การรับซือ้ ไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (Small Power Produce; SPP)
คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติ เมื่อ17 มีนาคม 2535 สนับสนุนการรับซื ้อไฟฟ้าจาก SPP ที่ผลิตไฟฟ้ าโดย
ใช้ เ ชื อ้ เพลิ ง จากพลัง งานนอกรู ป แบบ กาก หรื อ เศษวัส ดุเ หลื อ ใช้ และการผลิ ต ไฟฟ้ าและไอนํ า้ ร่ ว มกั น
(Cogeneration) โดยกําหนดให้ มีการใช้ ไอนํ ้าไม่น้อยกว่า 10 % และกําหนดประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้ าไม่
น้ อยกว่า 45 % เพื่อส่งเสริ มให้ มีการใช้ พลังงานนอกรูปแบบและพลังงานพลอยได้ ในประเทศให้ เกิดประโยชน์
มากยิ่งขึ ้น ในขณะเดียวกันเป็ นการส่งเสริ มการผลิตไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้ยังช่วยแบ่งเบาภาระ
การลงทุนของภาครัฐในระบบการผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าด้ วย
ในปี 2540 เกิ ดวิ กฤตเศรษฐกิ จ ทํ า ให้ ค วามต้ อ งการใช้ ไ ฟฟ้ าลดตํ่ า ลง และกํ า ลัง การผลิตสํา รอง
(Reserve Margin) ของระบบอยู่ในระดับสูง จึงต้ องยุติการรับซื ้อไฟฟ้ าจาก SPP ระบบ Cogeneration
เชื ้อเพลิงพาณิชย์ ประเภทสัญญา Firm แต่การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนยังคงมีการรับซื ้อไฟฟ้าจาก
SPP ที่ใช้ พลังงานนอกรูปแบบ กาก เศษวัสดุเหลือใช้ เป็ นเชื ้อเพลิง และโครงการ SPP ประเภท Non-Firm โดย
ไม่มีกําหนดระยะเวลาและปริ มาณในการยื่นข้ อเสนอซื ้อขายไฟฟ้าขึ ้นอยู่กบั ขีดความสามารถของระบบส่งและ
ระบบจําหน่ายของ กฟผ. ที่สามารถรองรับได้ โดยมีอายุของสัญญา 5 ปี และต่อเนื่อง ตามมติ ครม. เมื่อวันที่
11 ส.ค. 2540 เนื่องจากพลังงานหมุนเวียนมีประโยชน์ตอ่ ประเทศโดยรวม
ต่อมา กพช. ได้ มีมติเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2549 เห็นชอบให้ กฟผ. เปิ ดการรับซื ้อไฟฟ้าจาก SPP ทุก
ประเภทเชื ้อเพลิงตามที่กําหนดในระเบียบการรับซื ้อไฟฟ้ า โดยให้ ขยายปริ มาณการรับซื ้อไฟฟ้าจากเดิม 3,200
เมกะวัตต์ เป็ น 4,000 เมกะวัตต์ ต่อมาการไฟฟ้าทั ้ง 3 แห่ง ได้ ออกประกาศระเบียบการรับซื ้อไฟฟ้ าจากผู้ผลิต
ไฟฟ้ารายเล็กฉบับ พ.ศ. 2550 ซึ่ง ได้ รับความเห็นชอบจาก กพช. เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2550 โดยกํ าหนด
ปริ มาณพลังไฟฟ้ารับซื ้อเกินกว่า 10 เมกะวัตต์ แต่ไม่เกิน 90 เมกะวัตต์ ประกอบด้ วย (1) ระเบียบการรับซื ้อ
ไฟฟ้าจาก SPP ประเภทสัญญา Firm สําหรับการผลิตไฟฟ้าด้ วยระบบ Cogeneration (2) ระเบียบการรับซื ้อ
ไฟฟ้าจาก SPP ประเภทสัญญาFirm สําหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และ (3) ระเบียบการรับซื ้อ
ไฟฟ้าจาก SPP ประเภทสัญญา Non-Firm
1) การดําเนินการรับซือ้ ไฟฟ้าจาก SPP ระบบ Cogeneration

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิ กายน 2549 คณะรั ฐมนตรี (ครม.) ได้ มีม ติเห็นชอบตามมติ กพช. เมื่ อวันที่ 6
พฤศจิกายน 2549 ในการกําหนดมาตรการในการจัดหาพลังงาน โดยส่งเสริ มให้ มีการใช้ พลังงานอย่างประหยัด
และมีประสิทธิ ภาพ ด้ วยการสนับสนุนให้ มีการรับซื ้อไฟฟ้าจาก SPP ในระบบ Cogeneration ในปริ มาณที่
เหมาะสมผ่านระเบียบการรับซื ้อไฟฟ้าจาก SPP
เพื่อให้ การดําเนินการดังกล่าวเป็ นไปตามนโยบาย ครม. ได้ มีมติเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2550 เห็นชอบ
ตามมติ กพช. เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2549 เห็นชอบให้ การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิ ดรับซื ้อ
ไฟฟ้าจาก SPP ทุกประเภทเชื ้อเพลิง ตามที่กําหนดในระเบียบการรับซื ้อไฟฟ้า และให้ ขยายการรับซื ้อไฟฟ้าจาก
เดิม 3,200 เมกะวัตต์ เป็ น 4,000 เมกะวัตต์ โดยสามารถนําไฟฟ้าที่ผลิตได้ จําหน่ายให้ การไฟฟ้า และลูกค้ า
อุตสาหกรรมในบริ เวณใกล้ เคียง
กพช. ในการประชุมเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2552 ได้ กําหนดเป้าหมายปริ มาณพลังไฟฟ้ารับซื ้อจาก SPP
ระบบ Cogeneration ประเภทสัญญา Firm ที่ใช้ เชื ้อเพลิงเชิงพาณิชย์ มีอายุสญ
ั ญาซื ้อขายไฟฟ้า 20-25 ปี
สําหรับการจัดหาไฟฟ้าช่วงปี 2558-2564 ปริ มาณ 2,000 เมกะวัตต์ ทังนี
้ ้ ในการพิจารณารับซื ้อไฟฟ้าในแต่ละ
ปี สามารถกําหนดปริ มาณพลังไฟฟ้ารับซื ้อให้ สอดคล้ องกับสภาพเศรษฐกิจ ความต้ องการใช้ ไฟฟ้าและไอนํา้
และความพร้ อมในการจัดหาก๊ าซธรรมชาติในขณะนัน้ ได้ ต่อมา เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 กพช. ได้
พิจารณาการปรับแผนงานโครงการโรงไฟฟ้าในระยะสั ้นเพื่อรองรับความต้ องการไฟฟ้าที่เพิ่มขึ ้น โดยที่ประชุมมี
มติให้ ขยายการรับซื ้อไฟฟ้าจาก SPP ระบบ Cogeneration เพิ่มเติมอีกประมาณ 1,500 เมกะวัตต์ โดย
พิจารณารับซื ้อไฟฟ้ าจากบัญชีรายชื่อเสนอขายไฟฟ้า SPP ระบบ Cogeneration ประเภทสัญญา Firm ปี
2553 ที่คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ดําเนินการอยู่ตามมติ กพช. เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2552
2) การดําเนินการรับซือ้ ไฟฟ้าจาก SPP ประเภทพลังงานหมุนเวียน (Renewable energy)
คณะรัฐมนตรี ได้ มีมติเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2535 เห็นชอบร่ างระเบียบการรับซื ้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตราย
เล็ก โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย สามารถรับซื ้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตรายเล็กซึ่ง
ผลิตไฟฟ้ าโดยใช้ พลังงานนอกรู ปแบบ กากหรื อเศษวัสดุเหลือใช้ เป็ นเชือ้ เพลิง และการผลิตไฟฟ้าด้ วยระบบ
Cogeneration

กฟผ. ได้ ประกาศรับซื ้อไฟฟ้ าจากผู้ผลิตรายเล็กรอบที่ 1 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2535 จํานวน 300 เมกะ
วัตต์ ให้ ผ้ สู นใจยื่นข้ อเสนอต่อ กฟผ. ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2535 ต่อมาปรากฏว่ามีผ้ ผู ลิตรายเล็กยื่นข้ อเสนอ
ขายไฟฟ้าเกิ น กว่าปริ มาณที่ ป ระกาศรั บซือ้ เป็ นจํ านวนมาก ประกอบกับความต้ องการไฟฟ้าได้ เพิ่มสูงขึน้
มากกว่ า ที่ ค าดการณ์ ไ ว้ คณะรั ฐ มนตรี จึ ง ได้ มี ม ติ เ มื่ อ วั น ที่ 28 พฤศจิ ก ายน 2538 เห็ น ชอบตามมติ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ให้ ขยายปริ มาณรับซื ้อไฟฟ้ าจากผู้ผลิตรายเล็ก จาก 300 เมกะวัตต์
เป็ น 1,444 เมกะวัตต์ และต่อมา ได้ มีมติเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2539 ให้ ขยายปริ มาณการรั บซื ้อไฟฟ้าจาก
1,444 เมกะวัตต์ เป็ น 3,200 เมกะวัตต์ สําหรับการรับซื ้อไฟฟ้าในช่วงปี 2539-2543 และให้ มีการรับซื ้อไฟฟ้า
จากผู้ผลิตรายเล็ก ที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานนอกรู ปแบบ (พลังงานแสงอาทิตย์ ก๊ าซชีวภาพ ชีวมวล ขยะ พลัง
นํ ้า และพลังลม) กาก หรือเศษวัสดุเหลือ โดยไม่กําหนดปริ มาณในการรับซื ้อไฟฟ้า
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (สพช.) ในการประชุมครัง้ ที่ 7/2539 (ครัง้ ที่ 61) เมื่อวันที่ 29
พฤศจิ ก ายน 2539 ได้ มี ม ติ เห็ น ชอบในหลักการให้ ผ้ ูผ ลิต ไฟฟ้ารายเล็ก ที่ อยู่ในนิ ค มอุต สาหกรรมหรื อ เขต
อุตสาหกรรมที่ดําเนินการโดยเอกชน สามารถจ่ายไฟฟ้าเข้ าระบบของการไฟฟ้าแทนการก่อสร้ างสายจําหน่าย
หรื อสายป้อนของตนเอง โดยเปิ ดโอกาสให้ เอกชนสามารถใช้ บริ การสายป้อนของการไฟฟ้าได้ ซึ่งจะแก้ ไข
ปั ญหาการลงทุนซํ ้าซ้ อนกับการไฟฟ้าฝ่ ายจําหน่าย และการไฟฟ้าก็จะได้ ใช้ ประโยชน์จากสายป้อนที่ตนเองได้
สร้ างไว้ แล้ ว ส่วนการซื ้อขายไฟฟ้าภายในนิคมอุตสาหกรรมหรื อเขตอุตสาหกรรมที่ดําเนินการโดยเอกชน ให้ เป็ น
การเจรจาตกลงระหว่าง ผู้ผลิตไฟฟ้ากับผู้ใช้ ไฟฟ้าได้ โดยตรงเช่นในปั จจุบันต่อไป นอกจากนี ้ เห็นชอบให้
คณะอนุกรรมการการพยากรณ์ความต้ องการไฟฟ้ า จัดทําการพยากรณ์ ความต้ องการไฟฟ้า โดยคํานึงถึงการ
ผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าของผู้ผลิตรายเล็ก ทังในการจํ
้
าหน่ายเข้ าระบบตามระเบียบการรับซื ้อไฟฟ้าจากผู้ผลิต
รายเล็กและการจําหน่ายให้ ลกู ค้ าตรง เพื่อให้ การไฟฟ้าทั ้ง 3 แห่ง นําข้ อมูลไปใช้ ในการวางแผนการลงทุนอย่าง
เหมาะสมต่อไป

