
   
 
 
 

 
 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย ในระยะสั้น ประจ าปี พ.ศ. 2563 หน้า 1 

เสาหลักที่ 1 การตอบสนองด้านโหลดและระบบบริหารจดัการพลังงาน (DR & EMS) 

รายงานความคืบหน้าการด าเนินงานสมาร์ทกริด 
เสาหลักที่ 1 การตอบสนองด้านโหลดและระบบบริหารจัดการพลังงาน (DR & EMS) 

หน่วยงาน : ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ช่ือโครงการ การพัฒนาปรับปรุงกฎระเบียบส าหรับการตอบสนองด้านโหลดและการจัดการพลังงานบน

สมาร์ทกริด (ERC-02) 
 

2. ความเป็นมา/
หลักการเหตผุล 

การออกแบบและพัฒนารูปแบบธุรกิจด้านการตอบสนองด้านโหลดและการจัดการพลงังาน            
บนสมาร์ทกริด อาจน าไปสู่ข้อสรุปว่าข้อกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และมาตรฐานที่
เกี่ยวข้องที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งรวมถึงมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) 
มักจะเป็นหนึ่งในปัญหาและอุปสรรคส าคัญที่ท าให้การด าเนินโครงการน าร่องด้านสมาร์ทกริด
ติดขัด ไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผนหรือแม้กระทั่งเป็นสาเหตุที่ต้องท าการยกเลิกการด าเนิน
โครงการน าร่อง หรือท าให้การด าเนินรูปแบบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโครงการสมาร์ทกริดไม่สามารถ
ด าเนินการได้จริงในเชิงพาณิชย์ 

ดังนั้น ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (ส านักงาน กกพ.) จึงได้ด าเนิน
โครงการพัฒนาปรับปรุงกฎระเบียบส าหรับการตอบสนองด้านโหลดและการจัดการพลังงานบน
สมาร์ทกริด (ERC-02) ตามแผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทยใน
ระยะสั้น (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งมีความจ าเป็นที่จะต้องหาแนวทางเพื่อพัฒนาปรับปรุงข้อ
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม เพื่อเปิดโอกาสให้
สามารถพัฒนาโครงการน าร่องหรือสามารถด าเนินการด้านสมาร์ทกริดตามรูปแบบธุรกิจที่วางไว้
ได้ โดยในเบื้องต้นมีประเด็นกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานส าคัญที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
จะต้องพัฒนาปรับปรุงต่อไป 

 

3. วัตถุประสงค์  3.1 เพื่อหาแนวทางพัฒนาปรับปรุงข้อกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานที่
เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม เพื่อเปิดโอกาสให้สามารถพัฒนาโครงการน าร่อง หรือสามารถ
ด าเนินการด้านสมาร์ทกริด ตามรูปแบบธุรกิจที่วางไว้ได้ 

3.2 เพื่อให้กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองด้านโหลดและการบริหารจัดการ 
พลังงานบนระบบสมาร์ทกริด และเอื้อต่อการด าเนินการพัฒนาและต่อยอดเทคโนโลยี
ดังกล่าวในประเทศไทย 
 

4. ขอบเขต/วิธีการ
ด าเนินโครงการ  

 

รายละเอียดตามแผนการขับเคลื่อนฯ จะต้องพัฒนาปรับปรุงดังต่อไปนี้ 
4.1 พัฒนากฎระเบียบการเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างศูนย์ควบคุมระบบก าลังไฟฟ้าแห่งชาติ (NCC) 

และ 3 หน่วยงานด้านการไฟฟ้า 
4.2 พัฒนาปรับปรุงกฎระเบียบการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตและการไฟฟ้าฝ่าย

จ าหน่าย 
4.3 พัฒนาปรับปรุงกฎระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน (IPP/SPP/VSPP) 
4.4 พัฒนาปรับปรุงกฎระเบียบการขนาน Distributed Energy Resources (DER) เข้าระบบ 
4.5 พัฒนากฎระเบียบเพื่อรองรับตลาดก าลังไฟฟ้าส ารอง (Reserve Capacity Market) 
4.6 พัฒนากฎระเบียบการซื้อขายไฟฟ้าในสถานีประจุรถยนต์ไฟฟ้า 
4.7 ศึกษาออกแบบกฎระเบียบด้านการผลิตพลังงานควบคุม 
4.8 พัฒนาปรับปรุงกฎระเบียบด้าน พรบ. ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
4.9 พัฒนากฎระเบียบกลไกการก ากับดูแลการด าเนินการสั่งการ การตอบสนองด้านโหลด 
4.10 พัฒนากฎระเบียบการให้ใบอนุญาตและก ากับดูแลผู้รวบรวมโหลด (Load Aggregator) 
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เสาหลักที่ 1 การตอบสนองด้านโหลดและระบบบริหารจดัการพลังงาน (DR & EMS) 

หัวข้อ รายละเอียด 
4.11 พัฒนากฎระเบียบการเปิดเผยข้อมูล/ความปลอดภัยของข้อมูล 
4.12 พัฒนากฎระเบยีบการตรวจวัดและพิสูจน์ผล (M&V) 
4.13 พัฒนาปรับปรุงกฎระเบียบด้านโครงสร้างราคาค่าไฟฟ้าและความเป็นธรรมต่อผู้ใช้ไฟฟ้า 

 

5. แผนและระยะเวลา
ด าเนินโครงการ  

ระยะเวลาด าเนินโครงการฯ ระหว่างปี พ.ศ. 2561-2564 
(ซึ่งมีเปลี่ยนแปลงระยะเวลาด าเนินการเพิ่มเติมจากแผนการขับเคลื่อนฯ ที่ระบุไว้ปี 2560) 

 

6. สถานท่ีตั้ง/สถานท่ี
ด าเนินโครงการ  
 

ส านักงานคณะกรรมการก ากับกจิการพลังงาน 

7. งบประมาณ  
 

งบประมาณรวม 6 ล้านบาท (ตามแผนการขับเคลื่อนฯ ในระยะสั้น) 

8. สรุปความคืบหน้า 
ในการด าเนินงาน 
(ณ มกราคม 64) 
 

8.1 ปี 2559 ส านักงาน กกพ. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ท าการศึกษาโครงการพัฒนา 
Demand Response ของประเทศไทย ครอบคลุมหัวข้อ 
- ศึกษาแนวทางการก าหนดมาตรการ Demand Response ที่เหมาะสม 
- ศึกษาความเป็นไปได้ในการเกิดธุรกิจผู้รวบรวมโหลดในประเทศไทย 
- ร่างหลักเกณฑ์ และแนวทางการขอขึ้นทะเบียนเป็น Load Aggregator for Demand 

Response 
8.2 ส านักงาน กกพ. ได้มีแผนการด าเนินงานด้าน Demand Response โดยมีการด าเนินการดังนี้ 

(1) อัตรา Demand Response ประกอบไปด้วยมาตรการ DR 3 มาตรการหลัก 4 มาตรการ
ย่อย ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อลดการใช้ไฟฟ้าที่ตอบสนองต่อความต้องการของระบบไฟฟ้า 
รวม 500 MW สามารถแบ่งได้ดังนี้ 
- Critical Peak Pricing (CPP) เป็นมาตรการราคา (Price Mechanism) 

ประมาณ 100 MW 
- Emergency DR Program (EDRP) เป็นมาตรการจูงใจ (Incentive Mechanism) 

ประมาณ 150 MW 
- Interruptible/Curtailable Service (I/C) แบ่งออกเป็น 2 มาตรการย่อย ได้แก่ 

Interruptible Load Program (ILP) ประมาณ 200 MW และ Direct Load 
Control (DLC) ประมาณ 50 MW 

- ทั้งนี้ ส าหรับมาตรการ CPP และ ILP จะมีส่วนที่ได้รับส่วนลดค่าความต้องการ
พลังงานงานไฟฟ้า/ค่าพลังงานไฟฟ้าจากค่าไฟฟ้าปกติ และส าหรับมาตรการ 
EDRP และ DLC จะได้รับค่าชดเชยตามปริมาณพลังงาน/พลังงานไฟฟ้าท่ีลดได้ 
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เสาหลักที่ 1 การตอบสนองด้านโหลดและระบบบริหารจดัการพลังงาน (DR & EMS) 

หัวข้อ รายละเอียด 
 

(2) ทดลองใช้มาตรการ CPP (น าร่อง) ในช่วงเดือนสิงหาคม 2561 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการ
รวม 56 ราย สามารถลดการใช้ไฟฟ้ารวม 9.45 ล้านบาท 

 

8.3 ส านักงาน กกพ. ได้ด าเนินโครงการ ERC Sandbox โดยมีโครงการที่เกี่ยวข้อง คือ 
- โครงการระบบบริหารจัดการการตอบสนองด้านความต้องการไฟฟ้า และระบบบริหารจัด

การพลังงานแบบอัตโนมัติ (Automated Demand Response) ด าเนินการโดย PEA 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างน าเสนอให้ลงนามหนังสือยืนยันด าเนินโครงการ 

 

8.4 สนพ. ได้รับเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97 (4) โดยอยู่ระหว่างด าเนินโครงการเตรียม
ความพร้อมเพื่อน าร่องการพัฒนาธุรกิจการตอบสนองด้านโหลด (ระยะเวลาด าเนินงาน 22 
เดือน) โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี ้
- เตรียมพร้อมด าเนินการตอบสนองด้านโหลด 350 MW ปี 2564 
- พัฒนาแนวทางการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลธุรกิจการตอบสนองด้านโหลด 
- ร่างรายละเอียดและโปรแกรมการตอบสนองด้านโหลด 
- ร่างแนวทางหลักเกณฑ์/ข้อก าหนดในการออกใบอนุญาตผู้รวบรวมโหลด 
- ข้อเสนอรูปแบบการจ่ายผลตอบแทน และการสง่ผ่านค่าใช้จ่าย 

 

9. ปัญหา/อุปสรรค 
ในการด าเนินงาน 
 

- 

10. ตัวอย่างภาพถ่าย  
การด าเนินโครงการ 
 

- 

11. หน่วยงาน/ส่วนงาน
ย่อยที่รับผดิชอบ 
 

ส านักงานคณะกรรมการก ากับกจิการพลังงาน (ส านักงาน กกพ.) /  
ฝ่ายก ากับอัตราค่าพลังงานและค่าบริการ 

 


