
สถานภาพผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) ประเภทสัญญา Firm ระบบ Cogeneration
(ณ  วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2561)

ก าลังผลิตติดต้ัง ปริมาณพลังไฟฟ้า ประเภทสัญญา อายุสัญญา วันก าหนดเร่ิมต้น วันเร่ิมต้นซ้ือขายไฟฟ้า

ท่ี บริษัท สถานท่ีต้ังโรงไฟฟ้า ประเภทโรงไฟฟ้า ประเภทเช้ือเพลิง ตามสัญญา ซ้ือขายไฟฟ้า

( เมกะวัตต์ ) ( เมกะวัตต์ ) ( ปี ) ( SCOD ) ( COD ) 

1 บริษัท  โกลว์ พลังงาน จ ากัด  (มหาชน)  (โครงการ 1)  อ.เมือง  จ.ระยอง พลังความร้อนร่วม ก๊าซธรรมชาติ 150.000 90.000 Firm 21 01/04/2539
2 บริษัท  โกลว์ พลังงาน จ ากัด  (มหาชน)  (โครงการ 2)  อ.เมือง จ.ระยอง พลังความร้อนร่วม ก๊าซธรรมชาติ 150.000 90.000 Firm 21 01/10/2539
3 บริษัท  ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จ ากัด (มหาชน) อ.เมือง จ.ระยอง พลังความร้อน ถ่านหิน 55.000 9.500 Firm 21 01/02/2540
4 บริษัท  พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด  (มหาชน) (โครงการ 1) อ.เมือง จ.ระยอง พลังความร้อนร่วม ก๊าซธรรมชาติ,Off Gas 171.100 32.000 Firm 21 01/04/2540
5 บริษัท  โกลว์ เอสพีพี 1 จ ากัด  (โครงการ 1)  อ.เมือง จ.ระยอง พลังความร้อนร่วม ก๊าซธรรมชาติ 67.680 55.000 Firm 23 03/02/2541
6 บริษัท  ไทยออยล์  เพาเวอร์  จ ากัด อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี พลังความร้อนร่วม ก๊าซธรรมชาติ 138.880 41.000 Firm 25 01/04/2541
7 กรมการพลังงานทหาร อ.ฝาง  จ.เชียงใหม่ พลังงานร่วมดีเซล  น้ ามันเตา 10.400 4.500 Firm 21 26/06/2541
8 บริษัท  กัลฟ์  โคเจนเนอเรช่ัน  จ ากัด อ.เมือง  จ.สระบุรี พลังความร้อนร่วม ก๊าซธรรมชาติ 111.000 90.000 Firm 21 03/09/2541
9 บริษัท  อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1  จ ากัด อ.เมือง จ.ชลบุรี พลังความร้อนร่วม ก๊าซธรรมชาติ 168.000 90.000 Firm 21 17/09/2541
10 บริษัท  โกลว์ เอสพีพี 1 จ ากัด  (โครงการ 2)  อ.เมือง จ.ระยอง พลังความร้อนร่วม ก๊าซธรรมชาติ 66.345 55.000 Firm 23 18/09/2541
11 บริษัท  บางกอก  โคเจนเนอเรช่ัน  จ ากัด อ.เมือง จ.ระยอง พลังความร้อนร่วม ก๊าซธรรมชาติ 115.300 90.000 Firm 21 04/02/2542
12 บริษัท  เนช่ันแนล  เพาเวอร์  ซัพพลาย  จ ากัด (มหาชน) (โครงการ 1) อ.ศรีมหาโพธิ  จ.ปราจีนบุรี พลังความร้อน ถ่านหิน,  เศษไม้ 164.000 90.000 Firm 25 12/03/2542
13 บริษัท  โกลว์ เอสพีพี 2 จ ากัด  (โครงการ 1)  อ.เมือง จ.ระยอง กังหันก๊าซ ก๊าซธรรมชาติ 70.000 60.000 Firm 25 29/03/2542
14 บริษัท  สหโคเจน  (ชลบุรี)  จ ากัด (มหาชน) อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี พลังความร้อนร่วม ก๊าซธรรมชาติ 139.000 90.000 Firm 25 19/04/2542
15 บริษัท  โกลว์ เอสพีพี 2 จ ากัด  (โครงการ 2)  อ.เมือง จ.ระยอง กังหันก๊าซ ก๊าซธรรมชาติ 70.000 60.000 Firm 25 26/04/2542
16 บริษัท  โรจนะเพาเวอร์  จ ากัด  (โครงการ 1) อ.อุทัย  จ.อยุธยา พลังความร้อนร่วม ก๊าซธรรมชาติ 131.500 90.000 Firm 25 26/05/2542
17 บริษัท  เนช่ันแนล  เพาเวอร์  ซัพพลาย  จ ากัด (มหาชน) (โครงการ 2) อ.ศรีมหาโพธิ  จ.ปราจีนบุรี พลังความร้อน ถ่านหิน,  เศษไม้ 164.000 90.000 Firm 25 12/07/2542
18 บริษัท สมุทรปราการ โคเจนเนอเรช่ัน จ ากัด อ.เมือง  จ.สมุทรปราการ พลังความร้อนร่วม ก๊าซธรรมชาติ 128.000 90.000 Firm 21 23/08/2542
19 บริษัท  โกลว์ เอสพีพี 3 จ ากัด   (โครงการ 1)  อ.เมือง จ.ระยอง พลังความร้อน ถ่านหิน 160.000 90.000 Firm 25 01/09/2542
20 บริษัท  โกลว์ เอสพีพี 3 จ ากัด   (โครงการ 2)  อ.เมือง จ.ระยอง พลังความร้อน ถ่านหิน 160.000 90.000 Firm 25 20/03/2543
21 บริษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จ ากัด (โครงการ 1) อ.ปลวกแดง  จ.ระยอง พลังความร้อนร่วม ก๊าซธรรมชาติ 120.000 90.000 Firm 25 04/10/2543
22 บริษัท  หนองแค  โคเจนเนอเรช่ัน  จ ากัด อ.หนองแค  จ.สระบุรี พลังความร้อนร่วม ก๊าซธรรมชาติ 131.000 90.000 Firm 21 12/10/2543
23 บริษัท  บี.กริม เพาเวอร์ (แหลมฉบัง) 1 จ ากัด อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี พลังความร้อนร่วม ก๊าซธรรมชาติ 105.000 60.000 Firm 21 16/07/2544
24 บริษัท  อมตะ  บี.กริม เพาเวอร์ 2 จ ากัด อ.เมือง  จ.ชลบุรี พลังความร้อนร่วม ก๊าซธรรมชาติ 108.000 90.000 Firm 21 28/09/2544
25 บริษัท  เอ็กโก  โคเจนเนอเรช่ัน  จ ากัด อ.บ้านค่าย  จ.ระยอง พลังความร้อนร่วม ก๊าซธรรมชาติ 120.000 60.000 Firm 21 28/01/2546
26 บริษัท สยามเพาเวอร์ เจนเนอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) (โครงการ 1) อ.บ้านค่าย  จ.ระยอง พลังความร้อนร่วม ก๊าซธรรมชาติ 168.430 90.000 Firm 25 29/12/2553
27 บริษัท โกลว์ พลังงาน จ ากัด (มหาชน) (โครงการ 3) นิคมฯ มาบตาพุด  จ.ระยอง พลังความร้อนร่วม ก๊าซธรรมชาติ 77.000 74.000 Firm 25 01/06/2555
28 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 3 จ ากัด นิคมฯ อมตะนคร  จ.ชลบุรี พลังความร้อนร่วม ก๊าซธรรมชาติ 165.820 90.000 Firm 25 01/10/2555
29 บริษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จ ากัด  (โครงการ 2) อ.ปลวกแดง  จ.ระยอง พลังความร้อนร่วม ก๊าซธรรมชาติ 101.180 90.000 Firm 25 12/12/2555
30 บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี1 จ ากัด อ.หนองแค  จ.สระบุรี พลังความร้อนร่วม ก๊าซธรรมชาติ 106.200 90.000 Firm 25 05/01/2556
31 บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี2 จ ากัด อ.หนองแค  จ.สระบุรี พลังความร้อนร่วม ก๊าซธรรมชาติ 113.300 90.000 Firm 25 01/02/2556
32 บริษัท กัลฟ์ เจพี ทีแอลซี จ ากัด อ.เมือง  จ.สระบุรี พลังความร้อนร่วม ก๊าซธรรมชาติ 106.200 90.000 Firm 25 01/03/2556
33 บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอ็นเค จ ากัด อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา พลังความร้อนร่วม ก๊าซธรรมชาติ 107.790 90.000 Firm 25 01/04/2556
34 บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จ ากัด อ.บ้านค่าย  จ.ระยอง พลังความร้อนร่วม ก๊าซธรรมชาติ 124.130 90.000 Firm 25 01/05/2556
35 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จ ากัด อ.ปลวกแดง  จ.ระยอง พลังความร้อนร่วม ก๊าซธรรมชาติ 108.740 90.000 Firm 25 21/06/2556
36 บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรช่ัน จ ากัด  นิคมฯ บางปะอิน จ.อยุธยา พลังความร้อนร่วม ก๊าซธรรมชาติ 106.250 90.000 Firm 25 28/06/2556
37 บริษัท กัลฟ์ เจพี ซีอาร์เอ็น จ ากัด อ.สามโคก  จ.ปทุมธานี พลังความร้อนร่วม ก๊าซธรรมชาติ 118.890 90.000 Firm 25 01/07/2556
38 บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเค2 จ ากัด อ.หนองแค  จ.สระบุรี พลังความร้อนร่วม ก๊าซธรรมชาติ 109.100 90.000 Firm 25 01/10/2556
39 บริษัท โรจนะเพาเวอร์ จ ากัด (โครงการ 2) อ.อุทัย  จ.อยุธยา พลังความร้อนร่วม ก๊าซธรรมชาติ 131.460 90.000 Firm 25 18/10/2556

SPP ประเภทสัญญา Firm ระบบ Cogeneration ท่ีเร่ิมต้นซ้ือขายไฟฟ้ากับ กฟผ. แล้ว

ตารางท่ี 3
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สถานภาพผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) ประเภทสัญญา Firm ระบบ Cogeneration
(ณ  วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2561)

ก าลังผลิตติดต้ัง ปริมาณพลังไฟฟ้า ประเภทสัญญา อายุสัญญา วันก าหนดเร่ิมต้น วันเร่ิมต้นซ้ือขายไฟฟ้า

ท่ี บริษัท สถานท่ีต้ังโรงไฟฟ้า ประเภทโรงไฟฟ้า ประเภทเช้ือเพลิง ตามสัญญา ซ้ือขายไฟฟ้า

( เมกะวัตต์ ) ( เมกะวัตต์ ) ( ปี ) ( SCOD ) ( COD ) 

ตารางท่ี 3

40 บริษัท นวนครการไฟฟ้า จ ากัด อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี พลังความร้อนร่วม ก๊าซธรรมชาติ 118.500 90.000 Firm 25 31/10/2556
41 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 1 จ ากัด อ.ปลวกแดง  จ.ระยอง พลังความร้อนร่วม ก๊าซธรรมชาติ 165.820 90.000 Firm 25 01/11/2556
42 บริษัท ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรช่ัน จ ากัด (โครงการ 1) นิคมฯ ราชบุรี จ.ราชบุรี พลังความร้อนร่วม ก๊าซธรรมชาติ 115.280 90.000 Firm 25 01/11/2557
43 บริษัท ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรช่ัน จ ากัด (โครงการ 2) นิคมฯ ราชบุรี จ.ราชบุรี พลังความร้อนร่วม ก๊าซธรรมชาติ 115.280 90.000 Firm 25 01/03/2558
44 บริษัท บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 1 จ ากัด อ.เมือง  จ.ปทุมธานี พลังความร้อนร่วม ก๊าซธรรมชาติ 112.000 90.000 Firm 25 29/04/2558
45 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 4 จ ากัด นิคมฯ อมตะนคร จ.ชลบุรี พลังความร้อนร่วม ก๊าซธรรมชาติ 113.902 90.000 Firm 25 15/11/2558
46 บริษัท บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 2 จ ากัด สวนอุตสาหกรรมบางกะดี พลังความร้อนร่วม ก๊าซธรรมชาติ 113.290 90.000 Firm 25 01/01/2559
47 บริษัท พีพีทีซี จ ากัด นิคมฯ ลาดกระบัง  กรุงเทพฯ พลังความร้อนร่วม ก๊าซธรรมชาติ 113.900 90.000 Firm 25 29/03/2559
48 บริษัท ท็อป เอสพีพี จ ากัด (โครงการ 1) อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี พลังความร้อนร่วม ก๊าซธรรมชาติ 121.730 90.000 Firm 25 01/04/2559
49 บริษัท อ่างทอง เพาเวอร์ จ ากัด อ.ไชโย จ.อ่างทอง พลังความร้อนร่วม ก๊าซธรรมชาติ 105.506 90.000 Firm 25 04/05/2559
50 บริษัท ท็อป เอสพีพี จ ากัด (โครงการ 2) อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี พลังความร้อนร่วม ก๊าซธรรมชาติ 109.740 90.000 Firm 25 01/06/2559
51 บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จ ากัด อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี พลังความร้อนร่วม ก๊าซธรรมชาติ 129.320 90.000 Firm 25 01/06/2559
52 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 5 จ ากัด นิคมฯ อมตะนคร จ.ชลบุรี พลังความร้อนร่วม ก๊าซธรรมชาติ 113.902 90.000 Firm 25 01/06/2559
53 บริษัท บ่อวิน คลีน เอนเนอจี จ ากัด นิคมฯ เหมราชชลบุรี จ.ชลบุรี พลังความร้อนร่วม ก๊าซธรรมชาติ 113.902 90.000 Firm 25 01/11/2559
54 บริษัท เอสเอสยูที จ ากัด (โครงการ 2) นิคมฯ บางปู อ.เมือง จ.สมุทรปราการ พลังความร้อนร่วม ก๊าซธรรมชาติ 136.350 90.000 Firm 25 03/12/2559
55 บริษัท เอสเอสยูที จ ากัด (โครงการ 1) นิคมฯ บางปู อ.เมือง จ.สมุทรปราการ พลังความร้อนร่วม ก๊าซธรรมชาติ 136.350 90.000 Firm 25 29/12/2559
56 บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร เอเชีย จ ากัด อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา พลังความร้อนร่วม ก๊าซธรรมชาติ 114.350 90.000 Firm 25 10/02/2560
57 บริษัท กัลฟ์ วีทีพี จ ากัด นิคมฯ อีสเทิร์น ซีบอร์ด จ.ระยอง พลังความร้อนร่วม ก๊าซธรรมชาติ 140.860 90.000 Firm 25 16/05/2560
58 บริษัท โรจนะเพาเวอร์ จ ากัด (โครงการ 3) สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ.อยุธยา พลังความร้อนร่วม ก๊าซธรรมชาติ 111.450 90.000 Firm 25 20/06/2560
59 บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรช่ัน จ ากัด (โครงการ 2) นิคมฯ บางปะอิน จ.อยุธยา พลังความร้อนร่วม ก๊าซธรรมชาติ 122.830 90.000 Firm 25 29/06/2560
60 บริษัท กัลฟ์ ทีเอส1 จ ากัด นิคมฯ อีสเทิร์น ซีบอร์ด จ.ระยอง พลังความร้อนร่วม ก๊าซธรรมชาติ 123.499 90.000 Firm 25 08/07/2560
61 บริษัท คลองหลวง ยูทิลิต้ี จ ากัด อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี พลังความร้อนร่วม ก๊าซธรรมชาติ 125.490 90.000 Firm 25 20/07/2560
62 บริษัท กัลฟ์ ทีเอส2 จ ากัด นิคมฯ อีสเทิร์น ซีบอร์ด จ.ระยอง พลังความร้อนร่วม ก๊าซธรรมชาติ 123.499 90.000 Firm 25 01/09/2560
63 บริษัท บ้านโป่ง ยูทิลิต้ี จ ากัด (โครงการ 1) อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี พลังความร้อนร่วม ก๊าซธรรมชาติ 135.960 90.000 Firm 25 01/10/2560
64 บริษัท บ้านโป่ง ยูทิลิต้ี จ ากัด (โครงการ 2) อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี พลังความร้อนร่วม ก๊าซธรรมชาติ 135.960 90.000 Firm 25 01/10/2560
65 บริษัท กัลฟ์ ทีเอส3 จ ากัด นิคมฯ เหมราช อีสเทิร์น ซีบอร์ด จ.ระยอง พลังความร้อนร่วม ก๊าซธรรมชาติ 130.200 90.000 Firm 25 01/11/2560
66 บริษัท ไออาร์พีซี คลีน เพาเวอร์ จ ากัด (โครงการ 1) อ.เมือง จ.ระยอง พลังความร้อนร่วม ก๊าซธรรมชาติ 138.500 90.000 Firm 25 07/11/2560
67 บริษัท ไออาร์พีซี คลีน เพาเวอร์ จ ากัด (โครงการ 2) อ.เมือง จ.ระยอง พลังความร้อนร่วม ก๊าซธรรมชาติ 138.500 90.000 Firm 25 15/11/2560
68 บริษัท กัลฟ์ ทีเอส4 จ ากัด นิคมฯ เหมราช อีสเทิร์น ซีบอร์ด จ.ระยอง พลังความร้อนร่วม ก๊าซธรรมชาติ 130.200 90.000 Firm 25 01/01/2561
69 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จ ากัด นิคมฯ อมตะซิต้ี  จ.ระยอง พลังความร้อนร่วม ก๊าซธรรมชาติ 142.100 90.000 Firm 25 01/02/2561

ก าลังผลิตรวม 8,366.865 5,731.000

70 บริษัท สยามเพาเวอร์ โครงการ 2 จ ากัด อ.บ้านค่าย  จ.ระยอง พลังความร้อนร่วม ก๊าซธรรมชาติ 166.530 90.000 Firm 25 01/05/2562
ก าลังผลิตรวม 166.530 90.000

71 บริษัท กัลฟ์ เอ็นซี จ ากัด อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี พลังความร้อนร่วม ก๊าซธรรมชาติ 119.643 90.000 Firm 25 01/03/2561
72 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จ ากัด นิคมฯ อมตะซิต้ี จ.ระยอง พลังความร้อนร่วม ก๊าซธรรมชาติ 113.902 90.000 Firm 25 01/06/2561
73 บริษัท กัลฟ์ บีแอล จ ากัด นิคมฯ บ้านหว้า (ไฮเทค) จ.อยุธยา พลังความร้อนร่วม ก๊าซธรรมชาติ 124.684 90.000 Firm 25 01/09/2561
74 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 5 จ ากัด นิคมฯ อมตะซิต้ี จ.ระยอง พลังความร้อนร่วม ก๊าซธรรมชาติ 113.902 90.000 Firm 25 01/10/2561
75 บริษัท กัลฟ์ บีพี จ ากัด นิคมฯ บ้านหว้า (ไฮเทค) จ.อยุธยา พลังความร้อนร่วม ก๊าซธรรมชาติ 124.957 90.000 Firm 25 01/11/2561
76 บริษัท กัลฟ์ เอ็นแอลแอล2 จ ากัด เขตประกอบอุตสาหกรรมเหมราชระยอง จ.ระยอง พลังความร้อนร่วม ก๊าซธรรมชาติ 122.350 90.000 Firm 25 01/01/2562

SPP ประเภทสัญญา Firm ระบบ Cogeneration ตามระเบียบฯ พ.ศ.2550  ท่ีลงนามสัญญาแล้ว แต่ยังไม่ได้เร่ิมต้นซ้ือขายไฟฟ้ากับ กฟผ.

SPP ประเภทสัญญา Firm ระบบ Cogeneration ตามระเบียบฯ พ.ศ.2553  ท่ีลงนามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าก่อน EIA และสัญญามีผลบังคับใช้แล้ว แต่ยังไม่ได้เร่ิมต้นซ้ือขายไฟฟ้ากับ กฟผ.
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สถานภาพผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) ประเภทสัญญา Firm ระบบ Cogeneration
(ณ  วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2561)

ก าลังผลิตติดต้ัง ปริมาณพลังไฟฟ้า ประเภทสัญญา อายุสัญญา วันก าหนดเร่ิมต้น วันเร่ิมต้นซ้ือขายไฟฟ้า

ท่ี บริษัท สถานท่ีต้ังโรงไฟฟ้า ประเภทโรงไฟฟ้า ประเภทเช้ือเพลิง ตามสัญญา ซ้ือขายไฟฟ้า

( เมกะวัตต์ ) ( เมกะวัตต์ ) ( ปี ) ( SCOD ) ( COD ) 

ตารางท่ี 3

77 บริษัท กัลฟ์ เอ็นพีเอ็ม จ ากัด อ.หนองแค จ.สระบุรี พลังความร้อนร่วม ก๊าซธรรมชาติ 119.643 90.000 Firm 25 01/03/2562
78 บริษัท กัลฟ์ เอ็นอาร์วี1 จ ากัด เขตอุตสาหกรรมสุรนารี จ.นครราชสีมา พลังความร้อนร่วม ก๊าซธรรมชาติ 123.499 90.000 Firm 25 01/05/2562
79 บริษัท เบิกไพร โคเจนเนอเรช่ัน จ ากัด อ.บ้านโป่ง  จ.ราชบุรี พลังความร้อนร่วม ก๊าซธรรมชาติ 111.759 90.000 Firm 25 01/06/2562
80 บริษัท กัลฟ์ เอ็นอาร์วี2 จ ากัด เขตอุตสาหกรรมสุรนารี จ.นครราชสีมา พลังความร้อนร่วม ก๊าซธรรมชาติ 124.957 90.000 Firm 25 01/07/2562

ก าลังผลิตรวม 1,199.296 900.000

81 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (ราชบุรี) 1 จ ากัด นิคมฯ วี.อาร์.เอ็ม จ.ราชบุรี พลังความร้อนร่วม ก๊าซธรรมชาติ 113.902 90.000 Firm 25 01/06/2564
82 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (ราชบุรี) 2 จ ากัด นิคมฯ วี.อาร์.เอ็ม จ.ราชบุรี พลังความร้อนร่วม ก๊าซธรรมชาติ 113.902 90.000 Firm 25 01/10/2564 

ก าลังผลิตรวม 227.804 180.000

ก ำลังผลิตรวมท้ังหมด 9,960.495 6,901.000
หมายเหตุ :* บริษัท พีทีทื โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) (โครงการ 2) สัญญาซ้ือขายไฟฟ้าส้ินสุดในวันท่ี 31 ธ.ค. 61 เน่ืองจากระบบไฟฟ้าสามารถรองรับการรับซ้ือไฟฟ้าจากบริษัทฯ ได้จนถึงปี 2561

SPP ประเภทสัญญา Firm ระบบ Cogeneration ตามระเบียบฯ พ.ศ.2553  ท่ีลงนามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าก่อน EIA และสัญญายังไม่มีผลบังคับใช้ แต่ยังไม่ได้เร่ิมต้นซ้ือขายไฟฟ้ากับ กฟผ.
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สถานภาพผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) ประเภทสัญญา Firm ท่ีใช้พลังงานหมุนเวียน
(ณ  วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2561)

ก าลังผลิตติดต้ัง ปริมาณพลังไฟฟ้า ประเภทสัญญา อายุสัญญา วันก าหนดเร่ิมต้น วันเร่ิมต้นซ้ือขายไฟฟ้า
ท่ี บริษัท สถานท่ีต้ังโรงไฟฟ้า ประเภทโรงไฟฟ้า ประเภทเช้ือเพลิง ตามสัญญา ซ้ือขายไฟฟ้า

( เมกะวัตต์ ) ( เมกะวัตต์ ) ( ปี ) ( SCOD ) ( COD ) 

1 บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จ ากัด อ.พนมสารคาม  จ.ฉะเชิงเทรา โรงไฟฟ้าพลังความร้อน แกลบและเศษไม้ 47.400 41.000 Firm 25 21/04/2542
2 บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 2 จ ากัด อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา โรงไฟฟ้าพลังความร้อน แกลบและเศษไม้ 10.400 8.000 Firm 21 07/05/2542
3 บริษัท  บีเอ็มพี เอ็นเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน) อ.วัดสิงห์  จ.ชัยนาท โรงไฟฟ้าพลังความร้อน แกลบ 6.000 5.000 Firm 25 09/09/2544
4 บริษัท ร้อยเอ็ด กรีน จ ากัด อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด โรงไฟฟ้าพลังความร้อน แกลบ 9.900 8.800 Firm 21 29/05/2546
5 บริษัท  เนช่ันแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จ ากัด อ.ศรีมหาโพธ์ิ จ.ปราจีนบุรี โรงไฟฟ้าพลังความร้อน เปลือกไม้,เศษไม้,Black Liquor 87.200 50.000 Firm 25 05/11/2546
6 บริษัท  เนช่ันแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จ ากัด อ.ศรีมหาโพธ์ิ จ.ปราจีนบุรี โรงไฟฟ้าพลังความร้อน Black Liquor 32.900 25.000 Firm 25 02/12/2546
7 บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ด่านช้าง) จ ากัด (โครงการ 1) อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี โรงไฟฟ้าพลังความร้อน ชานอ้อย เปลือกไม้ แกลบ 48.000 25.000 Firm 21 15/07/2547

บริษัทฯ ขอขายเพ่ิม 2.000 01/07/2548
8 บริษัท มิตรผล ไบโอ เพาเวอร์ จ ากัด  (โครงการ 1) อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ โรงไฟฟ้าพลังความร้อน ชานอ้อย เปลือกไม้ แกลบ 56.900 29.000 Firm 21 06/09/2547
9 บริษัท เอ.ที. ไบโอ พาวเวอร์ จ ากัด (จ.พิจิตร) อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร โรงไฟฟ้าพลังความร้อน แกลบ 22.500 20.000 Firm 25 21/12/2548
10 บริษัท กัลฟ์ ยะลา กรีน จ ากัด อ.เมือง จ.ยะลา โรงไฟฟ้าพลังความร้อน เศษไม้ยางพารา 23.000 20.200 Firm 25 28/11/2549
11 บริษัท โรงไฟฟ้าน้ าตาลขอนแก่น จ ากัด (โครงการ 1) อ.น้ าพอง จ.ขอนแก่น โรงไฟฟ้าพลังความร้อน กากอ้อย และชีวมวลอ่ืนๆ 30.000 20.000 Firm 21 26/12/2549
12 บริษัท มุ่งเจริญกรีนเพาเวอร์ จ ากัด อ.เมือง  จ.สุรินทร์ โรงไฟฟ้าพลังความร้อน แกลบ 9.900 8.000 Firm 21 23/01/2550
13 บริษัท สุราษฎร์ธานี กรีน เอ็นเนอร์ย่ี จ ากัด อ.พุนพิน  จ.สุราษฎร์ธานี โรงไฟฟ้าพลังความร้อน ทะลายปาล์ม ใยปาล์ม กะลาปาล์ม 9.900 8.800 Firm 25 13/09/2550
14 บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ด่านช้าง) จ ากัด (โครงการ 2)  อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี โรงไฟฟ้าพลังความร้อน กากอ้อย 11.400 10.000 Firm 25 13/11/2552

บริษัทฯ ขอขายเพ่ิม 0.800 01/09/2555
15 บริษัท มิตรผล ไบโอ เพาเวอร์ จ ากัด  (โครงการ 2) อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ โรงไฟฟ้าพลังความร้อน กากอ้อย 11.400 10.000 Firm 25 13/11/2552
16 บริษัท มุ่งเจริญ ไบโอแมส จ ากัด อ.เมือง  จ.สุรินทร์ โรงไฟฟ้าพลังความร้อน แกลบ เศษไม้ เปลือกไม้สับ 17.000 15.500 Firm 25 05/09/2555
17 บริษัท ผลิตไฟฟ้าครบุรี จ ากัด อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา โรงไฟฟ้าพลังความร้อน กากอ้อย 35.000 22.000 Firm 25 02/01/2558

ก าลังผลิตรวม 468.800 329.100
SPP ประเภทสัญญา Firm พลังงานหมุนเวียน ท่ีลงนามสัญญาแล้ว แต่ยังไม่ได้เร่ิมต้นซ้ือขายไฟฟ้ากับ กฟผ.

18 บริษัท บัวใหญ่ ไบโอ เพาเวอร์ จ ากัด อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา โรงไฟฟ้าพลังความร้อน แกลบ เปลือกไม้ เศษไม้สับ 55.000 25.000 Firm 25 01/10/2562
ก าลังผลิตรวม 55.000 25.000

SPP ประเภทสัญญา Firm พลังงานหมุนเวียน ในแบบ SPP Hybrid Firm ท่ีผ่านการพิจารณาคัดเลือกจาก กกพ. และอยู่ระหว่างรอลงนามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากับ กฟผ.
19 บริษัท อุตสาหกรรมโคราช จ ากัด อ.พิมาย จ.นครราชสีมา โรงไฟฟ้าพลังความร้อน ชีวมวล 22.000 13.840 Firm 20 10/03/2563
20 บริษัท ไฟฟ้าสุรินทร์ จ ากัด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ โรงไฟฟ้าพลังความร้อน ชีวมวล 22.000 11.290 Firm 20 31/03/2563
21 บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ภูเวียง) จ ากัด อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น โรงไฟฟ้าพลังความร้อน ชีวมวล 27.000 16.000 Firm 20 01/01/2564
22 บริษัท เกษตรผล เพาเวอร์ แพลนท์ จ ากัด อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี โรงไฟฟ้าพลังความร้อน ชีวมวล 40.000 27.000 Firm 20 30/09/2564
23 บริษัท บางไทร ภูมิพัฒน์ 16 จ ากัด อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย โรงไฟฟ้าพลังความร้อน ชีวมวล 17.000 13.290 Firm 20 20/12/2564
24 บริษัท บางไทร ภูมิพัฒน์ 20 จ ากัด อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร โรงไฟฟ้าพลังความร้อน ชีวมวล 26.000 21.000 Firm 20 23/12/2564

25
บริษัท ศรีเจ้าพระยา จ ากัด 
(โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดทุ่งใหญ่ 1)

อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช โรงไฟฟ้าพลังความร้อน ชีวมวล 25.000 21.500 Firm 20 31/12/2564

ตารางท่ี 4

SPP ประเภทสัญญา Firm พลังงานหมุนเวียน ท่ีเร่ิมต้นซ้ือขายไฟฟ้ากับ กฟผ. แล้ว 
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สถานภาพผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) ประเภทสัญญา Firm ท่ีใช้พลังงานหมุนเวียน
(ณ  วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2561)

ก าลังผลิตติดต้ัง ปริมาณพลังไฟฟ้า ประเภทสัญญา อายุสัญญา วันก าหนดเร่ิมต้น วันเร่ิมต้นซ้ือขายไฟฟ้า
ท่ี บริษัท สถานท่ีต้ังโรงไฟฟ้า ประเภทโรงไฟฟ้า ประเภทเช้ือเพลิง ตามสัญญา ซ้ือขายไฟฟ้า

( เมกะวัตต์ ) ( เมกะวัตต์ ) ( ปี ) ( SCOD ) ( COD ) 

ตารางท่ี 4

26
บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จ ากัด 
(โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดทุ่งใหญ่ 2)

อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช โรงไฟฟ้าพลังความร้อน ชีวมวล 25.000 21.500 Firm 20 31/12/2564

27

บริษัท ไทยโก้ เทคโนโลยี จ ากัด 
(โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในแบบ 
SPP Hybrid Firm พ.ศ. 2560 ขนาด 24 เมกะวัตต์ 
(กระบ่ี))

อ.คลองท่อม จ.กระบ่ี โรงไฟฟ้าพลังความร้อน ชีวมวล 30.000 24.000 Firm 20 31/12/2564

28

บริษัท ไทยโก้ เทคโนโลยี จ ากัด 
(โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในแบบ 
SPP Hybrid Firm พ.ศ. 2560 ขนาด 16 เมกะวัตต์ 
(ปะทิว-ชุมพร))

อ.ปะทิว จ.ชุมพร โรงไฟฟ้าพลังความร้อน ชีวมวล 20.000 16.000 Firm 20 31/12/2564

29
บริษัท ไทยโก้ เทคโนโลยี จ ากัด 
(โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในแบบ 
SPP Hybrid Firm พ.ศ. 2560 ขนาด 16 เมกะวัตต์ 

อ.เมือง จ.อุดรธานี โรงไฟฟ้าพลังความร้อน ชีวมวล 20.000 16.000 Firm 20 31/12/2564

30
บริษัท ศรีเจ้าพระยา จ ากัด 
(โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดระนอง)

อ.เมือง จ.ระนอง โรงไฟฟ้าพลังความร้อน ชีวมวล 23.000 20.000 Firm 20 31/12/2564

31

บริษัท ไทยโก้ เทคโนโลยี จ ากัด 
(โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในแบบ 
SPP Hybrid Firm พ.ศ. 2560 ขนาด 16 เมกะวัตต์ 
(สวี-ชุมพร))

อ.สวี จ.ชุมพร โรงไฟฟ้าพลังความร้อน ชีวมวล 20.000 13.850 Firm 20 31/12/2564

32 บริษัท บลู โซล่าร์ฟาร์ม 1 จ ากัด อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ พลังงานแสงอาทิตย์ 35.600 12.000 Firm 20 31/12/2564

33
บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จ ากัด
(โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง)

อ.คลองขลุง จ.ก าแพงเพชร
โรงไฟฟ้าพลังความร้อน, 
โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์

ชีวมวล/พลังงานแสงอาทิตย์ 20.000 13.310 Firm 20 31/12/2564

34 บริษัท ซุปเปอร์ โซล่าร์ เอนเนอร์ยี จ ากัด อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
โรงไฟฟ้าพลังความร้อน, 
โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์

ก๊าซชีวภาพ/พลังงานแสงอาทิตย์ 32.000 16.000 Firm 20 31/12/2564

35 บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 1 จ ากัด อ.เมือง จ.แพร่ โรงไฟฟ้าพลังความร้อน ชีวมวล 30.000 23.420 Firm 20 31/12/2564
ก าลังผลิตรวม 434.600 300.000

ก ำลังผลิตรวมท้ังหมด 958.400 654.100
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