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ระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 
ว่าด้วยมาตรฐานการให้บริการในการประกอบกิจการไฟฟ้า  ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

ประเภทใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า 
พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดมาตรฐานการให้บริการในการประกอบกิจการไฟฟ้าเพื่อคุ้มครอง 
ผู้ใช้ไฟฟ้าให้ได้รับบริการที่มีมาตรฐานและคุณภาพการให้บริการที่ดีและเกิดการพัฒนาด้านการให้บริการ
อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้ไฟฟ้า 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘๙  แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๕๐  
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน  ว่าด้วยมาตรฐาน
การให้บริการในการประกอบกิจการไฟฟ้า  ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ประเภทใบอนุญาต
ผลิตไฟฟ้า  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“ใบอนุญาต”  หมายความว่า  ใบอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ้า  ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 

แห่งประเทศไทย  ประเภทใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า   
“ผู้รับใบอนุญาต”  หมายความว่า  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ซึ่งได้รับใบอนุญาต

ประกอบกิจการไฟฟ้า  ประเภทใบอนุญาตระบบผลิตไฟฟ้า 
“กกพ.”  หมายความว่า  คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 
“สํานักงาน  กกพ.”  หมายความว่า  สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 
ข้อ ๔ ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีการให้บริการ  การตรวจสอบและการประเมินคุณภาพ  

การให้บริการ  ไม่ต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐานการให้บริการ  ตามเอกสารแนบท้ายระเบียบนี้ 
ข้อ ๕ ให้ผู้รับใบอนุญาตจัดเก็บข้อมูลมาตรฐานการให้บริการ  การประเมินคุณภาพการให้บริการ  

และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของผู้รับใบอนญุาตเป็นประจําทุกปี 
ผู้รับใบอนุญาตต้องรายงานข้อมูลตามวรรคหน่ึงทุกปี  โดยรายงานภายในวันที่  ๒๕  ของเดือนมกราคม

ของปีถัดไปต่อสํานักงาน  กกพ. 
ข้อ ๖ กรณีที่ผู้รับใบอนุญาตให้บริการต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐานตามข้อ  ๔  ให้ผู้รับใบอนุญาต

รายงานให้สํานักงาน  กกพ.  ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เกิดเหตุดังกลา่ว 
การรายงานตามวรรคหน่ึง  ให้ทําเป็นหนังสือ  โดยระบุข้อมูลรายละเอียดที่ เ ก่ียวข้อง

พยานหลักฐานเพื่อยืนยันถึงเหตุแห่งการนั้น  แนวทางในการปรับปรุงแก้ไข  ผลการดําเนินการ  รวมถึงแผน  
แนวทางการป้องกันปัญหาดังกล่าวในอนาคต   
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ข้อ ๗ ให้ประธานกรรมการกํากับกิจการพลังงานเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้  และให้  
กกพ.  เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

พรเทพ  ธัญญพงศ์ชัย 
ประธานกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 
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เกณฑ์มาตรฐานการให้บริการพลังงานด้านกิจการไฟฟ้า  
ประเภทใบอนญุาตผลิตไฟฟา้ ของการไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย 

แนบท้ายระเบยีบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 
ว่าด้วยมาตรฐานการให้บริการในการประกอบกิจการไฟฟ้า ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

ประเภทใบอนญุาตผลิตไฟฟา้ 
พ.ศ. 2559 

 
 

ดัชนีวดัผลการดําเนินงาน 

1. ค่า Generating Weighted Equivalent Availability Factor (GWEAF) สําหรับระบบผลิตไฟฟ้า ไม่
น้อยกว่า 

 ปัจจัยความพร้อมจ่ายไฟฟ้า (Generating Weighted Equivalent 
Availability Factor: GWEAF,%) 

EGAT (PA) 91.75 

หมายเหตุ EGAT (Performance Agreement: PA) พิจารณาคํานวณค่าเฉพาะโรงไฟฟ้า Thermal Combine 
Cycle ที่อยู่ในสถานะ Normal Mode (อคฟ.) และโรงไฟฟ้าพลังนํ้า 5 เขื่อนใหญ่ (เขื่อนภูมิพล เขื่อนรัชชประภา 
เขื่อนสิริกิต์ิ เขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนวชิราลงกรณ) 

ค่า Generating Weighted Equivalent Availability Factor (GWEAF) หรือปัจจัยค่าความ
พร้อมจ่ายไฟฟ้า เป็นดัชนีช้ีวัดผลการดําเนินงานตามข้อตกลงการประเมินผลการดําเนินงาน (Performance 
Agreement: PA) ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กับ กระทรวงการคลัง ที่แสดงถึง
ประสิทธิผล, การรักษาระดับความสามารถด้านการผลิตไฟฟ้า และการรักษาความพร้อมในการผลิตไฟฟ้าของ
โรงไฟฟ้าของ กฟผ. โดยโรงไฟฟ้าจะต้องสามารถผลิตพลังไฟฟ้าได้เต็มความสามารถ และรักษาความพร้อมที่จะ
ผลิตพลังไฟฟ้าเพ่ือเข้าสู่ระบบไฟฟ้าตามแผนการผลิตที่ได้ระบุไว้  

การคํานวณปัจจัยค่าความพร้อมจ่ายไฟฟ้าของ กฟผ. คํานวณแบบ Time - Based แล้วหาค่าเฉล่ีย
ถ่วงนํ้าหนักด้วยกําลังการผลิตของแต่ละหน่วยผลิตไฟฟ้า โดยจะพิจารณาจากอัตราส่วน “จํานวนช่ัวโมงความ
พร้อมใช้งานของโรงไฟฟ้าที่ได้ หลังจากหักจํานวนช่ัวโมงที่โรงไฟฟ้าต้องลดกําลังการผลิตเน่ืองจากข้อจํากัดด้าน
การเดินเคร่ือง ต่อจํานวนช่ัวโมงในช่วงเวลาที่พิจารณา” ปัจจัยค่าความพร้อมจ่ายไฟฟ้าเป็นตัวเลขที่แสดงถึง
ความพร้อมใช้งานที่เป็นจริงทั้งในแง่เวลาที่พร้อมใช้งานและค่าความสามารถ (Capacity) ที่สามารถจะใช้งานได้
สูตรการคํานวณ : 
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โดยที่  
 i คือ หน่วยผลิตไฟฟ้าแต่ละหน่วย 
 N คือ จํานวนหน่วยผลิตไฟฟ้าทั้งหมด 
 PH (Period HourS) คือ จํานวนช่ัวโมงทั้งหมดในช่วงเวลาประเมิน  
 POHi (Planned Outage Hours)  จํานวนช่ัวโมงหยุดผลิตตามแผนของโรงไฟฟ้าแต่ละ

หน่วย หมายถึง จํานวนช่ัวโมงที่ไม่พร้อมจ่ายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าอันเกิดจากการวางแผนที่มี
กําหนดระยะเวลาในการดําเนินการไว้ล่วงหน้า ระบุวันเริ่มต้นและสิ้นสุดไว้อย่างชัดเจนใน
แผนการดําเนินการ  

 UOHi (Unplanned Outage Hours) จํานวนช่ัวโมงหยุดผลิตนอกแผนของโรงไฟฟ้าแต่ละ
หน่วย โดยจะคิดจากผลรวมของ Maintenance Outage Hours (จํานวนช่ัวโมงการหยุด
เครื่องที่สามารถกําหนดวันหยุดเคร่ืองไว้ล่วงหน้า แต่มีระยะเวลาดําเนินการน้อยกว่าจํานวน
ช่ัวโมงหยุดผลิตตามแผน) และ Forced Outage Hours (จํานวนช่ัวโมงการหยุดเคร่ือง
ฉุกเฉินเมื่อมีสัญญาณเตือนหรือเคร่ืองหลุดออกจากระบบ)  

 EUNDHi (Equivalent Unit Derated Hours) คือ จํานวนช่ัวโมงเทียบเท่าของการลดกําลัง
การผลิต โดยจะคิดจากผลรวมของจํานวนช่ัวโมงเทียบเท่าของการลดกําลังการผลิตตามแผน 
Equivalent Planned Derated Hours (EPDH) และ จํานวนช่ัวโมงเทียบเท่าของการลด
กําลังการผลิตนอกแผน Equivalent Unplanned Derated Hours (EUDH) ของโรงไฟฟ้า
แต่ละหน่วย 

 GMCi (Gross Maximum Capacity) คือ กําลังผลิตสูงสุดของแต่ละหน่วยผลิตไฟฟ้า 
หน่วยวัด : ร้อยละ 
 

2.  ปัจจัยความน่าเชื่อถือได้ขณะเริ่มเดินเครื่อง Starting Reliability (SR) สําหรับระบบผลิตไฟฟ้า เฉพาะ
โรงไฟฟ้าพลังน้ํา ไม่น้อยกว่า 

ปัจจัยความน่าเช่ือถือได้ขณะเร่ิมเดินเคร่ือง 
(Starting Reliability: SR, %) 

98.39  
ปัจจัยความน่าเช่ือถือได้ขณะเร่ิมเดินเครื่อง Starting Reliability (SR) หมายถึง อัตราส่วนระหว่าง

จํานวนคร้ังของการขนานเคร่ืองที่สําเร็จเทียบกับจํานวนคร้ังของการ Startup ทั้งหมด ค่า SR ที่สูงขึ้น หมายถึง
ความสามารถในการนําเคร่ืองเข้าสู่ระบบที่สูง เน่ืองจากใช้จํานวนการ Startup น้อยคร้ัง โดย 

สูตรการคํานวณ : 
%100SR 

StartsUnitAttemptedofNumberTotal

StartsSuccessfulofNumber   

 
หน่วยวัด : ร้อยละ 
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