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ระเบียบคณะกรรมการกํากบักิจการพลังงาน 
ว่าด้วยการรับซ้ือไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตยท์ี่ติดตั้งบนหลังคา   

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

อาศัยอํานาจตามมาตรา  ๑๑  (๔)  แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๕๐  
อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  
ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๒  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน  
จึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน  ว่าด้วยการรับซ้ือไฟฟ้า
จากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา  พ.ศ.  ๒๕๕๖”   

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   
ข้อ ๓ ให้ระเบียบฉบับนี้ใช้กับการรับซ้ือไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากจากการผลิตไฟฟ้า

จากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา  ไม่ใช้บังคับกับผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก  ซ่ึงเป็นการรับซ้ือไฟฟ้า
ตามระเบียบการรับซ้ือไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนอ่ืน ๆ   

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้   
“ผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก”  หรือ  “ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก”  หมายถึง  ผู้ที่ประสงค์

จะผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา  (Solar  PV  Rooftop)  เพื่อจําหน่ายไฟฟ้า 
ให้การไฟฟ้าฝ่ายจําหน่ายโดยมีปริมาณพลังไฟฟ้าขายเข้าระบบไม่เกิน  ๑๐  เมกะวัตต์ 

“กกพ.”  หมายถึง  คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน   
“สํานักงาน  กกพ.”  หมายถึง  สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 
“การไฟฟ้าฝ่ายจําหน่าย”  หมายถึง  การไฟฟ้านครหลวง  (กฟน.)  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  (กฟภ.) 
“การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา  (Solar  PV  Rooftop)”  หมายถึง  

การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์โดยเทคโนโลยีแผงโฟโตโวลเทอิก  (Photovoltaic  Panel)   
ที่ติดตั้งบนหลังคา  ดาดฟ้า  หรือส่วนหนึ่งส่วนใดบนอาคาร 

“อาคาร”  หมายถึง  อาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  ซ่ึงบุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยได้  
แต่ไม่รวมถึงกําแพง  รั้ว  ป้าย  หรือส่ิงที่สร้างขึ้นสําหรับติดหรือตั้งป้าย  หรือพื้นที่จอดรถ  กลับรถ  หรือ
ทางเข้าออกของรถสําหรับอาคาร  หรือส่ิงที่สร้างขึ้นอย่างอ่ืนทํานองเดียวกัน 

“บ้านอยู่อาศัย”  หมายถึง  อาคารของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่  ๑  บ้านอยู่อาศัย  ตามประกาศ
อัตราค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจําหน่าย   
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“อาคารธุรกิจหรือโรงงาน”  หมายถึง  อาคารของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่  ๒  กิจการขนาดเล็ก
หรือประเภทที่  ๓  กิจการขนาดกลางหรือประเภทที่  ๔  กิจการขนาดใหญ่หรือประเภทที่  ๕  กิจการ
เฉพาะอย่างตามประกาศอัตราค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจําหน่าย   

“ข้อกําหนดระบบโครงข่ายไฟฟ้า”  หมายถึง  “ระเบียบการไฟฟ้านครหลวงว่าด้วยข้อกําหนด 
การเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า  ข้อกําหนดการใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้า  และข้อกําหนด 
การปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้า”  หรือ  “ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยข้อกําหนดการเชื่อมต่อ
ระบบโครงข่ายไฟฟ้า  ข้อกําหนดการใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้า  และข้อกําหนดการปฏิบัติการระบบ
โครงข่ายไฟฟ้า”   

“สัญญาซ้ือขายไฟฟ้า”  หมายถึง  ความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้า
ขนาดเล็กมากที่ได้รับการคัดเลือกและประสงค์จะจําหน่ายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายจําหน่าย   

“จุดรับซ้ือไฟฟ้า”  หมายถึง  จุดที่ติดตั้งมาตรวัดไฟฟ้าที่ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากจําหน่าย
ไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายจําหน่าย 

“อัตรารับซ้ือไฟฟ้า  Feed-in  Tariff  หรือ  FiT”  หมายถึง  อัตราการรับซ้ือไฟฟ้าที่ผลิตจาก
การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา  (Solar  PV  Rooftop)  ตามนโยบายของรัฐบาล 
ที่จะประกาศเป็นคราว ๆ  ไป 

“ขนาดกําลังการผลิตติดตั้ง”  หมายถึง  ขนาดกําลังการผลิตสูงสุดรวมของแผงโฟโตโวลเทอิก  
(Photovoltaic  Panel)  ณ  สภาวะทดสอบมาตรฐาน  (Standard  Test  Condition)  ที่มีวงจรเดียวกัน
และจุดรับซ้ือไฟฟ้าเดียวกันตามที่กําหนดในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 

“วัน  SCOD”  หมายถึง  กําหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า  
(Scheduled  Commercial  Operation  Date)   

“วัน  COD”  หมายถึง  วันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์  (Commercial  Operation  Date) 
ข้อ ๕ ให้ประธาน  กกพ .   เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้  และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

ตามระเบียบนี้ 

หมวดที่  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๖ ให้การไฟฟ้าฝ่ายจําหน่ายเป็นผู้รับซ้ือไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา  (Solar  PV  Rooftop)  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่กําหนดใน
ระเบียบนี้   

ข้อ ๗ การไฟฟ้าฝ่ายจําหน่ายจะรับซ้ือไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก  ณ  จุดรับซ้ือไฟฟ้า  
ตามพื้นที่และปริมาณที่กําหนดในประกาศรับซ้ือไฟฟ้าในแต่ละคราว   
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ข้อ ๘ ผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก  เม่ือยื่นแบบคําขอขายไฟฟ้าแล้ว  ห้ามไม่ให้
เปล่ียนแปลงข้อมูลที่เก่ียวกับขนาดกําลังการผลิตติดตั้ง  ปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขาย  และจุดรับซ้ือไฟฟ้า  
ก่อนวันลงนามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า   

ข้อ ๙ ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากที่มีความประสงค์จะผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าให้การไฟฟ้า 
ฝ่ายจําหน่ายจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานในด้านความปลอดภัยและมาตรฐานในการเชื่อมโยงเข้ากับระบบ
ตามข้อกําหนดระบบโครงข่ายไฟฟ้า  รวมทั้งข้อกําหนดคุณสมบัติของวัสดุ  อุปกรณ์และการติดตั้งระบบ
ผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา  (Solar  PV  Rooftop)  ที่เก่ียวข้องที่จะประกาศในการรับซ้ือไฟฟ้า  
และเพื่อความม่ันคงของระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจําหน่ายมีสิทธิตรวจสอบหรือขอให้ผู้ผลิตไฟฟ้า
ขนาดเล็กมากตรวจสอบ  แก้ไข  ปรับปรุงอุปกรณ์การจ่ายไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากที่เก่ียวข้อง
กับระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจําหน่ายเม่ือใดก็ได้ตามความจําเป็น   

ข้อ ๑๐ ในการยื่นคําขอขายไฟฟ้า  ผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากจะต้องระบุวัน  SCOD   
ที่ชัดเจนและอยู่ภายในกรอบเวลา  SCOD  ที่กําหนดในประกาศการรับซ้ือไฟฟ้า  ทั้งนี้  การไฟฟ้า 
ฝ่ายจําหน่ายสามารถเปล่ียนแปลงกําหนดวัน  SCOD  ได้ตามความเหมาะสม 

หมวดที่  ๒ 
กระบวนการรับซ้ือไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากและ 

หลักเกณฑ์การพิจารณาคําขอขายไฟฟ้า 
 

 

ข้อ ๑๑ การรับซ้ือไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากให้ใช้วิธีการคัดเลือกโดยเรียงลําดับ 
ตามคําขอขายไฟฟ้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์  โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  วิธีการ  
เงื่อนไขที่ประกาศกําหนด  หรือวิธีการอ่ืนใดที่จะประกาศกําหนดในแต่ละคราว 

ข้อ ๑๒ กกพ.  จะประกาศการรับซ้ือไฟฟ้าในแต่ละคราว  โดยกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้   

(๑) ปริมาณการรับซ้ือไฟฟ้ารวม  รวมถึงกําหนดบริเวณพื้นที่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่สามารถ 
รับไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากได้   

(๒) กําหนดวันเปิดรับและปิดรับคําขอขายไฟฟ้า  และกรอบวันที่การไฟฟ้าฝ่ายจําหน่าย
ประกาศผลการพิจารณารบัซ้ือไฟฟ้า 

(๓) อัตรารับซ้ือไฟฟ้า  Feed-in  Tariff  กรอบระยะเวลาวัน  SCOD  และระยะเวลาการให้  FiT 
(๔) ค่าธรรมเนียมการยื่นข้อเสนอ  ค่าใช้จ่ายในการเช่ือมโยงระบบไฟฟ้า  การตรวจสอบอุปกรณ์  

และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้อง   
(๕) สถานที่ยื่นแบบคําขอขายไฟฟ้า 
(๖) หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้อง   
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ข้อ ๑๓ ให้การไฟฟ้าฝ่ายจําหน่ายที่รับผิดชอบบริเวณพื้นที่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่กําหนด 
เป็นผู้พิจารณาคําขอขายไฟฟ้า  ตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้   

(๑) ความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กําหนดในประกาศการรับซ้ือไฟฟ้าและ 
ความครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสารหลักฐาน  ตามรายละเอียดที่กําหนดในแบบคําขอขายไฟฟ้าและ 
การเชื่อมโยงระบบไฟฟา้   

(๒) วันและเวลาที่ได้รับแบบคําขอที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสารหลักฐานที่กําหนดเป็นสําคัญ   
(๓) ลําดับคําขอขายไฟฟ้าจากผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากเรียงตามลําดับวันเวลาที่ได้รับ

เอกสารครบถ้วนสมบูรณ์จนกว่าปริมาณที่เสนอขายรวมเท่ากับปริมาณรับซ้ือที่ประกาศในแต่ละคราว  
โดยให้ถือว่าคําขอขายไฟฟ้าเหล่านั้นได้รับการคัดเลือกให้มาทาํสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า   

ข้อ ๑๔ การไฟฟ้าฝ่ายจําหน่ายจะประกาศรายชื่อผู้ยื่นคําขอขายไฟฟ้าที่ผ่านการคัดเลือก  
เพื่อให้ผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากมาลงนามในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า  ภายในกําหนดวันที่ระบุไว้ใน
ประกาศการรับซ้ือไฟฟ้า  หากไม่ลงนามในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าภายในระยะเวลาที่กําหนดจะถือว่าคําขอ
ขายไฟฟ้าเป็นอันยกเลิก 

กรณีรับซ้ือ  การไฟฟ้าฝ่ายจําหน่ายแจ้งผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากทราบรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง  โดยผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากจะต้องชําระค่าใช้จ่ายดังกล่าวภายในเวลา 
ที่กําหนด   

หมวดที่  ๓ 
หลักเกณฑ์และวิธีการคํานวณการรับซ้ือไฟฟ้า 

 
 

ข้อ ๑๕ ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่จะรับซ้ือให้เป็นไปตามปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่จ่ายจริงในเดือนนั้น ๆ   
จากเคร่ืองวัดหน่วยไฟฟ้า  (Meter)  ที่การไฟฟ้าฝ่ายจําหน่ายกําหนดไว้  หากในเดือนใดที่ผู้ผลิตไฟฟ้า
ขนาดเล็กมากจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบของการไฟฟ้าฝ่ายจําหน่ายเกินกว่าที่ระบุไว้ในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า  
การไฟฟ้าฝ่ายจําหน่ายจะไม่คิดค่าไฟฟ้าในส่วนที่เกินให้กับผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก 

ข้อ ๑๖ ราคาไฟฟ้าที่การไฟฟ้าฝ่ายจําหน่ายจะรับซ้ือจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากในแต่ละเดือน
เป็นอัตรารับซ้ือไฟฟ้า  Feed-in  Tariff  (FiT)  ตามอัตราที่กําหนดไว้ในประกาศการรับซ้ือไฟฟ้าในแต่ละคราว   

ข้อ ๑๗ มูลค่าการรับซ้ือไฟฟ้าในแต่ละเดือนจะคํานวณจากปริมาณพลังงานไฟฟ้าตามวิธีการ
คํานวณที่กําหนดไว้ในข้อ  ๑๕  คูณด้วยอัตรารับซ้ือไฟฟ้า  Feed-in  Tariff  ตามที่กําหนดในประกาศ
การรับซ้ือไฟฟ้าในแต่ละคราว   



  หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๑๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   กันยายน   ๒๕๕๖ 
 

 
 

หมวดที่  ๔ 
ค่าใช้จ่ายในการเช่ือมโยงระบบไฟฟ้าและการตรวจสอบอุปกรณ์ 

 
 

ข้อ ๑๘ ค่าใช้จ่ายในการเช่ือมโยงระบบไฟฟ้าและการตรวจสอบอุปกรณ์  ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก
จะมีภาระค่าใช้จ่ายตามที่กําหนดไว้ประกาศการรับซ้ือไฟฟ้าในแต่ละคราว  โดยจะต้องชําระค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวให้เสร็จส้ินก่อนที่การไฟฟ้าฝ่ายจําหน่ายจะเริ่มดําเนินการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า 

ข้อ ๑๙ ความเสียหายของระบบไฟฟ้า  ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากและการไฟฟ้าฝ่ายจําหน่าย
จะต้องติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันความเสียหายของระบบไฟฟ้าตามข้อกําหนดระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่ใช้บังคับ  
ณ  ขณะนั้น   

หากมีความเสียหายเกิดขึ้นอันเนื่องจากความบกพร่องทางด้านอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าหรือสาเหตุอ่ืน ๆ  
จากฝ่ายใด  ฝ่ายนั้นจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายดังกล่าว 

หมวดที่  ๕ 
เหตุสุดวิสัย 

 
 

ข้อ ๒๐ “เหตุสุดวิสัย”  หมายถึง  เหตุใด ๆ  อันจะเกิดขึ้นก็ดีจะให้ผลภัยพิบัติก็ดีเป็นเหตุ 
ที่ไม่อาจป้องกันได้  แม้ทั้งบุคคลผู้ต้องประสบ  หรือใกล้จะต้องประสบเหตุนั้น  จะได้จัดการระมัดระวัง
ตามสมควรอันพึงคาดหมายได้จากบุคคลนั้นในฐานะและภาวะเช่นนั้น  และให้รวมถึงเหตุหนึ่งเหตุใด  
หรือหลายเหตุ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) การกระทําของรัฐบาล  เช่น  มีการเปล่ียนแปลงนโยบายด้านพลังงาน  การเปล่ียนแปลง
ทางกฎหมาย  ซ่ึงทําให้ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก/การไฟฟ้าฝ่ายจําหน่ายไม่อาจปฏิบัติตามระเบียบการรับซ้ือ
ไฟฟ้าข้อใดข้อหนึ่งได้ 

(๒) การปิดล้อม  หรือการกระทําของศัตรูในลักษณะสงคราม  ไม่วา่จะมีการประกาศหรือไม่ก็ตาม 
(๓) การลุกฮือ  การขบถ  การก่อความวุ่นวาย  การจารกรรม  การก่อวินาศกรรม  การนัดหยุดงาน  

การปิดงานตามกฎหมายแรงงาน  การรอนสิทธิใด ๆ  อุบัติเหตุ  แผ่นดินไหว  พายุ  ไฟไหม้  น้ําท่วม   
โรคระบาด  สภาพอากาศรุนแรงผิดปกติ  การระเบิด 

(๔) เหตุขัดข้องในระบบจําหน่ายไฟฟ้า  อันเนื่องจากอุบัติเหตุที่เกิดกับระบบจําหน่ายไฟฟ้าหรือ  
อุปกรณ์อ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้องในการเช่ือมโยงระบบไฟฟ้า 

(๕) การยึดโรงไฟฟ้า  ทรัพย์สินหรือสิทธิใด ๆ  หุ้น  หรือผลประโยชน์ต่าง ๆ  จากผู้ผลิตไฟฟ้า
ขนาดเล็กมากโดยหน่วยงานของรัฐ  หรือการกระทําของหน่วยงานของรัฐซ่ึงจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรง
ต่อโรงไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก  หรือต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก   
ตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า   



  หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๑๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   กันยายน   ๒๕๕๖ 
 

 
 

หมวดที่  ๖ 
สัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 

 
 

ข้อ ๒๑ ก่อนลงนามในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากจะต้องอ่านและเข้าใจ 
ในเงื่อนไขและวิธีการปฏิบัติที่กําหนดไว้ในระเบียบ  ประกาศ  และสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า  รวมทั้งเอกสารต่าง  ๆ  
ที่เก่ียวข้องที่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า  และต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขต่าง ๆ   
ที่กําหนด  รวมทั้งห้ามเปล่ียนแปลงขนาดกําลังการผลิตติดตั้ง  ปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขาย  จุดรับซ้ือไฟฟ้า  
และเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้า  หลังจากที่ลงนามในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าแล้ว 

ข้อ ๒๒ ในกรณีที่ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากมีความประสงค์จะขอโอนสิทธิหน้าที่ในการปฏิบัติ
ตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าจะต้องได้รับการยินยอมจากการไฟฟ้าฝ่ายจําหน่ายตามหลักเกณฑ์ที่การไฟฟ้า
ฝ่ายจําหน่ายกําหนด  และให้การไฟฟ้าฝ่ายจําหน่ายแจ้งให้สํานักงาน  กกพ.  ทราบด้วย   

ข้อ ๒๓ ในกรณีที่ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากไม่สามารถจําหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบโครงข่ายไฟฟ้า
ตามกําหนดวัน  SCOD  ตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าได้  ให้การไฟฟ้าฝ่ายจําหน่ายและผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก
ปฏิบัติตามข้อกําหนดในสัญญาซ้ือขายไฟฟา้อย่างเคร่งครัด   

หมวดที่  ๗ 
การระงับข้อพิพาท 

 
 

ข้อ ๒๔ ปัญหาจากการปฏิบัติตามระเบียบการรับซ้ือไฟฟ้า ฯ  และสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 
(๑) ปัญหาจากการปฏิบัติตามระเบียบการรับซ้ือไฟฟ้า ฯ   
 ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากที่ประสบปัญหาจากการปฏิบัติตามระเบียบ ฯ  นี้  ให้ยื่นต่อ  กกพ.  

โดยให้ส่งไปยังประธานกรรมการกํากับกิจการพลังงาน  สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน  
เลขที่  ๓๑๙  อาคารจัตุรัสจามจุรี  ชั้น  ๑๙  ถนนพญาไท  แขวงปทุมวัน  เขตปทุมวัน  กรุงเทพ ฯ  ๑๐๓๓๐   

ในกรณีมีเหตุอันสมควรจะต้องวินิจฉัยปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบการรับซ้ือไฟฟ้า ฯ   
ให้  กกพ.  เป็นผู้วินิจฉัยหาข้อยุติและให้ถือว่าคําวินิจฉัยของ  กกพ.  เป็นที่สุด 

(๒) ปัญหาจากการปฏิบัติตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 
 ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากที่ประสบปัญหาจากการปฏิบัติตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า  ให้ยื่นต่อ  

กกพ.  โดยให้ส่งข้อร้องเรียนไปยังประธานกรรมการกํากับกิจการพลังงานตามที่อยู่ในข้อ  ๒๔  (๑)   
ในกรณีมีเหตุอันสมควรจะต้องวินิจฉัยปัญหาในการปฏิบัติตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า  ให้  กกพ.  

เป็นผู้วินิจฉยัหาข้อยุติ  และให้ถือว่าคําวินิจฉัยของ  กกพ.  เป็นที่สุด   
หากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากไม่พอใจในคําวินิจฉัยของ  กกพ.  ให้ศาลไทยเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

ดิเรก  ลาวัณย์ศิริ 
ประธานกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 


