
 
การส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนด้วยอัตราส่วนเพิ่มการรับซือ้ 

ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน1 

รัฐได้มีนโยบายส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เพ่ือให้มีการใช้ทรัพยากร
ภายในประเทศให้เกิดประโยชน์สงูสดุ ซึง่จะช่วยลดการพึง่พาการนําเข้าพลงังาน และเพิ่มความมัน่คงด้าน
พลงังาน ด้วยการสนบัสนุนให้มีการรับซือ้ไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวียน ตามระเบียบการรับซือ้ไฟฟ้าจาก
ผู้ผลิตไฟฟ้าพลงังานหมนุเวียน โดยกําหนดปริมาณพลงัไฟฟ้าเสนอขายว่าหากเกินกว่า 10 MW แต่ไม่เกิน 
90 MW การไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จะรับซือ้ตามระเบียบการรับซือ้ไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้า ราย
เลก็ (Small Power: SPP) หากไมเ่กิน 10 MW การไฟฟ้าฝ่ายจําหน่ายจะรับซือ้ตามระเบียบการรับซือ้ไฟฟ้า
จากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer: VSPP) โดยกําหนดราคารับซือ้ไฟฟ้า
สําหรับผู้ผลติไฟฟ้าพลงังานหมนุเวียน ตามระเบียบ SPP และ VSPP จากหลกัการต้นทนุท่ีหลีกเล่ียงได้ของ
การไฟฟ้า ทัง้นีไ้มมี่การจําแนกราคาตามชนิดเชือ้เพลงิหรือเทคโนโลยีของพลงังานหมนุเวียน 

การกําหนดมาตรการส่งเสริมพลงังานหมนุเวียนในราคาตามระเบียบการรับซือ้ไฟฟ้าฯ จึงไม่จงูใจ
ให้เกิดการลงทนุ ท่ีผา่นมารัฐจงึมีนโยบายให้การสง่เสริมโดยการให้สว่นเพิ่มราคารับซือ้ไฟฟ้า   (สว่นเพิ่มฯ) 
สําหรับโครงการพลงังานหมนุเวียนเพิ่มจากราคารับซือ้ไฟฟ้าตามระเบียบดงักลา่ว ดงันี ้

1. การกําหนดสว่นเพิ่มฯ สําหรับ SPP พลงังานหมนุเวียน และกําหนดเป้าหมายปริมาณรับซือ้
แตล่ะประเภทเชือ้เพลิงท่ีจะให้สว่นเพิ่มฯ สําหรับโครงการพลงังานลม พลงังานแสงอาทิตย์ และขยะ     ใน
อตัราคงท่ีสําหรับ SPP ท่ีใช้พลงังานหมนุเวียนอ่ืน ๆ ใช้วิธีประมลูแข่งขนั ทัง้นี ้กําหนดให้จ่ายไฟฟ้าเข้า
ระบบภายในปี 2555 

2. กําหนดส่วนเพ่ิมฯ สําหรับ VSPP พลังงานหมุนเวียน โครงการพลังงานลม พลังงาน
แสงอาทิตย์ ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ ขยะ และพลงังานนํา้ขนาดเล็ก ในอตัราคงท่ี และไม่จํากดัปริมาณรับซือ้ 
แต่กําหนดให้มีผู้สนใจจะต้องย่ืนข้อเสนอขายไฟฟ้าต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) หรือการไฟฟ้านคร
หลวง (กฟน.) ภายในปี พ.ศ. 2551 

3. กําหนดสว่นเพิ่มฯ พิเศษสําหรับ SPP และ VSPP พลงังานหมนุเวียนตามข้อ 1 และ 2 ท่ีตัง้อยู่
ใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จงัหวดัยะลา ปัตตานี และนราธิวาส 

การกําหนดส่วนเพิ่มราคารับซือ้ไฟฟ้าท่ีผ่านมา มีการศึกษาต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน
หมุนเวียนตามประเภทเชือ้เพลิงและเทคโนโลยี ภายใต้เง่ือนไขด้านเทคนิคและด้านเศรษฐศาสตร์เพ่ือ
กําหนดรูปแบบและระดบัการให้สนบัสนนุท่ีเหมาะสม อย่างไรก็ตาม พลงังานหมนุเวียนบางประเภทมีการ
พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้แล้ว ในขณะท่ีพลงังานบางประเภท ซึ่งยังมีศกัยภาพท่ี
สามารถนํามาผลิตไฟฟ้าได้ ยงัต้องมีมาตรการสนบัสนุนเพ่ือให้เกิดการพฒันาเทคโนโลยีภายในประเทศ 
ประกอบกับในการพิจารณาอนุมัติเงินกู้  เพ่ือดําเนินโครงการพลงังานหมุนเวียนของสถาบนัการเงินจะ



พิจารณาถึงความเป็นไปได้และผลตอบแทนโครงการ ดังนัน้ โครงสร้างราคารับซือ้ไฟฟ้า มาตรการ
สนบัสนนุในรูปแบบตา่ง ๆ และเง่ือนไขการรับซือ้ไฟฟ้าถือเป็นปัจจยัสําคญัในการพิจารณาให้เงินกู้  ซึง่จะทํา
ให้โครงการพลงังานหมนุเวียน สามารถดําเนินการในเชิงพาณิชย์ได้ตลอดอายโุครงการ 

คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ ในการประชุมครัง้ท่ี 2/2552 (ครัง้ท่ี 124) เม่ือวันท่ี 9 
มีนาคม 2552 ได้มีมติเห็นชอบข้อเสนอเพ่ือปรับปรุงแนวทางการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมนุเวียนท่ีเหมาะสม สําหรับการผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวียนแตล่ะชนิดและเทคโนโลยี ให้สอดคล้อง
กับศักยภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการกําหนดนโยบายการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนของประเทศ และเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณานโยบายการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจาก
พลงังานหมนุเวียนประกอบการพิจารณาจดัทําข้อเสนอในด้านนโยบายตอ่ไป 
 
ตาราง แสดงส่วนเพิ่มราคับซือ้ไฟฟ้า2 

 

 

ทีม่า : 1โครงการศึกษามาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียน  สถาบนัวิจยัและให้คําปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
สํานกังานนโยบายและแผนพลงังาน 

 2 สํานกังานนโยบายและแผนพลงังาน และสถาบนัวิจยัพลงังาน จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

เช้ือเพลิง
ส่วนเพิม่ฯ ปี

 2550 
(บาท/หน่วย)

ส่วนเพิม่ฯ ปี
 2552 

(บาท/หน่วย)

ส่วนเพิม่ฯ ปี
 2553 

(บาท/หน่วย)

ส่วนเพิม่พเิศษ
เพือ่ทดแทนดเีซล
 (บาท/หน่วย)

ส่วนเพิม่ฯ พเิศษสําหรับ 3
 จังหวัดชายแดนภาคใต ้
และ 4อ.ในจ.สงขลา* 

(บาท/หน่วย)

ระยะเวลาสนับสนุน
(ป)ี

    - กําลังการผลิตตดิตัง้ ≤ 1 MW 0.30 0.50 0.50 1.00 1.00 7
    - กําลังการผลิตตดิตัง้ > 1 MW 0.30 0.30 0.30 1.00 1.00 7

    - กําลังการผลิตตดิตัง้ ≤ 1 MW 0.30 0.50 0.50 1.00 1.00 7
    - กําลังการผลิตตดิตัง้ > 1 MW 0.30 0.30 0.30 1.00 1.00 7

    - ระบบหมักหรือหลุมฝังกลบขยะ 2.50 2.50 2.50 1.00 1.00 7
    - พลังงานความร้อน (Thermal Process) 2.50 3.50 3.50 1.00 1.00 7

    - กําลังการผลิตตดิตัง้ ≤ 50 kW 3.50 4.50 4.50 1.50 1.50 10
    - กําลังการผลิตตดิตัง้ > 50 kW 3.50 3.50 3.50 1.50 1.50 10

    - 50 kW ≤ กําลังการผลิตตดิตัง้ ≤ 200 kW 0.40 0.80 0.80 1.00 1.00 7
    - กําลังการผลิตตดิตัง้ < 50 kW 0.80 1.50 1.50 1.00 1.00 7
6. พลังงานแสงอาทิตย์ 8.00 8.00 6.50 1.50 1.50 10

ส่วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้า : แยกตามประเภทเทคโนโลยีและเชื้อเพลิง

* 4 อําเภอในจังหวัดสงขลาไดแ้ก่ อ.จะนะ อ.เทพา อ.สะบา้ย้อย และ อ.นาทวี

3. ขยะ (ขยะชุมชน / ขยะอุตสาหกรรมท่ีไม่ใช่ขยะอันตราย และไม่เปน็ขยะท่ีเปน็อินทรียวัตถุ)

1. ชีวมวล

2. ก๊าซชีวภาพ (จากทุกประเภทแหล่งผลิต)

4. พลังงานลม

5. พลังงานนํ้าขนาดเล็ก


