
การรบัซ้ือไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียน
ในรปูแบบการแข่งขนัด้านราคา (FiT Bidding)

วนัท่ี  18 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมเซน็จรูี่ พารค์ กรงุเทพ 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบักิจกำรพลงังำน

เอกสารประกอบการบรรยายในงานสมัมนา
เรื่อง “โครงการพลงังานทดแทน ไทย-เยอรมนั ครัง้ท่ี 2” 



เนือ้หาในการน าเสนอ

2

อัตรารับซือ้ไฟฟ้าแบบ Feed-in Tariff 

เงือ่นไขส าคัญในระเบยีบและหลักเกณฑก์ารรับซือ้ไฟฟ้าแบบ FiT

สถานภาพการรับซือ้ไฟฟ้าเชือ้เพลงิชวีมวล และกา๊ซชวีภาพ

ขัน้ตอนการรับซือ้ – การออกใบอนุญาต (ในระบบ FiT)



อตัรารบัซือ้ไฟฟ้าแบบ Feed-in Tariff

3



อตัราการรบัซ้ือไฟฟ้าแบบ FiT

Feed-in Tariff (FiT) :

มาตรการสง่เสรมิการรับซือ้ไฟฟ้าจากพลังงานหมนุเวยีน เพือ่จูงใจใหผู้ป้ระกอบการเอกชน
เขา้มาลงทนุในธุรกจิโรงไฟฟ้าพลังงานหมนุเวยีน  

อัตรา FiT แบง่ออกเป็น 3 สว่น

1) อตัรารบัซือ้ไฟฟ้าสว่นคงที ่(FiTF) คดิจากตน้ทนุกอ่สรา้งโรงไฟฟ้าและคา่ด าเนนิการและ
บ ารงุรักษา (O&M) ตลอดอายกุารใชง้าน (ใชส้ าหรับพลงังานหมนุเวยีนทกุประเภท)

2) อตัรารบัซือ้ไฟฟ้าสว่นผนัแปร (FiTv) คดิจากตน้ทนุของวตัถดุบิทีใ่ชใ้นการผลติพลงังาน
ไฟฟ้าซึง่เปลีย่นไปตามเวลา (ใชส้ าหรับพลงังานหมนุเวยีนกลุม่พลงังานชวีภาพ)

3) อตัรารบัซือ้ไฟฟ้าในรปูแบบ FiT พเิศษ (FiT Premium) เป็นอตัรารับซือ้ส าหรับ
เทคโนโลยบีางประเภทเพือ่สรา้งแรงจงูใจในการลงทนุ เชน่ ขยะ ชวีมวล และกา๊ซชวีภาพ  
รวมทัง้โครงการในพืน้ทีจั่งหวดัชายแดนภาคใต ้



อตัราการรบัซ้ือไฟฟ้าแบบ FiT

กพช. 15 ธ.ค. 57

เห็นชอบอัตรารับซือ้ไฟฟ้าจากพลังงานหมนุเวยีนในรปูแบบ Feed-in Tariff (FiT) ส าหรับ
การประกาศรับซือ้ไฟฟ้าจากพลังงานหมนุเวยีนปี 2548 เพือ่ใชเ้ป็นราคาเริม่ตน้ในการ

แขง่ขันดา้นราคา โดยท าการคดัเลอืกจากขอ้เสนอโครงการใหมท่ีเ่สนอสว่นลด
สงูสดุของอตัรารับซือ้ไฟฟ้าในรูปแบบ FiT ในสว่นคงที ่(FiTF) กอ่น  

ให ้กกพ. ด าเนนิการประกาศหยดุรับซือ้ไฟฟ้าในรูปแบบ Adder และใหอ้อกระเบยีบรับซือ้
ไฟฟ้าจากโครงการผลติไฟฟ้าจากพลังงานหมนุเวยีนในรปูแบบ FiT และประกาศรับ
ขอ้เสนอขอขายไฟฟ้าภายใตก้ลไกการแขง่ขันดา้นราคา (Competitive Bidding) 



ก าลงัผลติ (MW)

FiT (บาท/หนว่ย) ระยะเวลา
สนบัสนุน 

(ปี)

FiT Premium (บาท/หนว่ย)

FiTF FiTV2560 FiT(1)

ส าหรบั
โครงการกลุม่
เชือ้เพลงิ
ขวีภาพ

(8 ปีแรก)

ส าหรบัโครงการ
ในพืน้ทีจ่งัหวดั
ชายแดนใต้ (2) 

(ตลอดอายุ
โครงการ)

1) ขยะ (การจดัการขยะแบบผสมผสาน)

ก าลงัผลติตดิต ัง้ ≤ 1 MW 3.13 3.21 6.34 20 ปี 0.70 0.50

ก าลงัผลติตดิต ัง้ > 1-3 MW 2.61 3.21 5.82 20 ปี 0.70 0.50

ก าลงัผลติตดิต ัง้ > 3 MW 2.39 2.69 5.08 20 ปี 0.70 0.50

2) ขยะ (หลุมฝงักลบขยะ) 5.60 - 5.60 10 ปี - 0.50

3) ชวีมวล

ก าลงัผลติตดิต ัง้ ≤ 1 MW 3.13 2.21 5.34 20 ปี 0.50 0.50

ก าลงัผลติตดิต ัง้ > 1-3 MW 2.61 2.21 4.82 20 ปี 0.40 0.50

ก าลงัผลติตดิต ัง้ > 3 MW 2.39 1.85 4.24 20 ปี 0.30 0.50

4) กา๊ซชวีภาพ (น า้เสยี/ของเสยี) 3.76 - 3.76 20 ปี 0.50 0.50

5) กา๊ซชวีภาพ (พชืพลงังาน) 2.79 2.55 5.34 20 ปี 0.50 0.50

6) พลงังานน า้

ก าลงัผลติตดิต ัง้ ≤ 200 kW 4.90 - 4.90 20 ปี - 0.50

7) พลงังานลม 6.06 - 6.06 20 ปี - 0.50

หมายเหตุ (1) อัตรา FiT จะใชส้ าหรับโครงการที่จ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบภายในปี 2560 โดยภายหลังจากปี 2560 นั้น อัตรา FiTV จะเพิ่มข ึ้นต่อเนื่องตามอัตรา  
เงนิเฟ้อขัน้พืน้ฐาน (Core Inflation) ส าหรับประเภทเชือ้เพลงิขยะ (การจัดการขยะแบบผสมผสาน),ชวีมวล,กา๊ซชวีภาพ (พชืพลังงาน) เทา่นัน้

(2) โครงการในพืน้ทีจั่งหวัดยะลา ปัตตานี นราธวิาส และ 4 อ าเภอในจังหวัดสงขลา ไดแ้ก ่อ.จะนะ อ.เทพา อ.สะบา้ยอ้ย และ อ.นาทวี

อตัรารบัซ้ือไฟฟ้า  FiT
ตามมติ กพช. เม่ือ 15 ธนัวาคม 2557



ก าลงัผลติ (MW)

FiT (บาท/หนว่ย) ระยะเวลา
สนบัสนุน

(ปี)

FiT Premium (บาท/หนว่ย)

FiTF FiTV2560 FiT(1)

ส าหรบั
โครงการกลุม่
เชือ้เพลงิ
ขวีภาพ

(8 ปีแรก)

ส าหรบั
โครงการใน
พืน้ทีจ่งัหวดั
ชายแดนใต้ (2) 

(ตลอดอายุ
โครงการ)

1) โรงไฟฟ้าทีต่อ่ยอดจากเตาเผาขยะอุตสาหกรรมเดมิทีม่อียูก่อ่นวนัที่ 16 ก.พ.58

VSPP ทกุขนาด 2.39 2.69 5.08 20 ปี 0.70 0.50

2) โรงไฟฟ้าใหม่

VSPP ทกุขนาด 3.39 2.69 6.08 20 ปี 0.70 0.50

3) โรงไฟฟ้าใหมท่ีใ่ชเ้ทคโนโลยพีลาสมา่(3)

VSPP ทกุขนาด 3.39 2.69 6.08 20 ปี 1.70 0.50

หมายเหตุ (1) อตัรา FiTV จะเพิม่ขึน้ตอ่เน่ืองตามอตัราเงนิเฟ้อขัน้พืน้ฐาน (Core Inflation)
(2) โครงการในพืน้ทีจ่ังหวดัยะลา ปัตตานี นราธวิาส และ 4 อ าเภอในจังหวดัสงขลา ไดแ้ก ่อ.จะนะ อ.เทพา อ.สะบา้ยอ้ย และ อ.นาทวี
(3) โรงไฟฟ้าขยะอตุสาหกรรมทีไ่ดร้ับการสนับสนุนอตัรารับซือ้ไฟฟ้าพเิศษดงักลา่ว สามารถน ากากขยะอตุสาหกรรมทัง้ทีเ่ป็นอนัตรายและไม่เป็น

อนัตราย มาใชเ้ป็นเชือ้เพลงิในการผลติไฟฟ้าได ้

ทัง้น้ี ขยะอตุสาหกรรมทีไ่ดร้ับการสนับสนุนอตัรารับซือ้ไฟฟ้าจะตอ้งไม่เป็นขยะอตุสาหกรรมทีเ่ป็นอนิทรยีวตัถุ ไดแ้ก ่ของเสยีจากกระบวนการผลติ
ในอตุสาหกรรมทีม่อีงคป์ระกอบทัง้หมดเป็นสารอนิทรยี ์ทีส่ามารถย่อยสลายโดยกระบวนการย่อยสลายทางชวีภาพ (Bio-degradable process)

อตัรารบัซ้ือไฟฟ้าพิเศษจากขยะอตุสาหกรรมแบบ  FiT
ตามมติ กพช. เม่ือ 16 กมุภาพนัธ์ 2558

กพช. 21 ธ.ค. 59 ปรับปรุงล าดบัความส าคญัการรับซือ้ (1) ขยะ (ชมุชน+อตุสาหกรรม) (2) พลงังานน ้าขนาดเล็ก (3) กา๊ซชวีภาพจากน ้า
เสยี/ของเสยี (4) ชวีมวล (5) กา๊ซชวีภาพจากพชืพลงังาน (6) แสงอาทติย ์(7) ลม  (8) ความรอ้นใตพ้ภิพ  ทัง้น้ีขยะ
และน ้าขนาดเล็ก ใหร้ับซือ้แบบ FiT โดยไม่ตอ้งแขง่ขนัดา้นราคา



เง ือ่นไขส าคญัในระเบยีบรบัซือ้ไฟฟ้า แบบ FiT
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ระเบยีบ

หา้มเปลีย่นผูถ้อืหุน้
นอ้ยกวา่ครึง่หนึง่ และ
จ านวนหุน้นอ้ยกวา่ 51%
จนกวา่ COD ไปแลว้ 3 ปี

การโอนสทิธติาม
หลกัเกณฑข์องการไฟฟ้า

ที ่กกพ. เห็นชอบ

ปฏบิตัติามมาตรฐาน
ความปลอดภัยและเชือ่มโยง

ตามขอ้ก าหนด
ของการไฟฟ้า

บทลงโทษ
หากน าไฟฟ้าจาก
แหลง่อืน่มาขาย 

กกพ. วนิจิฉัยหาขอ้ยตุิ
ปัญหาการปฏบิตัติาม
ระเบยีบ/สญัญาซือ้ขาย

ไฟฟ้า

 สญัญาสิน้สดุลง

 ด าเนนิคดตีามกฎหมาย

 ปรับ 500,000 บาท/MW

เงือ่นไขส ำคญัในระเบยีบกำรรบัซ้ือไฟฟ้ำ (แบบ FiT)
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หลกัเกณฑร์บัซือ้ไฟฟ้าแบบ FiT Bidding 
(ระยะที ่1 : ในพืน้ทีช่ายแดนภาคใต)้ 

ชวีมวล/กา๊ซชวีภาพ (น า้เสยี/ของเสยี)

 รับซือ้ตามเป้าหมายรับซือ้แตล่ะประเภทเชือ้เพลงิ ก าหนด SCOD ภายในปี 2561
 รับซือ้ตามล าดับความส าคัญตามที ่กพช. ก าหนด (1) ก๊าซชวีภาพน ้าเสยี/ของเสยี (2) ชวีมวล
 ผูย้ืน่ขอ้เสนอ

- ยืน่ขอ้เสนอซองเทคนคิ และซองราคา
- ระบอุัตราสว่นลด (%) ในซองราคา

 โครงการทีผ่า่นการประเมนิดา้นเทคนคิ จงึจะไดร้ับการพจิารณาดา้นราคา
 การพจิารณาดา้นเทคนคิ

- ความครบถว้นสมบรูณ์ของเอกสาร
- Feeder ทีจ่ะเชือ่มตอ่อยูใ่นประกาศรับซือ้ไฟฟ้า
- ความพรอ้มดา้นเชือ้เพลงิ: แหลง่ทีม่า ความเพยีงพอ สญัญาจะซือ้จะขายเชือ้เพลงิไมน่อ้ยกวา่ 3 ปี 
- ความพรอ้มดา้นทีด่นิ: โฉนดทีด่นิหรอืเอกสารสทิธิ
- ความพรอ้มดา้นเทคโนโลย:ี Single Line Diagram
- ความพรอ้มของแหลง่เงนิลงทนุโครงการ: ทนุจดทะเบยีนไมต่ ่ากวา่ 2 ลา้นบาท/MW หนังสอืจาก
สถาบันการเงนิแสดงเจตจ านงใหก้ารสนับสนุน 

 การพจิารณาดา้นราคา เรยีงล าดับราคาตามอัตราสว่นลด โดยค านงึถงึศักยภาพระบบไฟฟ้า 

หลกัเกณฑส์ าคญัในการพจิารณารบัซือ้/คดัเลอืก

 ไมเ่คยไดร้ับการสนับสนุนจากภาครัฐ เชน่ กองทนุเพือ่สง่เสรมิการอนุรักษ์พลังงาน, Adder, เงนิอดุหนุนอืน่ๆ  

 ไมเ่คยมสีญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากับ กฟภ. หรอื กฟผ. 

 ไมเ่ป็นโครงการทีพ่ัฒนามาจากการปรับปรงุ เปลีย่นแปลง หรอืเพิม่เตมิจากโครงการโรงงานผลติไฟฟ้าเดมิที่
ไดด้ าเนนิการไปแลว้ ไมว่า่จะเป็นโครงการทีเ่คยมสีญัญาซือ้ขายกับ กฟภ. หรอื กฟผ. แลว้หรอืไมก็่ตาม

คณุสมบตัขิองโครงการทีย่ ืน่
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หลกัเกณฑร์บัซือ้ไฟฟ้าแบบ  FiT Bidding 
(ระยะที ่1 : ในพืน้ทีช่ายแดนภาคใต)้ 

 ลงนามกับการไฟฟ้าภายใน 120 วนั นับถัดจากวนัที ่กกพ. ประกาศรายชือ่ หากไมม่กีารลงนามใหถ้อืวา่
ขอ้เสนอขอขายไฟฟ้าเป็นอันยกเลกิ

 เงือ่นไขส าคัญประกอบการลงนามในสญัญา 

 มคีวามพรอ้มของโครงการ 4 ดา้น ดังนี้

- ทีด่นิ: มเีอกสารสทิธ ิหรอืหนังสอืการยนิยอมใชท้ีด่นิอยา่งชดัเจนจากบคุคลหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง

- แหลง่เงนิทนุ: มหีนังสอืสนับสนุนทางการเงนิ 

- เทคโนโลย:ี มกีารจัดหาเทคโนโลยี

- ใบอนุญาต: ไดร้ับใบอนุญาต หรอือยูร่ะหวา่งด าเนนิการตามขัน้ตอนทีเ่กีย่วขอ้งกับการขอใบอนุญาต
ตามทีก่ฎหมายก าหนดอยา่งชดัเจน

ขอ้ตกลงยนิยอมการช าระคา่ใชจ้า่ยการปรับปรงุระบบ (ถา้ม)ี

วางหลักค ้าประกันสญัญาใหก้ับการไฟฟ้า (จะไดร้ับคนืเมือ่จา่ยไฟฟ้าเขา้ระบบไดต้ามสญัญา)

การลงนามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า

 ตอ้งจา่ยไฟฟ้าเขา้ระบบ (COD) ตาม SCOD ทีก่ าหนดไวใ้นสญัญา 

 หากประสงคจ์ะขยายวนั SCOD ใหแ้จง้การไฟฟ้าพจิารณาขยายได ้แตต่อ้งขยายไปไมเ่กนิภายในปี 2561

 หากไมส่ามารถ COD ไดต้าม SCOD ใหก้ารไฟฟ้าคดิคา่ปรับวนัละ 1.11%

 หากไมส่ามารถ COD ไดภ้ายในปี 2561 ใหถ้อืวา่สญัญาสิน้สดุลง

การจา่ยไฟฟ้าเขา้ระบบ

ชวีมวล/กา๊ซชวีภาพ (น า้เสยี/ของเสยี)



ข ัน้ตอนการรบัซือ้ไฟฟ้าและการออกใบอนญุาต

12



13

ขัน้ตอน : กำรรบัซ้ือไฟฟ้ำ - กำรออกใบอนุญำต
(ในระบบ FIT)

(ร่าง)ระเบียบและ
ประกาศรบัซ้ือ

SPP/VSPP ยื่นค า
ขอขายไฟฟ้ากบั 

กกพ.

กกพ.พิจารณา
ตอบรบัซ้ือ

SPP/VSPP ลงนาม 
PPA กบัการไฟฟ้า

SPP/VSPP ยื่นขอ
ใบอนุญาตกบั 

กกพ.

SPP/VSPP 
ด าเนินการ

ก่อสร้างโรงไฟฟ้า

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

SPP/VSPP ยื่นขอ
เช่ือมโยงระบบกบั

การไฟฟ้า

SPP/VSPP แจ้งขอ
เร่ิมประกอบการ

กบั กกพ.

SPP/VSPP เร่ิมซ้ือ
ขายไฟฟ้าได้

กกพ.ขอความเหน็
หน่วยงาน
ให้ความเหน็

กกพ.พิจารณาอนุญาต

กก
พ.
พิจ

าร
ณ
าค

ณุ
สม

บตัิ
ตา

มเ
งื่อ

นไ
ขก

าร
รบั

ซื้อ

รบัฟังความคิดเหน็
กกพ.ออกระเบียบ
และประกาศรบัซ้ือ
พร้อมระบสุายส่ง



สถานภาพการรบัซือ้ไฟฟ้า
จากเชือ้เพลงิชวีมวลและกา๊ซชวีภาพ
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ภาพรวมการรบัซ้ือพลงังานหมนุเวียน
ตามแผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก (AEDP) 2579

หมายเหต:ุ * ก าลังผลติตดิตัง้
** ไมร่วมพลังน ้าขนาดใหญ่

เป้าหมายการรบัซือ้ไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีน

เป้าหมายรบัซือ้ 
AEDP 

16,778 MW**

สถานภาพการรบัซือ้ฯ ณ ส.ค.59

ทีม่า: ส านักงาน กกพ. (ณ ส.ค. 59)

ประเภทพลงังาน
เป้าหมายรวม

(MW)*

พลังงานขยะ
- ขยะชมุชน 500 MW
- ขยะอตุสาหกรรม 50 MW

550

ชวีมวล 5,570

กา๊ซชวีภาพ
- น ้าเสยี/ของเสยี 600 MW
- พชืพลงังาน 680 MW

1,280

พลังงานน ้า (ขนาดเล็ก) 376

พลังงานลม 3,002

พลังงานแสงอาทติย์
- Ground Mount
- Rooftop

6,000
หมายเหต:ุ ** ไมร่วมพลังน ้าขนาดใหญ่

และพลังงานหมนุเวยีนอืน่ๆ

เป้าหมายรบัซือ้ 
AEDP 

16,778 MW**

รบัซือ้แลว้
9,058 MW

คงเหลอื
7,720 MW
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499 MW (59 ราย)

PPA

2,780 MW (173 ราย)

COD
334 MW (11 ราย)

ตอบรบั

รวม 3,613 MW
(เป้าหมาย 5,570 MW)

ขอ้มลู ณ เดอืน ส.ค. 59

สถานภาพการรบัซ้ือไฟฟ้า  Biomass
ตามแผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก (AEDP) 2579
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81 MW (45 ราย)

PPA

328 MW (144 ราย)

COD
2 MW (1 ราย)

ตอบรบั

รวม 411 MW
(เป้าหมาย 1,280 MW)

ขอ้มลู ณ เดอืน ส.ค. 59

สถานภาพการรบัซ้ือไฟฟ้า  Biogas
ตามแผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก (AEDP) 2579



18

ขอบคณุครบั

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบักจิกำรพลงังำน
319 อำคำรจตัุรสัจำมจุร ี ช ัน้ 19-20 ถนนพญำไท  แขวงปทุมวนั  เขตปทุมวนั  

กรุงเทพฯ 10330

โทรศพัท:์ +66 2207 3599   Website: www.erc.or.th


