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บทสรุปผู้บริหาร 
Executive Summary 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๕๖ ได้บัญญัติให้รัฐต้องจัด
ให้มีสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง  ตามหลักการพัฒนา 
อย่างยั่งยืน ดังนั้น การก าหนดโครงสร้างอัตราราคาค่าไฟฟ้าจึงใช้หลักการระดับราคาเดียวกันทั่วประเทศ  
ตามลักษณะการใช้ไฟฟ้า (Uniform Tariff) เพ่ือเป็นกลไกในการชดเชยอุดหนุนผู้ใช้ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาส
หรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกล โดยก าหนดให้อัตราค่าไฟฟ้าสะท้อนจากต้นทุน มีความเป็นธรรม และเสมอภาค 
ยังคงเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยไปได้อีกอย่างน้อย ๓ - ๕ ปี ซึ่งคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ      
ก็ไม่หยุดยั้งในการพัฒนาระบบพลังงานไฟฟ้าให้ดียิ่งขึ้น เพ่ือกระจายความเจริญให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานไฟฟ้าได้อย่างทั่วถึงและราคาเป็นธรรมมากขึ้น นับว่าเป็นการสนับสนุนให้ประเทศ                     
มีความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจ และช่วยเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของภาคธุรกิจอีกด้วย 

ความท้าทายของระบบไฟฟ้าทุกวันนี้  ก็คือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ ไฟฟ้า 
และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีระบบผลิต - ส่ง - จ าหน่ายไฟฟ้า (Disruptive Technology)          
ซึ่งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตลาดพลังงานไฟฟ้า เช่น การเกิดผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทใหม่ที่มีความต้องการ
ต่างไปจากเดิม กลุ่มที่ส่งผลกระทบทั้งระบบคือท าให้ระดับความต้องการปริมาณไฟฟ้าผันผวนมาก ได้แก ่
PROSUMER (PRODUCER + CONSUMER) คือน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาผลิตไฟฟ้าไว้ใช้เอง และบางคน 
ก็น าไฟฟ้าที่ผลิตได้ไปขายให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารายอื่น แบบหลังนี้เรียกว่า Peer to Peer (P2P) ผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งสอง
กลุ่มนี้จะมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ซึ่งจะไม่เพียงแต่ท าให้การไฟฟ้าเสียรายได้  
แต่ยังท าให้ผู้ใช้ไฟฟ้าในระบบที่เหลือต้องมีภาระเรื่องเงินชดเชยอุดหนุนให้ผู้ด้อยโอกาสในพ้ืนที่ห่างไกล 
ถือว่าเป็นการสร้างความไม่เป็นธรรมแก่สังคม ดังนั้น ก่อนที่ความเสียหายต่าง ๆ จะเกิดขึ้น รัฐจึงต้อง  
ด าเนินการปรับปรุงและจัดท านโยบายอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ทั้งระบบ เนื่องจากในขณะนี้ส านักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน (สนพ.) ก าลังศึกษาเกี่ยวกับการจัดท านโยบายค่าไฟฟ้าใหม่ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี  Disruptive Technology ซึ่งกระทบต่อโครงสร้าง
กิจการไฟฟ้าไทย ในขณะเดียวกันประเทศต้องประสบกับสถานการณ์ โรคระบาด COVID – 19           
ซึ่งกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าที่ลดลงอย่างมาก จึงมีความจ าเป็นต้องปรับการพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าใหม่
และปรับปรุงแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศใหม่เช่นกัน ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาระยะหนึ่ง 
คณะกรรมาธิการจึงได้มขี้อเสนอแนะในการจัดท านโยบายอัตราค่าไฟฟ้า โดยแบ่งออกเป็น ๒ ระยะ ดังนี้ 
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ระยะที่ ๑ ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ 
ยังคงใช้โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าที่มีอยูในปัจจุบันต่อไป แต่ให้ชะลอและปรับลดการลงทุน

ของ ๓ การไฟฟ้าลง เนื่องจากปริมาณส ารองไฟฟ้ายังคงอยู่ในระดับสูงและปรับลดหลักเกณฑ์
ผลตอบแทนการลงทุนลงเนื่องจากไม่มีความจ าเป็นต้องใช้เงินในการลงทุนในช่วงนี้ และน าเงินที่ได้มา  
เพื่อบริหารลดค่าไฟฟ้าในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ระยะที่ ๒ ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙ 
เสนอให้ปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ทั้งระบบ โดยมีปัจจัยต่าง ๆ ที่กระทบต่อค่าไฟฟ้า

ดังต่อไปนี้ 
การแบ่งกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้า (Customer Segmentation) อย่างเหมาะสมตามพฤติกรรม 

และลักษณะการใช้งานในปัจจุบัน รวมถึงอัตราค่าไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าแต่ละประเภท (ทั้งผู้ใช้ไฟฟ้า
ประเภทใหม่ ๆ และกลุ่มปัจจุบัน) ให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรมมากขึ้น โดยเฉพาะการเร่งก าหนดนโยบาย 
มาตรการ และอัตราค่าธรรมเนียม รวมถึงค่าบริการต่าง ๆ เช่น ค่าบริการสายส่ง (Wheeling Charge) 
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ใช้ไฟฟ้าที่ยังอยู่ในระบบ 

การบริหารต้นทุนการผลิตไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  ท าให้ต้นทุนเฉลี่ยถูก 
และระดับไฟฟ้าส ารองอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม เป็นปัจจัยที่ส าคัญมากเพราะเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ ๘๐ 
ของต้นทุนเฉลี่ยทั้งหมด ต้นทุนการผลิตประกอบด้วย ๕ ส่วน ได้แก่ ๑) เงินลงทุนโรงไฟฟ้าของ กฟผ.  
๒) ค่าเชื้อเพลิงในการผลิต ๓) การรับซื้อไฟฟ้าจากเอกชนในประเทศ ๔) การรับซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศ 
และ ๕) ค่าใช้จ่ายตามนโยบายภาครัฐ 

การไฟฟ้าใช้ก๊าซธรรมชาติมากที่สุดคือร้อยละ ๕๗.๑๘ ต้นทุนผลิตเฉลี่ยที่ ๒.๗๓ บาทต่อหน่วย  
ในขณะที่ใช้พลังงานหมุนเวียน (Renewable) มีสัดส่วนร้อยละ ๙.๖๙ มีต้นทุนเฉลี่ยสูงมากกว่าก๊าซธรรมชาติ
กว่า ๒ เท่า (๕.๕๐ บาทต่อหน่วย) อย่างไรก็ตาม กฟผ. และ IPP ต้องจ่ายค่าจองท่อก๊าซตามสัญญา 
แก่ ปตท. ท าให้มีต้นทุนที่สูงเกินและกลายเป็นภาระค่าไฟฟ้าแก่ประชาชน ดังนั้น รัฐจึงควรพิจารณา           
ให้สามารถซื้อก๊าซธรรมชาติได้โดยตรงกับผู้ขายไม่จ าเป็นต้องซื้อกับ ปตท. เท่านั้น 

ปัจจัยจากระบบส่งไฟฟ้า (Transmission) และค่าระบบจ าหน่ายไฟฟ้า (Distribution) 
กฟผ. กฟน. และ กฟภ. ก าลังเจอความท้าทายอย่างมากกับความผันผวนของระดับปริมาณความต้องการ
ใช้ไฟฟ้า และต้องน าเทคโนโลยีระบบส่งและจ าหน่ายไฟฟ้า (Grid Modernization) เช่น Smart Grid           
หรือ Micro Grid มาใช้เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการกับความต้องการที่ไม่แน่นอนดังกล่าวได้อย่าง                 
มีประสิทธิภาพ 

 
 
 



รายงานการพิจารณาศึกษา “แนวทางการปรับปรุงและจัดท านโยบายอัตราค่าไฟฟ้า”               | ค 

คณะกรรมาธิการการพลังงาน  วุฒิสภา 

นอกจากนี้แล้ว ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตามมาตรา   
๙๗ (๓) ๙๗ (๔) และ ๙๗ (๕) และการก ากับดูแลของคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.)      
ย่อมมีผลกระทบต่อโครงสร้างค่าไฟฟ้าทั้งสิ้น โดยเฉพาะเรื่องการก ากับดูแลของ กกพ. ที่มีหน้าที่ในการก ากับ
โครงสร้างกิจการไฟฟ้าและกลไกตลาด การก ากับดูแลค่าไฟฟ้าทั้งในส่วนค่าไฟฟ้าฐานและค่าไฟ ฟ้า     
ผันแปร (Ft) การก ากับการสั่งจ่ายไฟฟ้า ก ากับกลไกการบริหารจัดการการชดเชยรายได้ตามนโยบาย
ภาครัฐ และที่ส าคัญคือการเผยแพร่การค านวณค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft) 

แผนการประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการ เพ่ือท าความเข้าใจอย่างถูกต้องให้แก่ประชาชน 
แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเรื่องหลักการในการก าหนดค่าไฟฟ้าอย่าง เป็นธรรมและเสมอภาค 
(Uniform Tariff) รวมถึงการสร้างความภูมิใจให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าว่ามีส่วนช่วยเพ่ือนคนไทยที่ด้อยโอกาส  
และอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลให้มีโอกาสเข้าถึงบริการไฟฟ้าได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน เพ่ือลดความเหลื่อมล้ า 
ในสังคม สร้างจิตส านึกให้ประชาชนร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมและเต็มใจที่จะจ่าย “ค่าใช้จ่าย            
เพ่ือสิ่งแวดล้อม” โดยเน้นให้สื่อสารแบบเข้าใจง่าย ๆ ไม่ควรแยกองค์ประกอบของต้นทุนมากเกินไป 
ซึ่งจะท าให้ซับซ้อน และอาจจะท าให้ประชาชนคิดว่าอัตราค่าไฟฟ้า “แพง”  

และเนื่องจากพฤติกรรมผู้ใช้ไฟฟ้าและ Disruptive Technology ยังคงพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง
และรวดเร็ว คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติควรรีบทบทวนแผนการพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้า    
(Power Development Plan: PDP) และแผนพัฒนาพลังงานทดแทน (Alternative Energy Development 
Plan: AEDP) ระยะกลางและระยะยาวของประเทศ โดยเฉพาะเรื่องการน าเอาเทคโนโลยีมาใช้                     
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการแก่ประเทศชาติโดยเร็วต่อไป 
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๒.๘ ต้นทุนการผลิต : การซื้อไฟฟ้าจากเอกชนในประเทศ …....................................... 
๒.๙ ต้นทุนการผลิต : การซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศ….................................................                    
๒.๑๐ ต้นทุนการผลิต : ค่าใชจ้่ายตามนโยบายภาครัฐ……........................................... 
๒.๑๑ ค่าระบบส่งไฟฟ้า (กฟผ.) .................................................................................. 
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๒๒ 
๒๗ 
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สารบัญ (ต่อ) 

๒.๑๒ ค่าระบบจ าหน่ายไฟฟ้า (กฟน. และ กฟภ.) ................................................... 
๒.๑๓ เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตามมาตรา ๙๗(๓) ๙๗(๔) และ ๙๗(๕)....................    
๒.๑๔ การจัดการและการก ากับดูแลอัตราค่าไฟฟ้า ..................................................  

หน้า 
๓๔ 
๓๕ 
๓๗ 

 

๓     ปัญหาและอุปสรรค โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าในปัจจุบัน ……………………….............. ๔๕ 
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 ๓.๓ ปัจจัยที่ ๓ : ปัจจัยเกี่ยวกับระบบส่งไฟฟ้า (Transmission)  

             และระบบจ าหน่ายไฟฟ้า (Distribution) .............................................................   

๔๘   
๔ 

๕๐ 
 ๓.๔ ปัจจัยที่ ๔ : ประสิทธิภาพของการบริหารเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 

 ตามมาตรา  ๙๗(๓) ๙๗(๔) และ ๙๗(๕)  ............................................................ 
 

๕๑ 
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๔     ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ ...............................................................................…….. ๕๕ 
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                      และอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ทั้งระบบ ............................................................. 
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           ด้านระบบส่งไฟฟ้าและระบบจ าหน่ายไฟฟ้า ....................................... 
 ๔.๒.๔ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพของการบริหาร  

    เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตามมาตรา ๙๗(๓) ๙๗(๔) และ ๙๗(๕) ......... 
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                      ผู้ใช้ไฟฟ้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ...….................................................          
        บทส่งท้าย ............................................................................................. .................... 
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๒.๑ ข้อ มูลค่าไฟฟ้าในภูมิภาคอาเซี่ยน ณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๒ .................................... ๑๐ 
๒.๒ 
๒.๓ 
๒.๔ 
๒.๕ 
๒.๖ 
 
๒.๗ 
๒.๘ 
 
๔.๑ 
 
 
 

รายชื่อโรงไฟฟ้าเอกชน IPP ที่จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบแล้ว (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓) 
รายชื่อโรงไฟฟ้า IPP ที่ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) แล้ว ยงัไม่จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ.. 
สถานภาพปัจจุบันของโรงไฟฟ้า SPP ณ สิ้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ .................... 
สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)......... 
โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าขายส่งเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงปัจจุบัน 
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและไม่รวม Ft) ………………………………………….................... 
การค านวณค่าบริการระบบจ าหน่าย ปี ๒๕๖๒................................................... 
เงินที่จ่ายเข้ากองทุนเป็นรายเดือนตามปริมาณการผลิตพลังงานไฟฟ้า 
ตามชนิดของเชื้อเพลิงที่ใช้ ................................................................................... 
ข้อเสนอโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าขายส่ง  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และไม่รวมค่า Ft) 

๒๓ 
๒๓ 
๒๕ 
๒๗ 
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๓๓ 

 
๓๔ 
๖๑ 
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ภาพที่  หน้า 
๒.๑ โครงสร้างกิจการไฟฟ้าและกลไกตลาดในปัจจุบัน ................................................... ๘ 
๒.๒ 
๒.๓ 

Disruptive Energy Technology .........................................................................   
สัดส่วนหน่วยขายปลีกแยกประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าปี ๒๕๖๒ ............................................. 

๙ 
๙ 

๒.๔ ข้อมูลค่าไฟฟ้าเฉลี่ย ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก.......................................................... ๑๑ 
๒.๕ อัตราค่าไฟฟ้าขายปลีกแยกประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าปี ๒๕๖๒ .......................................... ๑๖ 
๒.๖ โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า ..........................................................................................  ๑๗ 
๒.๗ โครงสร้างค่าไฟฟ้าฐานกับค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft) ....................................................... ๑๘ 
๒.๘ อัตราค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บจริงในปี ๒๕๖๒ ................................................................ ๑๙ 
๒.๙ ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าเฉลี่ยของแต่ละประเภทโรงไฟฟ้าจ าแนกตามประเภทเชื้อเพลิง .......... ๒๑ 

๒.๑๐ การรับซื้อไฟฟ้าจากเอกชนในประเทศ ..................................................................... ๒๒ 
๒.๑๑ โครงสร้างค่าซื้อไฟฟ้าของโครงการแบบ IPP สปป.ลาว ........................................... ๒๗ 
๒.๑๒ ค่าใช้จ่ายตามนโยบายภาครัฐ (Policy Expense : PE) ........................................... ๒๙ 
๒.๑๓ ภาระ Adder และ Fit แยกตามชนิดเชื้อเพลิงตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ เป็นต้นมา ............... ๓๐ 
๒.๑๔ ค่าใช้จ่ายตามนโยบายภาครัฐตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ .......................................................... ๓๑ 
๒.๑๕ ค่าระบบส่งไฟฟ้า (กฟผ.) .........................................................................................  ๓๑ 
๒.๑๖ ค่าระบบส่งไฟฟ้า (กฟผ.) ปี ๒๕๖๒ ......................................................................... ๓๒ 
๒.๑๗ ค่าระบบจ าหน่ายไฟฟ้าของ กฟน. และ กฟภ. ......................................................... ๓๓ 
๒.๑๘ การบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตามมาตรา ๙๗(๓) ................................................ ๓๕ 
๒.๑๙ เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตามมาตรา ๙๗(๓) ............................................................ ๓๕ 
๒.๒๐ เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตามมาตรา ๙๗(๔) ............................................................ ๓๖ 
๒.๒๑ 
๒.๒๒ 
๒.๒๓ 

 ๓.๑ 
 ๔.๑ 
  
 
 
 

 

หลักเกณฑ์และสมมุติฐานในการก าหนดโครงสร้างค่าไฟฟ้าตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘  
กลไกการปรับอัตราค่าไฟฟ้าฐาน และ ค่าเอฟที (Ft) ................................................ 
ขั้นตอนการพิจารณาค่าเอฟที (Ft)............................................................................ 
กลไกตลาดไฟฟ้ายุคดิจิทัล : PROSUMER / P2P .................................................... 
ระบบเครือข่ายในการบริการไฟฟ้า........................................................................... 
 
 

๓๗ 
๓๙ 
๔๐ 
๔๕ 
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รายงานการพิจารณาศึกษา  
เร่ือง แนวทางการปรับปรุงและจัดท านโยบายอัตราค่าไฟฟ้า 

ของคณะกรรมาธิการพลังงาน วุฒิสภา 
......................................................... 

 
ตามที่ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๗ (สมัยสามัญประจ าปี ครั้งที่หนึ่ง) วันอังคารที่ ๑๐

กันยายน ๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติตั้งคณะกรรมาธิการสามัญประจ าวุฒิสภา ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา
พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๗๘ วรรคสอง (๒๔) ซึ่งคณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา เป็นคณะกรรมการสามัญ
ประจ าวุฒิสภา มีหน้าที่และอ านาจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ กระท ากิจการ พิจารณาสอบหา
ข้อเท็จจริงหรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหาร การส่งเสริมพัฒนา การจัดหา การใช้ การอนุรักษ์
พลังงาน การแสวงหาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก การศึกษาผลกระทบและแนวทางการแกไ้ข
ปัญหาอุปสรรคจากการจัดหาและการใช้พลังงาน ความมั่นคงด้านพลังงาน พิจารณาศึกษา ติดตาม 
เสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจ   
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมาธิการได้พิจารณาศึกษาเรื่อง แนวทางการปรับปรุงและจัดท า
นโยบายอัตราค่าไฟฟ้า 

บัดนี้ คณะกรรมาธิการได้พิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงาน             
ผลการพิจารณาศึกษาต่อวุฒิสภา ดังนี้ 

 
๑. การด าเนินงานของคณะกรรมาธิการการพลังงาน 

๑.๑ คณะกรรมาธิการการพลังงาน ประกอบด้วย 
๑) พลเอก สกนธ์  สัจจานิตย์      ประธานคณะกรรมาธิการ 
๒) พลเรือเอก ชัยวัฒน์  เอี่ยมสมุทร รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง 
๓) พลอากาศเอก อดิศักดิ์  กลั่นเสนาะ    รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง 
๔) พลโท อ าพน  ชูประทุม  รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม 
๕) พลเอก อุดมชัย  ธรรมสาโรรัชต์ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สี่ 
๖) นายกรรณภว์  ธนภรรคภวิน      เลขานุการคณะกรรมาธิการ 
๗) นายอุปกิต  ปาจรียางกูร  รองเลขานุการกรรมาธิการ 
๘) นายเจน  น าชัยศิริ       โฆษกคณะกรรมาธิการ 
๙) นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย      ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
๑๐) พลเอก กนิษฐ์  ชาญปรีชญา ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
๑๑) พลเอก ฉัตรเฉลิม  เฉลิมสุข      ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
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๑๒) พลเอก ดนัย  มีชูเวท  ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
๑๓) พลเรือเอก นพดล  โชคระดา    ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
๑๔) นายไพฑูรย์  หลิมวัฒนา      ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
๑๕) นายวิชัย  ทิติภักดี       ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
๑๖) พลเอก สราวุฒิ  ชลออยู ่      ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
๑๗) พลเอก ส าเริง  ศิวาด ารงค์     ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
๑๘) นายอนุมัติ  อาหมัด       ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
๑๙) นายส าราญ  ครรชิต  ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
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รายนามคณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา 

 
พลเอก สกนธ์  สัจจานิตย ์
ประธานคณะกรรมาธิการ 

 

                                                                                          
    พลเรือเอก ชัยวัฒน์  เอีย่มสมุทร                พลอากาศเอก อดิศักดิ์  กลั่นเสนาะ 
รองประธานคณะกรรมาธกิาร คนที่หน่ึง                 รองประธานคณะกรรมาธกิาร คนทีส่อง 
 

   

                                                
       พลโท อ าพน  ชูประทุม                                                                             พลเอก อดุมชัย  ธรรมสาโรรัชต์   
 รองประธานคณะกรรมาธกิาร คนที่สาม             รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สี ่
 
 
 

http://www.senate.go.th/w3c/senate/senator.php?url=profile&HR_ID=10022
http://www.senate.go.th/w3c/senate/senator.php?url=profile&HR_ID=9918
http://www.senate.go.th/w3c/senate/senator.php?url=profile&HR_ID=9918


รายงานการพิจารณาศึกษา “แนวทางการปรับปรุงและจัดท านโยบายอัตราค่าไฟฟ้า”               | ฏ 

คณะกรรมาธิการการพลังงาน  วุฒิสภา 

                                      
      นายกรรณภว์  ธนภรรคภวิน            นายอุปกติ  ปาจรียางกูร 
      เลขานุการคณะกรรมาธิการ             รองเลขานุการคณะกรรมาธกิาร 
 

                                                                                                                                     

           นายเจน  น าชัยศริิ                                         นายสุรชยั  เลี้ยงบุญเลิศชัย           
         โฆษกคณะกรรมาธกิาร                                 ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธกิาร 
 
 

                     
     พลเอก กนิษฐ์  ชาญปรีชญา                                  พลเอก ฉตัรเฉลิม  เฉลิมสุข 
      ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ                                     ที่ปรึกษาคณะกรรมาธกิาร  
 

                                                                                                                   

     พลเอก ดนัย  มีชูเวท                                      พลเรือเอก นพดล  โชคระดา 
       ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ                       ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ  

http://www.senate.go.th/w3c/senate/senator.php?url=profile&HR_ID=9942
http://www.senate.go.th/w3c/senate/senator.php?url=profile&HR_ID=10709
http://www.senate.go.th/w3c/senate/senator.php?url=profile&HR_ID=10699


รายงานการพิจารณาศึกษา “แนวทางการปรับปรุงและจัดท านโยบายอัตราค่าไฟฟ้า”               | ฐ 

คณะกรรมาธิการการพลังงาน  วุฒิสภา 

                                                                                                    
                                                                                

        นายไพฑูรย์  หลิมวฒันา                                         นายวิชัย  ทิตตภักด ี
       ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ                                ที่ปรึกษาคณะกรรมาธกิาร   
   
                                         

                                                                                                            
            

               พลเอก สราวุฒิ  ชลออยู ่                                     พลเอก ส าเริง  ศิวาด ารงค ์                  
      ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ                       ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ  
 
               

                    
 

  นายส าราญ  ครรชิต                  นายอนุมัติ  อาหมัด                        
       ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ                                   ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ              
 
                  

 
 

 

http://www.senate.go.th/w3c/senate/senator.php?url=profile&HR_ID=9969
http://www.senate.go.th/w3c/senate/senator.php?url=profile&HR_ID=9994


รายงานการพิจารณาศึกษา “แนวทางการปรับปรุงและจัดท านโยบายอัตราค่าไฟฟ้า”               | ฑ 

คณะกรรมาธิการการพลังงาน  วุฒิสภา 

๑.๒ คณะกรรมาธิการได้ตั้งคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ติดตามและเสนอแนะ  
ด้านพลังงานไฟฟ้า ซึ่งคณะอนุกรรมาธิการคณะนี้ประกอบด้วย  

๑) พลเรือเอก ชัยวัฒน์  เอี่ยมสมุทร     ประธานคณะอนุกรรมาธิการ 
๒) พลเรือเอก นพดล  โชคระดา     รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง 
๓) นายกรรณภว์  ธนภรรคภวิน          รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ คนที่สอง 
๔) พลเอก กนิษฐ์  ชาญปรีชญา          อนุกรรมาธิการ 
๕) นายประเสริฐศักดิ ์ เชิงชวโน          อนุกรรมาธิการ 
๖) นายสุวัฒน์  เชี่ยวชาญชัย      อนุกรรมาธิการ 
๗) นายสมนึก  จินดาทรัพย ์      อนุกรรมาธิการ 
๘) นายวีระพล  จิรประดิษฐกุล          อนุกรรมาธิการ 
๙) นายนพดล  ประเสริฐกาญจนา     อนุกรรมาธิการ 
๑๐) นายชัยศักดิ์  อ่อนประดิษฐ์     อนุกรรมาธิการ 
๑๑) นายคุณานันท์  ทยายุทธ          อนุกรรมาธิการ 
๑๒) พลเรือเอก สุพจน์  สุดประเสริฐ     อนุกรรมาธิการและเลขานุการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานการพิจารณาศึกษา “แนวทางการปรับปรุงและจัดท านโยบายอัตราค่าไฟฟ้า”               | ฒ 

คณะกรรมาธิการการพลังงาน  วุฒิสภา 

รายนามคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ติดตามและเสนอแนะด้านพลังงานไฟฟ้า  
 

 

พลเรือเอก ชัยวัฒน์  เอี่ยมสมุทร 
ประธานคณะอนุกรรมาธกิาร 

 

                                                                                                                                              

           พลเรือเอก นพดล  โชคระดา                                นายกรรณภว์  ธนภรรคภวิน 
รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ คนที่หน่ึง                รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ คนทีส่อง 
 
  

                                                       
       พลเอก กนิษฐ์  ชาญปรีชญา                                  นายวรีะพล  จิรประดิษฐกลุ 
              อนุกรรมาธิการ                                                  อนุกรรมาธิการ 
 
 

http://www.senate.go.th/w3c/senate/senator.php?url=profile&HR_ID=9969
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รายงานการพิจารณาศึกษา “แนวทางการปรับปรุงและจัดท านโยบายอัตราค่าไฟฟ้า”               | ณ 

คณะกรรมาธิการการพลังงาน  วุฒิสภา 

                                                                                               
  นายสมนึก  จินดาทรัพย์                                    นายประเสรฐิศกัดิ ์ เชิงชวโน 

               อนุกรรมาธิการ                                                 อนุกรรมาธิการ 
 

                                                          
           นายสุวัฒน์  เชีย่วชาญชัย                                นายนพดล  ประเสรฐิกาญจนา   
                 อนุกรรมาธิการ                                             อนุกรรมาธิการ 
 

                                                            
          นายชัยศักดิ์ อ่อนประดิษฐ์                        นายคณุานันท์  ทยายุทธ 
               อนุกรรมาธิการ                                      อนุกรรมาธิการ   

  
                                       พลเรือเอก สุพจน์  สุดประเสริฐ       
                                        เลขานุการคณะอนุกรรมาธิการ 



รายงานการพิจารณาศึกษา “แนวทางการปรับปรุงและจัดท านโยบายอัตราค่าไฟฟ้า”               | ด 

คณะกรรมาธิการการพลังงาน  วุฒิสภา 

รายนามที่ปรกึษาคณะอนกุรรมาธิการพิจารณาศึกษาติดตาม และเสนอแนะด้านพลังงานไฟฟ้า 

                                                                                                                                                        
     พลเอก เชวงศักดิ์  ทองสลวย                         นายไพฑูรย์  หลิมวัฒนา  
     ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ                     ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 

 

                                                          
        พลเรือโท ประยุธ  ภูเ่ทียน                 นายกมล  ตรรกบตุร  
     ที่ปรกึษาคณะอนุกรรมาธิการ                    ที่ปรกึษาคณะอนุกรรมาธกิาร 
 
 

                            
         นายธานัท  เพ็งเดือน                    นายปยิะพันธ์  พ่ึงบุญ ณ อยธุยา 
      ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธกิาร            ที่ปรกึษาคณะอนุกรรมาธกิาร 
 
 
 
 

 



รายงานการพิจารณาศึกษา “แนวทางการปรับปรุงและจัดท านโยบายอัตราค่าไฟฟ้า”               | ต 

คณะกรรมาธิการการพลังงาน  วุฒิสภา 

๑.๓ คณะกรรมาธิการได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ติดตาม และเสนอแนะ
ด้านพลังงานไฟฟ้า ด าเนินการพิจารณาศึกษา พร้อมทั้งตั้งคณะท างานเพ่ือศึกษาเรื่องดังกล่าว 

ก. คณะท างาน ประกอบด้วย 
๑) นายกรรณภว์  ธนภรรคภวิน  ที่ปรึกษาคณะท างาน 
๒) นายวีระพล  จิรประดิษฐกุล  หัวหน้าคณะท างาน 
๓) นายสมนึก  จินดาทรัพย์  คณะท างาน 
๔) นายนพดล  ประเสริฐกาญจนา  คณะท างาน 
๕) นางปรียนาถ  สุนทรวาทะ  คณะท างาน   
๖) นายวีรพัฒน์  เกียรติเฟื่องฟู     คณะท างาน 
๗) นายประเสริฐศักดิ์  เชิงชวโน   คณะท างาน 
๘) นายธานี  ปาริชาติอินทราณี   คณะท างาน 
๙) นายประสิทธิ์  สิริทิพย์รัศมี     คณะท างาน 
๑๐) นายกิตติศักดิ์  วรรณแก้ว   คณะท างาน 
๑๑) นายบัญชร  ส่งสัมพันธ์        คณะท างาน 
๑๒) ดร.ชญาน์นันท์  ติยะตระการชัย คณะท างาน 
๑๓) นายคุณานันท์  ทยายุทธ  เลขานุการคณะท างาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการพิจารณาศึกษา “แนวทางการปรับปรุงและจัดท านโยบายอัตราค่าไฟฟ้า”               | ถ 

คณะกรรมาธิการการพลังงาน  วุฒิสภา 

รายนามคณะท างานพิจารณาศึกษาแนวทางการปรับปรุงและจัดท านโยบายการก าหนดอัตราค่าไฟฟ้า 
 

 
 

 
             
 

    นายวีระพล  จิรประดิษฐกุล  
                    หวัหน้าคณะท างาน 

                                                                
   นายกรรณภว์  ธนภรรคภวิน              นายสมนึก  จินดาทรัพย์         
       ที่ปรึกษาคณะท างาน                                                   คณะท างาน 
              

                                                                     
    นายนพดล  ประเสริฐกาญจนา             นางปรียนาถ สุนทรวาทะ 
               คณะท างาน                                                     คณะท างาน 
 
 
 



รายงานการพิจารณาศึกษา “แนวทางการปรับปรุงและจัดท านโยบายอัตราค่าไฟฟ้า”               | ท 

คณะกรรมาธิการการพลังงาน  วุฒิสภา 

                                                         
      นายวีรพัฒน์  เกยีรติเฟ่ืองฟู          นายประเสริฐศกัดิ์  เชงิชวโน 
                  คณะท างาน                                 คณะท างาน 
 

                                                                        
     นายประสิทธิ์  สิริทิพยร์ัศมี               นายธานี  ปารชิาติอินทราณี
      คณะท างาน             คณะท างาน 

 

                                                        
     นายกิตติศักดิ์  วรรณแก้ว          นายบัญชร  ส่งสัมพันธ์    
              คณะท างาน                                          คณะท างาน 
 

                                                                      
   ดร.ชญาน์นันท์  ติยะตระการชัย             นายคุณานันท์  ทยายุทธ 
               คณะท างาน                                   เลขานุการคณะท างาน 



รายงานการพิจารณาศึกษา “แนวทางการปรับปรุงและจัดท านโยบายอัตราค่าไฟฟ้า”               | ธ 

คณะกรรมาธิการการพลังงาน  วุฒิสภา 

ข. คณะท างานฯ มีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
 ๑) พิจารณาศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่ออัตราค่าไฟฟ้า และกฎหมาย ระเบียบ  

หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งนโยบายภาครัฐที่เกี่ยวกับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า 
 ๒) ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปรับปรุงการก าหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าที่ท าให้เกิด

ความเป็นธรรม ความมั่นคง ยั่งยืน และสอดคล้องรองรับกับการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานไฟฟ้าในอนาคต 
 ๓) จัดท ารายงานผลการพิจารณาศึกษา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เสนอต่อ 

คณะอนุกรรมาธิการ และคณะกรรมาธิการการพลังงานเพ่ือทราบและด าเนินการต่อไป 
 ๔) ด าเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมาธิการการพลังงาน และคณะอนุกรรมาธิการมอบหมาย 

 

๒. วิธีการพิจารณาศึกษา   
คณะท างานก าหนดวิธีการพิจารณาศึกษาเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลดังกล่าวโดยการศึกษาเชิงคุณภาพ ดังนี้  
๒.๑ การศึกษาทบทวนจากข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก าหนด

โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า เช่น ปัจจัย ปัญหา กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และนโยบายภาครัฐ  
๒.๒ การศึกษาโดยเชิญบุคคล ผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐ - เอกชนที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุม 

เพ่ือรับฟังข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพ่ือให้ได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วนในการพิจารณาศึกษา  
ให้มีความสมบูรณ์ 

  
๓. ผลการพิจารณาศึกษา 
 คณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา ขอรายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการปรับปรุง
และจัดท านโยบายอัตราค่าไฟฟ้า ซึ่งคณะกรรมาธิการได้มอบหมายให้คณะท างานพิจารณา ศึกษา และจัดท า
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงและจัดท านโยบายอัตราค่าไฟฟ้า โดยคณะกรรมาธิการ  
ได้พิจารณารายงานของคณะท างานด้วยความละเอียดรอบคอบแล้ว และได้มีมติเห็นชอบกับรายงาน
ดังกล่าว โดยถือว่าเป็นรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ  ดังนั้น คณะกรรมาธิการ                     
จึงขอเสนอรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ โดยมีรายละเอียดตามรายงานท้ายนี้                       
เพ่ือให้วุฒิสภาได้พิจารณา หากวุฒิสภาให้ความเห็นชอบกับผลการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ                                
ขอได้โปรดแจ้งไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาและด าเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์                 
ต่อประเทศชาติและประชาชนสืบไป 

                    
             นายกรรณภว์  ธนภรรคภวิน 
                เลขานุการคณะกรรมาธิการการพลังงาน 
                       วุฒิสภา 
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บทท่ี ๑ 
บทน ำ 

๑.๑  ควำมเป็นมำ 

ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคพลังงานไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าจากเดิมที่ใช้ไฟฟ้า
เพียงอย่างเดียวกลายเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้ใช้ไฟฟ้า เนื่องจาก Disruptive Technology ส่งผลให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้าและต้นทุนในการจัดหาและผลิตไฟฟ้าของประเทศอยา่งมาก 
รวมถึงมีการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาล อาทิเช่น แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ 
ด้านพลังงาน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย 
ดังนั้น คณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา จึงได้แต่งตั้งคณะท างานศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผล
กระทบต่ออัตราค่าไฟฟ้า ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบหรือหลักเกณฑ์ รวมทั้งนโยบายภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับ
โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า เพ่ือเสนอแนวทางการปรับปรุง และจัดท านโยบายการก าหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า
ที่ท าให้เกิดความเป็นธรรม มั่นคง และยั่งยืนมากยิ่งขึ้น ที่ส าคัญให้สอดคล้องรองรับกับการเปลี่ยนแปลง
ด้านพลังงานไฟฟ้าในอนาคต   

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๑๖ ได้ก าหนดให้มี        
การด าเนินการปฏิรูปประเทศและรัฐบาลได้ประกาศใช้แผนการปฏิรูปประเทศในราชกิจจานุเบกษา         
เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ ประกอบด้วยการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ ทั้งหมด ๑๒ ด้าน โดยหนึ่งในนั้น
ประกอบด้วยการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ซึ่งประเด็นปฏิรูปประเทศด้านพลังงานประกอบด้วย ๖ ด้าน 
คือ (๑) ด้านการบริหารจัดการพลังงาน (๒) ด้านไฟฟ้า (๓) ด้านปิโตรเลียมและปิโตรเคมี (๔) ด้านการสนับสนุน
พลังงานทดแทน (๕) ด้านการอนุรักษ์และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และ (๖) ด้านเทคโนโลยี
นวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน โดยจ าแนกออกเป็น ๑๗ ประเด็นปฏิรูป และ ๗๑ กิจกรรม พร้อมกันนี้ 
ตามมาตรา ๒๗๐ แห่งรัฐธรรมนูญฯ ได้ก าหนดหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภาในการติดตาม เสนอแนะ 
และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ และการจัดท า
และด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ  

การปรับปรุงและจัดท านโยบายอัตราค่าไฟฟ้า ถือเป็นนโยบายส าคัญและเกี่ยวข้องกับ
หน่วยงานหลายภาคส่วนและข้อกฎหมายต่าง ๆ รวมทั้งเป็นประเด็นที่สื่อมวลชน ประชาชน เอกชน 
และนักลงทุนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก คณะกรรมาธิการพิจารณาเห็นว่าโครงการดังกล่าวมีความสอดรับ 
กับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล  
และแผนย่อยโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงาน ในแนวทางการพัฒนาจัดหาพลังงานและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านพลังงานทั้งระบบให้มีความมั่นคงในระดับที่เหมาะสม ทันสมัย สามารถรองรับความต้องการใช้พลังงาน
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ตามการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี มีการกระจายชนิดของเชื้อเพลิง
ในการผลิตไฟฟ้า ตลอดจนเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศไทย 
จึงเห็นควรให้มีการจัดท ารายงานฉบับนี้ขึ้น  

๑.๒  ข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง   

๑) รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๖๐  
“แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ” คือ หลักการแห่งนโยบายหลัก ซึ่งก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ

ให้รัฐจะต้องปฏิบัติตาม โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ วางหลักให้รัฐจัดท า 
“ยุทธศาสตร์ชาติ” เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลและเป็นกรอบในการจัดท า
แผนของหน่วยงานต่าง ๆ ในการบริหารประเทศ ซึ่งแนวนโยบายแห่งรัฐมีประโยชน์ต่อรัฐบาลที่บริหาร
ประเทศ ๒ ประการ คือ ๑) เป็นแนวทางส าหรับการตรากฎหมาย และ ๒) เป็นแนวทางในการก าหนด
นโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน๑ 

๒) ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ 

เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ  
ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว  โดยให้เป็นไป
ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในการนี้ คณะรัฐมนตรีจึงได้
จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๘๐) ขึ้นเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์  
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่นคั่ง และยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง”  

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๘๐) ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ โดยยุทธศาสตร์ 
ว่าด้วยเรื่องการพัฒนาด้านพลังงานของประเทศประกอบด้วย ๓ ยุทธศาสตร์ คือ ๑) ยุทธศาสตร์ 
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ ๓) ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ซึ่งกลไกส าคัญในการขับเคลื่อน/แนวทางการพัฒนา/รายละเอียดในการปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมาย 
ของยุทธศาสตร์ชาติ ได้ก าหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ( พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)  
และแผนปฏิรูปประเทศ 

 
 

                                                 
๑ มานิตย์ จุมปา, ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย (พ.ศ. ๒๕๕๐), กรุงเทพ : บริษัทแอคทีฟ 
พริ้นท์ จ ากัด, ๒๕๕๓, หน้า ๒๐๙. 
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๓) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป ถือเป็นแผนฯ ที่มีส่วนส าคัญในการถ่ายทอด 
หรือเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย ๒๓ ประเด็น 
ซึ่งที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงาน คือ ประเด็นโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล ประกอบด้วย
แผนย่อย ๓ แผน โดยแผนย่อยโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงาน ก าหนดให้มีการสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน
ให้มีความมั่นคงในระดับที่เหมาะสม มีการกระจายชนิดของเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ส่งเสริมพลังงานทดแทน 
และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีแนวทางการพัฒนาคือ สนับสนุนการผลิตและการใช้
พลังงานทดแทนทั้งพลังงานไฟฟ้า พลังงานความร้อนและเชื้อเพลิงชีวภาพตามศักยภาพของแหล่ง
เชื้อเพลิงในพ้ืนที่โดยค านึงถึงต้นทุนค่าพลังงานที่เหมาะสม เปิดโอกาสให้ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถลงทุนผลิต
ไฟฟ้าใช้ได้เอง เป็นต้น 

๔) แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนพลังงำน  
แผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน มีกรอบการปฏิรูปครอบคลุม ๓ มิติคือ 

การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศ และการบริหารจัดการ 
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและบูรณาการ และยกระดับธรรมาภิบาลในธุรกิจพลังงาน โดยได้ก าหนด
ประเด็นการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานรวม ๖ ด้าน ๑๗ ประเด็นปฏิรูป ซึ่งแผนการปฏิรูปประเทศ 
ด้านพลังงาน มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกับยุทธศาสตร์ชาติ การพิจารณาศึกษาเรื่อง 
“แนวทางการปรับปรุงและจัดท านโยบายอัตราค่าไฟฟ้า” มีประเด็นปฏิรูปส าคัญที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  

(๑) แผนปฏิรูปพลังงานด้านที่ ๔ โครงสร้างแผนพัฒนาก าลังการผลิตไฟฟ้า : ศึกษาสัดส่วน
โรงไฟฟ้าฐานและการเติบโตที่เหมาะสม เพ่ือรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศหรือจัดท า
แผนพัฒนาก าลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย/ปรับปรุงระบบส่งและระบบจ าหน่ายให้มีความทันสมัย
รองรับเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าในอนาคต (Grid Modernization of Transmission and Distribution) 
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าแผนพัฒนาก าลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยไปด าเนินการ 

(๒) ประเด็นปฏิรูปที่ ๕ ส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพ่ือเพ่ิมการแข่งขัน : การส่งเสริมกิจการไฟฟ้า
เพ่ือเพ่ิมการแข่งขัน/รูปแบบโครงสร้างกิจการไฟฟ้าของประเทศไทยที่เหมาะสมกับกิจการไฟฟ้า 
ที่เปลี่ยนแปลงไป/ระเบียบและกฎเกณฑ์ส าหรับ Third Party Access และการส่งเสริมกิจการจ าหน่าย (Retail) 

๕) พระรำชบัญญัติคณะกรรมกำรนโยบำยพลังงำนแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ความมุ่งหมายและสาระส าคัญ คือ ก าหนดให้มีองค์กรหลักที่เป็นคณะบุคคลในรูปของ

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.)  ซึ่งท าหน้าที่ก าหนดนโยบายด้านพลังงานของรัฐ 
เพ่ือพิจารณาเสนอนโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาพลังงาน รวมทั้งก ากับดูแลประสานงาน  
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และประเมินผลการปฏิบัติงานด้านพลังงานของหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือให้การปฏิบัติงานในด้านนโยบาย 
และการบริหารพลังานของประเทศมีเอกภาพและประสิทธิภาพสูงขึ้น๒  

๖) พระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรพลังงำน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงานฯ ได้บัญญัติเรื่องอัตราค่าบริการในการประกอบ

กิจการพลังงาน๓ สรุปสาระส าคัญได้ว่า ภายใต้นโยบายและแนวทางที่คณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาติ
ให้ความเห็นชอบให้คณะกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์การก าหนดอัตราค่าบริการของผู้รับใบอนุญาต 
แต่ละประเกทโดยมีแนวทางดังต่อไปนี้ 

(๑) ควรสะท้อนถึงต้นทุนที่แท้จริงและค านึงถึงผลตอบแทนที่เหมาะสมของการลงทุน  
ของการประกอบกิจการพลังงานที่มีประสิทธิภาพ  

(๒) ควรอยู่ในระดับที่ท าให้มีการจัดหาพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอ 
ที่จะตอบสนองความต้องการใช้พลังงานในประเทศ 

(๓) ควรจงูใจให้มีการปรบัปรุงประสิทธิภาพในการประกอบกิจการพลังงาน 
(๔) ค านึงถึงความเปน็ธรรมแก่ทั้งผู้ใช้พลังงานและผูร้ับใบอนญุาต 
(๕) ค านึงถึงการช่วยหลือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาสหรือการจัดหาไฟฟ้าเพ่ือกระจาย 

ความเจริญไปสู่ภูมิภาค 
(๖) การค านวณอัตราค่าบริการต้องชัดเจน โปร่งใส และต้องประกาศเผยแพร่อัตราค่าบริการ 
(๗) ไม่มีการเลือกปฏิบัติต่อผู้ใช้พลังงานหรือผู้ประสงค์จะใช้พลังงานอย่างไม่เป็นธรรม 
หากในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าอัตราค่าบริการไม่เหมาะสม อันเนื่องมาจาก 

การเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจ สังคม การลงทุนหรือเทคโนโลยี คณะกรรมการมีอ านาจดังต่อไปนี้ 
(๑) ปรับอตัราค่าบริการ หรอื 

  (๒) สั่งให้ผูร้ับใบอนุญาตปรับอตัราคา่บรกิารเพ่ือเสนอให้คณะกรรมการให้ความเหน็ชอบ 

๑.๓  วัตถุประสงค์ของกำรพิจำรณำศึกษำ 

๑) เพ่ือศึกษาปัจจัยในการก าหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทยในปัจจุบัน  
ให้สะท้อนถึงต้นทุนในการจัดหาไฟฟ้าที่ เหมาะสมและเป็นธรรมแก่ทั้งผู้ ให้ บริการจัดหาไฟฟ้า 
และผู้ใช้ไฟฟ้า รวมถึงการศึกษาความสอดคล้องของกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และนโยบายภาครัฐ 
กับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า 

                                                 
๒ ค าอธิบายสรุปสาระส าคัญพระราชบัญญตัิคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๓๕, กลุ่มนิติการ 
ส านักงานเลขานุการกรม ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน. 
๓ มาตรา ๖๕ และมาตรา ๖๘ ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.๒๕๕๐ 



รายงานการพิจารณาศึกษา “แนวทางการปรับปรุงและจัดท านโยบายอัตราค่าไฟฟ้า”               | ๕ 

คณะกรรมาธิการการพลังงาน  วุฒิสภา 

๒) เพ่ือศึกษาแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาคนโยบาย 
ภาคปฏิบัติ ภาคการก ากับดูแล  ในการหาแนวทางที่เหมาะสมในการปรับปรุงการก าหนดโครงสร้าง
อัตราค่าไฟฟ้าให้มีความเสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น  

๓) เพ่ือให้แนวทางตามข้อ (๒) เป็นโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าที่เหมาะสมและรองรับ 
กับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่มีทิศทางแนวโน้มเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 

๑.๔  ขอบเขตกำรพิจำรณำศึกษำ 

๑) โครงสร้างกิจการไฟฟ้า และปริมาณการใช้ไฟฟ้าในประเทศไทย ปี ๒๕๖๒    
๒) อัตราค่าไฟฟ้าประเทศไทย เทียบกับประเทศอื่น ๆ ในโลก 
๓) หลักการการก าหนดราคาค่าไฟฟ้าของประเทศไทย : ระดับราคาเดียวกันทั่วประเทศ

ตามลักษณะการใช้ไฟฟ้า (Uniform Tariff) 
๔) ประเภทของผู้ใช้ไฟฟ้า และอัตราค่าไฟฟ้าขายปลีก 
๕) โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า   
๖) ระบบการผลิต   
    - ปัจจัยค่าเชื้อเพลิง (กฟผ.) 
    - การซื้อไฟฟ้าจากเอกชนในประเทศ 
    - การซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศ 
    - ค่าใช้จ่ายตามนโยบายภาครัฐ (Policy Expense: PE) 
๗) ระบบส่งไฟฟ้า (กฟผ.) 
๘) ระบบจ าหน่ายไฟฟ้า (กฟน. และ กฟภ.) 
๙) เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตามมาตรา ๙๗(๓) ๙๗(๔) และ ๙๗(๕) 
๑๐) การจัดการและการก ากับดูแลอัตราค่าไฟฟ้า  

๑.๕  วิธีกำรพิจำรณำศึกษำและกำรสุ่มตัวอย่ำง 

คณะท างานได้ก าหนดวิธีการศึกษาเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลดังกล่าวโดยวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ 
ดังนี้  

๑) การศึกษาทบทวนจากข้อมูลทุติยภูมิท่ีเป็นปัจจัยท่ีกระทบต่ออัตราค่าไฟฟ้า ตลอดจน
กฎหมาย ระเบียบหรือหลักเกณฑ์ และนโยบายภาครัฐที่เกี่ยวกับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า 

๒) การศึกษาจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) แล้วน าข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ 
ในภาพรวมเพ่ือสนับสนุนการศึกษานี้ อนึ่ง คณะท างานใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) ซึ่งเป็นการสุ่มตัวอย่างโดยใช้เหตุผลหรือหลักเกณฑ์ที่ก าหนดขึ้นเป็นเกณฑ์ในการเลือก
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ตัวอย่างของแมกซ์เวล (ณรงค์ กุลนิเทศ และสุดาวรรณ สมใจ, ๒๕๕๘, หน้า ๑๒๙) และ วิธี snowball 
โดยคณะท างานเลือกเชิญบุคคล ผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ประกอบการ
ภาคเอกชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมประชุม รับฟังข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพ่ือให้คณะท างาน
ได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วนและรอบด้านในการน ามาประกอบการพิจารณาศึกษาของคณะท างาน 
ให้มีความสมบูรณ์ 

๓) การประชุมเพื่อรับข้อมูลจากบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ๑๑ ครั้ง ดังนี้ 
  (๑) การประชุมคณะท างาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
  (๒) การประชุมคณะท างาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
  (๓) การประชุมคณะท างาน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
  (๔) การประชุมคณะท างาน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
  (๕) การประชุมคณะท างาน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
  (๖) การประชุมคณะท างาน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
  (๗) การประชุมคณะท างาน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
  (๘) การประชุมคณะท างาน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
  (๙) การประชุมคณะท างาน ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
  (๑๐) การประชุมคณะท างาน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ วันอังคารที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ 
  (๑๑) การประชุมคณะท างาน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ 
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๑.๖  ระยะเวลำในกำรพิจำรณำศึกษำ 

ด าเนินการรวบรวมข้อมูลและพิจารณาศึกษา รวมเป็นเวลา ๖ เดือน คือ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 
ถึงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ 

๑.๗  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

๑) เพ่ือประโยชน์ในการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงสร้างอัตรา 
ค่าไฟฟ้าของประเทศไทยในปัจจุบัน ให้แก่ประชาชนและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้รับรู้ตามข้อเท็จจริง 
โดยมีเป้าหมายส าคัญคือ ช่วยส่งเสริมให้มีการใช้ไฟฟ้าอย่างเหมาะสม  

๒)  เพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะและแนวทางการก าหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าให้เหมาะสม 
กับประเทศไทยมากยิ่งขึ้น โดยให้อัตราค่าไฟฟ้าส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งแบบที่อยู่อาศัยและแบบ
ผู้ประกอบการ ได้รับความเสมอภาค เป็นธรรมมากยิ่งขึ้น และยังสะท้อนถึงต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ 
และพฤติกรรมการบริโภคพลังงานไฟฟ้าในอนาคต และที่ส าคัญราคาไฟฟ้าที่เป็นธรรมจะช่วยส่งเสริม
การเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้กับประเทศไทยอีกด้วย 

๓) ข้อเสนอแนะตามข้อ ๒) จะเสนอเป็นแนวทางให้แก่ ส านักงานนโนบายและแผนพลังงาน 
(สนพ.) ในการจัดท านโยบายโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าประจ าปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘ ที่ก าลังอยู่ในระหว่าง
การศึกษา 
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บทท่ี ๒ 
กำรพิจำรณำศึกษำโครงสร้ำงอัตรำค่ำไฟฟ้ำในปัจจุบัน 

การพิจารณาศึกษาการปรับปรุงและจัดท านโยบายอัตราค่าไฟฟ้าของคณะกรรมาธิการ      
ได้ด าเนินการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งจากนโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ เอกสารและข้อมูล      
ที่หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง รวบรวมข้อมูลมาเป็นฐานในการวิเคราะห์และสรุปผล        
การพิจารณาศึกษาตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้โดยสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

๒.๑  โครงสร้ำงกิจกำรไฟฟ้ำ และ Disruptive Technology 

 
ภำพที่ ๒.๑  โครงสร้ำงกิจกำรไฟฟ้ำและกลไกตลำดในปัจจุบัน 

ภาพที่ ๒.๑ แสดงโครงสร้างกิจการไฟฟ้าไทยในรูปแบบ Enhanced Single Buyer (ESB) 
ใช้มาตั้งแต่ ปี ๒๕๔๗ เป็นโครงสร้างที่สามารถสร้างประสิทธิภาพภาคพลังงานและความสามารถ        
ในการแข่งขันของประเทศ และสร้างความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้า ประกอบด้วย (๑) กิจการผลิตไฟฟ้า     
และระบบส่งไฟฟ้าโดยมี กฟผ. ท าหน้าที่ดูแลการผลิตและส่งไฟฟ้า รวมทั้งการรับซื้อไฟฟ้ารายเดียว   
และส่งกระแสไฟฟ้าให้การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) (๒) ศูนย์ควบคุม
ระบบไฟฟ้า (System Operation) ท าหน้าที่สั่งเดินเครื่องไฟฟ้า ซึ่งภายใต้กิจการระบบไฟฟ้าของ กฟผ. 
โดยมีคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ท าหน้าที่ตรวจสอบการด าเนินงานของศูนย์ควบคุม
ระบบไฟฟ้าเพ่ือให้มีความโปร่งใสสั่งจ่ายไฟฟ้าผ่านกระบวนการแห่งขอบเขตที่ชัดเจน (Ring Fence)    
(๓) บทบาทของผู้ประกอบการเอกชน ประกอบด้วยผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (IPP) ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) 
ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) รวมทั้งการน าเข้าไฟฟ้าจากต่างประเทศ (๔) ระบบจ าหน่าย
ประกอบด้วยการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ทั้งนี้ โดยมีคณะกรรมการ
ก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ซึ่งเป็นองค์กรอิสระท าหน้าที่ก ากับดูแล ภายใต้การก าหนดนโยบาย     
โดยคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) 
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ภำพที่ ๒.๒ Disruptive Energy Technology 

ภาพที่ ๒.๒ แสดงการเปลี่ยนแปลงระบบไฟฟ้าที่เป็นระบบ E๒D คือ ระบบไฟฟ้าจากการใช้
พลังงานฟอสซิล (fossil) ผลิตไฟฟ้าแบบรวมศูนย์ขนาดใหญ่  (Electrification) เปลี่ยนเป็นระบบ 
ที่ใช้พลังงานไฟฟ้ามากขึ้น โดยมีเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ EV / Smart Charing System / Heat Pump 
ระบบไฟฟ้าไฟฟ้าจะเป็นแบบกระจายตัว (Decentralization) ให้สามารถผลิตไฟฟ้าได้เอง มีการควบคุม
ระบบไฟฟ้าเชิงพ้ืนทีม่ากขึ้น โดยมีเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ Energy Savvy / PV Solar / Energy Storage 
System (ESS) / Micro Grid และมี Demand Response ต่อมาระบบไฟฟ้าจะเป็นระบบ Digitalization 
คือ ระบบไฟฟ้าจะเป็น Digital มากขึ้น ฉลาดขึ้นและท างานได้แบบอัตโนมัติควบคุมได้แบบ Realtime 

๒.๒  ปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำในประเทศไทย  

 

 

 

 

 
 

ภำพที่ ๒.๓  สัดส่วนหน่วยขำยปลีกแยกประเภทผู้ใช้ไฟฟ้ำปี ๒๕๖๒๔ 
                                                 
๔ ข้อมูลจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

1 

2 

3 
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ภาพที่ ๒.๓ แสดงสัดส่วนหน่วยขายปลีกแยกประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าปี ๒๕๖๒ แบ่งประเภท 
ผู้ใช้ไฟฟ้าออกเป็น ๙ ประเภท (ประเภท Interruptible รวมอยู่ในกิจการขนาดใหญ่และประเภท EV  
เริ่มประกาศใช้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓) ได้แก่ บ้านอยู่อาศัย (ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า 
ไม่เกิน ๑๕๐ หน่วยต่อเดือน และเกิน ๑๕๐ หน่วยต่อเดือน) กิจการขนาดใหญ่ กิจการขนาดกลาง 
กิจการขนาดเล็ก กิจการเฉพาะอย่าง องค์กรที่ไม่แสวงหาก าไร  สูบน้ าเพ่ือการเกษตร ไฟฟ้าส ารอง 
และไฟฟ้าชั่วคราว  

๑)  ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย (ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าไม่เกิน ๑๕๐ หน่วยต่อเดือน 
(ร้อยละ ๔.๔๔) และเกิน ๑๕๐ หน่วยต่อเดือน (ร้อยละ ๒๑.๕๒) มีปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม ๔๙,๑๙๙ ล้านหน่วย 
(คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๖๕) และมีจ านวนผู้ใช้ไฟฟ้า ๒๑.๑๖ ล้านราย ซึ่งมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ ๘๘.๗๒
ของจ านวนผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภท 

๒) ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทธุรกิจ อุตสาหกรรม โรงแรม สูบน้ าเพ่ือการเกษตรและอื่น ๆ  
มีปริมาณการใช้ไฟฟ้า ๑๔๒,๕๗๘ ล้านหน่วย (คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๓๕) มีจ านวนผู้ใช้ไฟฟ้า ๒.๖๙ ล้านราย 
(คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๒๘)  

ทั้งนี้  จากข้อมูลข้างต้นพบว่า ผู้ ใช้ไฟฟ้าที่มีปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้ามากที่สุด  
คือ ประเภทกิจการขนาดใหญ่ ๗๗,๓๓๒ ล้านหน่วย (คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๘๐) ในขณะที่มีจ านวนผู้ใช้ไฟฟ้า 
เพียง ๙,๕๑๓ ราย (คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๔)  

ดังนั้น รายได้จากผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดใหญ่รวมถึงประเภทกิจการขนาดกลาง  
(รวมเป็นร้อยละ ๕๗.๓๖) จึงเป็นส่วนส าคัญในการช่วยสนับสนุนในการพัฒนาพลังงานไฟฟ้า 
ให้กับประเทศ โดยเฉพาะช่วยสนับสนุนผู้ด้อยโอกาสในพ้ืนที่ห่างไกลได้มีโอกาสเข้าถึงการใช้ไฟฟ้า
เช่นเดียวกับคนไทยทั่วประเทศ 

๒.๓  อัตรำค่ำไฟฟ้ำประเทศไทยเทียบกับประเทศอื่น ๆ ในโลก  

ตำรำงที่ ๒.๑ ข้อมูลค่ำไฟฟ้ำในภูมิภำคอำเซียน ณ เดือนธันวำคม ๒๕๖๒ 
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ข้อมูลในเว็บไซต์ https://www.globalpetrolprices.com/electricity_prices/ ได้รวบรวมข้อมูล  
ค่าไฟฟ้าทั่วโลก ณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๒ ดังตารางที่ ๒.๑ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าอัตราค่าไฟฟ้าเป็นปัจจัยหนึ่ง
ในการเปรียบเทียบความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยภาพรวมแล้วค่าไฟฟ้าของประเทศไทย
อยู่ในระดับกลาง ๆ เมื่อเทียบกับทั่วโลกและประเทศอาเซียน 

ค่ำไฟฟ้ำส ำหรับธุรกิจ ในอาเซียน อินโดนีเซียมีค่าไฟฟ้าถูกสุด คือในอัตราค่าไฟฟ้า 
ที่ ๒.๒๒ บาทต่อกิโลวัตต์ต่อชั่วโมง ตามมาด้วย เวียดนาม ๒.๓๘ บาท มาเลเซีย ๓.๑๕ บาท ประเทศไทย 
๓.๗๕ บำท เมียนมา ๓.๗๖ บาท ฟิลิปปินส์ ๔.๑๖ บาท และสิงคโปร์ ๔.๔๘ บาท  

ส าหรับ ค่ำไฟฟ้ำส ำหรับครัวเรือน ในอาเซียน ค่าไฟต่อกิโลวัตต์ต่อชั่วโมง ณ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๒  
เมียนมา ๑.๓๘ บาท ตามมาด้วย มาเลเซีย ๑.๗๗ บาท ลาว ๒.๐๑ บาท เวียดนาม ๒.๕๒ บาท อินโดนีเซีย 
๓.๑๕ บาท ประเทศไทย ๓.๘๒ บำท กัมพูชา ๔.๖๔ บาท สิงคโปร์ ๕.๖๐ บาท และฟิลิปปินส์ ๖.๑๑ บาท 

ภำพที่ ๒.๔ ข้อมูลค่ำไฟฟ้ำเฉลี่ยในประเทศต่ำง ๆ ทั่วโลก๕ 

เว็บไซต์  https://www.globalpetrolprices.com ได้ เผยแพร่ข้อมูลค่า ไฟฟ้า เฉลี่ ย  
(ทั้งค่าไฟฟ้าแบบครัวเรือนและธุรกิจ) ณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๒ ตามภาพที่ ๒.๔ แสดงให้เห็นว่า จากประเทศต่าง ๆ  
ในอาเซียนนั้น มาเลเซีย มีค่าไฟต่อกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงที่ ๑.๘ บาท ตามมาด้วย เวียดนาม ๒.๔ บาท 
อินโดนีเซีย ๓ บาท ประเทศไทย ๓.๙ บาท ฟิลิปปินส์ ๕.๗ บาท และสิงคโปร์ ๕.๗ บาท นับว่าอัตรา 
ค่าไฟฟ้าของไทยในปัจจุบันจัดอยู่ในระดับกลางๆ ขณะที่เวียดนามและอินโดนีเซียยังคงมีแหล่งถ่านหิน
ส ารองอย่างเหลือเฟือ และใช้เป็นแหล่งเชื้อเพลิงหลักส าหรับการผลิตไฟฟ้า อีกทั้งเป็นประเทศที่ก าลัง
พัฒนาด้านเศรษฐกิจมีความต้องการใช้พลังงานในระดับสูงเพ่ือตอบรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

 

 

                                                 
๕ https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/857749 

https://www.globalpetrolprices.com/electricity_prices/
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นอกจากนี้ ยังมีการเปิดเผยตัวเลขค่าไฟฟ้าของประเทศอื่น ๆ ที่น่าสนใจ ได้แก่ ญี่ปุ่น ๘.๔ บาท 
ขยับเพ่ิมขึ้นจาก ๖.๖ บาท ที่เว็บไซต์ www.statista.com เคยประมาณการไว้ ออสเตรเลีย ๗.๕ บาท 
และเกาหลีใต้ ๓.๓ บาท โดยส่วนหนึ่งมาจากมาตรการสนับสนุนของรัฐบาลที่จะประคองอัตราค่าไฟฟ้า
ให้อยู่ในระดับต่ าเพื่อใช้เป็นหนึ่งในเครื่องมือกระตุ้นการเติบโตด้านเศรษฐกิจ  

ข้อมูลจากเว็บไซต์สตาติสตา แสดงค่าไฟฟ้าที่ประเทศในกลุ่มผู้น าเศรษฐกิจทั่วโลกจัดเก็บ     
อยู่ในปี ๒๕๖๑ โดยสหรัฐอเมริกา อัตราค่าไฟอยู่ที่ ๓.๙ บาทต่อกิโลวัตต์/ชั่วโมง แต่ปีนี้ขยับมาเป็น ๔.๒ บาท 
อังกฤษอยู่ที่ ๖.๖ บาท ขณะที่มีตัวเลขล่าสุดของปีนี้ขยับขึ้นมาเป็น ๗.๕ บาท เว็บไซต์แห่งนี้ระบุด้วยว่า
ปัจจัยที่ท าให้ค่าไฟแต่ละพ้ืนที่แตกต่างกัน และแม้แต่ในประเทศเดียวกัน ส่วนหนึ่งมาจากความพร้อม 
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และสภาพทางภูมิศาสตร์ ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว ปัจจุบันสวีเดนเป็นประเทศ 
ที่ประชาชนจ่ายค่าไฟต่ าสุดในโลกกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คือ ๖ บาทต่อกิโลวัตต์ต่อชั่วโมง 
ขณะที่เยอรมนีกลับรั้งต าแหน่งประเทศที่มีค่าไฟแพงสุดในโลกด้วยอัตรา ๙.๙ บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 

เชื้อเพลิงที่น ามาใช้ผลิตไฟฟ้าเป็นอีกปัจจัยส าคัญของการก าหนดอัตราค่าไฟฟ้า ยกตัวอย่าง 
ประเทศอิตาลี ซึ่งจัดเก็บค่าไฟค่อนข้างแพง (๘.๑ บาทต่อกิโลวัตต์ต่อชั่วโมง) ประเทศนี้มีข้อจ ากัด      
ในเรื่องการตั้งโรงไฟฟ้าทางเลือกอย่างนิวเคลียร์ เนื่องจากท าเลที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่มีแผ่นดินไหวบ่อยครั้ง 
(Seismically Active Area) ดังนั้น หลังเหตุการณ์โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิลระเบิด เมื่อปี ๒๕๒๙             
จึงมีการปิดโรงงานนิวเคลียร์ในแถบนี้ทั้งหมด โดยแหล่งเชื้อเพลิงหลักจึงมาจากก๊าซธรรมชาติ พลังงาน
หมุนเวียน ปิโตรเลียมและถ่านหิน ซึ่งแม้ว่าอิตาลีจะมีแหล่งส ารองก๊าซธรรมชาติใหญ่ ท่ีสุดแห่งหนึ่ง      
ของยุโรป แต่ยังต้องพึ่งพาการน าเข้าอย่างมาก ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุของค่าไฟฟ้าแพง 

จากนโยบายพลังงานฉบับปัจจุบันของภูมิภาคอาเซียน ได้กล่าวว่าไว้จะมีความต้องการ
พลังงานเติบโตขึ้นร้อยละ ๖๐ ภายในปี ๒๐๔๐ แต่เนื่องจากพลังงานไฟฟ้าจากน้ ามันและถ่านหิน 
อันเป็นแหล่งเชื้อเพลิงหลักของภูมิภาคนี้ในปัจจุบันและเป็นตัวก่อปัญหามลภาวะทางอากาศ จึงท าให้
ทิศทางแนวโน้มการลงทุนในพลังงานหมุนเวียนขยับตัวสูงขึ้น และจะเป็นแนวโน้มของตลาดพลังงานโลก
ใน ๒๐ ปีข้างหน้า โดยมีประมาณการว่าจะขึ้นมาครองสัดส่วนมากกว่า ๑ ใน ๓ ของการผลิตพลังงาน  
ในภาพรวมในอีก ๕ ปีข้างหน้า แหล่งพลังงานทางเลือกที่มาแรง ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar PV) 
และไฟฟ้าพลังน้ า (Hydropower) แต่ทั้งนี้จ าเป็นต้องมีนโยบายสนับสนุน ด้วยการปรับปรุงกฎ ระเบียบ
ให้เอื้อต่อการสนับสนุนการใช้แหล่งพลังงานทางเลือกใหม่เหล่านี้ด้วย 

ที่ผ่านมาประเทศไทยก็ส่งสัญญาณชัดเจนในการมุ่งสู่พลังงานสะอาดจากแหล่งพลังงาน
ทางเลือกใหม่ ๆ ที่มีต้นทุนการผลิตที่สูง ได้แก่ พลังแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ า หรือชีวมวล       
(ไบโอแมส) ดังนั้น ความท้าทายส าหรับประเทศไทย คือ การจัดหาไฟฟ้าให้เพียงพอและมีความมั่นคง
เพื่อรองรับความต้องการใช้พลังงานที่เพ่ิมมากขึ้นตามการเติบโตของเศรษฐกิจประเทศ ในขณะเดียวกัน 
คงอัตราค่าไฟฟ้าในอัตราต่ าซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการด าเนินธุรกิจ หมายถึงการเพ่ิมขีดความสามารถ 
การแข่งขันของภาคธุรกิจในประเทศไทยด้วย 
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๒.๔  หลักกำรกำรก ำหนดรำคำค่ำไฟฟ้ำของประเทศไทย : ระดับรำคำเดียวกันทั่วประเทศตำมลักษณะ
กำรใช้ไฟฟ้ำ (Uniform Tariff)  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๕๖ ได้บัญญัติให้รัฐต้องจัด
ให้มีสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง ตามหลักการพัฒนา
อย่างยั่งยืนฯ นอกจากนี้แล้วแผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงานยังได้ก าหนดเป้าหมายและผลอันพึง
ประสงค์และตัวชี้วัดที่คาดว่าจะบรรลุในระยะ ๕ ปี ว่าจะเสริมสร้างความมั่นคง เป็นธรรม และการมีส่วนร่วม
ในกิจการด้านพลังงาน เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงพลังงานอย่างเพียงพอและทั่วถึง อย่างมีคุณภาพ 
ในราคาที่เป็นธรรม ส่งเสริมพลังงานทางเลือกระดับชุมชนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและยกระดับคุณภาพชีวิต    

เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนทั่วประเทศให้ได้รับบริการขั้นพ้ืนฐานและเข้าถึง
ระบบสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานที่ เท่าเทียมกัน ซึ่งจะเป็นรากฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม    
ของประเทศ ดังนั้น การก าหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าอย่างเป็นธรรม จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง        
ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจะสอดคล้องกับหน้าที่ของรัฐที่ต้องจัดให้มีสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐำนที่จ ำเป็น
ต่อกำรด ำรงชีวิตของประชำชนอย่ำงทั่วถึง ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐   
และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและแผนยุทธศาสตร์ชาติ 

ถึงแม้ว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๕๖ ข้างต้น จะก าหนดว่า 
รัฐมีหน้าที่จัดการดูแลให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานได้อย่างทั่วหน้า แต่ประชาชน     
มีข้อจ ากัดในการเลือกที่อยู่อาศัย ดังนั้น Uniform tariff จึงเป็นกลไกในการชดเชยความเหลื่อมล้ า         
ในการลงทุน โดยจะชดเชยรายได้จากผู้ประกอบการที่ให้บริการในพ้ืนที่เมือง (กฟน.) ไปให้ผู้ประกอบการ      
ที่ให้บริการในพื้นที่ห่างไกล (กฟภ.) ตามต้นทุนของแต่ละการไฟฟ้าที่มีต้นทุนค่าระบบจ าหน่ายไม่เท่ากัน 
เพ่ือให้ กฟภ. สามารถดูแลผู้ใช้ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาสที่อยู่ในพ้ืนที่เขตชนบทห่างไกลให้มีโอกาสในการใช้ไฟฟ้า   
ในอัตราเดียวกับผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ชุมชนหนาแน่นที่มีต้นทุนค่าไฟฟ้าเฉลี่ยต่ ากว่า และเป็นการกระจาย 
ความเจริญตามนโยบายของประเทศให้มีความเป็นธรรมและเสมอภาค และส าหรับผู้ประกอบกิจการประเภท
เดียวกันมีความต้องการใช้ไฟฟ้าและลักษณะการใช้ไฟฟ้าใกล้เคียงกัน กจ็ะถูกจัดให้อยู่ในประเภทเดียวกัน 
และจ่ายค่าไฟฟ้าในอัตราเดียวกัน  

การก าหนดอัตราค่าไฟฟ้าต้องเหมาะสมกับลักษณะโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม 
โดยเป็นอัตราค่าไฟฟ้าที่สะท้อนถึงต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ในการจัดหาไฟฟ้าที่เหมาะสมและเป็นธรรม 
ทั้งในส่วนของผู้ให้บริการจัดหาไฟฟ้าและผู้ใช้ไฟฟ้า ส่งเสริมให้มีการใช้ไฟฟ้าที่สะท้อนถึงต้นทุนค่าไฟฟ้า 
ที่แตกต่างกันตามช่วงเวลาในแต่ละวัน การดูแลผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่มีรายได้น้อยและผู้สมควรได้รับ
การอุดหนุนค่าไฟฟ้าอย่างแท้จริง โดยค านึงถึงความมั่นคงและความยั่งยืนของพลังงานไฟฟ้า ส่งเสริม  
ให้มีการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย รวมถึงจะต้องส่งเสริมความเสมอภาคของประชาชน 
ในทุกภูมิภาคส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทเดียวกันให้เป็นอัตราเดียวทั่วประเทศ (Uniform Tariff) 
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๒.๕  ประเภทของผู้ใช้ไฟฟ้ำและอัตรำค่ำไฟฟ้ำขำยปลีก 

 ๒.๕.๑ ประเภทของผู้ใช้ไฟฟ้ำ : ตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบัน มี ๑๑ ประเภท ดังนี้  
ประเภทที่ ๑ บ้ำนอยู่อำศัย : ส าหรับการใช้ไฟฟ้ากับบ้านเรือนที่อยู่อาศัย รวมทั้งวัด 

ส านักสงฆ ์และสถานประกอบศาสนกิจของทุกศาสนา ตลอดจนบริเวณที่เกี่ยวข้อง โดยต่อผ่านเครื่องวัดไฟฟ้า
เครื่องเดียว  

ประเภทที่ ๒ กิจกำรขนำดเล็ก : ส าหรับการใช้ไฟฟ้าเพ่ือประกอบธุรกิจ ธุรกิจรวมกับบ้าน
อยู่อาศัย อุตสาหกรรม ส่วนราชการ ส านักงาน หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รัฐวิสาหกิจ สถานทูต สถานที่ท าการของหน่วยงานราชการต่างประเทศ สถานที่ท าการขององค์การ
ระหว่างประเทศหรืออื่น ๆ ตลอดจนบริเวณที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความต้องการพลังไฟฟ้าเฉลี่ยใน ๑๕ นาที 
สูงสุดต่ ากว่า ๓๐ กิโลวัตต์ โดยต่อผ่านเครื่องวัดไฟฟ้าเครื่องเดียว 

ประเภทที่ ๓ กิจกำรขนำดกลำง : ส าหรับการใช้ไฟฟ้าเพ่ือประกอบธุรกิจ อุตสาหกรรม 
ส่วนราชการ ส านักงาน หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ สถานทูต 
สถานที่ท าการของหน่วยงานราชการต่างประเทศ สถานที่ท าการขององค์การระหว่างประเทศ หรืออื่น ๆ 
ตลอดจนบริเวณที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความต้องการพลังไฟฟ้าเฉลี่ยใน ๑๕ นาทีสูงสุดในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง 
ตั้งแต่ ๓๐ กิโลวัตต์ แต่ไม่ถึง ๑,๐๐๐ กิโลวัตต์ และมีปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ย ๓ เดือนก่อนหน้า  
ไม่เกิน ๒๕๐,๐๐๐ หน่วยต่อเดือน โดยต่อผ่านเครื่องวัดไฟฟ้าเครื่องเดียว 

ประเภทที่ ๔ กิจกำรขนำดใหญ่ : ส าหรับการใช้ไฟฟ้าเพ่ือประกอบธุรกิจ อุตสาหกรรม 
ส่วนราชการ ส านักงาน หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ สถานทูต 
สถานที่ท าการของหน่วยงานราชการต่างประเทศ สถานที่ท าการขององค์การระหว่างประเทศหรืออื่น ๆ 
ตลอดจนบริเวณที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความต้องการพลังไฟฟ้าเฉลี่ยใน ๑๕ นาทีสูงสุดในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง 
ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ กิโลวัตต์ขึ้นไป หรือมีปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ย ๓ เดือน ก่อนหน้าไม่เกิน 
๒๕๐,๐๐๐ หน่วยต่อเดือน โดยต่อผ่านเครื่องวัดไฟฟ้าเครื่องเดียว 

ประเภทที่ ๕ กิจกำรเฉพำะอย่ำง : ส าหรับการใช้ไฟฟ้าเพ่ือประกอบกิจการโรงแรม 
และกิจการให้เช่าพักอาศัย ตลอดจนบริเวณที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความต้องการพลังไฟฟ้าเฉลี่ยใน ๑๕ นาที
สูงสุดในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ตั้งแต่ ๓๐ กิโลวัตต์ขึ้นไป โดยต่อผ่านเครื่องวัดไฟฟ้าเครื่องเดียว 

ประเภทที่ ๖ องค์กรไม่แสวงก ำไร : ส าหรับการใช้ไฟฟ้าขององค์กรที่มีวัตถุประสงค์ 
ในการให้บริการโดยไม่คิดค่าตอบแทน โดยต่อผ่านเครื่องวัดไฟฟ้าเครื่องเดียว แต่ไม่รวมถึงส่วนราชการ 
ส านักงาน หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ สถานทูต สถานที่ท าการ 
ของหน่วยงานราชการต่างประเทศ และสถานที่ท าการขององค์การระหว่างประเทศ 
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ประเภทท่ี ๗ สูบน้ ำเพ่ือกำรเกษตร : ส าหรับการใช้ไฟฟ้ากับเครื่องสูบน้ าเพื่อการเกษตร 
ของหน่วยงานราชการ สหกรณ์เพ่ือการเกษตร กลุ่มเกษตรกรที่จดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร 
กลุ่มเกษตรกรที่หน่วยงานราชการรับรอง โดยต่อผ่านเครื่องวัดไฟฟ้าเครื่องเดียว 

ประเภทที่ ๘ ไฟฟ้ำชั่วครำว : ส าหรับการใช้ไฟฟ้าเพ่ืองานก่อสร้าง งานที่จัดขึ้นเป็นพิเศษ
ชั่วคราว สถานที่ที่ไม่มีทะเบียนบ้าน และการใช้ไฟฟ้าที่ยังปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคโดยต่อผ่านเครื่องวัดไฟฟ้าเครื่องเดียว 

ประเภทที่ ๙ Interruptible rate : เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดใหญ่ที่มีความต้องการ    
พลังไฟฟ้าตั้งแต่ ๕,๐๐๐ กิโลวัตต์ ขึ้นไป และมีปริมาณความต้องการพลังไฟฟ้าที่สามารถให้งดจ่ายไฟฟ้าได้ 
(Interruptible Demand) ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ กิโลวัตต์ เมื่อการไฟฟ้าร้องขอ  

ประเภทที่ ๑๐ Standby : ลักษณะการใช้ไฟฟ้า มี ๒ กรณี 
  กรณีที่ ๑ ส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้าเฉพาะที่มีเครื่องก าเนิดไฟฟ้าของตนเองและใช้ไฟฟ้า           

ที่ผลิตจากเครื่องก าเนิดไฟฟ้าของตนเองเป็นหลัก แต่ต้องการไฟฟ้าจากการไฟฟ้า เพ่ือส ารองไว้ใช้ทดแทน  
ในกรณีที่เครื่องก าเนิดไฟฟ้าดังกล่าวขัดข้อง หรือหยุดเพ่ือซ่อมแซมและบ ารุงรักษาตามแผนที่ได้แจ้ง  
การไฟฟ้าไว้โดยต่อผ่านเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าเครื่องเดียว 

  กรณีที่ ๒ ส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้าเฉพาะที่มีเครื่องก าเนิดไฟฟ้าของตนเองผลิต
พลังงานไฟฟ้าร่วมกับพลังงานความร้อน (Cogeneration) และใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากเครื่องก าเนิดไฟฟ้า   
ของตนเองเป็นหลักแต่ต้องการไฟฟ้าจากการไฟฟ้า เพ่ือส ารองไว้ใช้ทดแทนในกรณีที่เครื่องก าเนิดไฟฟ้าดังกล่าว
ขัดข้องหรือหยุดเพ่ือซ่อมแซมและบ ารุงรักษาตามแผนงานที่ได้แจ้งการไฟฟ้าไว้ โดยต่อผ่านเครื่องวัด
หน่วยไฟฟ้าเครื่องเดียว 

ประเภทที่ ๑๑ EV low priority rate : ส าหรับการใช้ไฟฟ้าเพ่ือประจุไฟฟ้าให้กับ    
ยานยนต์ไฟฟ้า กรณี Low priority ตามมติ กพช. และ ครม. โดยอ้างอิงอัตราค่าไฟฟ้าประเภท ๒.๒ 
ในช่วง Off peak โดยเป็นค่าไฟฟ้าคงที่ (flat rate) และต้องเป็น Low Priority คือ การสัง่ลดหรือตัดการใช้ไฟฟ้า
ของสถานีอัดประจุไฟฟ้า กรณีเกิดข้อจ ากัดทางเทคนิคของระบบจ าหน่ายไฟฟ้ารวมถึงกรณีการผลิตไฟฟ้า
ที่มีต้นทุนสูง เช่น กรณีเดินเครื่องโรงไฟฟ้าด้วยน้ ามันดีเซลหรือน้ ามันเตา เป็นต้น 
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 ๒.๕.๒  อัตรำค่ำไฟฟ้ำขำยปลีก   

 
ภำพที่ ๒.๕ อัตรำค่ำไฟฟ้ำขำยปลกีเฉลี่ยแยกประเภทผู้ใช้ไฟฟ้ำปี ๒๕๖๒๖ 

ภาพที่ ๒.๕ แสดงค่าไฟฟ้าขายปลีกเฉลี่ยแยกประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าปี ๒๕๖๒ โดยแกน X  
แสดงสัดส่วนปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า ซึ่งผู้ใช้ไฟฟ้าแต่ละประเภทมีปริมาณ 
การใช้ไฟฟ้าไม่เท่ากันตามความกว้างของกราฟ และแกน Y แสดงอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยของผู้ใช้ไฟฟ้า 
แต่ละประเภท มีรายละเอียดดังนี้ 

๑) ค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าเกินกว่า ๑๕๐ หน่วยต่อเดือน ก าหนดอัตรา
ค่าไฟฟ้าให้สะท้อนต้นทุนการผลิตไฟฟ้าหน่วยสุดท้าย เนื่องจากเป็นการใช้ไฟฟ้าที่ไม่เกิดมูลค่าเพ่ิม 
ทางเศรษฐกิจ และมีอัตราที่ให้การอุดหนุนค่าไฟฟ้าส าหรับบ้านอยู่อาศัยขนาดเล็กท่ีใช้ไฟฟ้าไม่เกิน  
๑๕๐ หน่วยต่อเดือน ทั้งนี้ มีอัตราค่าไฟฟ้ามี ๒ แบบคือ ๑) อัตราค่าไฟฟ้าปกติเป็นแบบก้าวหน้าคือ  
จะสูงขึ้นเป็นขั้นบันไดตามหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่มากขึ้น (Progressive Rate) และ ๒) อัตราเลือก 
เป็นอัตราที่แตกต่างกันตามช่วงเวลาของการใช้ (Time Of Use : TOU) ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีการใช้ไฟฟ้ามาก 
และตกอยู่ในช่วงเวลาที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูง (Peak) ก็จะมีราคาค่าไฟฟ้าเฉลี่ยแพง แต่หากสามารถ
บริหารจัดการไปใช้ในช่วงที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าต่ า (Off - Peak) ก็จะท าให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยถูกลง 
กว่าอัตราแบบก้าวหน้าได้ 

                                                 
๖ ข้อมูลจากคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เมือ่วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๘ 
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๒) ค่าไฟฟ้าส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทท่ี ๒ - ๕ คือผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทธุรกิจ อุตสาหกรรม 
และโรงแรมที่แบ่งประเภทตามขนาดกิจการขนาดเล็ก (น้อยกว่า ๓๐ kW) ขนาดกลาง (๓๐ - ๙๙๙ kW)   
ขนาดใหญ่ (ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ kW ขึ้นไป) และประเภทกิจการเฉพาะอย่างเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าที่ให้เช่าที่พัก 
จะก าหนดอัตราค่าไฟฟ้าให้สะท้อนต้นทุนการผลิตไฟฟ้าโดยไม่มีการอุดหนุน ซึ่งค่าไฟฟ้าเฉลี่ยของกจิการ 
แต่ละประเภทจะมีค่าสูงหรือต่ ากว่าค่าเฉลี่ย ขึ้นอยู่กับระดับแรงดัน (อัตราค่าไฟฟ้าระดับแรงดันสูงมีค่า
ต่ ากว่าอัตราค่าไฟฟ้าระดับแรงดันต่ า) และพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าในแต่ละช่วงเวลา (Peak/Off Peak)  

ดังนั้น ค่าไฟฟ้าขายปลีกกิจการขนาดใหญ่ ท่ีมีการใช้ไฟฟ้าในระดับแรงดันที่สูงกว่า 
และมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าในช่วง Off Peak มากกว่า จึงมีค่าไฟฟ้าเฉลี่ยเพียง ๓.๓๗ บาทต่อหน่วยขายปลีก
ซึ่งต่ ากว่าค่าไฟฟ้าเฉลี่ยถึง ๐.๒๙ บาทต่อหน่วย ในขณะที่ค่าไฟฟ้าของกิจการขนาดเล็กมีค่าที่สูงถึง 
๔.๐๘ บาท/หน่วยขายปลีก นอกจากนี้ ยังมีการอุดหนุนค่าไฟฟ้าส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ ๑.๑ บ้านอยู่อาศัย
ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน ๑๕๐ หน่วยต่อเดือน ประเภทที่ ๖ องค์กรไม่แสวงหาก าไร และประเภทที่ ๗ สูบน้ า 
เพื่อการเกษตร ตามนโยบายของรัฐบาล 

๒.๖  โครงสร้ำงอัตรำค่ำไฟฟ้ำในปัจจุบัน   

 

ภำพที่ ๒.๖  โครงสร้ำงอัตรำค่ำไฟฟ้ำ 

 ภาพที่ ๒.๖ แสดงโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าในปัจจุบัน ท่ีมีการแยกต้นทุนของแต่ละกิจการ 
ได้แก่ กิจการผลิต (Generation) กิจการระบบส่ง (Transmission) กิจการระบบจ าหน่าย (Distribution)      
และกิจการค้าปลีก ให้เห็นอย่างชัดเจนและโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ และอัตรา    
ค่าไฟฟ้าจะประกอบด้วยค่าไฟฟ้า ๒ ส่วน ได้แก่ ค่าไฟฟ้าฐาน กับ ค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft) ดังภาพที่ ๒.๗ 
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ภำพที่ ๒.๗  โครงสร้ำงค่ำไฟฟ้ำฐำนกับค่ำไฟฟ้ำผันแปร (Ft) 

 ๒.๖.๑ ค่ำไฟฟ้ำฐำน  
   ค่าไฟฟ้าส่วนที่ ๑ หรือ ค่าไฟฟ้าฐาน เป็นค่าไฟฟ้าที่สะท้อนรายจ่ายของการไฟฟ้า 

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ซึ่งเป็นการลงทุน
เพ่ือรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าในอนาคตของประเทศ ตามแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ  
ประกอบด้วยรายจ่ายของการไฟฟ้า ๒ ส่วนใหญ่ ๆ ได้แก่ ๑) ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินที่การไฟฟ้า 
ใช้ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ระบบส่งและระบบจ าหน่าย ต้นทุนในการด าเนินงาน เช่น ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 
และบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้าระบบส่งและระบบจ าหน่าย ค่าบริหารจัดการ และ ๒) ต้นทุนค่าเชื้อเพลิง ค่าซื้อไฟฟ้า
ของ ๓ การไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายตามนโยบายของรัฐเช่น เงินน าส่งกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเงินสนับสนุน 
ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนด้วยมาตรการ Adder และ Feed - in Tariff ที่เป็นส่วนต่างจากราคา 
ค่าไฟฟ้าขายส่ง (FiTa) 

 ๒.๖.๒ ค่ำไฟฟ้ำผันแปร (เอฟที : Ft) 
   ค่าไฟฟ้าส่วนที่ ๒ หรือ “ค่าเอฟที (Ft)” เป็นค่าไฟฟ้าที่สะท้อนค่าใช้จ่ายเฉพาะ      

ในส่วนของค่าเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้าของ กฟผ. และค่าใช้จ่ายตามนโยบายของรัฐที่เปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้น  
หรือลดลงจากค่าไฟฟ้าฐาน โดยค่าเอฟที (Ft) เป็นกลไกในการปรับราคาค่าไฟฟ้าให้เป็นไปตามค่าใช้จ่าย
ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของการไฟฟ้าในเรื่องราคาเชื้อเพลิง ค่าซื้อไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายตามนโยบาย
ของรัฐที่เปลี่ยนแปลงไปจากสมมติฐานในการจัดท าค่าไฟฟ้าฐาน และเป็นไปเพียงเพ่ือการชดเชย
ค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงโดยตรงของการไฟฟ้าและประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าเท่านั้น นอกจากนั้นจะมี  
ในการก ากับดูแลค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้า โดยคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติจะพิจารณา 
ผลประกอบการของการไฟฟ้ารายปี หากการไฟฟ้ามีผลประกอบการที่ดีกว่าที่ส านักงานคณะกรรมการ 
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นโยบายพลังงานแห่งชาติ (สพช.) ก าหนดไว้ สพช. จะพิจารณาเรียกคืนเงินส่วนเกินเพ่ือให้การไฟฟ้า 
มีฐานะการเงินตามเกณฑ์ที่ก าหนด รวมทั้งกรณีที่มีการลงทุนที่ต่ ากว่าแผนพร้อมเบี้ยปรับเพ่ือน ามา 
ลดค่าไฟฟ้าให้ประชาชนผ่านค่าเอฟที (Ft) ต่อไป  

 องค์ประกอบค่ำเอฟที (Ft)  
 ๑) ค่าเชื้อเพลิงโรงไฟฟ้าของ กฟผ. ประกอบด้วย ประมาณการค่าเชื้อเพลิงน้ ามันเตา 

น้ ามันดีเซล ก๊าซธรรมชาติ ลิกไนต์ เป็นต้น 
 ๒) ค่าซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนของ กฟผ. ประกอบด้วยประมาณการค่าซื้อไฟฟ้า

จากผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระรายใหญ่ (Independent Power Producers : IPPs) ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small 
Power Producers : SPPs)  และค่าซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศ  

 ๓) ค่าใช้จ่ายตามนโยบายของรัฐ (Policy Expense : PE) คือค่าใช้จ่ายจากนโยบาย
ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนตามนโยบายของรัฐ เช่น ส่วนเพ่ิมราคารับซื้อไฟฟ้า  
จากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Adder หรือ Feed - in Tariff (FiTa) เงินน าส่งเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
ตามอัตราที่ กกพ. ก าหนดภายใต้กรอบนโยบายของ กพช. ค่าใช้จ่ายตามมาตรการ Demand Response   
เพื่อส่งเสริมการลดการใช้ไฟฟ้าตามหลักเกณฑ์ที่ กกพ. ก าหนด และค่าใช้จ่ายตามนโยบายของรัฐอื่น ๆ  
 

 ๒.๖.๓ อัตรำค่ำไฟฟ้ำที่เรยีกเก็บจริง ปี ๒๕๖๒  
   อัตราค่าไฟฟ้าที่ เรียกเก็บจริงใน ปี  ๒๕๖๒ เฉลี่ยอยู่ที่  ๓.๖๖ บาทต่อหน่วย 

แยกส่วนประกอบต่าง ๆ ตามต้นทุนกิจการหลักทั้ง ๓ คือ ระบบผลิต (Generation) ระบบส่ง 
(Transmission) และระบบจ าหน่าย (Distribution) รวมถึงค่ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า มาตรา ๙๗(๓) (๔) 
และ (๕) ตามภาพท่ี ๒.๘ 

 
ภำพที่ ๒.๘  อัตรำค่ำไฟฟ้ำที่เรียกเก็บจริงในปี ๒๕๖๒ 
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  ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราค่าไฟฟ้า ได้แก่ ส่วนที่ ๑. ต้นทุนการผลิตไฟฟ้า ซึ่งมีสัดส่วน     
มากที่สุด (๘๑.๗ %) ประกอบด้วย เงินลงทุนโรงไฟฟ้าของ กฟผ. ค่าเชื้อเพลิง (รายละเอียดตามหัวข้อ ๒.๗)     
ค่าซื้อไฟฟ้าจากเอกชนในประเทศ (รายละเอียดตามหัวข้อ ๒.๘) ค่าซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศ (รายละเอียด
ตามหัวข้อ ๒.๙) และค่าใช้จ่ายตามนโยบายภาครัฐ Adder / FiTa (รายละเอียดตามหัวข้อ ๒.๑๐) ส่วนที่ ๒ 
ค่าระบบส่ง (รายละเอียดตามหัวข้อ ๒.๑๑) ส่วนที่ ๓. ค่าระบบจ าหน่าย (รายละเอียดตามหัวข้อ ๒.๑๒)  
และส่วนที่ ๔. ค่ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า มาตรา ๙๗ (๓) (๔) (๕) (รายละเอียดตามหัวข้อ ๒.๑๓) 
และเมื่อเทียบค่าเรียกเก็บจริงกับค่าไฟฟ้าฐาน ส่วนต่างคือค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft) จะพบว่า ในปี ๒๕๖๒ นี้  
มีค่า Ft ส่วนที่เก็บเพิ่มคือค่าใช้จ่ายตามนโยบายรัฐ (+๐.๑๕ บาท) ค่าซื้อไฟจากเอกชน และต่างประเทศ
(+๐.๑๐) ในขณะที่ค่าเชื้อเพลิงลดลง -๐.๒๑ บาท  

  ส่วนประกอบดังกล่าวข้างต้นจึงเป็นปัจจัยส าคัญที่มีผลต่ออัตราค่าไฟฟ้า ดังนั้น 
คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน จึงควรให้ความส าคัญในการพิจารณาปัจจัยเหล่านี้ เพ่ือท าให้อัตรา
ค่าไฟฟ้ามีความเป็นธรรมและเหมาะสมมากขึ้น 

๒.๗ ต้นทุนกำรผลิต : ปัจจัยค่ำเชื้อเพลิงของ กฟผ. 

 ต้นทุนการผลิตหน้าโรงไฟฟ้าเป็นการแสดงต้นทุนการผลิตไฟฟ้าเฉลี่ยของแต่ละประเภท
โรงไฟฟ้าจ าแนกตามประเภทเชื้อเพลิง โดยในส่วนโรงไฟฟ้าของ กฟผ. จะน าเงินลงทุน ค่าด าเนินการ 
ของโรงไฟฟ้า และค่าเชื้อเพลิงของ กฟผ. มาค านวณต้นทุนการผลิตต่อหน่วยผลิตของโรงไฟฟ้า กฟผ.  
แยกตามประเภทเชื้อเพลิง ส าหรับโรงไฟฟ้าเอกชน จะน าค่าซื้อไฟฟ้าทั้งส่วนต้นทุนคงที่ และค่าใช้จ่ายผันแปร 
รวมทั้งค่าเชื้อเพลิงตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ามาค านวณต้นทุนการผลิตต่อหน่วยผลิตของโรงไฟฟ้าเอกชน 
แยกตามประเภทเชื้ อเพลิงเช่นกัน ซึ่ งข้อมูลต้นทุนการผลิตในแต่ละปีจะมีการเปลี่ ยนแปลง 
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น ราคาเชื้อเพลิง สัดส่วนของการสั่งการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าที่มีผลต่อต้นทุน 
คงที่ของโรงไฟฟ้านั้น ๆ ปริมาณน้ าในเขื่อนทั้งในต่างประเทศ และเขื่อน กฟผ. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ รวมถึงนโยบายการรับซื้อไฟฟ้าของภาครัฐ  
 ภาพที่  ๒.๙ ด้านล่าง แสดงข้อมูลใน ๒ มิติ  คือ แกน X จะแสดงสัดส่วนการผลิต 
ของโรงไฟฟ้าแต่ละประเภท แยกตามรายเชื้อเพลิง ส่วนแกน Y แสดงต้นทุนการผลิต (บาทต่อหน่วย)  
ของโรงไฟฟ้าแต่ละประเภทเชื้อเพลิงในปี ๒๕๖๒ ที่มีค่าเฉลี่ยต้นทุนการผลิตหน้าโรงไฟฟ้าเท่ากับ ๒.๗๕ บาท
ต่อหน่วย โดยสัดส่วนการผลิตหลักมาจากก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ ๕๗.๑๘ เป็นโรงไฟฟ้า กฟผ.  
และ IPP เท่ากับร้อยละ ๓๗.๑๒ มีต้นทุนเฉลี่ยเท่ากับ ๒.๗๓ บาทต่อหน่วย และเป็นโรงไฟฟ้า SPP Firm 
เท่ากับร้อยละ ๒๐.๐๖ มีต้นทุนเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๑๕ บาทต่อหน่วย ถัดมาคือพลังงานมุนเวียน (Renewable)  
มีสัดส่วนร้อยละ ๙.๖๙ มีต้นทุนเฉลี่ยสูงถึง ๕.๕๐ บาทต่อหน่วย โดยพลังงานหมุนเวียนที่มีต้นทุนสูงที่สุด 
คือ พลังงานแสงอาทิตย์ มีต้นทุนเฉลี่ย ๘.๑๒ บาทต่อหน่วย 
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ภำพที่ ๒.๙ ต้นทุนกำรผลิตไฟฟ้ำเฉลี่ยของแต่ละประเภทโรงไฟฟ้ำจ ำแนกตำมประเภทเชื้อเพลิง๗ 

๒.๘ ต้นทุนกำรผลิต : กำรซื้อไฟฟ้ำจำกเอกชนในประเทศ  

การซื้ อ ไฟ ฟ้าจาก เอกชนในประ เทศเป็นการด า เนิ นการตามมาตรา  ๑๑ (๔ )  
ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งก าหนดอ านาจหน้าที่ให้คณะกรรมการ
ก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ก าหนดระเบียบ และหลักเกณฑ์ในการจัดหาไฟฟ้า และการออกประกาศ
เชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้า รวมทั้งก ากับดูแลขั้นตอนการคัดเลือกให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย 
ทั้งนี้ การก ากับดูแลการจัดหาไฟฟ้าหรือรับซื้อไฟฟ้าจะต้องเป็นไปตามหลักการที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๑๑ (๑) 
กล่าวคือ การรับซื้อไฟฟ้าต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน  
พ.ศ. ๒๕๕๐ ภายใต้กรอบนโยบายของรัฐ ซึ่งปัจจุบันภาครัฐได้ก าหนดนโยบายการรับซื้อไฟฟ้า                
ตามแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (Power Development Plan: PDP) และแผนพัฒนา
พลังงานทดแทน (Alternative Energy Development Plan: AEDP)  

การก ากับดูแลการรับซื้อไฟฟ้าในปัจจุบัน กกพ. จะด าเนินการเปิดการรับซื้อไฟฟ้า 
เป็นรอบ ๆ ตามนโยบายที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ก าหนด ขั้นตอนการเปิดรับซื้อไฟฟ้า
เริ่มด้วยการออกระเบียบการรับซื้อไฟฟ้า ซึ่งก าหนดเป็นหลักเกณฑ์กติกาในการรับซื้อไฟฟ้าที่สอดคล้อง
กับนโยบายของรัฐ จากนั้นจึงออกประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้าเพ่ือก าหนดขั้นตอนกระบวนการ    
ในการรับซื้อไฟฟ้าแต่ละรอบ๘ 

                                                 
๗ ข้อมูลจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
๘ ระเบียบและประกาศเชิญชวนสามารถติดตามไดท้ีเว็บไซต์
https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Front/Law/Law.aspx?sectionID=1&CatId=1&SubId=0&muid=24&prid=135 

https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Front/Law/Law.aspx?sectionID=1&CatId=1&SubId=0&muid=24&prid=135
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การรับซื้อไฟฟ้าสามารถจ าแนกประเภทได้เป็นการรับซื้อไฟฟ้าจากเอกชนในประเทศ     
และการรับซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศ ในส่วนของการรับซื้อไฟฟ้าจากเอกชนในประเทศสามารถจ าแนก
ตามกลุ่มผู้รับซื้อไฟฟ้าและปริมาณการรับซื้อ แสดงได้ดังภาพที่ ๒.๑๐ ด้านล่าง การรับซื้อไฟฟ้าจากเอกชน 
ในประเทศโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ 
(Independent Power Producer : IPP) และผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer : SPP) 
ส าหรับการรับซื้อโดยการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จะเป็นการรับซื้อจากผู้ผลิต
ไฟฟ้ารายเล็กมาก (Very Small Power Producer : VSPP)  

 

 
ภำพที่ ๒.๑๐  กำรรับซื้อไฟฟ้ำจำกเอกชนในประเทศ 

 

๒.๘.๑ กำรรับซื้อไฟฟ้ำจำกโรงไฟฟ้ำ IPP : โครงสร้างค่าซื้อไฟฟ้าจาก IPP แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ  
 ค่าความพร้อมจ่าย (Availability Payment : AP)  คือ ค่าความพร้อมในการ

เดินเครื่องเพ่ือจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ หรือเรียกว่า เป็นค่าซื้อไฟฟ้าที่ กฟผ. จ่ายให้โรงไฟฟ้าเมื่อโรงไฟฟ้า     
มีความพร้อมให้ กฟผ. สามารถสั่งการเดินเครื่องได้ตามที่ก าหนดในสัญญา แม้จะมีการสั่งการจาก กฟผ. 
หรือไม่ก็ตาม โดยค่า AP คิดมาจาก ๑) เงินลงทุนท่ีสะท้อนต้นทุนการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ๒) ค่าใช้จ่าย    
ในการผลิตและบ ารุงรักษา และ ๓) ต้นทุนค่าเชื่อมโรงไฟฟ้ากับระบบส่งของ กฟผ.  
            ค่าพลังงานไฟฟ้า (Energy Payment : EP)  เป็นค่าเชื้อเพลิงที่โรงไฟฟ้าเดินเครื่อง         
จ่ายพลังงานไฟฟ้าเข้าระบบ ตามค าสั่งการของ กฟผ. โดยโรงไฟฟ้าจะได้รับค่าพลังงานไฟฟ้า               
ตามค่าที่รับประกันประสิทธิภาพการผลิต (Heat Rate) ไว้ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 
  โรงไฟฟ้า IPP ที่ท าสัญญาขายไฟฟ้าให้ กฟผ. มีจ านวน ๑๖ โรง มีก าลังผลิต         
ตามสัญญารวม ๒๑,๘๘๘.๔ เมกะวัตต์ แยกเป็นที่จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบแล้ว จ านวน ๑๔,๙๔๘.๕ เมกะวัตต์     
และที่ยังไม่จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบจ านวน ๖,๙๔๐ เมกะวัตต์ 
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ตำรำงท่ี ๒.๒ รำยช่ือโรงไฟฟ้ำเอกชน IPP ที่จ่ำยไฟฟ้ำเข้ำระบบแล้ว (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนำยน ๒๕๖๓) 
รอบปี
ประมูล 

รายชื่อโรงไฟฟ้า 
ก าลังผลิตตาม

สัญญา (เมกะวัตต์) 
ชนิดเชื้อเพลิง 

วันจ่ายไฟฟ้า 
เชิงพาณิชย์ (COD) 

อายุสัญญา 
(ปี) 

บริษัท 
ในเครือ 

๑. ราชบุรี (RGCO) ๓,๔๘๑ ก๊าซฯ/น้ ามัน ๑ ก.ค. ๔๕ ๒๕ 
๒. ขนอม (KN-S๒) ๙๓๐ ก๊าซฯ ๑๙ มิ.ย. ๕๙ ๒๕ 

๒๕๓๗ 

๓. โกลบอลเพาเวอร์  
ซินเนอร์ยี่ (GPSC) 

๗๐๐ ก๊าซฯ ๑๕ ส.ค. ๔๓ ๒๕ 

๔. ราชบุรี (RGTE) ๗๐๐ ก๊าซฯ ๑ ก.ค. ๔๓ ๒๐ 
๕. อีสเทิร์น เพาเวอร์ แอนด์ 

อิเลคทริค (EPEC) 
๓๕๐ ก๊าซฯ ๑ ม.ค. ๔๖ ๒๐ 

๖. ราชบุรีเพาเวอร์ (RPCL) ๑,๔๐๐ ก๊าซฯ ๑ มี.ค. ๕๑ ๒๕ 
๗. โกลว์ ไอพีพี (GLOW) ๗๑๓ ก๊าซฯ ๓๑ ม.ค. ๔๖ ๒๕ 
๘. บีแอลซีพี เพาเวอร์ (BLCP) ๑,๓๔๖.๕ ถ่านหิน ๑ ต.ค. ๔๙ ๒๕ 
๙. กัลฟ์ เพาเวอร์  

เจเนอเรชั่น (GPG) 
๑,๔๖๘ ก๊าซฯ ๑ มี.ค. ๕๐ ๒๕ 

๒๕๕๐ 

๑๐. เก็คโค่-วัน (GOC) ๖๖๐ ถ่านหิน ๑ ก.ค. ๕๕ ๒๕ 
๑๑. กัลฟ์ เจพี เอ็นเอส (GNS) ๑,๖๐๐ ก๊าซฯ ๑ มิ.ย. ๕๗ ๒๕ 

๑๒. กัลฟ์ เจพี ยูที (GUT) ๑,๖๐๐ ก๊าซฯ ๑ มิ.ย. ๕๘ ๒๕ 

หมำยเหตุ : รวมก าลังผลิตโรงไฟฟ้า IPP ตามสัญญา ณ ปัจจุบัน ๑๔,๙๔๘.๕ เมกะวัตต์ 

 

ตำรำงท่ี ๒.๓ รำยช่ือโรงไฟฟ้ำ IPP ที่ลงนำมสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำ (PPA) แล้ว ยังไม่จ่ำยไฟฟ้ำเข้ำระบบ 
รอบปี
ประมูล 

รายชื่อโรงไฟฟ้า 
ก าลังผลิตตามสัญญา 

(เมกะวัตต์) 
ชนิด

เชื้อเพลิง 
วันจ่ายไฟฟ้า 

เชิงพาณิชย์ (COD) 
อายุ

สัญญา (ปี) 
๒๕๕๐ ๑. บูรพาพาวเวอร์  ๕๔๐ ก๊าซฯ ปี ๗๐ ๒๕  

๒๕๕๕ 
๒. กัลฟ์ เอสอาร์ซี (GSRC) ๒,๕๐๐ ก๊าซฯ ๓๑ มี.ค.๖๔ ๒๕ 
๓. กัลฟ์ เจพี ยูที (GUT) ๒,๕๐๐ ก๊าซฯ ๓๑ มี.ค.๖๖ ๒๕ 

 ๔. หินกองพาวเวอร์ ๑,๔๐๐ ก๊าซฯ ปี ๖๗ ๒๕ 

หมำยเหตุ : รวมก าลังผลิตโรงไฟฟ้า IPP ตามสัญญา ที่ก าลังจะ COD ในอนาคต ๖,๙๔๐ เมกะวัตต์ 
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๒.๘.๒  กำรรับซื้อไฟฟ้ำจำก โรงไฟฟ้ำ SPP : ระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าของ SPP แบ่งได้เป็น ๒ รูปแบบ 
คือรูปแบบ Firm SPP และ Non - Firm SPP  

 ๑) Firm SPP : มีอายสุัญญาระหว่าง  ๕ - ๒๕ ปี โดยมีการออกระเบียบการรับซื้อไฟฟ้า 
จากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก Firm SPP รายละเอียด ดังนี้ 

    - ระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตรายเล็ก พ.ศ. ๒๕๔๑  
    - ระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตรายเล็ก ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๔ 
    - ระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก พ.ศ. ๒๕๔๘ 
    - ระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก พ.ศ. ๒๕๕๐ 
     - ระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ประเภทสัญญา Firm  

ระบบ Cogeneration พ.ศ. ๒๕๕๓ 
    - มติ กพช. ให้รับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กประเภท Firm ระบบ Cogeneration 

ที่จะสิ้นสุดอายุสัญญาในปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๘ (ก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่) (Replacement) ตามประกาศ 
กกพ. เรื่อง ประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กประเภท Firm ระบบ Cogeneration 
ที่จะสิ้นสุดอายุสัญญาในปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๘ (ก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่) พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าที่ก าลัง 
จะสิ้นสุดอายุสัญญาในปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ และไม่สามารถด าเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ได้ทัน     
ในช่วงการก่อสร้างให้สามารถต่ออายุได้  
   โครงสร้ำงค่ำรับซื้อไฟฟ้ำจำก Firm SPP แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ ค่าความพร้อม 
ในการเดินเครื่องเพ่ือจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบหรือ SPP เรียกสั้น ๆ ว่า ค่าพลังไฟฟ้า (Capacity Payment: CP) 
และค่าพลังงานไฟฟ้า (Energy Payment: EP)  

ค่าพลังไฟฟ้า (Capacity Payment: CP)  ก าหนดจากเงินลงทุนที่สะท้อนต้นทุน 
การก่อสร้างโรงไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายในการผลิตและบ ารุงรักษา  

ค่าพลังงานไฟฟ้า (Energy Payment: EP) ก าหนดจากค่าเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิต
พลังงานไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายในการเดินเครื่องของโรงไฟฟ้า   

 ในส่วนของมติ กพช. ส าหรับ Firm SPP ที่ต่ออายุสัญญา (Extension) Firm SPP          
จะได้รับเพียง EP เนื่องจากโรงไฟฟ้า Firm SPP ได้รับต้นทุนของโรงไฟฟ้าครบถ้วนก่อนต่ออายุสัญญาแล้ว   
แต่หากเป็นโรงไฟฟ้า Firm SPP ประเภทพลังงานหมุนเวียนจะได้รับอัตราส่วนเพ่ิมราคารับซื้อไฟฟ้า
ส าหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กจากพลังงานหมุนเวียน (Adder) ด้วย  

 ๒) Non-Firm SPP : มีอายุสัญญา ๑ ปี และต่อสัญญาทุกปี หาก SPP ประสงค์   
จะต่ออายุสัญญาต้องแจ้งให้ กฟผ. เพื่อต่อสัญญาออกไปอีกคราวละ ๑ ปี การซื้อขายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้า  
Non - Firm SPP อยู่ภายใต้ระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กประเภทสัญญา Non - Firm 
พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยสามารถแบ่งได้เป็นการผลิตไฟฟ้าโดยใช้เชื้อเพลิงจากพลังงานหมุนเวียนหรือจากระบบ
การผลิตพลังงานความร้อนและไฟฟ้าร่วมกัน (Cogeneration) 
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 โครงสร้ำงค่ำรับซื้อไฟฟ้ำจำกโรงไฟฟ้ำ Non - Firm SPP ประกอบด้วยค่าพลังงาน
ไฟฟ้า (EP) ท่ีก าหนดให้เท่ากับราคาค่าไฟฟ้าขายส่ง ณ แรงดัน ๑๑ - ๓๓ กิโลโวลต์ รวมกับ Ft ขายส่งเฉลี่ย
และจะได้รับค่า Adder ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ประกาศเป็นครั้ง ๆ ไป 

ตำรำงท่ี ๒.๔ สถำนภำพปัจจุบันของโรงไฟฟ้ำ SPP ณ สิ้นเดือนมิถุนำยน ๒๕๖๓ 
 

สถำนภำพโรงไฟฟ้ำ SPP 
โรงไฟฟ้ำท้ังหมด Adder 

จ ำนวนโรงไฟฟ้ำ ก ำลังผลิตตำมสัญญำ 
(MW) 

จ ำนวนโรงไฟฟ้ำ ก ำลังผลิตตำมสัญญำ 
(MW) 

Firm     
๑ ก๊ำซธรรมชำติ ๖๗ ๕,๗๗๕ ๐ ๐ 
๒ ถ่ำนหิน ๔ ๓๖๐ ๐ ๐ 
๓ น้ ำมัน ๐ ๐ ๐ ๐ 
๔ ชีวมวล ๑๗ ๓๔๖ ๒ ๔๗ 
๕ Extension ๖ ๒๘๒ ๐ ๐ 

รวม Firm ๙๔.๐๐ ๖,๗๖๒.๖๐ ๒.๐๐ ๔๗.๐๐ 
Non Firm     
๑ Cogeneration - Gas ๕ ๒๗๐ ๐ ๐ 
๒ Cogeneration - Coal ๑ ๘ ๐ ๐ 
๓ Biomass ๒๑ ๔๔๔ ๑๑ ๒๘๐ 
๔ Solar ๗ ๔๓๖ ๖ ๓๙๕ 
๕ Wind ๒๒ ๑,๔๖๑ ๒๒ ๑,๔๒๑ 
๖ Waste ๕ ๑๗๗ ๓ ๑๖๓ 
๗ Mini Hydro ๑ ๑๒ ๐ ๐ 

รวม Non - Firm ๖๒.๐๐ ๒,๘๐๗.๕๕ ๔๒.๐๐ ๒,๒๕๘.๖๒ 
รวม SPP Firm และ Non - Firm ๑๕๖.๐๐ ๙,๕๗๐.๑๕ ๔๔.๐๐ ๒,๓๐๕.๖๒ 

ค่าไฟฟ้ารับซื้อจาก SPP แต่ระเบียบหรือประกาศจะมีกลไกดูแลผู้ผลิตไฟฟ้าให้มีการผลิต
ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยระเบียบรอบแรกจะใช้วิธีคิดค่าปรับกรณีที่ไม่ผ่านเงื่อนไขสัดส่วน  
ของพลังงานความร้อนที่จะน าไปใช้ในกระบวนการอุณหภาพ (Thermal Process) นอกจากการผลิตไฟฟ้า 
ต่อการผลิตไฟฟ้าทั้งหมด และ/หรือเงื่อนไขประสิทธิภาพตามที่ระเบียบก าหนด ส่วนระเบียบรอบปี ๒๕๕๐ 
และ ๒๕๕๓ ใช้กลไกการตรวจวัดดัชนีที่ใช้ชี้วัดความสามารถในการใช้พลังงานปฐมภูมิในกระบวนการ
ผลิตพลังงานไฟฟ้าและพลังงานความร้อนร่วมกันหรือค่า PES หากผู้ผลิตไฟฟ้าตรวจวัดค่า PES ผ่านเกณฑ์    
จึงจะได้รับค่าไฟฟ้าเพ่ิมเติมในส่วนนี้ และการรับซื้อไฟฟ้าแบบ Replacementก็มีการดูแลเช่นกัน     
โดยจะต้องแสดงหลักฐานลูกค้าไอน้ า หากไม่มีจะถูกคิดค่าปรับ ทั้งนี้ ค่าปรับจะน าไปใช้ลดค่าไฟฟ้าผ่านค่า Ft 

๒.๘.๓ กำรรับซื้อไฟฟ้ำจำกโรงไฟฟ้ำ VSPP 
   การรับซื้อไฟฟ้าประเภท VSPP เป็นการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมนุเวยีน (Renewable 

Energy : RE) เป็นแบบ Non–Firm ขนาดไม่เกิน ๑๐ เมกะวัตต์ อายุสัญญาเดิม ๑ ปี ต่ออายุสัญญา    
โดยอัตโนมัติ ต่อมาปรับเป็น ๕ ปี ต่ออายุสัญญาโดยอัตโนมัติ 
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 โครงสร้ำงค่ำรับซื้อไฟฟ้ำจำกโรงไฟฟ้ำ VSPP แบ่งออกเป็น ๒ รูปแบบ ได้แก่ 
ส่วนที่ ๑ Adder เป็นอัตราค่าไฟฟ้าส่วนเพ่ิมจากราคาขายส่งเฉลี่ยและค่า Ft เฉลี่ย Adder ใช้ในช่วง   
การส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนในช่วงแรกระหว่างปี ๒๕๔๐ – ๒๕๕๘  และส่วนที่ ๒ Feed in Tariff (FiTa)         
เป็นอัตราค่าไฟฟ้าคงที่ตลอดอายุโครงการ (๒๐ – ๒๕ ปี) มีการปรับเพ่ิมขึ้นส าหรับกลุ่มที่มีการใช้เชื้อเพลิง  
โดยอัตราค่า FiTa จะไม่เปลี่ยนแปลงตามค่าไฟฟ้าฐาน และค่า Ft ท าให้ราคาชัดเจนและเกิดความเป็นธรรม  

 

 

๒.๙  ต้นทุนกำรผลิต : กำรซื้อไฟฟ้ำจำกต่ำงประเทศ  

การซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศเป็นการด าเนินการตามมาตรา ๑๑(๔) ของพระราชบัญญัติ 
การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.  ๒๕๕๐ และการจัดหาต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ และกรอบนโยบายของรัฐ ปัจจุบัน กกพ.  
ได้ออกระเบียบคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ า 
ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พ.ศ.  ๒๕๖๓ เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์การรับซื้อไฟฟ้า 
จากต่างประเทศตามนโยบายของรัฐ๙ 

การรับซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าทั้งหมด ๒ ประเทศ คือ สัญญาซื้อขายไฟฟ้า
กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศมาเลเซีย นอกจากนี้ ยังมีโครงการขยายความร่วมมือ
ซื้อขายไฟฟ้าระหว่างประเทศ ที่เรียกว่าโครงการซื้อขายไฟฟ้า สปป.ลาว - ไทย - มาเลเซีย  (Lao PDR, 
Thailand, Malaysia - Power Integration Project : LTM – PIP) โดย สปป.ลาว จะขายพลังงานไฟฟ้า        
ให้ประเทศมาเลเซีย โดยใช้ระบบส่งของ กฟผ. เป็นทางผ่านและคิดค่าผ่านสาย (Wheeling Charge)  

๒.๙.๑ สัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำจำกโครงกำรใน สปป.ลำว มีลักษณะการซื้อขาย ๒ แบบ คือ 
 ๑) แบบรัฐต่อรัฐ (Grid to Grid ระหว่ำง สปป.ลำว และ กฟผ.)   

      สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (ฟฟล.) กับ กฟผ. เป็นการแลกเปลี่ยน
พลังงานไฟฟ้าแบบ Non-firm ผ่านการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าที่ระดับแรงดันต่ า (๑๑๕ kV) ด้วยสัญญา  
น้ างึม ๑ (ประกอบด้วยโครงการน้ างึม ๑  น้ าลึก และน้ าเทิน ๒)  และสัญญาเซเสด (ประกอบด้วย
โครงการเซเสด ๑ เซเสด ๒ และห้วยล าพันใหญ่) ซึ่งเป็นการขายพลังงานไฟฟ้าจากส่วนที่เกินความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าใน สปป.ลาว ให้ประเทศไทย  โดยอัตราค่าไฟฟ้าจะแบ่งตามช่วงเวลา Peak / Off-Peak 
ทั้งนี้ สัญญาฉบับปัจจุบันจะสิ้นสุดในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ และให้มีการต่ออายุสัญญาต่อเนื่อง  
คราวละ ๑ ปี โดยราคารับซื้อเป็นแบบ Short Run Marginal Cost 

 
 

                                                 
๙ อ้างอิงจาก 
https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Front/Law/Law.aspx?sectionID=1&CatId=1&SubId=0&muid=24&prid=135  

https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Front/Law/Law.aspx?sectionID=1&CatId=1&SubId=0&muid=24&prid=135
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 ๒) แบบ Independent Power Producer (IPP)  
  ประเทศไทยซื้อพลังงานไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าเอกชน IPP ใน สปป.ลาว ผ่านระบบ

ส่งไฟฟ้าที่ระดับแรงดันสูงที่เชื่อมต่อจากโรงไฟฟ้าโดยตรง รวมปริมาณที่ลงนามสัญญาซื้อขายแล้ว 
๕,๙๓๕ เมกะวัตต์ โดยเป็นโครงการที่จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบแล้ว รวมก าลังผลิต ๕,๔๒๑ เมกะวัตต์       
และโครงการที่ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแล้วและอยู่ระหว่างก่อสร้าง  มีก าหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ     
ในปี ๒๕๖๕ อีก ๕๑๔ เมกะวัตต์ รายละเอียดดังนี้ 

ตำรำงท่ี ๒.๕  สัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำกับสำธำรณรัฐประชำชนลำว (สปป.ลำว) 
โครงกำร จ่ำยไฟฟ้ำเชิงพำณิชย์ ก ำลังผลิตทีจุ่ดซื้อขำย (เมกะวัตต์) 

โครงกำรที่จ่ำยไฟฟ้ำเข้ำระบบแล้ว  
เทิน-หินบุน ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๑ ๒๑๔ 
ห้วยเฮาะ ๓ กันยายน ๒๕๔๒ ๑๒๖ 
น้ าเทิน ๒ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๓ ๙๔๘ 
น้ างึม ๒ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๔ ๕๙๗ 
เทินหินบุน-ส่วนขยาย ๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ๒๒๐ 
หงสาลิกไนต์ หน่วยที่ ๑: ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

หน่วยที่ ๒: ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
หน่วยที่ ๓: ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ 

๔๙๑ 
๔๙๑ 
๔๙๑ 

น้ าเงี้ยบ ๑ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ ๒๖๙ 
ไซยะบุรี ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ ๑,๒๒๐ 
เซเปียน-เซน้ าน้อย ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ๓๕๔ 
โครงกำรที่ลงนำมสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำแล้วและอยู่ระหว่ำงก่อสร้ำง 
น้ าเทิน ๑ มกราคม ๒๕๖๕ ๕๑๔ 

โครงสรำ้งคำ่รับซือ้ไฟฟ้ำของโครงกำรแบบ IPP สปป.ลำว มี ๒ แบบ แยกตามประเภท
โรงไฟฟ้าและเชื้อเพลิง (ตามภาพที่ ๒.๑๑) ได้แก่  

 
ภำพที่ ๒.๑๑ โครงสร้ำงค่ำซื้อไฟฟ้ำของโครงกำรแบบ IPP สปป.ลำว 
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 ๑) โรงไฟฟ้าพลังน้ า  ก าหนดให้ค่าซื้อไฟฟ้ามี เฉพาะค่าพลังงานไฟฟ้าซึ่ งมี
องค์ประกอบของเงินลงทุนของโรงไฟฟ้ารวมอยู่ในค่าพลังงานไฟฟ้าด้วย เพ่ือรับประกันว่าโรงไฟฟ้าจะมี
ปริมาณน้ าเพียงพอในการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า เนื่องจากโรงไฟฟ้าประเภทนี้ การผลิตไฟฟ้า
ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ าที่ไหลเข้าเขื่อน ดังนั้นเพ่ือเป็นการรับประกันความพร้อมที่จะผลิตไฟฟ้าได้ กฟผ.   
จึงจะจ่ายค่าเงินลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าตามค่าพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจริงเท่านั้น โดยอัตราค่าไฟฟ้า 
ของโรงไฟฟ้าพลังน้ าจะแบ่งเป็น ๓ อัตราคือ 

 ๑) Primary Energy คืออัตราค่าไฟฟ้าในช่วง Peak period   
 ๒) Secondary Energy คือค่าไฟฟ้าในช่วง Off Peak Period  
 ๓) โดยจ านวน Peak Period และ Off Peak Period ในวันปกติ รวมกันเท่ากับ 

๒๑.๕ ชั่วโมงต่อวัน และวันอาทิตย์ ถือเป็นวัน Off Peak Period นอกจากเวลาดังกล่าว จะถือเป็น 
Excess Energy ที่เป็นอัตราค่าไฟฟ้าที่ต่ าที่สุด 

 ๒) โรงไฟฟ้าหงสาลิกไนต์ ก าหนดให้ค่าซื้อไฟฟ้าเป็นแบบ IPP ในประเทศ ประกอบด้วย 
ค่าความพร้อมจ่าย (Availability Payment : AP) และค่าพลังงานไฟฟ้า (Energy Payment : EP) 
เหมือนโรงไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ในประเทศ โดยค่า AP จ่ายตามความพร้อมผลิตของโรงไฟฟ้าและค่า EP  
จ่ายตามปริมาณพลังงานไฟฟ้า 

 ๒.๙.๒ สัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำจำกประเทศมำเลเซีย   
   เป็นสัญญาซื้อขายไฟฟ้าผ่าน HVDC โดยเป็นการเน้นเรื่องการช่วยเหลือระบบไฟฟ้า
ระหว่างประเทศ มีการแลกเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าระหว่างกันเพ่ือรักษาระบบส่ง ให้พร้อมใช้งาน
ตลอดเวลา (Energize HVDC) และสามารถซื้อขายไฟฟ้าระหว่างกันได้แบบ Non-Firm โดยมีการแจ้ง
ราคาซื้อขายล่วงหน้ารายเดือน และยืนยันการซื้อขายล่วงหน้ารายวัน  

๒.๑๐  ต้นทุนกำรผลิต : ค่ำใช้จ่ำยตำมนโยบำยภำครัฐ (Policy Expense: PE) 

 จากภาพที่ ๒.๑๒ (ด้านล่าง) แสดงค่าใช้จ่ายตามนโยบายภาครัฐ (Policy Expense : PE) 
ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 ๑) เงินส่วนเพ่ิมจากค่าไฟฟ้าขายส่ง (Adder) ส าหรับการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียน ซึ่งเป็นเงินสนับสนุนเพ่ือจูงใจผู้ประกอบการลงทุนด้านพลังงานทดแทน โดยการรับซื้อ
แบบมี Adder นี้จะเป็นการเพ่ิมราคาให้ผู้ผลิตไฟฟ้าให้คุ้มทุน สร้างรายได้เพ่ิมที่แน่นอนตามระยะเวลา 
ที่สนับสนุนที่ กฟผ. จ่ายให้ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producers : SPPs) และ กฟน. กฟภ. 
จ่ายให้กับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก (Very Small Power Producers : VSPPs)  
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ภำพที่ ๒.๑๒ ค่ำใช้จ่ำยตำมนโยบำยภำครัฐ (Policy Expense : PE)๑๐ 
   

 ๒) ค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้นในการรับซื้อไฟฟ้าของ กฟน. กฟภ. ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
พลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ชุมชนและการผลิตไฟฟ้า 
จากพลังงานแสงอาทิตย์ในรูปแบบ Feed - in Tariff ที่ต่างจากค่าซื้อไฟฟ้าเฉลี่ยจาก กฟผ. 
 ๓) เงินน าส่งเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบ
จากการด าเนินงานของโรงไฟฟ้าของการไฟฟ้า 
 ๔) ค่าใช้จ่ายของการไฟฟ้าตามมาตรา ๙๗(๔) เพ่ือการส่งเสริมการใช้พลังงาน
หมุนเวียนและเทคโนโลยีที่ใช้ในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยในอัตรา 
๐.๐๐๕๐ บาท/หน่วย และตามมาตรา ๙๗(๕) เ พ่ือส่งเสริมสังคมและประชาขนให้มีความรู้ 
ความตระหนักและมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้าในอัตรา ๐.๐๐๒๐ บาท/หน่วย 
 ๕) ค่าใช้จ่ายมาตรการ Demand Response เ พ่ือส่งเสริมการลดการใช้ไฟฟ้า 
ตามหลักเกณฑ์ที่ กกพ. ก าหนด 
 ๖) ค่าใช้จ่ายตามนโยบายอื่นของภาครัฐ เช่น การส่งเสริมการลงทุนในโรงไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ ๔ อ าเภอของจังหวัดสงขลา และการให้ กฟผ.  
รับน้ ามันปาล์มดิบมาผสมกับน้ ามันเตาใช้ปั่นไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้า จังหวัดกระบี่ เป็นต้น 

ตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน มีค่าภาระค่า Adder และ FiT เริ่มตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ 
เป็นต้นมา จนถึงปีสุดท้ายค่าภาระต้นทุนค่าไฟฟ้าดังกล่าวปี  ๒๕๕๐ โรงไฟฟ้าที่ ได้รับ Adder  
(ตามภาพที่ ๒.๑๓) ประกอบด้วย 

๑)  โรงไฟฟ้าประเภทพลังงานแสงอาทิตย์ ในระยะเริ่มต้นได้รับ Adder ที่อัตรา ๘ บาทต่อหน่วย 
เป็นระยะเวลา ๑๐ ปี ตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ และ ปรับลดลงเป็นอัตรา ๖.๕ บาทต่อหน่วย และลดระยะเวลา
เหลือ ๗ ปี ในปี ๒๕๕๖ ส าหรับรายสุดท้ายจะได้รับ Adder สิ้นสุดในเดือนมีนาคม ๒๕๖๙  
                                                 
๑๐ ข้อมูลจากส านักงานคณะกรรมการกิจการพลังงาน 
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๒)  โรงไฟฟ้าประเภทพลังงานลม ได้รับ Adder ที่อัตรา ๓.๕ บาทต่อหน่วย ตั้งแต่         
ปี ๒๕๕๕ เป็นระยะเวลา ๑๐ ปี ส าหรับรายสุดท้ายจะได้รับ Adder สิ้นสุดในเดือนเมษายน ๒๕๗๒ 

๓)  โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะได้รับ Adder อัตรา ๓.๕ บาทต่อหน่วย ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘  
เป็นระยะเวลา ๗ ป ีส าหรับรายสุดท้ายจะได้รับ Adder สิ้นสุดในเดือนเมษายน ๒๕๖๘ 

๔)  โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวลได้รับ Adder อัตรา ๐.๓ บาทต่อหน่วย ตั้งแต่ปี ๒๕๕๖  
เป็นระยะเวลา ๗ ป ีส าหรับรายสุดท้ายจะได้รับ Adder สิ้นสุดในเดือนพฤษภาคม ๒๕๗๐  

 
ภำพที่ ๒.๑๓ ภำระ Adder และ FiTa แยกตำมชนิดเชื้อเพลิงตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ เป็นต้นมำ๑๑ 

 
ภาพที่  ๒.๑๓ แสดงค่าใช้จ่ายตามนโยบายภาครัฐในส่วนของ กฟผ. เป็นค่าใช้จ่าย 

จากการรับซื้อไฟฟ้าจาก SPP ประเภท Non - Firm ที่ได้รับเงินส่วนเพ่ิมค่าซื้อไฟฟ้า ในรูปแบบ Adder 
และ Feed - in Tariff (FiTa)  

นอกจากนี้ ยังมีโรงไฟฟ้าที่ได้รับการสนับสนุนในรูปแบบ FiTa เป็นอัตราคงที่ตลอดอายุ
สัญญา ส าหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ได้รับอัตรา FiTa เท่ากับ ๕.๖๖ บาทต่อหน่วย ส าหรับ 
รายสุดท้ายจะได้รับ FiTa สิ้นสุดในเดือนธันวาคม ๒๕๘๓ และ โรงไฟฟ้า Hybrid Firm ได้รับอัตรา FiTa 
เท่ากับ ๓.๖๖ บาทต่อหน่วยที่มีการปรับค่าเงินในแต่ละปี (โดยในปัจจุบันยังไม่มีการเริ่มซื้อขายไฟฟ้า)  

                                                 
๑๑  ข้อมูลจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
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ค่าใช้จ่ายตามนโยบายภาครัฐเริ่มมีการเก็บข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ และมีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้นทุกปี โดยเพ่ิมขึ้นอย่างก้าวกระโดดตั้งแต่ ปี ๒๕๕๗ โดยคิดเป็นผลกระทบต่อค่าไฟฟ้าในปี ๒๕๖๒ 
เท่ากับ ๓๑.๐๗ สตางค์ต่อหน่วย และประมาณการว่าจะเท่ากับ ๓๒.๖๔ สตางค์ต่อหน่วยในปี ๒๕๖๓ 
หากคิดเป็นจ านวนเงินสะสมจากปี ๒๕๕๐ จนถึง ปี ๒๕๖๓ จะมีมูลค่าเท่ากับ ๓๐๑,๕๕๗ ล้านบาท 
ค่าสะสมในปี ๒๕๕๐ จนถึง ปี ๒๕๖๓ แสดงไว้ดังภาพที่ ๒.๑๔๑๒ 

ภำพที่ ๒.๑๔ ค่ำใช้จ่ำยตำมนโยบำยภำครัฐตั้งแต่ปี ๒๕๕๐๑๓ 
 

  

๒.๑๑  ค่ำระบบส่งไฟฟ้ำ (กฟผ.)  

 
                                                 
๑๒ ปี ๒๕๖๓ เป็นค่าประมาณการ 
๑๓ ข้อมูลจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
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ภำพที่ ๒.๑๕ ระบบส่งไฟฟ้ำ (กฟผ.) 

 
ภำพที่ ๒.๑๖ ค่ำระบบส่งไฟฟ้ำ (กฟผ.) ปี ๒๕๖๒ 

 ภาพที่ ๒.๑๕ และ ภาพที่ ๒.๑๖ เป็นส่วนประกอบในการค านวณอัตราค่าไฟฟ้าขายส่ง     
ซึ่งเป็นอัตราค่าไฟฟ้าที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ขายส่งให้กับ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) 
และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เป็นอัตราเดียวกัน แม้ว่าต้นทุนในการจ าหน่ายให้ กฟน. จะมีต้นทุน  
ที่ต่ ากว่าที่ขายให้ กฟภ. โดยก าหนดเป็นอัตราค่าไฟฟ้าที่แตกต่างกันตามช่วงเวลาของการใช้ (Time of Use 
: TOU) จ าแนกตามระดับแรงดันไฟฟ้า จ าแนกตามกิจการระบบผลิตไฟฟ้าและระบบส่งไฟฟ้า  

ตำรำงท่ี ๒.๖  โครงสร้ำงอัตรำค่ำไฟฟ้ำขำยส่งเดือน พฤศจิกำยน ๒๕๕๘ ถึงปัจจุบัน  
(ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่มและไม่รวมค่ำ Ft)๑๔                                  บาท/หน่วย 

ระดับแรงดันไฟฟ้ำ ค่ำผลิตไฟฟ้ำ ค่ำบริกำรระบบส่ง อัตรำขำยส่งรวม 
Peak Off-Peak Peak Off-Peak Peak Off-Peak 

๒๓๐ กิโลโวลต์ ๓.๑๑๙๒ ๒.๓๓๑๖ ๐.๒๗๓๐  ๓.๓๙๒๒ ๒.๓๓๑๖ 
๖๙-๑๑๕ กิโลโวลต์ ๓.๑๒๘๖ ๒.๓๓๔๑ ๐.๔๙๑๓  ๓.๖๑๙๙ ๒.๓๓๔๑ 
ณ ปลายสายส่ง ๖๙, ๑๑๕ กิโลโวลต์* ๓.๑๙๔๘ ๒.๓๕๕๕ ๐.๘๕๒๘  ๔.๐๔๗๖ ๒.๓๕๕๕ 
๑๑-๓๓ กิโลโวลต์  ๓.๒๐๑๗ ๒.๓๕๖๗ ๑.๐๒๒๖  ๔.๒๒๔๓ ๒.๓๕๖๗ 

                                                 
๑๔ รวมทั้งสถานไีฟฟา้แรงสูง ๑๑๕ : ๑๑๕ และ ๖๙ : ๖๙ กิโลโวลต์ 
   ช่วง Peak : เวลา ๐๙.๐๐ - ๒๒.๐๐ นาฬิกา วันจนัทร์ - วันศุกร ์
   ช่วง Off-Peak : เวลา ๒๒.๐๐ - ๐๙.๐๐ นาฬิกา วันจนัทร์ - วันศุกร ์
   : เวลา ๐๐.๐๐ - ๒๔.๐๐ นาฬิกา วันเสาร์ - วันอาทิตย์ วันแรงงานแห่งชาติ และวันหยุดราชการตามปกติ                        
                          และวันหยุดราชการตามมติคณะรัฐมนตรี (ไม่รวมวันหยุดชดเชยและวนัพืชมงคล) 
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 ตารางที่ ๒.๖ ขยายจากภาพ ๒.๑๖ แสดงโครงสร้างอัตราขายส่งที่เป็นผลรวมของค่าผลิตไฟฟ้า
และค่าบริการระบบส่งที่มีอัตราค่าบริการเฉลี่ยแบบ Weighted ระหว่างช่วงเวลา Peak และ Off - Peak       
ท่ีราคา ๐.๒๕ บาท อัตรานี้จะแตกต่างกันตามระดับแรงดันไฟฟ้า  

๒.๑๒  ค่ำระบบจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ (กฟน. และ กฟภ.)  

 
ภำพที่ ๒.๑๗ ค่ำระบบจ ำหน่ำยไฟฟ้ำของ กฟน. และ กฟภ. 

การค านวณค่าบริการระบบจ าหน่าย ค านวณจากการน ารายได้ค่าไฟฟ้าขายปลีก 
ของการไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่าย ที่เก็บได้จากการขายไฟฟ้าให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภท หักออก ด้วยต้นทุนซื้อไฟฟ้า 
กฟผ. และ VSPP โดยในปี ๒๕๖๒ จะหักเงินเรียกคืนฐานะการเงินของการไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่ายด้วย 
เนื่องจากในปี ๒๕๖๒ มีการน าเงินเรียกคืนฐานะการเงินของการไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่ายมาปรับลดค่าเอฟที (Ft)  
เพ่ือบรรเทาผลกระทบค่าไฟฟ้าแก่ประชาชน (โดยการไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่ายน าส่งเงินเรียกคืนดังกล่าว  
ผ่านอัตราค่าเอฟที (Ft) ขายส่ง) และค่ากองทุนพัฒนาโรงไฟฟ้า ๙๗(๔) และ ๙๗(๕) ค่าระบบจ าหน่ายเสริม 
ปี ๒๕๖๒ เท่ากับ ๐.๕๕ บาท/หน่วยขายปลีก รายละเอียดดังตารางที่ ๒.๗ 

ตำรำงที่ ๒.๗  กำรค ำนวณค่ำบริกำรระบบจ ำหน่ำย ปี ๒๕๖๒ 

ปี ๒๕๖๒ 
หน่วยขายปลีก 
(ล้านหนว่ย) 

ล้านบาท 
บาท/หน่วย
ขายปลีก 

รายได้ค่าไฟฟ้าขายปลกีของการไฟฟ้าฝา่ยจ าหนา่ย    (๑) 

๑๙๑,๗๗๗ 

๖๙๐,๘๘๔ ๓.๖๐ 
ต้นทุนซ้ือไฟฟ้า กฟผ. (หกัเงินเรียกคืนฯ การไฟฟ้าฝา่ยจ าหน่าย)   (๒) = (๓) - (๔) ๕๒๑,๗๕๕ ๒.๗๒ 

ต้นทุนซ้ือไฟฟ้า กฟผ.    (๓) ๕๓๔,๙๖๔ ๒.๗๙ 
เงินเรียกคืนฯ การไฟฟ้าฝา่ยจ าหน่าย    (๔) ๑๓,๙๐๙ ๐.๐๗ 

ต้นทุนซ้ือไฟฟ้า VSPP     (๕) ๖๓,๔๑๖ ๐.๓๓ 
ค่ากองทุนพัฒนาโรงไฟฟา้ ๙๗(๔) และ ๙๗(๕)            (๖) ๑,๒๓๖ ๐.๐๑ 
ค่าบริการระบบจ าหนา่ย (๖) = (๑) - (๒) - (๕) - (๖) ๑๐๕,๑๗๖ ๐.๕๕ 
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๒.๑๓ เงินกองทุนพัฒนำไฟฟ้ำ ตำมมำตรำ ๙๗(๓) ๙๗(๔) และ ๙๗(๕) 
 ๒.๑๓.๑ เงินกองทุนพัฒนำไฟฟ้ำตำมมำตรำ ๙๗ (๓) 

 เงินกองทุนในพ้ืนที่ประกาศ เป็นเงินได้ที่ กกพ. เรียกเก็บจากผู้รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการไฟฟ้าตามมติของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ในการประชุมเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๒ 
เพื่อน าส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าโดยเรียกเก็บจาก 

 ๑) ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้ารายใหม่ หมายถึง ผู้รับใบอนุญาตฯ 
ที่ได้รับใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือการตั้งโรงงานตั้งแต่วันที่ระเบียบ กกพ. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขการน าส่งเงินและการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้ามีผลบังคับใช้เป็นต้นไปน าส่งเงิน         
เข้ากองทุน ดังนี้ ช่วงระหว่ำงกำรก่อสร้ำง (นับตั้งแต่วันที่เริ่มด าเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าตามสัญญา
ว่าจ้างผู้รับเหมาเพ่ือด าเนินการก่อสร้าง จนถึงวันที่เริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (Commercial 
Operation Date : COD) ให้จ่ายเงินเป็นรายปีตามก าลังการผลิตติดตั้งของโรงไฟฟ้าในอัตรา ๕๐,๐๐๐ บาท     
/เมกะวัตต์/ปี  

 โดยในปีแรกให้จ่ายภายใน ๕ วันท าการ นับจากวันที่เริ่มด าเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้า 
ส าหรับปีถัดปีถัดไปให้จ่ายภายใน ๕ วันท าการแรกของปี ช่วงระหว่ำงกำรผลิตไฟฟ้ำ (นับตั้งแต่วันที่เริ่ม 
COD เป็นต้นไป) ให้จ่ายเงินเข้ากองทุนเป็นรายเดือนตามปริมาณการผลิตพลังงานไฟฟ้าตามชนิด 
ของเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า โดยจ าแนกตามชนิดของเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า 

 ๒) ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้ารายปัจจุบัน หมายถึง ผู้รับใบอนุญาตฯ  
ที่ได้รับใบอนุญาตในการปลูกสร้างอาคารหรือการตั้งโรงงานก่อนวันที่ระเบียบ กกพ. ดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 
ก าหนดให้จ่ายเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าเฉพาะช่วงระหว่างการผลิตไฟฟ้าเท่านั้น  

 ๓) ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจ าหน่ายไฟฟ้าน าส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
เป็นรายเดือน โดยหักจากอัตราค่าบริการ ตามอัตราที่ กกพ. ประกาศก าหนด  

ตำรำงที่ ๒.๘  เงินที่จ่ำยเข้ำกองทุนเป็นรำยเดือนตำมปริมำณกำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำตำมชนิดของเชื้อเพลิงที่ใช้๑๕ 

 

                                                 
๑๕ ข้อมูลจากส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 

http://www.erc.or.th/ERCWeb2/Front/StaticPage/StaticPage.aspx?p=18
http://www.erc.or.th/ERCWeb2/Front/StaticPage/StaticPage.aspx?p=18
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ทั้งนี้ ปริมาณเงินที่น าส่งเข้ากองทุนจะต้องสอดคล้องกับการด าเนินงานของผู้รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้ามีวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาหรือฟ้ืนฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบ 
จากการด าเนินงานของโรงไฟฟ้าที่ให้บริการ  

โดยส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (สกพ.) จะจัดสรรให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
ในพ้ืนที่ประกาศใช้จ่ายเพ่ือการพัฒนาหรือฟ้ืนฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบ จากการด าเนินงาน  
ของโรงไฟฟ้าตามมาตรา ๙๗(๓) โดยแยกเป็นรายบัญชีตามโรงไฟฟ้า และให้ต่อท้ายด้วยชื่อของโรงไฟฟ้า 
หรือชื่อต าบล หรือชื่ออ าเภอหรือชื่อจังหวัดที่โรงไฟฟ้าตั้งอยู่ 

ภำพที่ ๒.๑๘ กำรบริหำรกองทุนพัฒนำไฟฟ้ำ ตำมมำตรำ ๙๗(๓)            ภำพที่ ๒.๑๙ เงินกองทุนพัฒนำไฟฟ้ำ ตำมมำตรำ ๙๗(๓) 

๒.๑๓.๒ เงินกองทุนพัฒนำไฟฟ้ำตำมมำตรำ ๙๗(๔)    
 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ ก าหนดวัตถุประสงค์การใช้จ่าย

เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตามมาตรา ๙๗(๔) เพื่อการเพ่ือส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยี
ที่ ใช้ ในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมน้อย ตามกรอบนโยบาย ของ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) โดย กพช. ได้มีนโยบายที่เกี่ยวข้อง จ านวน ๒ ครั้ง ได้แก่  

 ๑) วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๒ เห็นชอบข้อเสนอนโยบายการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
ตามมาตรา ๙๗(๔) ใช้จ่ายเพ่ือการศึกษาและวิจัย รวมทั้งส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและ
เทคโนโลยีที่ใช้ในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย 

 ๒) วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔ เห็นชอบเงินน าส่งเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา ๙๗(๓) 
และ ๙๗(๔) จากผู้รับใบอนุญาตจ าหน่ายไฟฟ้าในอัตรา ๐.๕ สตางค์ต่อหน่วยจ าหน่าย 
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ภำพที่ ๒.๒๐ เงินกองทุนพัฒนำไฟฟ้ำ ตำมมำตรำ ๙๗(๔) 

๒.๑๓.๓ เงินกองทุนพัฒนำไฟฟ้ำ ตำมมำตรำ ๙๗(๕)  
 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพ่ือการส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก 
และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า จัดเก็บในอัตรา ๐.๒ สตางค์ต่อหน่วยจ าหน่าย 

๒.๑๔  กำรจัดกำรและกำรก ำกับดูแลอัตรำค่ำไฟฟ้ำ 
ในอดีตค่าไฟฟ้ามี เพียงส่วนเดียว เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายควบคุมราคาน้ ามัน 

ท าให้ระดับราคาเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก แต่เมื่อรัฐบาลตัดสินใจประกาศ
ลอยตัวราคาน้ ามันในเดือนมิถนุายน ๒๕๓๔ ราคาเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าก็เริ่มมีการผันแปรตาม
ราคาตลาด คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้ปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าของประเทศเป็น ๒ ส่วน คือ ค่าไฟฟ้าฐาน
และค่าไฟฟ้าผันแปรหรือค่าเอฟที (Ft) โดยเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๓๔ มาจนถึงปัจจุบัน           
ทั้งนี้เพ่ือให้เป็นกลไกในการปรับราคาค่าไฟฟ้าให้เคลื่อนไหวตามค่าใช้จ่ายในส่วนที่อยู่นอกการควบคุม
ของการไฟฟ้า 

โครงสร้างกิจการไฟฟ้าของประเทศในปัจจุบันเป็นแบบ Enhanced Single Buyer (ESB) 
และโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทยในปัจจุบันจึงอาศัยหลักการสะท้อนต้นทุนของระบบไฟฟ้า
และการบริหารจัดการในกิจการไฟฟ้า ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การผลิตไฟฟ้าที่จะส่งไฟฟ้าผ่านระบบส่ง  
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และระบบจ าหน่ายไฟฟ้าไปยังผู้ใช้ไฟฟ้า โดยผู้ใช้ไฟฟ้าจะจ่ายค่าไฟฟ้าในอัตราค่าไฟฟ้าขายปลีก       
ตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าและการไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่ายจะจ่ายค่าไฟฟ้าในอัตราค่าไฟฟ้าขายส่งให้แก่การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ตามโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าทั้งค่าไฟฟ้าฐานและค่าเอฟที ( Ft)        
ซึ่งทั้งหมดอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน  

 
ภำพที่ ๒.๒๑ หลักเกณฑ์และสมมุติฐำนในกำรก ำหนดโครงสร้ำงค่ำไฟฟ้ำตั้งแต่พฤศจิกำยน ๒๕๕๘๑๖ 

ในการก าหนดอัตราค่าไฟฟ้านั้นการพิจารณาผลตอบแทนการลงทุนของการไฟฟ้า 
ตามภาพที่ ๒.๒๑ จะต้องพิจารณาภายใต้เงื่อนไขกรอบค่าใช้จ่ายการด าเนินงานของการไฟฟ้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยให้ทบทวนหลักเกณฑ์การปรับปรุงประสิทธิภาพที่ใช้อยู่ในปัจจุบันหรือเพ่ิมเติม
มาตรการจูงใจต่อการไฟฟ้าในการปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและไม่กระทบ  
ต่อคุณภาพของการให้บริการแก่ผู้ใช้ไฟฟ้า รวมถึงเปิดเผยหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพ  
การด าเนินงานของการไฟฟ้า เพ่ือให้การไฟฟ้าทั้ง ๓ แห่ง มีฐานะการเงินที่สามารถบริหารจัดการทางเงินได้
โดยมีฐานะการเงินเพียงพอต่อการขยายกิจการอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมในระยะยาว ทั้งนี้ มีการก าหนด
หลักเกณฑ์ของการเงิน ชึ่งประกอบด้วย (๑) ผลตอบแทนการลงทุนสะท้อนต้นทุนการเงินของทั้ง ๓ การไฟฟ้า 
(Return On Invested Capital: ROIC) ก าหนดให้ไม่เกินค่า WACC กล่าวคือ กฟผ.ประกอบด้าย กิจการการ
ผลิตเท่ากับ ๕.๘๕ เปอร์เซ็นต์ กิจการส่งเท่ากับ ๕.๕๑ เปอร์เซ็นต์ และกิจการจ าหน่ายทั้ง กฟน.         
และ กฟภ. เท่ากับ ๔.๗ เปอร์เซ็นต์ ๒) อัตราส่วนรายได้สุทธิต่อการช าระหนี้ (Debit Service Converge 
Ratio : DSCR) ไม่น้อยกว่า ๑.๕ เท่า (๓) อัตราส่วนหนี้สินต่อการสร้างทุน (Debit/Equity Ratio: D/E) 

                                                 
๑๖ ข้อมูลจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
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ไม่เกิน ๑.๕ เท่า และ (๔) อัตราส่วนการลงทุนจากเงินได้ (Self – Financing Ratio: SFR) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๒๕ รวมถึงยังมีการควบคุมค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพและควบคุม             
การบริหารงานด้านเทคนิค คือ ควบคุมการสูญเสีย (Loss) ของการส่งกระแสไฟฟ้าไว้ดังนี้ กฟผ. ไม่เกิน 
ร้อยละ ๒.๓๒ กฟน. ไม่เกินร้อยละ ๓.๕ และ กฟภ. ไม่เกินร้อยละ ๕.๑๘ นอกจากนี้ ยังมีการติดตาม
การลงทุนของการไฟฟ้าโดยก าหนดให้มีบทปรับการลงทุนของการไฟฟ้าที่ไม่เป็นไปตามแผนการลงทุน  
ที่ใช้ในการก าหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าหรือการลงทุนในโครงการที่ไม่มีความจ าเป็นหรือไม่มี
ประสิทธิภาพ (Crawl Back) และมีการประเมินบทปรับการลงทุนของการไฟฟ้าหลังจากสิ้นปีบัญชี    
เป็นประจ าทุกปีอีกด้วย 

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ฯ ข้อ ๖ การอุดหนุนค่าไฟฟ้าส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้าด้อยโอกาส (ไฟฟ้าฟรี 
๕๐ หน่วย) ได้แก้ไขปรับปรุงตามประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง การทบทวนอัตราค่าไฟฟ้า      
ตามหลักเกณฑ์การก าหนดอัตราค่าไฟฟ้าปี ๒๕๕๘ เมื่อพฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

 หน้ำที่ของคณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน 
 ๒.๑๔.๑ ก ำกับกำรลงทุนของกำรไฟฟ้ำ  
  กกพ. ท าหน้าที่ก ากับดูแลการลงทุนของ ๓ การไฟฟ้า ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
ก าลังผลิตไฟฟ้า (PDP) ส าหรับ กฟผ. และแผนการลงทุนระบบจ าหน่ายของ กฟน. และ กฟภ. โดยจะสอดคล้อง
กับแผน PDP ซึ่งการลงทุนนั้นจะใช้ในการคิดอัตราค่าไฟฟ้าในแต่ละช่วงเวลา 
 ๒.๑๔.๒ ก ำหนดกลไกกำรก ำกับดูแลอัตรำค่ำไฟฟ้ำให้สะท้อนต้นทุนอย่ำงเหมำะสม 

 การก ากับดูแล กกพ. จะตรวจสอบและก ากับฐานะการเงินของการไฟฟ้า รวมถึง      
การเรียกคืนผลตอบแทนที่เกินเกณฑ์ และเรียกคืนเงินลงทุนที่ช้ากว่าแผน 

 นอกจากนี้ยังตรวจสอบและวิเคราะห์สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชนิดต่าง ๆ   
ในการผลิตไฟฟ้า (Fuel mix) พร้อมอาจเสนอมาตรการเพ่ือลดภาระต้นทุนในระบบผลิตและส่งจ าหน่ายไฟฟ้า 
เป็นต้น ที่มีผลต่อการค านวณอัตราค่าไฟฟ้าอย่างสม่ าเสมอ โดย กกพ. จะพิจารณาครอบคลุมถึง
ประสิทธิภาพในการบริหารการใช้เชื้อเพลิงและการประมาณการความต้องการใช้ไฟฟ้า เป็นต้น รวมทั้ง
ก าหนดสมมติฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการค านวณอัตราค่าไฟฟ้าอัตโนมัติทุก ๔ เดือน ตามภาพที่ ๒.๒๒ 
(ด้านล่าง) ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ใช้ไฟฟ้าและค านึงถึงผลตอบแทนที่เหมาะสมของการลงทุน 
ของผู้ประกอบการผลิตไฟฟ้าด้วย  
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ภำพที่ ๒.๒๒ กลไกกำรปรับอัตรำค่ำไฟฟ้ำฐำนและค่ำเอฟที (Ft)  

 กำรปรับค่ำไฟฟ้ำฐำน 
 ค่าไฟฟ้าส่วนที่ ๑ หรือ ค่าไฟฟ้าฐาน เป็นค่าไฟฟ้าที่สะท้อนรายจ่ายของการไฟฟ้า 
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)           
ตามรอบของการท าค่าไฟฟ้าฐานโดยปกติจะมีช่วงเวลาระหว่างสองถึงห้าปี ซึ่งเป็นการลงทุนเพ่ือรองรับความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าในอนาคตของประเทศ ตามแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศในช่วง ๒๐ ปี
ข้างหน้าประกอบด้วยรายจ่ายของการไฟฟ้า ๓ ส่วนใหญ่ ๆ ได้แก่ ๑) ต้นทุนทางการเงินที่การไฟฟ้าใช้          
ในการก่อสร้างขยายระบบผลิต ระบบส่งและระบบจ าหน่ายในอนาคต ๒) ต้นทุนในการด าเนินงาน      
เช่น ค่าใช้จ่ายด าเนินงานและบ ารุงรักษาระบบผลิต ระบบส่งและระบบจ าหน่าย ค่าบริหารจัดการ      
ตลอดจนผลตอบแทนการลงทุน และ ๓) ต้นทุนค่าเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้า 
 กำรปรับค่ำไฟฟ้ำผันแปรหรือ “ค่ำเอฟที (Ft)” 
 ค่าไฟฟ้าส่วนที่ ๒ หรือ “ ค่าเอฟที (Ft)” ค าว่า  ค่าเอฟที (Ft) เดิมหมายถึง ค่าใช้จ่าย
เชื้อเพลิง (Fuel) ที่แปรผันไปตามเวลา (Adjustment time) ในที่นี้ หมายถึง ค่าไฟฟ้าที่สะท้อนค่าใช้จ่าย 
ในส่วนของค่าเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงเพ่ิมหรือลดจากค่าใช้จ่ายตามค่าไฟฟ้าฐาน 
 โดยปกติ อัตราค่าไฟฟ้าฐานและค่าเอฟที (Ft) จะประกาศล่วงหน้าก่อนเรียกเก็บจริง    
เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมสะดวกในการคิดต้นทุนสินค้า ในกรณีที่ต้นทุนค่าไฟฟ้าเบี่ยงเบนไปจากทีก่ าหนด
ไว้ในอัตราค่าไฟฟ้า เช่น อัตราแลกเปลี่ยนปรับเพ่ิมขึ้นตามกลไกตลาด การลงทุนต่ ากว่าแผน กกพ.  
จะท าหน้าที่ตรวจสอบ ก ากับดูแล และการเรียกคืนรายได้ส่วนต่างเพ่ือกลับคืนแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าในรูปแบบ
เงินบริหารเพ่ือการรักษาเสถียรภาพของ ค่าเอฟที (Ft) นอกจากกลไกการเรียกคืนรายได้ส่วนต่างแล้ว 
กกพ. ยังมีอีกหลายเครื่องมือในการก ากับดูแลและประกอบการก ากับดูแลอัตราค่าไฟฟ้า ประกอบด้วย 
กลไกการชดเชยรายได้ การก ากับประสิทธิภาพ การก ากับการสั่งจ่ายไฟฟ้า การก ากับมาตรฐานวิศวกรรม
และมาตรฐานคุณภาพบริการ เป็นต้น 

 



รายงานการพิจารณาศึกษา “แนวทางการปรับปรุงและจัดท านโยบายอัตราค่าไฟฟ้า”               | ๔๑ 

คณะกรรมาธิการการพลังงาน  วุฒิสภา 

ตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ การพิจารณาก าหนดค่าเอฟที (Ft) เป็นอ านาจของคณะกรรมการก ากับ
กิจการพลังงาน (กกพ.) ตามมาตรา ๖๔ ถึงมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน  
พ.ศ. ๒๕๕๐๑๗ โดยคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการก ากับดูแลอัตรา  
ค่าพลังงานและค่าบริการ เพ่ือท าหน้าที่กลั่นกรองความถูกต้องของการค านวณ ค่าเอฟที (Ft) ให้เป็นไป
ตามสูตรการค านวณที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ แล้วน าเสนอคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานพิจารณา
ประกาศอนุมัติ  

 
ภำพที่ ๒.๒๓ ขั้นตอนกำรพิจำรณำค่ำเอฟที (Ft) 

ภาพที่ ๒.๒๓ แสดงขั้นตอนการพิจารณา ค่าเอฟที (Ft) ผู้ประกอบกิจการพลังงาน
ประกอบด้วย กฟผ. กฟภ. กฟน. และ ปตท. จะจัดท าข้อมูลประกอบการจัดท าประมาณการค่า Ft 
(หน่วยผลิตและซื้อไฟฟ้า ค่าเชื้อเพลิง ค่าซื้อไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายตามนโยบายของรัฐ และ ประมาณการราคา
เชื้อเพลิง เป็นต้น) เพื่อเสนอคณะอนุกรรมการก ากับดูแลอัตราค่าพลังงานและค่าบริการ ซึ่งประกอบดว้ย 
ผู้แทนจากภาครัฐ อาทิเช่น คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ .) ส านักงานนโยบายและ 
แผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร .) และผู้แทนผู้ใช้ไฟฟ้า อาทิเช่น 
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ .) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้า 
แห่งประเทศไทย พิจารณากลั่นกรองความถูกต้องของการน าค่าใช้จ่ายส่วนที่เปลี่ยนแปลงนั้นมาค านวณ
ในสูตรค่าเอฟที (Ft) จากนั้นจึงน าเสนอ กกพ. พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วประกาศรับฟังความคิดเห็น
จากประชาชนเป็นเวลา ๕ - ๑๐ วัน จากนั้นคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานจึงประกาศค่าเอฟที (Ft) 
ดังกล่าวเพื่อให้การไฟฟ้าใช้เรียกเก็บจากประชาชนคราวละ ๔ เดือน  
                                                 
๑๗ อ้างอิงจาก
https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Front/StaticPage/StaticPage.aspx?p=158&Tag=%E0%B8%9E.%E0%B8%A3.
%E0%B8%9A.%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81
%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%20%E0%B8%
9E.%E0%B8%A8.%20%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%95%E0%B9%90&muid=24&prid=25  

https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Front/StaticPage/StaticPage.aspx?p=158&Tag=%E0%B8%9E.%E0%B8%A3.%E0%B8%9A.%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%20%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.%20%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%95%E0%B9%90&muid=24&prid=25
https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Front/StaticPage/StaticPage.aspx?p=158&Tag=%E0%B8%9E.%E0%B8%A3.%E0%B8%9A.%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%20%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.%20%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%95%E0%B9%90&muid=24&prid=25
https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Front/StaticPage/StaticPage.aspx?p=158&Tag=%E0%B8%9E.%E0%B8%A3.%E0%B8%9A.%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%20%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.%20%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%95%E0%B9%90&muid=24&prid=25
https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Front/StaticPage/StaticPage.aspx?p=158&Tag=%E0%B8%9E.%E0%B8%A3.%E0%B8%9A.%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%20%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.%20%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%95%E0%B9%90&muid=24&prid=25
https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Front/StaticPage/StaticPage.aspx?p=158&Tag=%E0%B8%9E.%E0%B8%A3.%E0%B8%9A.%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%20%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.%20%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%95%E0%B9%90&muid=24&prid=25
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 ๒.๑๔.๓ กำรก ำกับประสิทธิภำพ นอกจากการก ากับดูแลอัตราค่าไฟฟ้าฐานและค่าไฟฟ้า Ft 
ตามข้อ ๒.๑๓.๒ ข้างต้นแล้ว ภายใต้โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าตามนโยบายของรัฐนั้นเป็นอ านาจหน้าที่ 
ตามมาตรา ๖๕ (๒) และ ๖๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ ก าหนดให้        
กกพ. ก ากับการเปลีย่นแปลงเดินเครื่องและการสั่งจ่ายไฟฟ้าของศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า (System Operator 
: SO) รวมทั้งมาตรฐานวิศกรรมและมาตรฐานคุณภาพอีกด้วย ดังนี้ 

กำรก ำกับกำรสั่งจ่ำยไฟฟ้ำ 
ศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า (System Operator : SO) เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ 

วางแผนควบคุมการผลิตและส่งพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพ่ือให้ระบบไฟฟ้าของประเทศไทย 
มีความมั่นคง เชื่อถือได้และมีคุณภาพด้วยต้นทุนที่เหมาะสม โดยค านึงถึงสิ่งแวดล้อม ตลอดจนปฏิบัติ  
กับผู้ผลิตไฟฟ้าทุกรายอย่างเท่าเทียมกันตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า และกติกาการใช้ระบบโครงข่าย (Grid Code) 
ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้  

การรักษาความมั่นคงระบบไฟฟ้าให้มีระดับความมั่นคงเชื่อถือได้เพียงพอนั้นระบบ
ไฟฟ้าจ าเป็นต้องมีก าลังผลิตไฟฟ้าส ารอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๕ กล่าวคือ มีโรงไฟฟ้าเพียงพอที่จะรองรับ
ความต้องการไฟฟ้าของประเทศที่เพ่ิมขึ้นอย่างเหมาะสม ด้วยเหตุที่ก าลังผลิตไฟฟ้ามีปริมาณมากกว่า
ความต้องการไฟฟ้า อีกทั้งเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าและเชื้อเพลิงที่แตกต่างกันจะส่งผลให้มีต้นทุนการ
ผลิตไฟฟ้าที่แตกต่างกันด้วย การเลือกเดินเครื่องโรงไฟฟ้าหรือการสั่งจ่ายไฟฟ้าจึงเป็นปัจจัยส าคัญที่
ส่งผลโดยตรงอย่างมีนัยต่อต้นทุนค่าไฟฟ้า  

การสั่งการเดินเครื่องตามข้อกฎหมายหรือนโยบายของรัฐ หมายถึง กรณีการเดินเครื่อง
โรงไฟฟ้าตามที่กฎหมายก าหนดหรือตามนโยบายของรัฐ เช่น การสั่งการเดินเครื่องเพ่ือให้การปล่อยมลพิษ
เป็นไปตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม การรับซื้อน้ ามนัปาล์มเพ่ือใช้เปน็เชื้อเพลิงส าหรับการผลิตไฟฟ้า เป็นต้น  

หลักการเดินเครื่องในปัจจุบัน อาจจ าแนกได้เป็น ๓ ประเภท ดังนี้ 
๑) Must Run : Must Run หมายถึง การสั่งการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าเพ่ือรองรับ 

ความมั่นคงระบบไฟฟ้า ซึ่งหากไม่เดินเครื่องโรงไฟฟ้าเหล่านี้แล้วระบบไฟฟ้าจะมีความมั่นคงลดลง 
หากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นอาจน าไปสู่ไฟฟ้าดับได้ 

๒) Must Take : Must Take หมายถึง การสั่งการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าที่ต้องรับ
ซื้อไฟฟ้าขั้นต่ าตามสัญญา หมายรวมทั้งสัญญารับซื้อไฟฟ้า (Power Purchase Agreement: PPA)  
เช่น ข้อก าหนดในสัญญา PPA ส าหรับผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก ประเภท SPP Firm & SPP non-firm 
และสัญญาด้านเชื้อเพลิง ได้แก่ สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น ซึ่งหากไม่เดินเครื่องโรงไฟฟ้า
เหล่านี้แล้วจะน าไปสู่การจ่ายเงินค่าซื้อไฟฟ้าหรือซื้อก๊าซธรรมชาติขั้นต่ าโดยไม่ได้รับพลังงานไฟฟ้า 

๓) Merit Order : Merit Order หมายถึง หลักการสั่งการเดินเครื่องโรงไฟฟ้า  
โดยเริ่มจากสั่งเดินเครื่องโรงไฟฟ้าที่มีต้นทุนการผลิตส่วนเพ่ิมต่ าสุด (Minimum incremental cost) 
ตามล าดับตามปริมาณความต้องการไฟฟ้าขณะนั้น ๆ ทั้งนี้ การสั่งจ่ายในกลุ่ม Merit order จะพิจารณา   
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ในส่วนที่เหลือจากการสั่งเดินเครื่องโรงไฟฟ้าในสองส่วนแรก คือ Must Run และ Must Take          
ทั้งนี้หลักการ Merit Order เป็นหลักการเพื่อให้ต้นทุนภาพการผลิตไฟฟ้าในภาพรวมต่ าที่สุด 

การสั่งการเดินกรณีเหตุฉุกเฉิน หมายถึง กรณีเกิด เหตุการณ์หรือสถานการณ์       
ที่เป็นไปโดยปัจจุบันทันด่วนโดยไม่คาดคิดหรือคาดการณ์ล่วงหน้า เช่น เหตุขัดข้องจากระบบผลิตไฟฟ้า 
ระบบส่งไฟฟ้า ระบบจ าหน่ายไฟฟ้า อันเป็นเหตุให้ไม่สามารถควบคุมระบบไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพปกติได้ 
รวมทั้งอาจก่อให้เกิดการสูญเสียเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าเป็นวงกว้างหรือท าให้เกิดความเสียหาย  
อย่างรุนแรง หรือเหตุที่อาจท าให้เกิดอันตรายต่อบุคคล ทรัพย์สิน หรือเกิดไฟฟ้าดับเป็นบริ เวณกว้าง 
ทั้งนี้ ให้รวมถึงกรณีอุบัติเหตุ เหตุสุดวิสัย ภัยธรรมชาติโดยต้องด าเนินการแก้ไขสถานการณ์อย่างเร่งด่วน 
การสั่งการเดินเครื่องจะด าเนินการตามสถานการณ์ตามแนวทางของแผนรองรับเหตุฉุกเฉิน 

กำรก ำกับดูแลกำรสั่งจ่ำยไฟฟ้ำของศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้ำ (System Operator: SO)  
เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา ๘๗ ๘๘ และ ๙๗(๒) แห่งพระราชบัญญัติการประกอบ

กิจการพลังงาน พ.ศ.๒๕๕๐ โดยในปัจจุบัน กกพ. ได้ก าหนดเกณฑ์การก ากับดูแลการสั่งจ่ายไฟฟ้า      
ของ SO เป็นหนึ่งในเงื่อนไขท้ายใบอนุญาตให้แก่ผู้รับใบอนุญาตที่มีศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า โดยเกณฑ์
ก าหนดให้ SO ต้องจัดส่งรายงานวิเคราะห์ข้อมูล Dispatching factor๑๘  เป็นรายเดือนเสนอต่อ กกพ. 
เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของผลการสั่งจ่ายไฟฟ้าของ SO บนหลักการที่ให้ต้นทุนการด าเนินการ   
ต่ าที่สุด (Minimum Operating Cost) กล่าวคือ SO ต้องสั่งจ่ายไฟฟ้าตามหลักการ Merit Order 
เท่านั้น เว้นแต่มีความจ าเป็นต้องสั่งการเดินเครื่องตามข้อกฎหมาย หรือ Must Run หรือ Must Take  

กำรก ำกับมำตรฐำนวิศวกรรมและมำตรฐำนคุณภำพบริกำร  
ตามมาตรา ๗๒ ๗๓ ๘๑ ๘๖ ๘๗ ๘๘ และ ๘๙ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบ

กิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ กกพ. มีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดมาตรฐานเพ่ือให้ผู้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการพลังงานตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.  ๒๕๕๐ ปฏิบัติตาม 
ทั้งนี้ การไฟฟ้าทั้งสามแห่งอาจพิจารณาก าหนดมาตรฐานเพ่ิมเติมในรายละเอียดภายใต้ขอบเขตอ านาจ
ตามที่กฎหมายก าหนด แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับมาตรฐานที่ กกพ. ก าหนด๑๙ 

 
 

                                                 
๑๘  Dispatching factor (D.F.) หมายถึง ร้อยละการใช้ประโยชน์บนความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าใช้อธิบายถึงสาเหตุ 
การไม่สามารถสั่งจ่ายไฟฟ้าตามหลักการ Merit order เพื่อน าไปสู่ข้อเสนอแนะการปรับปรุงระบบไฟฟ้า หรือ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการจัดหาไฟฟ้าของประเทศ 
๑๙  มาตรา ๑๔๗ บรรดาอ านาจ สิทธิและประโยชน์ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง  
และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีอยู่ตามกฎหมายว่าด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กฎหมายว่าด้วยการไฟฟ้า
นครหลวง และกฎหมายว่าด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ยังคงมีอยู่ต่อไปเท่าที่ไม่ขั ดหรือแย้งต่อพระราชบัญญัติ 
การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.๒๕๕๐ 



รายงานการพิจารณาศึกษา “แนวทางการปรับปรุงและจัดท านโยบายอัตราค่าไฟฟ้า”               | ๔๔ 

คณะกรรมาธิการการพลังงาน  วุฒิสภา 

๒.๑๔.๔ กลไกกำรบริหำรจัดกำรกำรชดเชยรำยได้ตำมนโยบำยภำครัฐ ตามที่ภาค
นโยบายได้ก าหนดให้ใช้อัตราค่าไฟฟ้าเท่ากันทั้งประเทศ (Uniform Tariff) เพ่ือดูแลผู้ใช้ไฟฟ้าที่ด้อย
โอกาสที่อยู่ในพื้นที่เขตชนบทห่างไกลให้มีโอกาสในการใช้ไฟฟ้าในอัตราเดียวกับผู้ใช้ไฟฟ้าในพ้ืนที่ชุมชน
หนาแน่นที่มีต้นทุนค่าไฟฟ้าเฉลี่ยต่ ากว่า เพ่ือกระจายความเจริญตามนโยบายของประเทศ ดังนั้น       
จึงก าหนดให้มีกลไกชดเชยรายได้ระหว่างการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 
ตามต้นทุนค่าระบบจ าหน่ายที่ไม่เท่ากัน ทั้งนี้การด าเนินการชดเชยรายได้จะอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ กกพ. 

๒.๑๔.๕ เผยแพร่กำรค ำนวณค่ำไฟฟ้ำผันแปร (Ft) กกพ. ก าหนดให้มีการประกาศรับฟัง
ความคิดเห็นค่าไฟฟ้า Ft ทุก ๆ ๔ เดือน ผ่านหน้าเว็บไซต์ของส านักงาน กกพ. จากประชาชน           
เป็นระยะเวลา ๕ – ๑๐ วัน เพื่อรับฟังความคิดเห็นประกอบการพิจรณาค่า Ft ในแต่ละงวด 
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บทที่ ๓ 
ปัญหำและอุปสรรคโครงสร้ำงอัตรำค่ำไฟฟ้ำในปัจจุบัน 

จากการพิจารณารวบรวมประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามกรอบวัตถุประสงค์ของการศึกษา
ตามบทที่ ๒ ได้แก่ การศึกษาโครงสร้างกิจการไฟฟ้า กลไกตลาด ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทย 
โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าและปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่ออัตราค่าไฟฟ้า ตลอดจนถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับระบบพลังงานไฟฟ้า รวมถึงการที่คณะอนุกรรมาธิการ 
ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมา ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ และนักวิชาการจากสถาบันการศึกษามาให้ข้อมูล
เพ่ิมเติม รวมทั้งคณะกรรมาธิการได้วิเคราะห์ข้อมูลและสถานการณ์ต่าง ๆ อาจสรุปปัจจัยที่มีผลโดยตรง                    
ต่อการก าหนดอัตราค่าไฟฟ้าฐานและค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft) ให้เหมาะสมและเป็นธรรมแก่ทั้งผู้ให้บริการ
จัดหาไฟฟ้าและผู้ใช้ไฟฟ้า ดังนี้ 

๓.๑) ปัจจัยที่ ๑ : ประเภทของผู้ใช้ไฟฟ้า และอัตราค่าไฟฟ้าในปัจจุบัน 
๓.๒) ปัจจัยที่ ๒ : ปัจจัยเกี่ยวกับระบบการผลิต (Generation) :  

- ค่าเชื้อเพลิง (กฟผ.)  
- การซื้อไฟฟ้าจากเอกชนในประเทศ  
- การซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศ  
- ค่าใช้จ่ายตามนโยบายภาครัฐ (Policy Expense: PE) 

๓.๓) ปัจจัยที่ ๓ : ปัจจัยเกี่ยวกับระบบส่งไฟฟ้า (Transmission) และระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 
(Distribution)  

๓.๔) ปัจจัยที่  ๔ :  ประสิทธิภาพของการบริหารเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า (Power 
Development Fund: PDF) ตามมาตรา ๙๗ (๓) ๙๗ (๔) และ ๙๗ (๕) 

๓.๕) ปัจจัยที่ ๕ :  ประสิทธภิาพในการจัดการและการก ากับดูแลอตัราค่าไฟฟ้า 

โดยมรีายละเอียดแต่ละปัจจยัดังตอ่ไปนี ้

๓.๑  ปัจจัยที่ ๑ : ประเภทของผู้ใช้ไฟฟ้ำและอัตรำค่ำไฟฟ้ำในปัจจุบัน 

 ในปัจจุบัน Disruptive Technology ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้า
และต้นทุนในการจัดหาและผลิตไฟฟ้าของประเทศอย่างมาก ตลอดจนมีการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายต่าง ๆ 
ของรัฐบาล อาทิ แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม
แห่งชาติ และแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย และที่ส าคัญ ผู้ใช้ไฟฟ้าก็มีการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการบริโภคพลังงานไฟฟ้าไปจากเดิมกล่าวคือ จากที่ เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว 
กลายเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้ใช้ไฟฟ้า 
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  จากการพิจารณาหลักการการก าหนดอัตราค่าไฟฟ้า “ให้เป็นธรรมทั้งผู้ผลิต ผู้ให้บริกำร 
และผู้ใช้ไฟฟ้ำ” คณะอนุกรรมาธิการพบว่า  

   

ภำพที่ ๓.๑ กลไกตลำดไฟฟ้ำยุคดิจิทัล : PROSUMER / P๒P 

๑) กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทใหม่ เรียกว่า PROSUMER / P๒P เป็นนวัตกรรมการซื้อขายไฟฟ้า
โดยตรงระหว่างผู้ผลิต (Prosumer) และผู้ใช้ไฟฟ้า (Consumer) ตามภาพที่ ๓.๑ 

๑.๑) PROSUMER (Producer + Consumer) ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทนี้จะเป็นทั้งผู้ผลิต 
และผู้ใช้ไฟฟ้าในคนเดียวกัน เป็นได้ทั้งประเภทที่อยู่อาศัย และธุรกิจ ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทนี้จะใช้ 
Disruptive Technology เช่น Solar หรือ RE technology มาผลิตไฟฟ้าใช้เอง เพ่ือเป็นทางเลือก 
ในการลดต้นทุนการใช้ไฟฟ้า แต่ยังต้องการไฟฟ้าจากการไฟฟ้าเพ่ือส ารองไว้ใช้ทดแทนในกรณี             
ที่เครื่องก าเนิดไฟฟ้าดังกล่าวขัดข้อง หรือหยุดเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษา  ซึ่งพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้า      
ของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทนี้จะส่งผลให้มีความผันผวนสูงและมีความไม่แน่นอน  

๑.๒) P๒P เป็น Prosumer ตามข้อ ๑.๑ และยังมีการขายไฟฟ้ากันเองแบบ Peer to Peer 
เข้าข่ายเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนแบบ Non-Firm SPP แต่ใช้ระบบส่ง - จ าหน่ายของการไฟฟ้า จึงไม่มี 
การลงทุนระบบขายไฟฟ้า โดยใช้อัตรา Uniform Tariff เป็นอัตราอ้างอิง (เฉลี่ยประมาณ ๓ - ๔ บาทต่อหน่วย)  
ท าให้มีก าไรสูงมาก ในทางตรงกันข้าม หากตลาดมีการแข่งขันกันมากขึ้น Prosumer กลุ่มนี้อาจจะใช้
ประโยชน์จากก าไรดังกล่าว ไปลดค่าไฟฟ้าให้กับลูกค้าของตนเองก็จะยิ่งมีลูกค้ามากยิ่งขึ้น   

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าข้างต้นจะมีเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ท าให้ระดับความต้องการไฟฟ้าจะมีความไม่แน่นอนและผันผวนสูง และจะส่งผลให้เงินชดเชยอุดหนุน
ไฟฟ้าแก่ผู้ด้อยโอกาสไปเป็นภาระแก่ผู้ใช้ไฟที่อยู่ในระบบ (On-Grid) มากขึ้น ซึ่งนับว่าจะไม่เป็นธรรม 
แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าในระบบ นอกจากนี้ ยังจะส่งผลให้การวางแผนการผลิตและการส ารองไฟฟ้าของประเทศ 
มีปัญหาและอาจจะกระทบถึงความมั่นคงและเสถียรภาพของโครงสร้าง สังคมและเศรษฐกิจ 
ของประเทศชาติในที่สุด 
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จากการที่ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท Prosumer นี้อาจจะส่งผลกระทบต่อระบบการจัดการ  พลังงาน
ไฟฟ้าของประเทศอย่างมาก ดังนั้น รัฐจึงต้องพิจารณาทบทวนอัตราค่าไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทนี้
อย่างจริงจังเพ่ือให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ยังอยู่ในระบบ เช่น การเรียกเก็บเงินทดแทน  
“เงินชดเชยอุดหนุนแก่ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกล” ที่บุคคลเหล่านี้ไม่ได้จ่าย 

๒)  ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ ๑ ที่อยู่อาศัย : รัฐมีนโยบายให้ใช้ไฟฟ้าฟรีส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีรายได้น้อย
กล่าวคือ ผูท้ี่ใช้ไฟฟ้าต่ ากว่า ๕๐ หน่วยต่อเดือนยังมีช่องโหว่ เช่น ผู้ที่มีบ้านหลายหลังซึ่งไม่ใช่ผู้มีรายได้น้อยจริง 
ก็ได้รับประโยชน์นี้ด้วย หรือกรณีตรงข้าม คือ ผู้รายได้น้อยแต่เช่าห้องพักในอพาร์เมนต์ถูกคิดค่าไฟฟ้า      
ในอัตราที่สูง ท าให้ไม่เป็นไปตามหลักการ 

๓) ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ ๗ สูบน้ าเพ่ือการเกษตร : อัตราส่วนค่าไฟฟ้าแบบอัตราก้าวหน้า
ส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มนี้ อาจไม่สามารถจูงใจให้ใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ แบ่งเป็นสองกลุ่มคือ แบบ TOU 
และแบบ Progressive ทั้งนี้ แบบ TOU จะไม่สะท้อนลักษณะการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มนี้จึงอาจจะ 
เสียค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้นท าให้เป็นภาระต่อการด ารงชีพ 

๔) ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ ๑๑ EV low priority rate : ส าหรับสถานีบริการ ซึ่งอัตราค่าไฟฟ้า EV 
ยังไม่ได้มีผลใช้ในปัจจุบัน จึงต้องมีการจัดเก็บข้อมูลลักษณะการใช้ไฟฟ้า รวมถึง Model การพยากรณ์
ลักษณะความต้องการไฟฟ้าจาก EV ในอนาคตให้รอบคอบก่อนก าหนดอัตราค่าไฟฟ้าของกลุ่มนี้ต่อไป 

๕) ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทโรงงานอุตสาหกรรมบางประเภทต้องการความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า 
และคุณภาพสูงขึ้น เนื่องจากเครื่องจักรใหม่  ๆ ที่มีอิเล็กทรอนิกส์หรือไมโครโปรเซสเซอร์เป็นโหลด 
ที่มีความไวต่อคุณภาพทางไฟฟ้า ท าให้การไฟฟ้าต้องมีการลงทุนสูงในการปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้มีคุณภาพ
ทางไฟฟ้าที่สูงเพียงพอ  

๖) อัตราค่าไฟฟ้าแบบ TOU (Time of Usage) ที่มีอัตราในช่วงเวลา Peak time และเวลา 
Off-Peak time เนื่องจากพฤติกรรมผู้ใช้ไฟฟ้าเปลี่ยนไปจากผลการศึกษาในอดีต เช่น การก าหนดวันเสาร์ 
ให้เป็น Off- Peak Time แต่จาก Load Profile การใช้ไฟฟ้าในปัจจุบัน การใช้ไฟฟ้าในวันเสาร์ใกล้เคียง
กับการใช้ไฟฟ้าในวันปกติมากกว่าวันอาทิตย์ ท าให้โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าไม่เหมาะสม 
 โครงสร้างประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าตามประเภทอัตราค่าไฟฟ้า ๑๑ ประเภทที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนั้น 
ได้ใช้มาตั้งแต่ปี ๒๕๓๔ นอกจากนี้ ยังมีผู้ใช้งานประเภทใหม่เพิ่มขึ้น นอกเหนือจาก ๑๑ ประเภทที่มีอยู่ 
ดังนั้น จึงควรศึกษาใหม่อย่างจริงจัง เนื่องจากโครงสร้างปัจจุบันไม่มีการทบทวนมานานแล้ว และควรมี 
การค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี และการเข้าถึงไฟฟ้าของประชาชนแบบให้มีทางเลือกมากขึ้น 
รวมท้ังพิจารณาค่าไฟฟ้าบนเกาะว่าจะใช้อัตรา Uniform tariff หรือให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงแต่ละเกาะ 
เนื่องจากใช้เงินลงทุนสูงแต่จ านวนผู้ใช้น้อยราย 
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๓.๒ ปัจจัยที่ ๒ : ปัจจัยเกี่ยวกับระบบกำรผลิต (Generation) 
ระบบการผลิตเป็นปัจจัยที่มีผลต่ออัตราค่าไฟฟ้ามากที่สุด กล่าวคือมากกว่าร้อยละ ๘๐ 

ของต้นทุนค่าไฟฟ้าในปี ๒๕๖๒ ซึ่งประกอบด้วย เงินลงทุนโรงไฟฟ้าของ กฟผ. ค่าเชื้อเพลิง ค่าซื้อไฟฟ้า
จากเอกชนในประเทศ ค่าซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายตามนโยบายภาครัฐ ให้แก่ Adder  
หรือ FiTa ด้วยความส าคัญดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ  จึงควรให้
ความส าคัญในการพิจารณาปัจจัยเหล่านี้ เพ่ือท าให้อัตราค่าไฟฟ้ามีความเป็นธรรมและเหมาะสมมากขึ้น 
  ๓.๒.๑ ค่ำเชื้อเพลิง (กฟผ.) 
     การผลิตไฟฟ้ายังพึ่งพาก๊าซธรรมชาติในสัดส่วนที่สูง โดยมีต้นทุน ๒ ส่วน คือ ค่าเนื้อ
ก๊าซและค่าบริการผ่านท่อที่ต้องจ่ายให้แก่ ปตท. ส าหรับค่าบริการผ่านท่อนี้ กฟผ. และผู้ผลิตรายใหญ่ 
ต้องมีการจ่ายตามที่ท าสัญญาจอง เป็นที่สังเกตว่า ปตท. จะท าก าไรจากเงินจองส่วนเกินนี้มาก ชึ่งท าให้
ต้นทุนการผลิตสูงเกินความจริงและจะส่งผลให้อัตราค่าไฟฟ้าขายปลีกสูงเกินไป  
    นอกจากนี้ ราคาค่าไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติถูกออกแบบให้สะท้อนราคา    
ช้ากว่าราคาตลาดประมาณ ๖ - ๑๒ เดือน ทั้งนี้ เพื่อลดผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟฟ้าต่อการแบกภาระค่าไฟฟ้า     
ในกรณีที่มีการขึ้นราคาเชื้อเพลิง 
    การผลิตไฟฟ้าพึ่งพาก๊าซธรรมชาติมากเกินไป ควรพิจารณาเชื้อเพลิงทางเลือกอื่น ๆ  
ที่มีราคาถูกและผันผวนน้อย เช่น ถ่านหิน เป็นต้น เพื่อลดความเสี่ยงและความผันผวนของราคาเชื้อเพลิง 

 ๓.๒.๒ กำรซื้อไฟฟ้ำจำกเอกชนในประเทศ   
   รัฐมีนโยบายส่งเสริมให้เอกชนเข้ามามีบทบาทในการผลิตไฟฟ้าตั้งแต่ปี ๒๕๓๕        
เพ่ือลดภาระการลงทุนของภาครัฐและลดภาระหนี้สะสม โดยในอดีต  กฟผ. กู้เงินจนเต็มเพดานการกู้    
จึงให้มีการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าภาคเอกชนรายใหญ่ (IPP) ในส่วนของการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้า
ภาคเอกชนรายเล็ก (SPP) เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้มีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยใช้ระบบ
พลังงานความร้อนร่วม (Cogeneration) เพ่ือส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานพลอยได้ (ไอน้ า) ในประเทศ 
และพลังงานนอกรูปแบบในการผลิตไฟฟ้า 
  ๑) การรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตฟ้าขนาดเล็กในรูป SPP – Cogeneration เป็นนโยบาย    
ท่ีส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและขายไฟฟ้าให้ลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมที่ต้องการไฟฟ้า
ที่มีคุณภาพดี แต่เนื่องจากมีข้อจ ากัดของขนาด (Economy of Scale) และราคาก๊าซธรรมชาติที่สูงกว่า
ราคาซื้อขายให้กับ IPP และก าหนดปริมาณขายไฟฟ้าให้ กฟผ. มากกว่าที่ขายให้กับลูกค้าและราคาสูงกว่า IPP 
ส่งผลกระทบต่อค่าไฟฟ้าโดยรวม 
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  ๒) ในปัจจุบันระบบไฟฟ้าของไทยมีปริมาณส ารองประมาณร้อยละ ๔๐ สูงกว่าเกณฑ์
ที่ก าหนดไว้ประมาณร้อยละ ๑๕ ดังนั้น ในการประกาศรับซื้อไฟฟ้าจาก IPP ตามแผน PDP ควรค านึงถึง
ความสอดคล้องกับความต้องการไฟฟ้าในอนาคตที่เปลี่ยนแปลงไป  อันเนื่องมาจาก Disruptive 
Technology และควรมีการรับซื้อโดยวิธีการประมูลแข่งขันที่โปร่งใส เพื่อให้ราคาไฟฟ้าดีที่สุด 
  ๓) การสัญญา PPA ของทั้งโรงไฟฟ้า IPP และ SPP ในอนาคต ควรมีความยืดหยุ่น         
ในการเลื่อนให้ช้าลงหรือเร็วขึ้นได้ เพ่ือให้เหมาะสมกับความต้องการไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Disruptive technology เริ่มเข้ามาเปลี่ยนแปลงระบบไฟฟ้าและโครงสร้างตลาดไฟฟ้า  
ของประเทศไทย ท าให้การวางแผนในอนาคตไกล  ๆ ท าได้ยากขึ้น และแผนต้องมีความยืดหยุ่น
เปลี่ยนแปลงได้ 
   ๔) การรับซื้อไฟฟ้าเอกชน ประเทศไทยยังไม่มีตลาดการรับซื้อพลังงานไฟฟ้าและการแข่งขัน
ทางด้านราคา ท าให้ต้นทุนการรับซื้อไฟฟ้าจากเอกชนมีต้นทุนสูงกว่าที่ควร เนื่องจากปัจจุบันโรงไฟฟ้า   
ในบางประเภท มีต้นทุนการผลิตพลังงานไฟฟ้าต่ าลง 

 ๓.๒.๓ กำรซื้อไฟฟ้ำจำกต่ำงประเทศ  
  ๑) ควรมีการทบทวนการรับซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศตามแผน PDP ใหม่ทั้งหมด  
เพราะมีก าลังการผลิตไฟฟ้าส ารองในระดับสูง เมื่อสถานการณ์โควิด-๑๙ คลี่คลาย และพยากรณ์ 
ความต้องการใช้ไฟฟ้าใหม่ ภายหลังสถานการณ์โควิด- ๑๙ สงบลง 
  ๒) โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ าจาก สปป. ลาว โครงการใหม่ ๆ มีต้นทุนสูงขึ้น 
เนื่องจากโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ าที่ด าเนินการด้วยต้นทุนต่ าได้หมดแล้ว 
  ๓) โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ าจาก สปป. ลาว ใหม่ ๆ เป็นโรงไฟฟ้า Run of 
River จากแม่น้ าโขง ซึ่งการด าเนินการโครงการมีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมสูง ท าให้มีการ
ร้องเรียนจากประชาชนและนักสิ่งแวดล้อมจ านวนมาก 
  ดังนั้น การรับซื้อไฟฟ้าจาก สปป. ลาว จะต้องค านึงถึงต้นทุนที่ไม่แพงกว่าไฟฟ้า   
ที่ผลิตได้จากโรงไฟฟ้าในประเทศ รวมทั้งค านึงถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างรอบด้านด้วย 

 ๓.๒.๔ ค่ำใช้จ่ำยตำมนโยบำยภำครัฐ (Policy Expense: PE) 
  วัตถุประสงค์ของค่าใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามนโยบายรัฐในการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้า 

จากพลังงานหมุนเวียนตามนโยบายของรัฐ เช่น ส่วนเพ่ิมราคารับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ 
Adder หรือ Feed-in Tariff (FiTa) เงินน าส่งเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามอัตราที่ กกพ. ก าหนดภายใต้กรอบ
นโยบายของ กพช. ค่าใช้จ่ายตามมาตรการ Demand Response เพ่ือส่งเสริมการลดการใช้ไฟฟ้า 
ตามหลักเกณฑ์ที่ กกพ. ก าหนด และค่าใช้จ่ายตามนโยบายของรัฐอื่น  ๆ เช่น การส่งเสริมการลงทุน 
ในโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในพ้ืนที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ ๔ อ าเภอของจังหวัดสงขลา 
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และการให้ กฟผ. เพ่ิมสัดส่วนการรับซื้อน้ ามันปาล์มดิบมาผสมที่โรงไฟฟ้ากระบี่ เป็นต้น จ าเป็นที่จะต้อง     
มีการพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้ 

  ๑) การควบคุมระดับการลงทุนและค่าใช้จ่ายในการด าเนินการของการไฟฟ้า           
ที่เหมาะสมซึ่งมีผลต่อการปรับขึ้นและลดลงของระดับราคาค่าไฟฟ้า โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่มีพลังงาน
หมุนเวียน (RE) มาก อาจท าให้ต้นทุนการลงทุนระบบไฟฟ้าสูงขึ้น ซึ่งต้องมีการควบคุมให้อยู่ในระดับ       
ที่ เหมาะสม ในปัจจุบันและในอนาคตผู้บริ โภคแต่ละประเภทจะมีการผลิตไฟฟ้าใช้ เองมากขึ้น               
หรือเป็น Prosumer อาจจะท าให้ระบบไฟฟ้ามีการผันผวนสูง ท าให้การไฟฟ้าต้องมีการลงทุนเพ่ิมเติมมากขึน้
ในการลดการผันผวนของระบบ ในขณะที่ผู้ผลิต RE และผู้ซื้อขายไฟฟ้าท ากันเองนอกระบบ                    
ไม่ได้ร่วมรับผิดชอบในส่วนนี้ตรงกันข้ามกลับท าให้ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยของผู้ใช้ไฟฟ้าในระบบสูงขึ้น  

  ๒) นอกจากนี้ Prosumer เหล่านี้ยังใช้อัตราค่าไฟฟ้าที่รวมค่าใช้จ่ายนโยบายภาครัฐ      
(ที่เอกชนไม่ได้ร่วมรับผิดชอบ) เป็นค่าอ้างอิงในการซื้อขายไฟฟ้ากันเอง ท าให้ข้อมูลบิดเบือนว่าการไฟฟ้า
ผลิตไฟฟ้าไม่มีประสิทธิภาพเท่าเอกชน ทั้งที่ปัจจัยในการคิดค่าไฟฟ้าต่างกัน 

  ๓) ปัจจุบันค่าใช้จ่ายตามนโยบายของรัฐเพ่ิมสูงขึ้นมาก สาเหตุมาจากการส่งเสริม
พลังงานหมุนเวียน RE ของภาครัฐบางประเภทสูงมากเกินไป เช่น Solar Cell Generation มีผลท าให้ต้นทุน
ค่าไฟฟ้าสูงขึ้น และยังเป็นสาเหตุให้ระบบไฟฟ้ามีความผันผวนสูง ท าให้มีต้นทุนในการบริหารจัดการระบบไฟฟ้า
เพ่ือลดการผันผวนสูงเช่นเดียวกัน จึงควรมีการทบทวนนโยบายการส่งเสริมพลังงานทดแทนในรูปแบบ      
ของผู้ใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้าต่าง ๆ ว่าควรส่งเสริมในสัดส่วนเท่าใดจึงจะเหมาะสมเนื่องจากจะส่งผลให้ 
ค่าไฟฟ้าสูงขึ้น 

๓.๓  ปัจจัยที่ ๓ : ปัจจัยเกี่ยวกับระบบส่งไฟฟ้ำ (Transmission) และระบบจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ (Distribution)  
Disruptive Technology เช่น Solar และ EV ก าลังส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง 

การใช้งานระบบไฟฟ้าในประเทศไทย ท าให้ความต้องการไฟฟ้าไม่แน่นอนและมีความผันผวน ในขณะที่ 
กฟผ. กฟน. และ กฟภ. ได้ลงทุนระบบส่งและระบบจ าหน่ายไปแล้ว จนท าให้ผู้ใช้ไฟฟ้าในระบบต้องรับภาระ 
ต่อหน่วยสูงขึ้น นับเป็นการเกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าในระบบ 

๑) การปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ช่วยลด Must run ในระบบไฟฟ้าได้ 
และควรด าเนินการต่อให้เป็นไปตามแผนงาน 

๒) การส่งเสริมพลังงานหมุนเวียน (RE) โดยการสร้างระบบส่งแรงสูงเพ่ือรับซื้อไฟฟ้า 
จาก RE ในพ้ืนที่หนึ่งไปยังพ้ืนที่ห่างไกล เป็นต้นทุนที่สูงมาก มีผลกระทบต่อค่าไฟฟ้าอย่างมีนัยส าคัญ 
ผิดจากหลักการเกิด Micro Grid ที่ควรลดต้นทุนระบบส่ง ดังนั้น การเกิด Micro Grid IPS และ P๒P  
จึงท าให้การวางแผนระบบส่งในระยะยาวคาดการณ์ได้ยากขึ้น  

๓) พลังงานหมุนเวียน (RE) ที่มีความผันผวน อาจท าให้เกิดการลงทุนเพ่ิมขึ้นอย่างมาก 
ในระบบส่งและระบบจ าหน่าย ดังนั้น ยิ่งถ้ามีความนิยมมากขึ้นก็จะท าให้ต้นทุนระบบส่งและจ าหน่ายสูงขึ้น 
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๔) การเปิดให้เอกชนมีการซื้อขายไฟฟ้ากันเอง ท าให้ Load ของระบบไฟฟ้าลดลง 
และเอกชนที่ใช้ระบบส่งและจ าหน่ายของการไฟฟ้า โดยไม่ได้มีส่วนร่วมรับภาระต้นทุนในส่วนนี้ 
มีผลให้ต้องเก็บค่าไฟฟ้าจากประชาชนที่รับไฟจากการไฟฟ้าสูงขึ้น  ดังนั้น แนวคิดเรื่อง Third Party 
Access นี้  จึงต้องมีกลไกที่ เหมาะสมมาจัดการประเด็นนี้ เพ่ือความเป็นธรรมทั้งต่อผู้ขอใช้บริการ 
และผู้ใช้ไฟฟ้าโดยรวม  

๓.๔  ปัจจัยที่ ๔ : ประสิทธิภำพของกำรบริหำรเงินกองทุนพัฒนำไฟฟ้ำ ตำมมำตรำ ๙๗ (๓)  
๙๗ (๔) และ ๙๗ (๕)  

เป็นเงินได้ที่  กกพ. เรียกเก็บจากผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้าตามมติ 
ของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ในการประชุมเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๒ เพ่ือน าส่งเข้า
เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโดยเรียกเก็บจากผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า  เพ่ือน าเงิน           
ไปสนับสนุนให้บริการแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาสหรือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึง  

๑) ระเบียบกองทุนฯ ที่ปรับปรุงล่าสุดเป็นระเบียบที่ไม่เอื้อต่อการขอใช้เงินกองทุนฯ  
ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนฯ นอกจากนี้ ยังพบว่าการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ไม่โปร่งใส 
หรือการใช้เงินกองทุนฯ อย่างไม่มีประสิทธิภาพ เช่น ประชาชนรอบโรงไฟฟ้าไม่ได้รับประโยชน์         
จากกองทุนฯอย่างแท้จริง และขาดความเข้าใจของการปรับปรุงเกณฑ์การจัดการเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า  

๒) การใช้เงินกองทุนในการก าหนดโครงการต่าง ๆ อาจมีความซ้ าซ้อนกับโครงการพัฒนา
ชุมชนโดยใช้งบประมาณของ อบต. อบจ. และเทศบาลที่มีงบประมาณอยู่แล้ว 

๓) การใช้เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพ่ือการส่งเสริมการท าวิจัยและพัฒนายังมีไม่มากเท่าที่ควร 

๓.๕  ปัจจัยที่ ๕ : ประสิทธิภำพในกำรก ำกับดูแลอัตรำค่ำไฟฟ้ำ  
คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานมีหน้าที่ก ากับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าและกลไกตลาด 

ในปัจจุบัน (Enhanced Single Buyer Model : ESBM) โดยอาศัยหลักการสะท้อนต้นทุนของระบบไฟฟ้า 
และการบริหารจัดการในกิจการไฟฟ้า ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การผลิตไฟฟ้าที่จะส่งไฟฟ้าผ่านระบบส่ง  
และระบบจ าหน่ายไฟฟ้าไปยังผู้ใช้ไฟฟ้า โดยผู้ใช้ไฟฟ้าจะจ่ายค่าไฟฟ้าในอัตราค่าไฟฟ้าขายปลีก  
ตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าและการไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่ายจะจ่ายค่าไฟฟ้าในอัตราค่าไฟฟ้าขายส่งให้แก่การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ตามโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าทั้งค่าไฟฟ้าฐานและค่าเอฟที ( Ft)  
การก ากับการสั่งจ่ายไฟฟ้า (Must Run, Must Take และ Merit Order) ผ่านศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า  
(System operator : SO) เพื่อการรักษาความมั่นคงระบบไฟฟ้า กลไกการบริหารจัดการการชดเชยรายได้
ตามนโยบายภาครัฐรวมไปถึงการเผยแพร่การค านวณค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft)  
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จากการพิจารณาศึกษาหน้าที่ดังกล่าวของคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานพบประเด็นต่าง ๆ 
ดังนี้ 

๑) ก ำกับโครงสร้ำงกิจกำรไฟฟ้ำและกลไกตลำด : การที่จะยกเลิกโครงสร้าง Enhanced 
Single Buyer ที่ให้การไฟฟ้าเป็นผู้รับซื้อและจ าหน่ายไฟฟ้าเพียงหน่วยงานเดียว โดยให้เอกชนสามารถ 
ท าการซื้อขายกันเองได้ จะท าให้ภาระค่าใช้จ่ายส่วนที่สนับสนุนผู้ด้อยโอกาสนี้ เป็นภาระที่เกิดขึ้น      
กับผู้ใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าเท่านั้น ท าให้ผู้ใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้ามีอัตราเฉลี่ยสูงขึ้น 

๒) กำรก ำกับดูแลค่ำไฟฟ้ำทั้งในส่วนค่ำไฟฟ้ำฐำนและค่ำไฟฟ้ำผันแปร (Ft) : มีส่วนของ
ค่าใช้จ่ายนโยบายภาครัฐในการสนับสนุนภาคการผลิตไฟฟ้าของเอกชน และความผันผวนของเศรษฐกิจ 
ราคาเชื้อเพลิง ซึ่งการก ากับไม่ได้สะท้อนต้นทุนการผลิตไฟฟ้าให้การไฟฟ้าอย่างอัตโนมัติทุกครั้ง  
ยังมีการค านึงถึงปัจจัยอื่น ๆ ในการก ากับ ซึ่งอาจจะท าให้เกิดความเสี่ยงกับการไฟฟ้า นอกจากนี้แล้ว ปัจจุบัน
องค์ประกอบของต้นทุนที่แยกออกมาและที่ควรจะแยกต้นทุนเพ่ิมขึ้น อาจจะยากต่อการสื่อสาร  
และสร้างความรับรู้และเข้าใจของผู้ใช้ไฟฟ้า 

๓) กำรก ำกับกำรสั่งจ่ำยไฟฟ้ำ : การสั่งจ่ายไฟฟ้าตามหลักการ Merit Order จะติดขัดข้อจ ากัด
ทั้งทางเทคนิคและทางสัญญา (Must Run & Must Take) มีกระทบต่อต้นทุนค่าไฟฟ้า ดังนั้น การตรวจ
ก ากับการสั่งจ่ายไฟฟ้าโดย กกพ. จึงมีความส าคัญและควรด าเนินการให้เกิดความเป็นธรรมและโปร่งใส 

๔) กำรแบ่งแยกบัญชี  : ในกิจการไฟฟ้าและกิจการนอกก ากับเป็นภาระงานที่ตรวจสอบ      
ได้ยาก และควรด าเนินการตามมาตรฐานและมีความโปร่งใส  

๕) กลไกกำรบริหำรจัดกำรกำรชดเชยรำยได้ตำมนโยบำยภำครัฐ : ในปัจจุบันยังไม่ครอบคลุม
ผู้ขอใบอนุญาตจ าหน่ายไฟฟ้าทุกใบ และกลไกการชดเชยรายได้ในปัจจุบันขาดความเชื่อมโยง 
ในการน าเงินรายได้ไปใช้ในแผนการลงทุนเพ่ือให้บริการผู้ด้อยโอกาส ตามมาตรา ๙๗ (๑) พระราชบัญญัติ    
การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๖) กำรเผยแพร่กำรค ำนวณค่ำไฟฟ้ำผันแปร (Ft) : ประชาชนยังไม่เข้าใจกลไกของการปรับ 
ค่าไฟฟ้าตามสูตร Ft เช่น การปรับค่า Ft เพ่ิมขึ้นหรือลดลงจะล่าช้ากว่าการปรับราคาขายปลีกน้ ามัน
เชื้อเพลิงประมาณ ๖ - ๑๒ เดือน เนื่องจากราคาก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นเชื้อเพลิงหลัก สูตรราคาก๊าซธรรมชาติ 
ผูกกับราคาน้ ามันย้อนหลังประมาณ ๖ - ๑๒ เดือน เป็นต้น และค่า Ft ก็ไม่ได้มีปัจจัยแค่ค่าเชื้อเพลิง 
ซึ่งอาจจะท าให้ประชาชนเข้าใจผิด อย่างไรก็ตามประชาชนย่อมมีความพึงพอใจการลดค่า Ft มากกว่า
การขึ้นค่า Ft แม้จะมีความเข้าใจในกลไกการปรับ Ft แล้ว ดังนั้น การสื่อสารเพ่ือความเข้าใจที่ถูกต้อง 
จึงเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวัง 
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๗) กำรก ำหนดปัจจัยค่ำ Ft ค้ำงรับ (รวมเงินบรรเทำผลกระทบค่ำ Ft)  : ในช่วงที่ปัจจัย
ท าให้ค่าไฟฟ้าสูงขึ้น อาจมีนโยบายไม่ให้ขึ้นค่าไฟฟ้า เนื่องจากปัจจัยทางการเมืองหรืออื่น ๆ ท าให้ค่าไฟฟ้า 
ไม่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนค่าไฟฟ้าผันแปรอย่างแท้จริง หรือหากกรณีที่เงินบรรเทาผลกระทบ 
ค่า Ft หมด (เช่นสถานการณ์ปัจจุบัน) เพราะน าไปลดค่าไฟฟ้าก่อนหน้านี้แล้ว กกพ. อาจตัดสินใจไม่ขึ้นค่า Ft 
โดยขอให้ กฟผ. รับผิดชอบไปก่อน ซึ่งจะกระทบฐานะทางการเงินของ กฟผ. ซึงต้องจ่ายค่าซื้อไฟฟ้า 
และค่าใช้จ่ายตามนโยบายภาครัฐให้เอกชนตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 
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บทท่ี ๔ 
ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ 

๔.๑  ข้อสรุป 

การพิจารณาศึกษาเรื่องการปรับปรุงและจัดท านโยบายอัตราค่าไฟฟ้า มีประเด็นส าคัญที่ควร
พิจารณาคือ “โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า และปัจจัยที่มีผลต่อค่าไฟฟ้าของประเทศไทย” เพื่อให้ผู้ใช้ไฟฟ้า      
ที่ด้อยโอกาสที่อยู่ในพ้ืนที่เขตชนบทห่างไกล ให้มีโอกาสใช้ไฟฟ้าในอัตราเดียวกับผู้ใช้ไฟฟ้าในพ้ืนที่ชุมชน
หนาแน่นที่มีต้นทุนค่าไฟฟ้าเฉลี่ยต่ ากว่า เพ่ือกระจายความเจริญตามนโยบายของประเทศ และเพ่ือให้เกิด
ความเป็นธรรมและเสมอภาค โดยมีต้นทุนค่าไฟฟ้าที่เท่าเทียมกันส าหรับผู้ประกอบกิจการประเภทเดียวกัน 
คณะอนุกรรมาธิการได้พิจารณาศึกษาปัจจัย ปัญหาและอุปสรรค โดยสรุปสาระส าคัญได้ว่า    

เนื่องจากโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าไม่ได้มีการปรับปรุงให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงมานานแล้ว 
ลักษณะการใช้ไฟฟ้ามีการเปลี่ยนแปลงไปมากตามการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างเศรษฐกิจ 
และเทคโนโลยี แม้ว่าจะมีการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘  
แต่ไม่ได้มีการปรับต้นทุนให้สะท้อนต้นทุน ท าให้มีการใช้พลังงานไฟฟ้าไม่มีประสิทธิภาพ ผู้ใช้ไฟฟ้า  
มีการผลิตไฟฟ้าใช้เองและขายระหว่างผู้ใช้ไฟฟ้าด้วยกัน มีการส่งเสริมพลังงานทดแทนเพ่ิมมากขึ้น  
การรับซื้อพลังงานทดแทนบางประเภท เช่น โซลาร์เซลล์ ลม เป็นต้น ซึ่ งมีความผันผวนมาก การไฟฟ้า 
มีการลงทุนเพ่ือปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพ่ือลดความผันผวนที่มีต้นทุนแฝงอยู่ในต้นทุนค่าไฟฟ้า  
มีผู้ประกอบการบางประเภทไม่ได้รับต้นทุนแฝงข้างต้น ท าให้ค่าไฟฟ้าโดยรวมสูงขึ้น ดังนั้น จึงมีความจ าเป็น 
ที่ภาครัฐจะต้องด าเนินการปรับปรุงและจัดท าโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าใหม่โดยเร็ว 

ปัจจุบันส านักงานนโนบายและแผนพลังงาน อยู่ระหว่างจัดท าแนวนโยบายอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ 
ในช่วงปี ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘ เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี Disruptive 
Technology ซึ่งกระทบโครงสร้างกิจการไฟฟ้าของประเทศ ในขณะเดียวกันประเทศก าลังประสบ 
กับการสถานการณ์ Covid-๑๙ ซึ่งท าให้ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าลดลงอย่างมาก จึงมีความจ าเป็น 
ต้องปรับปรุงการพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าและแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้า ใหม่ ซึ่งต้องใช้ 
เวลาระยะหนึ่ง จึงมีข้อเสนอแนะในการจัดท านโยบายอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ ออกเป็น ๒ ระยะ ดังนี้ 

ระยะเวลำที่ ๑ ช่วง ปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ 
ยังคงใช้โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าที่มีอยู่ในปัจจุบัน แต่ชะลอและปรับลดการลงทุน 

ของ ๓ การไฟฟ้า เนื่องจากมีปริมาณส ารองไฟฟ้าอยู่ในระดับสูง และปรับหลักเกณท์ผลตอบแทน 
การลงทุนลง จึงยังไม่มีความจ าเป็นที่ต้องใช้เงินในการลงทุนช่วงนี้ และน าเงินที่ได้มาเพ่ือบริหารลดค่าไฟฟ้า 
ในปี ๒๕๖๔ 
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ระยะเวลำที่ ๒ ช่วงปี ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙ 
 ในช่วงระยะเวลานี้ควรก าหนดให้มีการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าเพ่ือใช้ในระยะยาว    

รองรับการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างกิจการไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีข้อเสนอแนะประเด็นต่าง ๆ       
ที่น าไปประกอบการจัดท าอัตราค่าไฟฟ้าในอนาคตต่อไป ดังต่อไปนี้ 

 คณะกรรมาธิการได้พิจารณาว่า หลักการการก าหนดราคาค่าไฟฟ้าของประเทศไทย 
โดยการใช้ระดับราคาเดียวกันทั่วประเทศตามลักษณะการใช้ไฟฟ้า (Uniform Tariff) เป็นหลักการ              
ที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๕๖ และเหมำะสมกับ
บริบทของประเทศไทยอย่างน้อยอีก ๓ - ๕ ปีข้างหน้า โดยหลักการ Uniform Tariff จะช่วยสนับสนุน 
ให้คนไทยมีโอกาสเข้าถึงสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานไฟฟ้าได้ทั่วถึงมากขึ้น นอกจากนี้ การมีระบบพลังงานไฟฟ้า
ของประเทศที่มีประสิทธิภาพยังช่วยสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันของภาคธุรกิจไทย   
อีกด้วย   

คณะกรรมาธิการได้พิจารณาปัจจัยและปัญหาต่าง ๆ ในบทที่ ๓ ได้แก่  
๑) ประเภทของผู้ใช้ไฟฟ้าและอัตราค่าไฟฟ้า  
๒) ปัจจัยเกี่ยวกับระบบการผลิตซึ่งประกอบด้วย ค่าเชื้อเพลิง (กฟผ.) การซื้อไฟฟ้าจาก

ภาคเอกชนในประเทศ การซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายตามนโยบายภาครัฐ  
๓) ปัจจัยเกี่ยวกับระบบส่งและระบบจ าหน่ายไฟฟ้า  
๔) ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตามมาตรา ๙๗ (๓) ๙๗ (๔) 

และ ๙๗ (๕) 
๕) ประสิทธิภาพของการก ากับดูแลอัตราค่าไฟฟ้า 
ปัจจัยดังกล่าวข้างต้นนี้ได้รับการพิจารณาทบทวนอย่างจริงจังเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสม 

ในการปรับปรุงการก าหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าให้มี  “ความเสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม”  
แก่ทั้งผู้ให้บริการจัดหาไฟฟ้าและผู้ใช้ไฟฟ้ามากยิ่งขึ้น 
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๔.๒ ข้อเสนอแนะ  

ดังนั้น คณะกรรมาธิการจึงมีข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงนโยบายและโครงสร้าง 
อัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกมิติ เพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนการปรับปรุง
และจัดท านโยบายอัตราค่าไฟฟ้าได้อย่างเหมาะสมและเป็นรูปธรรม ดังนี้ 

๔.๒.๑ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรแบ่งประเภทของผู้ใช้ไฟฟ้ำและอัตรำค่ำไฟฟ้ำใหม่ท้ังระบบ 
  เนื่องจากพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีผลิต - ส่ง - จ่ายพลังงานไฟฟ้ามีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว ท าให้อัตราค่าไฟฟ้าทั้ง ๑๑ ประเภทที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน (ซึ่งใช้มาตั้งแต่ปี ๒๕๓๔)             
อาจจะไม่เหมาะสมอีกต่อไป คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติจึงควรทบทวนการแบ่งกลุ่มประเภท     
ผู้ใช้ไฟฟ้า ก าหนดอัตราค่าไฟฟ้า และวางกติกาใหม่ทั้งระบบอย่างจริงจัง เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
รวมทั้งเพ่ือให้ผู้ใช้ไฟฟ้าและผู้ให้บริการได้รับความเป็นธรรม เหมาะสม โปร่งใส และตรวจสอบได้         
และที่ส าคัญควรต้องส่งเสริมและจูงใจให้เกิดการประหยัดและอนุรักษ์พลังงาน โดยมีการใช้ไฟฟ้า      
อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการมีข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางการพิจารณาเพิ่มเติม ดังนี้ 
  ๔.๒.๑.๑ มำตรกำรและกลไกจัดกำรเพ่ือรองรับผู้ใช้ไฟฟ้ำ PROSUMER / P๒P   
    ตามที่ได้พิจารณาวิเคราะห์ในบทที่ ๓ (หน้า ๔๔)  เป็นที่ชัดเจนว่า กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้า
ประเภท Prosumer/ P๒P  เป็นผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มใหม่ ที่การแบ่งประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าในปัจจุบันไม่สามารถ
รองรับได้ จึงต้องพิจารณาให้เป็นกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทใหม่เพ่ิมเติม ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระบบ
พลังงานไฟฟ้าอย่างมาก ท าให้การวางแผนการผลิตและการส ารองไฟฟ้าของประเทศมีปัญหา ซึ่งอาจจะ
กระทบถึงความมั่นคงและเสถียรภาพของโครงสร้างสังคมและเศรษฐกิจของประเทศชาติในที่สุด  
ดังนั้น มาตรการนโยบายและกลไกเพ่ือเป็นการรองรับผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มนี้และเพ่ือป้องกันผลกระทบ
ดังกล่าวข้างต้น ดังนี้  
    เนื่องจากการซื้อขายไฟกันเองเป็นการขายนอกระบบ จึงต้องมีกลไกที่เหมาะสม 
ท่ีเก็บค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามนโยบายภาครัฐ เช่น เงินชดเชยเพ่ืออุดหนุนไฟฟ้าแก่ผู้ด้อยโอกาส            
และเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา ๙๗ (๓) ๙๗ (๔) และ ๙๗ (๕) เพ่ือให้ผู้ใช้ไฟฟ้า Prosumer & P๒P 
ต้องรับภาระนี้โดยเท่าเทียมกันกับผู้ใช้ไฟฟ้าในระบบ  
    ดังนั้น ส่วนของการซื้อขายไฟฟ้ากันเอง (Peer - to - Peer) ในระบบนี้ นอกจากจะต้อง
จ่ายค่าไฟฟ้าแล้ว ยังจะต้องมีค่าธรรมเนียมการใช้โครงข่ายของบุคคลที่สาม (Third Party Access) 
ค่าบริการสายส่ง (Wheeling Charge) ค่าบริหารจัดการสมดุล (Balancing Service) และ/หรือการก าหนด 
Ancillary Service ที่เหมาะสม  
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  การก าหนดอัตราค่าไฟฟ้าประเภท Prosumer ควรพิจารณาอย่างรอบคอบ เพ่ือให้รัฐ
สามารถใช้ Prosumer เป็นกลไกส าคัญที่ภาคเอกชนสามารถเข้ามาร่วมพัฒนาประเทศ ซึ่งจะช่วย 
ลดภาระเรื่องงบประมาณของภาครัฐในการลงทุนระบบพลังงานไฟฟ้าของประเทศได้ นอกจากนี้ ยังเป็น
พัฒนาการอีกก้าวของตลาดพลังงานไฟฟ้าไทยที่จะก้าวสู่ตลาดเสรีภายใต้การก ากับดูแลของรัฐ  
อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายในอนาคต 

  ๔.๒.๑.๒ มำตรกำรและกลไกเพ่ือผู้ใช้ไฟฟ้ำปัจจุบัน ให้ได้รับควำมเป็นธรรมและเหมำะสมมำกขึ้น   
   ๑) ผู้ใช้ไฟฟ้ำประเภทโรงงำนอุตสำหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง  

    ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทนี้มีความต้องการระบบไฟฟ้าที่มีความน่าเชื่อถือและคุณภาพสูงขึน้
ส าหรับเครื่องจักรรุ่นใหม่ที่มีอิเล็กทรอนิกส์หรือไมโครโปรเซสเซอร์เป็นโหลดและมีความไวต่อคุณภาพ
ทางไฟฟ้า ท าให้การไฟฟ้าต้องมีการลงทุนสูงในการปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้มีคุณภาพทางไฟฟ้าที่สูงเพียงพอ 
ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องคิดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ส าหรับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการเทคโนโลยีเฉพาะในพ้ืนที่ที่ก าหนด  

  ๒) นโยบำยสนบัสนุนผู้มีรำยได้น้อย ด้อยโอกำสและในพ้ืนที่ห่ำงไกล  
     ควรปรับปรุงให้เสมอภาคและเป็นธรรมมากขึ้น ดังนี้ 
    ก าหนดให้ใช้ไฟฟ้าฟรีส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีรายได้น้อยที่ ใช้ไฟฟ้าต่ ากว่า         

๕๐ หน่วยต่อเดือนขึ้นไป รวมทั้งควรสนับสนุนผู้มีรายได้น้อย เสนอประเด็นปัญหาเกี่ยวกับผู้ใช้ไฟฟ้า     
ที่มีรายได้น้อยที่ไม่ได้รับการอุดหนุนค่าไฟฟ้าไปที่กระทรวงการคลัง เพ่ือให้มีการดูแลแก้ปัญหาดังกล่าว 
ในขณะเดียวกันการอุดหนุนผู้ใช้ไฟฟ้าฟรีส าหรับผู้มีบ้านหลายหลังควรมีการทบทวนมาตรการให้ปิดช่องโหว่  
ที่เกิดขึ้นอย่างจริงจัง 

    การอุดหนุนเรื่องอัตราค่าบริการรายเดือน โดยการก าหนดอัตราค่าบริการรายเดือน
หลายอัตราขึ้นกับปริมาณการใช้ไฟฟ้าส าหรับบางกลุ่ม เช่น กลุ่มผู้มีรายได้น้อยและใช้ไฟ ฟ้าน้อย 
เพื่อไม่ให้ค่าบริการรายเดือนเป็นภาระในสัดส่วนสูงเมื่อเทียบกับค่าไฟฟ้าที่ต้องจ่าย  

    ผู้ใช้ไฟฟ้าในพ้ืนที่ห่างไกลหรือเกาะยังไม่มีผลบังคับใช้ แต่อย่างไรก็ตามอัตรา 
ค่าไฟฟ้าบนเกาะ จะใช้อัตราแบบ Uniform tariff หรือจะให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงในแต่ละเกาะ 
เนื่องจากต้องใช้เงินลงทุนที่สูงมากในขณะที่จ านวนผู้ใช้ไฟฟ้าน้อยราย  

    ๓) ควรมีกำรทบทวนอัตรำก้ำวหน้ำ (Progressive Rate) ของผู้ใช้ไฟฟ้ำบำงกลุ่ม 
    จากภาพที่ ๒.๔  ในบทที่ ๒ หน้า ๑๒ กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่อยู่อาศัย >๑๕๐ 

หน่วยต่อเดือน (@ ๓.๙๐ บาทต่อหน่วย) ประเภทธุรกิจขนาดเล็ก (@ ๔.๐๘ บาทต่อหน่วย) และธุรกิจ 
ขนาดเล็ก (@ ๓.๘๑ บาทต่อหน่วย) ต้องจ่ายค่าไฟฟ้าในอัตราที่สูงกว่า ค่าไฟฟ้าของธุรกิจขนาดใหญ่  
(@ ๓.๓๗ บาทต่อหน่วย) หรือสูงกว่าอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ย (@ ๓.๖๖ บาทต่อหน่วย) นับเป็นอัตราที่สะท้อน
ให้เห็นว่า ผู้ใช้ไฟฟ้าแบบที่อยู่อาศัยและธุรกิจขนาดเล็กและกลาง และสะท้อนว่าอัตราค่าไฟฟ้าอาจจะไม่
สนับสนุนต่อการเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของ SMEs ไทย ดังนั้น จึงต้องทบทวนอัตราก้าวหน้า
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(Progressive Rate) ของผู้ใช้ไฟฟ้าบางกลุ่มซึ่งยังไม่ตอบวัตถุประสงค์ในการจูงใจให้อนุรักษ์พลังงาน      
โดยกลุ่มนี้ยังมีการใช้ไฟฟ้าโดยเฉลี่ยต่อรายต่อเดือนที่สูงอยู่ เช่น 

    - ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทท่ี ๑ บ้านอยู่อาศัยประเภทที่ใช้ไฟฟ้ามากกว่า ๑๕๐ หน่วยต่อ
เดือนและประเภทท่ี ๒ กิจการขนาดเล็ก  

    - ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ ๗ สูบน้ าเพ่ือการเกษตรมีก าหนดอัตราค่าไฟฟ้า แบ่งเป็น 
สองแบบ คือ แบบ TOU และแบบ Progressive ทั้งนี้ อัตราก้าวหน้านั้นไม่จูงใจให้มีการใช้ไฟฟ้า 
อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนแบบ TOU จะไม่สะท้อนลักษณะการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มนี้อาจจะ 
เสียค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้น ท าให้เป็นภาระต่อการด ารงชีพ จึงควรก าหนดเป็นอัตราเดียวกันทั้งหมด 
ส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้ามิเตอร์ขนาดไม่เกิน ๕ แอมป์ 

   ๔) ผู้ใช้ไฟฟ้ำที่มีอัตรำค่ำไฟฟ้ำแบบ Time of Usage (TOU)  
           เนื่องจากพฤติกรรมผู้ใช้ไฟฟ้าเปลี่ยนไปจากผลการศึกษาในอดีต เช่น การก าหนด 

วันเสาร์ให้เป็น Off Peak Time แต่จาก Load Profile การใช้ไฟฟ้าในปัจจุบัน การใช้ไฟฟ้าในวันเสาร์
ใกล้เคียงกับการใช้ไฟในวันปรกติมากกว่าวันอาทิตย์ ท าให้โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าไม่เหมาะสม  
ดังนั้น จึงควรทบทวนในอัตราค่าไฟฟ้า Peak/Off-Peak โดยปรับการจัดสรรต้นทุนจากเดิมที่จัดสรรลง
ช่วง Peak ท่ีระดับ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ เป็นช่วง off – Peak ด้วยที่ ๖๐ : ๔๐ ตามสัดส่วนพลังงาน         
เพื่อลดความแตกต่างของอัตรา Peak/Off - Peak ลง   

   ๕) ผู้ใช้ไฟฟ้ำทีท่ ำให้เกิดควำมผันผวนของระบบไฟฟ้ำ เช่น กำรเปลี่ยนเป็นประเภทที ่๑๐   
          ควรวิเคราะห์และเพ่ิมเติมต้นทุนของผู้ผลิตไฟฟ้าและผู้ใช้ไฟฟ้าที่ท าให้เกิด   

ความผันผวนของระบบไฟฟ้า เพ่ือสามารถก าหนดอัตราค่าไฟฟ้าได้เหมาะสมขึ้น เช่น องค์ประกอบ   
ของค่าไฟฟ้าที่ควรเป็นแบบ Fixed Charge, Variable Charge, และ Size - Related (Demand) Charge 
เป็นต้น 

   ๖) ส ำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ำประเภท ๑๑ สถำนีประจุไฟฟ้ำส ำหรับรถ EV     
             การทบทวนอัตราค่าไฟฟ้า EV ภายในสองปีตามมติ กพช. จ าเป็นต้องมีการจัดเก็บ

ข้อมูลลักษณะการใชไ้ฟฟ้าของสถานีบริการ EV รวมถึงการพยากรณ์ลักษณะความต้องการไฟฟ้าจาก EV 
ในอนาคต เพื่อน ามาจัดท าค่าไฟฟ้าส าหรับรถ EV ที่เหมาะสมต่อไป 
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๔.๒.๒ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรปรับนโยบำยและมำตรกำรด้ำนระบบกำรผลิต  

  ๔.๒.๒.๑ เชื้อเพลิงกำรผลิตไฟฟ้ำ (กฟผ.)  
   - ควรพิจารณาให้ผู้ผลิตไฟฟ้าสามารถจัดหาก๊าซธรรมชาติได้เอง ไม่ต้องซื้อผ่าน ปตท. 

ซึ่งเป็นต้นทุนสูงและซ้ าซ้อนท าให้ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องจ่ายค่าไฟฟ้าแพงเกินจริง  
   - ควรพิจารณาสัดส่วนของการใช้เชื้อเพลิงประเภทต่าง ๆ  ทุกประเภทเพ่ือเป็นการบริหาร

ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือลดความเสี่ยงในเรื่องความผันผวนของราคาเชื้อเพลิง    
และเป็นการเตรียมตัวเข้าสู่การแข่งขันเสรีในอนาคต  

   - ควรประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจในหลักการก าหนดราคาเชื้อเพลิง        
ที่ส่งผ่านไปที่ค่าไฟฟ้า ทั้งนี้ อาจทบทวนกลไกราคาให้สะท้อนต้นทุนได้ทันต่อสถานการณ์ แต่หากสะท้อน
ต้นทุนทันทีก็อาจเกิดประเด็นได้ในกรณีที่ค่าน้ ามันขึ้นพร้อมกับการขึ้นค่าไฟฟ้า ซึ่งจะท าให้เกิดภาระกับ    
ผู้ใช้พลังงานทั้งสองด้าน 

  ๔.๒.๒.๒ กำรซื้อไฟฟ้ำจำกเอกชนในประเทศ 
    ก าลังผลิตไฟฟ้าส ารองในปัจจุบันอยู่ในระดับที่สูงร้อยละ ๔๐ ดังนั้น การรับซื้อไฟฟ้า

จากภาคเอกชนจะต้องมีความระมัดระวังมากขึ้นให้สอดคล้องกับความต้องการไฟฟ้าในอนาคต 
ที่เปลี่ยนแปลงไปและการรับซื้อควรใช้วิธีประมูลแข่งขันเพ่ือให้ได้ราคาที่ถูกที่สุด คณะกรรมาธิการ 
มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

  - ควรมีการทบทวนสัดส่วนการผลิตในส่วนของการรับซื้อไฟฟ้าจากเอกชน        
และประเทศเพ่ือนบ้าน รวมถึงการจัดท า Scenario Planning พร้อมก าหนดนโยบายด้านพลังงาน    
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและการจัดการสมัยใหม่ เพ่ือรองรับ Disruptive Technology  

  - เพื่อเป็นลดความเสี่ยง รัฐควรมีความยืดหยุ่นในการก ากับดูแล และบริหารระดับ
ไฟฟ้าส ารองในช่วงวิกฤติ โดยการพิจารณาท าสัญญาซื้อขายไฟฟ้าใช้เวลาไม่นานเกินไป เช่น เจรจา     
อายุของสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่จะท าในอนาคตเป็น ๑๐ – ๑๕ ป ี

  - ควรบริหารจัดการก าลังผลิตไฟฟ้าส ารองในปัจจุบันที่อยู่ในระดับสูง ทั้งการสร้าง 
Demand ด้วยการขายไฟฟ้าให้ประเทศเพ่ือนบ้านหรือช่องทางอื่น และการรักษาระดับ Supply  
ไม่ให้สูงเกินเกณฑ์ แต่หากจะรับซื้อให้รับซื้อด้วยราคาที่ไม่สร้างผลกระทบต่ออัตราค่าไฟฟ้าและส่งเสริม RE 
ให้ท าการซื้อขายกันเองนอกระบบเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายสนับสนุน 

  - ควรพิจารณาจัดท าตลาดกลางซื้อขายพลังงานในระดับ Wholesale เพ่ือให้     
เกิดการแข่งขันทางด้านราคาและสะท้อนต้นทุนการผลิตที่แท้จริง ทั้งผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหม่และผู้ผลิตไฟฟ้า
รายเดิมรวมทั้งควรการก าหนดค่าบริการผ่านสายส่ง (Wheeling Charging) ที่เหมาะสมต่อไป 
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  ๔.๒.๒.๓ กำรซื้อไฟฟ้ำจำกต่ำงประเทศ 
   - ราคาที่รับซื้อจากต่างประเทศควรมีราคาต่ ากว่าค่าผลิตไฟฟ้าในประเทศ       

เพื่อไม่ให้เป็นภาระค่าไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้า อีกทั้งเป็นการสนับสนุนการลงทุนในประเทศ 
   - ควรพิจารณาเรื่องผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดจากการรับซื้อไฟฟ้า

ต่างประเทศอย่างรอบคอบ 

  ๔.๒.๒.๔ ค่ำใช้จ่ำยตำมนโยบำยภำครัฐ  
    - หากมีการก าหนดมาตรการ กลไกค่าธรรมเนียมและบริการต่าง ๆ ส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้า

ประเภท Prosumer / P๒P ตามข้อ ๔.๑.๑ แล้ว ก็จะแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้เช่นกัน  
    - ควรพิจารณาก าหนดแนวทางการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียน  โดยควบคุม

ผลกระทบที่มีต่อค่าไฟฟ้าไม่ให้เกินกว่าระดับผลกระทบในปัจจุบัน และควรมีการก าหนดอัตราสนับสนุน RE     
ที่เหมาะสมไม่ให้เป็นภาระต่อต้นทุนค่าไฟฟ้าโดยรวม และก าหนดเป้าหมายของสัดส่วน RE ที่เหมาะสม   
กับบริบทของประเทศโดยเฉพาะในช่วงที่มี Reserve Power สูง 

    - ควรสนับสนุน RE ตามความต้องการไฟฟ้าในแต่ละพ้ืนที่ให้เหมาะสม เพ่ือลดการลงทุน
และลดความสูญเสียจากการส่งไฟฟ้า 

   - ควรส่งเสริม RE ให้เป็นแบบ Firm หรือพ่ึงพาตนเองได้โดยไม่ต้องพ่ึงพาการสนับสนุน
จากภาครัฐเพื่อลดผลกระทบต่อภาระต้นทุนการลงทุนระบบของการไฟฟ้า 

   - นอกจากการส่งเสริมค่าไฟฟ้าในการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแล้ว       
ยังมีค่าเตรียมก าลังผลิตส ารองและค่าควบคุมคุณภาพไฟฟ้าแฝงเพิ่มเติมจากการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนดังกล่าว และศึกษาต้นทุนส่วนนี้ในต้นทุนค่าไฟฟ้าของระบบผลิตส าหรับโครงสร้างอัตรา      
ค่าไฟฟ้าใหม่ส าหรับปี ๒๕๖๕  

   - ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบว่ามี  “ค่าใช้จ่ายเพ่ือสิ่งแวดล้อม”  
ให้ประชาชนตระหนักว่ามีค่าใช้จ่ายร่วมกันในส่วนนี้อยู่ในค่าไฟฟ้า 
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๔.๒.๓ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรปรับนโยบำยและมำตรกำรด้ำนระบบส่งไฟฟ้ำและระบบจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ  
           
 
 
 
 

 
 

 
 

ภำพที่ ๔.๑ ระบบเครือข่ำยในกำรบริกำรไฟฟ้ำ 

 - เพื่อเป็นการรองรับพลังงานหมุนเวียนให้มีความเหมาะสมจึงจ าเป็นอย่างยิ่ง โดยการไฟฟ้า        
ต้องลงทุนปรับปรุงเพ่ิมเติมโครงข่ายไฟฟ้า (Grid Modernizations)๒๐ และควรวางแผนพัฒนาระบบส่ง     
และจ าหน่ายไฟฟ้า โดยใช้ Disruptive technology เช่น smart grid หรือ micro grid ตามภาพท่ี ๔.๑  

 - ไม่ควรให้เอกชนก่อสร้างระบบสายส่งหรือระบบจ าหน่ายทับซ้อนกับระบบของการไฟฟ้า  
เนื่องจากเป็นการลงทุนซ้ าซ้อน และอาจจะเกิดความไม่ปลอดภัยสูงในการปฏิบัติงาน โดยควรก าหนด 
ค่า Wheeling Charge ที่เหมาะสมและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เพ่ือรองรับการรับซื้อพลังงานไฟฟ้า 
จาก Distributed Energy Resources 

 - แนวทางปรับปรุงโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าขายส่ง ดังนี้ 
   ๑) เสนอให้ก าหนดอัตราค่าไฟฟ้าขายส่งเท่ากันทุกระดับแรงดัน เนื่องจากการส่งสัญญาณ  

ราคาที่แตกต่างกันตามระดับแรงดันนั้น ควรจะเป็นระดับขายปลีกให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า ซึ่งราคาที่จะขาย
ส่งกลับท าให้การไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่ายเลือกซื้อที่ระดับราคาต่ าลงคือแรงดันสูงขึ้น โดยที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ    
ก็ยังมีหม้อแปลงลดระดับแรงดันใช้งานอยู่ท าให้เกิดการลงทุนที่ซ้ าซ้อนของการไฟฟ้า 

 ๒) อัตราค่าไฟฟ้าขายส่งยังคงควรสะท้อนต้นทุนตามช่วงเวลา Peak หรือ Off Peak  
แต่เพ่ือให้เป็นการส่งสัญญาณราคาที่สะท้อนต้นทุนในแต่ละช่วงเวลาให้ใกล้เคียงปัจจุบันมากขึ้น  
เพ่ือให้ผู้ใช้ไฟฟ้าบริหารจัดการการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ และสะท้อนกับราคาค่าลงทุนติดตั้ง
พลังงานแสงอาทิตย์ที่มีราคาต่ าลง ผู้ใช้ไฟฟ้าก็จะหันไปติดตั้งเพ่ิมมากขึ้น ส่งผลท าให้ลดความต้องการ
ไฟฟ้าในช่วง Peak และยังท าให้เกิดช่วงเวลา Peak ใหม่เป็นช่วงที่ไม่มีแสงอาทิตย์ คือ ในช่วงหัวค่ าแทน 
ดังนั้น จึงควรกระจาย (Allocate) เงินลงทุนของระบบผลิตไฟฟ้าและระบบส่งไฟฟ้าที่จากเดิมให้สะท้อน

                                                 
๒๐ http://ieeepes-thailand.org/files/DinnerTalk2019/03%20PEA_IEEE%20PES%20Dinner%20Talk%202019.pdf 
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ในอัตราค่าไฟฟ้าช่วง Peak เพียงช่วงเดียว ไปสะท้อนในช่วง Off-Peak บางส่วนด้วย เพ่ือลดอัตรา 
ค่าไฟฟ้าในช่วงเวลา Peak ที่มีราคาค่อนข้างสูงลง และเป็นการส่งสัญญาณราคาค่าไฟฟ้าไปยังอัตรา 
ขายปลีกอีกด้วย พฤติกรรมของผู้ใช้ไฟฟ้าบางส่วนที่จะตัดสินใจผลิตไฟฟ้าใช้เองจากพลังงานแสงอาทิตย์ 
จักได้ค านึงถึงความคุ้มค่าของการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น 
  ๓) เสนอให้วันเสาร์ช่วงเวลา ๐๙.๐๐ - ๒๒.๐๐ นาฬิกา เป็นช่วงเวลา Peak และเวลา 
๒๒.๐๐ - ๐๙.๐๐ นาฬิกา เป็นช่วงเวลา Off - Peak ตาม Load Profile การใช้ไฟฟ้าในปัจจุบัน 
ที่ใกล้เคียงกับวันจันทร์ถึงศุกร์แล้ว และต้นทุนการผลิตไฟฟ้าในแต่ละช่วงเวลาของวันจันทร์ถึงวันเสาร์
ใกล้เคียงกันไม่ได้แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญเช่นเดิมแล้ว 

ตำรำงท่ี ๔.๑ ข้อเสนอโครงสร้ำงอัตรำค่ำไฟฟ้ำขำยส่ง๒๑ (ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม และไม่รวมค่ำ Ft)  

 

 

 

๔.๒.๔ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรปรับปรุงประสิทธิภำพของกำรบริหำรเงินกองทุนพัฒนำไฟฟ้ำ           
ตำมมำตรำ ๙๗(๓) ๙๗(๔) และ ๙๗(๕) 

 - ควรมีการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมร่วมของภาครัฐและเอกชนทั้งผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ 
เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทางด้านระบบผลิต ระบบส่ง และระบบจ าหน่ายไฟฟ้าเพ่ือพัฒนาให้มีผลิตภัณฑ์        
ที่ผลิตโดยคนไทย มีการใช้งานในประเทศ เพ่ือลดการน าเข้าและสามารถส่งออกไปขายยังต่างประเทศ 
เพื่อน าเงินเข้าประเทศได้  

 - ควรมีการกระจายอ านาจให้คณะกรรมการกองทุนพัฒนาไฟฟ้า (คฟรฟ) บริหารจัดการ 
เพื่อความคล่องตัวในการด าเนินงาน 

 - ควรมีการเปิดรับฟังและสร้างความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับการปรับปรุงเกณฑ์  
การจัดการเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า โดยควรก าหนดโจทย์งานทั้ง มาตรา ๙๗ (๔) และ ๙๗ (๕)          
โดยตีความให้กว้างและเพิ่มโจทย์การวิจัยที่มีโครงการที่มีผลกระทบ (Impact) สูง 

๒๑ 
                                                 
๒๑ ช่วง Peak : เวลา ๐๙.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. วันจันทร์ - วนัเสาร ์
   ช่วง Off-Peak  : เวลา ๒๒.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. วันจันทร์ - วันเสาร์ 
   : เวลา ๐๐.๐๐ - ๒๔.๐๐น. วันอาทิตย์ วันแรงงานแห่งชาติ วนัหยุดราชการตามปกติ 
                           และวันหยุดราชการตามมติคณะรัฐมนตรี (ไม่รวมวันหยุดชดเชยและวนัพืชมงคล) 
   อัตรา G2 เดิม คิดจากค่าพลังงานไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายผันแปรตามการจ่ายพลังงานไฟฟา้  

ข้อเสนอใหม่ ให้ G2 รวมเงินลงทุนค่าก่อสร้างโรงไฟฟา้บางส่วน (จากเดิมที่คิดเฉพาะใน G1 เท่านั้น) 
   อัตรา T2 เดิม เป็น “ศูนย์”  ไม่มีการคิดค่าลงทุนก่อสร้างระบบสง่ในช่วง Off Peak  

ข้อเสนอใหม่ ให้ T2 รวมเงินลงทุนค่าก่อสร้างระบบส่งบางส่วน (จากเดิมที่คิดเฉพาะใน T1 เท่านั้น) 

 

ระดับแรงดันไฟฟ้า ค่าผลิตไฟฟ้า ค่าบริการระบบส่ง อัตราขายส่งรวม 

Peak Off-Peak Peak Off-Peak Peak Off-Peak 
ทุกระดับแรงดัน G1 G2 T1 T2 G1+T1 G2+T2 
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๔.๒.๕ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรก ำกับดูแลอัตรำค่ำไฟฟ้ำ  

 - ควรจัดท ามาตรฐานการแบ่งแยกบัญชี โดยอาจน าแนวทาง USOA (Uniform System of 
Accounting) มาประยุกต์ใช้เป็นมาตรฐานในอนาคต รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลเพ่ือสร้างความโปร่งใส  
ในการปฏิบัติงาน การเสนอต้นทุนการลงทุนและค่าใช้จ่ายด าเนินงาน ควรต้องท า Impact Analysis  
ให้เห็นผลกระทบจากการใช้ไฟฟ้าในแต่ละรูปแบบ เช่น ผลกระทบด้านบวกจาก RE และด้านลบ 
จาก RE พิจารณาทบทวนนโยบายการส่งเสริมพลังงานทดแทนในสัดส่วนที่เหมาะสม เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบ   
ต่อต้นทุนค่าไฟฟ้าในอนาคต 

 - ควรมีการทบทวนแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้า (Power Development Plan : PDP)      
ในรอบไม่เกิน ๕ ปี เพ่ือให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมไฟฟ้าที่เปลี่ยนไป และควรใช้วิธี 
Scenario Planning ในการจัดท ายุทธศาสตร์นโยบายและการก ากับดูแลด้านพลังงานเพ่ือให้รองรับ 
การเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ ควรหาข้อมูล IPS และแนวทางการพยากรณ์ให้ใกล้เคียงมากขึ้น 

 - การพิจารณาใส่รายละเอียดของค่า Ft ลงในการน าเสนอปัจจัยโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า 
โดยแยกค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ออกมา เนื่องจากค่า Ft มีปัจจัยที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับค่าเชื้อเพลิงเพียงอย่างเดียว 
แต่มีค่าซื้อไฟฟ้าจากเอกชนและค่าใช้จ่ายตามนโยบายและตามบทบัญญัติของกฎหมาย  

๔.๒.๖ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรประชำสัมพันธ์สื่อสำรแก่ประชำชนผู้ใช้ไฟฟ้ำและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  
 - การประชาสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์เพ่ือท าความเข้าใจให้แก่ประชาชนอย่างถูกต้อง 

โดยเฉพาะเรื่องหลักการในการก าหนดค่าไฟฟ้าอย่างป็นธรรมและเสมอภาคให้แก่คนไทยทุกคน 
(Uniform Tariff) รวมถึงการสร้างความภูมิใจให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าว่ามีส่วนช่วยเพ่ือนคนไทยที่ด้อยโอกาส  
และอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลให้มีโอกาสเข้าถึงบริการไฟฟ้าได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า   
ในสังคม 

 - ควรมีการประชาสัมพันธ์สร้างจิตส านึกให้ประชาชนร่วมกันรักษาสิ่ งแวดล้อม             
และสนับสนุนไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่ไม่สร้างมลพิษด้วยความเต็มใจที่จะจ่าย “ค่าใช้จ่ายเพ่ือ
สิ่งแวดล้อม” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในอัตราค่าไฟฟ้าที่จ่ายอยู่ 

- ควรประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจให้ประชาชนเข้าใจกลไลการปรับค่าไฟฟ้า Ft ซึ่งล่าช้า
กว่าการปรับราคาขายปลีดน้ ามันเชื้อเพลิงประมาณ ๖ – ๑๒ เดือน รวมทั้งค่าไฟฟ้า Ft ที่มี 
ส่วนของนโยบายของรัฐซึ่งไม่ได้มีแต่ค่าเชื้อเพลิงอย่างเดียว 

- นอกจากการสื่อสารแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าแล้ว ก็ควรประชาสัมพันธ์ผลการก ากับดูแล และการก ากับ
การสั่งจ่ายไฟฟ้าเพ่ือสร้างความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านพลังงานด้วย  อันจะเป็นการสร้าง   
การยอมรับจากทุกภาคส่วน 
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 - ควรประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนให้เข้าใจสูตรการค านวณค่าไฟฟ้า โดยเฉพาะค่า Ft 
หน่วยงานที่รับผิดชอบควรสื่อสารให้เข้าใจง่าย ๆ ไม่ควรแยกองค์ประกอบของต้นทุนมากเกินไป        
จะท าให้ซับซ้อนซึ่งอาจจะท าให้ประชาชนคิดว่าอัตราค่าไฟฟ้า “แพง” 

 - ควรประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้เช่าอาคาร 
เพ่ืออยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๑ ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
เพื่อให้ประชาชนที่พักอาศัยในอพาร์ทเม้นท์หรือห้องเช่าได้จ่ายค่าไฟฟ้าในอัตราที่ถูกลง 
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บทส่งท้ำย 

จากท่ีพฤติกรรมผู้ใช้ไฟฟ้าและ Disruptive Technology ยังคงพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง 
และรวดเร็ว ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงานได้ก าหนดแนวทาง       
การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าระยะกลางและระยะยาวของประเทศไว้ ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควร   
เร่งทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า โดยน าเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด             
เพื่อเป็นแผนที่บูรณาการแก่ประเทศชาติต่อไป 

ภำพที่ ๔.๒ กำรจดัอันดับกำรด ำเนินกำรข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงโครงสร้ำงอตัรำคำ่ไฟฟ้ำ 

เนื่องจากทรัพยากรทั้งด้านงบประมาณและก าลังคนย่อมมีอย่างจ ากัด ดังนั้น  การด าเนิน
แผนงานต่าง ๆ จึงควรมีการจัดล าดับความส าคัญจึงมีประโยชน์ในการน าไปสู่แผนปฏิบัติการ เพื่อให้เกิด
เป็นรูปธรรม คณะอนุกรรมาธิการฯ ได้พิจารณาผลกระทบของแต่ละข้อเสนอแนะทั้งในเชิงกฎหมาย
นโยบายตลอดจนถึงเชิงเศรษฐศาสตร์ และ โอกาสความส าเร็จซึ่งประกอบด้วยปัจจัยมากมาย  
คณะกรรมาธิการจึงเสนอเป็นแนวทางการด าเนินตามภาพที่ ๔.๒ (ค าอธิบายข้อเสนอแนะอยู่ในตารางที่ ๔.๒) 
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ตำรำงที่ ๔.๒  ค ำอธิบำยข้อเสนอแนะตำมภำพที่ ๔.๒ 

ข้อเสนอแนะ เชิงนโยบำย / เชิง
ปฏิบตัิกำร 

๑.  มาตรการและกลไกจัดการเพื่อรองรับผู้ใช้ไฟฟ้า PROSUMER / P๒P เช่น ค่าธรรมเนียมการใช้โครงข่ายของบุคคลที่
สาม ค่าบริการสายส่ง ค่าบริหารจัดการสมดุล และ การก าหนด Ancillary Service ที่เหมาะสม 

P 

๒.  การก าหนดอัตราค่าไฟฟา้ประเภท Prosumerอย่างรอบคอบ P 
๓.  จัดตั้งหน่วยงานที่ด าเนินกจิการเรื่องระบบส่งโดยเฉพาะ P 
๔.  สนับสนุนผู้รายได้น้อย เช่น ห้องเช่า  O 
๕. ทบทวนมาตรการใหป้ิดช่องโหวก่ารอุดหนุนผู้ใช้ไฟที่มีบ้านหลายหลัง  O 
๖. ก ำหนดอตัรำค่ำไฟฟ้ำท่ีสะทอ้นตน้ทุนจริงแก่ผู้ประกอบการที่อาศัยอยู่เกาะหรือพื้นที่หา่งไกล  O 
๗. ทบทวนอัตรากา้วหน้า (Progressive Rate) ของผู้ใช้ไฟฟ้าแบบที่อยู่อาศัย และ SME O 
๘. TOU จะไม่สะท้อนลักษณะการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้เครื่องปั๊มน้ า ควรก าหนดเป็นอัตราเดียวกันทั้งหมด O 
๙. การจัดเก็บข้อมูลลกัษณะการใช้ไฟฟ้าของสถานีบริการ EV  O 
๑๐. คิดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ส าหรับกลุ่มลกูค้าที่ต้องการเทคโนโลยีเฉพาะ O 
๑๑. ทบทวนในอัตราค่าไฟฟา้ Peak/Off-Peak โดยปรับการจัดสรรต้นทุนคงที่ O 
๑๒. พิจารณาให้ผู้ผลิตสามารถจัดหาก๊าซธรรมชาติได้ตรง (ไม่ต้องซ้ือผ่าน ปตท.) P 
๑๓. พิจารณาสัดส่วนของการใช้เชื้อเพลิงประเภทต่าง ๆ เพื่อเป็นการบริหารตน้ทุนการผลิตไฟฟ้า O 
๑๔. ทบทวนกลไกราคาให้สะท้อนต้นทนุได้ทันต่อสถานการณ์ P 
๑๕. ทบทวนสัดส่วนการรับซื้อไฟฟ้าจากเอกชนและประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงการจัดท า Scenario planning  P 
๑๖. รัฐควรลดอายุของสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าเหลือ ๑๐ – ๑๕ ป ี P 
๑๗. จัดการก าลังผลิตไฟฟ้าส ารอง และสร้าง Demand ด้วยการขายไฟฟา้ให้ประเทศเพื่อนบ้าน P 
๑๘. จัดท าตลาดกลางซ้ือขายพลังงานในระดับ Wholesale โดยก าหนดค่าบรกิารผ่านสายส่ง (Wheeling Charging) P 
๑๙. ราคาที่รับซ้ือจากตา่งประเทศควรมีราคาต่ ากวา่ ค่าผลิตไฟฟ้าในประเทศเพื่อไม่ให้เป็นภาระค่าไฟฟา้ของผู้ใช้ไฟฟา้ 

อีกทั้งเป็นการสนับสนุนการลงทุนในประเทศ 
P 

๒๐. ควรพิจารณาเร่ืองผลกระทบจากสิง่แวดล้อมที่จะเกิดจากการรับซื้อไฟฟ้าตา่งประเทศ P 
๒๒. ก าหนดแนวทางการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียน โดยควบคุมค่าไฟฟา้ไม่ให้เกนิกว่าระดับปัจจุบัน  P 
๒๓. ควรสนับสนุน RE ตามความต้องการไฟฟ้าในแต่ละพื้นที่ให้เหมาะสม เพื่อลดการลงทุนและลดความสูญเสียจากการ

ส่งไฟฟ้า 
P 

๒๔. ควรส่งเสริม RE ให้เป็นแบบ Firm หรือพึ่งพาตนเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพาการสนับสนุนจากภาครัฐ เพื่อลดภาระต้นทนุ P 
๒๕. นอกจากการส่งเสริมค่าไฟฟ้าในการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแลว้ ยังมีค่าเตรียมก าลังผลิตส ารองและค่า

ควบคุมคุณภาพไฟฟ้าแฝงเพิ่มเติมจากการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีนดังกล่าว จึงควรมีการประชาสัมพันธ ์
และศึกษาต้นทุนส่วนนี้ในต้นทุนค่าไฟฟา้ของระบบผลิตส าหรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ส าหรับปี ๒๕๖๔ 

O 

๒๗. เพื่อรองรับพลังงานหมุนเวียนให้เหมาะสม การไฟฟ้าต้องลงทุนปรับปรุงเพิ่มเติมโครงข่ายไฟฟ้า (Grid 
Modernizations) โดยใช ้Disruptive technology  

O 

๒๘. ไม่ควรให้เอกชนก่อสร้างระบบสายส่งหรือระบบจ าหนา่ยทับซ้อนกับระบบของการไฟฟ้ โดยควรก าหนดค่า 
Wheeling Charge เพื่อรองรับการรับซื้อพลังงานไฟฟ้าจาก Distributed Energy Resources 

P 

๒๙. แนวทางปรับปรุงโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าขายส่ง ให้เทา่กันทุกระดับแรงดนั  P 
๓๐. การวิจยัและพัฒนานวัตกรรมร่วมของภาครัฐและเอกชนทั้งผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ เกี่ยวกบัเทคโนโลยีใหม่ๆ

ทางด้านระบบผลิต ระบบส่ง และ ระบบจ าหนา่ยไฟฟา้ 
P 

๓๑. ควรมีการกระจายอ านาจให้คณะกรรมการกองทุนพัฒนาไฟฟา้ (คฟรฟ) บริหารจัดการเพื่อความคล่องตัวในการ
ด าเนินงาน 

O 

๓๒. ให้เปิดรับฟังและสร้างความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับการปรับปรุงเกณฑ์การจัดการเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
โดยควรก าหนดโจทย์งานวจิัยใหก้ว้าง 

O 

๓๓. ควรจัดท ามาตรฐานการแบ่งแยกบญัชี โดยอาจน าแนวทาง USOA (Uniform System of Accounting) มา
ประยุกต์ใช้เป็นมาตรฐานในอนาคต 

P 

๓๔. ควรมีการทบทวน Power Development Plan (PDP) และควรใช้วิธ ีScenario Planning ในการจัดท า
ยุทธศาสตร์นโยบายพลังงานและหาข้อมูล IPS เพื่อพยากรณ์ให้ใกล้เคียงมากขึน้ 

P 

๓๕. การพิจารณาใส่รายละเอยีดของค่า Ft ลงในการน าเสนอปัจจัยโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า  O 
๓๖. การประชาสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์เพื่อท าความเขา้ใจให้แกป่ระชาชนอย่างถูกต้อง โดยเฉพาะเรื่อง Uniform Tariff O 
๓๗. ควรมีการประชาสัมพันธ์สร้างจิตส านึกให้ประชาชนร่วมกันรักษาสิ่งแวดลอ้ม และเต็มใจที่จะจ่าย “ค่าใช้จา่ยเพื่อ

สิ่งแวดล้อม”  
O 

๓๘. ควรประชาสัมพันธแ์ละสร้างความเข้าใจในหลักการก าหนดราคาเช้ือเพลิงที่ส่งผ่านไปที่ค่าไฟฟ้า ให้ช้า ๖ เดือน  O 
๓๙. ควรประชาสัมพันธ์ผลการก ากับการสั่งจ่ายไฟฟ้าเพื่อเป็นการสร้างการยอมรับให้แก่หนว่ยงานที่เกีย่วขอ้ง O 
๔๐. ควรประชาสัมพันธแ์ก่ประชาชนใหเ้ข้าใจสูตรการค านวณค่าไฟฟา้ โดยเฉพาะค่า Ft หน่วยงานที่รับผิดชอบควร

สื่อสารให้เข้าใจง่าย ๆ  
O 

๔๑. ควรประชาสัมพันธป์ระกาศเพื่อใหผู้้ใช้ไฟห้องเช่าจ่ายค่าไฟฟา้ในอัตราที่ถกูลง O 
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