การรับซือ้ ไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer; VSPP)
คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2545 เห็นชอบร่ างระเบียบการรับซื ้อไฟฟ้าจากการรับซื ้อ
ไฟฟ้ าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก ( VSPP) และร่ างระเบียบว่าด้ วยการเดินเครื่ องกําเนิดไฟฟ้าขนานกับ
ระบบของการไฟฟ้าฝ่ ายจําหน่าย สําหรับปริ มาณไฟฟ้าไม่เกิน 1 เมกะวัตต์ โดยการไฟฟ้านครหลวง(กฟน.) และ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ได้ ออกประกาศรับซื ้อไฟฟ้าจาก VSPP เมื่อวันที่ 10 มิถนุ ายน 2545 และวันที่
15 กรกฎาคม 2545 ตามลํ า ดับ โดยมี วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อ ส่ง เสริ ม ให้ มี ก ารใช้ ท รั พ ยากรในประเทศอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ลดการพึง่ พาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานเชิงพาณิชย์ และลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อม นอกจากนี ้
เป็ นการกระจายโอกาสไปยังพื ้นที่ห่างไกลให้ มีสว่ นร่ วมในการผลิตไฟฟ้า นอกจากนี ้ยังเป็ นการช่วยเพิ่มความ
มัน่ คงในระบบส่งและระบบจําหน่าย ช่วยลดความสูญเสียในระบบไฟฟ้ า ลดการลงทุนก่อสร้ างโรงไฟฟ้าขนาด
เล็กเพื่อจําหน่ายไฟฟ้าไปยังพื ้นที่ห่างไกล ลดปริ มาณพลังไฟฟ้าสํารองและลดการจัดหาไฟฟ้าในช่วงที่ระบบมี
ความต้ องการไฟฟ้ าสูง (Peak)
เมื่ อ วัน ที่ 4 กัน ยายน 2549 กพช. ได้ มี ม ติ เ ห็ น ชอบให้ มี ก ารส่ง เสริ ม การผลิต ไฟฟ้ าจากพลัง งาน
หมุนเวียน โดยใช้ มาตรการจูงใจด้ านราคาผ่านระเบียบการรับซื ้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) และ
ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) โดยกําหนดส่วนเพิ่มอัตรารับซื ้อไฟฟ้า (ส่วนเพิ่มฯ) จากราคารับซื ้อไฟฟ้า
ตามระเบียบ SPP หรื อ VSPP ตามประเภทเชื ้อเพลิงและเทคโนโลยี ทังนี
้ ้ ให้ คํานึงถึงภาระค่าไฟฟ้าของ
ประชาชนด้ วย
. เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2549 กพช. ได้ มีมติเห็นชอบการกําหนดอัตราส่วนเพิ่มฯ ตามมติคณะกรรมการ
บริ หารนโยบายพลังงาน (กบง.) เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2549 สําหรับผู้ผลิตไฟฟ้ าที่มีปริ มาณพลังไฟฟ้าเสนอ
ขายไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ ซึง่ ขายไฟฟ้าเข้ าระบบตามระเบียบ VSPP โดยกําหนดระยะเวลาสนับสนุน 7 ปี นับ
จากวันเริ่ มต้ นซื ้อขายไฟฟ้าตามสัญญา และกําหนดส่วนเพิ่มฯ แยกตามประเภทเชือ้ เพลิง ดังนี ้ (1) พลังงาน
แสงอาทิตย์ 8 บาทต่อหน่วย (2) พลังงานลม และขยะ 2.50 บาทต่อหน่วย (3) พลังนํ า้ ขนาดเล็ก (50-200
กิโลวัตต์) 0.40 บาทต่อหน่วย พลังนํ ้าขนาดเล็กมาก (ตํ่ากว่า 50 กิโลวัตต์) 0.80 บาทต่อหน่วย (4) ชีวมวล 0.30
บาทต่อหน่วย โดยให้ ผ้ สู นใจยื่นข้ อเสนอภายในปี 2551 และต่อมาเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2550 กพช. มีมติ
เห็นชอบให้ สนับสนุนผู้ผลิตไฟฟ้าที่ใช้ ก๊าซชีวภาพเป็ นเชื ้อเพลิงด้ วยในอัตรา 0.30 บาทต่อหน่วย

3. เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2550 กพช. ได้ มีมติเห็นชอบ ตามมติ กบง. เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2550 เรื่ องแนวทางการ
กําหนดส่วนเพิ่มฯ สําหรับผู้ผลิตไฟฟ้าที่มีปริ มาณพลังไฟฟ้าเสนอขายมากกว่า 10 เมกะวัตต์ ซึ่งขายไฟฟ้าเข้ า
ระบบตามระเบียบ SPP โดย (1) กําหนดส่วนเพิ่มฯ ในอัตราคงที่สําหรับขยะและพลังงานลม 2.50 บาทต่อ
หน่วย และพลังงานแสงอาทิตย์ 8 บาทต่อหน่วย เป็ นระยะเวลา 7 ปี และกําหนดปริ มาณพลังไฟฟ้ารับซื ้อ 100,
115 และ 15 เมกะวัตต์ ตามลําดับ (2) พลังงานหมุนเวียนอื่น ให้ ใช้ วิธีประมูลแข่งขัน กําหนดอัตราส่วนเพิ่มฯ
สูงสุด 0.30 บาทต่อหน่วย และกําหนดปริ มาณพลังไฟฟ้ารับซื ้อ 300 เมกะวัตต์

4. เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2550 กพช. ได้ มีมติเห็นชอบการกําหนดส่วนเพิ่มฯ พิเศษสําหรั บโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ แก่ จังหวัดยะลา ปั ตตานี และนราธิวาส อีก 1 บาทต่อหน่วย
สําหรับเชื ้อเพลิงชีวมวล/ก๊ าซชีวภาพ พลังนํ ้าขนาดเล็ก พลังนํ ้าขนาดเล็กมาก และขยะ สําหรับพลังงานลมและ
แสงอาทิตย์เพิ่มอีก 1.50 บาทต่อหน่วย และต่อมา กพช. ได้ มีมติเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2550 เห็นชอบการ
กําหนดอัตราส่วนเพิ่มฯ ที่ให้ เพิ่มเติมพิเศษ สําหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ดงั กล่าว ให้ รวมถึงโครงการโรงไฟฟ้ าเดิมที่ตั ้งอยูใ่ น 3 จังหวัดดังกล่าวด้ วย

