
ระเบียบคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
ว่าดว้ยการจัดหาไฟฟ้าระยะสั้นเพ่ือรองรับสถานการณฉ์กุเฉนิด้านพลังงาน 

พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดหาไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก 
และผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากตามนโยบายของรัฐบาล  เพ่ือรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านพลังงาน  
เนื่องจากสถานการณ์ขาดแคลนก๊าซธรรมชาตแิละวกิฤตราคาพลังงานที่มีแนวโนม้สูงขึ้น  ส่งผลกระทบต่อ
ความมั่นคงด้านพลังงานและอัตราค่าบริการของผู้ใช้ไฟฟ้า 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๑  (๑)  และ  (๔)  และมาตรา  ๕๗  แห่งพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการพลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และมติคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน  ในการประชุม
ครั้งที่  ๑๓/๒๕๖๕  (ครั้งที่  ๗๘๐)  เมื่อวันที่  ๑๖  มีนาคม  ๒๕๖๕  คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน
ออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน  ว่าด้วยการจัดหา
ไฟฟ้าระยะสั้นเพ่ือรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านพลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๖๕” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“กกพ.”  หมายความว่า  คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
“การไฟฟ้า”  หมายความว่า  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  การไฟฟ้านครหลวง   

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
“ผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้า”  หมายความว่า  ผู้ที่ประสงค์จะจ าหน่ายไฟฟ้า   
“ผู้ผลิตไฟฟ้า”  หมายความว่า  ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก  หรือผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก   
“ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก”  หมายความว่า  ผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าที่ได้ท าสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 

หรือสัญญาแก้ไขเพ่ิมเติมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย   
“ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก”  หมายความว่า  ผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าที่ได้ท าสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 

หรือสัญญาแก้ไขเพ่ิมเติมกับการไฟฟ้านครหลวง  หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค   
“ข้อก าหนดระบบโครงขา่ยไฟฟ้า”  หมายความว่า  ข้อก าหนดการเชื่อมตอ่ระบบโครงขา่ยไฟฟ้า  

ข้อก าหนดการใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้า  และข้อก าหนดการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
ของการไฟฟ้า 

“สัญญา  Non-Firm”หมายความว่า  สัญญาแบบไม่บังคับปริมาณซื้อขายไฟฟ้า 
ข้อ ๔ ให้ประธานกรรมการก ากับกิจการพลังงานเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้   และให้  

กกพ.  เป็นผู้มีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  โดยค าวินิจฉัยของ  กกพ.   
ให้เป็นที่สุด 

้หนา   ๑๙

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๖๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มีนาคม   ๒๕๖๕



หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๕ กกพ.  จะออกประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้าเพ่ือก าหนดประเภทเชื้อเพลิง   
อัตรารับซื้อไฟฟ้า  หลักเกณฑ์  เงื่อนไข  และกรอบระยะเวลาการด าเนินโครงการ  ให้เป็นไปตามนโยบาย
ที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานก าหนดเป็นคราว ๆ  ไป   

ข้อ ๖ ให้การไฟฟ้ามีอ านาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ออกประกาศก าหนดรายละเอียด  ขั้นตอน  สถานที่  ระยะเวลา  แบบค าเสนอขอขายไฟฟ้า 

และเอกสารหลักฐาน  รวมทั้งเงื่อนไขอื่น ๆ  ท่ีเกี่ยวข้องกับการรับซื้อไฟฟ้า 
(๒) รับและพิจารณาค าเสนอขอขายไฟฟ้าตามระเบียบและประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้า  

รวมทั้งพิจารณาตรวจสอบจุดเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าโดยกระบวนการและขั้นตอนการพิจารณาต้องโปร่งใส  
ตรวจสอบได้  เป็นธรรม  ไม่เลือกปฏิบัติ  และไม่เป็นภาระต่อผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าจนเกินควร 

(๓) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาและมีหนังสือแจ้งให้ผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าที่ไม่ผ่านการ
พิจารณาทราบเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมทั้งแจ้งเหตุผล 

(๔) รับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้า  และจัดท าต้นแบบสัญญาซื้อขายไฟฟ้าหรือสัญญาแก้ไข
เพิ่มเติม 

(๕) เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการตามความเหมาะสมหรือความจ าเป็นที่เกี่ยวข้องกับ
การรับซื้อไฟฟ้าตามระเบียบหรือประกาศของการไฟฟ้า 

(๖) ตรวจสอบการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า  ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง 
(๗) ปฏิบัติตามกฎหมายรวมถึงระเบียบและประกาศอื่นที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน 
ข้อ ๗ ผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าต้องมีคุณสมบัติตามประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้าและปฏิบัติ

ตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
ข้อ ๘ ผู้ผลิตไฟฟ้ามีหน้าที่น าส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า  ตามระเบียบ  กกพ.  ว่าด้วย

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าและประกาศที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งต้องปฏิบัติตามระเบียบ  หรือประกาศ  กกพ.   
ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการป้องกัน  แก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ข้อ ๙ ให้การไฟฟ้าพิจารณารับซื้อไฟฟ้าจากผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้า  โดยค านึงถึงศักยภาพ 
ระบบไฟฟ้าที่รองรับได้และข้อก าหนดระบบโครงข่ายไฟฟ้า 

ข้อ ๑๐ ให้การไฟฟ้ารับซื้อพลังงานไฟฟ้า  แบบสัญญา  Non-Firm  โดยประเภทเชื้อเพลิง  
อัตรารับซื้อไฟฟ้า  และอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้าให้เป็นไปตามประกาศเชิญชวนรับซื้อไฟฟ้า 

้หนา   ๒๐

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๖๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มีนาคม   ๒๕๖๕



หมวด  ๒ 
สัญญาซื้อขายไฟฟ้า 

 
 

ข้อ ๑๑ ผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าต้องลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าหรือสัญญาแก้ไขเพ่ิมเติม  ประเภท  
สัญญา  Non-Firm  กับการไฟฟ้าภายในระยะเวลาที่ก าหนดในประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้า 

หากไม่ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าหรือสัญญาแก้ไขเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง    
ให้ถือว่าค าเสนอขอขายไฟฟ้าเป็นอันยกเลิก  เว้นแต่เกิดเหตุสุดวิสัย  หรือเหตุจากความผิดของการไฟฟ้า
ท าให้ไม่สามารถลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าหรือสัญญาแก้ไขเพ่ิมเติมได้ 

ข้อ ๑๒ ผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าต้องยื่นขอและผลิตไฟฟ้าตามประเภทเชื้อเพลิงที่ก าหนดในประกาศ
เชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้า 

หมวด  ๓ 
การเชือ่มโยงระบบไฟฟ้า  การตรวจสอบอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง 

 
 

ข้อ ๑๓ ผู้ผลิตไฟฟ้าจะต้องติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันความเสียหายของระบบไฟฟ้า   ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานความปลอดภัย  มาตรฐานการเชื่อมโยงเข้ากับระบบ  และผลิตไฟฟ้าให้มีคุณภาพ 
ตามข้อก าหนดระบบโครงข่ายไฟฟ้า 

หากผู้ผลิตไฟฟ้าไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง  การไฟฟ้ามีสิทธิไม่ให้ผู้ผลิตไฟฟ้าเชื่อมต่อระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าได้ 

หากมีความเสียหายเกิดขึ้นอันเนื่องจากความบกพร่องทางด้านอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าหรือ 
สาเหตุอื่น ๆ  จากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง  ฝ่ายนั้นจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายดังกล่าว 

ข้อ ๑๔ ผู้ผลิตไฟฟ้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ในการเชื่อมโยงระบบ
ไฟฟ้าหรือปรับปรุงระบบไฟฟ้า  การตรวจสอบระบบอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องให้กับการไฟฟ้า  
(ถ้ามี) 

หมวด  ๔ 
การระงับข้อพิพาท 

 
 

ข้อ ๑๕ ข้อพิพาทที่เกิดจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้   และสัญญาซื้อขายไฟฟ้าหรือสัญญา
แก้ไขเพ่ิมเติมตามระเบียบนี้  ให้ระงับข้อพิพาทตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้ผลิตไฟฟ้าหรือการไฟฟ้าที่มีข้อพิพาทตามระเบียบนี้   ให้ด าเนินการตามระเบียบ  กกพ.  
ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  เงื่อนไขการยื่นข้อพิพาทและการพิจารณาวินิจฉัยข้อพิพาทระหว่างผู้รับ
ใบอนุญาต 

้หนา   ๒๑

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๖๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มีนาคม   ๒๕๖๕



(๒) ผู้ผลิตไฟฟ้าที่ประสบปัญหาจากการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าหรือสัญญา 
แก้ไขเพ่ิมเติม  ให้ยื่นเป็นหนังสือต่อการไฟฟ้าที่เป็นคู่สัญญาเพ่ือพิจารณา  หากไม่สามารถเจรจา 
หาข้อยุติได้ให้เสนอเรื่องต่อศาลไทยเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  18  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖5 

เสมอใจ  ศุขสุเมฆ 
ประธานกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 

้หนา   ๒๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๖๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มีนาคม   ๒๕๖๕


