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ก าหนดการสัมมนารับฟังความคิดเห็นและน าเสนอผลการศึกษา 
โครงการศึกษาแนวทางปรับปรุง และจัดท านโยบายอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทย ปี 2559 – 2563 

วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2558 
ณ ห้องวอเตอร์เกทบอลรูม บีและซ ี ชั้น 6 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ 

08:30 – 09:00 น. ลงทะเบียน 

09:00 – 09:05 น. กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การสัมมนาเพื่อน าเสนอผลการศึกษา  
  โดย  ที่ปรึกษาโครงการท 

09:05 – 09:15 น. ประธานกล่าวเปิดงานสัมมนา  
    โดย คุณทวารัฐ สูตะบุตร 

    ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

   พร้อมถ่ายรูปร่วมกัน 

09:15 – 10:15 น. บรรยายสรุป หัวข้อ ภาพรวมของนโยบายโครงสร้างค่าไฟฟ้าและเป้าหมายเชิงนโยบาย 
 ภาพรวมของนโยบายโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าในอดีต 
 การวิเคราะห์โครงสร้างค่าอัตราไฟฟ้าของประเทศไทยในปัจจุบัน และ 
 กรอบเป้าหมายของนโยบายโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทย ส าหรับ

ปี 2559 – 2563  
  โดย  คณะท างานที่ปรึกษาโครงการท 

10:15 – 10:30 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

10:30 – 11:15 น. บรรยายสรุป หัวข้อร่างข้อเสนอเพ่ือประกอบการปรับปรุงนโยบายโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า 

 หลักการทั่วไปและแนวคิดพ้ืนฐาน 
 หลักเกณฑ์ทางการเงิน 
 นโยบายค่าไฟฟ้าขายส่งและขายปลีก 
 การก ากับดูแลและการติดตามผล 

 โดย คณะท างานที่ปรึกษาโครงการท 

11:15 – 12:00 น. เวทีรับฟังความเห็นต่อร่างข้อเสนอเพ่ือประกอบการปรับปรุงนโยบายโครงสร้าง
 โดย อัตราค่าไฟฟ้า 

 รศ.ดร.วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล อาจารย์ประจ าคณะสถิติประยุกต์  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  

 นาย สุวัฒน์ เชวงโชติ ผู้จัดการโครงการท และ กรรมการบริษัท ที่ปรึกษา
ธุรกิจเอก จ ากัด 

12:00   ปิดการสัมมนาท และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน 
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4. ค าถาม ความเห็นและข้อเสนอแนะ 

1. ความเป็นมา 

1.1  ปี 2558 เป็นปีสุดท้ายของกรอบโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าที่มีการประกาศใช้มาตั้งแต่ปี  2554  
เป็นต้นมา ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ในฐานะหน่วยงานหลักที่
รับผิดชอบในการจัดท าและติดตามผลนโยบายอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทยจึงเห็นว่า  ควรมีการทบทวน
ความเหมาะสมของนโยบายท ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปของอุตสาหกรรมไฟฟ้าของ
ประเทศไทยและรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดังนั้น สนพ. จึงได้จัดจ้างบริษัท ที่ปรึกษาธุรกิจ 
เอก จ ากัด (ที่ปรึกษา) มาเป็นที่ปรึกษาโครงการศึกษาแนวทางการปรับปรุงและจัดท านโยบายอัตราค่าไฟฟ้า
ของประเทศไทยปี 2559-2563 โดยครอบคลุมขอบเขตการท างานในการศึกษาและวิเคราะห์นโยบายท 
ปัญหาและอุปสรรคในทางปฏิบัติ รวมทั้งแนวทางการปรับปรุงนโยบายอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทย  
โดย สนพ. ได้ก าหนดให้ที่ปรึกษา เปิดโอกาสให้มีการรับฟังความเห็นจากภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
เพ่ือรวบรวมความเห็นและข้อเสนอประกอบการจัดท านโยบายท อันจะเป็นประโยชน์ต่อการก าหนดนโยบาย
ท ที่สามารถเชื่อมโยงกับภาคส่วนต่างๆ ได้อย่างแท้จริง ดังนั้น เพ่ือที่ปรึกษาจึงได้ด าเนินการจัดสัมมนาเพ่ือรับ
ฟังความเห็นต่อร่างข้อเสนอการปรับปรุงนโยบายอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทย ปี 2559-2563 ในครั้งนี้  
โดยความเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการรับฟังความเห็นในครั้งนี้ ถูกรวบรวมและน าเสนอต่อ สนพ. 
เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุงนโยบายอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทย ปี 2559-2563 ใน
โอกาสต่อไป 

2. หลักการและเหตุผล 

2.1  ภายใต้บทบังคับของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 (พระราชบัญญัติ ท) 
ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2550 เป็นต้นมา ได้ก าหนดให้มีการแบ่งแยกอ านาจหน้าที่ของ
หน่วยงานทางด้านนโยบายพลังงานและหน่วยงานก ากับดูแลกิจการพลังงานออกจากกัน  โดยมี สนพ. เป็น
หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการก าหนดแนวนโยบายพ้ืนฐานว่าด้วยการประกอบกิจการพลังงานให้มีการ
บริการด้านพลังงานอย่างเพียงพอ มีความม่ันคง และมีความเป็นธรรมต่อผู้ใช้พลังงาน รวมถึงการส่งเสริมการ
แข่งขันในกิจการพลังงานและการเข้าถึงบริการด้านพลังงานอย่างเป็นธรรม ขณะที่คณะกรรมการก ากับ
กิจการพลังงาน (กกพ.) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการก ากับดูแลและการประกอบกิจการพลังงานในการ
ปกป้องผลประโยชน์ของผู้ใช้พลังงานทั้งด้านอัตราค่าบริการและคุณภาพของการให้บริการด้านพลังงาน  

2.2  โดยในมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติท ได้ก าหนดให้กระทรวงพลังงาน โดยรัฐมนตรีเสนอนโยบาย 
เป้าหมายและแนวทางทั่วไปในการประกอบกิจการพลังงาน รวมถึงนโยบายโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของ
ประเทศไทยต่อคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ  (กพช.) เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ และในมาตรา 
65 ได้ก าหนดให ้กกพ. ก าหนดหลักเกณฑ์การก าหนดอัตราค่าบริการของผู้รับใบอนุญาตแต่ละประเภทภายใต้
นโยบายและแนวทางท่ี กพช. ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
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 2.3  นโยบายโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทยในปัจจุบัน คณะรัฐมนตรี (ครม.) ในการประชุม
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2554 ได้มีมติรับทราบตามมติ กพช. ในการประชุมครั้งที่ 2/2554 (ครั้งที่ 135) เมื่อวันที่ 23 
กุมภาพันธ์ 2554 เรื่องนโยบายการก าหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทย ปี 2554-2558  
โดยเห็นชอบนโยบายการก าหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทยปี  2554 - 2558 ตามที่ สนพ. 
เสนอและมอบหมายให้ กกพ. รับไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

2.4  ต่อมา กกพ. ได้ด าเนินการทบทวนหลักเกณฑ์ในการก าหนดอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทย  
ปี 2554-2558 แล้วเสร็จและได้เสนอต่อ กพช. ในการประชุมครั้งที่ 3/2554 (ครั้งที่ 136) เมื่อวันที่ 27 
เมษายน 2554 โดย กพช. ได้มีมติเห็นชอบให้ใช้หลักเกณฑ์ในการก าหนดอัตราค่าไฟฟ้าปี 2554-2558 ตามท่ี 
กกพ. เสนอเป็นระยะเวลา 5 ปี โดยให้มีการประกาศใช้อัตราค่าไฟฟ้าดังกล่าว ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2554 
เป็นต้นมา  

3. ร่างข้อเสนอเพื่อปรับปรุงนโยบายโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทย ปี 2559 – 2563 

ที่ปรึกษาได้ก าหนดแนวทางในการศึกษาเพ่ือปรับปรุงนโยบายโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทย 
ปี 2559-2563 โดยยึดกรอบแนวทางของการก าหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าที่ดีเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
ในมิติที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ความเป็นธรรมต่อผู้ให้บริการจัดหาไฟฟ้าและผู้ใช้ไฟฟ้า สะท้อนต้นทุนพลังงาน 
ที่แท้จริงและโปร่งใส ตอบสนองต่อนโยบายเชิงสังคม และการส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน ภายใต้โครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้าของประเทศไทยในปัจจุบัน ตลอดจนรองรับ
เป้าหมายของภาครัฐที่มีการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและสังคมกับประเทศเพ่ือนบ้านภายใต้กรอบความร่วมมือ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ทั้งนี้ ที่ปรึกษาได้มีการหารือและน าความเห็นจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียกลุ่ม
ต่างๆ ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง มาเป็นข้อมูลที่ส าคัญประกอบการจัดท าร่างข้อเสนอเพ่ือ
ปรับปรุงแนวนโยบายโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทย ดังต่อไปนี้ 

3.1 หลักการทั่วไป 

3.1.1 นโยบายในปัจจุบัน : อัตราค่าไฟฟ้าต้องมีความเหมาะสมกับลักษณะโครงสร้างเศรษฐกิจ 
และสังคม โดยเป็นอัตราค่าไฟฟ้าที่สะท้อนถึงต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์มากที่สุด เพ่ือส่งเสริมให้มีการใช้ไฟฟ้า
อย่างคุ้มค่าและ มีการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.1.2 นโยบายในปัจจุบัน : อัตราค่าไฟฟ้าจะต้องส่งเสริมความเสมอภาคของประชาชนในทุก
ภูมิภาค ส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทเดียวกันต้องเป็นอัตราเดียวทั่วประเทศ (Uniform Tariff) ยกเว้นไฟฟ้า
พิเศษส าหรับธุรกิจบนเกาะ 

เหตุผลประกอบ : เนื่องจากประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ท าให้ใน
อนาคตจะมีการเชื่อมโยงโครงข่ายระบบไฟฟ้าระหว่างประเทศขึ้น ดังนั้น เพ่ือความชัดเจน ควรปรับปรุง
แนวนโยบายให้มีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน   

ข้อเสนอฯ : อัตราค่าไฟฟ้าจะต้องส่งเสริมความเสมอภาคของประชาชนในทุกภูมิภาค 
ของประเทศไทย ส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทเดียวกันต้องเป็นอัตราเดียวทั่วประเทศ (Uniform Tariff) ยกเว้น
ไฟฟ้าพิเศษส าหรับธุรกิจบนเกาะ และผู้ใช้ไฟฟ้าที่เชื่อมโยงกับโครงข่ายระบบไฟฟ้าระหว่างประเทศ 
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3.1.3 นโยบายในปัจจุบัน : โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าจะมีการแยกต้นทุนของแต่ละกิจการ  
ได้แก่ กิจการผลิต กิจการระบบส่ง กิจการระบบจ าหน่าย และกิจการค้าปลีก ออกให้เห็นอย่างชัดเจน 
และโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ 

เหตุผลประกอบ : เพ่ือให้ข้อมูลการแบ่งแยกต้นทุนของแต่ละกิจการ เป็นไปในหลักการ
เดียวกันและสามารถตรวจสอบได้อย่างแท้จริง ควรก าหนดหลักการของการแบ่งแยกต้นทุนของแต่ละกิจการ
ที่ได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานก ากับดูแลและให้การไฟฟ้าถือปฏิบัติและรายงานผลการแยกต้นทุนอย่าง
สม่ าเสมอ 

ข้อเสนอฯ : โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าจะมีการแยกต้นทุนของแต่ละกิจการ ได้แก่ กิจการ
ผลิต กิจการระบบส่ง กิจการระบบจ าหน่าย และกิจการค้าปลีก ออกให้เห็นอย่างชัดเจนและโปร่งใสและอยู่
ภายใต้หลักเกณฑ์การแบ่งแยกต้นทุนที่หน่วยงานก ากับดูแลก าหนดตามมาตรฐานการบัญชี โดยให้รายงานผล
การแบ่งแยกต้นทุนของแต่ละกิจการทุกปีอย่างสม่ าเสมอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในไตรมาสที่ 1 หลังสิ้นปี
บัญชี 

3.1.4 นโยบายในปัจจุบัน : อัตราค่าไฟฟ้าจะต้องอยู่ภายใต้กรอบค่าใช้จ่ายการด าเนินงานของ
การไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ โดยการพิจารณาผลตอบแทนการลงทุนของการไฟฟ้าจะต้องพิจารณาภายใต้
เงื่อนไขกรอบค่าใช้จ่ายการด าเนินงานของการไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ  และเห็นควรให้มีการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการด าเนินงานของการไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง 

เหตุผลประกอบ : เพ่ือให้เกิดแรงจูงใจในการด าเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 
ควรก าหนดให้มีการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการปรับปรุงประสิทธิภาพระหว่างผู้ให้บริการ  
และผู้ใช้ไฟฟ้า ทั้งนี้การปรับปรุงประสิทธิภาพของค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของการไฟฟ้าจะต้องไม่ลด
คุณภาพของการบริการแต่อย่างใด 

ข้อเสนอฯ : อัตราค่าไฟฟ้าจะต้องอยู่ภายใต้กรอบค่าใช้จ่ายการด าเนินงานของการไฟฟ้าที่
มีประสิทธิภาพ โดยการพิจารณาผลตอบแทนการลงทุนของการไฟฟ้าจะต้องพิจารณาภายใต้เงื่อนไขกรอบ
ค่าใช้จ่ายการด าเนินงานของการไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ และเห็นควรให้มีกลไกสร้างมาตรการจูงใจ 
ต่อการไฟฟ้าในการปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและไม่กระทบต่อคุณภาพของการ
ให้บริการแก่ผู้ใช้ไฟฟ้า 

3.1.5 นโยบายในปัจจุบัน : เพ่ือให้การไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง มีฐานะการเงินที่สามารถขยายการ
ด าเนินงานได้อย่างเพียงพอในอนาคตซึ่งอัตราผลตอบแทนทางการเงินจะอ้างอิงจากอัตราส่วนผลตอบแทน
การลงทุน (Return on Invested Capital: ROIC) เป็นหลักในการก าหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าโดยให้มี
การทบทวนความเหมาะสมและจ าเป็นต่อการด าเนินการของสินทรัพย์ของการไฟฟ้าที่ใช้ในฐานก าหนด
ผลตอบแทนการลงทุน และให้ใช้อัตราส่วนรายได้สุทธิต่อการช าระหนี้  (Debt Service Coverage Ratio: 
DSCR) และอัตราส่วนหนี้สินต่อ ส่วนทุน (Debt/Equity Ratio) ประกอบการพิจารณา 

เหตุผลประกอบ : เนื่องจากหลักเกณฑ์ทางการเงินที่ใช้ควบคุมผลตอบแทนของการไฟฟ้า
ในปัจจุบัน ได้แก่ อัตราผลตอบแทนการลงทุน (Return on invested capital - ROIC) ได้มีการใช้อย่าง
ต่อเนื่อง ประกอบกับปัจจุบันที่นโยบายของภาครัฐได้เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น จึงเห็นสมควรให้มีการทบทวน
แนวทางในการก าหนดผลตอบแทนทางการเงิน (Financial criteria) ให้สอดคล้องแผนการด าเนินงานของ
การไฟฟ้าและนโยบายของภาครัฐในปัจจุบัน  



เอกสารประกอบการสัมมนารับฟังความคิดเห็นและน าเสนอผลการศึกษา 

โครงการศึกษาแนวทางปรับปรุง และจัดท านโยบายอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทย ปี 2559 – 2563 

6 

ข้อเสนอฯ : เพ่ือให้การไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง มีฐานะการเงินที่สามารถขยายการด าเนินงานได้
อย่างเพียงพอในอนาคต ก าหนดให้หน่วยงานก ากับดูแลทบทวนและก าหนดหลักเกณฑ์ทางเงินให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์และสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน โดยหลักเกณฑ์ทางการเงินดังกล่าวจะต้องควบคุมผลตอบแทน 
(returns) ที่เพียงพอต่อการด าเนินการกิจการอย่างต่อเนื่อง และควบคุมการบริหารจัดการทางเงิน (financial 
feasibility) ของการไฟฟ้าให้อยู่ในระดับของความน่าเชื่อถือทางการเงิน (credit rating) ที่เหมาะสมในระยะยาว 

 3.1.6 นโยบายในปัจจุบัน : เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ใช้ไฟฟ้า เห็นควรให้มีกลไกในการ
ติดตามการลงทุนของการไฟฟ้าให้เป็นไปเพ่ือรักษามาตรฐานคุณภาพบริการและความมั่นคงของระบบไฟฟ้า
ของประเทศไทย โดยก าหนดให้มีบทปรับการลงทุนของการไฟฟ้าไม่เป็นไปตามแผนการลงทุนที่เหมาะสมที่ใช้
ในการก าหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าหรือการลงทุนในโครงการที่ไม่มีความจ าเป็นหรือไม่มีประสิทธิภาพ 
(Crawl Back) 

เหตุผลประกอบ : นโยบายดังกล่าว เป็นแนวนโยบายที่ดีและสามารถกลไกปรับปรุงต้นทุน
ที่เกิดจากการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามแผนท อย่างไรก็ตาม จ าเป็นต้องเพ่ิมเติมก าหนดช่วงเวลาในการทบทวน
และติดตามผลอย่างเป็นระบบ 

ข้อเสนอฯ : เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ใช้ไฟฟ้า เห็นควรให้มีกลไกในการติดตาม 
การลงทุนของการไฟฟ้าให้เป็นไปเพ่ือรักษามาตรฐานคุณภาพบริการและความมั่นคงของระบบไฟฟ้าของ
ประเทศไทย โดยก าหนดให้มีบทปรับการลงทุนของการไฟฟ้าไม่เป็นไปตามแผนการลงทุนที่เหมาะสมที่ใช้ 
ในการก าหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าหรือการลงทุนในโครงการที่ไม่มีความจ าเป็นหรือไม่มีประสิทธิภาพ 
(Crawl Back) และด าเนินการประเมินบทปรับการลงทุนของการไฟฟ้า อย่างน้อยทุก  2 ปี ในรอบระยะเวลา
ที่ประกาศใช้โครงสร้างค่าไฟฟ้า 

3.2 โครงสร้างอัตราขายส่ง (Wholesale tariffs) 

3.2.1 นโยบายในปัจจุบัน : โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าขายส่งที่ กฟผ. ขายให้ กฟน. และ กฟภ. 
ควรก าหนดเป็นโครงสร้างเดียวกัน ซึ่งประกอบด้วย ค่าผลิตไฟฟ้า และค่ากิจการระบบส่ง โดยค่าไฟฟ้าจะ
แตกต่างกันตามระดับแรงดันและช่วงเวลาของการใช้ไฟฟ้า (Time of Usage-TOU) ที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าในปัจจุบันของแต่ละประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า 

3.2.2 นโยบายในปัจจุบัน : ก าหนดบทปรับค่าตัวประกอบก าลังไฟฟ้า (Power Factor) ใน
ระดับขายส่งส าหรับการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่งและผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าที่เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน 

3.2.3 นโยบายในปัจจุบัน : ก าหนดเงินชดเชยรายได้ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่ายในลักษณะที่
ต้องติดตามตรวจสอบตามหน่วยจ าหน่ายที่เกิดข้ึนจริง (Output Base) โดยผ่านกลไกกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตาม
มาตรา 97 (1) ของ พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 

เหตุผลประกอบ : เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการก าหนดมาตรการชดเชยรายได้ระหว่างการ
ไฟฟ้ามากยิ่งขึ้น เห็นควรให้หน่วยงานก ากับดูแลเป็นก าหนดกลไกในชดเชยรายได้ระหว่างกันตามความเหมาะสม 

ข้อเสนอฯ : การก าหนดกลไกเงินชดเชยรายได้ระหว่างการไฟฟ้าให้เป็นไปตามความ
เหมาะสมของสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลา โดยให้มีการทบทวนเงินชดเชยรายได้ระหว่างการไฟฟ้าในแต่ละปี 
เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมต่อแต่ละการไฟฟ้า  
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3.3 โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าขายปลีก 

  3.3.1 นโยบายในปัจจุบัน : โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าขายปลีก จะประกอบด้วยค่าไฟฟ้าฐาน  
(G, T, D, R) ควรมีการทบทวนทุก 2 ปี เพ่ือสะท้อนค่าใช้จ่ายในการลงทุนและค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
ที่มีประสิทธิภาพ และค่าไฟฟ้าตามสูตรปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) โดยให้ก าหนดอัตราค่าไฟฟ้า 
ขายปลีกสะท้อนต้นทุนตามช่วงเวลาและลักษณะการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าแต่ละประเภทให้มากที่สุด   
เพ่ือส่งสัญญาณในการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการดูแลผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย 
ที่มีรายได้น้อยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 90 หน่วยต่อเดือน ทั้งนี้ บ้านอยู่อาศัยที่มีรายได้น้อยดังกล่าวจะได้รับ 
การอุดหนุนค่าไฟฟ้าจากผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทอ่ืนๆ โดยโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าฐานมีลักษณะเป็นอัตราก้าวหน้า 
(Progressive Rate) และมีการก าหนดอัตราค่าบริการรายเดือน ทั้งนี้ ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถเลือกใช้อัตราค่า
ไฟฟ้าที่แตกต่างกันตามช่วงเวลาของการใช้  

อัตราค่าไฟฟ้าควรเป็นอัตราที่มีการทบทวนหรือปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอ โดยพิจารณา 
ตามองค์ประกอบของต้นทุนที่แท้จริง ซึ่งจะท าให้อัตราค่าไฟฟ้าต่อหน่วยไม่ผันผวนเกินสมควร รวมทั้งการ
บริหารจัดการต้นทุนให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนลดการอุดหนุนระหว่างกลุ่มให้น้อยลงเท่าที่จะท าได้ 

เหตุผลประกอบ : ภายใต้โครงสร้างค่าไฟฟ้าในปัจจุบัน พบว่า การทบทวนอัตราค่าไฟฟ้า 
มีความล่าช้าในการด าเนินงานอย่างชัดเจน ส่งผลให้ผู้ใช้ไฟฟ้าอาจเสียประโยชน์จากความล่าช้าดังกล่าว  
อาทิเช่น การรับเงินค่าไฟฟ้าคืนจากกรณีที่การไฟฟ้าลงทุนต่ ากว่าแผนท หรือ ผลตอบแทนทางการเงินที่สูง
กว่าหลักเกณฑ์การเงินเป้าหมาย เป็นต้น ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องก าหนดกรอบการทบทวนอัตราค่าไฟฟ้าที่
ชัดเจนและเพ่ิมการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ อย่างเหมาะสม 

ข้อเสนอฯ : โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าขายปลีก จะประกอบด้วยค่าไฟฟ้าฐาน ค่าไฟฟ้าตาม
สูตรปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) และภาษีมูลค่าเพ่ิม โดยให้ก าหนดอัตราค่าไฟฟ้าขายปลีกสะท้อน
ต้นทุนตามช่วงเวลาและลักษณะการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าในแต่ละประเภทตามลักษณะพฤติกรรมการใช้
ไฟฟ้าในปัจจุบัน และส่งสัญญานราคาที่ชัดเจนเพ่ือก่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่ามากที่สุด อาทิเช่น  
อัตราก้าวหน้า (Progressive rate) ช่วงการใช้ (Inclining usage blocks) อัตราทางเลือกในการบริหาร
จัดการการใช้ที่แตกต่างกันตามช่วงเวลาของการใช้ (Time of Usage) เป็นต้น 

อัตราค่าไฟฟ้าควรเป็นอัตราที่มีการทบทวนหรือปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอ โดยพิจารณา 
ตามองค์ประกอบของต้นทุนที่ แท้จริ ง  ซึ่ งจะท าให้ อัตราค่าไฟฟ้าต่อหน่วยไม่ผันผวนเกินสมควร  
รวมทั้งการบริหารจัดการต้นทุนให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนลดการอุดหนุนระหว่างกลุ่มให้น้อยลงเท่าท่ีจะท าได้ 

เพ่ือให้อัตราค่าไฟฟ้าขายปลีกสะท้อนค่าใช้จ่ายลงทุนและค่าใช้จ่ายในการด าเนิ นงาน 
ที่มีประสิทธิภาพและเป็นปัจจุบัน ให้หน่วยงานก ากับดูแลจัดตั้งคณะท างานที่มีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาชน ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมติดตาม ทบทวนความเหมาะสม 
ของอัตราค่าไฟฟ้าขายปลีก ภายใน 2 ปี หลังจากมีการประกาศนโยบายใช้โครงสร้างค่าไฟฟ้าขายปลีก  
และน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานของการไฟฟ้าต่อคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ 
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 3.3.2 นโยบายในปัจจุบัน : ก าหนดบทปรับค่าตัวประกอบก าลังไฟฟ้า (Power Factor) ใน
ระดับขายปลีกส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้ากิจการขนาดกลาง ขนาดใหญ ่และกิจการเฉพาะอย่าง เพ่ือให้สะท้อนถึงภาระ
การลงทุน ในการปรับปรุงค่าตัวประกอบก าลังไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่าย โดยค านึงถึงผลกระทบต่อผู้ใช้
ไฟฟ้าประกอบด้วย 

3.3.3 นโยบายในปัจจุบัน : อัตราค่าไฟฟ้าขายปลีกควรสะท้อนความมั่นคง ความถี่ของ
แรงดันไฟฟ้า ตามลักษณะความต้องการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทต่างๆ เช่น โรงพยาบาล โรงงาน
อุตสาหกรรม เป็นต้น ทั้งนี้ ควรมีการก าหนดค านิยามของอัตราค่าไฟฟ้าขายปลีกแต่ละประเภทให้มีความ
ชัดเจน ตลอดจนมีกลไกในการทบทวนการรับภาระค่าไฟฟ้าระหว่างกลุ่มที่เกิดขึ้น การพิจารณาบทปรับกรณี 
ใช้ไฟฟ้าผิดวัตถุประสงค์ เช่น การใช้ไฟฟ้าเพ่ือความปลอดภัยสาธารณะ การสูบน้ าเพื่อการเกษตร เป็นต้น 

เหตุผลประกอบ : ปรับปรุงให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพ่ือให้ลดปัญหาในทางปฏิบัติ 
ของการไฟฟ้าและผู้ที่เก่ียวข้องได้ 

ข้อเสนอท : อัตราค่าไฟฟ้าขายปลีกควรส่งเสริมการบริหารจัดการระบบไฟฟ้า 
ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปเพ่ือความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในภาพรวม โดยสะท้อนตามระดับแรงดันไฟฟ้า 
ขนาดการใช้  และลักษณะความต้องการใช้ไฟฟ้าของผู้ ใช้ไฟฟ้าประเภทต่างๆ  เช่น บ้านที่อยู่อาศัย  
องค์กรสาธารณะกุศล โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น ทั้งนี้ ก าหนดให้มีการทบทวนค านิยามของอัตราค่าไฟฟ้า
ขายปลีกแต่ละประเภทให้มีความชัดเจน ตลอดจนมีกลไกในการทบทวนการรับภาระค่าไฟฟ้าระหว่างกลุ่มที่
เกิดข้ึน เช่น การใช้ไฟฟ้าเพ่ือความปลอดภัยสาธารณะ การสูบน้ าเพ่ือการเกษตร เป็นต้น รวมถึงการพิจารณา
บทปรับกรณีใช้ไฟฟ้าผิดวัตถุประสงค์ 

3.3.4 นโยบายในปัจจุบัน : ก าหนดให้มีการค านวณอัตราค่าบริการพิเศษส าหรับธุรกิจบนเกาะและ
อัตราค่าไฟฟ้าส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้าระบบเติมเงินเพ่ือสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงของการด าเนินโครงการของการไฟฟ้า 

เหตุผลประกอบ : เนื่องจาก การค านวณอัตราค่าบริการพิเศษส าหรับธุรกิจบนเกาะและ
อัตราค่าไฟฟ้าส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้าระบบเติมเงินของหน่วยงานก ากับดูแลมีความล่าช้าในการด าเนินงานมาอย่าง
ยาวนาน นับจากท่ี กพช. ได้มีมติให้ด าเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2548 ซึ่งจนถึงปัจจุบัน ก็ยังไม่มีหลักเกณฑ์
ก าหนดหรือประกาศอัตราค่าบริการพิเศษดังกล่าวออกมาแต่อย่างใด นอกจากนี้ จากข้อมูลของการไฟฟ้า
พบว่าโครงการผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทระบบเติมเงินประสบปัญหาในการด าเนินงาน ท าให้ปัจจุบันระบบเติมเงินยัง
ไม่ได้รับความสนใจจากผู้ใช้ไฟฟ้า 

ข้อเสนอฯ : ก าหนดให้หน่วยงานก ากับดูแลจัดท าหลักเกณฑ์ในการค านวณอัตราค่าบริการ
พิเศษส าหรับธุรกิจบนเกาะให้แล้วเสร็จและประกาศใช้ภายใน 2 ปี นับจากนโยขายโครงสร้างค่าไฟฟ้าใหม่มี
ผลบังคับใช้ และให้ประเมินความเหมาะสมและความจ าเป็นของโครงการผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทเติมเงิน  โดยให้
รายงานให้ กพช. รับทราบ ภายในระยะเวลา 2 ปี 

3.3.5 นโยบายในปัจจุบัน : - 

เหตุผลประกอบ : เพ่ือปรับปรุงแนวทางในการอุดหนุนต้นทุนค่าไฟฟ้าส าหรับผู้ด้อยโอกาส
ในสังคมและผู้ที่สมควรได้รับการปกป้องสิทธิในการเข้าถึงกระแสไฟฟ้า ควรก าหนดอัตราค่าไฟฟ้าส าหรับกลุ่ม
ดังกล่าวเป็นการเฉพาะ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจทางสังคม (Social obligation) ที่ผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มต่างๆ 
ควรมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือดังกล่าวในสัดส่วนที่เหมาะสม 
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ข้อเสนอฯ : ก าหนดให้มีอัตราค่าไฟฟ้าเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะเพ่ิมเติม ส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้า
ประเภทบ้านอยู่อาศัย อาทิเช่น ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีรายได้น้อย  ผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุที่จ าเป็นต้องพ่ึงพาอุปกรณ์ไฟฟ้า
ทางการแพทย์ในการด ารงชีวิตเป็นการถาวร ผู้พิการและทุกลภาพโดยสิ้นเชิง เป็นต้น โดยอัตราค่าไฟฟ้า
ดังกล่าว จะเก็บในอัตราส่วนลดจากอัตราปกติหรือไม่เรียกเก็บก็ได้ และให้หน่วยงานก ากับดูแลก าหนดระดับ
ของการอุดหนุนค่าไฟฟ้าตามสภาพการใช้ไฟฟ้าให้เพียงพอต่อการด ารงชีพขั้นพ้ืนฐาน อาทิเช่น 50 หน่วยต่อ
เดือน เป็นต้น และให้มีการทบทวนความเหมาะสมของระดับการอุดหนุนค่าไฟฟ้าให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมและสังคมอย่างสม่ าเสมอ 

 3.3.6 นโยบายในปัจจุบัน : - 

เหตุผลประกอบ : เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งมีความริเริ่ม 
ในการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าระหว่างประเทศมากยิ่งขึ้น รวมถึงการจัดระเบียบของการขายไฟฟ้าในพ้ืนที่
พรมแดนติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้านให้อยู่ภายใต้ระเบียบและการก ากับดูแลในทิศทางเดียวกัน  ที่ปรึกษา
เสนอให้หน่วยงานก ากับดูแลพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์ก าหนดค่าไฟฟ้าส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้าระหว่างประเทศ
หรือผู้ใช้โครงข่ายระบบไฟฟ้าระหว่างประเทศที่เหมาะสม สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงของระบบไฟฟ้า 

ข้อเสนอฯ : ให้หน่วยงานก ากับดูแลศึกษาและน าเสนอหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมส าหรับ 
การก าหนดอัตราค่าไฟฟ้าและคุณสมบัติการขอใช้ไฟฟ้าส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้าระหว่างประเทศที่เชื่อมโยงกับ  
ระบบไฟฟ้าของประเทศไทยต่อคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ  เพ่ือให้ความเห็นชอบ ภายในกรอบ
ระยะเวลา 2 ปีหลังจากนโยบายโครงสร้างค่าไฟฟ้าขายปลีกมีผลบังคับใช้ โดยอัตราค่าไฟฟ้าส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้า
ระหว่างประเทศดังกล่าวจะต้องสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงของระบบ ปราศจากการอุดหนุนต้นทุนจากผู้ใช้ไฟฟ้า
ในประเทศ และเอ้ือให้เกิดการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างยั่งยืน 

3.3.7 นโยบายในปัจจุบัน : - 

เหตุผลประกอบ : เพ่ือสอดคล้องกับข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียม
พิเศษ ภายใต้หมวด 6 ของ พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 ในการส่งเสริมการใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ข้อเสนอฯ : ให้หน่วยงานก ากับดูแลศึกษาและประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ในการก าหนดหลักเกณฑ์ค านวณอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้าและกลไกในการจัดเก็บค่าธรรมเนียม
พิเศษท ที่เรียกเก็บกับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ตามมาตรา 42 ของพระราชบัญญัติการส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 โดยให้หน่วยงานก ากับดูแล เพ่ือน าเสนอผลการศึกษาต่อ กพช. ให้ความ
เห็นชอบ ก่อนการประกาศให้มีผลบังคับใช้ต่อไป 

3.4 การปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ 

3.4.1 นโยบายในปัจจุบัน : การปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ โดยใช้สูตรการปรับอัตรา 
ค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (ค่า Ft) เพ่ือสะท้อนต้นทุนถึงการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนที่อยู่นอกเหนือการควบคุม 
ของการไฟฟ้าอย่างแท้จริง มีความโปร่งใส เป็นธรรมต่อผู้ใช้ไฟฟ้า 

3.4.2 นโยบายในปัจจุบัน : ค่า Ft ควรประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิง และค่าซื้อไฟฟ้า  
ที่ เปลี่ยนแปลงไปจากค่าเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้าฐานที่ใช้ในการก าหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า  
รวมถึงผลกระทบจากนโยบายของรัฐ เช่น ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เป็นต้น 
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เหตุผลประกอบ : ควรปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีปรับปรุงกลไก
ของการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนเพิ่มเติมแล้ว 

ข้อเสนอฯ : ค่า Ft ควรประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิง และค่าซื้อไฟฟ้า  
ที่เปลี่ยนแปลงไปจากค่าเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้าฐานที่ใช้ในการก าหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า รวมถึง
ผลกระทบจากนโยบายของรัฐ เช่น ส่วนเพ่ิมราคารับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และ กลไกระบบ  
Feed in Tariff การส่งเสริมการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในพ้ืนที่ 3 จังหวัดภาคใต้ และ 4 อ าเภอ
ในจังหวัดสงขลาการน าน้ ามันปาล์มดิบมาผสมเพิ่มเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าเป็นต้น 

3.4.3 นโยบายในปัจจุบัน : ค่า Ft ควรมีการเปลี่ยนแปลงทุก 4 เดือน เพ่ือมิให้เป็นภาระต่อการ
ไฟฟ้า และเพ่ือให้ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่ต้องรับภาระความผันผวนของค่าไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงบ่อยเกินไป ดังนั้น จึงควร
พิจารณาใช้ค่าถัวเฉลี่ย 4 เดือน 
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ค าถาม ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อประเด็น ดังต่อไปนี้ 

1. ร่างข้อเสนอเพ่ือปรับปรุง หลักการทั่วไป ของนโยบายโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าท ปี 2559-2563 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ร่างข้อเสนอเพ่ือปรับปรุง โครงสร้างค่าไฟฟ้าขายปลีก ของนโยบายโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าท ปี 2559-2563 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ร่างข้อเสนอเพ่ือปรับปรุง โครงสร้างค่าไฟฟ้าขายส่ง ของนโยบายโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าท ปี 2559-2563 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ร่างข้อเสนอเพ่ือปรับปรุง การปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ ของนโยบายโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าท  
ป ี2559-2563 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. ประเด็นอ่ืน ๆ  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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เอกสารฉบับนี้ จัดท าเพ่ือขอรับฟังความเห็นจากภาคส่วนต่างๆ โดยการรับฟังความเห็นจะมีไปจนถึงวันที่ 28 
สิงหาคม 2558 ซึ่งผู้ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม สามารถส่งความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงนโยบายอัตราค่าไฟฟ้าท ได้ตามรายละเอียดที่ระบุข้างล่าง  

ทางไปรษณีย์ :  บริษัท ที่ปรึกษาธุรกิจ เอก จ ากัด 

  56/8 ชั้น 10 อาคารบิสโก้ทาวเวอร์ 

  ถนนทรัพย์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก 

  กรุงเทพท 10500  

ทางโทรสาร : 02 236 2633 


