบูรณาการร่วมกับระบบกักเก็บพลังงานอย่างไรก็ ดี 
เฟสสองยังไม่ได้รับการอนุญาตให้มีการซื้อขายไฟฟ้าข้ามเขตนิคมอุตสาหกรรม  

4. สถานะการดำเนินงานปัจจุบัน/ความคืบหน้าของโครงการ  

อยู่ระหว่างรอลงนามยืนยันการดำเนินโครงการอย่างเป็นทางการจาก สำนักงาน กกพ. 

5. เทคโนโลยีที่ใช้ 

1. เทคโนโลยี Blockchain ในการช่วยบริหารจัดการการซื้อขายไฟฟ้าให้ปลอดภัย โปร่งใส เชื่อถือ
ได ้และประมวลผลได้อย่างรวมเร็ว 

2. ระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (Smart meter) ในการตรวจวัดพลังงานที่ผลิต และพลังงานที่ไฟฟ้าทำ
การซื้อขายผ่านแพลตฟอร์ม ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และมีความเที่ยงตรง 

6. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการ 

▪ RIL: เป็นผู้พัฒนาโครงการ เจ้าของระบบโซลาร์ฟาร์ม และเป็นผู้รวบรวมโหลด (Aggregator) 

▪ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน): เป็นผู้พัฒนาแพลตฟอร์มการซื้อขายไฟฟ้า ร่วมกับ Power 
ledger ในการใช้ Blockchain เป็นพื้นฐานในการทำธุรกรรมซื้อขายไฟฟ้า รวมทั้งเป็นผู้ลงทุนระบบมิเตอร์
อัจฉริยะ (smart meter) ในโครงการฯ 

▪ ผู้ใช้ไฟฟ้าในนิคม: ประกอบด้วยโรงงานและหน่วยงานภายใต้บริษัทในธุรกิจเคมิคอลส์  เอสซีจี 
เป็นผู้ซื้อไฟฟ้าจากแพลตฟอร์ม  

7. ขอบเขตการศึกษาของโครงการ 

ภายในนิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอแอล ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

8. คำถามเกี่ยวกับ P2P platform 

▪ ลักษณะการซื้อขายเป็นแบบอะไร : การซื้อขายไฟฟ้าผ่านคนกลาง ซึ่งเป็นผู้รวบรวมโหลด 
(Load aggregator) 

▪ ผู ้ เล ่นในแพลตฟอร ์มมีใครบ้าง : Load aggregator, Prosumer, ผ ู ้ ใช ้ไฟฟ้า,  Platform 
operator, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

▪ ใครเป็นคนกำหนดราคาซื้อขาย: Load aggregator  

▪ กลไกการกำหนดราคาซื้อ/ขายคืออะไร : ผู้ใช้ไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรม RIL ซื้อไฟฟ้าจาก 
Prosumer ผ่านแพลตฟอร์มในอัตรา ToU  
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▪ ส่วนเกินที่ขายบนแพลตฟอร์มทราบโดยวิธีอะไร: ใช้ ระบบมิเตอร์อัจฉริยะเป็นระบบ Near 
real-time 

▪ กลไกท่ีใช้ในการประมูลคือ: ไม่มีรูปแบบการประมูล 

▪ ลักษณะการทำสัญญาซื้อขายระหว่าง ผู้ซื้อกับ Prosumer เป็นอย่างไร: ข้อมูลการซื้อและการ
ขายไฟฟ้าผ่านแพลตฟอร์มของผู้ใช้ไฟฟ้าและ Prosumer จะถูกบันทึกในระบบมิเตอร์อัจฉริยะ ซึ่ง Platform 
operator จะทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลและสรุปยอดบิลค่าไฟฟ้าแต่ละเดือนของทั้งผู้ซื้อและผู้ขายไฟฟ้า  และส่ง
ให้กับการไฟฟ้าฯ เพ่ือประกอบการออกใบเรียกเก็บค่าไฟฟ้าตามกระบวนการของตนต่อไป 

▪ ราคาสุดท้ายที ่ผู ้ใช ้ไฟฟ้าจ่ายคืออะไร และมีส่วนประกอบอะไรบ้าง : ค่าไฟฟ้าที ่ซื ้อผ ่าน
แพลตฟอร์มในอัตรา ToU และชำระค่าไฟฟ้าที่ซื้อจากการไฟฟ้าตามปรกติ โดยโครงการนี้ Aggregator จะ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเรื่องค่า Wheeling charge ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และจ่ายค่าธรรมเนียมการใช้
แพลตฟอร์ม (Transaction charge) ให้กับบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) 

▪ การปฏิบัติต่อผู้ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา (ซื้อขาย) เป็นอย่างไร เช่น มีบทปรับ (Penalty) 
หรือไม:่ โครงการนี้ไม่มีการคิดบทปรับ  

9. อุปสรรคด้านนโยบายและการกำกับดูแล ในมุมมองของเจ้าของโครงการ 

ต้องการให้ภาครัฐกำหนดทิศทางของโนบายให้ชัดเจน ต่อเนื่องและปฎิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 
เพ่ือให้ภาคเอกชนสามารถเดินหน้าต่อไปได้และเกิดความมั่นใจการลงทุน  

ในมุมมองของเจ้าของโครงการ อุปสรรค/การกำกับดูแลที่จะต้องม ีมีอะไรบ้าง 

▪ โครงการกิจการไฟฟ้าปัจจุบันเป็นรูปแบบ Enhanced Single Buyer ทำให้เป็นข้อจำกัดที่ไม่
สามารถดำเนินการซื้อขายไฟฟ้าภายนอกนิคมอุตสาหกรรมได้ 

▪ ควรกำหนดอัตราค่า Wheeling charge ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพ่ือสามารถให้โครงการที่เข้าร่วม
ใน ERC Sandbox ได้ดำเนินการทดสอบการซื ้อขายไฟฟ้าตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  และอัตราค่า 
Wheeling charge ควรอยู่ในระดับท่ีได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อดึงดูดให้เอกชน
มาใช้บริการบนโครงข่ายเดิมของการไฟฟ้า เพ่ือลดการลงทุนสร้างระบบสายส่งใหม่  

▪ ระบบกักเก็บพลังงานยังต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ทำให้เกิดความไม่คุ้มทุนในการลงทุน และ
ไม่มีผลตอบแทนและแรงจูงใจทางเศรษฐกิจที่มากพอในการลงทุน จึงอยากให้ภาครัฐควรส่งเสริมการพัฒนา
อุตสาหกรรมการผลิตระบบกักเก็บพลังงานในประเทศ 

▪ ควรส่งเสริมให้มีการพัฒนา Trading platform หลายๆ รายในประเทศ และภาครัฐควร
กำหนดมาตรฐานการพัฒนา Trading platform ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพ่ือสามารถเชื่อมต่อกับ National 
Trading platform ได ้

▪ ปรับปรุง Grid code สำหรับการส่งและจำหน่ายไฟฟ้าของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
เพ่ือจำหน่ายในนิคมอุตสาหกรรม และลดขั้นตอนในการดำเนินการขอใบอนุญาตที่เก่ียวข้องให้น้อยลง   
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12.1.5 โครงการ MEA Energy Trading Platform (METP) 

ดำเนินโครงการโดย การไฟฟ้านครหลวง 

วันสัมภาษณ์ วันที่ 17 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

ผู้ให้สัมภาษณ ์ คุณศิริวรรณ วรเดช  ผู้อำนวยการกองบริหารนโยบายเศรษฐกิจ
พลังงาน ฝ่ายเศรษฐกิจพลังไฟฟ้า 

1. รายละเอียดโครงการ/วัตถุประสงค์หลักกิจกรรมหลักของโครงการ/ที่นำมาทดสอบ 

โครงการ MEA Energy Trading Platform (METP) ดำเนินโครงการโดย การไฟฟ้านครหลวง เป็น
โครงการประเภทกิจกรรมการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P ระหว่าง Prosumer ประเภทที่อยู่อาศัยที่ติดตั้งระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา และผู ้ใช้ไฟฟ้าประเภทที ่อยู่อาศัยบนพื ้นที ่ของ กฟน. ผ่าน
แพลตฟอร์ม METP เพื่อให้ได้ต้นแบบแพลตฟอร์มที่สามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนหน่วยไฟฟ้าแบบอัติโนมัติ
ระหว่าง ผู้ซื ้อไฟฟ้าและ Prosumer โดยระบบ METP ถูกพัฒนาให้ Smart contract ของ Blockchain มี
หน้าที ่ในการเก็บข้อมูลการซื ้อขายไฟฟ้าที ่เกิดขึ ้นจริงในตลาดเท่านั ้น  ส่วนประกอบของระบบ METP 
ประกอบด้วย 

1. Blockchain มีหน้าที่ในการเก็บข้อมูลการซื้อขายไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจริงในตลาด 

2. Smart contract มีหน้าที่บันทึกธุรกรรมการซื้อขายไฟฟ้าที่เกิดขึ้นใน METP หาก Prosumer
สามารถจับคู่กับผู้ต้องการซื้อไฟฟ้าได้ 

3. Wallet มีหน้าที่เสมือนกระเป๋าเงินของผู้ซื้อและผู้ขายไฟฟ้า เพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยน Token 
ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายไฟฟ้าในแต่ละครั้ง 

4. WEB/Application มีหน้าที่แสดงผลและการรับส่งข้อมูลระหว่างผู้ใช้งานกับระบบ METP โดย
แบ่งออกเป็นกลุ่มผู้ใช้งาน เช่น ผู้ซื้อ/ผู้ขาย การไฟฟ้า เป็นต้น 

2. รูปแบบธุรกิจที่ใช้ในโครงการ 

การซื้อขายไฟฟ้าระหว่างผู้ใช้ไฟฟ้าและ Prosumer แบบ P2P บน METP 

3. ประเด็นปัญหา (Pain point) ที่เป็นสาเหตุให้พัฒนาโครงการ/ธุรกิจ 

กฟน. เล็งเห็นความสำคัญของเทคโนโลยี Blockchain ที่จะเข้ามามีบทบาทในการทำธุรกรรมต่างๆ 
ในภาคพลังงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างผู้ใช้ไฟฟ้าและ Prosumer ทำให้สามารถ
ทำธุรกรรมซื้อขายไฟฟ้าโดยตรงโดยไม่ต้องมีคนกลาง กฟน. จึงได้เตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเทคโนโลยีของตลาดการซื้อขายไฟฟ้าในอนาคต จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาแพลตฟอร์มการซื้อขายไฟฟ้า
ที่เป็นระบบกลางในการให้บริการการซื้อขายไฟฟ้าสำหรับกลุ่ม  Community หรือกลุ่มลูกค้าที่ผลิตไฟฟ้า
ภายในพื้นที่ให้บริการของ กฟน. ให้สามารถซื้อขายพลังงานไฟฟ้าภายในพื้นที่ใกล้เคียงกันได้  นอกจากนี้เพ่ือ
ศึกษาการกำกับดูแล กฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สำหรับการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างผู้ใช้ไฟฟ้าและ 
Prosumer ในระบบ Blockchain ประโยชน์ที่จะได้รับ รวมทั้งผลกระทบต่างๆ ทั้งนี ้เพ่ือเป็นการเตรียมพร้อม
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ของประเทศในการที่จะรองรับเทคโนโลยีทางเลือกใหม่ของผู้ใช้ไฟฟ้าและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและ
ประเทศชาติ 

4. สถานะการดำเนินงานปัจจุบัน/ความคืบหน้าของโครงการ  

อยู่ระหว่างรอลงนามยืนยันการดำเนินโครงการอย่างเป็นทางการจาก สำนักงาน กกพ. 

5. เทคโนโลยีที่ใช้ 

เทคโนโลยี Blockchain, กระเป๋าเงิน (Wallet) 

6. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการ 

▪ Prosumer ประเภทที่อยู่อาศัยที่ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาและอยู่
ในพ้ืนที่ให้บริการของ กฟน. 

▪ ผู้ใช้ไฟฟ้า ประเภทที่อยู่อาศัยและอยู่ในพื้นที่ให้บริการของ กฟน. 

▪ กฟน. เป็นเจ้าของระบบ METP 

7. ขอบเขตการศึกษาของโครงการ 

ภายในพ้ืนที่ให้บริการของ กฟน. 

8. คำถามเกี่ยวกับ P2P platform 

▪ ลักษณะการซื้อขายเป็นแบบอะไร: Real-time  

▪ ผู้เล่นในแพลตฟอร์มมีใครบ้าง: Prosumer, ผู้ใช้ไฟฟ้า, Platform operator, การไฟฟ้านคร
หลวง 

▪ ใครเป็นคนกำหนดราคาซื้อขาย: ผู้ใช้ไฟฟ้า และ Prosumer 

▪ กลไกการกำหนดราคาซื้อ/ขายคืออะไร : ราคาเสนอซื้อ ต้องไม่เกินอัตราค่าไฟฟ้าขายปลีกจา
กกฟน. และราคาเสนอขายจาก Prosumer ต้องไม่ต่ำกว่าราคา FiT (1.68 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง) 

▪ ส่วนเกินที่ขายบนแพลตฟอร์มทราบโดยวิธีอะไร: ใช้ ระบบมิเตอร์อัจฉริยะ เป็นระบบ Near 
real-time 

▪ กลไกที่ใช้ในการประมูลคืออะไร: ผู้ซื ้อไฟฟ้าและ Prosumer ส่งข้อมูลราคาประมูลซื้อและ
ประมูลขายเท่านั้น ในคาบของการประมูลทุกๆ 15 นาที โดยผู้ซื้อไฟฟ้า เสนอราคาซื้อสูงสุด แต่ต้องไม่เกิน
อัตราค่าไฟฟ้าขายปลีกที่ผู้ซื้อซื้อจากกฟน. และ Prosumer เสนอราคาขายต่ำสุด แต่ต้องไม่ต่ำกว่าราคา FiT 
(1.68 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง) ที่ Prosumer ได้รับในการขายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบไฟฟ้า  

▪ ช่วงเวลาคาบของการประมูล: 15 นาท ี

▪ วิธีการเคลียร์ตลาด (Market clearing price):  

- การจับคู่ระหว่างผู้ซื้อและ Prosumer ใช้วิธี Auto Order Matching (AOM) จับคู่ระหว่าง
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ผู้ซื้อและ Prosumer โดยอัติโนมัติ ซ่ึงแพลตฟอร์มจะรวมอัตรา Wheeling charge ก่อนการจับคู่การซื้อขาย 

- เมื่อประมวลผลและจับคู่การซื้อขายเสร็จสิ้น แพลตฟอร์มจะทำการลดมูลค่าโดยใช้หน่วย 
Token ของผู้ซื้อตามอัตราพลังงานไฟฟ้าที่มีการตกลงกันของพลังงานไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจริง  และเพิ่มในมูลค่า 
Token ของผู้ขาย  

▪ มีการกำหนดเวลา Bid/offer broadcast ล่วงหน้าก่อนการประมูลหรือไม่: ไม่มีการกำหนด
ปริมาณการซื้อขายไฟฟ้าล่วงหน้าจากทั้งผู้ซื้อและ Prosumer ซึ่งปริมาณไฟฟ้าที่สามารถส่งขายได้จริงใช้ข้อมูล
จากระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (Smart meter) ซึ่งส่งข้อมูลเข้าแพลตฟอร์มเพ่ือประมวลผล 

▪ ลักษณะการทำสัญญาซื้อขายระหว่าง ผู้ซื ้อกับ Prosumer เป็นอย่างไร: แพลตฟอร์มสร้าง 
Smart contract ระหว่างผู้ขายไฟฟ้าและผู้ซื้อไฟฟ้าและบันทึกข้อมูลธุรกรรมบน Blockchain สำหรับอ้างอิง
ในกระบวนการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าและการชำระเงินต่อไป 

▪ ราคาสุดท้ายที่ผู้ใช้ไฟฟ้าจ่ายคืออะไร (ในกรณี Bid winning) และมีส่วนประกอบอะไรบ้าง: 
การเรียกเก็บค่าไฟฟ้าจาก Prosumer จะแยกบิล ระหว่างบิลการซื้อขายไฟฟ้าจากระบบ METP และ บิลการ
ซื้อขายไฟฟ้าจากการไฟฟ้า ซ่ึงผู้ซื้อไฟฟ้า จะซื้อ Utility Token เพื่อใช้แลกเปลี่ยนกับไฟฟ้าที่ต้องการซื้อจาก 
Prosumer บน METP ด้วยอัตราแลกเปลี่ยน 1 Token = 1 บาท ตั้งแต่สมัครเข้าร่วมการซื้อขายไฟฟ้าบน 
METP โดยผู้ซื้อไฟฟ้า และ Prosumer ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการใช้แพลตฟอร์ม 

▪ การปฏิบัติต่อผู้ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา (ซื้อขาย) เป็นอย่างไร เช่น มีบทปรับ (Penalty) 
หรือไม:่ โครงการฯ ยังไม่ได้คิดบทปรับในช่วงการดำเนินงานภายใต้โครงการ sandbox 

9. อุปสรรคด้านนโยบายและการกำกับดูแล ในมุมมองของเจ้าของโครงการ 

ภาครัฐควรกำหนดทิศทางของนโยบายส่งเสริมให้ชัดเจน เพื่อการไฟฟ้าฯ สามารถตรียมความ
พร้อมในยุคเปลี่ยนผ่านพลังงานได้ 

ในมุมมองของเจ้าของโครงการ การกำกับดูแลที่จะต้องม ีมีอะไรบ้าง 

▪ การกำหนดอัตราค่า Wheeling charge ที่เหมาะสมต่อระบบจำหน่ายของการไฟฟ้านครหลวง
และสอดคล้องกับโครงสร้างค่าไฟฟ้าในปัจจุบัน 
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12.2 การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะทางเลือกรูปแบบการซื้อ
ขายไฟฟ้าของ Prosumer พร้อมทั้งหลักการและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง  

12.2.1 ภาพรวม 

สถาบันฯ ได้จัดประชุมกลุ ่มย่อยเพื ่อรับฟังความคิดเห็น เพื ่อระดมความคิดเห็นด้านปัจจัยที ่ใช้
ประกอบการพิจารณารูปแบบธุรกิจการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ที่เหมาะสมกับบริบทของ
ประเทศไทย และร่วมประเมินรูปแบบธุรกิจฯ ที่มีความเป็นไปได้ในการปรับใช้ในบริบทของประเทศไทยเมื่อวัน
อังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 - 15.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 สำนักงานวิทยทรัพยากร 
จุฬาลงกรณ์หาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็น
ทั้งหมด 33 คน สามารถแบ่งแยกตามหน่วยงานสรุปได้ดังตารางที่ 12-1 

ตารางที่ 12-1 สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนาประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็น 

ภาคส่วน หน่วยงาน จำนวน (คน) 
ภาครัฐ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 2 
ภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกจิการพลังงาน 4 
ภาครัฐ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 2 
ภาครัฐ กรมธุรกิจพลังงาน 1 
ภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ 
1 

การไฟฟ้า การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย 5 
การไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 3 
การไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง 4 
เอกชน หน่วยงานภาคเอกชน 8 
วิชาการ ภาควิชาการ 3 

 

การประชุมกลุ ่มย่อยในครั้งนี ้เป็นการประชุมแบบเฉพาะกลุ่ม  (Selective) โดยสถาบันฯ ได้เชิญ
หน่วยงานที่พิจารณาแล้วว่าเป็นผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก อันได้แก่ หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องในภาคนโยบาย 
ภาคปฏิบัติ ภาคกำกับดูแล รวมถึงหน่วยงานเอกชน และภาควิชาการ ที่มีวิสัยทัศน์และความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P เพื่อระดมความคิดเห็นถึงมิติต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการ
ประเมินรูปแบบธุรกิจการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย 

โดยในช่วงเช้าหลังจากการกล่าวเปิดการประชุมโดยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพลังงาน  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย หัวหน้าโครงการได้บรรยายรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์เบื้องต้นที่ได้จาก
การศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์โดยสังเขป จากนั้นจึงเชิญผู้เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นในส่วนของมติิ
และปัจจัยต่างๆ ที่ใช้ในการประเมินรูปแบบธุรกิจการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ที่เหมาะสมกับ
บริบทของประเทศไทย 

หลังจากการระดมความคิดเห็นด้านมิติและปัจจัยเสร็จสิ้น ในช่วงบ่าย สถาบันฯ ได้สรุปผลลัพธ์ของ
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การระดมความคิดเห็น และนำเสนอรูปแบบธุรกิจที่สถาบันฯ รวบรวมจากการศึกษาข้อมูลโครงการที่เกี่ยวข้อง
กับการซื ้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ทั ้งในและต่างประเทศ จากนั้นผู ้เข้าร่วมประชุมแต่ละ
หน่วยงานได้ประเมินรูปแบบธุรกิจฯ ซึ่งมีทั้งหมด 11 รูปแบบ โดยการประเมินดังกล่าวใช้มุมมองในฐานะ
ตัวแทนจากหน่วยงานที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในมุมที่ต่างกัน เพื่อให้ได้ผลการประเมินที่ครอบคลุมความ
คิดเห็นจากทุกภาคส่วนอย่างครบถ้วน 

รายละเอียดการดำเนินการในส่วนของการระดมความคิดเห็นและการประเมินรูปแบบธุรกิจอยู่ในบทที่ 
6 ของรายงานฉบับนี้ 
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12.2.2 ภาพถ่าย 
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12.3 การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายและ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ Peer-to-Peer 

12.3.1 ภาพรวม 

สถาบันฯ ได้จัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายและ
กฎระเบียบที่เกี ่ยวข้องกับการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P เมื่อวันอังคารที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 
2564 เวลา 13.00 – 16.30 น. เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 สถาบันฯ จึงจัดการประชุมกลุ่ม
ย่อยในครั้งนี้ผ่านทางระบบ VDO conference - Zoom Cloud Meeting โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาประชุม
กลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นทั้งหมด 107 คน สามารถแบ่งแยกตามหน่วยงานสรุปได้ดังตารางที่ 12-2 

ตารางที่ 12-2 สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนาประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็น 

ภาคส่วน หน่วยงาน จำนวน (คน) 
ภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกจิการพลังงาน 2 
ภาครัฐ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 13 
ภาครัฐ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การ

มหาชน) 
1 

การไฟฟ้า การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย 15 
การไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 39 
การไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง 12 
เอกชน หน่วยงานภาคเอกชน 10 
วิชาการ ภาควิชาการ 15 

 

การประชุมกลุ่มย่อยในครั้งนี้เป็นการประชุมแบบเฉพาะกลุ่ม (Selective) โดยสถาบันฯ ได้เชิญ
หน่วยงานที่พิจารณาแล้วว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก ทั้งหน่วยงานจากภาครัฐ ภาคเอกชน การไฟฟ้า และ
ภาควิชาการ ที่มีวิสัยทัศน์และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย
ไฟฟ้าของ Prosumer แบบ Peer-to-Peer เพ่ือระดมความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายและ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ Peer-to-Peer เพื่อให้ได้มุมมองที่ครบถ้วน
และเป็นกลาง 

โดยหลังจากการกล่าวเปิดการประชุมโดยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หัวหน้าโครงการฯ ได้นำเสนอรูปแบบธุรกิจและขั้นตอนการดำเนินการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ 
Peer to Peer ซึ่งเป็นผลการศึกษาในส่วนแรกของโครงการโดยสังเขปเพื่อให้ผู ้เข้าร่วมการประชุมเข้าใจ
พ้ืนฐานของรูปแบบธุรกิจที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในประเทศไทย จากนั้นนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายได้นำเสนอ
ผลการศึกษาด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงร่างข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ Peer-to-Peer และในช่วงสุดท้ายเป็นช่วงการรับฟังความคิดเห็น
จากผู้เข้าร่วมประชุม 
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12.3.2 ภาพถ่าย 
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12.4 งานสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อสรุปผลการศึกษา “โครงการศึกษารูปแบบและ
การศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ Peer to 
Peer (P2P) 

12.4.1 ภาพรวม 

สถาบันฯ ได้จัดงานสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อสรุปผลการศึกษา “โครงการศึกษารูปแบบและ
การศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ Peer to Peer (P2P)” เมื่อวันศุกร์
ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 9.30 – 12.00 น. เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 สถาบันฯ จึง
จัดงานสัมมนาในครั ้งนี้ผ่านทางระบบ VDO conference - Zoom Cloud Meeting โดยมีผู ้เข้าร่วมการ
สัมมนารับฟังความคิดเห็นทั้งหมด 117 คน สามารถแบ่งแยกตามหน่วยงานสรุปได้ดังตารางท่ี 12-3 

ตารางที่ 12-3 สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนารับฟังความคิดเห็น 

ภาคส่วน หน่วยงาน จำนวน (คน) 
ภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกจิการพลังงาน 8 
ภาครัฐ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 12 
ภาครัฐ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 1 
ภาครัฐ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การ

มหาชน) 
1 

การไฟฟ้า การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย 55 
การไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 13 
การไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง 8 
เอกชน หน่วยงานภาคเอกชน 9 
วิชาการ ภาควิชาการ 10 

 

ในการสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อสรุปผลการศึกษานี้ สถาบันฯ ได้เชิญหน่วยงานที่พิจารณาแลว้ว่า
เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักท่ีเกี่ยวข้องกับการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ทั้งหน่วยงานจากภาครัฐ 
ภาคเอกชน การไฟฟ้า ภาควิชาการ รวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเผยแพร่ผล
การศึกษา รวมถึงเปิดรับความคิดเห็นขั้นสุดท้ายเพ่ือให้ผลการศึกษามีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 

โดยหลังจากการกล่าวเปิดการประชุมโดยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หัวหน้าโครงการฯ ได้นำเสนอผลการศึกษารูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ที่มีความ
เป็นไปได้ในประเทศไทย จากนั้นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายได้นำเสนอผลการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของระบบ 
P2P ในโครงสร้างกิจการไฟฟ้าแบบ Enhanced Single Buyer และผลการศึกษาแนวทางการปรับปรุง 
ขั้นตอน ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P หลังจากนั้นได้มีการ
นำเสนอผลการศึกษาเรื่องผลกระทบของการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ต่ออุตสาหกรรมไฟฟ้า 
พร้อมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อบรรเทาผลกระทบดังกล่าว และในช่วงสุดท้ายเป็นช่วงการรับฟังความคิดเห็นจาก
ผู้เข้าร่วมประชุม เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและคำแนะนำเพ่ือที่ทางสถาบันฯ จะนำไปปรับปรุงผลการศึกษา
ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นและสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศต่อไป 
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12.4.2 ภาพถ่าย 
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บทที่ 13 
บทสรุป 
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บทที่ 13 
สรุปผลการศึกษาโครงการศึกษารูปแบบและการศึกษากฎระเบียบ 

ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ Peer to Peer 
 

 

โครงสร้างกิจการไฟฟ้ารูปแบบ ESB ของประเทศไทยแต่เดิมนั้น มี Prosumer ที่ผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เอง
และมีการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P Prosumer เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ภายในกิจการ และส่งขาย
ส่วนเกินให้แก่บุคคลอื่น ซึ่งในประเทศไทยมีผู้ผลิตไฟฟ้าประเภทนี้อยู่เป็นจำนวนมากและกระจายตัวอยู่ในทุก
อุตสาหกรรม อย่างไรก็ดี ด้วยการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและต้นทุนของระบบผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์บนหลังคา ทำให้กลุ่ม Prosumer มีแนวโน้มขยายตัวเพ่ิม
มากขึ้นและไม่ได้จำกัดอยู่ในกลุ่มกิจการหรือกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมเท่านั้น โดยกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้าน
อยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็กมีแนวโน้มในการผันตัวเป็น Prosumer เพ่ิมมากข้ึน 

การเพิ่มขึ้นของ Prosumer จากการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์บนหลังคาร่วมกับแนวคิด
เศรษฐกิจ P2P มีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดแพลตฟอร์มการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P มากขึ้นและช่วยเพ่ิมทางเลือก
ให้กับผู้บริโภคนอกเหนือจากการซื้อไฟฟ้าจากระบบไฟฟ้าส่วนกลาง ธุรกิจการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P เป็น
เพียงการทำธุรกรรมทางการเงินที่ยังอาศัยโครงข่ายไฟฟ้าในการส่งไฟฟ้าโดยการไหลของไฟฟ้าจะมาจากแหล่ง
ที่ใกล้ที่สุด การซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P มิได้มีผลกระทบต่อการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าที่มีอยู่แต่
เดิม การซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ที่จะเกิดขึ้นเป็นการซื้อขายและส่งมอบไฟฟ้าแบบเสมือน 
(Virtual) โดยมีตัวกลางประเภทต่างๆ เพ่ิมเข้ามาเพ่ือสนับสนุนการทำธุรกรรมต่างๆ เท่านั้น 

สำหรับรูปแบบธุรกิจที่มีความเป็นไปได้สูงสุดสำหรับประเทศไทยภายใต้กรอบระยะเวลาสั้นถึงกลาง 3 
ลำดับแรก ได้แก่ Neighbor Model บริหารงานโดย DSO Community Model ที่บริหารงานโดย Agent 
และ Community Model ที่บริหารงานโดย Platform Operator ตามลำดับ ทั้งนี้ กรอบระยะเวลาสั ้นถึง
กลางเป็นช่วงคาบเกี่ยวของการแก้ไข/เพิ่มเติม ระเบียบการดำเนินงานในกิจการไฟฟ้าและยังไม่มีการอนุญาต
ให้มี Retailer ดังนั้น ภาครัฐควรพิจารณาขยายขอบเขตอำนาจดำเนินการของ กฟน. และ กฟภ. ซึ่งปัจจุบันทำ
หน้าที่เสมือนเป็น Retailer อยู่แล้วให้ครอบคลุมการบริหารธุรกรรมซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P ได้ และพิจารณา
เงื่อนไขด้าน Third Party Access (TPA) และการติดตั้งสมาร์ทมิเตอร์ให้มีความเหมาะสม 

ทางเลือกที่เหมาะสมในการดำเนินงานในระยะแรกในมุมมองทางด้านกฎหมายและกฏระเบียบนั้น คือ 
รูปแบบ Neighbor Model ที่บริหารงานโดย DSO โดยจะต้องมีการแก้ไขระเบียบของ กกพ. จำนวน 2 ฉบับ 
พระราชกฤษฎีกา จำนวน 1 ฉบับและประกาศของ กกพ. จำนวน 1 ฉบับ และออกระเบียบ กกพ. เพิ่มเติมอีก 
1 ฉบับ ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีขั้นตอนในการดำเนินการในทางกฎหมายน้อยกว่าและต้องใช้เวลาสั้นกว่าทางเลือกอ่ืน
ในการดำเนินการให้แล้วเสร็จ  
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ในส่วนของการประเมินศักยภาพของ Prosumer พบว่า กำลังการผลิตติดตั ้งระบบผลิตไฟฟ้าของ 
Prosumer มีช่วงค่าต่ำสุด - สูงสุดที่ประมาณ 9,266 เมกะวัตต์ถึง 41.516 เมกะวัตต์ ตามแต่สถานการณ์ที่ใช้
ในการวิเคราะห์ โดยสัดส่วนพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จะเป็นการผลิตเพื่อใช้เองเป็นส่วนใหญ่ (ประมาณร้อยละ 
66 - 79) และพลังงานไฟฟ้าส่วนเกินที่สามารถขายผ่านรูปแบบ P2P ภายในสถานีไฟฟ้าย่อย (P2P Local) คิด
เป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 1 - 4 ของโหลดประเทศ ในขณะที่พลังงานไฟฟ้าส่วนเกินที่สามารถขายข้ามสถานี
ไฟฟ้าย่อย (P2P Inter-area) มีสัดส่วนน้อย กล่าวคือ มีสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 1 ของโหลดประเทศ 

จากการวิเคราะห์ผลกระทบจากการผลิตและซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer ตามหลักความสมดุลด้าน
พลังงานสามด้าน พบว่า การผลิตและซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer มีผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าของประเทศ
ไทยในเชิงบวกในมิติของความมั่นคงของพลังงานและในมิติด้านความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม แต่ส่งผลกระทบ
เชิงลบในมิติด้านความเสมอภาคทางพลังงาน โดยส่งผลให้ต้นทุนในการจัดหาไฟฟ้าเฉลี่ยของประเทศสูงขึ้น 
รวมถึงเกิดประเด็นความไมเ่ป็นธรรมในการรับผิดชอบต้นทุนของระบบไฟฟ้า 

ข้อเสนอแนะในการบรรเทาผลกระทบจากการผลิตและซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P มี
ดังต่อไปนี้ 

1. ประเด็นต้นทุนในการจัดหาไฟฟ้าเฉลี่ยของประเทศสูงขึ้น :  ควรนำศักยภาพการผลิตและซื้อขาย
ไฟฟ้าของ Prosumer ร่วมพิจารณาในการวางแผนด้านการจัดหาไฟฟ้าอย่างเหมาะสม เพื่อลดการลงทุนสร้าง
โรงไฟฟ้ารวมถึงระบบส่งและระบบจำหน่ายมากเกินความจำเป็น 

2. ประเด็นความไม่เป็นธรรมในการรับผิดชอบต้นทุนของระบบไฟฟ้า ควรปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า
โดยแยกการเรียกเก็บต้นทุนคงที่และต้นทุนแปรผันออกจากกันให้ชัดเจน ซึ่งจะทำให้ Prosumer และผู้ซื้อ
ไฟฟ้าจาก Prosumer ร่วมรับผิดชอบต้นทุนของระบบไฟฟ้าร่วมกับผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไปอย่างเป็นธรรม 

การลดผลกระทบจากการผลิตและซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer ในมิติความเสมอภาคทางพลังงาน ควร
มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างรอบคอบเพื่อหาข้อตกลงร่วมกันโดยยึดผลประโยชน์ของ
ประเทศเป็นหลัก ซึ่งจะมีส่วนเสริมการดำเนินการตามเป้าหมาย Carbon Neutrality ให้เกิดข้ึนอย่างเหมาะสม
กับบริบทของประเทศไทย 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในการปรับ Energy Mix Portfolio ของประเทศเพ่ือรองรับการขับเคลื่อน Energy 
Transformation และ Carbon Neutrality Target คือ การใช้กลไกการซื้อขายเครดิตด้านสิ่งแวดล้อม เช่น 
RECs มาลดภาระด้านค่าใช้จ่ายเชิงนโยบายในการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดยปรับให้การรับซื้อ
ไฟฟ้าเข้า Energy Mix Portfolio ของประเทศเป็นการรับซื้อเฉพาะพลังงานไฟฟ้าโดยราคารับซื้อต้องไม่รวม
มูลค่าของการเป็นไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียน และการปรับกลไกการสนับสนุนพลังงานหมุนเวียนโดย
ให้ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขายเครดิตด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้ต้องการซื้อผ่านช่องทางต่างๆ ตามกลไก
ของเครดิต 

ในกรณีที่มีการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บต้นทุนคงท่ีและต้นทุนแปรผันแยกกันอย่างชัดเจน
ผนวกกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง Energy Mix Portfolio และกลไกการสนับสนุนพลังงานหมุนเวียน ผู้ใช้
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ไฟฟ้าทุกรายรวมถึง Prosumer จะรับผิดชอบต้นทุนระบบไฟฟ้าร่วมกันอย่างเป็นธรรม และภาระด้านการ
สนับสนุนพลังงานหมุนเวียนผันไปยังผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีความประสงค์หรือถูกกำหนดให้สนับสนุนพลังงานหมุนเวียน
เป็นหลัก 

เนื่องจากการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer 
แบบ P2P ในประเด็นการปรับปรุงขั ้นตอน ระเบียบและกฎหมายที่เกี ่ยวข้อง ผลการศึกษาจึงเน้นการ
ดำเนินการเชิงรองรับมากกว่าการดำเนินการเชิงส่งเสริม/สนับสนุน อย่างไรก็ดี คณะผู้วิจัยมีความเห็นว่า การ
ซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ยังมีประเด็นอื่นๆ ที่น่าสนใจและควรดำเนินการศึกษาเพิ่มเติม โดย
ตัวอย่างประเด็นที่ควรเร่งศึกษาในอนาคต เช่น  

▪ การศึกษาประเมินความคุ้มค่า (Cost-benefit) ของโครงการการซื้อขายไฟฟาของ Prosumer แบบ 
P2P 

▪ การศึกษาผลกระทบของระบบกักเก็บพลังงานที่มีแนวโน้มต้นทุนลดต่ำลงต่อการซื้อขายไฟฟ้าของ 
Prosumer แบบ P2P 

▪ แนวทางส่งเสริมการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ให้เกิดข้ึนในประเทศไทย 

▪ การทดสอบการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer P2P ในรูปแบบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้ก่อน อย่างเช่น 
Neighbor Model และ/หรือ Community Model ในรูปแบบโครงการนำร่องในพื้นที่ EEC ซึ่งควรมีการ
ทดลองทั้งในส่วนของรูปแบบธุรกิจ การใช้ค่าบริการโครงข่าย (Wheeling Charge) และกฎระเบียบ ข้อบังคับ
ต่างๆ ที่ได้จากการศึกษานี้รวมถึงการศึกษาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง และวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่ได้เพ่ือกำหนดรายละเอียด
ของรูปแบบธุรกิจที่ควรส่งเสริมต่อไป 
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