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01 ภาพรวมกิจการไฟฟ้าในประเทศไทย



เป็นรูปแบบการใช้ผู้รับซื้อรายเดียว โดย กฟผ. เป็น
ผู้รับซื้อ และยังรับผิดชอบในการจัดหาไฟฟ้าจากเอกชนมา
จ าหน่ายให้กับ กฟน. และ กฟภ. แล้วจึงจ าหน่ายให้ผู้ใช้
ไฟฟ้าทั่วประเทศ 

รูปแบบกิจการไฟฟ้า
ในประเทศไทย

ในปี 2559-2562 การผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ
และถ่านหิน/ลิกไนต์ลดลง 7% /ปี ขณะที่พลังงาน
หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 5%/ ปี ตามแผน PDP2018 รัฐบาลจึง
มีแผนจะเพิ่มก าลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 54%
ภายในปี 2572 โดยได้รับก าลังการผลิตหลักจากการ
เพิ่มขึ้นของพลังงานแสงอาทิตย์ (solar cell) 134%

การผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนที่เพ่ิมขึ้น

ในปัจจุบันมีการใช้พลังงานหมุนเวียนเพิ่ม
มากขึ้น ประกอบกับการเกิดขึ้นของ Disruptive 
Technology ท่ีมีผลกระทบต่อการประกอบ
กิจการพลังงาน กกพ. จึงจัดตั้งโครงการทดสอบ
นวัตกรรมที่น าเทคโนโลยีมาสนับสนุนการ
ให้บริการด้านพลังงาน (Energy Regulatory 
Commission Sandbox: ERC Sandbox)

โครงการ ERC Sandbox
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02 โครงการ ERC Sandbox



• ในปี 2562 กกพ. ได้จัดตั้งโครงการ ERC Sandbox โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมท่ีน า
เทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการด้านพลังงานในพื้นท่ีท่ีก ากับดูแลเป็นการเฉพาะ ซึ่งประกอบด้วยกิจการ
พลังงานในลักษณะเป็นการชั่วคราว มีผลกระทบต่อพื้นที่ในวงจ ากัด โดยอาจผ่อนปรนหลักเกณฑ์การก ากับดูแล
บางประการท่ีมีอยู่เดิมตาม พรบ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ในระหว่างการปรับปรุง ทดสอบ 
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีได้

Overview

• เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานวัตกรรม เพ่ิมทางเลือกการเข้าถึงบริการด้านพลังงาน
• เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการทดสอบเทคโนโลยีทางด้านพลังงานในสภาพแวดล้อมของการใช้งานจริง
• เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนข้อมูลส าหรับการก าหนดนโยบายการก ากับดูแลท่ีเหมาะสม
• ให้มีพื้นท่ีส าหรับผู้มีส่วนได้เสียในการศึกษาเรียนรู้ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรองรับ Disruptive technology 

Purpose

1. P2P energy trading & bilateral energy trading
2. Microgrid
3. Battery storage

Technology

• แนวทางในการออกแบบกลไกตลาดและผลกระทบจากความแตกต่างของกลไกลตลาดท่ีมีต่อราคา
พลังงานเม่ือมีการซื้อขายแบบ P2P

• แนวทางในการออกแบบระบบการซื้อขายพลังงานแบบ P2P เช่น การก าหนดราะห์ค่า Wheeling
Charge และ การจัดการลูกค้าท่ีมีส่วนร่วมในการซื้อขาย โดยเฉพาะกับ MDMS

• ผลกระทบทางเทคนิคและแนวทางสนับสนุนการซื้อขาย
• ผลกระทบและแนวทางในการก ากับกิจการพลังงานเม่ือมีการซื้อขายแบบ P2P เกิดขึ้น

Scope of study under P2P energy trading category

4.     Net metering / Net billing
5.     New business model
6.     Natural gas
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ผู้สมัคร
เข้าร่วม
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* อยู่ระหว่างปรับแผนปฏิบัติการ 
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1 2 5 อยู่ในขั้นตอนการลงนามเพื่อเร่ิมโครงการ
4 6 7 8 เร่ิมด าเนินโครงการแล้ว อยู่ระหว่างรอผลการศึกษา 

Peer to Peer Energy Trading
คือ  นวัตกรรมการซื้ อขายไฟฟ้ า

ระหว่างผู้ใช้ไฟฟ้า (Consumer) และผู้ใช้
และผู้ผลิตไฟฟ้า (Prosumer) ที่ เชื่อมต่อ
โครงข่าย

Peer to Peer

Energy Trading



2.1 ตัวอย่างโครงการ
1) T77 Community project
• Town Sukhumvit 77 (T77) เป็นโปรเจคทดลองซื้อ

ขายพลังงานแบบ P2P ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง 4 
กลุ่มธุรกิจได้แก่ แสนสิริ, BCPG, Power Ledger 
และ กฟน. 

• T77 เป็นรูปแบบหุ้นส่วนภาครัฐ-เอกชนรายแรกของ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส าหรับการจัดการพลังงาน
แบบยั่งยืน  และน าเทคโนโลยี block chain มาใช้เพื่อ
อ านวยความสะดวกและตรวจสอบธุรกรรมพลังงาน
ระหว่างผู้เข้าร่วมได้



Production > Consumption

1. พลังงานส่วนเกินจะขายให้กับหน่วยงานอื่นๆ ผ่านระบบการซื้อขาย
พลังงานแบบ P2P (โดย Power Ledger)

2. พลังงานส่วนเกินท่ีนอกเหนือจากการใช้ของท้ัง 4 หน่วยงานจะถูกขายให้
ระบบ ESS ซึ่งเป็นเจ้าของโดย BCPG

3. ถ้าระบบ ESS เต็มแล้ว พลังงานส่วนเกินจะถูกขายให้กับ กฟน. 

Consumption > Production

1. หากสมาชิกมีความต้องการใช้พลังงานมากกว่าท่ีสามารถผลิตได้ก็จะ
รับซื้อไฟฟ้าจากหน่วยงานอ่ืนผ่านระบบซื้อขายพลังงานแบบ P2P

2. หากหน่วยงานอื่นไม่มีพลังงานส่วนเกินท่ีสามารถขายให้ได้ สมาชิก
จะด าเนินการซื้อไฟฟ้าจากระบบ ESS

3. ถ้าไม่มีพลังงานในระบบ ESS ท่ีเพียงพอ สมาชิกสามารถซื้อไฟฟ้า
จากระบบโครงข่ายของ กฟน. ได้

Pricing

ราคาขาย : ราคาสูงสุดที่ผู้ซื้อเสนอ
ราคาซื้อ  : ราคาต่ าสุดที่ผู้ขายเสนอ
ระบบการซื้อขายพลังงานแบบ P2P ช่วยให้สมาชิกใช้พลังงานในราคา

ที่ต่่ากว่าและสร้างรายได้จากพลังงานส่วนเกนิทีเ่กิดจากการขาย
พลังงานให้กับบุคคลที่ 3

• ผู้เข้าร่วม T77 จ านวน 4 ราย มีรูปแบบการใช้ไฟฟ้าและผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ท่ี
แตกต่างกัน ดังนี้

ผู้เข้าร่วม ความต้องการใช้ไฟฟ้า ก่าลังผลิตไฟฟ้า
Habito Mall สูงในช่วงเวลากลางวัน ก าลังผลิตไฟฟ้าต่ า 
โรงเรียนนานาชาติ Bangkok 
Prep

มีความหลากหลายในช่วงเวลา
กลางวัน

ก าลังการผลิตไฟฟ้าสูง 

คอนโดมิเนียม Park Court มีความแตกต่างกันไปตลอดท้ังวัน ก าลังผลิตไฟฟ้าต่ า 
โรงพยาบาลทันตกรรม สูงในช่วงกลางวัน ไม่มีการผลิตไฟฟ้า

รายละเอียดโครงการ



2) ศรีแสงธรรมโมเดล
จัดท าโครงการภายใต้พื้นที่น าร่อง 4 แห่งของบ้านดงดิบ 
อ.โขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่
• โรงเรียนศรีแสงธรรม 
• วัดป่าศรีแสงธรรม 
• โรงเรียนบ้านดงดิบ 
• และศูนย์เด็กเล็กบ้านดงดิบ

เป้าหมายของโครงการ
• ศึกษาการค านวณค่าไฟฟ้าแบบ Net Metering และ 

Net Billing 
• ศึกษาการติดตั้งระบบ ESS และการท างานของระบบ

ไฟฟ้าในรูปแบบแยกโดด
• ศึกษารูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าผ่านคนกลาง 
• ศึกษาการซื้อขายไฟฟ้าในรูปแบบ P2P



ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบ Hybrid
ก่าลังการผลิตติดต้ัง (2019) 34 kW

ทางโรงเรียนได้รับความร่วมมือจาก กฟผ . ในการน าระบบไมโครกริด
มาใช้ในโครงการ ซึ่งสามารถควบคุมสั่งการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์แบบ
อัตโนมัติรวมถึงวิเคราะห์พลังงานแสงอาทิตย์ที่จะผลิตได้ล่วงหน้า 

ส่วนพลังงานไฟฟ้าที่ เกินความต้องการจะถูกน ามากักเก็บไว้ใน
แบตเตอรี่ กรณีไฟฟ้าดับ ในแต่ละพื้นที่จะยังคงมีไฟฟ้าใช้อยู่ หรือเมื่อมีความ
ต้องการใช้ไฟฟ้ามากขึ้น ระบบผลิตไฟฟ้าจากวัดศรีแสงธรรม แบตเตอรี่ที่ติดตั้ง
ไว้ที่โรงเรียนศรีแสงธรรมสามารถส่งจ่ายกระแสไฟฟ้าไปให้กับหรือศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและหมุ่บ้านดงดิบได้

มีการน าเทคโนโลยี Blockchain เข้ามาใช้เพื่อรองรับการซื้อขายไฟฟ้า
ระหว่างกันในชุมชน เพื่อให้ผู้ใช้งานมั่นใจถึงความถูกต้องแม่นย าในการท า
ธุรกรรม

รายละเอียดโครงการ

ความคืบหน้าของโครงการ
ปัจจุบันโครงการได้ติดตั้งอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยและอยู่ในระหว่างการทดสอบ

ระบบโดยท่ีระบบท่ีทดสอบสมบูรณ์แล้วเสร็จประกอบด้วย 3 ระบบคือ 
1. Monitoring and Communication System 
2. Big Data Storage 
3. Energy Management System



3) โครงการการสร้างต้นแบบระบบการซื้อขายไฟฟ้า
ลักษณะ Peer to Peer ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานเอกชน กฟภ. และ กฟน.
จัดท่าโครงการภายใต้พื้นที่ของ 3 หน่วยงานได้แก่
• บจก. จี.เค.แอสเซ็มบลี้
• บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ่ากัด มหาชน (CPFTH)
• บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ่ากัด (มหาชน) 

เป้าหมายของโครงการ
• ทดสอบการท่างานของแพลทฟอร์มที่พัฒนาขึ้นส่าหรับระบบ

การซื้อขายไฟฟ้าลักษณะ P2P ในสภาพแวดล้อมจริง 
• น าเสนอระเบียบที่จ าเป็นต้องแก้ไข
• น าเสนอผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อโครงข่ายไฟฟ้า
• น าเสนอกลไกราคาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการท าธุรกรรม 
• น าเสนอค่าใช้จ่ายให้แก่การไฟฟ้าในการใช้บริการโครงข่าย



01 รูปแบบ Platform ที่จัดท่า

เป็น Platform ที่ใช้ในการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P
ระหว่างพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ โดยจะแสดงผลทุก 15 
นาทีในระหว่างรอบการท าธุรกรรมโดยมีการน าเทคโนโลยี 
Block chain มาใช้ในการท าสัญญาหลังจากที่ Platform
Operator ได้ท าการจับคู่ผู้เสนอซื้อขายไฟฟ้า

02 ความคืบหน้าของโครงการ
• โครงการได้ประสานกับ กฟภ. เพื่อด าเนินการปลด 

Zero Export และการเข้าถึงข้อมูลจากมิเตอร์ส าหรับ
ไฟฟ้าที่ไหลย้อนกลับเข้าสู่โครงข่าย

• ทางโครงการได้วิ เคราะห์กลไกราคาต่าง ๆ โดย
คัดเลือกช่วงเวลาของข้อมูลที่เหมาะสมคือช่วงเดือน 
พ.ย.และ ธ.ค. ปี 2562 เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่เกิด
ไฟฟ้าส่วนเกินจาก Solar rooftop มากที่สุด ซึ่งจะท า
ให้มีโอกาสเกิดคู่สัญญาระหว่างการขายไฟฟ้าแบบ 
P2P สูงสุด

รูปแบบ Platform

ความคืบหน้า
โครงการ

รายละเอียดโครงการ



ทางโครงการได้เลือกกลไกการจัดคู่แบบ At The Open (ATO) และ Weighted Average มาใช้ในการวิเคราะห์โครงการ ก่าหนดให้
ช่วงระยะเวลาในการท่าธุรกรรมคือ 1 ชั่วโมง โดยจะเปิดรับการเสนอราคาและปริมาณไฟฟ้าที่ต้องการซื้อขายก่อนเริ่มการท่าธุรกรรมรอบใหม่
เป็นเวลา 15 นาที หลังจากนั้นจะค่านวณราคาส่าหรับการซื้อขายในรอบธุรกรรมใหม่ด้วยวิธีดังกล่าวข้างต้น เมื่อเริ่มการซื้อขายเป็น
ระยะเวลา 45 นาที 

การท่างานของระบบ

จากการทดสอบ สรุปว่ากลไกราคาแบบ ATO สามารถท าให้เกิดผลประโยชน์ต่อการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P มากกว่า นอกจากนีท้างโครงการ
ได้ด าเนินการพัฒนา Application ที่เชื่อมต่อสมาร์ทมิเตอร์ให้มีความเสถียรและมีประสิทธิภาพในการดึงข้อมูลมากขึ้น

รายละเอียดโครงการ



จัดท่าโครงการภายใต้พื้นที่ของหมู่บ้านเสนา พาร์ค วิลล์ 
รามอินทรา – วงแหวน แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
รวมถึงพ้ืนที่ทดลองของโครงการอื่นๆ เช่น T77

มีเป้าหมายของโครงการ ดังนี้
• การพัฒนาระบบ Energy Trading Platform ส าหรับ

การซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P ในรูปแบบต่าง ๆ
• ศึกษาอัตราค่าบริการรูปแบบต่าง ๆ เช่น Wheeling

Charge, Backup Rate และ Ancillary Service

3) MEA Energy Trading Platform 

Source : the matter



รายละเอียดโครงการ

ความคืบหน้าของโครงการ
โครงการด าเนินการพัฒนาแพลตฟอร์มรวมถึงติดตั้ง Production Server และได้ทดสอบ 

Platform เบ้ืองต้นบางส่วนแล้ว โดยปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการเก็บข้อมูลการใช้งาน Platform เพื่อน า
ข้อบกพร่องไปพัฒนาปรับปรุงระบบต่อไป

เทคโนโลยี Blockchain ในปัจจุบันมีขีดจ่ากัดในการ
รองรับการรับส่งข้อมูล ระบบ METP จึงถูกพัฒนาให้มีการ
เก็บข้อมูลการซื้อขายไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจริงในตลาดฯ เท่านั้น 
โดยระบบ METP ประกอบด้วย

Private Ethereum Blockchain   
มีหน้าที่ในการเก็บข้อมูลสัญญาการซื้อขาย

ไฟฟ้าที่เกิดข้ึนจริงในตลาด

Smart Contract
มีหน้าที่ในการท าสัญญาการซื้อขายไฟฟ้าที่

เกิดขึ้นในตลาดหากผู้ขายไฟฟ้าสามารถจับคู่กับผู้
ต้องการซื้อไฟฟ้าได้

Wallet
มีหน้าที่เสมือนกระเป๋าเงินของผู้ซื้อและผู้ขาย

ไฟฟ้า เพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยน TOKEN ที่เกิดขึ้นจาก
การซื้อขายไฟฟ้าในแต่ละครั้ง

WEB / Application

มีหน้าที่ในการแสดงผลและการรับส่งข้อมูล
ระหว่างผู้ใช้งานกับระบบ METP



4) Virtual Net Metering 
จัดท่าโครงการภายใต้พื้นท่ี ซอยนวลจันทร์ 34

เป้าหมายของโครงการคือ บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ 
จ ากัด (มหาชน) ซึ่งด าเนินการภายใต้ TOU กิจการขนาด
กลางของ MEA และมีการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์อยู่แล้ว ด้วยก าลังการติดตั้งขนาด 
105.79 kWp

มีเป้าหมายของโครงการ ดังนี้
• การพัฒนาระบบ VNM เป็นระบบ Billing ที่สามารถ 

Utilize การใช้ไฟฟ้าจากการติดตั้งโซล่าร์ในแต่ละชุมชน 
ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการติดตั้งได้

Source : Nortis Group



Content Content Content

Virtual Net 
Metering 

ผู้เข้าร่วมท่ีลงทะเบียนในเขตท่ีก าหนดเป็น Sandbox ระบบจะท าการ
บันทึกเข้าไว้ใน Blockchain networkโดยจะมีการค านวณอัตราการบริโภคและ
การผลิต และจะมีการวางบิลแบบอิเล็กโทรนิกส์จากระบบ VNM โดยผู้ใช้จะ
สามารถเปรียบเ ทียบค่ าใช้จ่ าย ท่ีลดลงจากการใช้ โซล่ า  PV จากผู้ผลิต 
ขณะเดียวกันการไฟฟ้าจะสามารถหักค่าใช้จ่ายในการน าส่งและการจ าหน่ายจาก
หน่วยผลิตจากผู้ผลิตได้โดยตรง

รายละเอียด Platform ของระบบ VNM

กฟน. จะเป็นผู้ออกใบเรียกช าระเงินส าหรับผู้ใช้ในรูปแบบต่างๆ แล้วระบบ 
VNM จะท าการแจ้งการช าระเงินอัตโนมัติ ซึ่งวิธีการดังกล่าวจะท าให้การไฟฟ้าไม่
ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากระบบการแจ้งช าระเงิน นอกจากนี้การไฟฟ้ายังสามารถ
ควบคุมระบบการช าระเงินเองแทนท่ีจะต้องใช้ผ่านหลายๆช่องทาง

การช่าระเงินของระบบ VNM (Billing)

ทางโครงการด า เนินการติดตั้ ง  Hardware และพัฒนา Application
เรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่สามารถเข้าไปทดสอบท่ีพื้นท่ีท่ีจะด าเนินโครงการได้
เนื่องจากสถานการณ์โควิด หากสถานการณ์คลี่คลายขึ้น ทางโครงการพร้อมท่ีจะ
ด าเนินการทดสอบต่อไปทันที

ความคืบหน้าของโครงการ

รายละเอียดโครงการ



03 อุปสรรคในการซื้อขายพลังงานหมุนเวียน
แบบ P2P ในประเทศไทย



ปัจจุบันมิเตอร์ไฟฟ้าส่วนใหญ่บันทึกเฉพาะ
ไฟฟ้าท่ีน าเข้าจากโครงข่ายเท่านั้น

ข้อจ่ากัดด้านอุปกรณ์

มีความจ า เป็น ท่ีจะต้องวางระบบ ท่ี
เหมาะสมเพื่อให้แต่ละฝ่ายสามารถตรวจสอบ
การใช้ไฟฟ้าจากแหล่งท่ีมาเพื่อหลีกเลี่ยงการ
เก็บเงินซ้ าซ้อน

การเรียกช่าระเงิน

ความคิดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจ านวนมาก
ยังยึดติดกับการท ากิจการพลังงานในรูปแบบเดิมอยู่

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ในปัจจุบัน ยังไม่อนุญาตให้ บริษัท / บุคคล 
จ่ายไฟฟ้าเข้าสู่โครงข่าย และ จ าเป็นต้องได้รับ
อนุมัติจาก ERC ในการขอยกเว้น

ระเบียบและข้อบังคับ

สายส่งและจุดเชื่อมต่ออาจไม่
สามารถรองรับการซื้อขายแบบ P2P

โครงสร้างพื้นฐานของโครงข่ายไฟฟ้า

• Prosumer /  ผู้ ข ายพลั ง งานแบบ P2P
จะต้องได้รับการอนุมัติจากการไฟฟ้าฝ่าย
จ าหน่ายเพ่ือขายไฟฟ้าผ่านโครงข่าย

การขออนุญาต

ราคาของแผงโซลาร์และการติดตั้งนั้นยังมีราคาสูง
ต้นทุนของแผงโซลาร์เซลล์

Barriers to P2P 

renewable energy 

trading in Thailand

• ปัจจุบันจะต้องได้รับการอนุญาตส าหรับการขาย
ไฟฟ้าให้ผู้บริโภคแต่ละรายซึ่งหมายความว่า 
หากต้องการขายให้ผู้บริโภค 10 ราย จะต้องยื่น
ขอและได้รับการอนุญาตจ านวน 10 ครั้งแยกกัน



Thank You



Back up 
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เสียงสะท้อนจากตลาด (Market Sounding)

การพฒันาการซือ้ขายไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนระหวา่งเอกชนกบั
เอกชน (Peer- to – Peer, P2P) ในประเทศไทย

 การรับรูข้องตลาด : เนื่องจาก P2P เป็นเรือ่งใหมส่ าหรับตลาด จากการสมัภาษณ์หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง

พบวา่ มคีวามคาดหวังวา่ การซือ้ขายพลงังานแบบ P2P จะมาเปลีย่นแปลงรปูแบบธรุกจิดา้นพลงังาน

 ปัจจัยขับเคลือ่น : ไดแ้ก่ ความพรอ้มทางดา้นเทคโนโลย ีราคาค่าไฟฟ้าทีถู่กลง รายไดส้ว่นเพิม่ของผู ้

ตดิตัง้แผงโซลาร์  การใหก้ารสนับสนุนการตดิตัง้พลังงานแสงอาทติย์บนหลังคา การใชพ้ลังงานจาก

แหลง่ก าเนดิพลงังงานแบบกระจาย (Distributed Energy Resources) , การสรา้งตลาดทางเลอืกส าหรับ 

Fit และผูใ้ชพ้ลงังาน กระแสการรับรูเ้รือ่งสิง่แวดลอ้ม

 มมุมองดา้นราคา : ตลาดมคีวามตอ้งการกลไกการก าหนดราคาแบบประมลู (Bid) โดยอาจพจิารณาราคา

ทีม่คีวามแตกตา่งกนั 

 มุมมองดา้น Wheeling Charge : ควรค านึงถงึค่าความสญูเสยี (Loss) ในระบบส่งตามระยะทาง 

เชน่เดยีวกบัการยอมรับของลกุคา้ และคา่ Wheeling Charge ควรมรีาคาต า่เพยีงพอทีจ่ะดงึดดูใหล้กูคา้ใช ้

บรกิาร และมคีวามเหมาะสมเพยีงพอทีจ่ะท าใหเ้กดิผลก าไรทางธุรกจิแก่การไฟฟ้าและผูข้ายไฟฟ้าแบบ 

P2P
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ข้อจ ากัดในการด าเนินการขายไฟฟ้าแบบ P2P ของประเทศไทย)

การพฒันาการซือ้ขายไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนระหวา่งเอกชนกบั
เอกชน (Peer- to – Peer, P2P) ในประเทศไทย

 กฏระเบยีบในปัจจบุนัไมอ่นุญาตใหม้กีารปลอ่ยไฟฟ้าไหลยอ้นเขา้สูร่ะบบ ซึง่การด าเนนิการซือ้-ขายไฟฟ้า

แบบ P2P  จะตอ้งไดร้ับการอนุญาตจาก กกพ. ใหม้กีารปลอ่ยไฟฟ้าไหลยอ้นเขา้สูก่รดิ 

 โครงสรา้งพืน้ฐานของระบบไฟฟ้าไม่รองรับการซือ้-ขายไฟฟ้าแบบ P2P ซึง่อาจจ าเป็นตอ้งมกีารขยาย

ระบบสายสง่เพือ่รองรับการด าเนนิการดงักลา่ว

 Prosumer หรือผูข้ายไฟฟ้า P2P ตอ้งไดร้ับการอนุญาตจากการไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่าย (Distribution 

Operator) ในการขายไฟฟ้าเขา้สูร่ะบบและตอ้งไดรั้บอนุญาตจากลกูคา้ทีท่ าการซือ้ไฟฟ้าดว้ยเชน่กนั

 ยังไมม่กีฎหมายเพือ่รองรับการซือ้-ขายไฟฟ้าแบบ P2P

 ความคดิของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งยังไมส่นับสนุนใหเ้กดิ P2P ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งยังลังแลทีจ่ะเปลีย่นแปลงรูปแบบธรุกจิ

ทีม่อียูเ่ดมิ



1.1 ส านักงาน กกพ. มีประกาศส านักงานเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม โครงการทดสอบนวัตกรรมที่น าเทคโนโลยีมา
สนับสนุนให้บริการด้านพลังงาน หรือ ERC Sandbox โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาคือ 
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1. หลักเกณฑ์การพิจารณา

30 ส.ค. 2562 

(1) ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ 

(2) ความเป็นนวัตกรรมโดยต้องเป็นเทคโนโลยี
หรือนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการทางพลังงาน
หรือนวัตกรรมรูปแบบทางธุรกิจ 

(3) ความยั่งยืนและโอกาสในการขยายผล 

(4) แผนการรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการทดสอบ

(5) ความพร้อมทางด้านเทคโนโลยี เงินทุน และบุคลากร

ทั้งน้ี ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จะต้องด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการร่วมกับส านักงาน กกพ.         
(Action Plan)  และเมื่อแผนปฏิบัติการร่วมกับส านักงาน กกพ. ได้รับการอนุมัติโดย กกพ. แล้ว ผู้ได้รับคัดเลือกจะตอ้งลงนาม
หนังสือยืนยันการด าเนินโครงการต่อไป

1.2 บริษัท บีซีพีจี จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ได้รับคัดเลอืกเข้าร่วมโครงการ ได้มีหนังสือที่ 52000/014/2563 น าส่ง
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) โครงการบริหารจัดการพลังงาน T77 มายังส านักงาน กกพ.

17 ก.พ. 2563 



(กพช.) ในการประชุมครั้งท่ี 1/2563 (ครั้งที่ 150) ได้มีมติ
 รับทราบการด าเนินโครงการ ERC Sandbox 
 เห็นชอบในหลักการให้ผ่อนปรนให้มีการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างเอกชนกับเอกชนผ่านโครงข่ายของการไฟฟ้า โดยใช้

อัตราค่าบริการตามที่คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ก าหนด ภายใต้การก ากับของ กกพ. ร่วมกับการไฟฟ้าทั้ง        
3 แห่ง ในพื้นที่การด าเนินโครงการ ERC Sandbox โดยมีก าลังผลิตติดตั้งรวมเพื่อใช้ในการทดสอบนวัตกรรมไม่เกิน                     
50 เมกะวัตต์ ระยะเวลาแต่ละโครงการไม่เกิน 2 ปี ทั้งน้ีผู้เข้าร่วมโครงการต้องไม่ได้รับผลก าไรในเชิงการค้าจากการด าเนิน
โครงการ โดยให้ค านึงถึงความมั่นคงของระบบไฟฟ้า และเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้าน
พลังงานในการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการไฟฟ้า

26

1. ความเป็นมา

19 มี.ค. 2563 
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การด่าเนินการ

ขั้นตอนที่ ก่าหนดระยะเวลา กิจกรรม

1 3 พฤ ษภาคม - 28 มิ ถุนายน 

2562

การย่ืนข้อเสนอโครงการ (Conceptual 

Proposal)
2 ภายในวันท่ี 30 สิ งหาคม 2562 ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการพิจารณาตามความ

พร้อม

ส านกังาน กกพ. ประกาศเชญิชวน

2.4
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คณะท ำงำนด ำเนินโครงกำร ERC Sandbox- กลัน่กรองด้ำนเทคนิค (ผู้แทน 3 กำรไฟฟำ้และผู้ เช่ียวชำญ)
คณะอนกุรรมกำรด ำเนินโครงกำร ERC Sandbox- (กกพ. สนพ. สอท. ผู้ เช่ียวชำญและ ผู้ทรงคณุวฒุิ) 



29

แนวทางการด าเนินโครงการ ERC Sandbox ระยะที่ 2
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5.1. วัตถุประสงค์โครงการ ERC Sandbox ระยะท่ี 2

1.  เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพฒันานวัตกรรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการให้บริการทางดา้นพลงังาน ทั้งในรูปแบบ
ของนวัตกรรมที่เปิดกว้างและนวัตกรรมแบบมุ่งเป้าในด้าน Green Innovation, Green Regulation เพิ่ม
ทางเลือกและช่องทางการเข้าถึงบริการด้านพลังงาน ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธภิาพการให้บริการด้านพลังงาน 
รวมทั้งรองรับแนวโน้มธุรกิจรูปแบบใหม่ที่จะเกิดขึ้นจากกระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

2.  เพื่อสนับสนุนให้เกิดการทดสอบเทคโนโลยีทางด้านพลังงานในสภาพแวดล้อมของการใช้งานจริงในพื้นที่และ
ขนาดที่จ ากัด และระยะเวลาที่เพียงพอต่อการทดสอบนวัตกรรม เพื่อจ ากัดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการน าเสนอ
นวัตกรรมและบริการรูปแบบใหม่ ๆ ต่อผู้บริโภคและระบบกิจการพลังงานโดยรวม

3.  เพื่อก าหนดแนวทางการก ากับดูแลนวัตกรรมด้านพลังงานท้ังในรูปแบบของนวัตกรรมแบบเปิดกว้างและ
นวัตกรรมแบบมุ่งเป้าในด้าน Green Innovation, Green Regulation 

5. แนวทางการด าเนินโครงการ ERC Sandbox ระยะท่ี 2
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5.2 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

1.  เกิดการพัฒนารูปแบบธุรกิจการให้บริการทางด้านพลังงานแบบใหม่ ที่จะน าไปสู่การเพิ่มทางเลือกและช่องทาง
การเข้าถึงบริการด้านพลังงาน ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าในราคาต่ าลง ช่วยลดมลพิษจากการผลิตไฟฟา้ ด้วยการ
จัดการแบบใหม่และการใช้พลังงานสะอาด และเพิ่มความมั่นคงทางพลังงานอย่างย่ังยืนในอนาคต

2.  เกิดการศึกษาวิจัยท่ีสนับสนุน รองรับนโยบายการเปิดให้มีการซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนอย่างเสร ีซึ่ง
เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของชาติ และแผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน

3.  ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดท าแนวทางการก ากับดูแลกิจการพลังงาน ตามแนวโน้มสถานการณ์ด้าน
สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมของประเทศ
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5.3 ขอบเขตการทดสอบนวัตกรรมโครงการ ERC Sandbox ระยะท่ี 2

1. นวัตกรรมจากโครงการ ERC Sandbox Phase 1 ที่จะน ามาปรับปรุงพัฒนาและต่อยอดเพิม่เติม 

2.  นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจซ้ือขายใบรับรองการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมนุเวียน (Energy Attribute 
Certificate: EAC)

3.  นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าเครื่องมือรองรับการซื้อขายไฟ้ฟา้จากพลังงานหมุนเวียนเพื่อรองรับกลไกการ
ลดก๊าซเรียนกระจก 

4. นวัตกรรมการซื้อขายไฟฟ้าด้วยสัญญาเสมือน (Virtual PPA) ส าหรับรอบรับการใช้พลังงานหมุนเวียน RE 100

5.  นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มความยืดหยุ่นของโครงข่ายไฟฟ้าเพือ่รองรบัการเพิ่มขึ้นของการผลิตไฟฟา้จาก
พลังงานหมุนเวียนและรองรับรูปแบบธุรกิจซื้อขายพลังงานไฟฟ้ารูปแบบใหม่ ๆ 
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5.7 แผนงานการด าเนินโครงการ ERC Sandbox ระยะท่ี 2 
กิจกรรม แผนงาน

ปี 2564 2565 2566 2567
ไตรมาส 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1. การก่าหนดโจทย์หัวข้อการวิจัยแบบมุ่งเป้า
-ประชุมหารือร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  เ พ่ือรับทราบ Trend 

เทคโนโลยี (REC, Carbon Credit, Virtual PPA)
2.  กระบวนการคัดเ ลือกหัวข้อวิจัย 

-แ ต่ งต้ังคณะ ท่างานกล่ันกรองข้อเสนอโครงการ
- Surveyค วามต้องการของภาคเอกชน

3.  กระบวนการคัดเ ลือกผู้เข้าร่วมโครงการ
-ประกาศเ ชิญชวน (ประชาสัมพันธ์ แ ถลงข่าว)
-ผู ้ สนใจแสนอข้อเสนอโครงการและแผนด่าเนินการ (Proposalพร้ อม 

Action Plan)
-คั ดเ ลือก (ค ณะ ท่างานด้านเทคนิค คณะอนุกรรมการ กกพ.)
-ประกาศผล

4.เ สนอ ก พช . เ พ่ือขอความเ ห็นขอบด่าเนินการโครงการระยะ 2 ด้ วยการซ้ือขาย
ไฟฟ้าจริง

5.  ลง นามในหนังสือยืนยันเ ข้าร่วมโครงการและเ ร่ิมด่าเนินการ
- ด่าเนินการตามแผน
- รายงานผลการด่าเนินงาน (ค ณะ ท่างาน คณะอนุกรรมการ กกพ.)

6.  ส รุ ปผลการด่าเนินโครงการ



ระเบียบวาระที ่X.X.X

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) โครงการบริหารจัดการพลงังาน T77
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินโครงการ
(1) ได้แนวทางการก าหนดค่า Wheeling charge ที่เหมาะสมกับ
ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท Commercial Building เช่น ห้างสรรพสินค้า โรงเรียน โรงพยาบาล 
(2) ได้แนวทางการปฏิบัติงานของ กฟน. เมื่อมีโครงการประเภท P2P
 การติดตั้งมิเตอร์
 การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างผู้พัฒนาโครงการ P2P และ กฟน.
 การอ่านมิเตอร์แบบออนไลน์ เพื่อการเก็บเงินของการไฟฟ้า
(3) ได้แนวทางการปฏิบัติทางเทคนิค กฟน. เพื่อรองรับการเข้ามาของระบบ P2P
(4) ได้เห็นพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้งานระบบ P2P
(5) ได้แนวทางการควบคุมระบบไฟฟ้าภายใน Community ที่มีระบบ P2P

2.1 ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

2. รายละเอียดแผนปฏิบัติการ (Action Plan)

2.1.1 ข้อมูลโครงการเบื้องต้น

35

บริษัท บีซีพีจี จ่ากัด (มหาชน)ผู้ด่าเนินโครงการ

พื้นที่ด่าเนินโครงการ

ระยะเวลาด่าเนินโครงการ

พื้นที่ถนนสุขุมวิท 77 เขตประเวศ ครอบคลุม Town 77 โดยบริษัท แสนสิริ จ่ากัด (มหาชน)

ระยะเวลา 24 เดือน นับตั้งแต่วันลงนามในหนังสือยืนยัน

โครงการประเภทกิจกรรม Peer-to-Peer และ Bilateral
ด่าเนินการซื้อขายจริง + ขัดต่อ ESB
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2.1.2 รายละเอียดโครงการ
โครงการที่น าเสนอเป็นการทดสอบนวัตกรรมการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P ในพื้นที่โครงการ T77 โดยเชื่อมต่อกับระบบ

จ าหน่ายไฟฟ้าของ กฟน. โดยมีรายละเอียดของนวัตกรรมที่น ามาทดสอบดังนี้

2. รายละเอียดแผนปฏิบัติการ (Action Plan)

รายชื่ออาคาร Solar Rooftop (kW)

1. Habito Mall 54
2. Bangkok International Preparatory and Secondary School (secondary campus) 412
3. Dental Hospital Bangkok -
4. Park Court Sukhumvit 77 168
5. Hasu Haus 202
6. ส านักงาน O77 305.58

(๑) ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ติดตั้งแต่ละอาคารภายในพื้นที่ประมาณ 1,141.58 kW

(2) ระบบ Peer-to-Peer Energy Trading ใช้เทคโนโลยี Blockchain ผ่านระบบจ าหน่ายไฟฟ้าของ กฟน. พร้อม Smart contract 
และใช้ระบบแลกเปลี่ยนพลังงานของ Power Ledger

(3) Smart Meter

(4) การจัดการอ่าน Meter รูปแบบ online ที่เชื่อมโยงกับระบบ P2P โดยระบบท างานทั้ง อ่าน Meter การใช้ไฟฟ้าของอาคารแบบ 
online ทั้งด้าน Import และ Export, การค านวณค่าไฟฟ้า และการออกบิล

(5) ระบบกักเก็บพลังงานขนาด 100 kW / 200 kWh (6) ระบบบริหารจัดการการผลิต และการควบคุมระบบกักเก็บพลังงาน 



มติ กพช. กกพ. ท่ีเก่ียวขอ้ง
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(กพช.) ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 (ครั้งที่ 150) ได้มีมติ
 รับทราบการด าเนินโครงการ ERC Sandbox 
 เห็นชอบในหลักการให้ผ่อนปรนให้มีการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างเอกชนกับเอกชนผ่านโครงข่ายของการไฟฟ้า โดยใช้

อัตราค่าบริการตามที่คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ก าหนด ภายใต้การก ากับของ กกพ. ร่วมกับการไฟฟ้าทั้ง        
3 แห่ง ในพื้นที่การด าเนินโครงการ ERC Sandbox โดยมีก าลังผลิตติดตั้งรวมเพื่อใช้ในการทดสอบนวัตกรรมไม่เกิน                     
50 เมกะวัตต์ ระยะเวลาแต่ละโครงการไม่เกิน 2 ปี ทั้งน้ีผู้เข้าร่วมโครงการต้องไม่ได้รับผลก าไรในเชิงการค้าจากการด าเนิน
โครงการ โดยให้ค านึงถึงความมั่นคงของระบบไฟฟ้า และเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้าน
พลังงานในการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการไฟฟ้า

19 มี.ค. 2563 



มต ิกกพ. ทีเ่กีย่วขอ้ง
• กกพ. ในการประชมุครัง้ที ่12/2564 (ครัง้ที ่721) เมือ่วนัที ่17 มนีาคม 2564 ไดม้มีตเิห็นชอบ

องคป์ระกอบและขอ้เสนออตัรา Wheeling Charge ส าหรับโครงการ ERC Sandbox ใหม้อีตัราเทา่กนัทกุ
โครงการ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย Uniform Tariff โดยมคีา่เทา่กบั 1.151 บาทตอ่หน่วย โดย
ผูเ้ขา้รว่มโครงการจะตอ้งรายงานขอ้มลูการซือ้–ขาย (ไดแ้ก ่Load Profile ตลอดจนปรมิาณการผลติ
ผูเ้ขา้รว่มโครงการ และการใชไ้ฟฟ้าของลกูคา้ทีใ่ชไ้ฟฟ้าจากผูเ้ขา้รว่มโครงการ/การไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่าย 
โดยจ าแนกตามชว่งเวลาของการใช ้Peak/Off-Peak) ตน้ทนุคา่ใชจ้า่ย และผลประกอบการทางการเงนิ
ตอ่ส านักงาน กกพ. ทกุ ๓ เดอืน และเมือ่ส ิน้สดุการด าเนนิโครงการเพือ่ใหส้ านักงาน กกพ. ด าเนนิการใน
สว่นทีเ่กีย่วขอ้งตอ่ไป 

• กกพ. ในการประชมุครัง้ที ่22/2564 (ครัง้ที ่731) เมือ่วนัที ่2 มถินุายน 2564 ไดม้มีตเิห็นชอบให ้
โครงการทดสอบนวตักรรมทีน่ าเทคโนโลยมีาสนับสนุนการใหบ้รกิารดา้นพลงังาน (ERC Sandbox) ไป
ด าเนนิการทดลอง โดยน าระเบยีบการไฟฟ้าสว่นภมูภิาควา่ดว้ยขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการใหบ้รกิารระบบ
โครงขา่ยไฟฟ้าแกบ่คุคลทีส่าม พ.ศ. 2562 และรา่งขอ้ก าหนดวา่ดว้ยการเปิดใหใ้ชร้ะบบโครงขา่ยไฟฟ้า
แกบ่คุคลที ่3 ส าหรับผูผ้ลติไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) ในนคิมอตุสาหกรรม พ.ศ. .... ของการไฟฟ้านครหลวง 
ไปปรับใชก้บัการทดสอบการซือ้ขายไฟฟ้าในโครงการ ERC Sandbox ทีม่กีารซือ้-ขายจรงิ เพือ่ทดสอบ
ความเป็นไปไดใ้นเชงิเทคนคิและศกึษาผลกระทบตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้ และน าไปปรับปรงุรา่งหลกัเกณฑก์าร
ขอใชบ้รกิารผา่นระบบโครงขา่ยไฟฟ้าเชงิพาณชิย ์(Third Party Access : TPA Code) ตอ่ไป
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มต ิกกพ. ทีเ่กีย่วขอ้ง
• กกพ. ในการประชมุครัง้ที ่ครัง้ที ่33/2564 (ครัง้ที ่742)วนัที ่18 สงิหาคม พ.ศ. 2564ไดม้มีตเิห็นชอบ

เห็นชอบหลกัการและแนวทางการจัดท า (รา่ง) หลกัเกณฑก์ารจัดท าขอ้ก าหนดการเปิดใหใ้ชห้รอื
เชือ่มตอ่ระบบโครงขา่ยไฟฟ้าใหแ้กบ่คุคลทีส่าม (TPA Framework) ส าหรับการเตรยีมการรองรับการ
สง่เสรมิแขง่ขนัในกจิการไฟฟ้าตามแผนปฏริปูประเทศดา้นพลงังาน ตามทีส่ านักงาน กกพ. เสนอ
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