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จัดโดย
ส านักงานคณะกรรมการก ากบักจิการพลงังาน



 ขอ้ตกลงสากลในการลด GHG เพือ่ไมใ่หอ้ณุหภมูเิฉลีย่ของโลกเพิม่ขึน้จากยคุกอ่นอตุสาหกรรมเกนิกวา่ 1.5 ◦c ท าใหผู้ใ้ชไ้ฟฟ้ามคีวาม
ตอ้งการทีจ่ะส าแดงการปลอ่ย GHG ของไฟฟ้าทีใ่ชผ้ลติสนิคา้และบรกิาร ทีส่ามารถสอบทานไดต้ามกตกิาและมาตรฐานสากล

 วันที ่7 พ.ย. 65 กพช. ไดม้มีตเิห็นชอบแนวทางการก าหนดอัตราคา่บรกิารไฟฟ้าสเีขยีว (Utility Green Tariff) ในโครงสรา้งอัตราค่า
ไฟฟ้าขายปลกี

 วนัที ่1 และ 15 ก.พ. 66 กกพ. ไดเ้ห็นชอบใหน้ า (รา่ง) หลักเกณฑก์ารก าหนดอัตราคา่บรกิาร Utility Green Tariff เพือ่น าไปรับฟังความ
คดิเห็น โดยมอบหมายใหส้ านักงาน กกพ. จัดท าเอกสารรับฟังความคดิเห็นเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และจัดใหม้กีารรับฟังความ
คดิเห็นแบบทั่วไป และ Focus Group
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ทีม่าและความส าคญั

ก.ย. 57

ธ.ค. 58

COP 21

Paris Agreement
ประชาคมโลกตอ้ง
รว่มกนัจ ากดัการ

เพิม่ขึน้ของ
อณุหภมูเิฉลีย่ของ
โลก ไมใ่หเ้พิม่ขึน้
เกนิ 1.5 - 2 ◦c ให ้
ไดภ้ายในปี ค.ศ. 

2100

RE100

กลุม่ผูใ้ชไ้ฟฟ้าซึง่
เป็นบรษัิทขา้มชาติ
ขนาดใหญท่ีม่กีาร
ด าเนนิงานทั่วโลก 

วางเป้าหมายรว่มกนั
ในการเป็นผูใ้ชไ้ฟฟ้า
พลังงานหมนุเวยีน 

100% ภายในปี ค.ศ. 
2050

European Green 
Deal ก าหนด

เป้าหมาย net zero 
ภายใน ค.ศ. 2050

ธ.ค. 62

EU

ม.ีค. 64

กลต.
เผยแพร่ร่าง CBAM 

(Carbon Border 
Adjustment 

Mechanism) – ผูน้ า
สนิคา้เขา้ไปใน EU 

ตอ้งส าแดงการ
ปลอ่ย GHG หาก
ปลอ่ยเกนิกวา่

มาตรฐานของสนิคา้
ทีผ่ลติใน EU จะตอ้ง

จา่ยคา่ปรับปรุง
คารบ์อนขา้ม

พรมแดน CBAM

พ.ย. 64 & 65

COP 26 & 27

ไทยประกาศ
เป้าหมายเพิม่
สดัสว่น RE ใน
การผลติไฟฟ้า

เป็น 50% ภายใน
ปี ค.ศ. 2050

ก.ค. 64

EU

ประกาศมาตรการ
ลดหยอ่น

คา่ธรรมเนยีม 
ส าหรับบรษัิทที่

เปิดเผยขอ้มลูการ
ปลอ่ย GHG ใน
การยืน่แบบแสดง
รายการขอ้มลูการ

เสนอขาย
หลกัทรัพย ์และ

แบบแสดงรายการ
ขอ้มลูประจ าปี
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วตัถปุระสงค์

1. เป็นทางเลอืกใหก้ับผูใ้ชไ้ฟฟ้าทีต่อ้งการส าแดง (declare) การใชไ้ฟฟ้าจากพลังงานหมนุเวยีนในการเพิม่
ความสามารถในการแข่งขัน ขอรับสทิธปิระโยชน์จากหน่วยงานต่างๆ และขับเคลือ่นเป้าหมายการลดการ
ปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกขององคก์ร ของประเทศไทย และของโลก 

2. เพือ่รักษาความไดเ้ปรยีบโดยเปรยีบเทยีบ (comparative advantage) ของประเทศไทย ในการดงึดดูการ
ลงทนุจากตา่งประเทศเพือ่บรรลเุป้าหมายในการพัฒนาอยา่งยั่งยนื

3. เพือ่ใหอ้ัตราคา่ไฟฟ้าสะทอ้นตน้ทนุการใหบ้รกิารตามหลักความไดส้ัดสว่น (principle of proportionality) 
และหลักผูไ้ดรั้บประโยชน์เป็นผูจ้่าย (beneficiaries pay principle) และเพือ่ลดภาระในการส่งเสรมิ
พลังงานหมนุเวยีนของระบบไฟฟ้าในระยะยาว
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แนวทางการก าหนดอตัราคา่ไฟฟ้าสเีขยีว (กพช. 7 พ.ย. 65)

ผู้ใช้ไฟฟ้า RE 1

การไฟฟ้า

ผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไป
โรงไฟฟ้าที่มีอยู่แล้วในระบบ

Existing RE Fossil

Pool of 
Energy

• คา่ไฟฟ้าตามประเภทผูใ้ชไ้ฟฟ้า (รวม Ft) (ซึง่อาจลดลงจากการ allocate 
คา่ premium ทีเ่หมาะสมตามที ่กกพ. ก าหนด)

• มกีารปลอ่ยกา๊ซฯ ตาม Grid Emission Factor (ณ ม.ีค. 63 เทา่กับ 
0.4758 tCO2/MWh)*

• คา่ premium ครอบคลมุตน้ทนุคา่ REC รวมถงึองคป์ระกอบอืน่ๆ 
ตามที ่กกพ. จะก าหนดตอ่ไป

• มกีารปลอ่ยกา๊ซฯ ตาม Grid Emission Factor ลบดว้ย สว่นทีม่ ีREC
(ตามปรมิาณที ่subscribe กับการไฟฟ้า)

• ผูใ้ชไ้ฟฟ้าไมต่อ้งเลอืกแหลง่ทีม่าของ REC (ไมเ่จาะจง)

1. UGT จาก รฟ. เดมิ (ไมเ่จาะจงทีม่า )

ผู้ใช้ไฟฟ้า RE 2.1

2. UGT จาก รฟ. ใหม่ และ รฟ.เดมิ (เจาะจงทีม่า)
Portfolio A

Portfolio B

Portfolio C

โรงไฟฟ้า RE ใหม่ของรัฐและเอกชน

• อัตราคา่ไฟฟ้าครอบคลมุตน้ทนุ
การใหบ้รกิารไฟฟ้าและ REC 
จากแตล่ะ port รวมถงึองคป์ระกอบอืน่ๆ 
ตามที ่กกพ. จะก าหนดตอ่ไป

• มกีารปลอ่ยกา๊ซฯ ตาม Grid Emission 
Factor ลบดว้ย สว่นทีม่ ีREC

• ผูใ้ชไ้ฟฟ้าเลอืก portfolio ของโรงไฟฟ้าได ้
(เจาะจงทีม่าของ REC เป็นแหลง่เดยีวกับ
ไฟฟ้าได ้โดยเลอืก portfolio)

2.1 อตัราคา่ไฟฟ้า 
Portfolio A

อตัราคา่ไฟฟ้าตามประเภทผูใ้ชไ้ฟฟ้า (รวม Ft) + premium

ผู้ใช้ไฟฟ้า RE 2.2

ผู้ใช้ไฟฟ้า RE 2.3

2.2 อตัราคา่ไฟฟ้า 
Portfolio B

2.3  อตัราคา่ไฟฟ้า 
Portfolio C

ของ รฟ. เดิมที่
รัฐมีกรรมสิทธิ์

Pool of 
REC

Energy A + REC A

Energy A + REC A

Energy B + REC B

Energy C + REC C

Energy B + REC B

Energy C + REC C

Energy

REC

อตัราคา่บรกิารไฟฟ้าสเีขยีว (Utility Green Tariff: UGT)

ของ รฟ. เดิม
ทีร่ัฐมีกรรมสิทธิ์1

* ในปี 2565 คา่ Grid Emission Factor ของประเทศไทยอยูท่ีป่ระมาณ 0.407 tCO2/MWh
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(รา่ง) หลกัเกณฑก์ารก าหนด UGT (กกพ. 1 & 20 ก.พ. 66)

หลกัการ

UGT1 (ไมเ่จาะจงทีม่า)

คา่ไฟฟ้า
ตามบลิ
คา่ไฟ
ปกติ

(ผนัแปร
ตาม Ft)

Premium

(คงที)่

 คดิเพิม่เฉพาะสว่นทีเ่ป็นการ
ใหบ้รกิาร REC
เพราะเป็นบรกิารทีผู่ข้อใช ้

ไดร้ับเพิม่เตมิจากปกติ

 ไมต่อ้งเลอืกแหลง่ทีม่าของ
ไฟฟ้าสเีขยีวในการขอรับ
บรกิาร

 สามารถสมคัรรับบรกิารต า่
กวา่ 1 REC ได ้
(1 REC = 1,000 kWh) 

 สญัญาไมผ่กูพันระยะยาว

 เป็น Uniform Tariff

 ใชห้ลกัการ Sleeved PPA (ท าสญัญา
โดยการไฟฟ้าเป็นผูด้ าเนนิการ)

 ผูใ้ชไ้ฟฟ้าทีม่กีารใชไ้ฟฟ้ามากและ
ตอ้งการขบัเคลือ่นการเพิม่สดัสว่น RE 
เขา้มารับภาระการพฒันาโรงไฟฟ้า RE 
ใหม ่โดยตอ้งเลอืกกลุม่โรงไฟฟ้า RE ที่
จะขอรับบรกิาร

 แบง่แยกตน้ทนุเดมิเป็นสว่นทีก่ารไฟฟ้า
หลกีเลีย่งไดแ้ละหลกีเลีย่งไมไ่ด ้

 น าตน้ทนุคา่พลงังานไฟฟ้าใหมร่วม REC
ตาม portfolio และตน้ทนุการใหบ้รกิาร
เพิม่เตมิ มาแทนตน้ทนุคา่พลงังานสว่นที่
หลกีเลีย่งได ้โดยมสีว่นทีค่งที ่และสว่น
ทีผ่ันแปรตาม performance จรงิ ของ 
portfolio และคา่ใชจ้า่ยตามนโยบาย

 ออกแบบโครงสรา้งใหม ่ไมแ่บง่ตาม
ชว่งเวลาของการใช ้(เนือ่งจาก RE ผลติ
ไมค่งที)่ มสีญัญาผกูพันระยะยาว

 ไมใ่ช ่uniform tariff 

UGT2 (เจาะจงทีม่า)

การไฟฟ้า
หลกีเลีย่งได้
(Utility Avoided Cost)

เดมิ

ใหม่

น าออก แทน

คงที่

ผนัแปร

คงที่
X

 มต ิค.ร.ม. ก าหนดใหโ้ครงสรา้งกจิการไฟฟ้าเป็นแบบ ESB โดยปัจจบุนัอยูร่ะหวา่งเตรยีมการเพือ่ปรับโครงสรา้งกจิการไฟฟ้าและยังไมเ่ปิด TPA ดงันัน้ UGT จงึเป็น
การใหบ้รกิารโดยการไฟฟ้าทัง้ 3 แหง่ (Utility Scale)
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UGT แบบไมเ่จาะจงทีม่า: UGT1 = อตัราคา่ไฟฟ้าตามปกตริวม Ft + Premium

Premium: P = PREC + PA

โดยที:่
PREC = ราคาตลาดของ REC 
PA = คา่บรหิารจัดการและคา่ตอบแทนการด าเนนิงาน

ของการไฟฟ้าแตล่ะแหง่เกีย่วกบั REC

UGT 1

 เป็นทางเลอืกส าหรบัผูใ้ชไ้ฟฟ้าทกุประเภท

 ผูใ้ชไ้ฟฟ้าสามารถเลอืกรบับรกิารเป็น block ซึง่มขีนาดตามทีผู่ใ้หบ้รกิารก าหนดภายใตส้ญัญาการใหบ้รกิารไฟฟ้าระหวา่ง
ผูใ้ชไ้ฟฟ้าและการไฟฟ้าผูใ้หบ้รกิาร (Electricity Supply Agreement: ESA) เชน่ บล็อกละ 100 kWh หรอื 100%

 การสมคัรใชบ้รกิารและระยะเวลาการขอรบับรกิาร ใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนดใน ESA

 ผูใ้หบ้รกิารไฟฟ้าสเีขยีวจะจดัหาและเคลม REC ใหผู้ท้ ีเ่ลอืกใชอ้ตัราคา่บรกิารไฟฟ้าสเีขยีวรปูแบบนีท้ ัง้กลุม่ โดยผูข้อใชบ้รกิาร
จะไมส่ามารถเลอืกสดัสว่นของพลงังานหมนุเวยีนแตล่ะประเภทหรอืเจาะจงแหลง่ทีม่าของการผลติไฟฟ้าพลงังานหมนุเวยีนได้

 ใหค้า่ Premium เป็นรายไดภ้ายใตก้ารก ากบั และใหม้กีารปรบัปรงุการก าหนดคา่ Premium ใหส้ะทอ้นตน้ทนุทีแ่ทจ้รงิและการ
ด าเนนิงานทีม่ปีระสทิธภิาพรวมถงึสง่เสรมิการใชพ้ลงังานหมนุเวยีน เมือ่ส ิน้ปีปฏทินิส าหรบัใชเ้รยีกเก็บในปีถดัไป 

(รา่ง) หลกัเกณฑก์ารก าหนด UGT
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UGT2 (Wholesale) = Fixed Rate (Wholesale) + Variable Rate (Wholesale)

Fixed Rate (Wholesale):     FW = G + T + AW

Variable Rate (Wholesale):  VW = PEW + AFW

        

G  Generation Charge           (1)                          REC                              
      Portfolio                                 ( Transmission Loss)                          
                                 ( Transmission Loss Rate: t );     (2)                        
                                                                                                
             

T Transmission Charge                                                                          
                                                                                     

AW Administrative Charge (Wholesale)                                                        
portfolio                                                                           
                  

PEW Policy Expense (Wholesale)                                                           
               4              Ft  

AFW   Adjustment Factor (Wholesale)                                                              
                  Portfolio                                                   G          
               4              Ft 

UGT2 (Retail) = Fixed Rate (Retail) + Variable Rate (Retail)

Fixed Rate (Retail); FR = FW (1+d) + D + AR

Variable Rate (Retail); VR = VW (1+d) + PER + AFR

      : 

d  Distribution Loss Rate                                                                       

D Distribution Charge                                                                        
                                                                                         
         

AR Administrative Charge (Retail)                                                               
    portfolio                                                                    
                          

PER Policy Expense (Retail)                                                                 4       
       Ft 

AFR    Adjustment Factor (Retail)                                                                
                  Portfolio                                     G                          
               4              Ft 

UGT2 ระดบัขายสง่ UGT2 ระดบัขายปลกี

กฟผ. เป็นผูม้หีนา้ทีเ่สนออตัรานี ้พรอ้ม Wholesale ESA กฟน. / กฟภ. เป็นผูม้หีนา้ทีเ่สนออตัรานี ้พรอ้ม Retail ESA

UGT 2



8

UGT 2 (ตอ่)
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Wholesale 
(W)

Variable Rate
(V)

Retail 
(R)

AW
+
T 

Fixed Rate (F)

PE + AF

UGT2

AR
+
D

Fixed Rate (ตลอดอายสุญัญา ESA)
G = คา่ซือ้ไฟพรอ้ม REC แตล่ะ portfolio และ

คา่บรกิารพลงัและพลงังานไฟฟ้าของระบบ 
รองรับการจา่ยไฟฟ้าสเีขยีวทีม่คีณุภาพใหผู้ใ้ช ้

T    = Transmission Charge 
D    = Distribution Charge
A    = Administrative Charge

Variable Rate (ปรับทกุ 4 เดอืน)
PE   = Policy Expense ระดบัขายสง่และขายปลกี
AF   = Adjustment Factor ระดบัขายสง่และขายปลกี

(Adjust คา่ G ใน Fixed Rate)

 ทางเลอืกส าหรบัผูใ้ชไ้ฟฟ้าประเภท 4 และ 5 ทีม่ขีนาด
การใชไ้ฟฟ้า 1,000 kW ขึน้ไป 

 ระยะเวลาการขอรบับรกิาร ต ัง้แต ่10 – 25 ปี 
 ผูใ้หบ้รกิารไฟฟ้าสง่มอบไฟฟ้าพรอ้ม REC
 ให ้UGT2 เป็นรายไดภ้ายใตก้ารก ากบั 

+ 
G

ทบทวนตามรอบการ
ก ากบัอตัราคา่ไฟฟ้าฐาน

UGT 2 (สรปุ)
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UGT เหมาะกบัใคร?

ผูใ้ชไ้ฟฟ้าที่

 ตอ้งการส าแดงการปลอ่ย GHG ตามกตกิาสากล

 มปีรมิาณการใชไ้ฟฟ้าไมม่าก ตอ้งการใหก้ารไฟฟ้าอ านวยความสะดวกเกีย่วกบั REC 
เพือ่รับบรกิารไฟฟ้าพรอ้ม REC ในบลิคา่ไฟฟ้า

 ตอ้งการใชไ้ฟฟ้าสเีขยีวไมถ่งึ 100% ของการใชไ้ฟฟ้า

UGT 1

ผูใ้ชไ้ฟฟ้าที่

 ตอ้งการส าแดงการปลอ่ย GHG ตามกตกิาสากล 

 มปีรมิาณการใชไ้ฟฟ้ามาก ตอ้งการขับเคลือ่นการเพิม่สดัสว่น RE ในระบบไฟฟ้า
โดยเขา้มารับภาระการพัฒนาโรงไฟฟ้า RE ใหม ่ซึง่มขีอ้ผกูพันระยะยาว

 ตอ้งการระบแุหลง่ทีม่าของไฟฟ้าสเีขยีวกอ่นเขา้รับบรกิาร โดยใหก้ารไฟฟ้าอ านวยความสะดวก
ในการท าสญัญากบัแหลง่ผลติไฟฟ้า RE ทีเ่ลอืกขอรับบรกิาร

 ตอ้งการใชไ้ฟฟ้าสเีขยีว 100% ของการใชไ้ฟฟ้า

UGT 2



Session Break
(15 นาท)ี
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