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หลักเกณฑการโอนสิทธิและหนาที่ในสัญญาซื้อขายไฟฟา
สําหรับผูผลิตไฟฟารายเล็ก (SPP)
โครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนในแบบ
SPP Hybrid Firm
______________________________
ตามที่ คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ไดออกระเบียบ กกพ. วาดวยการจัดหาไฟฟาจากผูผลิต
ไฟฟารายเล็ก โครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน ในรูปแบบ Feed-in Tariff พ.ศ. 2560 และประกาศ
กกพ. เรื่องประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟารายเล็ก โครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนใน
แบบ SPP Hybrid Firm พ.ศ. 2560 นั้น
การไฟฟาฝายผลิตแห งประเทศไทย กําหนดหลักเกณฑ การโอนสิทธิและหนาที่ในสัญ ญาซื้อขายไฟฟา
สําหรับผูผลิตไฟฟารายเล็ก (SPP) โครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนในแบบ SPP Hybrid Firm ดังตอไปนี้
ขอ 1. ในหลักเกณฑนี้
“กกพ.” หมายความวา คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน
“กฟผ.” หมายความวา การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
“นิติบุคคล” หมายความวา บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชน
“ผูโอน” หมายความวา นิติบุคคลที่ประสงคจะโอนสิทธิและหนาที่ในสัญญาซื้อขายไฟฟา
“ผูรับโอน” หมายความวา นิติบุคคลที่ประสงคจะรับโอนสิทธิและหนาที่ในสัญญาซื้อขายไฟฟา
ขอ 2. หลักเกณฑนี้ใชบังคับกับโครงการผลิตไฟฟาตามระเบียบ กกพ. วาดวยการจัดหาไฟฟาจากผูผลิต
ไฟฟ ารายเล็ก โครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวีย น ในรูปแบบ Feed-in Tariff พ.ศ. 2560 และประกาศ
กกพ. เรื่องประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟารายเล็ก โครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนใน
แบบ SPP Hybrid Firm พ.ศ. 2560
ขอ 3. หามมิใหผูผลิตไฟฟารายเล็กโอนสิทธิและหนาที่ในสัญญาซื้อขายไฟฟาใหกับผูอื่น เวนแตจะไดรับ
การยินยอมจาก กฟผ. โดยจะพิจารณาตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
3.1 ผูรับโอนสิทธิและหนาที่ในสัญญาซื้อขายไฟฟาจะตองเปนนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศ
ไทยประเภท บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อผลิตและจําหนายกระแสไฟฟา
3.2 ผูรับโอนสิทธิและหนาที่ในสัญญาซื้อขายไฟฟาจะตองมีหลักทรัพยค้ําประกันที่มีมูลคาเทียบเทา
กับหลักค้ําประกันเดิมของผูผลิตไฟฟารายเล็กที่วางไวกับ กฟผ.
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3.3 ในกรณีที่ผูผลิตไฟฟารายเล็กไดเขาทําสัญญาซื้อขายไฟฟาแลว แตยังไมไดจายไฟฟาเขาระบบ
เชิ ง พาณิ ช ย (COD) กฟผ. จะตรวจสอบความพร อ มของผู รั บ โอน ซึ่ ง ประกอบด ว ย ความพร อ มด า นที่ ดิ น
ความพรอมดานเทคโนโลยี ความพรอมดานแหลงเงินทุน (ทุนจดทะเบียนไมนอยกวา 2 ลานบาท ตอ 1 เมกะวัตต
ตามขนาดกํ าลั งการผลิ ตติ ดตั้ ง และหนั งสือสนั บ สนุ น ทางการเงิน จากสถาบั น ทางการเงิน ) และเอกสารที่แจง
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล อมวามี การเปลี่ย นตั วเจ าของโครงการจากที่ ระบุ
ในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) หรือรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (IEE) หรือเอกสาร
ที่แจง กกพ. วามีการเปลี่ยนตัวเจาของโครงการจากที่ระบุในประมวลหลักการปฏิบัติ (CoP) มาแสดงตอ กฟผ.
3.4 ในกรณีที่มีการโอนสิทธิและหนาที่ในสัญญาซื้อขายไฟฟามีการจายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชย
(COD) แลว กฟผ. จะตรวจสอบความพรอมของผูรับโอน ซึ่งประกอบดวย ความพรอมดานที่ดิน ความพรอมดาน
แหลงเงินทุน (ทุนจดทะเบียนไมนอยกวา 2 ลานบาท ตอ 1 เมกะวัตต ตามขนาดกําลังการผลิตติดตั้ง) และใหผูรับ
โอนสิทธิดําเนินการขอใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟา และใบอนุญาตใหผลิตพลังงานควบคุม เพื่อนํามา
แสดงกับ กฟผ.
3.5 กรณีผูผลิตไฟฟารายเล็กมีความประสงคจะโอนสิทธิและหนาที่ในสัญญาซื้อขายไฟฟา ในชวง
เวลาตั้งแตวันลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟาไปจนถึงวันที่ผูผลิตไฟฟารายเล็กไดจายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชย (COD)
แลว เปนระยะเวลา 3 ป (นับถัดจากวันจายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชย(COD)) ตองอยูภายใตหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
ดวย
(1) ในกรณีที่โอนใหกับนิติบุคคลในเครือ ผูโอนจะตองถือหุนในนิติบุคคลในเครือที่รับโอนไมนอย
กวารอยละ 51 ของจํานวนหุนทั้งหมด
(2) ในกรณีที่โ อนใหกับ นิติบุคคลอื่น ผูถือหุน ในนิติบุคคลผูโ อนไมนอยกวากึ่งหนึ่งจะตองเปน
ผูถือหุนอยูในนิติบุคคลผูรับโอน และตองถือหุนในนิติบุคคลที่รับโอนไมนอยกวารอยละ 51 ของจํานวนหุนทั้งหมด
(3) ในกรณีที่โ อนใหกับ นิติบ ุค คลอื่น โดยผูถือ หุน ในบริษัท แมข องผูโ อนถือ หุน ในนิติบุค คล
ผูรับโอน ไมนอยกวารอยละ 51 ของจํานวนหุนทั้งหมด
(4) ในกรณีที ่ผู ผ ลิต ไฟฟา รายเล็ก เปน นิต ิบ ุค คลประเภทบริษัท จํ า กัด เมื ่อ บริษ ัท จํ า กัด ได
แปรสภาพเปนบริษัทมหาชนแลว บริษัทมหาชนนั้นสามารถเปนผูรับโอนสิทธิและหนาที่ได
(5) ในกรณีที่ผูผลิตไฟฟารายเล็กเปนนิติบุคคลไดควบรวมกับนิติบุคคลอื่นตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชยหรือตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดเปนนิติบุคคลใหม นิติบุคคลใหมนั้นสามารถรับโอนสิทธิ
และหนาที่ได
ทั้งนี้ ผูโอนจะตองเขาถือหุนในนิติบุคคลของผูรับโอน โดยมีจํานวนผูถือหุนไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
และจํานวนหุนไมนอยกวารอยละ 51 ของจํานวนหุนทั้งหมด
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(6) ในกรณีที่ผูผลิตไฟฟารายเล็กเปนนิติบุคคลและประสงคจะระดมทุนจากตลาดทุนเพื่อใชในการ
ขยายธุร กิจ หรื อปรับ โครงสรางทางการเงิน การดําเนิ น การดั งกล าวให กระจายการถือหุน ไดไมเกิน รอยละ 49
ของจํานวนหุนเดิมของนิติบุคคลนั้น
ขอ 4. ผูรับโอนสิทธิและหนาที่จะตองทราบและเขาใจถึงสิทธิและหนาที่ตามสัญญาซื้อขายไฟฟา ตลอดจน
ระเบียบ หลักเกณฑตางๆ ที่เกี่ยวของกับการซื้อขายไฟฟา
ขอ 5. เมื่อ กฟผ. ไดตรวจสอบความถูกตองครบถวนของเอกสารแลว กฟผ. จะแจงผลการพิจารณาโอน
สิทธิใหผูโอนและผูรับโอนทราบ
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