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ระเบียบคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน
ว่าด้วยการรับซื้อไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน
พ.ศ. ๒๕๖๕
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับซื้อไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน
ให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ในการประชุมครัง้ ที่ ๓/๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑๕๕)
เมื่อวัน ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑๕๘) เมื่อวันที่
๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ สอดคล้องกับแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย รวมทั้งแผนแม่บท
ระดับชาติของรัฐบาลในการกาจัด ขยะมูลฝอยโดยมีผลพลอยได้เป็นพลังงาน เพื่อสนับสนุนรัฐบาล
ตามข้อตกลงหรือพัน ธะผูกพัน ระหว่างประเทศในด้านที่เกี่ยวข้องกับพลังงานหรือสิ่งแวดล้อม เช่น
ข้อตกลงลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจก
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๑) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
พลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ และมติคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน ในการประชุมครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๕
(ครั้งที่ ๗๘๙) เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน ออกระเบียบไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว่ า “ระเบี ย บคณะกรรมการก ากั บ กิ จ การพลั ง งาน ว่ า ด้ ว ย
การรับซื้อไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๕”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“กพช.” หมายความว่า คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
“กกพ.” หมายความว่า คณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน
“การไฟฟ้า” หมายความว่า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง หรือ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
“การไฟฟ้าฝ่ายจาหน่าย” หมายความว่า การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
(กฟภ.)
“โครงการผลิต ไฟฟ้าจากขยะชุมชน” หมายความว่า โครงการกาจัดมูลฝอยของราชการ
ส่วนท้องถิ่นโดยมีผลพลอยได้เป็นพลังงานไฟฟ้า ตามกฎหมายว่าด้วยรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
“มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติก ภาชนะ
ที่ใส่อาหาร รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด หรือที่อื่น ตามกฎหมายว่าด้วยรักษา
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
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“ผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้า ” หมายความว่า ผู้ที่เป็นคู่สัญญาโครงการกาจัดมูลฝอยเพื่อผลิตไฟฟ้า
กับราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
ที่ประสงค์จะผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าตามระเบียบนี้
“ผู้ ผ ลิ ต ไฟฟ้ า ” หมายความว่ า ผู้ ผ ลิ ต ไฟฟ้ า รายเล็ ก หรื อ ผู้ ผ ลิ ต ไฟฟ้ า ขนาดเล็ ก มาก
ที่ทาสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าและเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการ
พลังงาน
“ผู้ผลิต ไฟฟ้ารายเล็ก ” หมายความว่า ผู้ผลิต ไฟฟ้าที่ทาสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่ปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขายมากกว่า ๑๐ เมกะวัตต์ แต่ไม่เกิน ๙๐ เมกะวัตต์
“ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก” หมายความว่า ผู้ผลิตไฟฟ้าที่ทาสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้า
ฝ่ายจาหน่าย ที่ปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขายไม่เกิน ๑๐ เมกะวัตต์
“สัญญาซื้อขายไฟฟ้า” หมายความว่า ข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อซื้อขายไฟฟ้าระหว่าง
ผู้ผลิตไฟฟ้ากับการไฟฟ้าที่เป็นผู้รับซื้อ
“ปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขาย” หมายความว่า ปริมาณพลังไฟฟ้าที่เสนอขายให้แก่การไฟฟ้า
มีหน่วยเป็นเมกะวัตต์ (MW) หรือกิโลวัตต์ (kW) ตามที่ระบุในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
“วั น SCOD” หมายความว่ า ก าหนดวั น จ่ า ยไฟฟ้ า เข้ า ระบบเชิ ง พาณิ ช ย์ (Scheduled
Commercial Operation Date)
“วัน COD” หมายความว่า วันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date)
“ข้อกาหนดระบบโครงข่ายไฟฟ้า” หมายความว่า ข้อกาหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า
ข้ อ ก าหนดการใช้บริก ารระบบโครงข่า ยไฟฟ้ า และข้อ กาหนดการปฏิ บัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้า
ตามระเบียบการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือระเบียบของการไฟฟ้าฝ่ายจาหน่าย
“หน่ ว ยงานกลาง” หมายความว่า หน่วยงานตรวจสอบและรับรองผลที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้
เพื่อดาเนินการตรวจสอบและรับรองผลการดาเนินงานตามระเบียบและประกาศเกี่ยวกับการรับซื้อไฟฟ้า
รวมถึงหน่วยงานกลางที่กาหนดไว้ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าด้วย
ข้อ ๔ กกพ. จะออกประกาศเพื่ อ การรั บ ซื้ อ ไฟฟ้ า โครงการผลิ ต ไฟฟ้ า จากขยะชุ ม ชน
ในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) จากผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าตามรายชื่อโครงการที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
ตามกรอบหลักการเงื่อนไข และอัตรารับซื้อไฟฟ้าที่ กพช. ให้ความเห็นชอบ
ข้อ ๕ การไฟฟ้ามีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจะเป็นผู้รับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก และ
การไฟฟ้าฝ่ายจาหน่ายจะเป็นผู้รับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากตามพื้นที่รับผิดชอบของที่ตั้ง
โครงการ โดยค านึ ง ถึ ง ศั ก ยภาพของระบบไฟฟ้ า ที่ จ ะรั บ ได้ และไม่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ ความมั่ น คง
ของระบบไฟฟ้า
(๒) การไฟฟ้าออกประกาศให้ผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้ายื่นคาขอตรวจสอบจุดเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๓๖ ง

หนา้ ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕

กรณีผู้ประสงค์จะเป็นผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ที่เชื่อมต่อระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจาหน่าย
ให้ยื่นตรวจสอบจุดเชื่อมโยงระบบโครงข่ายไฟฟ้ากับ กฟน. หรือ กฟภ. ที่จะเชื่อมต่อระบบ ส่วนกรณี
ผู้ประสงค์จะเป็นผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ที่เชื่อมต่อระบบไฟฟ้าของ กฟผ. ให้ยื่นตรวจสอบจุดเชื่อมโยง
ระบบโครงข่ายไฟฟ้ากับ กฟผ. เพื่อประกอบการยื่นคาเสนอขอขายไฟฟ้า
กรณีผู้ประสงค์จะเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก ทุกขนาดกาลังผลิตติดตั้งให้ยื่นตรวจสอบ
จุดเชื่อมโยงระบบโครงข่ายไฟฟ้ากับ กฟน. หรือ กฟภ. ที่จะเชื่อมต่อระบบ ทั้งนี้ หากขนาดกาลังผลิต
ติด ตั้งมากกว่า ๖ เมกะวัตต์ ให้ ยื่น ตรวจสอบจุดเชื่อมโยงระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่การไฟฟ้า กฟผ.
หลั ง จากได้ รั บ ผลการตรวจสอบจุ ด เชื่ อ มโยงระบบโครงข่ า ยไฟฟ้ า จาก กฟน. หรื อ กฟภ. แล้ ว
เพื่อประกอบการยื่นคาเสนอขอขายไฟฟ้า
(๓) การไฟฟ้าออกประกาศกาหนดรายละเอียด ขั้นตอน สถานที่ ระยะเวลา แบบคาเสนอ
ขอขายไฟฟ้าและเอกสารหลักฐาน รวมถึงเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับซื้อไฟฟ้า ให้เป็นไป
ตามระเบียบและประกาศของ กกพ.
(๔) การไฟฟ้ารับและพิจารณาคาเสนอขอขายไฟฟ้าตามระเบียบและประกาศรับซื้อไฟฟ้า
ที่เกี่ยวข้อง
(๕) การไฟฟ้าประกาศผลการพิจารณาคาเสนอขอขายไฟฟ้าและมีหนังสือแจ้งให้ผู้ยื่นขอผลิต
ไฟฟ้าที่ไม่ผ่านการพิจารณาทราบเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมทั้งแจ้งเหตุผล
(๖) การไฟฟ้าจัดทาต้นแบบสัญญาซื้อขายไฟฟ้าภายใต้กรอบนโยบายการรับซื้อไฟฟ้าตามมติ
กพช. ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้อง
(๗) การไฟฟ้าตรวจสอบการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้อง
(๘) การไฟฟ้าเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับการรับซื้อตามความเหมาะสม
หรือความจาเป็นตามระเบียบหรือประกาศการไฟฟ้า
ข้อ ๖ ผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือบริษัทมหาชนจากัดตามกฎหมาย
ว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัด หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
(๒) มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้า
(๓) เป็นคู่สัญญาโครงการกาจัดมูลฝอยเพื่อผลิตไฟฟ้ากับราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย
ว่าด้วยรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
ข้อ ๗ ผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าต้องมีความพร้อม ดังต่อไปนี้
(๑) ความพร้อมด้านที่ดิน ประกอบด้วย
(ก) เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครอง หรือสิทธิ์การใช้ประโยชน์ที่ดิน ในพื้นที่
ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า โครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน เป็นต้น
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(ข) ที่ดินที่ตั้งโครงการไม่ขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
ข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
(๒) ความพร้อมด้านเทคโนโลยี ประกอบด้วย
(ก) แผนผังโรงไฟฟ้า (Plant Layout)
(ข) แผนภูมิของระบบไฟฟ้า (Single Line Diagram) โดยมีวิศวกรรับรองแบบตามสาขา
และระดับที่กาหนดตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร พร้อมแนบสาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมที่ยังไม่หมดอายุ
(ค) ขั้นตอนกระบวนการผลิตของโรงไฟฟ้า (Process Flow Diagram)
(ง) ข้อมูลทางเทคนิคที่จาเป็นอื่น ๆ ตามที่การไฟฟ้ากาหนด
(๓) ความพร้อมด้านเงินลงทุน ประกอบด้วย
(ก) ประมาณมูลค่าโครงการ
(ข) มีทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ล้านบาท ต่อ ๑ เมกะวัตต์ ตามขนาด
กาลังการผลิตติดตั้ง
(ค) มีหนังสือสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบัน
การเงิน หรือกรณีได้รับสินเชื่อแล้วให้แสดงสาเนาการให้สินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์ โดยจะต้องระบุ
จานวนเงินที่ให้การสนับสนุนหรือให้สินเชื่อไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของประมาณการมูลค่าโครงการ
(๔) มีความพร้อมด้านการจัดหาเชื้อเพลิงตลอดอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
(๕) มีเอกสารแสดงประสบการณ์ของผู้ดาเนินโครงการหรือบุคลากร ในด้านการประกอบ
กิจการผลิตไฟฟ้า
(๖) มีศักยภาพระบบไฟฟ้าที่สามารถรองรับปริมาณพลังไฟฟ้าตามคาเสนอขอขายไฟฟ้าได้
ข้อ ๘ ผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าที่ผ่านการพิจารณาต้องลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้า
และจะจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ได้ก็ต่อเมื่อได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบ
กิจการพลังงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงปฏิบัติครบถ้วนตามเงือ่ นไขที่ กกพ. ประกาศกาหนด
ข้อ ๙ ก่อนลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าต้องวางหลักประกันสัญญา
ซื้อขายไฟฟ้า จานวน ๕๐๐ บาทต่อกิโลวัตต์ของปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขาย ตามวิธีการและเงื่อนไข
ที่การไฟฟ้าที่เป็นคู่สัญญากาหนด
ข้อ ๑๐ ผู้ผลิต ไฟฟ้าต้องจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ภายในวัน SCOD โดยให้สัญญา
ซื้อขายไฟฟ้ามีอายุ ๒๐ ปีนับจากวัน SCOD หรือวัน COD แล้วแต่วันใดเกิดขึ้นก่อน
ในกรณีที่ผู้ผลิตไฟฟ้าไม่สามารถ COD ได้ภายใน ๖๐ วันนับถัดจากวัน SCOD ให้การไฟฟ้า
คิดค่าปรับต่อวันในอัตราร้อยละ ๐.๓๓ ของวงเงินหลักประกันสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้า และให้นาระยะเวลา
ที่ไม่สามารถ COD ได้ตามวัน SCOD มาหักออกจากอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่กาหนดไว้ตามความใน
วรรคหนึ่ง

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๓๖ ง

หนา้ ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕

ในกรณีที่ผู้ผลิต ไฟฟ้าไม่สามารถ COD ภายในระยะเวลา ๑๒ เดือนนับจากวัน SCOD
ให้ถือว่าสัญญาซื้อขายไฟฟ้าสิ้นสุดลง
ข้อ ๑๑ ให้ ก ารไฟฟ้ าคื น หลั กประกัน สัญ ญาซื้อ ขายไฟฟ้ า เมื่ อ ผู้ ผ ลิต ไฟฟ้ าเริ่มจ่ า ยไฟฟ้า
เข้าระบบเชิงพาณิชย์ โดยให้การไฟฟ้าคืนหลักประกันคงเหลือหลังจากหักค่าความเสียหายหรือค่าปรับ
ที่เกิดขึ้น (ถ้ามี) ภายใน ๓๐ วันนับถัดจากวัน COD
ข้อ ๑๒ ผู้ ผ ลิ ต ไฟฟ้ า จะต้ อ งติ ด ตั้ง อุ ปกรณ์ ป้ องกัน ความเสี ย หายของระบบไฟฟ้ า ปฏิ บัติ
ตามมาตรฐานความปลอดภั ย มาตรฐานการเชื่ อ มโยงเข้ า กั บ ระบบ และผลิ ต ไฟฟ้ า ให้ มี คุ ณ ภาพ
ตามข้อกาหนดระบบโครงข่ายไฟฟ้า
ในกรณีที่ผู้ผลิตไฟฟ้าไม่ปฏิบัติตามความในวรรคหนึ่ง การไฟฟ้ามีสิทธิไม่ให้ผู้ผลิตไฟฟ้าเชื่อมต่อ
ระบบโครงข่ายไฟฟ้าได้
ในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นอันเนื่องจากความบกพร่องทางด้านอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าหรือ
สาเหตุอื่น ๆ จากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งซึ่งมิใช่เหตุสุดวิสัย ฝ่ายนั้นจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหาย
ดังกล่าว
ข้อ ๑๓ ผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าหรือผู้ผลิตไฟฟ้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ในการ
เชื่ อ มโยงระบบไฟฟ้ า การปรั บ ปรุ ง ระบบไฟฟ้ า การตรวจสอบระบบอุ ป กรณ์ และค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น
ที่เกี่ยวข้องให้กับการไฟฟ้า
ข้อ ๑๔ การไฟฟ้าหรือหน่วยงานกลางสามารถเข้าตรวจสอบสถานที่ ประกอบกิจการได้ตาม
ความเหมาะสม และการไฟฟ้ามีสิทธิในการสั่งการให้ผู้ผลิตไฟฟ้า แก้ไขหรือปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เพื่อให้ได้
มาตรฐานตามข้อกาหนดระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้า
ในกรณีที่ผู้ผลิตไฟฟ้าไม่ปฏิบัติตามความในวรรคหนึ่ง การไฟฟ้ามีสิทธิไม่ให้ผู้ผลิตไฟฟ้าเชื่อมต่อ
ระบบโครงข่ายไฟฟ้าได้
ข้อ ๑๕ ผู้ผลิต ไฟฟ้าต้องใช้มูลฝอยในการผลิตไฟฟ้าเท่านั้น เว้นแต่การเริ่มต้นเดินเครื่อง
โรงไฟฟ้า สามารถใช้เชื้อเพลิงในเชิงพาณิชย์ ได้แก่ น้ามัน และก๊าซธรรมชาติ
ผู้ผลิตไฟฟ้าจะต้องไม่ใช้ถ่านหินมาเป็นเชื้อเพลิงโดยเด็ดขาด
ข้อ ๑๖ ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่จ่ายเข้าระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้า ให้วัดจากปริมาณพลังงาน
ไฟฟ้ า ที่ จ่ า ยจริงในเดือ นนั้ น ๆ จากมาตรวัด ไฟฟ้ า (Meter) ที่ ผู้ ผ ลิ ต ไฟฟ้ าติด ตั้งเพื่ อ ซื้อขายไฟฟ้า
ตามที่การไฟฟ้ากาหนดเพียงจุดเดียว ในช่วงเวลา ๑๕ นาทีใด ๆ เฉพาะที่จ่ายเข้าระบบไฟฟ้าไม่เกิน
ปริมาณพลังไฟฟ้าสูงสุดที่ระบุในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
ข้อ ๑๗ ผู้ผลิตไฟฟ้ามีหน้าที่ต้องนาส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามระเบียบหรือประกาศ
กกพ. ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บหรื อ ประกาศ กกพ. ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ มาตรการ
ด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงเป็นผู้ไ ด้รับอนุ ญาตให้ประกอบกิจการพลังงานตลอดระยะเวลาของสัญญา
ซื้อขายไฟฟ้า
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ข้อ ๑๘ ผู้ผลิตไฟฟ้าต้องให้ข้อมูลเพื่อการจัดทาฐานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ในกรณีที่ภาครัฐมีข้อตกลงหรือพัน ธะผูกพันระหว่างประเทศเกี่ยวกับพลังงานหรือสิ่งแวดล้อม
เช่น ข้อตกลงลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจก หรือในกรณีที่ประเทศไทย
มีการออกกฎหมายภายในเกี่ยวกับการลดก๊าซเรือนกระจกหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กกพ.
การไฟฟ้า หรือผู้ผลิตไฟฟ้าจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ที่จะออกมาในอนาคตด้วย
ภายหลั ง จากที่ มี ก ารรั บ ซื้ อ ไฟฟ้ า เข้ า ระบบโครงข่ า ยไฟฟ้ า ตามสั ญ ญาซื้ อ ขายไฟฟ้ า แล้ ว
สิทธิประโยชน์หรือสิทธิในเชิงทรัพย์สินที่เกิดจากการอนุวัติตามข้อตกลงหรือพันธะผูกพันระหว่างประเทศ
รวมทั้งกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าว ผู้ผลิตไฟฟ้ายินยอมให้สิทธิประโยชน์หรือสิทธิในเชิง
ทรั พ ย์ สิ น ดั ง กล่ า วตกเป็ น ของภาครั ฐ ทั้ ง สิ้ น เนื่ อ งจากผู้ ผ ลิ ต ไฟฟ้ า ได้ รั บ การสนั บ สนุ น จากภาครั ฐ
ในส่วนของ Feed-in Tariff (FiT) แล้ว
ข้อ ๑๙ ข้อพิพาทที่เกิดจากการปฏิบัติตามระเบียบ หรือประกาศเชิญชวนรับซื้อไฟฟ้าที่ออก
ภายใต้ระเบียบฉบับนี้ และสัญญาซื้อขายไฟฟ้าให้ระงับข้อพิพาทตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้า หรือผู้ผลิตไฟฟ้า หรือการไฟฟ้าที่มีข้อพิพาทตามระเบียบหรือประกาศ
เชิ ญ ชวนรั บ ซื้ อ ไฟฟ้ า ที่ อ อกภายใต้ ร ะเบี ย บฉบั บ นี้ ให้ ยื่ น หนั ง สื อ ต่ อ กกพ. เพื่ อ วิ นิ จ ฉั ย ชี้ ข าด
และคาวินิจฉัยของ กกพ. ให้เป็นที่สุด
(๒) ผู้ผลิตไฟฟ้าที่ประสบปัญหาจากการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ให้ยื่นเป็นหนัง สือ
ต่อการไฟฟ้าที่เป็นคู่สัญญาเพื่อพิจารณา หากไม่สามารถเจรจาหาข้อยุติได้ให้เสนอเรื่องต่อศาลไทย
เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
ข้อ ๒๐ ให้ประธานกรรมการกากับกิจการพลังงานเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และ กกพ.
เป็นผู้มีอานาจวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ คาวินิจฉัยของ กกพ. ให้เป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 2 มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕65
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