
ความเป็นมา IPP  

  

 12 กันยายน 2535 ครม. ได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แห่งชาติ (สพช.) เรื่องแนวทางในการดําเนินงานในอนาคตของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
ซึ่งได้กําหนดข้ันตอนและแนวทางในการให้เอกชนมบีทบาทมากข้ึนในกิจการไฟฟ้าในประเทศไทย ให้มีการ
ลงทุนจากภาคเอกชนในการผลิตไฟฟ้าในรูปของ Independent Power Producer (IPP) และจะต้อง
ขายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. 

 7 ธันวาคม 2536 ครม. มีมติเห็นชอบตามมติของ กพช. ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 4/2536 (คร้ังที่ 43) 
ให้ กฟผ. และ สพช. เร่งดําเนินการยกร่างระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนในรูปของ IPP 
โดยให้ยึดถือระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจาก SPP เป็นแนวทาง แต่ในขณะที่กําลังดําเนินการยกร่างระเบียบ
การรับซื่อไฟฟ้าจาก IPP ถ้ามีผู้ผลิตไฟฟ้าต้องการจําหน่ายไฟฟ้าให้ กฟผ. แต่ไม่เข้าข่ายตามระเบียบการ
รับซื้อไฟฟ้าจาก SPP ให้ดําเนินการเจรจาโดยตรงกับ กฟผ. ตามหลักการที่กําหนดข้ึนเพ่ือยกร่างการรับซื้อ
ไฟฟ้าจาก IPP 
 เพ่ือให้เป็นไปตามมติ ครม. ดังกล่าว สพช. และ กฟผ. จึงได้ร่างแนวนโยบายในการรับซื้อไฟฟ้า
จาก IPP เมื่อวันท่ี 9 พฤษภาคม 2537 โดยสนับสนุนให้เอกชนย่ืนข้อเสนอในการขายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. ใน
ลักษณะ “เปิด” (Open Invitation) เพ่ือให้มีการแข่งขันอย่างเต็มที่ 

 31 พฤษภาคม 2537 ครม. มีมติเรื่องแนวนโยบายในการรับซื้อไฟฟ้าจาก IPP โดยกําหนด กฟผ. และ 
สพช. ร่วมกันร่างประกาศรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน และจัดประชุมร่วมกับภาคเอกชน ผู้สนใจ
ลงทุน และผู้เชี่ยวชาญ และนําเสนอประธานคณะกรรมการพิจารณานโยบายพลังงานเพ่ือขอความ
เห็นชอบและประกาศใช้ต่อไป 

 15 ธันวาคม 2537  กฟผ. ได้ออกประกาศรับซื้อไฟฟ้าจาก IPP (รอบแรก)  จํานวน 3,800 เมกะวัตต์ 
และกําหนดยื่นข้อเสนอในวันที่ 30 มิถุนายน 2538 แยกเป็น ระยะที่ 1 จํานวน 1,000  เมกะวัตต์ กําหนด
แล้วเสร็จปี 2539-2543  ระยะที่ 2 จํานวน 2,800 เมกะวัตต์ กําหนดแล้วเสร็จปี 2544 และ 2545 ต่อมา
เมื่อเดือนเมษายน  2538  กฟผ. ได้ประกาศรับซื้อเพ่ิมอีกประมาณ 10% รวมกําลังผลิตที่ต้องการซื้อ
ทั้งสิ้นประมาณ 4,200 เมกะวัตต์ 
 เมื่อถึงวันกําหนดย่ืนข้อเสนอในวันที่ 30 มิถุนายน 2538 มีผู้ย่ืนข้อเสนอ 32 ราย รวม 50 

โครงการ รวมกําลังผลิตทั้งสิ้น 37,500 เมกะวัตต์ หรือประมาณ 9 เท่าของกําลังผลิตที่ต้องการ 
โดยใช้เชื้อเพลิงจากก๊าซธรรมชาติ 37 โครงการ ถ่านหิน 12 โครงการ  และออริมัลชั่น 1 โครงการ 
 



 การประเมินและคัดเลือกข้อเสนอจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน ได้ดําเนินการภายใต้การกํากับดูแลของ
คณะอนุกรรมการประเมินและคัดเลือกข้อเสนอจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน โดยพิจารณาจากปัจจัย 
ด้านราคา (Price Factor) 60% ปัจจัยด้านอื่นๆ นอกเหนือจากราคา (Non-Price Factors) 
40%  

 โครงการที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก รวมทั้งสิ้น 21 โครงการ แยกเป็นระยะท่ี 1 จํานวน 13 
โครงการ กําลังการผลิตรวม 6,184 เมกะวัตต์ ระยะที่ 2 จํานวน 8 โครงการ กําลังการผลิตรวม 
8,250 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย โครงการที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง 16 โครงการ ใช้ถ่านหิน 
4 โครงการ และใช้ออริมัลชั่น 1 โครงการ 

 11 มกราคม 2538 กพช. มีมติในการประชุมครั้งที่ 1/2538 (ครั้งที่ 49) ท่ีประชุมได้รับทราบเรื่อง 
ประกาศรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนในรูปของ IPP  

 30 มีนาคม 2538 กพช. มีมติในการประชุมครั้งที่ 2/2538 (คร้ังที่ 50) เห็นชอบให้เพ่ิมปริมาณการรับซื้อ
ไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน ตามประกาศการรับซื้อไฟฟ้าจากเอกชนในรูปของ IPP อีกร้อยละ 10 ของ
ปริมาณการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนตามประกาศเดิม เพ่ือทดแทนโครงการโรงไฟฟ้าแม่ขามท่ี 
กฟผ. ยกเลิกโครงการแล้ว 

 14 มิถุนายน 2539 กพช. ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 3/2539 (ครั้งที่ 57) ดังน้ี 
 มอบหมายให้สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย ร่วมกันพิจารณากําหนดแนวทางการขยายปริมาณการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้า
อิสระ (IPP) และนําเสนอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติในการประชุมครั้งต่อไป 

 19 กรกฎาคม 2539 มีมติในการประชุมคร้ังที่ 4/2539 (ครั้งที่ 58) ดังน้ี 
 เห็นชอบในหลักการให้มีการเพ่ิมการรับซือ้ไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน (IPP) ในช่วงปี 2543 ถึง

ปี 2546 จํานวน 1,600 เมกะวัตต ์โดยคัดเลอืกจากโครงการท่ีได้ย่ืนข้อเสนอต่อ กฟผ. แล้ว ตาม
ประกาศการรับซื้อไฟฟ้าจาก IPP ในรอบแรก โดยมอบหมายให้คณะอนุกรรมการประเมินและ
คัดเลอืกข้อเสนอการรับซือ้ไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรบัไปดําเนินการตอ่ไป  

 เห็นชอบในหลักการให้มีการเพ่ิมการรับซือ้ไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน (IPP) ในช่วงปี 2543 ถึง
ปี 2546 จํานวน 1,600 เมกะวัตต ์โดยคัดเลอืกจากโครงการท่ีได้ย่ืนข้อเสนอต่อ กฟผ. แล้ว ตาม
ประกาศการรับซื้อไฟฟ้าจาก IPP ในรอบแรก โดยมอบหมายให้คณะอนุกรรมการประเมินและ
คัดเลอืกข้อเสนอการรับซือ้ไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรบัไปดําเนินการตอ่ไป  

 

 

 



 สรุปปริมาณการรับซื้อไฟฟ้าจาก IPP (หน่วย: เมกะวตัต)์ 

 

 

 

 ให้ กฟผ. และ สพช. ร่วมกันพิจารณาความเหมาะสมของปริมาณรับซื้อไฟฟ้า และแนวทางการรับ
ซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน (IPP) รวมทั้งจัดทําประกาศการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้า
เอกชนในรูปของ IPP ในรอบที่ 2 สําหรับการรับซื้อตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นไป แล้วนําเสนอ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติให้ความเห็นชอบเพ่ือให้สามารถดําเนินการออกประกาศ
การรับซื้อไฟฟ้ารอบใหม่ได้ ในกลางปี 2540  

 13 สิงหาคม 2539 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ อนุมัติ
ในหลักการให้มีการเพ่ิมการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนในช่วงปี 2543 - 2546 จํานวน 1,600    
เมกะวัตต์ โดยคัดเลือกจากโครงการที่ได้ย่ืนข้อเสนอต่อ กฟผ. และตามประกาศรับซื้อไฟฟ้าจาก IPP ใน
รอบแรก ทั้งน้ีได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการประเมินและคัดเลือกข้อเสนอจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรับไป
ดําเนินการต่อไป โดยให้อํานาจ กฟผ. ที่จะพิจารณาเพิ่มลดปริมาณการซื้อขายกระแสไฟฟ้ากับเอกชนได้ใน
อัตราร้อยละ 20 เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนกระแสไฟฟ้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

 18 ตุลาคม 2539 ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 6/2539 (ครั้งที่ 60) ดังน้ี 
 มอบหมายให้ กฟผ. เร่งดําเนินการเจรจากับ IPP ท่ีได้รับการคัดเลอืกให้แล้วเสร็จ เพ่ือให้สามารถ

ลงนามในสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากับผู้ผลติไฟฟ้าเอกชนได้ ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2539  
 มอบหมายให้การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) เร่งดําเนินการเจรจากับ IPP สําหรับ

โครงการท่ีใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง เร่ืองสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติระหว่าง ปตท. กับ
ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2539  

 มอบหมายให้ สพช. รับไปเร่งรัดและตดิตามเพื่อให้มกีารดําเนินการดังกล่าว  
 12 กุมภาพันธ์ 2540 กพช. มีมติในการประชุมครั้งที่ 1/2540 (คร้ังที่ 62) รับทราบเรื่อง รายงานความ

คืบหน้าในการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตเอกชนในรูปของ IPP ในการประชุมครั้งน้ี ต่อที่ประชุมดังน้ี 
 กฟผ. ได้รายงานผลการเจรจาของ กฟผ. กับ  IPP ที่ได้รับคัดเลือก รวมทั้งส่วนที่ได้รับอนุมัติให้ซือ้

เพ่ิมรวม 1,600 เมกะวัตต์ สรุปสาระสําคัญได้ดังน้ี 

เดิม เพิ่ม รวม 
ปี 2542-2543 (ค.ศ. 1999-2000) 1,400 300 1,700 
ปี 2544 (ค.ศ. 2001) 2,800 0 2,800 
ปี 2545 (ค.ศ. 2002) 0 700 700 
ปี 2546 (ค.ศ. 2003) 0 600 600 
รวม 4,200 1,600 5,800 



  1. การรับซื้อไฟฟ้าเอกชนระยะที่ 1 (พ.ศ. 2539-2543) จํานวน 3 ราย รวม 1,726 เมกะวัตต์เป็น
โครงการที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ได้แก่ บริษัท Independent Power (Thailand) Company 
Limited จํานวน 700 เมกะวัตต์ สถานที่ตั้ง อ่าวไผ่ จ. ชลบุรี ราคาไฟฟ้าเฉล่ียต่อหน่วย 1.235 บาท/กิโลวัตต์-
ชั่วโมง และ บริษัท Tri Energy Company Limited จํานวน 700 เมกะวัตต์ สถานที่ตั้ง จ. ราชบุรี ราคาไฟฟ้า
เฉลี่ย ต่อหน่วย 1.303 บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง และ กฟผ. ได้จัดส่งสัญญาที่ลงลายมือชื่อเพ่ือผูกพันคู่สัญญาทั้ง 2 
ฝ่าย ในเบ้ืองต้นไปให้สํานักงานอัยการสูงสุดเพ่ือพิจารณาใหค้วามเห็น  สําหรับส่วนท่ีได้รับจัดสรรให้ซื้อเพ่ิมในระยะ
ท่ี 1 อีก 300 เมกะวัตต์น้ัน ขณะน้ีอยู่ในระหว่างการเจรจาต่อรองราคาและปรับปรุงเง่ือนไขในสัญญาให้เป็นไป
ตามที่ กฟผ. ต้องการ คือ บริษัท Bangkok Energy System (B) Limited จํานวน 326 เมกะวัตต์ เมื่อแล้ว
เสร็จจะได้นําเสนอคณะกรรมการ กฟผ. เพ่ืออนุมัติต่อไป 

  2. การรับซื้อไฟฟ้าเอกชนระยะที่ 2 (พ.ศ 2544-2546) จํานวน 4 ราย รวม 4,114 เมกะวัตต์ 
ได้แก่ บริษัท Union Power Development Company Limited จํานวน 1,400 เมกะวัตต์ ใช้ถ่านหินเป็น
เชื้อเพลิง สถานท่ีตั้ง ต. หินครุฑ จ. ประจวบคีรีขันธ์ ราคาค่าไฟฟ้าเฉล่ียต่อหน่วย 1.305 บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง 
บริษัท Gulf Power Generation Company Limited จํานวน 700 เมกะวัตต์ ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง สถาน
ท่ีตั้ง อ. กุยบุรี จ. ประจวบคีรีขันธ์ ราคาค่าไฟฟ้าเฉลี่ยต่อหน่วย 1.374 บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง บริษัท Bowin II 
Power Company Limited จํานวน 673 เมกะวัตต์ ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง สถานที่ตั้ง อ. บ่อวิน จ. 
ชลบุรี ราคาไฟฟ้าเฉลี่ยต่อหน่วย 1.354 บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง และบริษัท BLCP Power Limited จํานวน 1,341 
เมกะวัตต์ ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง สถานที่ตั้ง อ.มาบตาพุด จ. ระยอง ราคาไฟฟ้าเฉลี่ยต่อหน่วย 1.374 บาท/
กิโลวัตต์-ชั่วโมง ขณะน้ีทั้ง 4 บริษัท ได้รับอนุมัติให้ทําสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแล้ว การลงนามข้ันสุดท้ายในสัญญาซื้อ
ขายไฟฟ้าจะมีการดําเนินการโดยเร็วต่อไป เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานอยัการสูงสุดแล้ว 

 30 กรกฎาคม 2540 กพช. ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 3/2540 (คร้ังที่ 64) ดังน้ี 
 เห็นชอบในหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดผู้ใช้พลังงานไฟฟ้า (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... เพ่ือให้ 

กฟผ. สามารถขายไฟฟ้าสํารองให้แก่ IPP ที่เชื่อมโยงระบบของตนกับระบบของ กฟผ. และ 
มอบหมายให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับไปดําเนินการตรวจร่างโดยด่วนต่อไป  

 11 สิงหาคม 2540 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้มีการรับซื้อไฟฟ้าจาก SPP ที่ใช้พลังงานนอกรูปแบบ 
กาก เศษวัสดุเหลือใช้เป็นเชื้อเพลิง และ โครงการ SPP ประเภท Non-Firm ต่อไป โดยไม่กําหนด
ระยะเวลาและปริมาณ  

 24 ตุลาคม 2540 กพช. ได้มีมติ ในการประชุมครั้งท่ี 5/2540 (คร้ังที่ 66) มีดังน้ี 

1. เห็นชอบใหดํ้าเนินงานในการบรรเทาผลกระทบของค่าเงินบาทลอยตัวต่อโครงการ IPP มี
สาระสําคัญดังนี ้

 โครงการ IPP 3 โครงการที่ได้ลงนามกับ กฟผ. ไปแล้ว คณะอนุกรรมการประเมินและ
คัดเลอืกข้อเสนอการรับซือ้ไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน ได้รับการยืนยันจากสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาว่าการออกประกาศของกระทรวงการคลังเร่ืองการปรับปรุง



ระบบการแลกเปลี่ยนเงินตรา ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย (Change in 
Law) ซึ่งตามสญัญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ผู้ลงทุนมีสิทธิขอให้ กฟผ. พิจารณาปรับราคา 
และหามาตรการช่วยเหลือ สว่นโครงการ IPP อีก 4 โครงการที่ได้มีการเจรจาเสร็จแล้ว 
แต่ยังไม่ได้มีการลงนามในสญัญา PPA ตามประกาศเชญิชวน IPP กําหนดใหส้ามารถ
เจรจาเพ่ือขอปรับสัญญาได้ 

 คณะอนุกรรมการฯ ไดด้ําเนินการเจรจากับผู้พัฒนาโครงการทั้ง 7 ราย จนสามารถหาขอ้
ยุติที่เป็นที่ยอมรับได้ของทั้ง 2 ฝ่าย และได้มีการลงนามในข้อตกลง (Memorandum of 
Understanding : MOU) ซึง่สรุปสาระสําคัญของข้อตกลงได้ดังน้ี 

 (1) การปรับราคาซื้อขายไฟฟ้า โดยปรับปรุงสูตรการกําหนดค่าความพร้อมจ่าย 
(Availability Payment : AP) บางส่วนให้สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามอตัราแลกเปลีย่น ทั้งน้ีค่า 
AP จะสูงขึ้นหากอัตราแลกเปลี่ยนลดต่ํากว่า 27 บาท/เหรียญสหรฐัฯ 
 (2) การเพ่ิมกําลังการผลติ ตกลงให้ IPP บางรายสามารถเพิ่มกําลังการผลิตเพ่ือช่วยให้ 
IPP สามารถจัดหาเงินกู้มาดาํเนินโครงการได้ ดังน้ี BLCP เพ่ิมกําลังการผลิตเป็น 1,346.5 เมกะ
วัตต ์Bowin เพ่ิมกําลังการผลิตเป็น 713 เมกะวัตต ์และ EPEC เพ่ิมกําลังการผลิตเป็น 350 เมกะ
วัตต ์
 (3) การเลื่อนวันเร่ิมต้นจ่ายไฟฟ้า เน่ืองจากการจัดหาเงินกู้ประสบความลา่ช้า จึงตกลงให้ 
IPT Union Power และ Gulf Power สามารถเลือ่นวันเริ่มต้นจ่ายไฟฟ้าออกไปได้ เป็นเวลา
ประมาณ 3-6 เดือน  
 (4) การจํากัดวงเงินค่าปรับสําหรับโครงการกา๊ซธรรมชาติ ทัง้ 4 โครงการ ให้จํากัด 
วงเงินค่าปรับ (Penalties) ของรายรับส่วน AP ไว้ที่ 1% ของค่า APR1n (บาท/กิโลวัตต์) เป็น
เวลา 12 เดอืน นับจากวันจ่ายไฟเข้าระบบของ กฟผ.  
 (5) การเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค ให ้Union Power เปลี่ยนค่าอุณหภูมอิา้งอิงของ 
cooling water จาก 32.2 °C เหลือ 28 °C  
 (6) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสัดส่วนผู้ถอืหุน้ให ้TECO เปลี่ยนแปลงโครงสร้างสัดส่วน
ผู้ถือหุ้น เป็นดงัน้ี Banpu Gas Power Ltd. 55.6%, Texaco 54.4% 
 
2. ให้ กฟผ. เร่งดําเนินการแก้ไขสญัญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั IPP ทั้ง 3 โครงการที่ได้มีการลงนาม
ไปแลว้ สําหรบั IPP อีก 4 โครงการ ที่ยังไม่มีการลงนามในสญัญาให้ กฟผ. ดําเนนิการแกไ้ข
ข้อความในสัญญา และใหมี้การลงนามโดยด่วนต่อไป 

 16 กุมภาพันธ์ 2542 คณะรัฐมนตรีได้มีมติตามมติ กพช. ในการประชุมครั้งที่ 1/2542 (คร้ังที่ 67) เมื่อ
วันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2542 ดังน้ี 
 มอบหมายให้ กฟผ. และ สพช. ติดตามความคืบหน้าของโครงการ IPP อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะ

กําหนดการจ่ายไฟฟ้าตามสัญญา และให้ กฟผ. และ สพช. ร่วมกันพิจารณาเลื่อนวันเริ่มต้น
จําหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบได้เป็นรายๆ ไปตามความเหมาะสม ทั้งน้ี ที่ประชุมมีข้อสังเกตว่าการผ่อน



ผันการเลื่อนกําหนดการจําหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบไม่ได้ทําให้รัฐหรือการไฟฟ้าเสียประโยชน์ ดังน้ัน 
กฟผ. จึงไม่ควรคิดค่าปรับจากการท่ี IPP ไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าให้ กฟผ. ได้ตามกําหนด  

  
 เร่ือง  การดําเนินโครงการตามแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2547 - 

2558 (PDP 2004) จะมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน รายใหญ่ 3 โครงการ 
กําลังการผลิตรวมประมาณ 3,500 เมกะวัตต์ รวมทั้งจะมีการขยายโรงไฟฟ้าแก่งคอยของบริษัท 
กัลฟ์เพาเวอร์ เจอเนอเรชั่น จํากัด เพ่ิมอีก 734 เมกะวัตต์ ดังน้ัน การอนุมัติให้ กฟผ. ดําเนิน
โครงการ ไฟฟ้า 4 โรง กําลังการผลิต 2,800 เมกะวัตต์ จึงเป็นสัดส่วนที่เหมาะสม ทําให้ระบบ
ไฟฟ้าของประเทศมีความมั่นคง ท้ังน้ีราคาไฟฟ้าเฉลี่ยตลอดอายุโครงการของ กฟผ. จะต้องอยู่ใน
ระดับไม่สูงกว่าราคาไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าเอกชนที่มีขนาดใกล้เคียงกัน 

 เห็นชอบให้ กฟผ. ดําเนินโครงการโรงไฟฟ้า 4 โรง รวมกําลังการผลิต 2,800 เมกะวัตต์ ทั้งน้ี
จะต้องมีสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนตามนโยบาย Renewable Portfolio 
Standard (RPS) ร้อยละ 5 ของกําลังการผลิตโรงไฟฟ้าใหม่ที่จะสร้างข้ึนตามแผน PDP2004 
หรือ ปริมาณ 140 เมกะวัตต์ 

 เห็นชอบให้บริษัท กัลฟ์ เพาเวอร์ เจนเนอเรชั่น จํากัด ขยายขนาดกําลังการผลิตไฟฟ้าโครงการ
โรงไฟฟ้าแก่งคอย 2 จาก 734 เมกะวัตต์ เป็น 1,468 เมกะวัตต์ โดยโรงไฟฟ้าหน่วยแรกมี
กําหนดการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบในเดือนมีนาคม 2550 ทั้งน้ี บริษัทจะยกเลิกการเรียกร้อง
ค่าเสียหายจากการกระทําของหน่วยงานรัฐ (GFM) และการเรียกร้องเงินที่ลงทุนไปแล้วภายใต้
โครงการโรงไฟฟ้าบ่อนอก และมอบหมายให้ กฟผ. นํา โครงการดังกล่าวบรรจุในแผน PDP แทน
โรงไฟฟ้าใหม่ในปี 2550  

 4 มิถุนายน 2550 กพช. มีมติในการประชุมครั้งที่ 4/2550 (ครั้งที่ 113) ดังนี้ 

 1. การออกประกาศเชิญชวนรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) 

 เห็นชอบในหลักการแนวทางการออกประกาศเชิญชวนรับซื้อไฟฟ้าสําหรับผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนราย
ใหญ่ (IPP) สําหรับจัดหาไฟฟ้าในช่วงปี พ.ศ. 2555-2557 และมอบหมายให้กระทรวงพลังงาน
โดยสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และคณะอนุกรรมการประเมินและคัดเลือก
ข้อเสนอการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน ดําเนินการออกประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้า
จาก IPP ต่อไป  

 เห็นชอบให้ สนพ. สามารถนํารายได้จากการจําหน่ายเอกสารเชิญชวนรับซื้อไฟฟ้าจาก IPP (RFP 
Package) ค่าธรรมเนียมการประเมินและคัดเลือก (Evaluation Fee) และค่าธรรมเนียมการ
จัดทําสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Contract Finalization Fee) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างที่



ปรึกษาตลอดจนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการประเมินคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอจนลงนามในสัญญาซื้อ
ขายไฟฟ้าแล้วเสร็จ และหากมี รายได้คงเหลือให้นําส่งเป็นรายได้ของแผ่นดิน  

 แนวทางการออกประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้าจาก IPP รอบใหม่ สําหรับการ จัดหาไฟฟ้า
ในช่วงปี พ.ศ. 2555-2557 สรุปได้ดังน้ี 

 1. การกําหนดแนวทางการรับซื้อไฟฟ้าจาก IPP รอบใหม่ สําหรับการจัดหาไฟฟ้าในช่วง
ปี พ.ศ. 2555-2557 ยังคงใช้แนวทางเดียวกับการออกประกาศเชิญชวนฯ เมื่อปี พ.ศ. 2537 โดย
ใช้วิธีเปิดประมูลแข่งขัน 
 2. การจัดสรรปริมาณกําลังการผลิตไฟฟ้า ใช้ประมาณการความต้องการกําลังการผลิต
ไฟฟ้าตามแผน PDP 2007 ซึ่งจัดสรรกําลังการผลิตในช่วงปี พ.ศ. 2555-2557 ให้ IPPs จํานวน 
3,200 เมกะวัตต์ โดยมีจํานวนกําลังการผลิตในแต่ละปี ดังน้ี ปี 2555 และปี 2556 จํานวนปีละ 
800 เมกะวัตต์ และปี 2557 จํานวนปีละ 1,600 เมกะวัตต์ รวม 3,200 เมกะวัตต์ 
 3. กําหนดการออกประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้าจาก IPP รอบใหม่ ดังน้ี (1) ออก
ประกาศเชิญชวน เดือนมิถุนายน 2550 (2) กําหนดการ IPP ยื่นข้อเสนอ เดือนตุลาคม 2550 (3) 
ประเมินและคัดเลือกแล้วเสร็จ เดือนธันวาคม 2550 (4) ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแล้วเสร็จ 
เดือนมิถุนายน 2551 (5) จัดหาเงินกู้แล้วเสร็จ (Financial Closed) เดือนมิถุนายน 2552 (6) 
เริ่มการก่อสร้างโรงไฟฟ้า เดือนมิถุนายน 2552 (7) วันเร่ิมจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์สําหรับ
โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ (COD) เดือนมกราคม 2555 และ (8) วันเริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิง
พาณิชย์สําหรับโรงไฟฟ้าถ่านหิน (COD) เดือนมกราคม 2556 
 4. เง่ือนไขและลักษณะโครงการ ประกอบด้วย (1) อายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 25 ปี นับ
จากวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date: COD) โดยจะต้องขาย
ไฟฟ้าเข้าระบบของ กฟผ. เท่าน้ัน (2) ลักษณะของโรงไฟฟ้า เป็นโรงไฟฟ้าประเภท Base Load 
และผลิตไฟฟ้าตามที่ กฟผ. สั่งการ (3) ขนาดกําลังการผลิตต่อหน่ึงชุดของเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า (1 
Unit) มีขนาดไม่เกิน 800 เมกะวัตต์ต่อ 1 Unit และขนาดโรงไฟฟ้าต่อ 1 ข้อเสนอต้องไม่เกิน 
1,600 เมกะวัตต์ (4) ให้ผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นผู้เสนอประเภทเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า โดยใช้
พลังงานที่สะอาดเป็นที่ยอมรับของประชาชน ราคาเชื้อเพลิงมีเสถียรภาพ และมีการจัดหา
เชื้อเพลิงท่ีแน่นอน ซึ่งได้แก่ ก๊าซธรรมชาติจากแหล่งภายในประเทศหรือต่างประเทศ (รวม LNG) 
และถ่านหิน (5) ให้ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นฝ่ายเสนอสถานที่ตั้งโรงไฟฟ้า ทั้งน้ี โรงไฟฟ้าจะต้องตั้งอยู่ใน
ประเทศไทย และ (6) ผู้ผลิตไฟฟ้าจะต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดด้านสิ่งแวดล้อมของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
 5. กําหนดคุณสมบัติของ IPPs จะต้องมีประสบการณ์ในด้านการผลิตไฟฟ้า มีฐานะ 
การเงินที่มั่นคง โดยสามารถจัดหาแหล่งเงินกู้ในการดําเนินการในเง่ือนไขที่ดีได้ และได้กําหนด
เง่ือนไขสําหรับการเข้าร่วมการประมูลแข่งขันของรัฐวิสาหกิจ ดังน้ี (1) ไม่อนุญาตให้รัฐวิสาหกิจ
เข้าร่วมการยื่นข้อเสนอโดยตรงหรือร่วมกับบริษัทอื่นที่ย่ืนข้อเสนอ และ (2) บริษัทหรือกลุ่ม
บริษัทใดๆ ท่ีรัฐวิสาหกิจถือหุ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมจะสามารถเข้าร่วมการประมูลได้เมื่อสัดส่วน



การถือหุ้นโดยรัฐวิสาหกิจในบริษัท/กลุ่มบริษัทน้ัน ไม่เกินร้อยละ 50 และข้อจํากัดข้างต้นให้มีผล
ในทางปฏิบัติตั้งแต่วันย่ืนประมูลจนหมดอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 
 6. อัตราค่าไฟฟ้า แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ (1) ค่าความพร้อมจ่าย (Availability Payment: 
AP) เป็นค่าพลังไฟฟ้าที่ครอบคลุมต้นทุนการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายคงที่ในการผลิตและ
บํารุงรักษาและค่าอะไหล่ ค่าประกันภัย และผลตอบแทนสําหรับส่วนของผู้ถือหุ้น และ (2) ค่า
พลังงานไฟฟ้า (Energy Payment: EP) เป็นค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงจริงตามที่โรงไฟฟ้าใช้และ
ครอบคลุมค่าใช้จ่ายผันแปรในการผลิตและบํารุงรักษา 
 7. ผู้ย่ืนข้อเสนอสามารถขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุนได้ตามเง่ือนไขที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนกําหนด 
 8. กําหนดเป็นเง่ือนไขในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ให้ผู้ผลิตไฟฟ้าจะตอ้งจัดสรรเงินรายได้ตาม
หน่วยไฟฟ้าที่จําหน่ายให้ กฟผ. ตามอัตราและหลักเกณฑ์ท่ี กพช. และกระทรวงพลังงาน จะ
กําหนดเพ่ือจัดตั้งเป็นกองทุนสําหรับโครงการพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้า  
 9. สนพ. จะเป็นผู้ดําเนินการออกประกาศเชิญชวนฯ ในช่วงเดือนมิถุนายน 2550 โดย
จะจําหน่ายเอกสาร RFP Package ในราคาชุดละ 100,000 บาท 
 10. ผู้เข้าร่วมการประมูลแข่งขันจะต้องย่ืนข้อเสนอแบ่งเป็น 2 ซองแยกออกจากกัน คือ 
ซองด้านเทคนิคและซองด้านราคา โดยผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการประเมินและ
คัดเลือก (Evaluation Fee) จํานวน 2,000,000 บาท และหนังสือคํ้าประกันการย่ืนซองประมูล
ราคา (Bid Bond) จํานวน 500 บาทต่อกําลังการผลิต 1 กิโลวัตต์ (500,000 บาทต่อกําลังการ
ผลิต 1 เมกะวัตต์) โดย ณ สถานที่ตั้งโรงไฟฟ้าเดียวกัน ผู้ย่ืนข้อเสนอรายหน่ึงสามารถยื่นข้อเสนอ
ได้สูงสุด 2 ข้อเสนอเท่าน้ัน คือ เครื่องกําเนิดไฟฟ้า 1 ชุดหรือ เครื่องกําเนิดไฟฟ้า 2 ชุด (ผู้ย่ืน
ข้อเสนอไม่สามารถย่ืนข้อเสนอได้มากกว่า 1 ข้อเสนอโดยมีขนาดกําลังการผลิตเท่ากัน ณ สถาน
ท่ีตั้งโรงฟ้าเดียวกัน)  
 11. การประเมินคัดเลือกข้อเสนอดําเนินการโดยคณะอนุกรรมการประเมินและคัดเลือก 
ข้อเสนอการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลติไฟฟ้าเอกชน ภายใต้คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน ซึ่ง
มีอํานาจหน้าที่ในการประเมินและคัดเลือกข้อเสนอที่ได้รับจากการประกาศรับซื้อไฟฟ้า จาก
ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน และดําเนินการเจรจาเพ่ือจัดทําสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่าง กฟผ. กับผู้ย่ืน
ข้อเสนอและเสนอผลการเจรจาและคัดเลือกต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานให้ความ
เห็นชอบ เพ่ือให้ กฟผ. ดําเนินการลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับผู้ย่ืนข้อเสนอต่อไป โดยการ
ดําเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ สามารถจัดจ้างท่ีปรึกษาทางด้านเทคนิค กฎหมาย และ
การเงิน ตลอดจนจ้างบุคลากรเพ่ือช่วยเหลือและสนับสนุนการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ 
ได้ โดยการประเมินผู้ย่ืนข้อเสนอฯ ดําเนินการเป็น 2 ระยะ ดังน้ี  
  ระยะที่ 1 การประเมินข้อเสนอทางด้านเทคนิคและอื่นๆ ที่ไม่ใช่ด้านราคา 
(Compliance and Non-price Factor Review) คณะอนุกรรมการฯ จะพิจารณาจากปัจจัย
ต่างๆ ที่ไม่ใช่ด้านราคา อาทิ ประสบการณ์ด้านการผลิตไฟฟ้า โรงไฟฟ้าสามารถปฏิบัติตาม
เง่ือนไขทางเทคนิคในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า เทคโนโลยีท่ีใช้ในการผลิตไฟฟ้า สถานที่ตั้งโรงไฟฟ้า 



การเชื่อมโยงระบบส่ง/ระบบเชื้อเพลิง ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยผู้ย่ืนข้อเสนอที่
ได้คะแนนผ่านเกณฑ์ท่ีกําหนด จึงจะได้รับการประเมินข้อเสนอด้านราคาต่อไป 
 ระยะที่ 2 การประเมินข้อเสนอทางด้านราคา (Price Evaluation) จะพิจารณาจาก
ราคาไฟฟ้าเฉลี่ยต่อหน่วยตลอดอายุโครงการ (Levelized Unit Cost) ซึ่งผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องใช้
สมมติฐานในการคํานวณราคาค่าไฟฟ้าตามที่กําหนดใน RFP Package เช่น สมมติฐานราคา
เชื้อเพลิง อัตราเงินเฟ้อ อัตราส่วนลด (Discount Rate) การส่ังการเดินเครื่อง ต้นทุนค่าระบบส่ง 
(New Transmission Facility: NTF) (บาท/กิโลเมตร) ต้นทุนการปรับปรุงระบบส่งของ กฟผ. 
(Transmission System Upgrade: TSU) เป็นต้น นอกจากนี้ เพ่ือเป็นการปรับลดความเสี่ยง
จากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในการรับซื้อ ไฟฟ้าจาก IPP จึงกําหนดให้ผู้ย่ืนข้อเสนอรับ
ความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปล่ียนเพ่ิมข้ึน โดยสามารถปรับค่าอัตราแลกเปลี่ยนในค่าความพร้อม
จ่าย (Availability Payment: AP) ก่อนการลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าได้ 
 คณะอนุกรรมการฯ จะเสนอรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกโดยเรียงตามลําดับผู้ที่มีราคา
ไฟฟ้าเฉลี่ยต่อหน่วยตลอดอายุโครงการต่ําสุดเป็นลําดับที่ 1 เสนอต่อ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พลังงานพิจารณาอนุมัติ และจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก (Short List) โดยผู้ได้รับการ
คัดเลือกจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเพ่ือการดําเนินการในข้ันตอนการจัดทําสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 
(Contract Finalization Fee) จํานวนรายละ 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)  
 12. การเจรจาสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) กระทรวงพลังงานจะส่งร่างสัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้าและร่างสัญญาอื่นๆ ให้สํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาโดยเร็วที่สุด โดยจะแจ้งการ
เปลี่ยนแปลงให้ผู้สนใจลงทุนทราบก่อนการย่ืนข้อเสนอโครงการ โดยคาดว่าการเจรจาจะใช้
ระยะเวลาประมาณ 6 เดือน หากกระทรวงพลังงานไม่สามารถยุติการเจรจาต่อรองดังกล่าวกับผู้
ได้รับคัดเลือก กระทรวงพลังงานขอสงวน สิทธิคืนเฉพาะ Bid Bond และเก็บค่าธรรมเนียม 
Contract Finalization Fee ไว้ หากกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดใด อันเป็นสาเหตุเน่ืองจากผู้ได้รับ
คัดเลือกใน Short List กระทรวงพลังงานขอสงวนสิทธิเก็บท้ังค่าธรรมเนียมและ Bid Bond ไว้ 
ท้ังน้ี สามารถเรียกผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในลําดับถัดไปมาเจรจา PPA ต่อไป  
 ผู้ได้รับคัดเลือกที่ผ่านการเจรจา PPA แล้วเสร็จจะลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ 
กฟผ. ได้ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) จากสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (สผ.) หรือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมแล้ว 

 7 ธันวาคม 2550 กพช. มีมติในการประชุมครั้งที่ 9/2550 (คร้ังที่ 118) ดังน้ี  

 คณะอนุกรรมการฯ ได้ดําเนินการประเมินและคัดเลือกโครงการแล้วเสร็จ และได้นําเสนอ รมว.
พน. ซึ่งได้เห็นชอบผลการประเมินคัดเลือกทางด้านเทคนิคและทางด้านการเงินของโครงการฯ แล้ว  

 ผู้ย่ืนข้อเสนอโครงการผ่านการประเมินและคัดเลือกข้อเสนอทางด้านเทคนิคจํานวน 17 ราย 
ปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขายรวม 15,000 เมกะวัตต์ ทั้งน้ี รมว.พน ได้ให้ความเห็นชอบ และ สนพ. 



ได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินข้อเสนอด้านเทคนิคแล้ว เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2550 
และ ในการประเมินและคัดเลือกข้อเสนอทางด้านเทคนิค มีผู้ไม่ผ่านการประเมิน 3 ราย ซึ่ง สนพ. 
ได้แจ้งให้ผู้ที่ไม่ผ่านการประเมินและคัดเลือกข้อเสนอทางด้านเทคนิคทราบแล้ว เมื่อวันที่ 20 
พฤศจิกายน 2550 ดังน้ี  

 (1) บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จํากัด ซึ่งไม่ผ่านการคัดเลือกเนื่องจากมีสถานภาพเป็น
รัฐวิสาหกิจ (SOE) ได้มีหนังสือถึง รมว.พน. ร้องเรียนขอความเป็นธรรม โดยชี้แจงว่าบริษัทฯ มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามเง่ือนไขของเอกสาร RFP Package และมิได้เป็นรัฐวิสาหกิจ (SOE) ตามที่
กําหนดไว้ในเอกสาร RFP Package ซึ่งได้มีการกําหนดให้ใช้นิยาม "รัฐวิสาหกิจ" ตาม พ.ร.บ. 
การบริหารหน้ีสาธารณะ พ.ศ 2548 โดย รมว.พน. ได้มอบหมายให้ สนพ. พิจารณาในเร่ือง
ดังกล่าว และ คณะอนุกรรมการฯ มีมติเห็นควรให้นําเสนอกระทรวงพลังงานนําข้อร้องเรียนของ
บริษัทฯ เสนอสาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาตีความ ทั้งน้ี กระทรวงพลังงานได้เสนอ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความแล้ว 
 (2) บริษัท ไทย แนชั่นแนล เพาเวอร์ จํากัด ไม่ผ่านการประเมินเน่ืองจากผู้ลงทุนไม่ได้
เสนอกําหนดการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (SCOD) ซึ่งเป็นสาระสําคัญใน RFP Package ที่
กําหนดให้ผู้ลงทุนจะต้องเสนอในข้อเสนอด้านเทคนิค และเอกสารแนบท้ายร่างสัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้า ทั้งน้ี ผู้ลงทุนได้มีหนังสือถึงคณะอนุกรรมการฯ เพ่ือขอคืนหลักคํ้าประกันแล้ว 
 (3) บริษัท แนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด ไม่ผ่านการประเมินเน่ืองจากเสนอ 
ข้อเสนอด้านราคาค่าไฟฟ้าเข้ามาในข้อเสนอทางด้านเทคนิคด้วย ซึ่งตามเง่ือนไขใน RFP โดย
บริษัทฯ ได้มีหนังสือถึง รมว.พน เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2550 เพ่ือชี้แจงและร้องเรียน ท้ังน้ี 
คณะอนุกรรมการฯ ได้เชิญผู้แทนบริษัทฯ มาเพ่ือรับฟังการชี้แจงข้อร้องเรียนและดูข้อเสนอ
โครงการทางด้านเทคนิคท่ีมี Compact Disc ด้านการเงินรวมอยู่ด้วย ซึ่งบริษัทฯ ได้ยืนยันว่า 
Compact Disc มีข้อมูลด้านราคาของบริษัทฯ จริง  

 ผลการประเมินและคัดเลือกข้อเสนอทางด้านการเงิน 
 การประเมินข้อเสนอทางด้านการเงิน ใช้หลักเกณฑ์ตามท่ีกําหนดในเอกสาร RFP-

Instructions และวิธีการตามคู่มือการประเมินและคัดเลือกข้อเสนอ ซึ่งสามารถสรุป
สาระสําคัญหลักเกณฑ์การประเมินฯ ได้ ดังน้ี 

 (1) ผู้ยื่นข้อเสนอรายหน่ึงจะต้องเสนอกําหนดการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ (SCOD) อย่าง
น้อย 1 SCOD (Fixed SCOD) ในช่วงปี 2555-2557 และสามารถเสนอทางเลือก ได้อีก 2 
SCODs ในปีท่ีต่างกัน (Alternative SCODs) โดยระบุอัตราค่าไฟฟ้าในแต่ละ SCOD ที่เสนอด้วย 
 (2) การประเมินด้านราคาใช้แบบจําลองการประเมินผล (Bid Evaluation Model) ซึ่ง
จะพิจารณาจากราคาไฟฟ้าเฉลี่ยต่อหน่วยตลอดอายุโครงการ (Levelized Unit Price:LUP ) 
ของแต่ละปี SCOD ที่ผู้ย่ืนข้อเสนอได้เสนอมา 
 (3) ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า ประกอบด้วย 



 - APR1 (Availability Payment Receivable 1): หมายถึง ค่าความพร้อมจ่ายหรือค่า
พลังไฟฟ้าที่สะท้อนต้นทุนการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ดอกเบ้ียซึ่งรวมดอกเบ้ียระหว่างการก่อสร้าง 
และผลตอบแทนในส่วนของผู้ถือหุ้น 
 - APR2 (Availability Payment Receivable 2): หมายถึง ค่าความพร้อมจ่ายหรือค่า
พลังไฟฟ้าที่สะท้อนค่าใช้จ่ายคงที่ในการผลิตและบํารุงรักษา ค่าอะไหล่ และค่าประกันภัย 
 - AFC (Added Facility Charge): เป็นค่าใช้จ่ายต้นทุนค่าระบบส่งจากโครงการถึง
สถานีไฟฟ้าของ กฟผ. (New Transmission Facility: NTF) ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่าย Right of Way 
ด้วย 
 - EP (Energy Payment: EP): เป็นค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงจริงตามที่โรงไฟฟ้าใช้โดยขึ้นกับ
การรับประกันค่าความส้ินเปลืองการใช้เชื้อเพลิง (Heat Rate) ตามที่ระบุในข้อเสนอด้านการเงิน 
(Financial Proposal) และครอบคลุมค่าใช้จ่ายผนัแปรในการผลิตและบํารุงรักษา 
 ในการเปิดข้อเสนอทางด้านราคาของโครงการท่ีผ่านการประเมินข้อเสนอทางด้าน

เทคนิคจํานวน 17 โครงการ พบว่ามีข้อเสนอราคารวม 36 ทางเลือก โดยได้มีการ
ตรวจสอบแบบจําลองการประเมินผล (Bid Evaluation Model) และข้อเสนอด้าน
การเงิน (Financial Proposal) ของผู้ย่ืนข้อเสนอแต่ละโครงการ และตรวจสอบค่า
ไฟฟ้า เฉลี่ยตลอดอายุโครงการ (LUP) เพ่ือให้ได้ราคาที่ถูกต้องภายใต้สมมติฐานที่
สอดคล้องกับ Financial Proposal  

 เมื่อคํานวณราคาค่าไฟฟ้าเฉล่ียตลอดอายุโครงการแล้ว จะเรียงลําดับราคาตามข้อเสนอ
ของผู้ย่ืนข้อเสนอจากราคาต่ําสุดไปยังราคาสูงสุด และแสดงกําลังการผลิตในแต่ละปี 
เพ่ือพิจารณาคัดเลือกต่อไป โดยคณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นและมติ 
ดังน้ี 

 (1) พิจารณาคัดเลือกโครงการตามค่าไฟฟ้าเฉลี่ยฯ ที่ต่ําที่สุดในแตล่ะปี พบว่า โครงการที่
ได้รับการคัดเลือกในปี 2555 และ 2556 เป็นโครงการที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงจํานวน 2 
โครงการ รวมกําลังการผลิต 1,200 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นร้อยละ 37.5 ของกําลังการผลิตที่เปิด
ประมูล โดยที่โครงการด้านถ่านหินมีความไม่แน่นอนสูง จากการอาจไม่ได้รับการยอมรับจาก
ชุมชนในพ้ืนที่ ซึ่งทําให้การก่อสร้างเกิดความล่าช้า ไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าได้ตามเวลาท่ีกําหนด 
นอกจากนี้ หากโครงการไม่สามารถดําเนินการได้จะกระทบความมั่นคงด้านการจัดหาไฟฟ้า และ
จากข้อมูลการเปิดประมูลแข่งขันโครงการ IPP ครั้งที่ผ่านมาในปี 2537 พบว่าการก่อสร้าง
โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน ประสบผลสําเร็จเพียง 1 โครงการจาก 3 โครงการที่ได้รับการคัดเลือก 
ดังน้ัน ในการกระจายประเภทเชื้อเพลิงของโครงการจึงพิจารณาคัดเลือกกําลังการผลิตไฟฟ้าจาก
ถ่านหินในระดับ 1 ใน 3 ของกําลังการผลิตที่เปิดประมูล สําหรับโครงการที่มีค่าไฟฟ้าเฉลี่ยต่ํา
ท่ีสุดถัดมาเป็นโครงการก๊าซธรรมชาต ิ
 เมื่อพิจารณาโครงการที่ใช้ก๊าซธรรมชาติในลําดับถัดไปแล้ว คณะอนุกรรมการฯ ได้เห็น
ควรให้พิจารณาคัดเลือกโครงการที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในช่วงปี 2555 และ 2556 ไว้
ด้วย ซึ่งจะส่งผลให้กําลังการผลิตรวมเป็น 4,400 เมกะวัตต์ และจะทําให้กําลังการผลิตในปีแรก



และปีที่ 2 สูงกว่าเป้าหมาย แต่มีข้อดีคือได้กําลังการผลิตกระจายครบทั้ง 3 ปี คือ 2555-2557 
และสอดคล้องกับนโยบายการกระจายชนิดเชื้อเพลิงท้ังถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ  

โครงการผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชนท่ีได้รับการคัดเลอืก 

โครงการท่ี โรงไฟฟ้า โครงสร้างผูถ้อืหุ้น เชื้อเพลงิ กําลังการผลิต 
(MW) 

กําหนดการจ่ายไฟฟ้า
เข้าระบบ 
(SCOD) 

1 GHECO-One GLOW IPP2 = 65% 
Hemaraj = 35% 

Coal 660 ต.ค. 2554 

2 National Power 
supply (NPS) 

NPS = 99.99% 
6 Thai Individuals =0.01% 

Coal 540 พ.ย. 2555/ 
มี.ค. 2556 

3 Siam Energy Gulf JP = 99.94% 
6 Thai Individuals =0.06% 

Gas 1,600 มี.ค. 2555/ 
ก.ย. 2555 

4 Power Generation 
Supply 

Gulf JP = 99.94% 
Individual Investors =0.06% 

Gas 1,600 ก.ย. 2556/ 
มี.ค. 2557 

รวม 4,400 

 


