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ประกาศคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์และรายละเอียดของโครงการหรือกิจการที่ได้รับการยกเว้น
การใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม สําหรับการประกอบกิจการบางประเภท
ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
โดยที่คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง การยกเว้นการใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสําหรับการประกอบกิจการบางประเภท
ได้กําหนดให้ยกเว้นการใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองที่มีผลใช้บังคับ
อยู่ในวันที่มีคําสั่งนี้ หรือที่จะมีผลใช้บังคับภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่มีคําสั่งนี้ สําหรับการประกอบกิจการคลังน้ํามัน
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิงและการประกอบกิจการโรงงานลําดับที่ ๘๘ ตามกฎกระทรวง
(พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ตามที่กําหนดไว้ในแผนพัฒนา
กําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๗๙ ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๓๐
มิถุนายน ๒๕๕๘ และแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๗๙ แผนบริหาร
จัดการน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๗๙ และแผนบริหารจัดการก๊าชธรรมชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๗๙
ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ และกิจการอื่นที่เป็นส่วนหนึ่งของการผลิต
ขนส่ง และระบบจําหน่ายพลังงานตามแผนดังกล่าว ทั้งนี้ ให้รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงแผน
ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในภายหลังด้วย โดยให้คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
กําหนดหลักเกณฑ์และรายละเอียดของโครงการหรือกิจการที่อยู่ในแผนซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแล้ว
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ จึงออกประกาศหลักเกณฑ์และรายละเอียดของโครงการ
หรือกิจการที่ได้รับการยกเว้นการใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม สําหรับการประกอบกิจการ
บางประเภท ตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองที่มีผลใช้บังคับอยู่แล้วในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙
และที่จะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ ดังนี้
๑. โครงการภายใต้แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๗๙ (PDP ๒๐๑๕)
๑.๑ โครงการโรงไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ตามแผน PDP ๒๐๑๕
จํานวน ๒๒ โครงการ กําลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา รวมทั้งสิ้น ๒๐,๑๔๙ เมกะวัตต์
๑.๒ โครงการโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) ตามแผน PDP ๒๐๑๕
จํานวน ๗ โครงการ กําลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา รวมทั้งสิ้น ๖,๔๗๐ เมกะวัตต์
๑.๓ โรงไฟฟ้าขนาดเล็กและขนาดเล็กมากของ กฟผ. และเอกชน ตามแผน PDP ๒๐๑๕
กําลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา รวมทั้งสิ้น ๔,๑๕๙.๒ เมกะวัตต์
(ตามบัญชีแนบท้าย ๑)
๑.๔ คลังน้ํามันที่เก็บน้ํามันเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง หรือเชื้อเพลิงสํารองสําหรับโรงไฟฟ้า
ตาม ๑.๑ ๑.๒ และ ๑.๓
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ทั้งนี้ โครงการตาม ๑.๒ ๑.๓ และ ๑.๔ ต้องได้รับการรับรองจากสํานักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน ว่าเป็นโครงการที่อยู่ในแผน PDP ๒๐๑๕
๒. โครงการภายใต้แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๗๙
(AEDP ๒๐๑๕)
๒.๑ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ที่ดําเนินการตาม
ประกาศรับซื้อไฟฟ้าของคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน จํานวน ๕ โครงการ ซึ่งจะต้องเป็น
โครงการที่ได้รับการตอบรับซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าแล้ว หรือเป็นโครงการที่ได้ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
กับ การไฟฟ้ า แล้ ว และสั ญ ญายั ง มี ผ ลอยู่ หรื อ เป็ น โครงการที่ อ ยู่ ร ะหว่ า งการอุ ท ธรณ์ เ กี่ ย วกั บ ผั ง เมื อ ง
หรื อ เป็ น โครงการที่ อ ยู่ ร ะหว่ า งการพิ จ ารณาคั ด เลื อ ก หรื อ เป็ น โครงการที่ จ ะดํ า เนิ น การรั บ ซื้ อ ไฟฟ้ า
หรือเป็นโครงการที่ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้วแต่กรณี
(ตามบัญชีแนบท้าย ๒)
๒.๒ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเพื่อใช้เองหรือจําหน่ายให้กับลูกค้าตรง
๒.๓ โครงการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวล
๒.๔ โครงการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ ตลอดจนระบบคลังที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การส่ง
และการจําหน่าย ได้แก่ เอทานอล ไบโอดีเซล น้ํามันไพโรไลซิส ก๊าซไบโอมีเทนอัด และเชื้อเพลิง
ทางเลือกอื่น
ทั้งนี้ โครงการตาม ๒.๒ ๒.๓ และ ๒.๔ ต้องได้รับการรับรองจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน ว่าเป็นโครงการที่อยู่ในแผน AEDP ๒๐๑๕
๓. โครงการภายใต้แผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๗๙ (Gas Plan ๒๐๑๕)
โครงการผลิต เก็บรักษา และแปรสภาพก๊าซธรรมชาติ (LNG Station and Receiving Terminal)
รวมส่วนควบต่าง ๆ เช่น ท่าเรือ และกระบวนการผลิตและสนับสนุนการเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติ
ทั้งนี้ ต้องเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไฟฟ้าเท่านั้น และต้องได้รับการรับรองจากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
ว่าเป็นโครงการที่อยู่ในแผน Gas Plan ๒๐๑๕
เพื่ อ ให้ก ารดํา เนิ น การเป็น ไปอย่า งมี ร ะบบและไม่ ก่อ ให้ เกิ ด ปั ญ หาต่ อ ชุม ชนและสิ่ ง แวดล้ อ ม
โครงการภายใต้แผนข้างต้น จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
๑. ต้องไม่ตั้งอยู่บนพื้นที่เสี่ยงภัย พื้นที่สงวนไว้เพื่อระบายน้ํา เขตพระราชฐาน และพื้นที่
เขตอนุรักษ์น้ําดิบเพื่อการประปา
๒. ต้องมีมาตรการที่รัดกุมในการรักษาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของชุมชน
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๓. ต้องดําเนินการตามข้อบังคับ กฎระเบียบของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด อาทิ
กฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม กฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เป็นต้น
ทั้งนี้ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ

บัญชีแนบท้าย 1
โครงการหรือกิจการที่ได้รบั การยกเว้น
ตามแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 2579 (PDP 2015)
(1) โครงการโรงไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ตามแผน PDP 2015 จํานวน 2๒ โครงการ
กําลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา รวมทั้งสิ้น 2๐,149 เมกะวัตต์ ดังนี้
แผนการจ่าย
ไฟฟ้าเข้า
โรงไฟฟ้า
ระบบ (ปี)
2559
พระนครเหนือ ชุดที่ 2
2561
ลําตะคอง(สูบกลับ) เครื่องที่ 3-4
แม่เมาะ ทดแทนเครื่องที่ 4-7
2562
บางปะกง ทดแทนเครื่องที่ 1-2
พระนครใต้ ทดแทนเครื่องที่ 1-5
ถ่านหินกระบี่ เครื่องที่ 1
2564
ถ่านหินเทพา เครื่องที่ 1
2565
พระนครใต้ ทดแทนชุดที่ 1-2
แม่เมาะ ทดแทนเครื่องที่ 8-9
2566
วังน้อย ทดแทนชุดที่ 1-2
2567
ถ่านหินเทพา เครื่องที่ 2
2568
วังน้อย ทดแทนชุดที่ 3
2569
จุฬาภรณ์ (สูบกลับ) เครื่องที่ 1-2
2571
ศรีนครินทร์ (สูบกลับ) เครื่องที่ 1-3
2575
บางปะกง ทดแทนชุดที่ 3-4
2576
บางปะกง ทดแทนเครื่องที่ 3-4
ถ่านหิน เครื่องที่ 4
2577
กังหันแก๊ส เครือ่ งที่ 1
ถ่านหิน เครื่องที่ 5 (ภาคใต้)
2578
กังหันแก๊ส เครือ่ งที่ 2-4
ถ่านหิน เครื่องที่ 6
2579
กังหันแก๊ส เครือ่ งที่ 5

กําลังผลิตไฟฟ้าตามสัญญา
(เมกะวัตต์)
848
500
600
1,300
1,300
800
1,000
1,300
450
1,300
1,000
1,300
800
801
1,300
1,300
1,000
250
1,000
750
1,000
250

1

(2) โครงการโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) ตามแผน PDP 2015 จํานวน 7 โครงการ กําลังการผลิต
ไฟฟ้าตามสัญญา รวมทั้งสิ้น 6,470 เมกะวัตต์ ดังนี้
แผนการจ่าย
ไฟฟ้าเข้า
โรงไฟฟ้า
ระบบ (ปี)
2559
ขนอม ทดแทนชุดที่ 1 (ก.ค.)
เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย เครื่องที่ 1-2 (พ.ย.)
2560
เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย เครื่องที่ 3-4 (มี.ค.)
2564
กัลฟ์ เอสอาร์ซี ชุดที่ 1 (มี.ค., ต.ค.)
2565
กัลฟ์ เอสอาร์ซี ชุดที่ 2 (มี.ค., ต.ค.)
2566
กัลฟ์ พีดี ชุดที่ 1 (มี.ค., ต.ค.)
2567
กัลฟ์ พีดี ชุดที่ 2 (มี.ค., ต.ค.)

กําลังผลิตไฟฟ้าตามสัญญา
(เมกะวัตต์)
2x465
2x135
2x135
1,250
1,250
1,250
1,250

(3) โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็กและขนาดเล็กมากของ กฟผ. และเอกชน ตามแผน PDP 2015 กําลังการผลิต
ไฟฟ้าตามสัญญา รวมทั้งสิ้น 4,159.2 เมกะวัตต์
แผนการจ่าย
กําลังผลิตไฟฟ้า
ไฟฟ้า
โรงไฟฟ้า
ตามสัญญา
เข้าระบบ
(เมกะวัตต์)
(ปี)
2559
โคเจนเนอเรชั่น (เอกชน)
810
โครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ําเขื่อนสิรินธร (กฟผ.)
0.25
โครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์โครงการใหม่ #1 (กฟผ.)
10
2560
โคเจนเนอเรชั่น (เอกชน)
1,139
เขื่อนกิ่วคอหมา (กฟผ.)
5.5
โครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้าลําตะคอง ระยะที่ 2 (กฟผ.)
24
2561
โคเจนเนอเรชั่น (เอกชน)
733
เขื่อนคลองตรอน (กฟผ.)
2.5
ท้ายเขื่อนจุฬาภรณ์ (กฟผ.)
1.25
โครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ําโรงไฟฟ้ากระบี่ (กฟผ.)
2
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนแสงอาทิตย์ แม่เมาะ (กฟผ.)
1
โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (กฟผ.)
4
โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ (พืชพลังงาน) โครงการใหม่ #1 (กฟผ.)
5
โครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์โครงการใหม่ #2 (กฟผ.)
10

2

แผนการจ่าย
กําลังผลิตไฟฟ้า
ไฟฟ้า
โรงไฟฟ้า
ตามสัญญา
เข้าระบบ
(เมกะวัตต์)
(ปี)
2562
โคเจนเนอเรชั่น (เอกชน)
487
โครงการไฟฟ้าพลังน้ําบ้านจันเดย์ (กฟผ.)
18
โครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ํา อ่างเก็บน้ําห้วยเป็ด
2
อ.แม่เมาะ (กฟผ.)
โครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้า (2x2 MW) จ.ภูเก็ต (กฟผ.)
4
โครงการผลิตไฟฟ้าจากหญ้าเนเปียร์ (กฟผ.)
4
2563
โคเจนเนอเรชั่น (เอกชน)
72
เขื่อนผาจุก (เขือ่ นทดน้ํา) (กฟผ.)
14
โครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ เขือ่ นน้ําพุง (กฟผ.)
2
โครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ สฟ.มุกดาหาร 2 (กฟผ.)
10
โครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ํา อ่างเก็บน้ําห้วยทราย
2
อ.แม่เมาะ (กฟผ.)
โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ (พืชพลังงาน) โครงการใหม่ #2 (กฟผ.)
5
โครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์โครงการใหม่ #3 (กฟผ.)
10
โครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้าโครงการใหม่ #1 (กฟผ.)
5
2564
โคเจนเนอเรชั่น (เอกชน)
228
ท้ายเขื่อนลําตะคอง (กฟผ.)
1.5
โครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ สฟ.ชัยภูมิ 2 (กฟผ.)
10
โครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์เขื่อนสิรินธร (กฟผ.)
2
โครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ รฟ.แม่เมาะ (กฟผ.)
2
2565
โคเจนเนอเรชั่น (เอกชน)
30
เขื่อนลําปาว (กฟผ.)
1
เขื่อนยโสธร-พนมไพร (เขื่อนทดน้ํา) (กฟผ.)
4
โครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์เขื่อนสิรินธร (กฟผ.)
10
โครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ รฟ.น้ําพอง (กฟผ.)
2
โครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์โครงการใหม่ #4 (กฟผ.)
10
โครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้าโครงการใหม่ #2 (กฟผ.)
5
2566
โคเจนเนอเรชั่น (เอกชน)
8
เขื่อนปราณบุรี (กฟผ.)
1.5
เขื่อนมหาสารคาม (เขื่อนทดน้ํา) (กฟผ.)
3

3

แผนการจ่าย
ไฟฟ้า
เข้าระบบ
(ปี)

2567

2568

2569

2570
2571

2572

โรงไฟฟ้า
โครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ สฟ.บุรีรัมย์ (กฟผ.)
โครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้า เขายายเที่ยงใต้ (กฟผ.)
โคเจนเนอเรชั่น (เอกชน)
เขื่อนพญาแมน (เขื่อนทดน้ํา) (กฟผ.)
เขื่อนธาตุน้อย (เขื่อนทดน้ํา) (กฟผ.)
เขื่อนลําตะเพิน (กฟผ.)
โครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ สฟ.ท่าตะโก (กฟผ.)
โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ (พืชพลังงาน) โครงการใหม่ #3 (กฟผ.)
โคเจนเนอเรชั่น (เอกชน)
เขื่อนชนบท (เขื่อนทดน้ํา) (กฟผ.)
เขื่อนบางปะกง (เขื่อนทดน้ํา) (กฟผ.)
โครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ํา เขื่อนอุบลรัตน์ (กฟผ.)
โครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ํา เขื่อนน้ําพุง (กฟผ.)
โครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์โครงการใหม่ #5 (กฟผ.)
โครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้าโครงการใหม่ #3 (กฟผ.)
เขื่อนทับเสลา (กฟผ.)
เขื่อนคลองสียัด (กฟผ.)
โครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้า อ่าวไผ่ จ.ชลบุรี (กฟผ.)
โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ (พืชพลังงาน) โครงการใหม่ #4 (กฟผ.)
โครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์โครงการใหม่ #6 (กฟผ.)
เขื่อนหัวนา (เขื่อนทดน้ํา) (กฟผ.)
โครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้าโครงการใหม่ #4 (กฟผ.)
เขื่อนลําโดมใหญ่ (เขื่อนทดน้ํา) (กฟผ.)
เขื่อนกมลาไสย (เขื่อนทดน้ํา) (กฟผ.)
โครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้า จ.สมุทรสาคร (กฟผ.)
โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ (พืชพลังงาน) โครงการใหม่ #5 (กฟผ.)
โครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์โครงการใหม่ #7 (กฟผ.)
เขื่อนห้วยโสมง (กฟผ.)
โครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดรวมแสง (CPV)
สฟ. กําแพงเพชร (กฟผ.)
โครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้าโครงการใหม่ #5 (กฟผ.)
4

กําลังผลิตไฟฟ้า
ตามสัญญา
(เมกะวัตต์)
2
50
126
2
2
1.2
2
5
36
1.5
2
2
2
10
5
1.5
1.5
10
5
10
1
5
2
1
30
5
10
1
3
5

แผนการจ่าย
ไฟฟ้า
โรงไฟฟ้า
เข้าระบบ
(ปี)
2573
เขื่อนแม่ขาน (กฟผ.)
โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ(พืชพลังงาน)โครงการใหม่ #6 (กฟผ.)
โครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์โครงการใหม่ #8 (กฟผ.)
2574
เขื่อนคลองหลวง (กฟผ.)
โครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้าโครงการใหม่ #6 (กฟผ.)
2575
เขื่อนแม่วงก์ (กฟผ.)
โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ (พืชพลังงาน) โครงการใหม่ #7 (กฟผ.)
โครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์โครงการใหม่ #9 (กฟผ.)
2576
โครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้าโครงการใหม่ #7 (กฟผ.)
โครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้าโครงการใหม่ #8 (กฟผ.)
2577
โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ (พืชพลังงาน) โครงการใหม่ #8 (กฟผ.)
โครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์โครงการใหม่ #10 (กฟผ.)
2578
โครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้าโครงการใหม่ #9 (กฟผ.)
โครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้าโครงการใหม่ #10 (กฟผ.)
2579
โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ (พืชพลังงาน) โครงการใหม่ #9 (กฟผ.)
โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ (พืชพลังงาน) โครงการใหม่ #10 (กฟผ.)
โครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์โครงการใหม่ #11 (กฟผ.)

กําลังผลิตไฟฟ้า
ตามสัญญา
(เมกะวัตต์)
16
5
10
1
5
12
5
10
5
5
5
10
5
5
5
5
10

หมายเหตุ แผนการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ และกําลังผลิตไฟฟ้า อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพการดําเนินการจริง
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บัญชีแนบท้าย 2
โครงการหรือกิจการที่ได้รบั การยกเว้น
ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558 – 2579 (AEDP 2015)
โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก จํานวน 5 โครงการ
1. โครงการในกลุม่ โรงไฟฟ้าที่มีข้อผูกพันกับภาครัฐแล้ว ตามแผน AEDP 2015
2. โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสําหรับผู้ที่ยื่นขอขายไฟฟ้าไว้ใน
ระบบส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) เดิม ซึ่งเริ่มจําหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) เข้าสู่ระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าไม่ทันภายในปี 2558 เฉพาะกรณีติดผังเมือง
3. โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนพื้นดินสําหรับหน่วยงานราชการและ
สหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ. 2558
4. โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ไม่รวมโครงการพลังงานแสงอาทิตย์) ในแบบ Feed-in
Tariff พ.ศ. 2558 (ระยะที่ 1 สําหรับพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อําเภอในจังหวัดสงขลา)
5. โครงการที่จะดําเนินการรับซื้อไฟฟ้าตามแผน AEDP 2015 และนโยบายรัฐในโอกาสต่อไป ได้แก่
5.1 โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ในแบบ Feed-in Tariff พ.ศ. ….. (ระยะที่ 2
สําหรับทั่วประเทศ)
5.2 โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่ใช้เชื้อเพลิงจากขยะอุตสาหกรรม
5.3 โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่ใช้เชื้อเพลิงจากขยะชุมชน
5.4 โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนพื้นดินสําหรับหน่วยงานราชการ
และสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ. …. ระยะที่ 2
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