
 หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   มกราคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

ระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 
ว่าด้วยการรับซื้อไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตัง้บนหลังคา 

(สําหรับการรับซื้อไฟฟ้าเพิ่มให้ครบ  ๑๐๐  เมกะวัตต์)   
พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

 
 

ด้วยคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ  ในการประชุมคร้ังที่  ๑/๒๕๕๗  (คร้ังที่  ๑๔๖)  
เม่ือวันที่  ๒๒  ตุลาคม  ๒๕๕๗  ให้มีการรับซื้อไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา  
(Solar  PV  Rooftop)  ในรูปแบบ  Feed-in  Tariff  ประเภทบ้านอยู่อาศัย   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๑  (๔)  แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน  
พ.ศ.  ๒๕๕๐  และมติคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน  ในการประชุมคร้ังที่  ๖๑/๒๕๕๗  (คร้ังที่  ๓๑๐)  
เม่ือวันที่  ๒๖  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗  คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานจึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน  ว่าด้วยการรับซื้อไฟฟ้า
จากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา  (สําหรับการรับซื้อไฟฟ้าเพิ่มให้ครบ  ๑๐๐  เมกะวัตต์)  
พ.ศ.  ๒๕๕๗” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   
ข้อ ๓ ระเบียบนี้ใช้สําหรับการรับซื้อไฟฟ้าตามประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน  

เร่ือง  การรับซื้อไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาเพิ่มเติมในประเภท 
บ้านอยู่อาศัยเท่านั้น 

ข้อ  ๔  ในระเบียบนี้   
“กกพ.”  หมายความว่า  คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน   
“สํานักงาน  กกพ.”  หมายความว่า  สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 
“การไฟฟ้าฝ่ายจําหน่าย”  หมายความว่า  การไฟฟ้านครหลวง  (กฟน.)  หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  (กฟภ.) 
“ผู้ย่ืนขอผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก”  หมายความว่า  ผู้ที่ประสงค์จะผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 

ที่ติดตั้งบนหลังคา  (Solar  PV  Rooftop)  ในประเภทบ้านอยู่อาศัยเพื่อจําหน่ายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าฝ่ายจําหน่าย  
โดยมีขนาดกําลังการผลิตติดตั้งไม่เกิน  ๑๐  กิโลวัตต์ 

“ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก”  หมายความว่า  ผู้ย่ืนขอผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากที่ได้ทําสัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายจําหน่าย 

“การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา  (Solar  PV  Rooftop)”  หมายความว่า  
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์โดยเทคโนโลยีแผงโฟโตโวลเทอิก  (Photovoltaic  Panel)  ที่ติดตั้ง
บนหลังคา  ดาดฟ้า  หรือส่วนหนึ่งส่วนใดบนอาคารซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยได้ 

“อาคาร”  หมายความว่า  อาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร   
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“บ้านอยู่อาศัย”  หมายความว่า  อาคารของผู้ใช้ไฟฟ้าหรือผู้ที่ย่ืนขอใช้ไฟฟ้ารายใหม่ประเภทท่ี  ๑  
(บ้านอยู่อาศัย)  ตามประกาศอัตราค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจําหน่าย 

“สัญญาซื้อขายไฟฟ้า”  หมายความว่า  ข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อซื้อขายไฟฟ้าระหว่าง 
ผู้ย่ืนขอผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากที่ได้รับการคัดเลือกและประสงค์จะขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายจาํหน่าย 

“จุดรับซื้อไฟฟ้า”  หมายความว่า  จุดที่ติดตั้งมาตรวัดไฟฟ้าที่ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากขายไฟฟ้า
ให้กับการไฟฟ้าฝ่ายจําหน่าย 

“อัตรารับซื้อไฟฟ้า”  (FiT)  หมายความว่า  อัตราการรับซื้อไฟฟ้า  (Feed-in  Tariff  หรือ  FiT)  
ที่ผลิตจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา  (Solar  PV  Rooftop)  ตามนโยบายของรัฐบาล
ที่จะประกาศเป็นคราว ๆ  ไป 

“ขนาดกําลังการผลิตติดตั้ง”  หมายความว่า  ขนาดกําลังการผลิตสูงสุดรวมของแผงโฟโตโวลเทอิก  
(Photovoltaic  Panel)  ที่มีหน่วยเป็นกิโลวัตต์  (kWp)  ณ  สภาวะทดสอบมาตรฐาน  (Standard  Test  
Condition)  ที่ได้กําหนดไว้สําหรับการทดสอบแผงโฟโตโวลเทอิก  (Photovoltaic  Panel)  ที่มีวงจรเดียวกัน
และจุดรับซื้อไฟฟ้าเดียวกันตามที่กําหนดในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 

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

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

ข้อกําหนดการใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้า  และข้อกําหนดการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้าตามระเบียบ
ของการไฟฟ้านครหลวงหรือตามระเบียบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค   

“ประกาศการรับซื้อไฟฟ้า”  หมายความว่า  ประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน  เร่ือง  การรับซื้อ
ไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาประเภทบ้านอยู่อาศัย  (สําหรับการรับซื้อ
ไฟฟ้าเพิ่มให้ครบ  ๑๐๐  เมกะวัตต์)   

ข้อ ๕ ให้ประธาน  กกพ.  เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้  และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดตามระเบียบนี้ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๖ การไฟฟ้าฝ่ายจําหน่ายจะเป็นผู้รับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา  (Solar  PV  Rooftop)  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่กําหนด
ในระเบียบนี้   

ข้อ ๗ การไฟฟ้าฝ่ายจําหน่ายจะรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก  ณ  จุดรับซื้อไฟฟ้า
ตามพื้นที่และปริมาณท่ีกําหนดในประกาศการรับซื้อไฟฟ้า 
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ข้อ ๘ ผู้ย่ืนขอผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก  เม่ือย่ืนแบบคําขอขายไฟฟ้าแล้ว  ห้ามเปลี่ยนแปลงจุด
รับซื้อไฟฟ้า   

ข้อ ๙ ผู้ย่ืนขอผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก  เม่ือย่ืนแบบคําขอขายไฟฟ้าแล้ว  ห้ามเปลี่ยนแปลง
ขนาดกําลังผลิตติดตั้ง  เว้นแต่จะได้รับการยินยอมจากการไฟฟ้าฝ่ายจําหน่ายตามหลักเกณฑ์ที่การไฟฟ้า
กําหนดโดยความเห็นชอบของ  กกพ. 

ข้อ ๑๐ ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานในด้านความปลอดภัย 
และมาตรฐานในการเชื่อมโยงเข้ากับระบบตามข้อกําหนดระบบโครงข่ายไฟฟ้ารวมทั้งข้อกําหนดคุณสมบัติ
ของวัสดุ  อุปกรณ์และการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา  (Solar  PV  Rooftop)  
ที่เก่ียวข้องที่จะประกาศในการรับซื้อไฟฟ้าและเพื่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้า  การไฟฟ้าฝ่ายจําหน่าย 
มีสิทธิตรวจสอบหรือขอให้ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากตรวจสอบ  แก้ไข  ปรับปรุงอุปกรณ์การจ่ายไฟฟ้า 
ของผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากที่เก่ียวข้องกับระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจําหน่ายเมื่อใดก็ได้ตามความจําเป็น 

ข้อ ๑๑ ในการย่ืนคําขอขายไฟฟ้า  ผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากจะต้องระบุวัน  SCOD   
ที่ชัดเจน  โดยการไฟฟ้าฝ่ายจําหน่ายสามารถเปลี่ยนแปลงกําหนดวัน  SCOD  ได้ตามความเหมาะสม  
ทั้งนี้  วัน  SCOD  จะต้องเป็นไปตามกรอบเวลาที่กําหนดไว้ในประกาศการรับซื้อไฟฟ้า 

หมวด  ๒ 
กระบวนการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก 

และหลักเกณฑ์การพิจารณาคําขอขายไฟฟ้า 
 

 

ข้อ ๑๒ การรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากให้ใช้วิธีการคัดเลือกโดยเรียงลําดับตามคําขอ
ขายไฟฟ้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์  โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  วิธีการ  เง่ือนไข 
ที่ประกาศกําหนด  หรือวิธีการอื่นใดที่จะประกาศกําหนดในแต่ละคราว 

ข้อ ๑๓ กกพ.  จะประกาศการรับซื้อไฟฟ้าโดยกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข  
ดังต่อไปนี้   

(๑) ปริมาณการรับซื้อไฟฟ้ารวม  รวมถึงกําหนดบริเวณพื้นที่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่สามารถ 
รับไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากได้ 

(๒) กําหนดวันเปิดรับและปิดรับคําขอขายไฟฟ้า  และกรอบวันที่การไฟฟ้าฝ่ายจําหน่ายประกาศ
ผลการพิจารณารับซื้อไฟฟ้า 

(๓) อัตรารับซื้อไฟฟ้า  (FiT)  กรอบระยะเวลาวัน  SCOD  และระยะเวลาการให้อัตรารับซื้อไฟฟ้า  (FiT) 
(๔) ค่าธรรมเนียมการย่ืนข้อเสนอ  ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า  การตรวจสอบอุปกรณ์  

และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้อง   
(๕) สถานที่ย่ืนแบบคําขอขายไฟฟ้า 
(๖) หลักเกณฑ์และเง่ือนไขอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้อง   
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ข้อ ๑๔ ให้การไฟฟ้าฝ่ายจําหน่ายที่รับผิดชอบบริเวณพื้นที่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่กําหนดเป็น 
ผู้พิจารณาคําขอขายไฟฟ้า  ตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้   

(๑) ความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และเ ง่ือนไขที่ กําหนดในประกาศการรับซื้อไฟฟ้า 
และความครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสารหลักฐาน  ตามรายละเอียดที่กําหนดในแบบคําขอขายไฟฟ้า 
และการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า 

(๒) วันและเวลาที่ได้รับแบบคําขอที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสารหลักฐานที่กําหนดเป็นสําคัญ   
(๓) การจัดลําดับคําขอขายไฟฟ้าให้เรียงตามลําดับวันเวลาที่ได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์

จนกว่าขนาดกําลังการผลิตติดตั้งรวมเท่ากับปริมาณรับซื้อที่ประกาศในแต่ละคราว  โดยให้ถือว่าคําขอ 
ขายไฟฟ้าเหล่านั้นได้รับการคัดเลือกให้มาทําสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 

ข้อ ๑๕ การไฟฟ้าฝ่ายจําหน่ายจะประกาศรายชื่อผู้ย่ืนคําขอขายไฟฟ้าขนาดเล็กมากที่ผ่าน 
การคัดเลือกเพื่อให้ผู้ย่ืนขอผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากมาลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าภายใน  ๖๐  วันนับจาก
วันที่ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก  หากไม่ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าภายในระยะเวลาที่กําหนด
จะถือว่าคําขอขายไฟฟ้าเป็นอันยกเลิก 

ข้อ ๑๖ กรณีที่มีการพิจารณารับซื้อ  การไฟฟ้าฝ่ายจําหน่ายจะแจ้งให้ผู้ย่ืนขอผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก
ที่ผ่านการคัดเลือกทราบรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง  โดยผู้ย่ืนขอผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากจะต้อง
ชําระค่าใช้จ่ายดังกล่าวภายในเวลาที่กําหนด 

หมวด  ๓ 
หลักเกณฑ์และวิธีการคํานวณการรับซื้อไฟฟ้า 

 
 

ข้อ ๑๗ ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่จะรับซื้อให้เป็นไปตามปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่จ่ายจริงในเดือนนั้น ๆ  
จากเคร่ืองวัดหน่วยไฟฟ้า  (Meter)  ที่การไฟฟ้าฝ่ายจําหน่ายกําหนดไว้  หากในเดือนใดที่ผู้ผลิตไฟฟ้า
ขนาดเล็กมากจ่ายปริมาณพลังไฟฟ้าเข้าสู่ระบบของการไฟฟ้าฝ่ายจําหน่ายเกินกว่าปริมาณพลังไฟฟ้าสูงสุด
ตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า  การไฟฟ้าฝ่ายจําหน่ายจะไม่คิดค่าพลังงานไฟฟ้าในส่วนที่เกินให้กับ
ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก 

ในกรณีผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากมีการซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายจําหน่ายเข้าไปใช้ในระบบผลิตไฟฟ้า
ผ่านเคร่ืองวัดหน่วยไฟฟ้า  โดยปริมาณพลังงานไฟฟ้าส่วนดังกล่าวการไฟฟ้าฝ่ายจําหน่ายจะคิดเงินค่าไฟฟ้า
ตามวิธีปฏิบัติที่การไฟฟ้าฝ่ายจําหน่ายกําหนด 

ข้อ ๑๘ ราคาไฟฟ้าที่การไฟฟ้าฝ่ายจําหน่ายจะรับซื้อจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากในแต่ละเดือน 
เป็นอัตรารับซื้อไฟฟ้า  (FiT)  ตามอัตราที่กําหนดไว้ในประกาศการรับซื้อไฟฟ้า 



 หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   มกราคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

ข้อ ๑๙ มูลค่าการรับซื้อไฟฟ้าในแต่ละเดือนจะคํานวณจากปริมาณพลังงานไฟฟ้าตามวิธีการคํานวณ 
ที่กําหนดไว้ในข้อ  ๑๗  คูณด้วยอัตรารับซื้อไฟฟ้า  (FiT)  ตามที่กําหนดในข้อ  ๑๘ 

หมวด  ๔ 
สัญญาซื้อขายไฟฟ้า 

 
 

ข้อ ๒๐ เง่ือนไขและวิธีการปฏิบัติที่กําหนดไว้ในระเบียบ  ประกาศ  และสัญญาซื้อขายไฟฟ้า  
รวมทั้งเอกสารต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาซื้อขายไฟฟ้า  และผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก
จะต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขและข้อกําหนดในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าอย่างเคร่งครัด 

ข้อ ๒๑ ห้ามมิให้มีการโอนสิทธิและหน้าที่ในคําขอขายไฟฟ้าหรือในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าให้กับผู้อื่น  
เว้นแต่จะได้รับการยินยอมจากการไฟฟ้าฝ่ายจําหน่ายตามหลักเกณฑ์ที่การไฟฟ้าฝ่ายจําหน่ายกําหนด 
โดยความเห็นชอบของ  กกพ.   

หมวด  ๕ 
ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าและการตรวจสอบอุปกรณ์ 

 
 

ข้อ ๒๒ ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากจะมีภาระค่าใช้จ่ายในการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าและ 
การตรวจสอบอุปกรณ์  ตามที่กําหนดไว้ประกาศการรับซื้อไฟฟ้าในแต่ละคราวโดยจะต้องชําระค่าใช้จ่ายดังกล่าว 
ให้เสร็จสิ้นก่อนที่การไฟฟ้าฝ่ายจําหน่ายจะเริ่มดําเนินการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า 

ข้อ ๒๓ ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากและการไฟฟ้าฝ่ายจําหน่ายจะต้องติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน 
ความเสียหายของระบบไฟฟ้าตามข้อกําหนดระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่ใช้บังคับ  ณ  ขณะนั้น   

หากมีความเสียหายเกิดขึ้นอันเนื่องจากความบกพร่องทางด้านอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าหรือสาเหตุอื่น ๆ  
จากฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงซึ่งมิใช่เหตุสุดวิสัย  ฝ่ายนั้นจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายดังกล่าว 

หมวด  ๖ 
เหตุสุดวิสัย 

 
 

ข้อ ๒๔ “เหตุสุดวิสัย”  หมายถึง  เหตุใด ๆ  อันจะเกิดขึ้นก็ดีจะให้ผลภัยพิบัติก็ดีเป็นเหตุ 
ที่ไม่อาจป้องกันได้  แม้ทั้งบุคคลผู้ต้องประสบ  หรือใกล้จะต้องประสบเหตุนั้น  จะได้จัดการระมัดระวัง 
ตามสมควรอันพึงคาดหมายได้จากบุคคลนั้นในฐานะและภาวะเช่นนั้น  และให้รวมถึงเหตุหนึ่งเหตุใด   
หรือหลายเหตุดังต่อไปนี้ 

(๑) การกระทําของรัฐบาล  เช่น  มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านพลังงาน  การเปลี่ยนแปลง 
ทางกฎหมายซ่ึงทําให้ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก/การไฟฟ้าฝ่ายจําหน่ายไม่อาจปฏิบัติตามระเบียบการรับซื้อไฟฟ้า
ข้อใดข้อหนึ่งได้ 

(๒) การปิดล้อม  หรือการกระทําของศัตรูในลักษณะสงคราม  ไม่ว่าจะมีการประกาศหรือไม่ก็ตาม 



 หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   มกราคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

(๓) การลุกฮือ  การขบถ  การก่อความวุ่นวาย  การจารกรรม  การก่อวินาศกรรม  การนัดหยุดงาน  
การปิดงานตามกฎหมายแรงงาน  การรอนสิทธิใด ๆ  อุบัติเหตุ  แผ่นดินไหว  พายุ  ไฟไหม้  น้ําท่วม  โรคระบาด  
สภาพอากาศรุนแรงผิดปกติ  การระเบิด 

(๔) เหตุขัดข้องในระบบจําหน่ายไฟฟ้า  อันเนื่องจากอุบัติเหตุที่เกิดกับระบบจําหน่ายไฟฟ้าหรือ  
อุปกรณ์อื่น ๆ  ที่เก่ียวข้องในการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า 

(๕) การยึดทรัพย์สินหรือสิทธิใด ๆ  หุ้น  หรือผลประโยชน์ต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องกับการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากโดยหน่วยงานของรัฐ  หรือการกระทํา
ของหน่วยงานของรัฐ  ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการผลิตไฟฟ้าหรือต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ผลิต
ไฟฟ้าขนาดเล็กมากตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า   

หมวด  ๗ 
การระงับข้อพิพาท 

 
 

ข้อ ๒๕ ปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติตามระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าและสัญญาซื้อขายไฟฟ้า   
ให้ระงับข้อพิพาท  ดังนี้ 

(๑) ปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติตามระเบียบการรับซื้อไฟฟ้า   
ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากที่ประสบปัญหาจากการปฏิบัติตามระเบียบการรับซื้อไฟฟ้า  ให้ย่ืนเป็นหนังสือ

ต่อ  กกพ.  โดยให้ส่งไปยังประธานกรรมการกํากับกิจการพลังงาน  ณ  สถานที่ตั้งของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับกิจการพลังงาน   

(๒) ปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 
ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากที่ประสบปัญหาจากการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า  ให้ย่ืนเป็น

หนังสือต่อ  กกพ.  โดยให้ส่งข้อร้องเรียนไปยังประธานกรรมการกํากับกิจการพลังงาน  ณ  สถานที่ตั้งของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 

(๓) ในกรณีมีเหตุอันสมควรจะต้องวินิจฉัยปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบการรับซื้อไฟฟ้านี้ 
หรือตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าให้  กกพ.  เป็นผู้วินิจฉัยหาข้อยุติ  และให้ถือว่าคําวินิจฉัยของ  กกพ.  เป็นที่สุด   

หากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากไม่พอใจในคําวินิจฉัยของ  กกพ.  ให้ศาลไทยเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
พรเทพ  ธัญญพงศ์ชัย 

ประธานกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 


