
การรับซือ้ไฟฟ้าจากผู้ผลติไฟฟ้าขนาดเล็ก (Small Power Produce; SPP) 

 คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติ เม่ือ17 มีนาคม 2535 สนบัสนนุการรับซือ้ไฟฟ้าจาก  SPP ท่ีผลิตไฟฟ้าโดย

ใช้เชือ้เพลิงจากพลังงานนอกรูปแบบ กาก หรือเศษวัสดุเหลือใช้ และการผลิตไฟฟ้าและไอนํา้ร่วมกัน 

(Cogeneration) โดยกําหนดให้มีการใช้ไอนํา้ไม่น้อยกว่า 10 % และกําหนดประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าไม่

น้อยกว่า 45 % เพื่อสง่เสริมให้มีการใช้พลงังานนอกรูปแบบและพลงังานพลอยได้ในประเทศให้เกิดประโยชน์

มากย่ิงขึน้ ในขณะเดียวกนัเป็นการสง่เสริมการผลิตไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนีย้งัช่วยแบง่เบาภาระ

การลงทนุของภาครัฐในระบบการผลติและจําหน่ายไฟฟ้าด้วย  

 ในปี 2540 เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ทําให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าลดตํ่าลง และกําลังการผลิตสํารอง 

(Reserve Margin) ของระบบอยู่ในระดบัสงู จึงต้องยุติการรับซือ้ไฟฟ้าจาก SPP ระบบ Cogeneration 

เชือ้เพลิงพาณิชย์ ประเภทสญัญา Firm แต่การผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวียนยงัคงมีการรับซือ้ไฟฟ้าจาก 

SPP ท่ีใช้พลงังานนอกรูปแบบ กาก เศษวสัดเุหลือใช้เป็นเชือ้เพลิง และโครงการ SPP ประเภท Non-Firm โดย

ไม่มีกําหนดระยะเวลาและปริมาณในการย่ืนข้อเสนอซือ้ขายไฟฟ้าขึน้อยู่กบัขีดความสามารถของระบบสง่และ

ระบบจําหน่ายของ กฟผ. ท่ีสามารถรองรับได้ โดยมีอายขุองสญัญา 5 ปี และต่อเน่ือง ตามมติ ครม. เมื่อวนัท่ี 

11 ส.ค. 2540 เน่ืองจากพลงังานหมนุเวียนมีประโยชน์ตอ่ประเทศโดยรวม 

 ตอ่มา กพช. ได้มีมติเม่ือวนัที่ 26 ธนัวาคม 2549 เห็นชอบให้ กฟผ. เปิดการรับซือ้ไฟฟ้าจาก SPP ทกุ

ประเภทเชือ้เพลิงตามท่ีกําหนดในระเบียบการรับซือ้ไฟฟ้า โดยให้ขยายปริมาณการรับซือ้ไฟฟ้าจากเดิม 3,200 

เมกะวตัต์ เป็น 4,000 เมกะวตัต์  ตอ่มาการไฟฟ้าทัง้ 3 แห่ง ได้ออกประกาศระเบียบการรับซือ้ไฟฟ้าจากผู้ผลิต 

ไฟฟ้ารายเล็กฉบับ พ.ศ. 2550 ซึ่ง ได้รับความเห็นชอบจาก กพช. เม่ือวันท่ี 9 เมษายน 2550 โดยกําหนด

ปริมาณพลงัไฟฟ้ารับซือ้เกินกว่า 10 เมกะวตัต์ แต่ไม่เกิน 90 เมกะวตัต์ ประกอบด้วย (1) ระเบียบการรับซือ้

ไฟฟ้าจาก SPP ประเภทสญัญา Firm สําหรับการผลิตไฟฟ้าด้วยระบบ Cogeneration (2) ระเบียบการรับซือ้

ไฟฟ้าจาก SPP ประเภทสญัญาFirm สําหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวียน และ (3) ระเบียบการรับซือ้

ไฟฟ้าจาก SPP ประเภทสญัญา Non-Firm  

1) การดาํเนินการรับซือ้ไฟฟ้าจาก SPP ระบบ Cogeneration  



 เมื่อวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2549 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบตามมติ กพช. เม่ือวันท่ี 6 

พฤศจิกายน 2549 ในการกําหนดมาตรการในการจดัหาพลงังาน โดยสง่เสริมให้มีการใช้พลงังานอยา่งประหยดั

และมีประสิทธิภาพ ด้วยการสนับสนุนให้มีการรับซือ้ไฟฟ้าจาก SPP ในระบบ Cogeneration ในปริมาณท่ี

เหมาะสมผา่นระเบียบการรับซือ้ไฟฟ้าจาก SPP  

 เพื่อให้การดําเนินการดงักลา่วเป็นไปตามนโยบาย ครม. ได้มีมติเม่ือวนัท่ี 16 มกราคม 2550 เห็นชอบ

ตามมติ กพช. เม่ือวนัท่ี 26 ธันวาคม 2549 เห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดรับซือ้

ไฟฟ้าจาก SPP ทกุประเภทเชือ้เพลงิ ตามท่ีกําหนดในระเบียบการรับซือ้ไฟฟ้า และให้ขยายการรับซือ้ไฟฟ้าจาก

เดิม 3,200 เมกะวตัต์ เป็น 4,000 เมกะวตัต์ โดยสามารถนําไฟฟ้าท่ีผลิตได้จําหน่ายให้การไฟฟ้า และลกูค้า

อตุสาหกรรมในบริเวณใกล้เคียง  

 กพช. ในการประชมุเม่ือวนัท่ี 24 สงิหาคม 2552 ได้กําหนดเป้าหมายปริมาณพลงัไฟฟ้ารับซือ้จาก SPP 

ระบบ Cogeneration ประเภทสญัญา Firm ท่ีใช้เชือ้เพลิงเชิงพาณิชย์ มีอายสุญัญาซือ้ขายไฟฟ้า 20-25 ปี 

สําหรับการจดัหาไฟฟ้าช่วงปี 2558-2564 ปริมาณ 2,000 เมกะวตัต์ ทัง้นี ้ในการพิจารณารับซือ้ไฟฟ้าในแตล่ะ

ปีสามารถกําหนดปริมาณพลงัไฟฟ้ารับซือ้ให้สอดคล้องกบัสภาพเศรษฐกิจ ความต้องการใช้ไฟฟ้าและไอนํา้ 

และความพร้อมในการจัดหาก๊าซธรรมชาติในขณะนัน้ได้ ต่อมา เม่ือวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2553 กพช. ได้

พิจารณาการปรับแผนงานโครงการโรงไฟฟ้าในระยะสัน้เพ่ือรองรับความต้องการไฟฟ้าท่ีเพิ่มขึน้ โดยท่ีประชมุมี

มติให้ขยายการรับซือ้ไฟฟ้าจาก SPP ระบบ Cogeneration เพ่ิมเติมอีกประมาณ 1,500 เมกะวตัต์ โดย

พิจารณารับซือ้ไฟฟ้าจากบญัชีรายช่ือเสนอขายไฟฟ้า SPP ระบบ Cogeneration ประเภทสญัญา Firm ปี 

2553 ท่ีคณะกรรมการกํากบักิจการพลงังาน (กกพ.) ดําเนินการอยู่ตามมติ กพช. เม่ือวนัท่ี 24 สงิหาคม 2552 

2) การดาํเนินการรับซือ้ไฟฟ้าจาก SPP ประเภทพลังงานหมุนเวียน (Renewable energy)  

 คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเม่ือวนัท่ี 17 มีนาคม 2535 เห็นชอบร่างระเบียบการรับซือ้ไฟฟ้าจากผู้ผลิตราย

เล็ก โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สามารถรับซือ้ไฟฟ้าจากผู้ผลิตรายเล็กซึ่ง

ผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลงังานนอกรูปแบบ กากหรือเศษวสัดเุหลือใช้เป็นเชือ้เพลิง และการผลิตไฟฟ้าด้วยระบบ 

Cogeneration 



 กฟผ. ได้ประกาศรับซือ้ไฟฟ้าจากผู้ผลิตรายเล็กรอบท่ี 1 ลงวนัท่ี 30 มีนาคม 2535 จํานวน 300 เมกะ

วตัต์ ให้ผู้สนใจย่ืนข้อเสนอตอ่ กฟผ. ภายในวนัท่ี 31 ตลุาคม 2535 ตอ่มาปรากฏว่ามีผู้ผลิตรายเลก็ย่ืนข้อเสนอ

ขายไฟฟ้าเกินกว่าปริมาณท่ีประกาศรับซือ้เป็นจํานวนมาก ประกอบกับความต้องการไฟฟ้าได้เพิ่มสูงขึน้

มากกว่าท่ีคาดการณ์ไว้ คณะรัฐมนตรี จึงได้มีมติเม่ือวันที่ 28 พฤศจิกายน 2538 เห็นชอบตามมติ

คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ ให้ขยายปริมาณรับซือ้ไฟฟ้าจากผู้ผลิตรายเล็ก จาก 300 เมกะวตัต์ 

เป็น 1,444 เมกะวัตต์ และต่อมา ได้มีมติเม่ือวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2539 ให้ขยายปริมาณการรับซือ้ไฟฟ้าจาก 

1,444 เมกะวตัต์ เป็น 3,200 เมกะวตัต์ สําหรับการรับซือ้ไฟฟ้าในช่วงปี 2539-2543 และให้มีการรับซือ้ไฟฟ้า

จากผู้ผลิตรายเล็ก ท่ีผลิตไฟฟ้าจากพลงังานนอกรูปแบบ (พลงังานแสงอาทิตย์ ก๊าซชีวภาพ ชีวมวล ขยะ พลงั

นํา้ และพลงัลม)  กาก หรือเศษวสัดเุหลอื โดยไมกํ่าหนดปริมาณในการรับซือ้ไฟฟ้า 

  คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ (สพช.) ในการประชมุครัง้ท่ี 7/2539 (ครัง้ท่ี 61) เม่ือวนัท่ี 29 

พฤศจิกายน 2539 ได้มีมติเห็นชอบในหลักการให้ผู้ ผลิตไฟฟ้ารายเล็กท่ีอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหรือเขต

อตุสาหกรรมท่ีดําเนินการโดยเอกชน สามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบของการไฟฟ้าแทนการก่อสร้างสายจําหน่าย

หรือสายป้อนของตนเอง โดยเปิดโอกาสให้เอกชนสามารถใช้บริการสายป้อนของการไฟฟ้าได้ ซึ่งจะแก้ไข

ปัญหาการลงทนุซํา้ซ้อนกบัการไฟฟ้าฝ่ายจําหน่าย และการไฟฟ้าก็จะได้ใช้ประโยชน์จากสายป้อนท่ีตนเองได้

สร้างไว้แล้ว สว่นการซือ้ขายไฟฟ้าภายในนิคมอตุสาหกรรมหรือเขตอตุสาหกรรมท่ีดําเนินการโดยเอกชน ให้เป็น

การเจรจาตกลงระหว่าง ผู้ ผลิตไฟฟ้ากับผู้ ใช้ไฟฟ้าได้โดยตรงเช่นในปัจจุบันต่อไป นอกจากนี ้เห็นชอบให้

คณะอนกุรรมการการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า จดัทําการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า โดยคํานงึถึงการ

ผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าของผู้ผลิตรายเล็ก ทัง้ในการจําหน่ายเข้าระบบตามระเบียบการรับซือ้ไฟฟ้าจากผู้ผลิต

รายเลก็และการจําหน่ายให้ลกูค้าตรง เพื่อให้การไฟฟ้าทัง้ 3 แหง่ นําข้อมลูไปใช้ในการวางแผนการลงทนุอย่าง

เหมาะสมตอ่ไป 

  

 


