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ระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 
ว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน 

สําหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร   
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๑  (๔)  แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน  
พ.ศ.  ๒๕๕๐  และมติคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานในการประชุมคร้ังที่  ๑๑/๒๕๖๐  (คร้ังที่  ๔๕๓)   
เม่ือวันที่  ๒๒  มีนาคม  ๒๕๖๐  คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานจึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน  ว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้า
จากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน  สําหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์
ภาคการเกษตร  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   
ข้อ ๓ ระเบียบฉบับนี้ใช้กับการจัดหาไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากภายใต้โครงการ

ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน  สําหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร  
เพื่อให้ครบตามเป้าหมายที่  กพช.  กําหนด   

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้   
“กพช.”  หมายความว่า  คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ 
“ประธาน  กกพ.”  หมายความว่า  ประธานกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 
“กกพ.”  หมายความว่า  คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน   
“สํานักงาน  กกพ.”  หมายความว่า  สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 
“การไฟฟ้าฝ่ายจําหน่าย”  หมายความว่า  การไฟฟ้านครหลวง  (กฟน.)  หรือ  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  

(กฟภ.)  หรือกิจการไฟฟ้า  สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ 
“หน่วยงานราชการ”  หมายความว่า  หน่วยงานของส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ

บริหารราชการแผ่นดิน  และให้หมายความรวมถึงองค์การที่รัฐจัดตั้งขึ้น 
“สหกรณ์ภาคการเกษตร”  หมายความว่า  สหกรณ์ที่ได้จดทะเบียนสหกรณ์ประเภทสหกรณ์

การเกษตร  สหกรณ์นิคม  และสหกรณ์ประมงตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์   
“โครงการ”  หมายความว่า  โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน 
“เจ้าของโครงการ”  หมายความว่า  หน่วยงานราชการหรือสหกรณ์ภาคการเกษตรที่ได้รับ 

การตอบรับเข้าร่วมโครงการแล้ว 
“ผู้สนับสนุนโครงการ”  หมายความว่า  นิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด  

ตามกฎหมายที่เก่ียวข้องที่ให้การสนับสนุนหรือร่วมลงทุน  กับเจ้าของโครงการในการดําเนินโครงการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน 
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“ผู้รับใบอนุญาต”  หมายความว่า  เจ้าของโครงการหรือผู้สนับสนุนโครงการที่ได้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า 

“คําร้องและข้อเสนอขอขายไฟฟ้า”  หมายความว่า  แบบคําร้องหรือคําขอที่เจ้าของโครงการ
หรือผู้สนับสนุนโครงการย่ืนขอขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายจําหน่าย   

“สัญญาซื้อขายไฟฟ้า”  หมายความว่า  ข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อซื้อขายไฟฟ้าระหว่าง
เจ้าของโครงการหรือผู้สนับสนุนโครงการกับการไฟฟ้าฝ่ายจําหน่าย 

“อัตรารับซื้อไฟฟ้า”  (FiT)  หมายความว่า  อัตราการรับซื้อไฟฟ้า  (Feed-in  Tariff  หรือ  FiT)  
ที่ผลิตจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน 

“ขนาดกําลังการผลิตติดตั้ง”  หมายความว่า  ขนาดกําลังการผลิตสูงสุดรวมของแผงโฟโตโวลเทอิก  
(Photovoltaic  Panel)  ที่มีหน่วยเป็นเมกะวัตต์  (MWp)  หรือกิโลวัตต์  (kWp)  ณ  สภาวะทดสอบ
มาตรฐาน  (Standard  Test  Condition)  ที่ได้กําหนดไว้สําหรับการทดสอบแผงโฟโตโวลเทอิก  
(Photovoltaic  Panel)  ที่มีวงจรเดียวกันและจุดรับซื้อไฟฟ้าเดียวกันตามที่กําหนดในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 

“วัน  SCOD”  หมายความว่า  กําหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ที่ระบุในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า  
(Scheduled  Commercial  Operation  Date)   

“วัน  COD”  หมายความว่า  วันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์  (Commercial  Operation  Date) 
“ข้อกําหนดระบบโครงข่ายไฟฟ้า”  หมายความว่า  ข้อกําหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า  

ข้อกําหนดการใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้า  และข้อกําหนดการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
ตามระเบียบการไฟฟ้านครหลวงหรือตามระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือตามระเบียบของกิจการไฟฟ้า  
สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ 

“Capacity  Factor”  หมายความว่า  อัตราส่วนร้อยละของปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจริง 
ในรอบ  ๑  ปี  เปรียบเทียบกับผลคูณของขนาดกําลังการผลิตติดตั้งและจํานวนชั่วโมงทั้งหมดในหนึ่งปี   

ข้อ ๕ ให้ประธาน  กกพ.  เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้  และให้  กกพ.  เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
ปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๖ สถานที่ตั้งโครงการต้องเป็นพื้นที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กรณีที่เป็นหน่วยงานราชการ  ให้โครงการตั้งอยู่ในที่ราชพัสดุซึ่งหน่วยงานราชการ 

ที่เข้าร่วมโครงการเป็นผู้ครอบครองและได้รับอนุญาตจากกรมธนารักษ์ให้นําพื้นที่ราชพัสดุในครอบครอง 
มาใช้ประโยชน์ในโครงการนี้  หรือเป็นที่ดินที่หน่วยงานราชการเป็นเจ้าของที่ดิน   
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(๒) กรณีที่เป็นสหกรณ์ภาคการเกษตร  ให้โครงการตั้งอยู่ในที่ดินที่สหกรณ์ภาคการเกษตร 
เป็นเจ้าของ  หรือที่ดินที่สมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตรเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครอง 
ตามกฎหมายเพื่อใช้ดําเนินโครงการ 

ข้อ ๗ ผู้ที่ประสงค์จะเป็นเจ้าของโครงการจะต้องย่ืนความจํานงขอเข้าร่วมโครงการ 
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขตามที่  กกพ.  ประกาศกําหนด 

ข้อ ๘ ภายหลังจากที่เจ้าของโครงการได้รับการตอบรับเข้าร่วมโครงการแล้ว  ให้เจ้าของโครงการ
หรือผู้สนับสนุนโครงการมาย่ืนคําร้องและข้อเสนอขอขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายจําหน่ายเพื่อลงนาม 
ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าต่อไป 

ข้อ ๙ การไฟฟ้าฝ่ายจําหน่ายจะเป็นผู้รับซื้อไฟฟ้าตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข 
ที่กําหนดในระเบียบนี้  ในปริมาณการรับซื้อที่ขนาดกําลังการผลิตติดตั้งไม่เกิน  ๕  เมกะวัตต์ต่อหนึ่งโครงการ  
ตามเป้าหมายที่  กกพ.  ประกาศกําหนด 

ข้อ ๑๐ เจ้าของโครงการและผู้สนับสนุนโครงการมีหน้าที่ต้องคํานึงถึงและปฏิบัติตามกฎหมาย   
ที่เก่ียวข้องในการดําเนินโครงการ  เช่น  กฎหมายว่าด้วยโรงงาน  กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  
กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง  กฎหมายว่าด้วยการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน  กฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วม
ลงทุนในกิจการของรัฐ  กฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ  กฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการพลังงาน 

ข้อ ๑๑ สัญญาซื้อขายไฟฟ้าจะมีอายุสัญญา  ๒๕  ปี  และจะต้องจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบการไฟฟ้า  
ฝ่ายจําหน่ายภายในวัน  SCOD  ทั้งนี้  ให้เข้าทําสัญญาซื้อขายไฟฟ้าภายใน  ๑๒๐  วันนับจากวันที่ได้รับ
หนังสือแจ้งผลการพิจารณารับซื้อไฟฟ้า  หากไม่เข้าทําสัญญาซื้อขายไฟฟ้าภายในระยะเวลาที่กําหนดให้ถือ
ว่าคําร้องและข้อเสนอขอขายไฟฟ้าเป็นอันยกเลิก 

ข้อ ๑๒ ในกรณีที่ทําสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแล้ว  แต่ไม่สามารถดําเนินการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ
ตามกําหนดวัน  SCOD  ได้  และมีความประสงค์จะขอขยายวัน  SCOD  คู่สัญญาจะต้องแจ้งความประสงค์ 
เป็นหนังสือให้การไฟฟ้าฝ่ายจําหน่ายทราบไม่น้อยกว่า  ๓๐  วันก่อนวัน  SCOD  โดยการไฟฟ้าฝ่ายจําหน่าย 
จะพิจารณาขยายวัน  SCOD  จากความพร้อม  ๔  ด้าน  ซึ่งประกอบด้วย  ความพร้อมด้านที่ดิน   
ความพร้อมด้านเทคโนโลยี  ความพร้อมด้านแหล่งเงินทุน  และความพร้อมด้านการขออนุญาตตามกฎหมาย 
ที่เก่ียวข้อง  ให้แล้วเสร็จภายใน  ๓๐  วัน  โดยสามารถขยายวัน  SCOD  ออกไปได้อีก  แต่ไม่เกินวันที่  
กกพ.  ประกาศกําหนด 

ข้อ ๑๓ ก่อนวัน  COD  เจ้าของโครงการหรือผู้สนับสนุนโครงการจะต้องนําใบอนุญาตตามที่
กฎหมายกําหนดมาแสดงต่อการไฟฟ้าฝ่ายจําหน่ายที่เป็นคู่สัญญาซื้อขายไฟฟ้า 

ข้อ ๑๔ ถ้าไม่มีการเร่ิมต้นซื้อขายไฟฟ้าภายในวัน  SCOD  ตามที่ระบุในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า  
หรือ  SCOD  ตามที่ได้มีการขยายในข้อ  ๑๒  แล้วแต่กรณี  ให้ถือว่าสัญญาซื้อขายไฟฟ้าสิ้นสุดลง  เว้นแต่
กรณีเป็นเหตุสุดวิสัยตามที่กําหนดไว้ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า  ทั้งนี้  ให้การไฟฟ้าฝ่ายจําหน่ายแจ้งให้คู่สัญญา
ทราบภายใน  ๗  วัน  นับแต่วันสิ้นสุดของสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 
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ข้อ ๑๕ ปริมาณพลังงานไฟฟ้าในส่วนที่ไม่เกิน  Capacity  Factor  ร้อยละ  ๑๖  หรือคิดเป็น
ปริมาณพลังงานไฟฟ้า  ๑,๔๐๑,๖๐๐  หน่วย/MWp/ปี  ในกรณีที่ปีนั้นมี  ๓๖๕  วัน  หรือคิดเป็นปริมาณ
พลังงานไฟฟ้า  ๑,๔๐๕,๔๔๐  หน่วย/MWp/ปี  ในกรณีที่ปีนั้นมี  ๓๖๖  วัน  จะได้รับอัตรารับซื้อไฟฟ้า  
(FiT)  ที่  กกพ.  ประกาศกําหนดตามมติ  กพช. 

สําหรับปริมาณพลังงานไฟฟ้าในส่วนที่เกิน  Capacity  Factor  ร้อยละ  ๑๖  จะได้รับอัตรา 
รับซื้อไฟฟ้าเท่ากับอัตราค่าไฟฟ้าขายส่งเฉลี่ย  ณ  ระดับแรงดัน  ๑๑ - ๓๓  กิโลโวลต์  (อัตราขายส่งเฉลี่ย 
ในระยะเวลา  ๑๒  เดือน)  ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยขายให้การไฟฟ้าฝ่ายจําหน่าย  รวมกับค่าไฟฟ้า
ตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติขายส่งเฉล่ีย  (Ft  ขายส่งเฉลี่ยในระยะเวลา  ๑๒  เดือน)   
แต่ทั้งนี้  อัตรารับซื้อไฟฟ้าดังกล่าวจะต้องไม่เกินอัตรารับซื้อไฟฟ้า  (FiT)  ที่  กกพ.  ประกาศกําหนด 
ตามมติ  กพช. 

ทั้งนี้  สําหรับปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่รับซื้อในปีแรกและปีสุดท้ายของสัญญาซื้อขายไฟฟ้า   
ถ้าไม่ครบปีปฏิทินให้ใช้อัตรา  FiT  ที่  กกพ.  ประกาศกําหนดตามมติ  กพช.  โดยไม่ต้องนํา  Capacity  Factor  
ร้อยละ  ๑๖  มาบังคับใช้ 

ข้อ ๑๖ สัญญาซื้อขายไฟฟ้ามีระยะเวลา  ๒๕  ปี  โดยการนับอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 
ให้พิจารณาแล้วแต่กรณี  ดังนี้   

(๑) ในกรณีที่จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์  (COD)  ก่อนวัน  SCOD  ที่ระบุในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า  
ให้นับอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้า  ๒๕  ปี  จากวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์  (COD)   

(๒) ในกรณีที่จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์  (COD)  ในวัน  SCOD  ที่ระบุในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า  
ให้นับอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้า  ๒๕  ปี  จากวัน  SCOD  ที่ระบุในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 

(๓) ในกรณีที่จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์  (COD)  หลังจากวัน  SCOD  ที่ระบุในสัญญา 
ซื้อขายไฟฟ้า  ให้นับอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้า  ๒๕  ปี  จากวัน  SCOD  ที่ระบุในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า   
โดยจะไม่มีผลกระทบต่อวันสิ้นสุดการขายไฟฟ้าที่กําหนดในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 

ข้อ ๑๗ ผู้ รับใบอนุญาตมีหน้าที่จะต้องนําส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า  ตามระเบียบ
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานว่าด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้าและประกาศที่เก่ียวข้อง  รวมทั้งต้องปฏิบัติ
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน  เร่ือง  มาตรการด้านการออกแบบติดตั้งและการจัดการขยะ
และกากของเสีย  สําหรับผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จากเทคโนโลยีแผงโฟโตโวลเทอิก
ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า  หรือประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน  
เร่ือง  มาตรการป้องกัน  แก้ไข  และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  สําหรับผู้ประกอบกิจการไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์จากเทคโนโลยีแผงโฟโตโวลเทอิก  ที่เข้าข่ายต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า  
แล้วแต่กรณี 



 หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๙๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ข้อ ๑๘ ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่จ่ายเข้าระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจําหน่ายให้วัดจาก
ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่จ่ายจริงในเดือนนั้น  ๆ จากเคร่ืองวัดหน่วยไฟฟ้า  (Meter)  ที่การไฟฟ้าฝ่ายจําหน่ายกําหนด 

หากในช่วงเวลา  ๑๕  นาทีใด ๆ  ที่ผู้รับใบอนุญาตจ่ายปริมาณพลังไฟฟ้าเข้าสู่ระบบของการไฟฟ้า 
ฝา่ยจําหน่ายเกินกว่าปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขายสูงสุดตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า  การไฟฟ้าฝ่ายจําหน่าย
จะไม่คิดค่าพลังงานไฟฟ้าในส่วนที่เกินในทุก  ๑๕  นาทีใด ๆ  ให้กับผู้รับใบอนุญาต 

ข้อ ๑๙ มูลค่าการรับซื้อไฟฟ้าในแต่ละเดือนจะคํานวณจากปริมาณพลังงานไฟฟ้าตามข้อ  ๑๘  
คูณด้วยอัตรารับซื้อไฟฟ้าที่กําหนดตามข้อ  ๑๕ 

ข้อ ๒๐ ห้ามมิให้ผู้รับใบอนุญาตกระทําการอย่างใดอย่างหน่ึง  ดังต่อไปนี้ 
(๑) นําเชื้อเพลิงอื่นมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าหรือนําพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งอื่นมาขายเข้าระบบ

นอกเหนือจากพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยเทคโนโลยีแผงโฟโตโวลเทอิก  (Photovoltaic  Panel)  
ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า   

(๒) ติดตั้งแผงโฟโตโวลเทอิกเพิ่มเติมจากที่ระบุในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า   
หากพบว่ามีการกระทําความผิดตาม  (๑)  หรือ  (๒)  จะถือว่าผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติผิดสัญญา 

ซื้อขายไฟฟ้าและถือว่าสัญญาซื้อขายไฟฟ้าสิ้นสุดลงโดยทันที  และจะต้องถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย 
ทั้งทางแพ่งและทางอาญาต่อไป  โดยผู้รับใบอนุญาตไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ  จากการไฟฟ้าฝ่ายจําหน่าย
ที่เป็นคู่สัญญา  และจะต้องเสียค่าปรับ  ๕,๐๐๐  บาท/kWp  หรือ  ๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท/MWp   
ตามขนาดกําลังการผลิตติดตั้งตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 

หมวด  ๒ 
การเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า  การตรวจสอบอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง 

 
 

ข้อ ๒๑ เจ้าของโครงการหรือผู้สนับสนุนโครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานในด้าน 
ความปลอดภัยและมาตรฐานในการเชื่อมโยงเข้ากับระบบตามข้อกําหนดระบบโครงข่ายไฟฟ้า  และเพื่อ
ความม่ันคงของระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจําหน่าย  โดยการไฟฟ้าฝ่ายจําหน่ายขอสงวนสิทธิ์ที่จะเข้า
ตรวจสอบเองหรือขอให้เจ้าของโครงการหรือผู้สนับสนุนโครงการตรวจสอบ  เม่ือใดก็ได้ตามความจําเป็น  
พร้อมกับมีสิทธิในการสั่งการให้เจ้าของโครงการหรือผู้สนับสนุนโครงการแก้ไข  ปรับปรุงและเปลี่ยน
อุปกรณ์การจ่ายไฟฟ้าของเจ้าของโครงการหรือผู้สนับสนุนโครงการที่เก่ียวข้องกับระบบไฟฟ้าของการ
ไฟฟ้าฝ่ายจําหน่าย  และเจ้าของโครงการหรือผู้สนับสนุนโครงการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบภาระค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดที่ถูกใช้ในการแก้ไข  การปรับปรุง  และการเปลี่ยนอุปกรณ์การจ่ายไฟฟ้าดังกล่าว 

ข้อ ๒๒ เจ้าของโครงการหรือผู้สนับสนุนโครงการจะต้องติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันความเสียหาย
ของระบบไฟฟ้าตามข้อกําหนดระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่ใช้บังคับ  ณ  ขณะนั้น 

หากมีความเสียหายเกิดขึ้นอันเนื่องจากความบกพร่องทางด้านอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าหรือสาเหตุอื่น ๆ  
จากฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงซึ่งมิใช่เหตุสุดวิสัย  ฝ่ายนั้นจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายดังกล่าว 



 หน้า   ๒๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๙๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ข้อ ๒๓ เจ้าของโครงการหรือผู้สนับสนุนโครงการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบภาระค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดที่ใช้ในการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า  การตรวจสอบระบบอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นที่เก่ียวข้อง 
โดยจะต้องชําระค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้เสร็จสิ้นก่อนการทําสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 

ข้อ ๒๔ เจ้าของโครงการหรือผู้สนับสนุนโครงการจะต้องผลิตไฟฟ้าให้มีคุณภาพและ 
เป็นไปตามข้อกําหนดระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจําหน่าย 

หมวด  ๓ 
สัญญาซื้อขายไฟฟ้า 

 
 

ข้อ ๒๕ แบบสัญญาซื้อขายไฟฟ้าให้เป็นไปตามที่  กกพ.  กําหนด 
ข้อ ๒๖ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขและข้อกําหนดในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

อย่างเคร่งครัด   
ข้อ ๒๗ ห้ามมิให้มีการโอนสิทธิและหน้าที่ในคําขอขายไฟฟ้าหรือในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าให้กับผู้อื่น  

เว้นแต่จะได้รับการยินยอมจากการไฟฟ้าฝ่ายจําหน่ายตามหลักเกณฑ์ของการไฟฟ้าฝ่ายจําหน่ายที่ได้รับ
ความเห็นชอบจาก  กกพ. 

ในกรณีผู้สนับสนุนโครงการเป็นนิติบุคคล  ห้ามมิให้เปลี่ยนแปลงจํานวนผู้ถือหุ้นจนเป็นเหตุให้ 
ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าน้อยกว่าก่ึงหนึ่งและห้ามมิให้เปลี่ยนแปลงจํานวนหุ้นที่ถือเหลือน้อยกว่า
ร้อยละ  ๕๑  ของจํานวนหุ้นทั้งหมดจนกว่าโครงการจะได้จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์  (COD)   
เป็นระยะเวลา  ๓  ปี 

หมวด  ๔ 
เหตุสุดวิสัย 

 
 

ข้อ ๒๘ “เหตุสุดวิสัย”  หมายถึง  เหตุใด ๆ  อันจะเกิดขึ้นก็ดี  จะให้ผลภัยพิบัติก็ดี  เป็นเหตุ
ที่ไม่อาจป้องกันได้  แม้ทั้งบุคคลผู้ต้องประสบ  หรือใกล้จะต้องประสบเหตุนั้น  จะได้จัดการระมัดระวัง 
ตามสมควรอันพึงคาดหมายได้จากบุคคลนั้นในฐานะและภาวะเช่นนั้น  และให้รวมถึงเหตุหนึ่งเหตุใด   
หรือหลายเหตุดังต่อไปนี้ 

(๑) การกระทําของรัฐบาล  เช่น  มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านพลังงาน  การเปลี่ยนแปลง
ทางกฎหมายซึ่งทําให้เจ้าของโครงการหรือผู้สนับสนุนโครงการหรือการไฟฟ้าฝ่ายจําหน่ายไม่อาจปฏิบัติ
ตามระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าข้อใดข้อหนึ่งได้ 

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

การปิดงานตามกฎหมายแรงงาน  การรอนสิทธิใด ๆ  อุบัติเหตุ  แผ่นดินไหว  พายุ  ไฟไหม้  น้ําท่วม   
โรคระบาด  สภาพอากาศรุนแรงผิดปกติ  การระเบิด 



 หน้า   ๒๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๙๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

(๔) เหตุขัดข้องในระบบจําหน่ายไฟฟ้า  อันเนื่องจากอุบัติเหตุที่เกิดกับระบบจําหน่ายไฟฟ้าหรือ  
อุปกรณ์อื่น ๆ  ที่เก่ียวข้องในการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า 

(๕) การยึดโครงการ  ทรัพย์สินหรือสิทธิใด ๆ  หุ้น  หรือผลประโยชน์ต่าง ๆ  จากเจ้าของโครงการ
หรือผู้สนับสนุนโครงการโดยหน่วยงานของรัฐ  หรือการกระทําของหน่วยงานของรัฐซึ่งจะส่งผลกระทบ
อย่างรุนแรงต่อโครงการของเจ้าของโครงการหรือผู้สนับสนุนโครงการ  หรือต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าของโครงการหรือผู้สนับสนุนโครงการตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 

หมวด  ๕ 
การระงับข้อพิพาท 

 
 

ข้อ ๒๙ ปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติตามระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าและสัญญาซื้อขายไฟฟ้า   
ให้ระงับข้อพิพาท  ดังนี้ 

(๑) เจ้าของโครงการหรือผู้สนับสนุนโครงการที่ประสบปัญหาจากการปฏิบัติตามระเบียบ 
การรับซื้อไฟฟ้าหรือสัญญาซื้อขายไฟฟ้า  ให้ย่ืนเป็นหนังสือต่อ  กกพ.  โดยให้ส่งไปยังประธาน  กกพ.  ณ  สถานที่ตั้ง
ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน   

(๒) ในกรณีมีเหตุอันสมควรจะต้องวินิจฉัยปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบการรับซื้อไฟฟ้า 
หรือสัญญาซื้อขายไฟฟ้า  ให้  กกพ.  เป็นผู้วินิจฉัยหาข้อยุติ  และให้ถือว่าคําวินิจฉัยของ  กกพ.  เป็นที่สุด   

หากเจ้าของโครงการหรือผู้สนับสนุนโครงการไม่พอใจในคําวินิจฉัยของ  กกพ.  ให้ศาลไทยเป็น 
ผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

หมวด  ๖ 
อื่น ๆ 

 
 

ข้อ ๓๐ การแก้ไขข้อกําหนดระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจําหน่าย  ให้ผ่านการพิจารณา
ให้ความเห็นชอบจาก  กกพ.  ทั้งนี้  เจ้าของโครงการหรือผู้สนับสนุนโครงการสามารถให้ความเห็น
ประกอบการพิจารณาในข้ันตอนการหารือได้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๑  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

พรเทพ  ธัญญพงศ์ชัย 
ประธานกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 


