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ส่วนที่ 2:  
(ร่าง) หลักเกณฑก์ารก าหนดอัตราค่าบริการไฟฟ้าสีเขียว (Utility Green Tariff: UGT) 

1. หลักเกณฑ์การก าหนดอัตราค่าบริการไฟฟ้าสีเขียวแบบไม่เจาะจงที่มา  (UGT1) 

1.1 ก าหนดให้ UGT1 เป็นอัตราค่าไฟฟ้าตามประกาศโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าปกติรวมค่าไฟฟ้าตามสูตร
การปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) และมีค่า “ส่วนเพ่ิม” (Premium) ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็น
ค่าใบรับรองการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (REC) ของโรงไฟฟ้าที่มีอยู่เดิมในระบบที่รัฐมีกรรมสิทธิ์ (PREC) 
และส่วนที่เป็นค่าบริหารจัดการ (PA)  

UGT1  =  อัตราค่าไฟฟ้าตามปกติรวม Ft + Premium 

Premium (P) =  PREC + PA 

โดยที่:  PREC  =  ราคาตลาดของ REC  

PA  =  ค่าบริหารจัดการและค่าตอบแทนการด าเนินงานของการไฟฟ้า 
แต่ละแห่งทีเ่กี่ยวกับ REC  

1.2 ข้อก าหนดในการให้บริการ 

1.2.1 ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ต้องการใช้บริการ สามารถเลือกรับบริการเป็นบล็อคซึ่งมีขนาดตามที่ผู้ให้บริการ
ก าหนดภายใต้สัญญาการให้บริการไฟฟ้าระหว่างผู้ใช้ไฟฟ้าและการไฟฟ้าผู้ให้บริการ (Electricity Supply 
Agreement: ESA) เช่น บล็อคละ 100 กิโลวัตต์-ชั่วโมง หรือเลือกใช้เท่ากับปริมาณการใช้ไฟฟ้าของตนในแต่ละ
เดือน (ร้อยละ 100)  

1.2.2 การสมัครใช้บริการและระยะเวลาการขอรบับริการ ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดใน ESA 

1.2.3 ผู้ให้บริการไฟฟ้าสีเขียวจะส่งมอบไฟฟ้าพร้อม REC ให้กับผู้ใช้อัตราค่าบริการไฟฟ้าสีเขียว
รูปแบบนี้ตามปริมาณท่ีสมัครขอรับบริการในแต่ละเดือน แต่ต้องไม่เกินปริมาณการใช้ไฟฟ้าในแต่ละเดือน โดยผู้ขอ
ใช้บริการจะไม่สามารถเลือกสัดส่วนของพลังงานหมุนเวียนแต่ละประเภทหรือเจาะจงแหล่งที่มาของการผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนได ้

1.3 ให้ค่า Premium เป็นรายได้ภายใต้การก ากับ และให้มีการปรับปรุงการก าหนดค่า Premium ให้
สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงและการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพรวมถึงส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน เมื่อสิ้นปี
ปฏิทินส าหรับใช้เรียกเก็บในปีถัดไป  

2. หลักเกณฑ์การก าหนดอัตราค่าบริการไฟฟ้าสีเขียวแบบเจาะจงที่มา (UGT2) 

2.1 ก าหนดให้โครงสร้างอัตราค่าบริการ UGT2 ในระดับขายส่ง เป็นอัตราค่าบริการที่ไม่แบ่งตามช่วงเวลา
ของการใช้  ประกอบด้วย (1) ส่วนที่ เป็นอัตราค่าไฟฟ้าคงที่  (Fixed Rate) ได้แก่ อัตราค่าพลังงานไฟฟ้า 
(Generation Charge: G) อัตราค่าบริการระบบส่งไฟฟ้า (Transmission Charge: T) และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการในระดับขายส่ง (Administrative Charge: AW) และ (2) ส่วนที่เป็นอัตราค่าไฟฟ้าผันแปร (Variable 



8 

 

 

 

Rate) ได้แก่ ค่าใช้จ่ายตามนโยบายของรัฐ ในระดับขายส่ง (Policy Expense: PEW) และส่วนปรับปรุงค่า G ของ
แต่ละ portfolio ในระดับขายส่ง (AFW) 

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

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

Variable Rate (Wholesale): VW = PEW + AFW 

โดยที่  

G  Generation Charge ก าหนดจาก (1) ต้นทุนค่าจัดหาไฟฟ้าพร้อม REC จากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนใน
แต่ละ Portfolio ที่รวมความสูญเสียในระบบส่งไฟฟ้า (Transmission Loss) ตามอัตราการสูญเสียพลังงาน
ในระบบส่งไฟฟ้าที่เป็นค่าเป้าหมาย (Transmission Loss Rate: t ); และ (2) ต้นทุนของระบบไฟฟ้าในการ
ให้บริการพลังและพลังงานไฟฟ้าเพื่อรองรับการจ่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่มั่นคงและมีคุณภาพให้กับ
ผู้ใช้ไฟฟ้า  

T Transmission Charge ก าหนดจาก รายได้พึงได้รับของกิจการระบบส่งไฟฟ้า โดยอ้างอิงค่าบริการระบบส่ง
ไฟฟ้าในโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าขายส่ง และมีการทบทวนตามรอบการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า 

AW Administrative Charge (Wholesale) ก าหนดจาก ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการในการให้บริการแยก 
portfolio ในระดับขายส่งและค่าตอบแทนการด าเนินงาน โดยมีการทบทวนตามรอบการปรับโครงสรา้ง
อัตราค่าไฟฟ้าฐาน  

PEW Policy Expense (Wholesale) ก าหนดจาก ค่าใช้จ่ายตามนโยบายของรัฐในระดับขายส่ง ซึ่งมีการ
เปลี่ยนแปลงทุก 4 เดือน ตามรอบ Ft  

AFW   Adjustment Factor (Wholesale) ก าหนดจาก ค่าซื้อไฟฟ้าต้นทุนในการให้บริการพลังไฟฟ้าและพลังงาน
ไฟฟ้าส าหรับแต่ละ Portfolio ในระดับขายส่ง ที่แตกต่างจากสมมติฐานในการก าหนดค่า G ซึ่งมีการ
เปลี่ยนแปลงทุก 4 เดือน ตามรอบ Ft 

2.2 ก าหนดให้โครงสร้างอัตราค่าบริการ UGT2 ในระดับขายปลีก เป็นอัตราค่าบริการที่ไม่แบ่งตามช่วงเวลา
ของการใช้ ประกอบด้วย (1) ส่วนที่เป็นอัตราค่าไฟฟ้าคงที่ในระดับขายปลีก (Fixed Rate) ได้แก่ ค่าจัดหาไฟฟ้า
ตามอัตราค่าไฟฟ้าขายส่งส่วนที่เป็น Fixed Rate;  อัตราค่าบริการระบบจ าหน่ายฟ้า (Distribution Charge: D); 
ค่าใช้จ่ายในการจัดจ าหน่ายและบริหารจัดการ (Administrative Charge: AR) และ (2) ส่วนที่เป็นอัตราค่าไฟฟ้า
ผันแปร (Variable Rate) ได้แก่ ค่าใช้จ่ายตามนโยบายของรัฐ ในระดับขายปลีก (PER)  และส่วนปรับปรุงค่า G 
ของแต่ละ portfolio ในระดับขายปลีก (Adjustment Factor: AFR) 

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 

โดยที:่ 

d  Distribution Loss Rate ก าหนดจาก อัตราการสูญเสียพลังงานในระบบจ าหน่ายไฟฟ้าที่เป็นค่าเป้าหมาย 
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D Distribution Charge ก าหนดจากรายได้พึงได้รับของกิจการระบบจ าหน่ายไฟฟ้า โดยอ้างอิง ค่าบริการระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้าในโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าขายปลีก และมีการทบทวนตามรอบการปรับโครงสร้างอัตราค่า
ไฟฟ้า 

AR Administrative Charge (Retail) ก าหนดจากค่าบริการจัดจ าหน่าย และค่าบริหารจัดการในการให้บริการ
แยก portfolio ในระดับขายปลีก และค่าตอบแทนการด าเนินงาน โดยมีการทบทวนตามรอบการปรับ
โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าฐาน 

PER Policy Expense (Retail) ค่าใช้จ่ายตามนโยบายของรัฐในระดับขายปลีก ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงทุก 4 เดือน 
ตามรอบ Ft 

AFR    Adjustment Factor (Retail) ก าหนดจากค่าซื้อไฟฟ้าและต้นทุนในการให้บริการพลังไฟฟ้าและพลังงาน
ไฟฟ้าส าหรับแตล่ะ Portfolio ที่แตกต่างจากสมมติฐานในการก าหนดค่า G  ในระดับขายปลีก ซึ่งมีการ
เปลี่ยนแปลงทุก 4 เดือน ตามรอบ Ft 

ทั้งนี้ ให้มีบทปรับค่า Power Factor ในระดับขายส่งและขายปลีกเช่นเดียวกับในโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าปกติ 

2.3 ข้อก าหนดการให้บริการ 

2.3.1 ให้ UGT2 เป็นบริการทางเลือกส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ (ประเภท 4) หรือกิจการเฉพาะอย่าง 
(ประเภท 5) ที่มีความต้องการพลังไฟฟ้าเฉลี่ยใน 15 นาทีสูงสุดในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ตั้งแต่ 1,000 กิโลวัตต์ขึ้น
ไป หรือมีปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ย 3 เดือนก่อนหน้าเกิน 250,000 หน่วยต่อเดือน  

2.3.2 ระยะเวลาการขอรับบริการ ตั้งแต่ 10-25 ปี โดยมีเงื่อนไขการใช้บริการตามที่ก าหนดใน ESA 

2.3.3 ผู้ให้บริการไฟฟ้าสีเขียวจะส่งมอบไฟฟ้าพร้อม REC ให้ผู้ใช้อัตราค่าบริการไฟฟ้าสีเขียวรูปแบบนี้ 
ตามเงื่อนไขที่ก าหนดใน ESA 

2.3.4 ให้รายได้จากการจัดเก็บอัตราค่าบริการ UGT2 เป็นรายได้ภายใต้การก ากับ 

3. การเสนออัตราค่าบริการ UGT 

3.1 ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นผู้มีหน้าที่เสนออัตราค่าบริการ  UGT1 ส่วนที่เป็นค่า 
Premium ระดับขายส่ง และ UGT 2 ส่วนที่เป็น Fixed Rate ในระดับขายส่ง ส าหรับแต่ละ Portfolio เริ่มแรก
และตามรอบการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าฐาน และให้เสนอ UGT2 ส่วนที่เป็น Variable Rate ในระดับขายส่ง
ส าหรับแต่ละ portfolio เริ่มแรกและทุก 4 เดือน ตามรอบ Ft โดยมีสมมติฐาน ข้อมูล และรายละเอียดในการ
ค านวณทั้งหมด รวมถึงร่างสัญญาการให้บริการไฟฟ้าในระดับขายส่ งด้วย (Wholesale Electricity Supply 
Agreement: Wholesale ESA)  

3.2 ให้การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เป็นผู้มีหน้าที่ในการเสนออัตรา
ค่าบริการ UGT1 ส่วนที่เป็นค่า Premium ระดับขายปลีก และ UGT2 ส่วนที่เป็น Fixed Rate ในระดับขายปลีก 
ส าหรับแต่ละ Portfolio เริ่มแรกและตามรอบการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าฐาน และให้เสนอ UGT2 ส่วนที่เป็น 
Variable Rate ในระดับขายปลีก เริ่มแรกและทุก 4 เดือน ตามรอบ Ft โดยมีสมมติฐาน ข้อมูล และรายละเอียด
ในการค านวณทั้งหมด รวมถึงร่างสัญญาการให้บริการไฟฟ้าในระดับขายปลีกด้วย (Retail Electricity Supply 
Agreement: Retail ESA)  


