
การรับซื้อไฟฟ้าจากเอกชน 
 รัฐมีนโยบายในการส่งเสริมให้เอกชนเข้ามามีบทบาทในการผลิตไฟฟ้าเริ่มตั้งแต่ปี 2532 ด้วยเหตุผลดังน้ี 

 1. เพ่ิมการแข่งขันในกิจการพลังงาน ทําให้กิจการพลังงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน และผู้บริโภค
มีพลังงาน ใช้อย่างเพียงพอ ในราคาท่ีเหมาะสม 

 2. ลดภาระการลงทุนของรัฐและลดภาระหน้ีสินของรัฐ/ประเทศ 

 3. ส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน เช่น ในกรณีของโครงการผู้ผลิตไฟฟ้า
รายเล็ก (SPP) ซึ่งใช้ระบบพลังงานความร้อนร่วม (Cogeneration) เป็นต้น 

 4. ทําให้ผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับบริการและคุณภาพไฟฟ้าที่ดีขึ้น 

 5. สนับสนุนให้ประชาชน มีส่วนร่วม ในการพัฒนากิจการด้านพลังงานของประเทศ 

 6. ช่วยพัฒนาตลาดทุน 

 17 มีนาคม 2535 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ความเห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ 
(กพช.) ในการประชุมครั้งที่ 2/2535 (คร้ังที่ 36) เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2535 เรื่องระเบียบการรับซื้อไฟฟ้า
จากผู้ผลิตรายเล็ก โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สามารถรับซื้อ
ไฟฟ้าจากผู้ผลิตรายเล็ก (SPP) ซึ่งผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานนอกรูปแบบ กากหรือเศษวัสดุเหลือใช้เป็น
เชื้อเพลิง และการผลิตไฟฟ้าด้วยระบบ Cogeneration  

 12 กันยายน 2535 ครม. ได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แห่งชาติ (สพช.) เรื่องแนวทางในการดําเนินงานในอนาคตของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
ซึ่งได้กําหนดข้ันตอนและแนวทางในการให้เอกชนมีบทบาทมากข้ึนในกิจการไฟฟ้าในประเทศไทย ให้มี
การลงทุนจากภาคเอกชนในการผลิตไฟฟ้าในรูปของ Independent Power Producer (IPP) และ
จะต้องขายไฟฟ้าให้แก่ 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. ตามหลักการท่ีกําหนดข้ึนเพ่ือยกร่างการรับ
ซื้อไฟฟ้าจาก IPP 
  

 30 มีนาคม 2538 กพช. มมีตใินการประชุมครั้งที่ 2/2538 (คร้ังที่ 50) เหน็ชอบให้เพ่ิมปริมาณการรับซือ้
ไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน ตามประกาศการรับซื้อไฟฟ้าจากเอกชนในรปูของ IPP อีกร้อยละ 10 ของ



ปริมาณการรับซื้อไฟฟ้าจากผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชนตามประกาศเดิม เพ่ือทดแทนโครงการโรงไฟฟ้าแม่ขามที่ 
กฟผ. ยกเลิกโครงการแล้ว 

 8 พฤศจิกายน 2538 กพช. ได้มีมติเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 6/2538 (คร้ังที่ 53) ดังน้ี 
 ให้ขยายปริมาณพลังไฟฟ้ารับซื้อจาก SPP จาก 300 เมกะวัตต์ เป็น 1,444 เมกะวัตต ์เน่ืองจาก

การส่งเสริมผูผ้ลิตรายเล็กเป็นการเพ่ิมกําลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศโดยรวม 
 1 ธันวาคม 2538 กฟผ. ได้มปีระกาศเรือ่งการขยายปริมาณพลังไฟฟ้ารับซื้อจาก SPP จากเดิมที่

ประกาศไว้ 300 เมกะวัตต ์เป็น 1,440 เมกะวัตต์ โดยปดิรับคํารอ้งเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2538 
 ซึ่งเมื่อครบกําหนดมีผู้ยื่นข้อเสนอขายไฟฟ้ารวม สูงกว่าที่ กฟผ. ประกาศขยายการรับซื้อเป็น

จํานวนมาก กฟผ.จึงได้พิจารณาคัดเลือกและได้แจ้งผลการพิจารณารับซื้อไฟฟ้าจาก SPP แล้ว 
จํานวน 50 ราย ปริมาณการรับซื้อไฟฟ้ารวม 1,720 เมกะวัตต์ 

 14 มิถุนายน 2539 กพช. ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 3/2539 (ครั้งที่ 57) ดังน้ี 
 เห็นชอบในหลักการให้ประกาศขยายการรับซื้อไฟฟ้าในช่วงปี 2539-2543 โดย (1) ให้ขยาย

ปริมาณการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตรายเล็กจาก 1,444 เมกะวัตต์ เป็น 3,200 เมกะวัตต์ โดย
คัดเลือกจากโครงการที่ได้ยื่นข้อเสนอต่อการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แล้ว (2) ให้
มีการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตรายเล็กที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานนอกรูปแบบ กาก หรือเศษวัสดุเหลือ
ใช้เป็นเชื้อเพลิงต่อไป โดยไม่กําหนดปริมาณในการรับซื้อไฟฟ้า  

 เห็นชอบให้แก้ไขระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตรายเล็ก สําหรับโครงการท่ียังไม่ได้ลงนามใน
สัญญากับ กฟผ. เพ่ือให้สอดคล้องกับร่างสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่ได้มีการหารือร่วมกับผู้ผลิตราย
เล็กไปแล้ว 

 19 กรกฎาคม 2539 มีมติในการประชุมครั้งท่ี 4/2539 (คร้ังที่ 58) ดังน้ี 
 เห็นชอบในหลักการให้มีการเพ่ิมการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน (IPP) ในช่วงปี 2543 ถึง

ปี 2546 จํานวน 1,600 เมกะวัตต์ โดยคัดเลือกจากโครงการท่ีได้ย่ืนข้อเสนอต่อ กฟผ. แล้ว ตาม
ประกาศการรับซื้อไฟฟ้าจาก IPP ในรอบแรก 

 13 สิงหาคม 2539 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ อนุมัติ
ในหลักการให้มีการเพิ่มการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนในช่วงปี 2543 - 2546 จํานวน 1,600    
เมกะวัตต์ โดยคัดเลือกจากโครงการที่ได้ยื่นข้อเสนอต่อ กฟผ. และตามประกาศรับซื้อไฟฟ้าจาก IPP ใน
รอบแรก ท้ังน้ีได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการประเมินและคัดเลือกข้อเสนอจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรับไป
ดําเนินการต่อไป โดยให้อํานาจ กฟผ. ที่จะพิจารณาเพิ่มลดปริมาณการซ้ือขายกระแสไฟฟ้ากับเอกชนได้
ในอัตราร้อยละ 20 เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนกระแสไฟฟ้าได้รวดเร็วย่ิงข้ึน 

 1 กันยายน 2541 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนแม่บทการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ โดยสาขาพลังงานได้
กําหนดแนวทางการปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ ซึ่งกําหนดให้มีการวางกรอบการกํากับ



ดูแลที่มีประสิทธิภาพ และให้มีการจัดตั้งองค์กรกํากับดูแลอิสระสาขาพลังงานข้ึนเป็นหน่วยงานอิสระเพ่ือ
รับผิดชอบในการกํากับดูแลกิจการพลังงานในอนาคต 

 28 กันยายน 2543 กพช. ได้มีมติในการประชุมครั้งท่ี 9/2543 (คร้ังที่ 79) ดังน้ี 
1. เห็นชอบในหลักการของร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ...โดยมีสาระสําคัญ
ดังนี้ 
 เพ่ือกํากับดูแลกิจการพลังงานที่มีลักษณะผูกขาด ได้แก่ กิจการไฟฟ้า กิจการก๊าซธรรมชาติ และ

กิจการอื่นที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา และให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน
แห่งชาติมีหน้าที่คือออกใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน ส่งเสริมการแข่งขัน ป้องกันการ
ใช้อํานาจการผูกขาดโดยมิชอบ และใหก้ารคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน 

 ให้มีการจัดตั้งตลาดกลางซื้อขายไฟฟ้าแห่งประเทศไทยขึ้น ทําหน้าท่ีเป็นศูนย์ควบคุมระบบส่ง
ไฟฟ้าของประเทศ ศูนย์ปฏิบัติการทางการตลาด และศูนย์บริหารการชําระเงิน  

 18 เมษายน 2545 กพช. มีมติในการประชุมครั้งที่ 1/2545 (คร้ังที่ 88) เห็นชอบร่างระเบียบการรับซื้อ
ไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก (VSPP) ร่างระเบียบว่าด้วยการเดินเครื่องกําเนิด
ไฟฟ้าขนานกับระบบของการไฟฟ้าฝ่ายจําหน่ายสําหรับปริมาณพลังไฟฟ้าไม่เกิน 1 เมกะวัตต์ และแบบคํา
ขอจําหน่ายไฟฟ้าและการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า 

 12 กันยายน 2545 กพช. มีมติในการประชุมครั้งที่ 3/2545 (คร้ังที่ 90) มีมติเห็นชอบให้ยกเลิกการคืน
หลักคํ้าประกันให้กับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) ที่ยกเลิกโครงการ โดยให้มีผลบังคับใช้ภายหลังวันที่ 31 
ธันวาคม 2545 เพ่ือเปิดโอกาสให้ SPP สามารถพิจารณาความเป็นไปได้ในการดําเนินโครงการต่อไป หรือ
ยกเลิกโครงการ  

 22 เมษายน 2547 กพช. มีมติในการประชมุครั้งท่ี 1/2547 (คร้ังที่ 96) เห็นชอบการจัดตั้งคณะกรรมการ
กํากับดูแลกิจการไฟฟ้ามีอํานาจหน้าที่ตามขั้นตอนท่ี 1 กระทรวงพลังงานได้เสนอโดยใช้ พระราชบัญญัติ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในช่วงเปลี่ยนผ่าน และเห็นชอบในหลักการให้ยกร่าง
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการไฟฟ้า เพ่ือให้การกํากับดูแลกิจการไฟฟ้ามีประสิทธิผลสูงสุดในระยาว
ต่อไป 

 4 กันยายน 2549 กพช. มีมติในการประชุมคร้ังที่ 3/2549 (ครั้งที่ 106) ดังน้ี 
 เห็นชอบร่างระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจาก VSPP สําหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 

และร่างระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจาก VSPP สําหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานเชิงพาณิชย์ด้วย
ระบบ Cogeneration สําหรับปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขายเข้าระบบไม่เกิน 10 เมกะวัตต์  

 เห็นชอบให้ใช้มาตรการจูงใจด้านราคาผ่านระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจาก SPP และ VSPP โดย
กําหนดส่วนเพ่ิมราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) จากราคารับซื้อไฟฟ้า 

 เห็นชอบแนวทางการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าด้วยระบบ Cogeneration โดยมอบให้ สนพ. ศึกษา
ในรายละเอียดความเหมาะสมในการเปิดให้มีการรับซื้อไฟฟ้าจาก SPP ระบบ Cogeneration 



 4 ธันวาคม 2549 กพช. ได้มีมติในการประชุมคร้ังที่ 5/2549 (คร้ังที่ 108) เห็นชอบส่วนเพิ่มราคารับซื้อ
ไฟฟ้า แยกตามประเภทเชื้อเพลิงเป็นดังน้ี 

 

เชื้อเพลงิ/เทคโนโลย ี
Adder (บาท/
กโิลวัตต์-ชั่วโมง) 

ชีวมวล 0.3 
พลังนํ้าขนาดเล็ก (50-200 กิโลวัตต์) 0.4 
พลังนํ้าขนาดเล็ก (<50กิโลวัตต์) 0.8 
ขยะ 2.5 
พลังงานลม 2.5 
พลังงานแสงอาทิตย์ 8 

 ให้การสนับสนุนเป็นระยะเวลา 7 ปี นับจากวันเร่ิมต้นซื้อขายไฟฟ้าตามสัญญา  
 มูลค่าการรับซื้อไฟฟ้าตามส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า ให้ส่งผ่านค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่า

ไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft)  ให้ผู้สนใจย่ืนข้อเสนอภายในปี 2551 

 26 ธันวาคม 2549 กพช. มีมติเห็นชอบในการประชุมคร้ังที่ 6/2549 (ครั้งท่ี 109) ดังน้ี 

 เห็นชอบให้ กฟผ. เปิดการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ทุกประเภทเชื้อเพลิงตามที่
กําหนดในระเบียบการรับซื้อไฟฟ้า โดยให้ขยายปริมาณการรับซื้อไฟฟ้าจากเดิม 3,200 เมกะวัตต์ 
เป็น 4,000 เมกะวัตต์  

 การไฟฟ้าท้ัง 3 แห่ง ได้ออกประกาศระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจาก SPP ฉบับ พ.ศ. 2550 และ 
กฟผ. ได้ออกประกาศรับซื้อไฟฟ้าจาก SPP โดยกําหนดปริมาณการรับซื้อไฟฟ้าจาก SPP 
ประเภทสัญญา Firm ระบบ Cogeneration จํานวน 500 เมกะวัตต์ และ SPP ประเภทสัญญา 
Firm สําหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และ SPP ประเภทสัญญา Non-Firm รวม 
530 เมกะวัตต์ รวมปริมาณพลังไฟฟ้าที่ประกาศรับซื้อในรอบน้ี 1,030 เมกะวัตต์ 

 ให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือแก้ไขมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2540 เพ่ือให้สามารถ
จัดซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กระบบ Cogeneration ได้ต่อไป 

 2 กุมภาพันธ์ 2550 กพช. มีมติในการประชุมครั้งท่ี 1/2550 (คร้ังที่ 110) ดังน้ี 

 กฟภ. และ กฟน.ได้ออกประกาศการกําหนดส่วนเพ่ิมราคารับซื้อไฟฟ้าสําหรับ VSPP เมื่อวันที่ 1 
กุมภาพันธ์ 2550 และวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2550 ตามลําดับ และได้ประกาศเพ่ิมเติมเมื่อวันที่ 2 



กุมภาพันธ์ 2550 และวันที่ 23 มีนาคม 2550 ตามลําดับ โดยกําหนดส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า
ในอัตราคงที่ตามประเภทเช้ือเพลิงเป็นเวลา 7 ปี ดังน้ี  

เชื้อเพลิง/เทคโนโลยี 
Adder (บาท/
กโิลวัตต์-ชั่วโมง)

ชีวมวลและก๊าซชีวภาพ 0.3 
พลังนํ้าขนาดเล็ก (50-200 กิโลวัตต์) 0.4 
พลังนํ้าขนาดเล็ก (<50กิโลวัตต์) 0.8 
ขยะ 2.5 
พลังงานลม 2.5 
พลังงานแสงอาทิตย์ 8 

หมายเหตุ: ชีวมวล หมายถึง กากหรือเศษวัสดุเหลือใช้ในการเกษตร หรือกากจากการผลิตผลิตภัณฑ์ทางการ
เกษตร เศษไม้ หรือไม้จากการปลูกป่าเป็นเช้ือเพลิง                                                                                            
ขยะ หมายถึง ขยะชุมชนทุกเทคโนโลยี                                                                                        
พลังงานแสงอาทิตย์ หมายความรวมถึงการนําพลังงานแสงอาทติย์ไปใช้ในการผลิตน้ําร้อนเพ่ือผลิตไฟฟ้า 
(Solar Thermal) 

 9 เมษายน 2550 กพช. ได้มีมติเห็นชอบแนวทางการกําหนดส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าสําหรับผู้ผลิตไฟฟ้า
ท่ีมีปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขายมากกว่า 10 เมกะวัตต์ ซึ่งขายเข้าระบบตามระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจาก 
SPP ดังน้ี 

 กําหนดอัตราสูงสุดของส่วนเพ่ิมราคารับซื้อไฟฟ้าสําหรับ SPP พลังงานหมุนเวียนอื่นๆ ที่จะเปิด
ประมูลแข่งขันในอัตรา 0.3 บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง และกําหนดปริมาณพลังไฟฟ้ารับซื้อรวม 300
เมกะวัตต์  

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

 การสนับสนุนการลงทุนและพัฒนาด้านพลังงานหมุนเวียนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้สําหรับ
ภาคเอกชน พบว่ามีศักยภาพในการผลิตไฟฟา้ได้ แต่อยู่ในระดับต่ํา ประกอบกับเป็นพ้ืนที่เสียงภัย 
ทําให้ Adder จากพลังงานหมุนเวียนในปัจจุบันไม่จูงใจให้เกิดการลงทุน กระทรวงพลังงานจึง
กําหนดส่วนเพ่ิมราคารับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของ SPP และ VSPP เพ่ิมจากเดิม โดย
กําหนดส่วนเพ่ิมสําหรับโครงการที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ิมขึ้นอีก 
1.5 บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง และพลังงานหมุนเวียนอื่นเพ่ิมอีก 1 บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง 

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



ข้อเสนอการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน ดําเนินการออกประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้า
จาก IPP ต่อไป  

 16 พฤศจิกายน 2550 กพช. มีมติเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 8/2550 (ครั้งท่ี 117) เร่ืองแนวทางการ
ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน มีสาระสําคัญดังน้ี 

 ภายหลังการออกมาตรการให้ส่วนเพ่ิมฯ สําหรับโครงการ SPP และ VSPP ปรากฏว่ายังไม่มี
โครงการพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์เสนอขายไฟฟ้า ซึ่งจากการศึกษาของสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ). ได้
วิเคราะห์ต้นทุน การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน พบว่าการส่งเสริมสําหรับพลังงานลมและ
พลังงานแสงอาทิตย์ยังไม่คุ้มค่าการลงทุน ควรมีการปรับส่วนเพ่ิมฯ ข้ึน เพ่ือเป็นการจูงใจให้เกิด
การลงทุนโครงการพลังงานลม และแสงอาทิตย์ เห็นชอบให้ปรับปรุงการกําหนดส่วนเพิ่มราคารับ
ซื้อไฟฟ้าสําหรับ SPP ที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมเท่ากับ 3.5 บาทต่อหน่วย ปริมาณพลังไฟฟ้าที่
รับซื้อ 115 เมกะวัตต์ และพลังงานแสงอาทิตย์ เท่ากับ 8 บาทต่อหน่วย ปริมาณพลังไฟฟ้าที่รับ
ซื้อ 15 เมกะวัตต์ โดยกําหนดระยะเวลาสนับสนุนของพลังงานลมและแสงอาทิตย์จาก 7 ปีเป็น 
10 ปี นับจากวัน COD 

 ตามระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจาก SPP ประเภทสัญญา Non-Firm และ VSPP กําหนดอายุสัญญา
ไว้ 1 ปี และต่ออายุสัญญาเป็นปีๆ ทําให้ผู้ประกอบการประสบปัญหาไม่สามารถจัดหาแหล่งเงินกู้
ได้ทําให้ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน มีความจําเป็นต้องย่ืนข้อเสนอขายไฟฟ้าตามระเบียบ SPP 
ประเภทสัญญา Firm แทน ซึ่งทําให้ไม่มีสิทธิได้รับ Adder ดังน้ัน เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวและเพ่ือความชัดเจนในทางปฏิบัติตามระเบียบการรับซื้อไฟฟ้า กพช. จึงได้มีมติดังน้ี 

 ผู้ผลิตไฟฟ้าท่ีมีปรมิาณพลังไฟฟ้าเนอขายไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ ให้ยื่นคําร้องขอขายไฟฟ้า
ตามระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจาก VSPP 

 ผู้ผลิตไฟฟ้าที่มีปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขายเกินกว่า 10 เมกะวัตต์ ให้ย่ืนคําร้องขอขาย
ไฟฟ้าตามระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจาก SPP ยกเว้นในกรณี SPP รายเดิมที่มีสัญญาซื้อ
ขายไฟฟ้ากับ กฟผ. แล้ว 

 SPP รายเดิมที่มีสัญญาประเภท Firm หากประสงค์จะยกเลิกสัญญากับ กฟผ. เพ่ือเสนอ
ขายไฟฟ้าตามระเบียบ VSPP เห็นควรให้ กฟผ. พิจารณายกเว้นการยึดหลักคํ้าประกัน
การปฏิบัติตามสัญญา 

 เห็นชอบให้แก้ไขการกําหนดอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้าสําหรับ SPP ประเภท Non-Firm 
และ VSPP เป็นอายุสัญญา 5 ปี และต่อเน่ืองโดยอัตโนมัติ 

 เน่ืองจากโครงการ SPP ระบบ Cogeneration ได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนเป็นจํานวนมาก และ
ได้ย่ืนข้อเสนอขายไฟฟ้าเกินกว่าท่ีประกาศไว้ ขณะท่ีระบบไฟฟ้าไม่สามารถรองรับได้ทั้งหมด 
กพช. มีมติให้สามารถรับซื้อไฟฟ้าได้มากกว่าที่ประกาศไว้ 500 เมกะวัตต์ และควรให้มีการขยาย



ปริมาณรับซื้อไฟฟ้าเกินกว่าที่ประกาศไว้ ทั้งน้ี ไม่เกิน 4,000 เมกะวัตต์ ตามมติ กพช. เมื่อวันที่ 
26 ธันวาคม 2549 

 1 กุมภาพันธ์ 2551 ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ขึ้นตามพระราชบัญญัติ 
การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ เพ่ือทําหน้าที่กํากับกิจการไฟฟ้าและกิจการก๊าซธรรมชาติ
ภายใต้กรอบนโยบายของรัฐ โดยมีสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (สกพ.) ทําหน้าที่เป็น
สํานักงานเลขานุการของ กกพ.  

 9 มีนาคม 2552 กพช. มีมติเห็นชอบในการประชุมครั้งท่ี 2/2552 (ครั้งท่ี 124) เรื่องข้อเสนอเพ่ือ
ปรับปรุงแนวทางการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน มีสาระสําคัญดังน้ี 

 เห็นชอบให้ยกเลิกเป้าหมายปริมาณพลังไฟฟ้ารับซื้อจาก SPP พลังงานหมุนเวียนเดิม และ
กําหนดเป้าหมายปริมาณพลังไฟฟ้ารับซื้อใหม่สําหรับการรับซื้อจากพลังงานหมุนเวียนตาม
ระเบียบ SPP และ VSPP ท่ีจะให้ Adder ในแต่ละปี ให้สอดคล้องกับเป้าหมายในแผนพัฒนา
พลังงานทดแทน 15 ปี 

 ให้ กฟผ. สามารถรับซื้อไฟฟ้าจาก SPP พลังงานหมุนเวียนได้โดยไม่จํากัดปริมาณ ในกรณีที่
พลังงานหมุนเวียนขอรับ Adder ให้พิจารณาปริมาณการรับซื้อให้สอดคล้องกับแผนแผนพัฒนา
พลังงานทดแทน 15 ปี 

 เห็นควรให้ปรับปรุงอัตราส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าดังน้ี 

เชื้อเพลิง 

ส่วน
เพ่ิมฯ 
เดิม 
(บาท/
kWh) 

ส่วนเพ่ิมฯ 
ใหม่ 
(บาท/
kWh) 

ส่วนเพ่ิม
พิเศษ* 
(บาท/
kWh) 

ระยะเวลา
สนับสนุน เหตุผล 

1. ชีวมวล 
-กําลังผลติติดตั้ง<=1MW 0.3 0.5 1 7 เพ่ิมข้ึนเพื่อส่งเสริมโรงไฟฟ้าระดบัชุมชน 

-กําลังผลติติดตั้ง>1MW 0.3 0.3 1 7   

2. ก๊าซชีวภาพ 

-กําลังผลติติดตั้ง<=1MW 0.3 0.5 1 7 
เพ่ิมข้ึนเพื่อส่งเสริมโครงการขนาดเล็กที่มี
การจัดการด้านส่ิงแวดล้อมในระดบัชุมชน 

-กําลังผลติติดตั้ง>1MW 0.3 0.3 1 7   

3. ขยะ (ไม่ใชข่ยะอันตราย และไม่เป็นขยะที่เป็นอินทรียวัตถุ 
-ระบบหมักหรอืหลมุฝังกลบ 2.5 2.5 1 7   



เชื้อเพลิง 

ส่วน
เพ่ิมฯ 
เดิม 
(บาท/
kWh) 

ส่วนเพ่ิมฯ 
ใหม่ 
(บาท/
kWh) 

ส่วนเพ่ิม
พิเศษ* 
(บาท/
kWh) 

ระยะเวลา
สนับสนุน เหตุผล 

-พลังความร้อน 2.5 3.5 1 7 เพ่ิมข้ึนเพราะมีต้นทุนการคดัแยกขยะสูงกว่า 

4. พลังงานลม 

กําลังผลิตตดิตัง้<=50kW 3.5 4.5 1.5 10 
เพ่ิมข้ึนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีใน
ประเทศ 

กําลังผลิตตดิตัง้>50kW 3.5 3.5 1.5 10   

5. พลังนํ้าขนาดเล็ก 

กําลังผลิตตดิตัง้50 - <200kW 0.4 0.8 1 7 เพ่ิมข้ึนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าและต้นนํ้า
และการพัฒนาเทคโนโลยีในประเทศ กําลังผลิตตดิตัง้>50kW 0.8 1.5 1 7 

6. พลังงานแสงอาทิตย์ 8 8 1.5 10   

หมายเหตุ : * สําหรับ VSPP ที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ในพ้ืนที่ที่มีการผลิตไฟฟ้าจากนํ้ามันดีเซล 

 ทั้งน้ีจากการประมาณการปริมาณพลังไฟฟ้าที่รับซื้อที่จะขอรับ Adder ใหม่ จะมีผลกระทบต่อค่า
ไฟฟ้าผ่านค่า Ft เฉลี่ยทุกประเภทเชื้อเพลิงประมาณ 8 สตางค์ต่อหน่วยภายในปี 2565 

 24 สิงหาคม พ.ศ. 2552 2553 กพช. มีมติในการประชุมคร้ังที่ 5/2552 (ครั้งที่ 127) ดังน้ี 

1. เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าด้วยระบบ Cogeneration 

 มีมติเห็นชอบข้อเสนอแนวทางการกําหนดเป้าหมายและรปูแบบการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าด้วย
ระบบ Cogeneration ดังน้ี 
1. เพ่ือเป็นการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรม 
อาคาร/สถานประกอบการต่างๆ ด้วยการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าและความร้อนหรือความเย็นเพ่ือ
ใช้ในกิจการและเหลอืขายไฟฟ้าให้การไฟฟ้า อันจะช่วยเพ่ิมความม่ันคงในการจัดหาไฟฟ้า จึงเห็น
ควร ดังน้ี 
 1.1 กําหนดเป้าหมายปริมาณพลังไฟฟ้ารับซื้อจาก SPP ระบบ Cogeneration ประเภท
สัญญา Firm ที่ใช้เชื้อเพลิงเชิงพาณิชย์ สําหรับการจัดหาไฟฟ้าช่วงปี 2558 - 2564 ปริมาณ 
2,000 เมกะวัตต์ ทั้งน้ี สําหรับระยะยาวให้กําหนดปริมาณการรับซื้อไฟฟ้าจาก SPP ระบบ 
Cogeneration เป็นร้อยละของความต้องการพลังไฟฟ้าที่เพ่ิมข้ึนในอนาคตไว้ในแผนพัฒนากําลัง
ผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP) ฉบับใหม่ 



 1.2 ผู้ผลิตไฟฟ้าระบบ Cogeneration ขนาดเล็กที่มีการผลิตไฟฟ้าและไอนํ้าหรือความ
เย็น ณ จุดใช้งาน เห็นควรให้รับซื้อไฟฟ้าโดยไม่กําหนดระยะเวลาและปริมาณ 
2. เพ่ือให้การรับซื้อไฟฟ้าเป็นไปตามเป้าหมายในข้อ 1 ให้คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 
กําหนดหลักเกณฑ์ เง่ือนไขการรับซื้อ  

 28 มิถุนายน พ.ศ. 2553 กพช. มีมติในการประชุมคร้ังที่ 2/2553 (คร้ังที่ 131) ดังน้ี 

 เห็นชอบแนวทางการประสานและติดตามการดําเนินการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนให้เป็นไปตามนโยบาย โดยเห็นควรให้แต่งตั้งคณะกรรมการคณะหน่ึง (คณะ
กรรมการฯ) ภายใต้ กพช. โดยมีองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ ในการศึกษา วิเคราะห์ และ
เสนออัตราสนับสนุน ปริมาณการรับซื้อไฟฟ้า กรอบแนวทางการดําเนินงานการส่งเสริมและรับ
ซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน และพิจารณาการรับซื้อไฟฟ้าของการไฟฟ้าทั้ง 3 
แห่ง ตามระเบียบและประกาศที่ กกพ. ให้ความเห็นชอบ ทั้งน้ี เพ่ือให้การส่งเสริมการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียนเป็นไปตามนโยบาย และสอดคล้องกับแผนฯ 15 ปี โดยพิจารณาถึง
ผลกระทบต่อภาระค่าไฟฟ้าของประชาชน ตลอดจนผลกระทบต่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้า
ของประเทศโดยรวม และความพร้อมของระบบส่งไฟฟ้าของ กฟผ.  

 เห็นควรให้หยุดการรับคําร้องขอขายไฟฟ้าจากโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ และมอบให้
คณะกรรมการฯ ที่จะจัดตั้งขึ้นกําหนดแนวทาง และพิจารณาการรับซื้อไฟฟ้าของการไฟฟ้าทั้ง 3 
แห่ง ตามระเบียบและประกาศท่ี กกพ. ให้ความเห็นชอบ รวมทั้ง ให้มีการพิจารณาด้านเทคนิค
ร่วมกันระหว่าง 3 การไฟฟ้าด้วย ทั้งน้ี ให้รับแนวทางที่ได้หารือกับผู้แทนสํานักงานอัยการสูงสุด
ไปประกอบการพิจารณาด้วย 

 เห็นชอบมาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนระบบ Feed-in Tariff 

 25 พฤศจิกายน 2553 กพช. มีมติในการประชุมคร้ังที่ 3/2553 (ครั้งท่ี 132) ดังน้ี 

 ให้ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (VSSP) และผู้ผลิต
ไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) สําหรับอําเภอจะนะ เทพา สะบ้าย้อย และนาทวี ในจังหวัดสงขลาเพ่ิมจาก
เดิม โดยกําหนดส่วนเพ่ิมสําหรับโครงการที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์
เพ่ิมขึ้นอีก 1.50 บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง และพลังงานหมุนเวียนเชื้อเพลิงชีวมวล ก๊าซชีวภาพ พลัง
นํ้าขนาดเล็ก และขยะ เพ่ิมข้ึน 1.00 บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง โดยให้มีผลบังคับใช้กับโครงการที่ยัง
ไม่ได้รับการตอบรับซื้อไฟฟ้าในพื้นที่ 4 อําเภอดังกล่าว และโครงการพลังงานหมุนเวียนที่จะเสนอ
ขายไฟฟ้าในอนาคต 

 30 พฤศจิกายน 2554 กพช. มีมติเห็นชอบในการประชุมครั้งท่ี 6/2553 (คร้ังที่ 139) ดังน้ี 



 เห็นชอบให้ยกเลิกแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี (พ.ศ. 2551 - 2565) และแผนอนุรักษ์
พลังงาน 20 ปี ตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2552 
และวันที่ 27 เมษายน 2554 ตามลําดับ  

 เห็นชอบนโยบายด้านพลังงานของประเทศไทยตามแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี (พ.ศ. 2554 - 
2573) และแผนการพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 25% ใน 10 ปี (พ.ศ. 2555 - 
2564) หรือ Alternative Energy Development Plan : AEDP (2012 – 2021) 

 


