ระเบียบการรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก
(สําหรับการผลิตไฟฟาดวยระบบ Cogeneration)
นิยาม
“ผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก”

หมายถึง
ผูผลิตไฟฟา ทั้งภาคเอกชน รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และประชาชน
ทั่วไปที่มีเครื่องกําเนิดไฟฟาของตนเอง มีลักษณะกระบวนการ
ผลิตไฟฟาตามขอ ข. ที่จําหนายไฟฟาใหการไฟฟาฝายจําหนาย
โดยมีปริมาณพลังไฟฟาขายเขาระบบไมเกิน 10 เมกะวัตต

“การไฟฟาฝายจําหนาย” หมายถึง

การไฟฟานครหลวง (กฟน.)
การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.)

“ระเบียบวาดวยการเดินเครือ่ งกําเนิดไฟฟาขนานกับระบบของการไฟฟาฝายจําหนาย” หมายถึง
ระเบียบวาดวยการเดินเครื่องกําเนิดไฟฟาขนานกับระบบของ
การไฟฟาฝายจําหนาย สําหรับปริมาณพลังไฟฟาไมเกิน 10
เมกะวัตต
ก. วัตถุประสงคของการรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก
1. เพื่อสงเสริมใหผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมากเขามามีสวนรวมในการผลิตไฟฟา
2. เพื่อสงเสริมใหมีการใชทรัพยากรภายในประเทศอยางมีประสิทธิภาพ ลดการพึ่งพาการผลิต
ไฟฟาจากพลังงานเชิงพาณิชย ซึ่งเปนการลดคาใชจายการนําเขาเชื้อเพลิงจากตางประเทศ และลด
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
3. เพื่อสงเสริมการผลิตไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพ มีการใชพลังงานใหเกิดประโยชนสูงสุด
4. เพื่อเปนการกระจายโอกาสไปยังพื้นที่หางไกลใหมีสวนรวมในการผลิตไฟฟา
5. เพื่อชวยแบงเบาภาระทางดานการลงทุนของรัฐในระบบการผลิตและจําหนายไฟฟา
ข. ลักษณะกระบวนการผลิตไฟฟาของผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก
การไฟฟาฝายจําหนายจะรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมากที่ผลิตไฟฟาดวยระบบผลิต
พลังงานความรอนและไฟฟารวมกัน (Cogeneration หรือ Combined Heat and Power: CHP) โดยใช
เชื้อเพลิงที่เปนพลังงานสิ้นเปลืองที่ใชแลวหมดไป ซึ่งมีขอกําหนดในกระบวนการผลิตดังนี้
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1. เปนการใชพลังงานอยางตอเนื่อง โดยการนําพลังงานความรอนที่เหลือจากการผลิตไฟฟาไปใช
ในกระบวนการอุณหภาพ (Thermal Processes) ตัวอยางเชน การผลิตผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
การเกษตร และการทําความเย็นในอาคารสํานักงาน โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม หรือโรงพยาบาล ซึ่ง
รวมเรียกวา Topping Cycle หรือในทางตรงขามโดยการนําพลังงานความรอนที่เหลือจากกระบวนการ
อุณหภาพไปใชในการผลิตไฟฟาซึ่งรวมเรียกวา Bottoming Cycle
2. ผูผลิตไฟฟาจะตองผลิตไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีสัดสวนการประหยัดเชื้อเพลิงที่ใช
ในการผลิตไฟฟา (Primary Energy Saving) ไมต่ํากวารอยละ 10 ในแตละป โดยมีวิธีการคํานวณตาม
สิ่งแนบที่ 1
ค. มาตรฐานระบบไฟฟาของผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก
ผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก ที่มีความประสงคจะผลิตและจําหนายไฟฟาใหการไฟฟาฝายจําหนาย
จะตองปฏิบัติตามมาตรฐานในดานความปลอดภัยและมาตรฐานในการเชื่อมโยงเขากับระบบตามระเบียบ
วาดวยการเดินเครื่องกําเนิดไฟฟาขนานกับระบบของการไฟฟาฝายจําหนาย
ง. ขั้นตอนและหลักการพิจารณารับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก
1. ผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมากที่ประสงคจะขายไฟฟาใหกับการไฟฟาฝายจําหนายตองยื่นแบบคํา
ขอจําหนายไฟฟาและการเชื่อมโยงระบบไฟฟา ณ ที่ทําการสํานักงานเขตของการไฟฟานครหลวงหรือที่ทํา
การสํานักงานจังหวัดของการไฟฟาสวนภูมิภาค ที่ผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมากจะเชื่อมโยงระบบและซื้อขาย
ไฟฟา
2. การไฟฟาฝายจําหนายจะพิจารณารับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก ตามรายละเอียด
ที่กําหนดในแบบคําขอจําหนายไฟฟาและการเชื่อมโยงระบบไฟฟา
3. กรณีผูผลิตไฟฟาที่มีปริมาณพลังไฟฟาเสนอขายตามสัญญาเกินกวา 6 เมกะวัตต ใหการไฟฟา
ฝายจําหนายพิจารณารับซื้อเปนกรณีๆ ไป โดยสงเอกสารใหการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พิจารณา
ดวย ทั้งนี้ หากไมพิจารณารับซื้อจะตองมีรายงานผลการตรวจสอบ และหากมีขอขัดแยงใหผูยื่นคํารองขอ
ขายไฟฟายื่นอุทธรณไปยังสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
4. การไฟฟาฝายจําหนายจะแจงผลการพิจารณารับซื้อไฟฟาไปยังผูยื่นขอเสนอเปนลายลักษณ
อักษร ภายใน 45 วัน นับจากวันที่การไฟฟาฝายจําหนายไดรับขอมูลประกอบการพิจารณาครบถวน ทั้งนี้
การไฟฟาฝายจําหนายจะแจงรายละเอียดคาใชจายใหทราบภายใน 15 วัน นับจากวันแจงผลการพิจารณา
รับซื้อไฟฟา
5. ผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก จะตองทําสัญญาซื้อขายไฟฟากับการไฟฟาฝายจําหนายภายใน 60
วัน นับจากวันที่การไฟฟาฝายจําหนายแจงผลการพิจารณารับซื้อไฟฟา หากพนกําหนดนี้ผูผลิตไฟฟา
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ขนาดเล็กมากไมมาทําสัญญาการซื้อขายไฟฟากับการไฟฟาฝายจําหนาย ใหถือวาคําขอจําหนายไฟฟาและ
การเชื่อมโยงระบบไฟฟาของผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมากรายนั้นเปนอันยกเลิก
6. ผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมากที่ลงนามในสัญญาการซื้อขายไฟฟาแลว จะจายไฟฟาเขาระบบได
เมื่อการไฟฟาฝายจําหนายไดตรวจสอบการเชื่อมโยงระบบไฟฟา ตลอดจนอุปกรณที่ติดตั้ง วาเปนไปตาม
มาตรฐานที่กําหนดในแบบคําขอจําหนายไฟฟาและการเชื่อมโยงระบบไฟฟา โดยการไฟฟาฝายจําหนาย
จะตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมากไดติดตั้งอุปกรณไว
อยางถูกตองครบถวนแลว และไดแจงความประสงคใหการไฟฟาฝายจําหนายเขาตรวจสอบระบบไฟฟา
กอนจายไฟฟาเขาระบบ ทั้งนี้ ยกเวนกรณีที่ผูผลิตไฟฟาเปนผูใชไฟรายใหม ใหการไฟฟาฝายจําหนาย
ดําเนินการตามระเบียบปฏิบัติของการไฟฟาฝายจําหนาย
7. ผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมากจะตองไดรับใบอนุญาตตามที่กฎหมายกําหนด โดยนํามาแสดงกับ
การไฟฟาฝายจําหนายกอนการเริ่มจําหนายไฟฟา
จ. เงื่อนไขการรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก
เงื่อนไขการรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมากมีดังนี้
1. การไฟฟาฝายจําหนายเปนผูรับซื้อไฟฟา
2. การไฟฟาฝายจําหนายจะรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาที่มีลักษณะกระบวนการผลิตไฟฟาตาม
ขอ ข.
3. ปริมาณพลังไฟฟาของผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมากแตละรายที่จายเขาระบบของการไฟฟาฝาย
จําหนายจะตองไมเกิน 10 เมกะวัตต ณ จุดเชื่อมโยงระบบไฟฟา โดยการไฟฟาฝายจําหนายจะคํานึงถึง
ความสามารถและความมั่นคงของระบบไฟฟาที่จะรับได ตามระเบียบวาดวยการเดินเครื่องกําเนิดไฟฟา
ขนานกับระบบของการไฟฟาฝายจําหนาย
4. เพื่อความมั่นคงของระบบไฟฟาของการไฟฟาฝายจําหนาย การไฟฟาฝายจําหนายมีสิทธิ์
ตรวจสอบ และ/หรือขอใหผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก ตรวจสอบ แกไข ปรับปรุงอุปกรณการจายไฟฟาของ
ผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมากที่เกี่ยวของกับระบบไฟฟาของการไฟฟาฝายจําหนายเมื่อใดก็ไดตามความ
จําเปน
ฉ. จุดรับซื้อไฟฟาและจุดเชื่อมโยงระบบไฟฟา
1. จุดรับซื้อไฟฟา หมายถึง จุดที่ติดตั้งมาตรวัดไฟฟาที่ผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก จําหนายไฟฟา
ใหกับการไฟฟาฝายจําหนาย
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2. จุดเชื่อมโยงระบบไฟฟา หมายถึง จุดที่ระบบไฟฟาของผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก เชื่อมโยงกับ
ระบบไฟฟาของการไฟฟาฝายจําหนาย ซึ่งการไฟฟาฝายจําหนายจะเปนผูกําหนดและอาจจะเปนจุด
เดียวกับจุดรับซื้อไฟฟาก็ได
การไฟฟาฝายจําหนายจะรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก ณ จุดรับซื้อไฟฟา
ช. คาใชจายของผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก
ผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก จะตองรับภาระคาใชจายดังตอไปนี้
1. คาใชจายในการเชื่อมโยงระบบไฟฟา ไดแก คาระบบจําหนายไฟฟาจากจุดเชื่อมโยงระบบ
ไฟฟาถึงโรงไฟฟาของผูผลิตขนาดเล็กมาก คามาตรวัดไฟฟา คาใชจายเกี่ยวกับระบบปองกันไฟฟา และ
คาทดสอบอุปกรณปองกัน ยกเวนกรณีที่อุปกรณของผูผลิตไฟฟามีระบบปองกันรวมอยูแลว ทั้งนี้ จะไม
คิดคาใชจายในการตรวจสอบแบบเพื่อการขนานเครื่องสําหรับผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมากที่เชื่อมโยงกับ
ระบบแรงดันต่ํา
ผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก จะตองชําระคาใชจายดังกลาวใหเสร็จสิ้นกอนที่การไฟฟาฝายจําหนาย
จะเริ่มดําเนินการเชื่อมโยงระบบไฟฟา
2. คาใชจายในการตรวจสอบอุปกรณ ไดแก คาใชจายในการตรวจสอบอุปกรณการจายไฟฟาของ
ผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก ที่เกี่ยวของกับระบบไฟฟาของการไฟฟา ตามขอ จ. 4 (ไมวาจะเปนการ
ตรวจสอบตามระเบียบของการไฟฟาฝายจําหนายหรือการตรวจสอบตามคําขอของผูผลิตขนาดเล็กมาก)
และคาใชจายในการปฏิบัติการที่เหมาะสมที่เกิดเพิ่มขึ้นจากปกติของการไฟฟาฝายจําหนาย ทั้งนี้ เฉพาะ
ในกรณีที่การไฟฟาฝายจําหนายตรวจสอบแลวพบวาเปนปญหาที่เกิดจากผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก
เทานั้น
(รายละเอียดตามสิ่งแนบที่ 2)
ผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมากจะตองชําระคาใชจายในการตรวจสอบอุปกรณใหกับการไฟฟาฝาย
จําหนายภายใน 30 วัน นับจากวันทีไ่ ดรับใบแจงหนี้จากการไฟฟาฝายจําหนาย
ซ. หลักการกําหนดอัตราคาไฟฟาในการซือ้ ขายไฟฟากับผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก
อัตราคาพลังงานไฟฟาที่การไฟฟาฝายจําหนาย รับซื้อจากผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก เปนดังนี้
1. การไฟฟาฝายจําหนายจะรับซื้อพลังงานไฟฟา เทากับคาไฟฟาตามโครงสรางคาไฟฟาขายสง ณ
ระดับแรงดันที่ผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมากทําการเชื่อมโยงกับระบบไฟฟาของการไฟฟาฝายจําหนาย รวม
กับคาไฟฟาตามสูตรการปรับอัตราคาไฟฟาโดยอัตโนมัติขายสงเฉลี่ย (Ft ขายสงเฉลี่ย)
2. ผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมากที่มีปริมาณพลังไฟฟาเสนอขายตามสัญญาเกิน 1 เมกะวัตต ณ จุด
รับซื้อไฟฟา ปริมาณพลังงานไฟฟาที่นํามาคํานวณในขอ 1 จะถูกหักออกรอยละ 2 ของปริมาณพลังงาน
4

ไฟฟาที่ขายใหการไฟฟาฝายจําหนาย เพื่อเปนคาดําเนินการโครงการรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาขนาด
เล็กมาก
ทั้งนี้ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย จะแจงขอมูลคาไฟฟาขายสงเฉลี่ยทุกระดับแรงดันของ
การไฟฟาฝายจําหนาย และคาไฟฟาตามสูตรการปรับอัตราคาไฟฟาโดยอัตโนมัติขายสงเฉลี่ย (Ft ขายสง
เฉลี่ย) ใหการไฟฟาฝายจําหนายทราบ ภายใน 5 วันทําการ นับตั้งแตวางใบแจงหนี้คาไฟฟาประจําเดือน
กับการไฟฟาฝายจําหนาย และการไฟฟาฝายจําหนายจะแจงการรับซื้อไฟฟา โดยแจงคาพลังงานไฟฟา
ขายปลีกเฉลี่ย ราคาขายสง หรือราคาขายสงเฉลี่ย รวมทั้งหนวยการซื้อและการขายไฟฟาของผูผลิตไฟฟา
ขนาดเล็กมาก ในแตละเดือนใหกับผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมากเพื่อออกใบแจงหนี้ และใบเสร็จรับเงิน
หรือใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี ใหกับการไฟฟาฝายจําหนายตอไป
3. ในกรณีที่ผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมากมีความประสงคจะขอใชไฟฟาในลักษณะไฟฟาสํารองจาก
การไฟฟา วิธีปฏิบัติและอัตราคาไฟฟาสํารองจะเปนไปตามประกาศเรื่อง ไฟฟาสํารองของการไฟฟา
ฌ. การไมสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดของกระบวนการผลิตไฟฟาดวยระบบผลิตพลังงานความรอน
และไฟฟารวมกัน
ผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมากที่ไมสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดเรื่องประสิทธิภาพในกระบวนการ
ผลิตไฟฟาตามที่ระบุในขอ ข. จะตองเสียคาปรับตามวิธีการคํานวณในสิ่งแนบที่ 1 ของระเบียบการรับซื้อ
ไฟฟา
ญ. เงื่อนไขการชําระเงินคาซื้อไฟฟา
1. ในกรณีที่ผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก ซื้อไฟฟาจากการไฟฟาฝายจําหนาย การไฟฟาฝาย
จําหนาย จะจดบันทึกหนวยการใชไฟฟา พรอมกับจัดทําใบแจงหนี้ โดยใหผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก
ชําระเงินคาซื้อไฟฟาในรอบเดือนที่ผานมาใหการไฟฟาฝายจําหนาย ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ไดรับใบ
แจงหนี้จากการไฟฟาฝายจําหนาย ทั้งนี้ กรณีผูใชไฟรายใหญใหเปนไปตามระเบียบของการไฟฟาฝาย
จําหนาย
2. ในกรณีที่ผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก มีการขายไฟฟาใหการไฟฟาฝายจําหนาย การไฟฟาฝาย
จําหนาย จะจดบันทึกหนวยการขายไฟฟา (Credit) และคํานวณคาไฟฟาในแตละเดือน และแจงผูผลิตไฟฟา
ขนาดเล็กมาก เพื่อจัดทําใบแจงหนี้ โดยการไฟฟาฝายจําหนายสามารถแจงใหผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก
ขอรับเงินจากการไฟฟาฝายจําหนายเปนประจําทุกเดือน หรือเมื่อจํานวนเงินคาไฟฟาสะสมถึง 3,000 บาท
ทั้งนี้ การไฟฟาฝายจําหนายจะตองชําระเงินคาไฟฟาใหผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมากภายใน 30 วัน นับจาก
วันที่การไฟฟาฝายจําหนายไดรับใบแจงขอรับเงิน
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ฎ. ความเสียหายของระบบไฟฟา
ผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมากและการไฟฟาฝายจําหนายจะตองติดตั้งอุปกรณปองกันความเสียหาย
ของระบบไฟฟา ตามระเบียบวาดวยการเดินเครื่องกําเนิดไฟฟาขนานกับระบบไฟฟาของการไฟฟาฝาย
จําหนาย
หากมีความเสียหายเกิดขึ้นอันเนื่องจากความบกพรองทางดานอุปกรณระบบไฟฟาหรือสาเหตุอื่นๆ
จากฝายใด ฝายนั้นจะตองเปนผูรับผิดชอบตอความเสียหายดังกลาว
ฏ. ปญหาจากการปฏิบัติตามระเบียบการรับซื้อไฟฟาฯ และสัญญาการซื้อขายไฟฟา
1. ปญหาจากการปฏิบัติตามระเบียบการรับซื้อไฟฟาฯ
ผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมากที่ประสบปญหาจากการปฏิบัติตามระเบียบฯ นี้ หรือผูผลิตไฟฟาขนาด
เล็กมากที่มีความประสงคจะยื่นคํารองเรียนหรือยื่นคําอุทธรณใดๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบฯ นี้
ใหยื่นได ตอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ
โดยใหสงหนั งสื อรองเรียนไปยังประธาน
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน เลขที่ 121/1-2 ถนน
เพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 และใหถือวาการวินิจฉัยปญหาโดยคณะกรรมการฯ ถือเปนที่สุด
2. ปญหาจากการปฏิบัติตามสัญญาการซื้อขายไฟฟา
ผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมากที่ประสบปญหาจากการปฏิบัติตามสัญญาการซื้อขายไฟฟา หรือผูผลิต
ไฟฟาขนาดเล็กมากที่มีความประสงคจะยื่นคํารองเรียนหรือยื่นคําอุทธรณใดๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
สัญญาซื้อขายไฟฟา ใหยื่นไดตออนุญาโตตุลาการ หากอนุญาโตตุลาการไมสามารถวินิจฉัยหาขอยุติได ให
ศาลไทยเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด
ฐ. การแกไขระเบียบการรับซื้อไฟฟาฯ
ก า ร แ ก ไ ข ร ะ เ บ ีย บ ก า ร ร ับ ซื ้อ ไ ฟ ฟ า ฯ ท ุก ค รั ้ง จ ะ ต อ ง ไ ด ร ับ ค ว า ม เ ห ็น ช อ บ จ า ก
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ
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สิ่งแนบที่ 1

สัดสวนการประหยัดเชื้อเพลิงที่ใชในการผลิตไฟฟา
(Primary Energy Saving : PES)
1. วิธีการคํานวณสัดสวนการประหยัดเชื้อเพลิงที่ใชในการผลิตไฟฟา
⎛
⎞
⎜
⎟
1
⎜
⎟ ×100 %
PES = 1 −
⎜ COGEN Heat Eff . COGEN Electricity Eff . ⎟
+
⎜
⎟
ref .Heat Eff .
ref . Electricity Eff . ⎠
⎝

โดยที่
COGEN Heat Eff.

= ประสิทธิภาพการนําความรอนไปใชประโยชนจากระบบ Cogeneration
= สัดสวนของปริมาณพลังงานความรอน (ไอน้ํา) ที่นําไปใชใหเกิดประโยชน
(รายป)ตอปริมาณความรอนของเชื้อเพลิงที่ใชทั้งหมด (โดยคิดจากคา
ความรอนต่ํา)

COGEN Elect. Eff.

= ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟาจากระบบ Cogeneration
= สัดสวนของปริมาณพลังงานไฟฟาที่ผลิตได (รายป) ตอปริมาณความรอน
ของเชื้อเพลิงที่ใชทั้งหมด (โดยคิดจากคาความรอนต่ํา)
= ประสิทธิภาพการนําความรอนไปใชประโยชน อางอิงของระบบผลิตความ
รอนแตเพียงอยางเดียว

Ref. Heat Eff.
Ref. Elect. Eff.

= ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟา อางอิงจากระบบที่ผลิตพลังงานไฟฟาแต
เพียงอยางเดียว

ทั้งนี้กําหนดคาประสิทธิภาพการผลิตไฟฟาและการนําความรอนไปใชประโยชนอางอิงของ VSPP
ตามชนิดเชื้อเพลิงที่ใชผลิตไฟฟา ดังนี้
Ref. Elec. Eff.
Ref. Heat. Eff.
ชนิดเชื้อเพลิง
กาซธรรมชาติ
45 %
85 %
ถานหิน
40 %
80 %
น้ํามัน
40 %
80 %

7

2. วิธีการคํานวณคาปรับ กรณี VSPP ไมผานเงื่อนไข Cogeneration
ในกรณีที่ผูผลิตไฟฟา มีคา PES ต่ํากวารอยละ 10 การไฟฟาฝายจําหนายจะเรียกคืนเงินรายได
คาพลังงานไฟฟาที่การไฟฟาฝายจําหนายไดชําระใหแกผูผลิตไฟฟาในรอบปนั้นๆ ตามผลตางของคา
สัดสวนการประหยัดเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา (PES) ที่กําหนดตามระเบียบ คือ รอยละ 10 กับคา
สัดสวนการประหยัดเชื้อเพลิงที่ใชในการผลิตไฟฟาที่คํานวณไดจริง โดยมีสูตรการคํานวณ ดังนี้
คาปรับ = [(PES ที่กําหนด - PES จริง)]/100 x รายไดคา พลังงานไฟฟาที่ซอื้ ในรอบปนั้นๆ
โดยที่
PES ที่กําหนด

= คา PES เทากับ 10%

PES จริง

= คา PES ที่คาํ นวณไดตามสูตรการคํานวณในขอ 1

ทั้งนี้ คาปรับที่เรียกเก็บจาก VSPP ดังกลาว การไฟฟาฝายจําหนายจะนําไปลดคาไฟฟาใหกับ
ประชาชนผานสูตร Ft
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สิ่งแนบที่ 2

คาใชจายในการเชื่อมโยงระบบไฟฟา
สําหรับผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก ปริมาณพลังไฟฟาเสนอขายตามสัญญาไมเกิน 6 เมกะวัตต
คาใชจาย (บาท)
รายการ
คากอสรางและปรับปรุงระบบจําหนาย
(ระยะเวลาดําเนินการ)
คาตรวจสอบแบบเพื่อการขนานเครื่อง (กรณี
แรงสูง)
(ระยะเวลาดําเนินการ)
คาทดสอบอุปกรณปองกัน (กรณีแรงสูง)
(ระยะเวลาดําเนินการ)
คาติดตั้งมิเตอรเพิ่มเติม
- แรงต่ํา
- แรงสูง

กฟน.
ขึ้นอยูกับระยะทาง และ
ขนาดหมอแปลง
(กรณีแรงสูง)

กฟภ.
ขึ้นอยูกับระยะทาง และ
ขนาดหมอแปลง
(กรณีแรงสูง) (40-55 วัน)

ไมเกิน 15,000 *
(3-5 วัน)

ไมเกิน 15,000*
(3-5 วัน)

ไมเกิน 50,000*
(3-5 วัน)

ไมเกิน 50,000*
(3-5 วัน)

1,600-20,000
10,000-25,000

1,600-20,000
10,000-25,000

หมายเหตุ
1. คาธรรมเนียมการขอใชไฟฟาในกรณีเปนผูใชไฟรายใหม ใหเปนไปตามขอบังคับการไฟฟาฝาย
จําหนาย
2. * สําหรับเครื่องกําเนิดไฟฟาขนาดเล็กกวา 6 MW ใหคิดคาใชจายลดลงตามสัดสวนของขนาดเครื่อง
กําเนิดไฟฟา
3. ผูผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมากที่เชื่อมโยงกับระบบแรงสูง และมีเครื่องกําเนิดไฟฟา
ขนาดกําลังผลิตเกินกวา 500 kW หากมีความประสงคจะติดตั้งอุปกรณ Synchronous check Relay ที่
สถานีไฟฟาของ กฟภ. จะพิจารณาคาใชจายโดยประมาณ 200,000 บาทตอชุด
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คาใชจายในการเชื่อมโยงระบบไฟฟา
สําหรับผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก ปริมาณพลังไฟฟาเสนอขายตามสัญญาเกิน 6 เมกะวัตต
คาใชจาย (บาท)
รายการ

คากอสรางและปรับปรุงระบบจําหนาย
(ระยะเวลาดําเนินการ)
คาตรวจสอบแบบเพื่อการขนานเครื่อง (กรณี
แรงสูง)
(ระยะเวลาดําเนินการ)
คาทดสอบอุปกรณปองกัน (กรณีแรงสูง)
(ระยะเวลาดําเนินการ)
คาติดตั้งมิเตอรเพิ่มเติม
- แรงต่ํา
- แรงสูง
คาติดตั้งอุปกรณ Synchronizing Check
Relay ที่สถานีของการไฟฟา (ชุดละ)
หมายเหตุ :

กฟน.

กฟภ.

ขึ้นอยูกับระยะทาง และ
ขนาดหมอแปลง
(กรณีแรงสูง)

ขึ้นอยูกับระยะทาง และ
ขนาดหมอแปลง
(กรณีแรงสูง) (40-55 วัน)

ไมเกิน 15,000
(3-5 วัน)

ไมเกิน 15,000
(3-5 วัน)

ไมเกิน 50,000
(3-5 วัน)

ไมเกิน 50,000
(3-5 วัน)

1,600-20,000
10,000-25,000

1,600-20,000
10,000-25,000

-

200,000

คาธรรมเนียมการขอใชไฟฟาในกรณีเปนผูใชไฟรายใหม ใหเปนไปตามขอบังคับการ
ไฟฟาฝายจําหนาย
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สิ่งแนบที่ 3

ประเด็นเพิ่มเติมประกอบการพิจารณารับซื้อไฟฟา
1. ผูใชไฟในอัตราที่แตกตางกันตามชวงเวลาของวัน (Time of Day: TOD) ที่ตองการขายไฟฟาใหการ
ไฟฟาฝายจําหนายตามนโยบายการรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก จะตองเปลี่ยนประเภท
การใชไฟฟาเปนอัตราที่แตกตางกันตามชวงเวลาของการใช (Time of Use: TOU)
2. ผูผลิตไฟฟาที่เปนลูกคาเดิมของการไฟฟาฝายจําหนาย การไฟฟาฝายจําหนายจะพิจารณาเปลี่ยน
ประเภทการใชไฟตามความเหมาะสม หากภายใน 12 เดือน ผูผลิตไฟฟามีปริมาณพลังงานไฟฟาที่ซื้อ
จากการไฟฟาฝายจําหนายลดลง
3. ผูผลิตไฟฟาที่เปนลูกคารายใหม การไฟฟาฝายจําหนายจะจัดประเภทการใชไฟฟาและจัดหามิเตอรที่
เหมาะสม โดยจะพิจารณาจากขอมูลกําลังการผลิตไฟฟาที่ขายเขาระบบ และความตองการใชไฟฟาสูงสุด
ตามที่ผูผลิตกรอกในแบบคําขอจําหนายไฟฟาและการเชื่อมโยงระบบไฟฟา
4. การคิดคา Power Factor ใชหลักเกณฑเดียวกับที่การไฟฟาฝายจําหนายคิดกับผูใชไฟในปจจุบัน
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