
 สมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน88 อาคาร ดร.เกฮาร์ด ลิงค์ ชัน้18         

ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240          

 โทรศพัท์ : 02-7103424         
       

         
ล ำดับที่ รำยช่ือสมำชิก ประเภทโรงไฟฟ้ำ ที่ตัง้โรงไฟฟ้ำ ประเภทเชือ้เพลิง

 ก ำลังกำร
ผลิต (MW)

 ขำยให้ กฟผ.
 (MW)

 ขำยให้ 
กฟน. (MW)

 ขำยให้ 
กฟภ. (MW)

 ขำยให้ลูกค้ำ
อุตสำหกรรม 

(MW)

ประเภท
สัญญำ

ก ำหนดจ ำหน่ำย
ไฟฟ้ำเชิง

พำณิชย์ (COD)

1 บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จ ากดั ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ จ.ระยอง ถ่านหินบิทมิูนสั        1,434.00         1,346.00  -  -  - Firm 1 ต.ค. 2549

2 บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ จ.ระยอง ก๊าซธรรมชาติ        1,232.00         1,232.00  -  -  - Firm

3 บริษัท โกลว์ ไอพีพี จ ากดั ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ จ.ชลบรีุ ก๊าซธรรมชาติ           713.00            713.00  -  -  - Firm 31 ม.ค. 2546

4 บริษัท ไตร เอนเนอจี ้จ ากดั ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ จ.ราชบรีุ ก๊าซธรรมชาติ 

น า้มนัดีเซล
          700.00            700.00

 -  -  - Firm 1 ก.ค. 2543

5 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ 

จ ากดั

ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ จ.ชลบรีุ ก๊าซธรรมชาติ 

น า้มนัดีซล
          700.00            700.00

 -  -  - Firm 15 ส.ค. 2543

6 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จ ากดั ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก จ.ชลบรีุ ก๊าซธรรมชาติ           168.00              90.00  -  -  N/A Firm 17 ก.ย. 2541

7 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 2 จ ากดั ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก จ.ชลบรีุ ก๊าซธรรมชาติ           108.00              90.00  -  -  N/A Firm 28 ก.ย. 2544

8 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 3 จ ากดั ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก จ.ชลบรีุ ก๊าซธรรมชาติ           165.00              90.00  -  -  N/A Firm 1 ก.ย. 2555

9 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 

1 จ ากดั

ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก จ.ระยอง ก๊าซธรรมชาติ
          124.00              90.00  - 

 - 
                   16.00

Firm 1 พ.ย. 2556

10 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 

2 จ ากดั

ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก จ.ระยอง ก๊าซธรรมชาติ
          124.00              90.00  - 

 - 
                   24.00

Firm 21 มิ.ย. 2556

11 บริษัท บางกอก โคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก จ.ระยอง ก๊าซธรรมชาติ           112.00              90.00  -  -                    17.00 Firm 3 ก.พ. 2542

12 บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก จ.ระยอง ก๊าซธรรมชาติ           120.00              60.00  -  -  N/A Firm 1 ม.ค. 2546

13 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ 

จ ากดั

ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก จ.ระยอง ก๊าซธรรมชาติ
 150/113/75  40/60/0  - 

 -  110/57/75 Non-firm ก.ค. 2549 ม.ค. 

2549 ธ.ค. 2549

14 บริษัท โกลว์ พลงังาน จ ากดั (มหาชน) ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก จ.ระยอง ก๊าซธรรมชาติ 

ถ่านหิน
          771.00            254.00

 -  -                  444.00 Firm 1 เม.ย. 2539

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240          

 โทรศพัท์ : 02-7103424         
       

         
ล ำดับที่ รำยช่ือสมำชิก ประเภทโรงไฟฟ้ำ ที่ตัง้โรงไฟฟ้ำ ประเภทเชือ้เพลิง

 ก ำลังกำร
ผลิต (MW)

 ขำยให้ กฟผ.
 (MW)

 ขำยให้ 
กฟน. (MW)

 ขำยให้ 
กฟภ. (MW)

 ขำยให้ลูกค้ำ
อุตสำหกรรม 

(MW)

ประเภท
สัญญำ

ก ำหนดจ ำหน่ำย
ไฟฟ้ำเชิง

พำณิชย์ (COD)

15 บริษัท โกลว์ เอสพีพี 1 จ ากดั ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก จ.ระยอง ก๊าซธรรมชาติ           124.00            110.00  -  -                    14.00 Firm 3 ก.พ. 41

16 บริษัท โกลว์ เอสพีพี 2 จ ากดั ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก จ.ระยอง ก๊าซธรรมชาติ           213.00            120.00  -  -                    93.00 Firm 29 มี.ค. 2542

17 บริษัท โกลว์ เอสพีพี 3 จ ากดั ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก จ.ระยอง ถ่านหิน           300.00            180.00  -  -                  120.00 Firm 1 ก.ย. 2542

18 บริษัท ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) CHP 

II Project

ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก จ.ระยอง ก๊าซธรรมชาติ
          240.00            180.00  - 

 -                    60.00 Firm 1 มิ.ย. 2560

19 บริษัท ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก จ.ระยอง ก๊าซธรรมชาติ
          354.00  ≤ 45  - 

 -                  309.00 Non-firm พ.ศ. 2537 พ.ศ. 

2540 พ.ศ. 2554

20 บริษัท เนชัน่แนล เพาเวอร์ ซพัพลาย 

จ ากดั (มหาชน)

ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ปราจีนบรีุ ถ่านหินผสมชีว

มวล
          328.00            180.00  - 

 -                  120.00 Firm 12 มี.ค. 2542    

12 ก.ค. 2542

21 บริษัท สยามเพาเวอร์ เจนเนอเรชัน่ 

จ ากดั (มหาชน)

ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก จ.ระยอง ก๊าซธรรมชาติ
          165.00              90.00  - 

 -                    70.00 Firm 29 ธ.ค. 2553

22 บริษัท ไซม์ ดาร์บี ้เพาเวอร์ จ ากดั ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก จ.ชลบรีุ ก๊าซธรรมชาติ           105.00              60.00  -  -                    45.00 Non-firm 16 ก.ค. 2544

23 บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จ ากดั ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก จ.ชลบรีุ ก๊าซธรรมชาติ           118.00              41.00  -  -                    74.50 Firm 1 เม.ย. 2541

24 บริษัท เอ.ที. ไบโอพาวเวอร์ จ ากดั พลงังานทดแทน จ.พิจิตร แกลบ             22.50              20.00  -  -  - Firm 21 ธ.ค. 2548

25 บริษัท ไบโอ-แมส เพาเวอร์ จ ากดั พลงังานทดแทน จ.ชยันาท แกลบ               6.00                5.00  -  -  - N/A 31 ม.ค. 2544

26 บริษัท อีสเทิร์น ปาล์ม ออยล์ จ ากดั พลงังานทดแทน จ.ชลบรีุ ชีวมวล  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 

27 บริษัท เจริญสมพงษ์ จ ากดั พลงังานทดแทน จ.สมทุรปราการ ชีวมวล               1.04  -                1.00  -  -  N/A 30 มิถนุายน 2550

28 บริษัท เกษตรไทยไบโอเพาเวอร์ จ ากดั พลงังานทดแทน จ.นครสวรรค์ ชีวมวล             60.00              60.00  -  -  N/A N/A 7 ต.ค. 2556

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240          

 โทรศพัท์ : 02-7103424         
       

         
ล ำดับที่ รำยช่ือสมำชิก ประเภทโรงไฟฟ้ำ ที่ตัง้โรงไฟฟ้ำ ประเภทเชือ้เพลิง

 ก ำลังกำร
ผลิต (MW)

 ขำยให้ กฟผ.
 (MW)

 ขำยให้ 
กฟน. (MW)

 ขำยให้ 
กฟภ. (MW)

 ขำยให้ลูกค้ำ
อุตสำหกรรม 

(MW)

ประเภท
สัญญำ

ก ำหนดจ ำหน่ำย
ไฟฟ้ำเชิง

พำณิชย์ (COD)

29 บริษัท มิตรผล ไบโอ-พาวเวอร์ จ ากดั พลงังานทดแทน จ.ชยัภมิู ชานอ้อย แกลบ 

ไม้สบั
            76.00              45.00

 -  -                    25.00 Firm ก.ย. 2547

30 บริษัท มิตรผล ไบโอ-พาวเวอร์ (ดา่น

ช้าง) จ ากดั

พลงังานทดแทน จ.สพุรรณบรีุ ชานอ้อย แกลบ 

ไม้สบั
          119.00              62.00

 -  -                    32.00 Firm ก.ค. 2547

31 บริษัท ประจวบอตุสาหกรรม จ ากดั พลงังานทดแทน  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 

32
บริษัท สรุาษฏร์ธานี กรีน เอ็นเนอร์ยี่ 

จ ากดั
พลงังานทดแทน จ.สรุาษฎร์ธานี ชีวมวล               9.90                8.80  -  -  N/A  N/A 13 ก.ย. 2550

33 บริษัท ไทย ไบโอแก๊ส เอ็นเนอร์ยี่ จ ากดั พลงังานทดแทน
จ.ระยอง จ.

กาฬสินธุ์ จ.สระบรีุ

ก๊าซชีวภาพ

              5.40  N/A 

 N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 

34 บริษัท ไทยรุ่งเรืองพลงังาน จ ากดั พลงังานทดแทน จ.สระบรีุ ชานอ้อย             20.00              18.00  -  -  - Non-fFirm  N/A 

35 บริษัท วีจี เอ็นเนอร์ยี จ ากดั พลงังานทดแทน จ.ชมุพร ก๊าซชีวภาพ
              8.40  - 

 -             7.00  - N/A 10 มี.ค. 2554    

10 พ.ค.2554

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


