สัญญาซื้อขายไฟฟา เลขที่ …………………….
ระหวาง
บริษัท ………………………….. กับ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
สัญญาฉบับนี้ทําขึ้น ณ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย เลขที่ 53 หมู 2 ถนนจรัญสนิทวงศ ตําบล
บางกรวย อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 เมื่อวันที่ .......... เดือน ....................... พ.ศ. ......... ระหวาง
บริษัท….............………....………ซึ่งจดทะเบียนเปนนิติบุคคล ณ มีสํานักงานใหญอยูเลขที่......ถนน..............ตําบล/
แขวง.............อําเภอ/เขต................จังหวัด.............................โดย…………………………................…………………....
ตําแหนง………………………………..……..ผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสํานักงาน
ทะเบียนหุนสวนบริษัท....................ลงวันที่......(และหนังสือมอบอํานาจลงวันที่.................) แนบทายสัญญานี้
ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา "บริษัทฯ" ฝายหนึ่ง กับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย โดย............................
ตําแหนง ผูวาการการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา "กฟผ." อีกฝายหนึ่ง
โดยที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติรับทราบตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) ในการ
ประชุมครั้งที่ 1/2560 (ครั้งที่ 11) เมื่อวันที่ 17 กุมภาพัน ธ 2560 ซึ่งเห็น ชอบหลักการและอัตราการรับ ซื้อ
ไฟฟ าจากพลังงานหมุ นเวีย นในรูป แบบ Feed-in Tariff (FiT) สําหรับ ผูผ ลิต ไฟฟ ารายเล็ ก (SPP) แบบ SPP
Hybrid Firm ในปริมาณ 300 (สามรอย) เมกะวัตต
โดยที่บริษัทฯ ซึ่งเ ปนผูผลิตไฟฟารายเล็ก (Small Power Producer : SPP) ที่ใชพลังงานหมุนเวียน
ในการผลิตไฟฟาในแบบ SPP Hybrid Firm ประสงคจะขายไฟฟาใหแก กฟผ.
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คูสัญญาทั้งสองฝายจึงไดตกลงกัน โดยมีขอความดังตอไปนี้
ขอ 1. คํานิยาม
การไฟฟา

หมายถึง การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.)
การไฟฟานครหลวง (กฟน.)
การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.)

การไฟฟาฝายจําหนาย

หมายถึง การไฟฟานครหลวง (กฟน.)
การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.)

กกพ.

หมายถึง คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน

ชีวมวล

หมายถึง สารอินทรียที่ไดจากพืช ไมโตเร็ว พืชพลังงาน เศษวัสดุเหลือใช
จากการแปรรูปสินคาทางการเกษตร หรือจากการเก็บเกี่ยว ตลอดจน
เศษวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรม เชน
แกลบ ชานออย และซังขาวโพด เปนตน

กาซชีวภาพ
(น้ําเสีย/ของเสีย)

หมายถึง กาซชีวภาพที่ผลิตมาจากน้ําเสีย/ของเสีย ที่ใชกระบวนการยอย
สลายทางชีววิทยาแบบไมใชอากาศภายในบอหมัก ดังนี้
(1) น้ํ า เสี ย หมายความว า น้ํ า ที่ มี สิ่ ง เจื อ ปนต า ง ๆ มากมาย
จนกระทั่งกลายเปน น้ําที่ไมเป น ที่ตองการและนารังเกีย จของ
คนทั่ ว ไป ไม เ หมาะสมสํ า หรั บ ใช ป ระโยชน อี ก ต อ ไป หรื อ
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ถาปลอยลงสูลําน้ําธรรมชาติก็จะทําใหคุณภาพน้ําของธรรมชาติ
เสียหายได หรือผิดกฎหมาย เชน น้ําเสียโรงงานอุตสาหกรรม
น้ําเสียจากฟารมปศุสัตว น้ําเสียชุมชน เปนตน
(2) ของเสีย หมายความวา วัสดุที่อยูในสภาวะของแข็งที่เกิดจาก
กิจกรรมบริโภคหรือกิจกรรมการผลิตตาง ๆ ที่จําเปนตองบริหาร
จั ด การหรื อ กํ า จั ด ด ว ยวิ ธี ที่ เ หมาะสม เช น เศษวั ส ดุ ท าง
การเกษตร กากมัน ยกเวนขยะชุมชนที่รวบรวมโดยหนวยงาน
ผูรับผิดชอบ
พืชพลังงาน

หมายถึง พืชที่ใหเนื้อไมหรือสวนใดสวนหนึ่งมาใชเปนเชื้อเพลิงในรูปตาง ๆ
เชน เชื้อเพลิงแข็ง เชื้อเพลิงเหลว และกาซชีวภาพ

การผลิตไฟฟาผสมผสาน (Hybrid) หมายถึง การผลิ ตไฟฟ าจากพลังงานหมุน เวีย น โดยมีป ระเภทพลังงาน
หมุนเวียนที่นํามาผลิตไฟฟาหนึ่งประเภทหรือมากกวา
ระบบกักเก็บพลังงาน
(Energy Storage System: ESS)

หมายถึง ระบบหรื อ อุ ป กรณ ต าง ๆ ที่ ติ ด ตั้ ง ในโครงการผลิ ต ไฟฟ า จาก
พลังงานหมุ น เวี ย นในแบบ SPP Hybrid Firm เพื่ อให ส ามารถ
แปลงพลังงานไฟฟ าที่ ผลิตไดจากระบบผลิตไฟฟาจากพลังงาน
หมุนเวียนใหเปนพลังงานรูปแบบอื่นที่สามารถกักเก็บไวได และ
สามารถแปลงพลังงานที่กักเก็บไวใหกลับมาเปน พลังงานไฟฟ า
ใหม เพื่อ ขายเขาสูระบบรว มกับ ระบบผลิต ไฟฟ าจากพลังงาน
หมุนเวียนในโครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนในแบบ
SPP Hybrid Firm ได

แบบจําลอง

หมายถึง แบบจําลองคอมพิ วเตอรของอุป กรณ ผ ลิตไฟฟา รวมถึงระบบ
ควบคุมของโรงไฟฟา

อัตรารับซื้อไฟฟา

หมายถึง อั ต รารั บ ซื้ อ ไฟฟ าจากพลั งงานหมุ น เวี ย นในรู ป แบบ Feed-in
Tariff (FiT) สําหรับผูผลิตไฟฟารายเล็ก แบบ SPP Hybrid Firm
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เรื่อง ประกาศ
เชิญชวนการรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟารายเล็ก โครงการผลิต
ไฟ ฟ าจากพ ลั ง งาน ห มุ น เวี ย น ใน แบ บ SPP Hybrid Firm
พ.ศ. 2560

FiT F

หมายถึง อัตรารับซื้อไฟฟา FiT ในสวนคงที่ (1.81 บาท (หนึ่งบาทแปดสิบเอ็ด
สตางค)/กิโลวัตต-ชั่วโมง)

FiT V

หมายถึง อัตรารับซื้อไฟฟา FiT ในสวนผันแปร (บาท/กิโลวัตต-ชั่วโมง)

อัตราสวนลด

หมายถึง อัตราสวนลดเปนรอยละของราคารับซื้อไฟฟาในสวนของ FiT F

FiT F (ที่ประมูลได)

หมายถึง อัตรารับซื้อไฟฟา FiT ในสวนคงที่ (บาท/กิโลวัตต-ชั่วโมง) ที่หัก
ดวยอัตราสวนลด
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ปริมาณพลังไฟฟาที่กําหนด
ในชวง Off-Peak

หมายถึง ปริมาณพลังไฟฟารอยละหกสิบหา (65%) ของปริมาณพลังไฟฟา
ตามสัญญาซื้อขายไฟฟา

ปริมาณพลังงานไฟฟาตามสัญญา หมายถึง ปริมาณพลังไฟฟาตามสัญญาซื้อขายไฟฟา คูณดวย 15 หารดวย 60
ในชวงเวลา 15 (สิบหา) นาทีใด ๆ
พลังไฟฟา (Capacity)

หมายถึง กําลังการผลิต หรือขีดความสามารถในการผลิตกระแสไฟฟาของ
โรงไฟฟา มีหนวยเปน กิโลวัตต เมกะวัตต

พลังงานไฟฟา (Energy)

หมายถึง ปริมาณไฟฟาที่ผลิตไดจากโรงไฟฟา มีหนวยเปน กิโลวัตต-ชั่วโมง

จุดรับซื้อไฟฟา

หมายถึง จุดที่ ติดตั้งมาตรวัดไฟฟ าที่ บ ริษัทฯ จําหน ายไฟฟ าให กับ กฟผ.
ซึ่งการไฟฟาจะเปนผูกําหนด

จุดเชื่อมโยงระบบไฟฟา

หมายถึง จุ ด ที่ ร ะบบไฟฟ า ของบริ ษั ท ฯ เชื่ อ มโยงกั บ ระบบไฟฟ า ของ
การไฟฟ า ฝ า ยจํ าหน า ย ซึ่ งบริ ษั ทฯ เสนอให การไฟฟ าพิ จารณา
กําหนด และอาจเปนจุดเดียวกับจุดรับซื้อไฟฟาก็ได

จุดเชื่อมตอระบบสื่อสาร

หมายถึง จุดที่ระบบสื่อสารของบริษัทฯ เชื่อมตอกับระบบสื่อสารของ กฟผ.

Prudent Utility Practice

หมายถึง แบบอยางการปฏิบัติ วิธีการที่เปนที่ยอมรับในอุตสาหกรรมผลิต
ไฟฟ าของนานาชาติ โดยส ว นใหญ ในการดํ าเนิ น งานเกี่ ย วกั บ
โรงไฟฟ า ประกอบด ว ย การเดิ น เครื่ อ งและการบํ า รุ ง รั ก ษา
อุปกรณของหนวยผลิตไฟฟาใหสอดคลองกับขอกําหนดเกี่ยวกับ
การเชื่ อ มต อ ระบบโครงข า ยไฟฟ า ข อ กํ าหนดเกี่ ย วกั บ การใช
บริ ก ารระบบโครงข า ยไฟฟ า และข อ กํ า หนดเกี่ ย วกั บ การ
ปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟา

กําหนดวันจายไฟฟาเขาระบบเชิง หมายถึง วันที่กําหนดไวในขอ 3.1 ของสัญญาซื้อขายไฟฟาฉบับนี้
พาณิชย (Scheduled
Commercial Operation Date :
SCOD)
วันจายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชย
(Commercial Operation Date
: COD)

หมายถึง วันแรกที่ กฟผ. และบริษัทฯ มีการซื้อขายไฟฟาเชิงพาณิชยตาม
สัญญาฉบับนี้

วันทําการ

หมายถึง วันทําการของ กฟผ.

ปปฏิทิน

หมายถึง นั บ ตั้งแตวัน ที่ 1 เดือนมกราคม จนถึงวัน ที่ 31 เดื อนธัน วาคม
ของทุกป

Trial Run

หมายถึง การทดสอบเดิ น เครื่ องกําเนิ ดไฟฟา ตามแผนสั่ งการของ กฟผ.
ในระยะเวลาที่ กฟผ. ไดใหความเห็นชอบกอนวันจายไฟฟาเขา
ระบบเชิงพาณิชย (COD)
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หนวยงานกลาง

หมายถึง หนวยงานซึ่งไดรับความเห็นชอบจาก กกพ. ใหเปนผูดําเนินการ
ดังนี้
(1) ตรวจสอบ การนํ าเชื้อ เพลิ งอื่ น นอกเหนื อจากที่ กํ าหนดไว
ภายใตสัญญาซื้อขายไฟฟาฉบับนี้ มาใชในการผลิตไฟฟา
(2) ตรวจสอบการไมนําถานหินมาใชในชวงการเริ่มตนเดินเครื่อง
โรงไฟฟา (Start up)
(3) ตรวจสอบการนําพลังงานไฟฟาจากแหลงอื่นมาขายเขาระบบ
นอกเหนือจากพลังงานไฟฟาที่ไดจากประเภทเชื้อเพลิงที่กําหนด
ไวภายใตสัญญาซื้อขายไฟฟาฉบับนี้
(4) ตรวจสอบและรั บ รองผลขนาดกํ า ลั ง ผลิ ต ติ ด ตั้ ง รวมทุ ก
ประเภทเชื้อเพลิงไมเกิน 50 (หาสิบ) เมกะวัตต
(5) ตรวจสอบและรั บ รองขนาดกํ าลั งผลิ ต ติ ดตั้ งของโครงการ
พลั งงานลม จะต อ งเป น ไปตามประกาศ กกพ. เรื่อ ง กํ าหนด
ระยะห างที่ ตั้ งโครงการผลิ ตไฟฟ าจากพลั งงานลม และขนาด
กําลังการผลิตติดตั้งสําหรับผูประกอบกิจการผลิตไฟฟาพลังงานลม
สําหรับ ขนาดกําลังผลิตติดตั้งของเชื้อเพลิงประเภทอื่น จะตอง
ไม ม ากกว า 2 (สอง) เท า ของปริ ม าณพลั ง ไฟฟ า ตามสั ญ ญา
ยกเวนพลังงานแสงอาทิตยประเภทที่ตอผาน Inverter

การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย

หมายถึง เหตุ ก ารณ อ ย า งหนึ่ งอย างใดต อ ไปนี้ ซึ่ ง เกิ ด ขึ้ น หลั งจากวั น ที่
สั ญ ญาฉบั บ นี้ มี ผ ลบั ง คั บ ใช โ ดยสมบู ร ณ และเป น ผลจากการ
กระทํ า ของหน ว ยงานรั ฐ บาล คื อ (1) การเปลี่ ย นแปลงหรื อ
การแกไขกฎหมายที่มีอ ยูแ ลว (2) การออกกฎหมายใหม (3)
การเปลี่ย นแปลงลักษณะการบังคับใชหรือการตีความกฎหมาย
(รวมถึงการตีความมาตรฐานเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมตาง ๆ ดวย)

กฎหมาย

หมายถึง การออกขอบังคับตาง ๆ โดยหนวยงานรัฐบาลไมวาจะเปนในรูป
ของพระราชบัญญัติ พระราชกําหนด พระราชกฤษฎีกา ประมวล
กฎหมาย เทศบัญญัติ ขอกําหนดสวนทองถิ่น และสนธิสัญญาตาง ๆ
ห รื อ ใน รู ป อื่ น ซึ่ ง มี ลั ก ษ ณ ะคล ายกั น รวม ถึ ง กฎ ห ม าย
ลําดั บ รองต าง ๆ เช น กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง และกฎ
ป ระกาศ ระเบี ยบ คํ า สั่ ง ข อ กํ า ห น ด ของส ว น ราช ก าร
ตาง ๆ

หนวยงานรัฐบาล

หมายถึง รัฐบาลไทย กระทรวง ทบวง กรม หนวยงานที่มีกฎหมายจัดตั้ง
ขึ้น โดยเฉพาะ (ไม รวมถึ ง กฟผ. หรือผูสื บ สิท ธิในสัญ ญานี้จ าก
กฟผ.) และองคกรตาง ๆ ซึ่งอยูภ ายใตการควบคุมโดยตรงหรือ
โดยออม ของหนวยงานตาง ๆ ที่กลาวมาแลว หรือหนวยงานอื่น
ในทํานองเดียวกัน
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ขอ 2. อายุสัญญาและเอกสารแนบทายสัญญา
2.1 สัญ ญาฉบับ นี ้ม ีผ ลผูก พัน และเริ ่ม บัง คับ ใชตั ้ง แตว ัน ที ่ทั ้ง สองฝา ยลงนามในสัญ ญา โดยมี
ระยะเวลา 20 (ยี่สิบ) ป นับตั้งแตวันจายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชย (COD)
2.2 ใหเอกสารแนบทายสัญญาดังตอไปนี้ เปนสวนหนึ่งของสัญญาซื้อขายไฟฟาฉบับนี้
2.2.1 หมายเลข 1 ขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา และขอกําหนด
เกี่ยวกับ การปฏิ บัติการระบบโครงขายไฟฟ าของ กฟผ. จํานวน 377
(สามรอยเจ็ดสิบเจ็ด) หนา
2.2.2 หมายเลข 2 อัตรารับซื้อไฟฟา จํานวน 1 (หนึ่ง) หนา
2.2.3 หมายเลข 3 ข อ กํ า หนดเกี่ ย วกั บ การเชื่ อ มต อ ระบบโครงข า ยไฟฟ า ข อ กํ า หนด
เกี่ยวกับ การใชบ ริการระบบโครงขายไฟฟา และขอกําหนดเกี่ยวกับ
การปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟาของ กฟภ. จํานวน 167 (หนึ่งรอย
หกสิบเจ็ด) หนา
2.2.4 หมายเลข 4 ระเบีย บ กกพ. วาดวยการจัดหาไฟฟาจากผูผลิตไฟฟ ารายเล็ก โครงการ
ผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน ในรูปแบบ Feed-in Tariff พ.ศ. 2560
และประกาศ กกพ. เรื่อง ประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟาจากผูผลิต
ไฟฟารายเล็ก โครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนในแบบ SPP
Hybrid Firm พ.ศ. 2560 จํานวน 477 (สี่รอยเจ็ดสิบเจ็ด) หนา
2.2.5 หมายเลข 5 ตารางแสดงรายการตรวจสอบความพรอ มกอ นการขนานเครื ่อ ง
กําเนิดไฟฟา จํานวน 2 (สอง) หนา
2.2.6 หมายเลข 6 แบบฟอรมแจงการตั้งคา Frequency Relay จํานวน 1 (หนึ่ง) หนา
2.2.7 หมายเลข 7 แบบฟอรมแจงการตั้งคา Voltage Relay จํานวน 1 (หนึ่ง) หนา
2.2.8 หมายเลข 8 แบบหนังสือค้ําประกันการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายไฟฟากอนวันจาย
ไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชย จํานวน 2 (สอง) หนา
2.2.9 หมายเลข 9 แบบหนังสือค้ําประกันการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายไฟฟาหลังวันจาย
ไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชย จํานวน 2 (สอง) หนา
2.2.10 หมายเลข 10 หลักเกณฑการโอนสิทธิและหนาที่ในสัญญาซื้อขายไฟฟา สําหรับผูผลิต
ไฟฟารายเล็ก (SPP) โครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนในแบบ
SPP Hybrid Firm จํานวน 3 (สาม) หนา
ในกรณี ท่ีขอความในเอกสารแนบทายสัญญาขัดหรือแยงกับขอความในสัญญานี้ ใหถือขอความ
ในสัญญานี้ใชบังคับ ยกเวนในกรณีที่ขอความในเอกสารแนบทายสัญญาหมายเลข 4 ขัดหรือแยงกับขอความใน
สัญญานี้ ใหถือขอความตามเอกสารแนบทายสัญญาหมายเลข 4 ใชบังคับ
ในกรณีที่ขอความในเอกสารแนบทายสัญญาฉบับนี้ (ยกเวนเอกสารแนบทายสัญญาหมายเลข 4)
ขัดหรือแยงกันเอง ใหบริษัทฯ เสนอเรื่องตอ “กกพ.” เพื่อวินิจฉัยชี้ขาด และคําชี้ขาดของ กกพ. ใหถือเปนที่สุด
และผูกพันคูสัญญา
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ขอ 3. การซื้อขายไฟฟา
3.1 กําหนดวันจายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชย (SCOD) คือ วันที่ …………………..
3.2 กฟผ. ตกลงซื้อและบริษัทฯ ตกลงขาย
(1) พลั งไฟฟ า (Capacity) ในปริม าณ……………. (................) เมกะวัตต ซึ่งต อไปนี้ เรี ย กว า
พลังไฟฟาตามสัญญา ที่ระดับแรงดันไฟฟา...…..... (................) กิโลโวลต ณ จุดรับซื้อไฟฟาที่จุดติดตั้งมาตรวัด
ไฟฟาที่บริษัทฯ จําหนายไฟฟาใหแก กฟผ. ซึ่งตั้งอยูที่.................................………………….……………………………………
................................................................…… โดยโรงไฟฟาตั้งอยูที่.........................................................................
และผลิตไฟฟาจากเชื้อเพลิงดังนี้
ประเภทเชื้อเพลิง

ปริมาณพลังไฟฟา (เมกะวัตต)

กําลังผลิตติดตั้ง (เมกะวัตต)

และใชระบบกักเก็บพลังงานขนาด...................................(.................................) เมกะวัตต- ชั่วโมง
กรณี ใชชีวมวลเปน เชื้อเพลิงสามารถใชเชื้อเพลิงขยะแปรรูป (Refuse Derived Fuel : RDF)
เปนเชื้อเพลิงรวมดวยได
(2) พลังไฟฟา (Capacity) และพลังงานไฟฟา (Energy) ตามที่กําหนดไวในขอ 3.3 จะตองมี
คุ ณ ภาพตามข อ กํ าหนดเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ การระบบโครงข ายไฟฟ า ของ กฟผ. เอกสารแนบท ายสัญ ญา
หมายเลข 1
3.3 ตั้งแตปที่สองจนถึงป กอนปสุดทายของสัญญา ในแตละป กฟผ. จะรับซื้อพลังงานไฟฟ าจาก
บริษัทฯ ในปริมาณไมต่ํากวารอยละเจ็ดสิบหา (75%) ของปริมาณพลังไฟฟาตามสัญญาที่คูณกับจํานวนชั่วโมง
ในรอบป (จํานวนวันในปนั้น ๆ x 24 ชั่วโมง) แลวหักดวยปริมาณพลังงานไฟฟาที่บริษัทฯ ไมสามารถจายให
กฟผ. ไดตามที่ กฟผ. สั่งการตามปริมาณและระยะเวลาที่กําหนด และ/หรือบริษัทฯ หยุดการผลิตและจําหนาย
ให กฟผ. และ/หรือบริษัทฯ เปนผูขอลดการจําหนายให กฟผ. และ/หรือการไฟฟาไมสามารถรับซื้อไฟฟาได
เนื่องจากเหตุสุดวิสัย
หาก กฟผ. รับซื้อพลังงานไฟฟาไมครบในปใด กฟผ. จะชําระคาไฟฟาผันแปร สวนที่ขาดใหบริษัทฯ
ตามอัตรา FiT V ของปนั้น ตามอัตรารับซื้อไฟฟา เอกสารแนบทายสัญญาหมายเลข 2 และ กฟผ. มีสิทธิขอให
บริษัทฯ จายพลังงานไฟฟาในปริมาณพลังงานไฟฟาที่ กฟผ. รับซื้อไมครบนั้นคืนภายในระยะเวลาหาปถัดไป
นับจากวันที่ กฟผ. ไดชําระคาไฟฟาผันแปร ที่รับซื้อไมครบนั้นใหแกบริษัทฯ และจะตองเปนปที่ กฟผ. ซื้อไฟฟา
ครบตามปริมาณขั้นต่ําตามที่กําหนดไวในสัญญานี้แลว โดยชวงเวลาที่ กฟผ. ขอใหบริษัทฯ จายพลังงานไฟฟา
คืนนั้นจะตองไมเปนชวงเวลาการหยุดเพื่อตรวจซอมบํารุงรักษาโรงไฟฟาตามที่กําหนดไวในขอ 10 และปริมาณ
พลังงานไฟฟ าที่จายคืนใหคิดจากปริมาณพลังงานไฟฟ าทั้งหมดที่บริษัทฯ จายเขาระบบเฉพาะสวนที่รับอัตรา
คาไฟฟาผันแปรในราคาเต็ม 100 % เมื่อพิจารณาตามเงื่อนไขการคํานวณคาไฟฟาผันแปรตามขอ 18 และหาก
กฟผ. ไมสามารถเรียกคืนพลังงานไฟฟาดังกลาวไดครบ กฟผ. สงวนสิทธิในการเรียกคืนพลังงานไฟฟาในสวนที่
ราคาไมเต็ ม 100 % แต ขอกํ า หนดนี้ มิให มีผ ลตอหนาที่ ของ กฟผ. ในสวนที่เกี่ย วกับ การรองขอใหบ ริษัท ฯ
จายไฟฟาและการชําระคาไฟฟาคงที่ ตามที่กําหนดไวในขอ 9.5 และขอ 19
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ในกรณีที่คาไฟฟาผันแปร ของปที่ กฟผ. ขอเรียกคืนพลังงานไฟฟาดังกลาวมีคาสูงหรือต่ํากวา
คาไฟฟาผันแปร ในปที่ กฟผ. ชําระเงิน คาไฟฟา ผัน แปร สว นที่ขาด ให กฟผ. จายหรือเรียกคืนจํานวนเงิน
สวนที่แตกตาง
ทั้ งนี้ กฟผ. มี สิ ท ธิ ข อเรี ย กคื น จํ า นวนเงิ น ค า ไฟฟ า ผั น แปร สํ า หรั บ ปริ มาณพลั งงานไฟฟ า
สวนที่ กฟผ. ยังไมไดเรียกคืน เมื่อครบกําหนดปที่เรียกคืนตามวรรคสองดังกลาวแลวทั้งหมดเมื่อใดก็ไดกอนสิ้นสุด
อายุสัญญา
คําวาปที่ใชในขอ 3.3 นี้ใหหมายถึง ปปฏิทิน
3.4 อัตรารับ ซื้อไฟฟ าที่ใชในการซื้อขายไฟฟ าตามสัญ ญาฉบับ นี้ ใหเปน ไปตามอัต รารับซื้ อไฟฟ า
เอกสารแนบทายสัญญาหมายเลข 2
ขอ 4. การแกไขสัญญา
4.1 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ไมใชการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย อันมีผลทําใหคูสัญญา
ฝายหนึ่งฝายใดจะไดรับความเสียหายอยางรายแรงอันสืบเนื่องมาจากการที่จะตองปฏิบัติตามขอกําหนดแหง
สัญญานี้ต อไป คู สัญญาฝายที่จะไดรับความเสียหายมีสิทธิทําหนั งสือแจงอีกฝายหนึ่ งให มีการตกลงเงื่อนไข
ขอสัญญากันใหม และคูสัญญาทั้งสองฝายจะตองเจรจาตกลงรวมกันภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับตั้งแตวันที่
คูสัญญาอีกฝายหนึ่งไดรับแจงหนังสือเชนวานั้น เมื่อคูสัญญาทั้งสองฝายตกลงใหแกไขสัญญานี้แลวก็ใหแกไข
โดยทําเปนสัญญาแกไขเพิ่มเติมตอทายสัญญาใหเสร็จเรียบรอยโดยเร็ว และในระหวางการเจรจาตกลงใหสัญญา
ฉบั บ นี้ มี ผ ลใช บั งคั บ อยู แต ทั้ งนี้ ต อ งไม ขั ด กั บ ระเบี ยบ กกพ. ว าด วยการจั ดหาไฟฟ าจากผู ผลิ ตไฟฟ ารายเล็ ก
โครงการผลิ ตไฟฟ าจากพลั งงานหมุ น เวี ยนในรู ปแบบ Feed-in Tariff พ.ศ. 2560 และประกาศ กกพ. เรื่ อ ง
ประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟารายเล็ก โครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนในแบบ
SPP Hybrid Firm พ.ศ. 2560 ตามเอกสารแนบทายสัญญาหมายเลข 4
ในกรณี ที่ คู สั ญ ญาไม ส ามารถตกลงแก ไขสั ญ ญาได คู สั ญ ญาฝ า ยที่ จ ะได รั บ ความเสี ย หาย
ตามวรรคหนึ่ง มีสิทธิยื่นคํารองขอแกไขสัญญาตอ กกพ. ทั้งนี้ คูสัญญาตกลงวา
(1) ใหสัญญาฉบับนี้ยังคงมีผลใชบังคับตอไปจนกวาจะไดมีการชี้ขาดจาก กกพ. ใหมีการแกไข
สัญญาตามคํารอง และคูสัญญาไดแกไขสัญญาใหเปนไปตามคําชี้ขาดดังกลาวเรียบรอยแลว หรือ
(2) ใหสัญญาฉบับนี้มีผลใชบังคับตอไปเสมือนหนึ่งมิไดมีการเจรจาขอแกไขสัญญามาตั้งแตตน
ในกรณีที่ กกพ. ไดมีการชี้ขาดใหยกคํารองขอแกไขสัญญา หรือไดมีการชี้ขาดไมอนุญาตใหมีการแกไขสัญญา
คําวินิจฉัยชี้ขาดจาก กกพ. ตามวรรคกอนใหถือเปนที่สุดและผูกพันคูสัญญา
4.2 ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย ทําใหบริษัทฯ ตองแกไขปรับปรุงโรงไฟฟาในประการ
สําคัญ หรือทําใหบริษัทฯ ตองแกไขปรับปรุงอยางอื่นซึ่งเกี่ยวของกับการผลิตไฟฟาหรือการบํารุงรักษาโรงไฟฟา
ของบริษัทฯ ซึ่งมีผลกระทบอยางรุนแรงตอคาใชจายหรือรายไดของบริษัทฯ ใหบริษัทฯ ยื่นเสนอรายละเอียด
ผลกระทบ ตลอดจนคาใชจายเกี่ยวกับการแกไขปรับปรุงนั้นมายัง กฟผ. โดย กฟผ. จะรวบรวมผลกระทบของ
บริษัทฯ ตาง ๆ จากการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย และนําเสนอ กกพ. เพื่อพิจารณาวินิจฉัยตอไป คําวินิจฉัย
ชี้ขาดจาก กกพ. นี้เปนที่สุดและผูกพันคูสัญญา
4.3 ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา และขอกําหนด
เกี่ยวกับการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. เอกสารแนบทายสัญญาหมายเลข 1 และขอกําหนด
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เกี่ ย วกั บ การเชื่ อ มต อ ระบบโครงข ายไฟฟ า ข อ กํ าหนดเกี่ ย วกั บ การใช บ ริ ก ารระบบโครงข า ยไฟฟ า และ
ขอกําหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟาของ กฟน. หรือ กฟภ. (ในกรณีที่เชื่อมตอระบบไฟฟากับ
กฟน. หรื อ กฟภ.) เอกสารแนบท า ยสั ญ ญาหมายเลข 3 บริ ษั ท ฯ ต อ งดํ าเนิ น การตามข อ กํ าหนดที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงดังกลาว
ขอ 5. หนาที่ของคูสัญญากอนการซื้อขายไฟฟา
5.1 บริษัทฯ ไดนําเอกสารดังตอไปนี้ มาแสดงตอ กฟผ. แลว เมื่อวันที่....................................
5.1.1 รายงานสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสีย ตามกฎหมาย
วาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ หรือตามระเบียบ กกพ. วาดวยการรับฟงความเห็นและ
ทํ าความเข าใจกั บ ประชาชนและผู มี ส ว นได เสี ย ในการพิ จ ารณาออกใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การผลิ ต ไฟฟ า
พ.ศ. 2559 แลวแตกรณี
5.1.2 ผลการอนุ มั ติ พ ร อ มรายงานผลกระทบสิ่ ง แวดล อ มเบื้ อ งต น (IEE) หรื อ รายงาน
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ
หรือผลการอนุมัติพรอมรายงานการดําเนินการตามประกาศ กกพ. ที่เกี่ยวของกับมาตรการปองกัน แกไข และ
ติ ด ตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล อ ม (Code of Practice: CoP) ทั้ งนี้ รายงานข า งต น จะต อ งได รั บ
ความเห็นชอบหรืออนุมัติจากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือหนวยงาน
ของรัฐอื่น ๆ ที่มีอํานาจหนาที่ใหความเห็นชอบหรืออนุมัติ แลวแตกรณี
5.1.3 เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิการใชที่ดินในการกอสรางโรงไฟฟา
5.1.4 ขอ มู ล รายละเอี ย ด ยี่ หอ รุน ของเครื่องกําเนิ ดไฟฟ า (กรณี โครงการพลั งงานลมและ
พลั งงานแสงอาทิ ต ย จ ะต อ งมี ห นั งสื อ อนุ ญ าตจากบริ ษั ท ผู ผ ลิ ต อนุ ญ าตให กฟผ. ใช ข อ มู ล แบบจํ าลองใน
การศึกษาระบบไฟฟา) และขอมูลรายละเอียดระบบกักเก็บพลังงาน (ถามี)
5.2 กอนเริ่มการกอสรางโรงไฟฟา บริษัทฯ จะตองรายงานและจัดสงแผนการกอสรางโรงไฟฟ า
ให กฟผ. และหลังจากนั้นใหรายงานผลความกาวหนาของการกอสรางรายไตรมาสให กฟผ. ทราบภายใน 15
(สิบหา) วัน หลังสิ้นไตรมาส จนถึงวันจายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชย (COD) โดยจะตองมีรายละเอียด ดังนี้
(1) สรุปความกาวหนาโครงการโรงไฟฟา ระบบสงเชื่อมตอ และระบุสัดสวนของความกาวหนาในรูปรอยละ
(2) จั ด ทํ า ความก าวหน าโครงการในรู ป แบบ S-Curve (3) แจ งป ญ หาอุ ป สรรคของโครงการและแนวทาง
การแกไข (ถามี) และ (4) รายละเอียดอื่น ๆ ที่สําคัญ
5.3 บริษัทฯ ตองแจงวันที่คาดวาจะเริ่มตนขนานเครื่องกําเนิดไฟฟากับระบบของการไฟฟา โดยทําเปน
หนั งสื อ แจ งให กฟผ. พิ จ ารณาล ว งหน าก อ นวั น เริ่ ม ต น ขนานเครื่ อ งกํ า เนิ ด ไฟฟ ากั บ ระบบของการไฟฟ า
ไมนอยกวา 60 (หกสิบ) วัน พรอมนําสงขอมูลดังตอไปนี้
5.3.1 ขั้นตอนการทดสอบเดินเครื่องกําเนิดไฟฟา
5.3.2 ขอมูลรายละเอียดทางเทคนิคของอุปกรณ ไฟฟาที่จะเชื่อมตอเขาระบบโครงขายไฟฟ า
ของการไฟฟา ตามขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. เอกสารแนบทายสัญญา
หมายเลข 1 รายละเอียดระบบกักเก็บพลังงาน (ถามี) และรายละเอียดระบบปองกันไฟฟา
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กฟผ. จะแจงผลการพิจารณาความครบถวนของขอมูลใหบริษัทฯ ทราบ ภายใน 15 (สิบหา)
วันทําการ ทั้งนี้ หากขอมูลไมครบถวน บริษัทฯ จะตองนําสงขอมูลเพิ่มเติมให กฟผ. พิจารณาภายใน 10 (สิบ)
วันทําการ นับจากวันที่บริษัทฯ ไดรับหนังสือแจงผลการพิจารณาจาก กฟผ.
5.4 บริษัทฯ ตองแจงวันที่ประสงคจะเริ่มตนขนานเครื่องกําเนิดไฟฟากับระบบของการไฟฟา โดยทําเปน
หนั งสื อ แจ งให กฟผ. พิ จ ารณาล ว งหน าก อ นวั น เริ่ ม ต น ขนานเครื่ อ งกํ า เนิ ด ไฟฟ ากั บ ระบบของการไฟฟ า
ไมนอยกวา 10 (สิบ) วันทําการ (ทั้งนี้ วันที่ประสงคจะเริ่มตนขนานเครื่องกําเนิดไฟฟากับระบบของการไฟฟา
จะต องไม เกิ ด ขึ้ น กอ นวั น ที่ ค าดว าจะเริ่ มต น ขนานเครื่อ งกํ าเนิ ด ไฟฟ ากั บ ระบบของการไฟฟ าตามข อ 5.3)
พรอมนําสงขอมูลดังตอไปนี้
5.4.1 ขอมูลตามตารางแสดงรายการตรวจสอบความพรอมกอนการขนานเครื่องกําเนิดไฟฟา
เอกสารแนบทายสัญญาหมายเลข 5
5.4.2 หนังสือการไฟฟาฝายจําหนายแจงอนุญาตใหบริษัทฯ ขนานเครื่องกําเนิดไฟฟากับระบบ
ของการไฟฟาฝายจําหนาย และหนังสือบริษัทฯ ตอบรับและจะดําเนินการตามเงื่อนไขที่การไฟฟาฝายจําหนาย
กําหนด (ถามี)
จาก กกพ.

5.4.3 ใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟา และใบอนุญาตใหผลิตพลังงานควบคุม ซึ่งไดรับ

5.4.4 ขอมูลการตั้งคารีเลยความถี่ (Frequency Relay) ตามเอกสารแนบทายสัญญาหมายเลข 6
และขอมูลการตั้งคารีเลยแบบแรงดัน (Voltage Relay) ตามเอกสารแนบทายสัญญาหมายเลข 7
5.5 บริษัทฯ จะตองให หน วยงานกลางเปน ผูตรวจสอบและรับ รองผลขนาดกําลังผลิตติ ดตั้ งรวม
จะต องไม เกิ น 50 (ห าสิ บ ) เมกะวั ตต และบริษั ทฯ จะต องนํ าผลการตรวจสอบมาแสดงต อ กฟผ. ล วงหน า
ไมนอยกวา 10 (สิบ) วันทําการ กอนวันเริ่มตนขนานเครื่องกําเนิดไฟฟากับระบบของการไฟฟา
หากผลการตรวจสอบดัง กลา ว หรื อ กํ าลั ง ผลิ ต ติ ด ตั้ ง รวมทุ ก ประเภทเชื้ อ เพลิ ง ที่ ร ะบุ ใน
ใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟาหรือใบอนุญาตใหผลิตพลังงานควบคุมเกิน 50 (หาสิบ) เมกะวัตต แลว
บริษัทฯ ตองแกไขใหถูกตองกอนวันเริ่มตนขนานเครื่องกําเนิดไฟฟากับระบบของการไฟฟา
5.6 บริษัทฯ จะตองให หน วยงานกลางเปน ผูตรวจสอบและรับรองผลขนาดกําลังผลิต ติด ตั้งของ
โครงการพลั งงานลมจะตองเปน ไปตามประกาศ กกพ. เรื่อง กํ าหนดระยะห างที่ตั้งโครงการผลิต ไฟฟาจาก
พลังงานลม และขนาดกําลังการผลิตติดตั้งสําหรับผูประกอบกิจการผลิตไฟฟาพลังงานลม สําหรับขนาดกําลัง
ผลิตติดตั้งของเชื้อเพลิงประเภทอื่น จะตองไมมากกวา 2 (สอง) เทา ของปริมาณพลังไฟฟาตามสัญญา ยกเวน
พลั งงานแสงอาทิ ตยป ระเภทที่ต อผาน Inverter และบริษัทฯ จะตองนําผลการตรวจสอบมาแสดงตอ กฟผ.
ลวงหนาไมนอยกวา 10 (สิบ) วันทําการกอนวันเริ่มตนขนานเครื่องกําเนิดไฟฟากับระบบของการไฟฟา
หากผลการตรวจสอบดังกลาว หรือ กําลังผลิตติดตั้งที่ระบุในใบอนุญาตประกอบกิจการผลิต
ไฟฟาหรือใบอนุญาตใหผลิตพลังงานควบคุมไมเ ปน ไปตามเงื่อ นไขขา งตน แลว บริษัทฯ ตองแกไขใหถูกตอง
กอนวันเริ่มตนขนานเครื่องกําเนิดไฟฟากับระบบของการไฟฟา
5.7 กฟผ. จะจั ดประชุ มร ว มกั บ บริษั ท ฯ และการไฟฟ าฝายจําหน าย เพื่ อพิ จ ารณาความพร อ ม
กอนวันเริ่มตน ขนานเครื่องกําเนิดไฟฟากับระบบของการไฟฟา ภายใน 5 (หา) วันทํ าการ หลังจากบริษัทฯ
ไดดําเนินการตามขอ 5.4 ขอ 5.5 และขอ 5.6 แลว
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กฟผ. จะพิจารณาใหบริษัทฯ ขนานเครื่องกําเนิดไฟฟากับระบบของการไฟฟา ตามวันที่บริษัทฯ
แจงความประสงคจะเริ่มตนขนานเครื่องกําเนิดไฟฟ ากับระบบของการไฟฟาตามขอ 5.4 หากมีความพรอม
ครบถวน ทั้งนี้ หากความพรอมไมครบถวน บริษัทฯ จะตองดําเนินการใหมีความพรอมครบถวน และมีหนังสือ
แจงยืนยัน ความพรอมตอ กฟผ. และ กฟผ. จะอนุญาตใหบ ริษัทฯ ขนานเครื่องกําเนิด ไฟฟากับระบบของ
การไฟฟาภายใน 3 (สาม) วันทําการ นับจากวันที่ กฟผ. ไดรับหนังสือแจงจากบริษัทฯ
5.8 บริษัทฯ และการไฟฟาจะตกลงรวมกันเพื่อกําหนดขอปฏิบัติการจายไฟฟา วิธีการติดตอสื่อสาร
ประจําวัน การดับไฟฟา การรายงานขอมูลประจําวัน การสั่งการ การลงบันทึกขอมูลทางไฟฟาตลอดถึงรายชื่อ
เจาหนาที่ที่จะติดตอประสานงานของทั้งสองฝาย กอนการขนานเครื่องกําเนิดไฟฟากับระบบของการไฟฟา
5.9 บริษั ท ฯ จะต องสงผลการขนานเครื่องกําเนิดไฟฟ ากั บ ระบบของการไฟฟ า ผลการทดสอบ
เดิ น เครื่ อ งกํ า เนิ ด ไฟฟ าและระบบป อ งกั น ไฟฟ า ให ก ารไฟฟ าก อ นทํ าการทดสอบเดิ น เครื่ อ งกํ าเนิ ด ไฟฟ า
ในลักษณะ Trial Run
5.10 กอนวันจายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชย (COD) บริษัทฯ ตองแจงขอทําการทดสอบเดินเครื่อง
กําเนิดไฟฟาในลักษณะ Trial Run (เปนระยะเวลาตอเนื่องไมนอยกวา 5 (หา) วัน และไมเกิน 15 (สิบหา) วัน)
ให กฟผ. พิจารณาลวงหนาไมนอยกวา 5 (หา) วันทําการ กอนการทดสอบเดินเครื่องกําเนิดไฟฟาในลักษณะ
Trial Run ทั้งนี้ กฟผ. จะพิจารณาใหบริษัทฯ ทําการทดสอบเดินเครื่องกําเนิดไฟฟาในลักษณะ Trial Run ได
ตามวันที่บริษัทฯ แจงความประสงค หาก กฟผ. ไดรับหนังสือแจงผลการพิจารณาจากการไฟฟาฝายจําหนายวา
ผานเกณฑที่กําหนด ไมนอยกวา 3 (สาม) วันทําการ กอนวันที่บริษัทฯ แจงความประสงค
ในการเดินเครื่องกําเนิดไฟฟาในลักษณะ Trial Run ในชวงระยะเวลาดังกลาว กฟผ. จะเป น
ผู กํ าหนดแผนสั่ งการ ซึ่ งบริ ษั ท ฯ จะต อ งปฏิ บั ติ ได ต ามแผนสั ่ง การดัง กลา ว และสง ผลการทดสอบเดิน
เครื่องกําเนิด ไฟฟาในลัก ษณะ Trial Run ให กฟผ. พิจ ารณาไมนอยกวา 3 (สาม) วันทําการ กอนวัน จาย
ไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชย (COD)
ในชวงการทดสอบเดินเครื่องกําเนิด ไฟฟาลักษณะ Trial Run กฟผ. จะจายเฉพาะคาไฟฟ า
ผันแปรใหบริษัทฯ ตามอัตรารับซื้อไฟฟา เอกสารแนบทายสัญญาหมายเลข 2 เมื่อบริษัทฯ ปฏิบัติไดตามแผน
สั่ งการตามวรรคสองครบถ ว น ทั้ งนี้ การคํ า นวณค าไฟฟ าผั น แปรให นํ า การคํ านวณตามข อ 18 มาปรับใช
โดยอนุโลม
5.11 บริ ษัท ฯ ต องมี ห นั งสื อแจ งวั น ที่ บ ริษัท ฯ ประสงคจ ะจายไฟฟ าเขาระบบเชิงพาณิ ช ย (COD)
ให กฟผ. พิจารณาใหความเห็นชอบลวงหนาไมนอยกวา 15 (สิบหา) วันกอนกําหนดวันจายไฟฟาเขาระบบ
เชิ งพาณิ ช ย (SCOD) ตามข อ 3.1 โดย กฟผ. เป น ผูมี สิ ท ธิ กําหนดวันจ ายไฟฟ าเข าระบบเชิ งพาณิ ชย (COD)
ตามความเหมาะสมทางดานเทคนิคและความพรอมของระบบที่เกี่ยวของ ซึ่งวันจายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชย
(COD) จะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อ กฟผ. ไดใหความเห็น ชอบในผลการทดสอบเดิน เครื่องกําเนิดไฟฟาในลักษณะ
Trial Run ตามขอ 5.10 เรียบรอยแลว ทั้งนี้ กฟผ. จะตองแจงผลการพิจารณาใหบริษัทฯ ทราบกอนกําหนด
วันจายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชย (SCOD) ตามขอ 3.1 เวนแตกรณีจําเปน หรือเหตุอื่นใดอันมิใชความผิด
ของ กฟผ. หาก กฟผ. ไมแจงใหบริษัทฯ ทราบภายในระยะเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุจําเปนหรือเหตุอื่นใด
ดังกลาว ให ถือเสมือนวา กฟผ. ได ใหความเห็นชอบในผลการทดสอบดั งกลาวแลว และถือวาวันจายไฟฟ า
เขาระบบเชิงพาณิชย (COD) คือวันที่ไดกําหนดไวตามขอ 3.1
ในกรณี ที่บ ริษัทฯ ประสงคจะจายไฟฟ าเขาระบบเชิงพาณิ ชย (COD) ให กฟผ. กอนกําหนด
วั น จ า ยไฟฟ า เข า ระบบเชิ ง พาณิ ช ย (SCOD) ตามข อ 3.1 บริ ษั ท ฯ จะต อ งดํ า เนิ น การทดสอบการเดิ น
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เครื่องกําเนิดไฟฟาในลักษณะ Trial Run ตามขอ 5.10 ใหแลวเสร็จ และนําสงผลการทดสอบดังกลาว รวมทั้ง
วันที่บริษัทฯ ประสงคจะจายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชย (COD) ให กฟผ. พิจารณาไมนอยกวา 15 (สิบหา) วัน
กอนวันที่บริษัทฯ ประสงคจะจายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชย (COD) ดังกลาว แตทั้งนี้วันจายไฟฟาเขาระบบ
เชิงพาณิชย (COD) จะขึ้นอยูกับการพิจารณาของ กฟผ. ตามความเหมาะสมทางดานเทคนิคและความพรอม
ของระบบที่เกี่ยวของ ซึ่งรวมถึงการใหความเห็นชอบผลการทดสอบเดินเครื่องกําเนิดไฟฟาในลักษณะ Trial Run
และจะตองไมเกิดขึ้นกอนวันที่ 1 มกราคม 2563
ในกรณี ที่บริษัทฯ ไมสามารถดําเนิ นการได ภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหบริษัทฯ
ดํ าเนิ น การทดสอบการเดิ น เครื่ องกํา เนิ ดไฟฟ าในลั กษณะ Trial Run ตามขอ 5.10 และสงผลการทดสอบ
ดั งกล า วและวั น ที่ บ ริษั ท ฯ ประสงค จ ะจ ายไฟฟ าเขาระบบเชิงพาณิ ช ย (COD) ให กฟผ. พิ จ ารณาใหความ
เห็นชอบโดยไมชักชา แตทั้งนี้ วันจายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชย (COD) จะเกิดขึ้นไดตอเมื่อ กฟผ. ไดเห็นชอบ
ในผลการทดสอบดั ง กล า วแล ว และ กฟผ. จะเป น ผู กํ า หนดวั น จ า ยไฟฟ า เข า ระบบเชิ ง พาณิ ช ย (COD)
โดยพิจารณาจากความเหมาะสมทางดานเทคนิคและระบบไฟฟาที่เกี่ยวของ
5.12 กรณี บ ริ ษั ท ฯ มี กํ า หนดวั น จ า ยไฟฟ า เข า ระบบเชิ ง พาณิ ช ย (SCOD) ตามข อ 3.1 ในวั น ที่
31 ธัน วาคม 2564 กฟผ. จะแจงเตือ นบริษัท ฯ เปน หนังสือ ลว งหนากอนกําหนดวัน จา ยไฟฟา เขา ระบบ
เชิงพาณิ ช ย (SCOD) ไม น อยกวา 60 (หกสิ บ ) วัน หากบริษัทฯ ไม ส ามารถจายไฟฟ าเขาระบบเชิงพาณิ ช ย
(COD) ตามกําหนดวันจายไฟฟ าเขาระบบเชิงพาณิ ชย (SCOD) ดังกลาว ใหถือวาสัญญาซื้อขายไฟฟาฉบับ นี้
สิ้นสุดลงทันที กฟผ. มีสิทธิจะริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายไฟฟากอนวันจายไฟฟาเขาระบบ
เชิงพาณิชย (COD) ตามขอ 15.1 ได เต็มจํานวน
กรณี บ ริ ษั ท ฯ มี กํา หนดวั น จ า ยไฟฟ าเข าระบบเชิ งพาณิ ช ย (SCOD) ตามข อ 3.1 ก อ นวั น ที่
31 ธัน วาคม 2564 กฟผ. จะแจงเตือ นบริษัท ฯ เปน หนังสือ ลว งหนากอนกําหนดวัน จา ยไฟฟา เขา ระบบ
เชิงพาณิ ช ย (SCOD) ไม น อยกวา 60 (หกสิ บ ) วัน หากบริษัทฯ ไม ส ามารถจายไฟฟ าเขาระบบเชิงพาณิ ช ย
(COD) ได ต ามกํ า หนดวั น จ า ยไฟฟ า เข า ระบบเชิ ง พาณิ ช ย (SCOD) กฟผ. จะคิ ด ค า ปรั บ ในอั ต ราร อ ยละ
หนึ่งจุดหนึ่งหนึ่ง (1.11%) ของวงเงินหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายไฟฟากอนวันจายไฟฟาเขาระบบ
เชิงพาณิชย (COD) ตามขอ 15.1 ตอวัน ตั้งแตวันที่ถัดจากกําหนดวันจายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชย (SCOD)
ดังกลาวเปน ตนไป จนถึงวัน ที่บ ริษัทฯ สามารถจายไฟฟ าเขาระบบเชิงพาณิช ย (COD) ได หากไดมีการคิด
คาปรับจนครบมูลคาหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายไฟฟากอนวันจายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชย (COD)
ตามขอ 15.1 แลว ใหถือวาสัญญาซื้อขายไฟฟาฉบับนี้สิ้นสุดลงทันที ใหถือวาหนังสือแจงเตือนดังกลาวเปนหนังสือ
บอกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟาฉบับนี้
กรณีที่มีการคิดคาปรับจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 แตยังไมครบมูลคาหลักประกันการปฏิบัติ
ตามสัญญาซื้อขายไฟฟากอนวันจายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชย (COD) ตามขอ 15.1 และบริษัทฯ ยังไมสามารถ
จายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชย (COD) ได กฟผ. จะริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายไฟฟากอนวัน
จายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชย (COD) ตามขอ 15.1 ที่เหลือจากการปรับ และใหถือวาสัญญาซื้อขายไฟฟาฉบับนี้
สิ้นสุดลงทันที ในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยไมตองมีการแจง
5.13 กรณี ที่ บ ริ ษั ท ฯ มี ค วามพร อ มในการขายไฟฟ า ให แ ก กฟผ. ในวั น จ า ยไฟฟ า เข า ระบบ
เชิงพาณิชย (COD) ตามขอ 5.11 แลว แต กฟผ. ไมรับซื้อไฟฟาจากบริษัทฯ ภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาว
กฟผ. จะเริ่มชําระคาไฟฟาคงที่ใหบริษัทฯ ในอัตรา FiTF (ที่ประมูลได) ตามอัตรารับซื้อไฟฟา เอกสารแนบทาย
สั ญ ญาหมายเลข 2 ในช ว ง Peak ตามปริ ม าณพลั ง ไฟฟ า ตามสั ญ ญา และในช ว ง Off-Peak ตามปริ ม าณ
11/28

พลังไฟฟาที่กําหนดในชวง Off-Peak นับตั้งแตวันจายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชย (COD) ตามขอ 5.11 จนกวา
การซื้อขายไฟฟาจริงจะเกิดขึ้น และจะปฏิบัติตามขอกําหนดตาง ๆ แหงสัญญานี้เกี่ยวกับการชําระเงินใหครบถวน
แมจะเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่มีผลกระทบตอ กฟผ. ก็ตาม โดยบริษัทฯ จะไดรับเงินคาไฟฟาคงที่
เมื่อการซื้อขายไฟฟาเกิดขึ้นแลว หากพลังไฟฟาคิดเงินเฉลี่ยในเดือนแรกที่ซื้อขายไฟฟาครบเดือน
ในชวง Peak ต่ํากวาปริมาณพลังไฟฟาตามสัญญา และพลังไฟฟาคิดเงินเฉลี่ยในเดือนแรกที่ซื้อขายไฟฟาครบเดือน
ในชวง Off-Peak ต่ํากวาปริมาณพลังไฟฟาที่กําหนดในชวง Off-Peak ใหบริษัทฯ คืนเงินคาไฟฟาคงที่สวนเกิน
ที่บริษัทฯ ไดรับไปแลวให กฟผ. พรอมดอกเบี้ย โดยคิดตั้งแตวัน ที่บ ริษัทฯ ไดรับ เงิน คาไฟฟาคงที่สวนที่ตอง
จายคืน ในอัต ราดอกเบี้ย เงิน ฝากประจําประเภท 12 (สิบ สอง) เดือนของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ที่ ป ระกาศใช ณ วั น ที่ 1 ของเดือนที่ เรี ยกเก็ บ เงิน ดังกล าว และ กฟผ. มีสิทธิขยายอายุสั ญญาออกไปเท ากั บ
ระยะเวลาที่ กฟผ. ไดชําระเงินคาไฟฟาคงที่ใหบริษัทฯ แลว รวมทั้งกรณีที่ กฟผ. ใชสิทธิในการขยายระยะเวลา
ตามขอ 22.3 ชวงเวลาที่ไดรับการขยาย กฟผ. จะชําระคาไฟฟาเฉพาะสวนของคาไฟฟาผันแปร (FiTv )
5.14 บริษัทฯ จะตองทําสัญญาซื้อขายไฟฟาสํารองจากการไฟฟาฝายจําหนายกอนวันจายไฟฟาเขา
ระบบเชิงพาณิชย (COD) ในปริมาณไมต่ํากวาหนึ่งในสามของกําลังการผลิตติดตั้งหักดวยปริมาณพลังไฟฟาที่ขาย
เขาระบบของการไฟฟา และบริษัทฯ จะตองนําสัญญาซื้อขายไฟฟาสํารองดังกลาวมาแสดงตอ กฟผ. ลวงหนา
ไมน อยกวา 10 (สิบ ) วัน ทําการก อนวันจายไฟฟ าเขาระบบเชิงพาณิ ชย (COD) ตามขอ 5.11 ทั้ งนี้ บริษัทฯ
จะต องยื่ น ขอทํ าสั ญ ญาซื้ อ ขายไฟฟ า สํ า รองกั บ การไฟฟ าฝายจําหน าย ล วงหน าไม น อยกวา 6 (หก) เดือ น
กอนกําหนดวันจายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชย (SCOD) ซึ่งในกรณีที่บริษัทฯ เชื่อมตอกับระบบไฟฟาของ กฟภ.
กฟภ. สามารถจั ด ทํ าสั ญ ญาซื้ อขายไฟฟ าสํ ารองในปริมาณขั้ นต่ํ าขางต น และเมื่ อบริ ษั ทฯ ได เริ่มจ ายไฟฟ า
เขาระบบแลว กฟภ. จึงนําขอมูลที่เกิดขึ้นจริงมาใชพิจารณาและปรับแกไขปริมาณในสัญญาซื้อขายไฟฟาสํารอง
ตอไป
5.15 บริษัทฯ จะตองนําหนังสือรับแจงความประสงคจะเริ่มประกอบกิจการไฟฟา ซึ่งไดรับจาก กกพ.
และใบอนุ ญ าตอื่ น ๆ ตามที่ ก ฎหมายกํ า หนดมาแสดงต อ กฟผ. ล ว งหน าไม น อยกวา 10 (สิ บ ) วัน ทํ าการ
กอนวันจายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชย (COD)
ขอ 6. คาปรับและการบอกเลิกสัญญา
6.1 เหตุการณใด ๆ ดังตอไปนี้ใหถือวาเปนเหตุผิดสัญญา (Event of Default)
(1) คูสั ญ ญาฝ ายหนึ่งฝ ายใดไมชําระเงิน (สําหรับ จํ านวนเงิน ที่ไมมีขอโต แยง) ตามสั ญ ญานี้
ภายในระยะเวลาที่กําหนด
(2) บริ ษั ท ฯ ไม ส ามารถจํ า หน า ยไฟฟ า ให แ ก กฟผ. เกิ น กว า 15 (สิ บ ห า ) วั น ติ ด ต อ กั น
เวนแตเปนกรณีที่บริษัทฯ มีขออางตามสัญญาเกี่ยวกับการจายไฟฟาหรือเปนเพราะความผิดของ กฟผ.
(3) บริ ษัท ฯ ไม ส ามารถปฏิ บัติต ามเงื่อนไขสําคัญ อัน เกี่ ย วกั บ มาตรฐานคุ ณ ภาพไฟฟาตาม
ขอกําหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. เอกสารแนบทายสัญญาหมายเลข 1
(4) บริษัทฯ ไมปฏิบัติตามขอกําหนดหรือเงื่อนไขอื่นใดในสัญญานี้หรือไมปฏิบัติตามระเบียบ
กกพ. และ/หรือประกาศ กกพ. ตามเอกสารแนบทายสัญญาหมายเลข 4
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6.2 ในกรณีเกิดเหตุผิดสัญญาตามขอ 6.1 (1) คูสัญญาฝายที่ผิดสัญญาจะตองแกไขการผิดสัญญา
ภายใน 15 (สิ บ ห า ) วัน นั บ แต วัน ที่ ได รับ หนังสือแจงจากคูสัญ ญาอีกฝายหนึ่ ง หากคูสัญ ญาฝายผิดสัญ ญา
ไมสามารถแกไขใหแลวเสร็จภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาว คูสัญญาอีกฝายหนึ่งมีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดทันที
ในกรณีเกิดเหตุผิดสัญญาตามขอ 6.1 (2) หรือ (3) หรือ (4) บริษัทฯ จะตองแกไขการผิดสัญญา
ภายใน 90 (เกาสิบ) วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงจาก กฟผ. หากบริษัทฯ ไมสามารถแกไขใหแลวเสร็จ
ภายในระยะเวลา 90 (เกาสิบ ) วัน บริษัทฯ อาจรองขอเพื่อขยายระยะเวลาการแกไข พรอมแสดงเหตุผล
และหลักฐานให กฟผ. เห็นวาบริษัทฯ กําลังดําเนินการแกไขการผิดสัญญานั้นอยางจริงจัง ทั้งนี้เปนดุลยพินิจของ
กฟผ. ในการพิจ ารณาขยายระยะเวลา 90 (เกา สิบ ) วัน นั้น ออกไปตามควรแกก รณี และหากบริ ษั ทฯ
ไมสามารถแกไขการผิดสัญญาภายในระยะเวลา 90 (เกาสิบ) วัน หรือภายในระยะเวลาที่ขยายออกไปนั้น กฟผ.
มีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดทันที
6.3 กรณีไมมีการจายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชย (COD) ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 หรือมีการ
คิด คาปรับ จากการจ ายไฟฟ าเข าระบบเชิงพาณิ ช ย (COD) ลาชา จนครบมูล คาหลักประกัน การปฏิบัติต าม
สัญญาซื้อขายไฟฟ ากอนวันจายไฟฟ าเขาระบบเชิงพาณิ ชย (COD) ตามขอ 5.12 ใหถือวาสัญ ญานี้สิ้น สุดลง
นับถัดจากวันที่ 31 ธันวาคม 2564 หรือในวันที่คิดคาปรับจนครบมูลคาหลักประกันดังกลาว แลวแตระยะเวลาใด
จะถึงกอน
6.4 ในกรณีที่บริษัทฯ บอกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟาฉบับนี้กอนครบกําหนดอายุสัญญา โดย กฟผ.
ไมไดเปนฝายผิดสัญญาและไมไดเกิดจากเหตุสุดวิสัยตามขอ 22 หรือ กฟผ. บอกเลิกสัญญาเพราะเหตุที่บริษัทฯ
ปฏิ บั ติ ผิ ด สั ญ ญา บริษัท ฯ จะต องชํ าระเงิน ให กฟผ. เท ากับ ค าไฟฟ าคงที่ ที่ เหลื อ โดยคํานวณจากค า FiT F
(ที่ประมูลได) คูณดวยจํานวนชั่วโมงที่เหลือจากอายุสัญญาแตไมเกิน 5 (หา) ป คูณดวย Plant Factor เทากับ 0.8
(ศูนยจุดแปด) คูณดวยปริมาณพลังไฟฟาตามสัญญา
ในกรณีที่บริษัทฯ บอกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟากอนครบกําหนดอายุสัญญาเพราะเหตุที่ กฟผ.
ปฏิบัติผิดสัญญา กฟผ. จะคืนหลักประกันในขอ 16.1 ใหแกบริษัทฯ
6.5 หนี้ ทั้ งปวงรวมทั้ งค า ปรั บ ตามสั ญ ญานี้ กฟผ. มี สิ ท ธิ ที่ จะบั งคั บ เอาจากหลั ก ประกั น
การปฏิบัติตามสัญญา ตามขอ 15 หรือ ขอ 16 ไดทันที หากไมเพียงพอ บริษัทฯ จะตองชําระเพิ่มเติมใหครบถวน
ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแตไดรับหนังสือแจงจาก กฟผ.
ขอ 7. การเชื่อมตอระบบไฟฟา
7.1 บริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการออกแบบ กอสราง ติดตั้ง บํารุงรักษา และครอบครอง
อุปกรณสําหรับเชื่อมตอระบบไฟฟาฝายบริษัทฯ
7.2 บริษัทฯ ตองติดตั้งอุปกรณรับสงขอมูลในบริเวณโรงไฟฟา และบํารุงรักษาอุปกรณใหสามารถ
ใช งานได ตลอดเวลาและเป นไปตามมาตรฐานของการไฟฟ าที่ กําหนดในเอกสารแนบท ายสั ญญาหมายเลข 1
และ 3
7.3 การไฟฟามีสิทธิใหบ ริษัท ฯ เพิ่มเติมอุป กรณร ะบบปองกัน ไฟฟาสําหรับ การเชื่อมตอจากจุด
เชื่อมโยงระบบไฟฟาถึงโรงไฟฟาของบริษัทฯ เพื่อใหสอดคลองทางดานเทคนิคของการไฟฟาซึ่งจะตองเปนไปตาม
หลักการ Prudent Utility Practice โดยบริษัทฯ จะเปนผูรับภาระคาใชจายทั้งหมด
7.4 บริษัทฯ เปนผูรับภาระคาใชจายในการตอเชื่อมระบบไฟฟา ประกอบดวย
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บริษัทฯ

(1) คาระบบสงไฟฟาและระบบจําหน ายไฟฟาจากจุดเชื่อมโยงระบบไฟฟ าถึงโรงไฟฟ าของ
(2) คามาตรวัดไฟฟา
(3) คาใชจายเกี่ยวกับระบบปองกันไฟฟา
(4) คาปรับปรุงระบบไฟฟา (ถามี)
(5) คาใชจายที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดจากการดําเนินการรับซื้อไฟฟาจากบริษัทฯ

โดยบริษัทฯ ตองชําระคาใชจายใหการไฟฟาใหเสร็จสิ้นกอนวันเริ่มตนขนานเครื่องกําเนิดไฟฟา
กับระบบของการไฟฟา ไมนอยกวา 30 (สามสิบ) วัน
7.5 บริษัทฯ เปนผูรับภาระคาใชจายในการตรวจสอบอุปกรณการจายไฟฟาของบริษัทฯ ที่เกี่ยวของ
กับระบบไฟฟาของการไฟฟา โดยบริษัทฯ ตองชําระคาใชจายใหการไฟฟาภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่
ไดรับใบเรียกเก็บเงินจากการไฟฟา
7.6 คู สั ญ ญาแต ล ะฝ า ยต อ งแจ ง ให อี ก ฝ า ยหนึ่ ง ทราบล ว งหน า ก อ นมี ก ารเปลี่ ย นแปลงใด ๆ
ในระบบไฟฟาของตนอันจะมีผลกระทบตอระบบไฟฟาของคูสัญญา
ขอ 8. การปฏิบัติการผลิตไฟฟาและบํารุงรักษาโรงไฟฟา
บริษัทฯ ตองปฏิบัติการผลิตไฟฟาและบํารุงรักษาโรงไฟฟาของบริษัทฯ ตามแนวทางปฏิบัติการโรงไฟฟา
ที่ดี ตามที่กําหนดในขอกําหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. เอกสารแนบทายสัญญา
หมายเลข 1 และตามแบบอยางการปฏิบัติวิธีการที่เปนที่ยอมรับในอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟาของนานาชาติ
โดยสวนใหญ (Prudent Utility Practice)
ขอ 9. การควบคุมและการปฏิบัติการโรงไฟฟา
9.1 บริ ษั ท ฯ ต อ งผลิ ต และจํ า หน า ยไฟฟ า ให แ ก ก ารไฟฟ า ในช ว งเดื อ นที่ ร ะบบของการไฟฟ า
มีความตองการไฟฟาสูง (Peak Month) คือเดือน มีนาคม เมษายน และพฤษภาคม
9.2 บริษัทฯ ตองสามารถผลิตและจายพลังไฟฟาเพิ่มให กฟผ. ตามปริมาณ และระยะเวลาที่ กฟผ.
สั่งการ (ไมเกินปริมาณพลังไฟฟาตามสัญญา หรือไมเกินปริมาณพลังไฟฟาที่สามารถจายให กฟผ. ไดในชวง
เวลาหยุดซอมบํารุง) เมื่อการไฟฟามีความจําเปนโดยที่การไฟฟาจะแจงใหบริษัทฯ ทราบลวงหนาไมนอยกวา
30 (สามสิบ) นาที
9.3 บริษัทฯ ตองผลิตไฟฟาให มีคุณภาพ รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานในดานความปลอดภัยและ
มาตรฐานในการเชื่อมตอระบบไฟฟา ตามขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา และขอกําหนด
เกี่ย วกั บ การเชื่ อมต อระบบโครงข ายไฟฟ าของ กฟผ. เอกสารแนบท ายสัญ ญาหมายเลข 1 และข อกํ าหนด
เกี่ ย วกั บ การเชื่ อ มต อ ระบบโครงข ายไฟฟ า ข อ กํ าหนดเกี่ ย วกั บ การใช บ ริ ก ารระบบโครงข า ยไฟฟ า และ
ขอกําหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟาของ กฟน. หรือ กฟภ. (ในกรณีที่เชื่อมตอระบบไฟฟากับ
กฟน. หรือ กฟภ.) เอกสารแนบทายสัญญาหมายเลข 3
9.4 บริษั ท ฯ ต องปฎิ บั ติตามคํ าสั่งการของศูน ยควบคุมระบบกําลังไฟฟ าของการไฟฟ าทางดาน
ปฏิบัติการและเทคนิคเพื่อความมั่นคงของระบบไฟฟาอยางเครงครัด และห ามดําเนินการใด ๆ กับอุปกรณ
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เชื่อมตอ โดยไมแจงใหการไฟฟาทราบลวงหนา ยกเวนกรณีอาจจะทําใหเกิดความเสียหายตอชีวิตหรือทรัพยสิน
ของคูสัญญาฝายหนึ่งฝายใดหรือของบุคคลภายนอก ใหดําเนินการไดทันทีแลวแจงใหการไฟฟาทราบโดยดวน
9.5 บริษัทฯ จะผลิตไฟฟาตามแผนสั่งการที่ กฟผ. จัดสงใหลวงหนา โดย กฟผ. จะซื้อพลังไฟฟาตาม
สัญญาในชวงที่ระบบไฟฟาของการไฟฟามีความตองการสูง (Peak Period) หรือมากกวาปริมาณพลังไฟฟา
ตามสัญญา ถาบริษัทฯ ยินยอมตามที่ กฟผ. รองขอ ยกเวนในชวงที่ระบบไฟฟาของการไฟฟามีความตองการต่ํา
(Off Peak Period) กฟผ. สามารถให บริษั ทฯ ลดการจ ายพลั งไฟฟ าลงตามปริม าณและระยะเวลาที่ กฟผ.
ไดจัดสงแผนลวงหนาใหกับบริษัทฯ ใหเหลือไมต่ํากวารอยละหกสิบหา (65%) ของพลังไฟฟาตามสัญญา หรือ
ในช วงที่ ระบบไฟฟ าของการไฟฟ ามี ความจํ าเป นทางเทคนิ คหรือเกิดเหตุ สุ ดวิสั ยไม สามารถรั บไฟฟ าได กฟผ.
สามารถใหบริษัทฯ ลดการจายพลังไฟฟาลงตามปริมาณและระยะเวลาที่ กฟผ. ไดจัดสงแผนลวงหนาใหกับ
บริษัทฯ เพื่อรักษาความมั่นคงของระบบไฟฟา
9.6 คูสัญญาตองเก็บบันทึกขอมูลทางไฟฟาและขอมูลที่เกี่ยวของกับการคิดเงินคาไฟฟารวมทั้งขอมูล
อื่น ๆ ทั้งหมด ซึ่งอีกฝายหนึ่งตองการเปนเวลาอยางนอย 5 (หา) ป
9.7 คู สั ญ ญาฝ ายหนึ่ งฝ ายใดมี สิ ท ธิ ที่ จ ะขอตรวจสอบบั น ทึ ก และข อ มู ล ต าง ๆ ของอี ก ฝ า ยหนึ่ ง
ที่เกี่ยวของกับสัญญานี้ ในชวงระยะเวลาใด ๆ ในระหวางที่มีการเก็บรักษาขอมูลดังกลาว โดยแจงเปนหนังสือให
อีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาไมนอยกวา 14 (สิบสี่) วัน
9.8 ในกรณีจําเปนเพื่อความมั่นคงของระบบไฟฟา และ/หรือความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน คูสัญญา
สามารถตัดการเชื่ อมตอ (Disconnect) โรงไฟฟ าของบริษัทฯ จากระบบไฟฟ าของการไฟฟ าได โดยแจงให
คูสัญญาอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาไมนอยกวา 24 (ยี่สิบสี่) ชั่วโมง ยกเวนกรณีฉุกเฉินจะตองแจงภายในเวลา
รวดเร็วที่ สุ ดเท าที่ จ ะกระทํ าได ทั้ งนี้ ห ากเหตุการณ ดังกลาวเขาสูส ภาวะปกติแลว คูสัญ ญาจะตองพยายาม
อยางเต็มที่ที่จะดําเนินการเชื่อมตอระบบไฟฟาโดยเร็วที่สุด โดยหากบริษัทฯ เปนฝายตัดการเชื่อมตอ บริษัทฯ
จะตองปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. เอกสารแนบทายสัญญา
หมายเลข 1 แตหากการไฟฟาเปนฝายตัดการเชื่อมตอดังกลาว และมีผลทําใหการรับซื้อพลังงานไฟฟาจากบริษัท
ฯ ต่ํา กวาปริมาณขั้นต่ําที่กําหนดสําหรับปนั้นตามเงื่อนไขของสัญญาขอ 3.3 แลว ในกรณีดังกลาว กฟผ. ยังคง
ตองรับซื้อพลังงานไฟฟาเพื่อชดเชยและมีสิทธิเรียกพลังงานไฟฟาดังกลาวคืนตามวิธีการที่กําหนดไวในขอ 3.3
เวนแตการที่การไฟฟาตัดการเชื่อมตอเปนเพราะความผิดของบริษัทฯ
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9.9 กรณีที ่ก ารไฟฟา มีค วามจํ า เปน ตอ งกอ สรา ง ติด ตั ้ง บํ า รุง รัก ษา ซอ มแซม สับ เปลี ่ย น
เคลื่อนยาย ตรวจสอบ หรือทดสอบสวนใด ๆ ของโรงไฟฟา หรืออุปกรณ เชื่อมตอระบบไฟฟาหรือสวนอื่น ๆ
ของระบบไฟฟาของการไฟฟา กฟผ. จะแจงและประสานงานในการเปลี่ยนแปลงการรับซื้อไฟฟากับบริษัทฯ
ลวงหนาไมนอยกวา 48 (สี่สิบแปด) ชั่วโมง ยกเวนกรณีฉุกเฉิน การสั่งเปลี่ยนแปลงการรับซื้อไฟฟาครั้งใด ๆ
จะกระทําใหเสร็จสิ้นสมบูรณภายในเวลารวดเร็วที่สุดเทาที่จะกระทําได โดยใหสอดคลองกับหลักปฏิบัติการ
โรงไฟฟา และหากการเปลี่ยนแปลงการรับ ซื้อไฟฟามีผลทําใหการรับซื้อพลังงานไฟฟาจากบริษัทฯ ต่ํากวา
ปริมาณขั้นต่ําที่กําหนดสําหรับปนั้นตามเงื่อนไขของสัญญาขอ 3.3 แลว ในกรณีดังกลาว กฟผ. ยังคงตองรับซื้อ
พลั ง งานไฟฟ า เพื่ อ ชดเชยและมี สิ ท ธิ เรี ย กพลั ง งานไฟฟ า ดั ง กล า วคื น ตามวิ ธี ก ารที่ กํ า หนดไว ในข อ 3.3
เวนแตเมื่อการดําเนินการตามขอนี้เปนเพราะความผิดของบริษัทฯ
9.10 เพื่ อความมั่ น คงของระบบไฟฟ า บริษั ท ฯ จะต องตรวจสอบอุ ป กรณ ไฟฟ าตามระยะเวลาที่
กํ า หนด และ กฟผ. มี สิ ท ธิ สั่ ง การให บ ริ ษั ท ฯ แก ไ ข ปรั บ ปรุ ง อุ ป กรณ การจ า ยไฟฟ า ของบริ ษั ท ฯ
ที่เกี่ยวของกับระบบไฟฟาไดตามความจําเปน ดวยคาใชจายของบริษัทฯ เองทั้งสิ้น
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9.11 บริษัทฯ ตองชําระคาใชจายตามจริงในสวนที่การไฟฟาดําเนินการแทนบริษัทฯ สําหรับการตรวจสอบ
อุปกรณการจายไฟฟาของบริษัทฯ ที่เกี่ยวของกับระบบไฟฟาของการไฟฟา ตามขอ 9.10 (ไมวาจะเปนการ
ตรวจสอบตามระเบีย บของการไฟฟ า หรือการตรวจสอบตามคํ าขอของบริษัทฯ) และคาใช จายเพิ่ มเติมอื่ น
เพื่อการปฏิบัติการที่เหมาะสมซึ่งเพิ่มขึ้นจากปกติของการไฟฟา ใหแกการไฟฟาภายใน 30 (สามสิบ) วันนับจาก
วันที่ไดรับใบเรียกเก็บเงินจากการไฟฟา
9.12 กฟผ. มีสิทธิเขาไปตรวจสอบโรงไฟฟาของบริษัทฯ ไดตลอดเวลาตามความเหมาะสม โดยแจง
เปนหนังสือใหบริษัทฯ ทราบลวงหนาไมนอยกวา 3 (สาม) วัน และบริษัทฯ ตองอํานวยความสะดวกใหแกผูแทน
กฟผ. ในการตรวจสอบโรงไฟฟา
9.13 การดําเนินการตรวจวัดคาตาง ๆ ทั้งที่กลาวและมิไดกลาวไวในสัญญานี้ ให คูสัญญาถือปฏิบั ติ
ตามมาตรฐานสากลหรือวิธีการอื่นซึ่งเปนที่ยอมรับของคูสัญญาทั้งสองฝาย
9.14 บริ ษั ท ฯ จะต อ งให ห น ว ยงานกลางเป น ผู ต รวจสอบ และรั บ รองผลการไม นํ า เชื้ อ เพลิ งอื่ น
นอกเหนื อ จากที่ ร ะบุ ต ามข อ 3.2 มาใช ในการผลิ ต ไฟฟ า รวมทั้ ง การไม นํ า พลั ง งานไฟฟ า จากแหล งอื่ น
มาขายเขาระบบ นอกเหนือจากพลังงานไฟฟาที่ไดจากประเภทเชื้อเพลิงที่ระบุไวตามขอ 3.2 ในรอบปปฏิทิน
กอนหนา ตามวิธีการที่ระบุในประกาศ กกพ. เกี่ยวกับการตรวจสอบการดําเนินการใชเชื้อเพลิงของผูผลิตไฟฟา
รายเล็ก แบบ SPP Hybrid Firm และบริษัทฯ จะตองนําผลการตรวจสอบมาแสดงตอ กฟผ. ภายในวันที่ 31
มกราคม ของทุกป
หากบริษัท ฯ ไมส ามารถปฏิบ ัติไ ดต ามวรรคแรก ถือ วา บริษัท ฯ ผิด สัญ ญา และใหถือวา
สัญญาซื้อขายไฟฟาฉบับนี้สิ้นสุดลงทันที โดยบริษัทฯ ไมมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายใด ๆ จาก กฟผ. ทั้ง สิ้น
และบริษ ัท ฯ จะตอ งเสีย คา ปรับ 5,000,000 บาท (หา ลา นบาท) ตอ เมกะวัต ต หรือ 5,000 บาท
(หาพันบาท) ตอกิโลวัตต ตามขนาดกําลังผลิตติดตั้งรวมตามขอ 3.2
9.15 บริษัทฯ จะตองใหหนวยงานกลางเปนผูตรวจสอบ และรับรองผลการไมนําถานหินมาใชในชวง
การเริ่ ม ต น เดิ น เครื่ อ งโรงไฟฟ า (Start up) ในรอบป ป ฏิ ทิ น ก อ นหน า ตามวิธีก ารที่ ร ะบุ ในประกาศ กกพ.
เกี่ยวกับการตรวจสอบการดําเนินการใชเชื้อเพลิงของผูผลิตไฟฟารายเล็ก แบบ SPP Hybrid Firm และบริษัทฯ
จะตองนําผลการตรวจสอบมาแสดงตอ กฟผ. ภายในวันที่ 31 มกราคม ของทุกป
หากบริษัท ฯ ไมส ามารถปฏิบ ัติไ ดต ามวรรคแรก ถือ วา บริษัท ฯ ผิด สัญ ญา และใหถือวา
สัญญาซื้อขายไฟฟาฉบับนีส้ ิ้นสุดลงทันที โดยบริษัทฯ ไมมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายใด ๆ จาก กฟผ. ทั้งสิ้น
9.16 บริษัทฯ จะตองใหหน วยงานกลางเปนผูตรวจสอบ และรับรองผลขนาดกําลังผลิตติดตั้งรวม
จะตองไมเกิน 50 (หาสิบ) เมกะวัตต ในรอบปปฏิทินกอนหนา และบริษัทฯ จะตองนําผลการตรวจสอบมาแสดง
ตอ กฟผ. ภายในวันที่ 31 มกราคม ของทุกป
หากบริษัท ฯ ไมส ามารถปฏิบ ัติไ ดต ามวรรคแรก ถือ วา บริษัท ฯ ผิด สัญ ญา และใหถือวา
สัญญาซื้อขายไฟฟาฉบับนีส้ ิ้นสุดลงทันที โดยบริษัทฯ ไมมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายใด ๆ จาก กฟผ. ทั้งสิ้น
9.17 บริษัทฯ จะตองให หน วยงานกลางเปน ผูตรวจสอบและรับรองผลขนาดกําลังผลิต ติด ตั้งของ
โครงการพลังงานลม จะตองเปนไปตามประกาศ กกพ. เรื่อง กําหนดระยะหางที่ตั้งโครงการผลิตไฟฟาจาก
พลังงานลม และขนาดกําลังการผลิตติดตั้งสําหรับผูประกอบกิจการผลิตไฟฟาพลังงานลม สําหรับขนาดกําลัง
ผลิตติดตั้งของเชื้อเพลิงประเภทอื่น จะตองไมมากกวา 2 (สอง) เทา ของปริมาณพลังไฟฟาตามสัญญา ยกเวน
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พลั งงานแสงอาทิ ตย ป ระเภทที่ ต อผ า น Inverter ในรอบป ป ฏิ ทิ น ก อ นหน า และบริ ษั ทฯ จะต องนํ าผลการ
ตรวจสอบมาแสดงตอ กฟผ. ภายในวันที่ 31 มกราคม ของทุกป
หากบริษัท ฯ ไมส ามารถปฏิบ ัติไ ดต ามวรรคแรก ถือ วา บริษัท ฯ ผิด สัญ ญา และใหถือวา
สัญญาซื้อขายไฟฟาฉบับนีส้ ิ้นสุดลงทันที โดยบริษัทฯ ไมมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายใด ๆ จาก กฟผ. ทั้งสิ้น
9.18 บริษัทฯ เปนผูรับภาระคาใชจายที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบลักษณะกระบวนการผลิต ซึ่งไดแก
คาใชจายดานอุปกรณ และมาตรวัดตาง ๆ ที่เกี่ยวกับกระบวนการผลิต คาใชจายในการตรวจสอบอุปกรณและ
มาตรวัดดังกลาว รวมถึงคาใชจายในการดําเนินการของหนวยงานกลาง
9.19 ในกรณีที่บริษัทฯ มีความประสงคจะจายไฟฟาโดยเชื่อมตอระบบไฟฟา (Tie Bus) กับโรงไฟฟา
ที่อยูนอกสัญญาซื้อขายไฟฟา การไฟฟาจะพิจารณาใหมีการเชื่อมตอกันไดโดยบริษัทฯ ตองแจงความประสงค
ใหการไฟฟาพิจ ารณากอ นการดําเนิน การกอสราง และบริษัท ฯ ตองติด ตั้งอุป กรณเพิ่มเติมและปฏิบัติตาม
เงื่อนไขที่การไฟฟากําหนด ทั้งนี้ โรงไฟฟาที่อยูนอกสัญญาซื้อขายไฟฟาที่มาเชื่อมตอระบบไฟฟาดังกลาวไมถือ
เปนโรงไฟฟาในสัญญาซื้อขายไฟฟา
9.20 ในกรณีที่บริษัทฯ มีความประสงคจะเชื่อมตอระบบไอน้ํา (Tie Steam) กับโรงไฟฟาที่อยูนอก
สัญญาซื้อขายไฟฟา กฟผ. จะพิจ ารณาใหมีการเชื่อมตอกัน ไดโ ดยบริษัทฯ ตองแจงความประสงคให กฟผ.
พิจารณากอนการดําเนินการกอสราง และบริษัทฯ ตองติดตั้งอุปกรณเพิ่มเติมและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ กฟผ.
กําหนด
9.21 ในกรณี ที่บ ริษัทฯ ใชพ ลังงานหมุ นเวี ยนมากกวา 1 (หนึ่ ง) ประเภท และมีความประสงคจ ะ
ปรับ เปลี่ย นสั ดสว นกํา ลังผลิ ตติ ดตั้ ง และปริมาณพลั งไฟฟ าของแต ละประเภทพลังงานหมุน เวียน บริษัท ฯ
จะตองเสนอใหการไฟฟาพิจารณาใหความเห็นชอบ โดยบริษัทฯ จะตองชําระคาใชจายในการศึกษาระบบไฟฟา
ตอ กฟผ. ในวันที่ยื่นขอปรับเปลี่ยนสัดสวน
ทั้งนี้ หากมีความประสงค จะปรับ เปลี่ยนสัดสวนกอนวัน เริ่มตนขนานเครื่องกํ าเนิด ไฟฟาเข า
ระบบของการไฟฟา บริษัทฯ จะตองเสนอให การไฟฟาพิจารณาให ความเห็น ชอบลวงหนาไมนอยกวา 180
(หนึ่งรอยแปดสิบ) วัน กอนวันเริ่มตนขนานเครื่องกําเนิดไฟฟาเขาระบบของการไฟฟา
9.22 ในกรณี ที่ บ ริ ษั ท ฯ มี ความประสงค จ ะเปลี่ ย นเทคโนโลยี บริษั ท ฯ จะตองเสนอให การไฟฟ า
พิจารณาใหความเห็นชอบ โดยบริษัทฯ จะตองชําระคาใชจายในการศึกษาระบบไฟฟาตอ กฟผ. ในวันที่ยื่นขอ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และนําสงขอมูลรายละเอียด ยี่หอ รุน ของเครื่องกําเนิดไฟฟา (กรณีโครงการพลังงาน
ลมและพลังงานแสงอาทิตยจะตองมีหนังสืออนุญาตจากบริษัทผูผลิต อนุญาตให กฟผ. ใชขอมูลแบบจําลองใน
การศึกษาระบบไฟฟา) ทั้งนี้ กําลังผลิตติดตั้งรวมจะตองไมเกิน 50 (หาสิบ) เมกะวัตต กรณี ขนาดกําลังผลิต
ติดตั้งของโครงการพลังงานลม จะตองเปนไปตามประกาศ กกพ. เรื่อง กําหนดระยะหางที่ตั้งโครงการผลิต
ไฟฟาจากพลังงานลม และขนาดกําลังการผลิตติดตั้งสําหรับผูประกอบกิจการผลิตไฟฟาพลังงานลม สําหรับ
ขนาดกําลังผลิตติดตั้งของเชื้อเพลิงประเภทอื่น จะตองไมมากกวา 2 (สอง) เทา ของปริมาณพลังไฟฟาตาม
สัญญา ยกเวนพลังงานแสงอาทิตยประเภทที่ตอผาน Inverter
ทั้งนี้ หากมีความประสงคจะปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีกอนวันเริ่มตนขนานเครื่องกําเนิดไฟฟาเขา
ระบบของการไฟฟ า บริษัทฯ จะตองเสนอให การไฟฟาพิจารณาให ความเห็น ชอบลวงหนาไมนอยกวา 180
(หนึ่งรอยแปดสิบ) วัน กอนวันเริ่มตนขนานเครื่องกําเนิดไฟฟาเขาระบบของการไฟฟา
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9.23 บริ ษั ท ฯ ต อ งแจ งข อ มู ล การตั้ งคา รี เลย ค วามถี่ (Frequency Relay) ตามเอกสารแนบท า ย
สัญ ญาหมายเลข 6 และข อมู ล การตั้ งคารี เลย แบบแรงดั น (Voltage Relay) ตามเอกสารแนบท ายสั ญ ญา
หมายเลข 7 ตอ กฟผ. ระหวางวันที่ 1 - 30 กันยายน ของทุกป
หากมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลการตั้งคารีเลยความถี่ (Frequency Relay) และ/หรือขอมูลการ
ตั้งค ารีเลย แบบแรงดั น (Voltage Relay) บริษัทฯ ตองแจงต อ กฟผ. ภายใน 15 (สิบ หา) วัน หลั งจากการ
เปลี่ยนแปลงขอมูล พรอมแจงเหตุผลประกอบ
ขอ 10. การหยุดเพื่อตรวจ ซอม บํารุงรักษาโรงไฟฟา
10.1 บริษั ทฯ ตองแจ งแผนการบํ ารุงรักษาตลอดอายุ โรงไฟฟ า (Maintenance Cycle) และแผนการ
ผลิต บํารุงรักษาระยะเวลา 5 (หา) ปถัดไปให กฟผ. ทราบลวงหนากอนวันจายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชย (COD)
ไมนอยกวา 30 (สามสิบ ) วัน และ กฟผ. จะแจงผลการพิจ ารณาใหบ ริษัทฯ ทราบภายใน 15 (สิบ หา) วัน
หลังจากวันที่ไดรับแจง สวนแผนบํารุงรักษาสําหรับ 5 (หา) ปถัดไปใหบริษัทฯ แจงให กฟผ. ทราบกอนวันที่ 1
ตุลาคม ของทุกป
10.2 กฟผ. จะแจ งผลการพิ จ ารณาแผนการผลิต และบํ ารุงรัก ษาสํ าหรั บ ป ถั ด ๆ ไปตามข อ 10.1
ใหบริษัทฯ ทราบเพื่อใชเปนแผนการควบคุมการเดินเครื่องของโรงไฟฟาของบริษัทฯ กอนวันที่ 1 พฤศจิกายน
ของทุกป
10.3 บริ ษั ท ฯ ต อ งไม กํ า หนดการหยุ ด เดิ น เครื่ อ งกํ า เนิ ด ไฟฟ า เพื่ อ บํ า รุ ง รั ก ษาโรงไฟฟ า ในช ว ง
วันทําการของเดือน มีนาคม เมษายน และ พฤษภาคม
10.4 บริษัทฯ ตองแจงกําหนดการหยุดเพื่อทําการตรวจ ซอม บํารุงรักษาโรงไฟฟาให กฟผ. ทราบ
ล วงหน า ตามข อกํ าหนดเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติการระบบโครงขายไฟฟ าของ กฟผ. เอกสารแนบท ายสั ญ ญา
หมายเลข 1
10.5 ในรอบ 12 (สิบสอง) เดือนของปปฏิทิน บริษัทฯ จะตองไมหยุดเพื่อทําการตรวจซอมบํารุงรักษา
โรงไฟฟ าเกิน 840 (แปดรอยสี่สิบ ) ชั่วโมง (หรือเทากับ 35 (สามสิบห า) วัน) หรือ 1,080 (หนึ่งพัน แปดสิบ )
ชั่วโมง (หรือเทากับ 45 (สี่สิบหา) วัน) ในกรณีที่ทําการซอมใหญ (Major Overhaul) ตามแผนที่บริษัทฯ แจง
ตามขอกําหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. เอกสารแนบทายสัญญาหมายเลข 1
ขอ 11. การรับสงเอกสาร
11.1 การแจงเรื่องหรือการติดตอสื่อสารใด ๆ ที่เปนหนังสือโดยผานทางไปรษณียหรือโดยเจาหนาที่
ของแตละฝาย จะถือเอาวันที่ประทับรับเรื่องของผูรับเปนเกณฑ ในกรณีติดตอสื่อสารโดยโทรสาร จะถือเอา
วัน ที่ที่ป รากฏในใบรับ ของฝายที่ติด ตอสื่อสารโดยโทรสาร หรือวัน ที่ที่ไดรับ การยืน ยัน ทางโทรสารวาการ
ติดตอสื่อสารโดยโทรสารนั้นไดสงเรียบรอยแลว และฝายที่ติดตอสื่อสารโดยโทรสารตองจัดสงตนฉบับเอกสาร
หรือสําเนาเอกสารที่รับรองความถูกตองแลวอีกชุดหนึ่ง โดยทางไปรษณียหรือเจาหนาที่ เพื่อเปนการยืนยัน
ตามที่อยูดังนี้
ที่อยูของบริษัทฯ :

บริษัท …………………….…………..
สํานักงานเลขที่ ……………….…………….
………………………..……………………..
………………………………………………
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โทรศัพท : …………………
โทรสาร : ……….………..
ที่อยูของ กฟผ. :

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
สํานักงานเลขที่ 53 หมู 2 ถนนจรัญสนิทวงศ
ตําบลบางกรวย อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
โทรศัพท : 0-2436-2800
โทรสาร : 0-2436-2890

11.2 การแจงเรื่องหรือการติดตอสื่อสาร เพื่อสงและตอบรับเอกสารการประสานงาน ที่มีผลตอการ
คิดคาไฟฟาสามารถสงผานระบบอินเตอรเน็ตเปนชองทางสื่อสารได โดยคูสัญญาจะตองตกลงวิธีปฏิบัติรวมกัน
ทั้งนี้ จะไมรวมถึงการยื่นใบเรียกเก็บเงินคาไฟฟาตามขอ 19
11.3 หากคูสัญญาฝายหนึ่งฝายใดเปลี่ยนแปลงที่อยู ใหแจงเปนหนังสือใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่งทราบ
ภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับแตวันเปลี่ยนแปลงที่อยู หากไมแจงและคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งไดสงหนังสือบอกกลาวแก
คูสัญญา ณ ที่อยูตามที่ระบุไวในขอ 11.1 ใหถือวาไดสงโดยชอบแลว
ขอ 12. ระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟา
12.1 บริษัทฯ เปนเจาของมาตรวัดไฟฟาทั้งชุดหลัก (Main Meter) และชุดรอง (Back Up Meter)
รวมทั้งอุปกรณประกอบที่ใชวัดปริมาณพลังงานไฟฟาที่ซื้อขาย ซึ่งสามารถวัดปริมาณพลังงานไฟฟาในแตละ
ชวงเวลาของวันได
ทั้ งนี้ บ ริษั ทฯ จะต องมี มาตรวัดไฟฟ าสําหรับ แตล ะสัญ ญา โดยห ามใชมาตรวัดไฟฟ ารว มกับ
สัญญาซื้อขายไฟฟาฉบับอื่น
12.2 บริษัทฯ จะตองติดตั้งและเปนเจาของมาตรวัดไฟฟาชุดตรวจสอบ (Unit Monitoring Meter)
นอกเหนือจากมาตรวัดไฟฟาชุดหลัก และชุดรอง รวมทั้งอุปกรณประกอบที่ใชวัดปริมาณพลังงานไฟฟาที่ซื้อขาย
เพื่อตรวจวัดปริมาณพลังงานไฟฟาจากแตละแหลงประเภทพลังงานหมุน เวียนที่ผลิตไฟฟาในโครงการ และ
ระบบกักเก็บพลังงาน
12.3 บริษัทฯ จะตองดําเนินการใหระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟาทั้งชุดหลัก ชุดรอง และชุดตรวจสอบมี
รายละเอี ยดและคุ ณ ลักษณะตามเอกสารแนบทายสัญ ญาหมายเลข 1 โดยมาตรวัดไฟฟ าดั งกลาวนี้ จะทํ าการ
ทดสอบเปรียบเทียบกับมาตรวัดไฟฟามาตรฐานประมาณปละครั้ง และใหทําการทดสอบหมอแปลงเครื่องมือวัด
(Instrument Transformers) ตามระยะเวลาที่ จ ะได ต กลงกั น แต ไม เกิ น 3 (สาม) ป ซึ่ ง ค าใช จ า ยในการ
ดําเนินการทดสอบเหลานี้ บริษัทฯ จะตองเปนผูรับผิดชอบ
12.4 หากมาตรวัดไฟฟาชุดตรวจสอบ บันทึกคาไดนอยกวามาตรวัดไฟฟาชุดหลักปริมาณพลังงาน
ไฟฟาที่จายจริงในชวงเวลา 15 (สิบหา) นาที ใด ๆ ที่ใชในการคํานวณคาไฟฟาตามขอ 17 และขอ 18 ใหใช
ปริมาณพลั งงานไฟฟ าจํานวนที่ นอยกวา ระหวางปริมาณพลังงานไฟฟาที่อานไดจากมาตรวัดไฟฟ าชุดหลั ก
(หรือตามมาตรวัดไฟฟาชุดรองในกรณี ที่มาตรวัดไฟฟ าชุดหลักไมส ามารถใชงานได) และมาตรวัดไฟฟ าชุ ด
ตรวจสอบมาคํานวณ
12.5 มาตรวัดไฟฟาและอุปกรณ การวัดทั้งหมดที่ใชวัดปริมาณพลังงานไฟฟ าที่ซื้อขายตองปดผนึ ก
การเปดผนึกเพื่อตรวจหรือทดสอบหรือปรับแตงตองดําเนินการรวมกันโดยเจาหนาที่ของคูสัญญาทั้งสองฝาย
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และคูสัญญาฝายที่ตองการตรวจสอบหรือปรับแตงตองแจงใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่งทราบเปนหนังสือลวงหนา
ไมนอยกวา 14 (สิบสี่) วัน
12.6 หากผลการทดสอบตามที่ระบุในขอ 12.3 คลาดเคลื่อนจากมาตรวัดไฟฟามาตรฐานไมเกินรอยละ
บวกลบศูนยจุดหา (±0.5%) จะไมมีการปรับปรุงเงินคาไฟฟาที่ชําระใหแกบริษัทฯ แตหากการทดสอบดังกลาว
ปรากฏผลคลาดเคลื่อนเกินรอยละบวกลบศูนยจุดหา (±0.5%) บริษัทฯ และ กฟผ.จะรวมกันคํานวณปริมาณ
พลั งงานไฟฟ าที่ ถู กต องที่ บ ริ ษั ทฯ จํ าหน ายให กฟผ. ในช วงระยะเวลาที่ มาตรวั ดไฟฟ าทํ างานคลาดเคลื่ อน
หากไมทราบระยะเวลาที่มาตรวัดไฟฟาทํางานคลาดเคลื่อน ใหใชระยะเวลากึ่งหนึ่งของชวงระยะเวลาระหวาง
การทดสอบครั้งนี้กับการทดสอบครั้งกอน แตทั้งนี้ตองไมเกิน 6 (หก) เดือน และใหนําปริมาณพลังงานไฟฟา
ที่แกไขใหมนี้มาใชคํานวณคาไฟฟาที่ กฟผ. จะตองชําระใหแกบริษัทฯ ผลตางระหวางคาไฟฟาที่คํานวณไวเดิม
กับ ที่ คํา นวณใหม นี้ ให กฟผ. ชําระเงิน เพิ่ ม ให บ ริษั ทฯ หรื อให บ ริษั ทฯ ชําระเงิน คื น ให กฟผ. แล วแต กรณี
โดยบวกเขาหรือหักออกจากใบเรียกเก็บเงินคาไฟฟาในเดือนถัดไป
12.7 เมื่ อใดก็ตามที่ พบว าปริ มาณพลังงานไฟฟ าที่วัดไดคลาดเคลื่อนอัน เนื่ องมาจากสาเหตุอื่น ๆ
นอกเหนื อจากการทดสอบตามข อ 12.3 เกิ น กวารอยละบวกลบศูน ยจุดห า (±0.5%) การคํานวณปริมาณ
พลังงานไฟฟาที่ซื้อขายในชวงที่การวัดคลาดเคลื่อน การชําระเงินคาไฟฟาใหแกกันใหปฏิบัติเชนเดียวกับวิธีการ
ในขอ 12.6
12.8 ในกรณี ที่ มาตรวั ดไฟฟ า ชุ ดตรวจสอบชํารุดบกพรอง บริษั ทฯ จะต องทําหนั งสือ แจง กฟผ.
โดยระบุ ส าเหตุ แ ห ง ความชํ า รุ ด บกพร อ ง และวั น ที่ พ บความชํ า รุ ด บกพร อ งนั้ น โดยบริ ษั ท ฯ และ กฟผ.
จะรวมกันพิจารณาภายใน 7 (เจ็ด) วันนับจากวันที่บริษัทฯ ตรวจพบความชํารุดบกพรองดังกลาว เพื่อกําหนด
ระยะเวลาที่เหมาะสมในการที่บริษัทฯ จะดําเนินการแกไขความชํารุดบกพรองนั้น ทั้งนี้ กฟผ. และบริษัทฯ
ตกลงใหใชคาปริมาณพลังงานไฟฟาที่อานไดจากมาตรวัดไฟฟาชุดหลักสําหรับการคํานวณหาปริมาณพลังงาน
ไฟฟานับจากวันที่พบความชํารุดบกพรองจนถึงวันที่มาตรวัดไฟฟาชุดตรวจสอบแกไขแลวเสร็จ หรือจนถึงวันที่
ครบกําหนดระยะเวลาที่บริษัทฯ และ กฟผ. ไดตกลงกัน ตามแตระยะเวลาใดจะเกิดขึ้นกอน
หากบริษัทฯ ไมดําเนินการแกไขความชํารุดบกพรองของมาตรวัดไฟฟาชุดตรวจสอบใหแลวเสร็จ
ตามกําหนดเวลาที่ตกลงกัน กฟผ. จะปรับลดคาปริมาณพลังงานไฟฟาที่อานไดจากมาตรวัดไฟฟาชุดหลักลง
รอยละศูนยจุดหา (0.5%) สําหรับการคํานวณคาไฟฟา โดยนับถัดจากวันที่ครบกําหนดระยะเวลาแกไขที่กําหนด
ไวจนถึงเวลาที่แกไขแลวเสร็จ
12.9 การอานมาตรวัดไฟฟาเพื่อคํานวณคาไฟฟาเพื่อเรียกเก็บเงิน จะอานจากมาตรวัดไฟฟาชุดหลัก
โดยสิ้นสุด ณ เวลา 24.00 น. ของวันสิ้นเดือนของแตละเดือนและให ตัวแทนของคูสัญญาแตละฝายลงนาม
รับรองความถูกตอง โดยมาตรวัดไฟฟาชุดรองจะถูกนํามาใชเฉพาะกรณี มาตรวัดไฟฟาชุดหลักชํารุดหรือขัดของ
เทานั้น ทั้งนี้ จะตองอานมาตรวัดไฟฟาชุดตรวจสอบเพื่อใชคํานวณคาไฟฟาตามขอ 12.4 ดวย
ในกรณี อุป กรณ ระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟา รวมถึงระบบสื่อสารที่บ ริษัทฯ รับ ผิ ดชอบเกิด
ขัดของ ทําให กฟผ. ไมสามารถอานมาตรวัดไฟฟาเพื่อคํานวณคาไฟฟาได กฟผ. จะแจงใหบริษัทฯ ดําเนินการ
แกไขขอขัดของนั้น หากบริษัทฯ ไมสามารถดําเนินการแกไขแลวเสร็จภายในเวลา 24.00 น. ของวันสิ้นเดือน
ของเดือนที่ กฟผ. ไมสามารถอานมาตรวัดไฟฟาได บริษัทฯ ไมสามารถเรียกเก็บเงินคาไฟฟาของพลังงานไฟฟา
ในสวนที่ไมสามารถอานมาตรวัดไฟฟาดังกลาวได จนกวาบริษัทฯ จะดําเนินการแกไขแลวเสร็จ จึงจะวางใบเรียก
20/28

เก็บเงินได โดย กฟผ. จะชําระเงินใหบริษัทฯ ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่บริษัทฯ วางใบเรียกเก็บเงิน
ของพลังงานไฟฟาที่ กฟผ. ไมสามารถอานมาตรวัดไฟฟา
ในกรณี ที่ วิ ธี ก ารอ า น และ/หรื อ วิ ธี ก ารรั บ รองการอ า นมาตรวั ด ไฟฟ า ระหว า งการไฟฟ า
เปลี่ยนแปลงไป ใหวิธีการอาน และ/หรือวิธีการรับรองการอานมาตรวัดไฟฟาตามสัญญานี้เปลี่ยนแปลงไปตาม
การเปลี่ยนแปลงดังกลาว
ขอ 13. การเชื่อมตอระบบสื่อสาร
13.1 บริ ษัท ฯ ต องจั ดการให มีการเชื่อมตอระบบสื่อสารระหวางโรงไฟฟาของบริษั ทฯ กับ กฟผ.
ณ จุดเชื่อมตอระบบสื่อสาร และจํานวนวงจรการใชงานตองมีเพียงพอสําหรับการใชงานตามขอกําหนด เพื่อให
การประสานงาน การควบคุมและสั่งการการผลิตไฟฟา รวมทั้งการวัดปริมาณพลังงานไฟฟา สามารถดําเนินการ
ไดอยางถูกตองและรวดเร็ว เพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบไฟฟาโดยรวม
13.2 บริษัทฯ ตองจัดหาอุปกรณ สื่อสารตามเอกสารแนบทายสัญญาหมายเลข 1 ซึ่งอุปกรณ ดังกลาว
จะตองเปนไปตามมาตรฐานสากล ตามที่ กฟผ. ใชงานอยู และจะตองไดรับอนุญาตจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
โดยถูกตองตามกฎหมายแลว เพื่อติดตอสื่อสารกับศูนยควบคุมระบบกําลังไฟฟาของ กฟผ.
13.3 บริษัทฯ ตองรับผิดชอบในการออกแบบ ติดตั้ง ทดสอบ และนําเขาใชงานตลอดจนการบํารุงรักษา
อุปกรณ ระบบสื่อสารทั้ งดานบริษัทฯ และดานจุดเชื่อมตอระบบสื่ อสาร ทั้งนี้ กฟผ. จะเปนผูกําหนดจุดเชื่อมตอ
ที่ เหมาะสมทางด านเทคนิ ค ให สํ า หรั บ อุ ป กรณ สื่ อ สารของบริ ษั ท ฯ ที่ เชื่ อ มต อ กั บ ระบบสื่ อ สารของ กฟผ.
หามมิใหบริษัทฯ ดําเนินการใด ๆ เวนแตจะไดรับความยินยอมจาก กฟผ.
13.4 บริษั ทฯ เป น ผู รับ ภาระค าใช จ ายใด ๆ ทั้งหมดในการต อเชื่ อมระบบสื่ อสารจากจุด เชื่อมต อ
ระบบสื่อสารถึงโรงไฟฟาของบริษัทฯ เชน คาออกแบบ คาอุปกรณ คาติดตั้งทดสอบ คาบํารุงรักษา รวมทั้ง
คา ใชจ า ยรายเดือ นที ่เ กิด ขึ ้น และเกี ่ย วขอ งกับ การติด ตอ สื ่อ สารตลอดระยะเวลาการซื ้อ ขายไฟฟา
ตามสัญญา
13.5 หากคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งจําเปนตองตรวจสอบอุปกรณสื่อสารของตนเองที่ตั้งอยูในพื้นที่ของ
กฟผ. คูสัญญาทั้งสองฝายตองใหความรวมมือซึ่งกันและกัน ทั้งนี้หากผลการตรวจสอบพบวาอุปกรณสื่อสาร
ไดรับ ความเสี ยหายอัน เนื่องมาจากการกระทําของคูสัญ ญาฝายใดฝ ายหนึ่งนั้ น คูสัญ ญาฝายนั้น จะต องเป น
ผูรับผิดชอบคาใชจายซอมแซมอุปกรณดังกลาว โดยคูสัญญาฝายที่กอใหเกิดความเสียหายดังกลาวนั้นตองชําระ
เงินคาใชจายซอมแซมอุปกรณ ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ไดรับแจงเปนหนังสือจากคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง
13.6 คูสัญ ญาแตล ะฝายตองแจงใหอีกฝายหนึ่งทราบลว งหนาไมนอยกวา 7 (เจ็ด) วัน กอนมีการ
เปลี่ยนแปลงใด ๆ ในระบบสื่อสารของตนอันมีผลกระทบตอระบบสื่อสารเชื่อมตอระหวางบริษัทฯ และ กฟผ.

ขอ 14. ความเสียหายของระบบไฟฟา
บริ ษั ท ฯ และ การไฟฟ า ต อ งติ ด ตั้ งอุ ป กรณ ป องกั น ความเสี ย หายของระบบไฟฟ าตามข อกํ าหนด
เกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. เอกสารแนบทายสัญญาหมายเลข 1 และขอกําหนดเกี่ยวกับ
การเชื่ อมต อระบบโครงข ายไฟฟ า ข อ กํ าหนดเกี่ ย วกั บ การใช บ ริก ารระบบโครงข ายไฟฟ า และข อกําหนด

21/28

เกี่ยวกับการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟาของ กฟน. หรือ กฟภ. (ในกรณีที่เชื่อมตอระบบไฟฟากับ กฟน. หรือ
กฟภ.) เอกสารแนบทายสัญญาหมายเลข 3
หากมีความเสียหายเกิดขึ้น อั น เนื่ อ งมาจากความบกพรองทางด านอุ ป กรณ ร ะบบไฟฟ าจากฝายใด
ฝายนั้นจะตองเปนผูรับผิดชอบตอความเสียหายของอุปกรณ ไฟฟาของคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง ทั้งนี้ความเสียหาย
ดังกลาวจะตองเปนความเสียหายอันเนื่ องมาจากผลโดยตรงจากความบกพรองนั้น โดยไมรวมถึงความเสียหาย
ตอเนื่อง
ขอ 15. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายไฟฟากอนวันจายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชย (COD)
15.1 บริ ษั ท ฯ ไดยื่ น หลั กประกั น การปฏิ บั ติ ตามสั ญ ญาซื้ อขายไฟฟ าก อนวั น จายไฟฟ าเขาระบบ
เชิงพาณิช ย (COD) เมื่อวัน ที่...................................ในวงเงินเทากับ 8,000 (แปดพัน ) บาทตอกิโลวัตต ตาม
ปริมาณพลังไฟฟาตามสัญญาให แก กฟผ. เพื่อใชเป นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายไฟฟาฉบับ นี้
กอนวัน จ ายไฟฟ าเข าระบบเชิ งพาณิ ช ย (COD) โดยหลักประกัน ดังกลาว ให มีผลตั้ งแต วัน ลงนามในสัญ ญา
เปนตนไป
15.2 กฟผ. จะคื น หลั ก ประกั น ตามข อ 15.1 ให แ ก บ ริ ษั ท ฯ เมื่ อ บริ ษั ท ฯ ได จ า ยไฟฟ าเข าระบบ
เชิ งพาณิ ช ย (COD) และได นํ า หลั ก ประกั น การปฏิ บั ติต ามสั ญ ญาซื้อ ขายไฟฟ าหลั งวัน จ ายไฟฟ าเข าระบบ
เชิงพาณิชย (COD) ตามขอ 16.1 มาวางแทนหลักประกันตามขอ 15.1 ถูกตองครบถวนโดยสมบูรณแลว ดังนี้
15.2.1 ในกรณีที่บริษัทฯ สามารถจายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชย (COD) ไดภายในกําหนดวันจาย
ไฟฟ าเขาระบบเชิ งพาณิ ชย (SCOD) กฟผ. จะคืน หลักประกัน ตามขอ 15.1 ภายใน 15 (สิบ หา) วั น ทําการ
นับจากวันจายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชย (COD)
15.2.2 ในกรณีที่บ ริษัท ฯ จายไฟฟาเขาระบบเชิง พาณิช ย (COD) ภายหลังกําหนดวันจาย
ไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชย (SCOD) โดยมิใชความผิดของการไฟฟาหรือเหตุสุดวิสัยตามขอ 22 กฟผ. จะคืน
หลักประกันตามขอ 15.1 ภายใน 15 (สิบหา) วันทําการ นับจากวันที่ กฟผ. ไดรับชําระคาปรับจากการจายไฟฟา
เขาระบบเชิงพาณิ ชยลาชาตามขอ 5.12 จากบริษัทฯ รวมทั้ งคาปรับ คาเสี ยหาย หรือคาใชจายอื่นใด (ถามี )
ที่ กฟผ. มีสิทธิเรียกรองตอบริษัทฯ กอนกําหนดวันจายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชย (SCOD) เรียบรอยแลว
ขอ 16. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายไฟฟาหลังวันจายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชย (COD)
16.1 กอนวันจายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชย (COD) ไมนอยกวา 10 (สิบ) วันทําการ บริษัทฯ มีหนาที่
ตองยื่นหลักประกันการปฏิ บัติตามสัญญาซื้อขายไฟฟาหลังวันจายไฟฟ าเขาระบบเชิงพาณิ ชย (COD) ในวงเงิน
เทากับ 4,000 (สี่พัน) บาทตอกิโลวัตตตามปริมาณพลังไฟฟาตามสัญญา ใหแก กฟผ. เพื่อใชเปนหลักประกัน
การปฏิบัติตามสัญญาหลังวันจายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชย (COD) โดยหลักประกันดังกลาวใหมีผลตั้งแตวัน
จายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชย (COD) จนถึงวันครบกําหนดอายุสัญญาตามขอ 2.1
16.2 กฟผ. จะคื น หลั กประกั น ตามข อ 16.1 ให แก บ ริษั ทฯ เมื่ ออายุสัญ ญาซื้ อขายไฟฟ าสิ้น สุ ด ลง
โดยบริษัทฯ ผลิตและจําหนายไฟฟาให กฟผ. ครบอายุสัญญา และบริษัทฯ ไมมีจํานวนเงินอื่นใดที่ยังคงคาง
ชําระตอ กฟผ. อยูอีก หรือเมื่อสัญญาซื้อขายไฟฟาถูกยกเลิกกอนครบอายุสัญญาซื้อขายไฟฟา หลังจากที่ กฟผ.
ไดรับชําระคาไฟฟาคงที่ที่เหลือ รวมทั้งคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายอื่นใด (ถามี) ครบถวนแลว
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ขอ 17. การคํานวณคาไฟฟาคงที่
ปริมาณพลังงานไฟฟาที่อานคาไดจากมาตรวัดไฟฟาในชวงเวลา 15 (สิบหา) นาทีใด ๆ จะถูกนํามา
คํานวณในการชําระเงินคาไฟฟาคงที่ ดังนี้
17.1 คาไฟฟาคงที่ในชวง Peak
17.1.1 กรณีที่จายพลังไฟฟาเขาระบบไมเกินปริมาณพลังไฟฟาตามสัญญา บริษัทฯ จะไดรับเงิน
คาไฟฟาคงที่ในอัตรา FiT F (ที่ประมูลได)
17.1.2 กรณีที่จายพลังไฟฟาเขาระบบเกินปริมาณพลังไฟฟาตามสัญญา บริษัทฯ จะไมไดรับ
เงินคาไฟฟาคงที่สําหรับปริมาณพลังงานไฟฟาในสวนที่เกิน
17.1.3 กรณี ที่ จ า ยพลั ง ไฟฟ า เข า ระบบต่ํ า กว า 0.98 (ศู น ย จุ ด เก าแปด) เท า ของปริ ม าณ
พลังไฟฟาตามสัญญา คาไฟฟาคงที่ที่บริษัทฯ ไดรับจะถูกปรับลด โดยสวนปรับลดจะคิดในอัตรารอยละยี่สิบ
(20%) ของ FiT F (1.81 บาท (หนึ่งบาทแปดสิบเอ็ดสตางค)/หนวย) สําหรับสวนตางระหวางปริมาณพลังงาน
ไฟฟาที่ กฟผ. ควรไดรับหากจายปริมาณพลังไฟฟา 0.98 (ศูนยจุดเกาแปด) เทาของพลังไฟฟาตามสัญญากับ
ปริมาณพลังงานไฟฟาที่ กฟผ. ไดรับจริง
17.2 คาไฟฟาคงที่ในชวง Off-Peak
17.2.1 กรณี ที่ จ ายพลั งไฟฟ าเข าระบบไม เกิ น ปริม าณพลั งไฟฟ าที่ กํ าหนดในช ว ง Off-Peak
บริษัทฯ จะไดรับเงินคาไฟฟาคงที่ ในอัตรา FiT F (ที่ประมูลได)
17.2.2 กรณีที่จายพลังไฟฟาเขาระบบเกินปริมาณพลังไฟฟาที่กําหนดในชวง Off-Peak บริษัทฯ
จะไมไดรับเงินคาไฟฟาคงที่สําหรับปริมาณพลังงานไฟฟาในสวนที่เกิน
หมายเหตุ

ตารางเวลากําหนดชวงเวลา Peak Period และ Off Peak Period รายป เปนดังนี้

วันจันทร – วันศุกร
วันจันทร – วันศุกร
วันเสาร – วันอาทิตย และวันหยุดราชการ

ระยะเวลา
09.00 – 22.00 น.
22.00 – 09.00 น.
00.00 – 24.00 น.

กําหนดเปน
Peak
Off Peak
Off Peak

ทั้งนี้ กฟผ. สามารถปรับเปลี่ยนตารางเวลากําหนดชวงเวลา Peak Period และ Off Peak Period รายป
ของบริษัทฯ ได โดยตองแจงลวงหนาใหบริษัทฯ ทราบไมนอยกวา 3 (สาม) เดือนกอนวันเริ่มตนปปฏิทินใด ๆ
และจํานวนชั่วโมง Peak Period เมื่อรวมกับชั่วโมง Off Peak Period กอนหักชั่วโมงบํารุงรักษาของแตละป
เปนไปตามการรับประกันการซื้อไฟฟาขั้นต่ําที่อัตรารอยละ 75 (เจ็ดสิบหา) ของความพรอมของบริษัทฯ
17.3 กรณี เกิดปญหาในระบบไฟฟาของการไฟฟาที่ทําใหไมสามารถจายพลังไฟฟาไดตามสัญญา
ในชวง Peak บริษัทฯ จะไดรับคาไฟฟาคงที่ตามปริมาณพลังไฟฟาตามสัญญา และในชวง Off-Peak บริษัทฯ
จะไดรับคาไฟฟาคงที่ตามปริมาณพลังไฟฟาที่กําหนดในชวง Off-Peak
การที่จายพลังไฟฟาไมไดตามวรรคหนึ่งจะตองไมใชสาเหตุจากบริษัทฯ เอง กรณีนี้หากบริษัทฯ
ไมสามารถจายพลังไฟฟาไดตามแผนรับซื้อของ กฟผ. คาไฟฟาคงที่จะถูกปรับลด โดยสวนปรับลดจะคิดในอัตรา
รอยละยี่สิ บ (20%) ของ FiT F (1.81 บาท (หนึ่งบาทแปดสิบ เอ็ดสตางค)/หน วย) สํ าหรับ สว นต างระหวาง
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ปริมาณพลังงานไฟฟาที่ กฟผ. ควรไดรับหากจายปริมาณพลังไฟฟา 0.98 (ศูนยจุดเกาแปด) เทาของพลังไฟฟา
ตามแผนรับซื้อของ กฟผ. กับปริมาณพลังงานไฟฟาที่ กฟผ. ไดรับจริง
17.4 กรณีที่บริษัทฯ มีการหยุดเดินเครื่องกําเนิดไฟฟาทั้งหมดเพื่อตรวจซอม และ/หรือบํารุงรักษา
โรงไฟฟา บริษัทฯ จะไมไดรับเงินคาไฟฟาคงที่ในชวงนั้น ๆ
17.5 กรณีที ่บ ริษ ัท ฯ แจง หยุด เดิน เครื ่อ งกํ า เนิด ไฟฟา บางสว นเพื ่อ ตรวจซอ ม และ/หรือ
บํ า รุง รัก ษาโรงไฟฟา และมี การจ ายไฟฟ า เขาระบบของการไฟฟ าในช วงเวลาดั งกล าว กฟผ. จะชํ าระเงิน
คาไฟฟาคงที่สําหรับปริมาณพลังงานไฟฟาที่บริษัทฯ จายพลังไฟฟาไมเกินแผนที่ กฟผ. แจงตอบรับซื้อในอัตรา
FiT F (ที่ประมูลได) และในกรณีที่บริษัทฯ จายพลังไฟฟาเกินกวาแผนที่ กฟผ. แจงตอบรับซื้อ บริษัทฯ จะไมได
รับเงินคาไฟฟาคงที่ สําหรับปริมาณพลังงานไฟฟาที่บริษัทฯ จายพลังไฟฟาเกินแผนที่ กฟผ. แจงตอบรับซื้อ
ในกรณีชวง Peak Period หากจายพลังไฟฟาเขาระบบต่ํากวา 0.98 (ศูนยจุดเกาแปด) เทาของแผนที่
กฟผ. แจ งตอบรั บซื้ อ ค าไฟฟ าคงที่ ที่บริ ษัทฯ ไดรับจะถูกปรับลด โดยสวนปรับลดจะคิดในอัตรารอยละยี่ สิ บ
(20%) ของ FiT F (1.81 บาท (หนึ่งบาทแปดสิบเอ็ดสตางค)/หนวย) สําหรับสวนตางระหวางปริมาณพลังงาน
ไฟฟาที่ กฟผ. ควรไดรับหากจายปริมาณพลังไฟฟา 0.98 (ศูนยจุดเกาแปด) เทาของแผนที่ กฟผ. แจงตอบรับ
ซื้อกับปริมาณพลังงานไฟฟาที่ กฟผ. ไดรับจริง
17.6

การคํานวณใด ๆ ที่เกี่ยวของกับการคิดเงินคาไฟฟาคงที่ใหใชทศนิยม 4 (สี่) ตําแหนง

ทั้ งนี้ หากผลการคํ านวณค าไฟฟ าคงที่ มี ค าน อยกว า 0 (ศู นย) บริ ษั ท ฯ จะได รับ เงิน คาไฟฟ าเท ากั บ
คาไฟฟาที่คํานวณไดในเดือนนั้น ๆ หักออกดวยจํานวนเงินเทากับคาไฟฟาคงทีท่ ี่มีคานอยกวา 0 (ศูนย) ในเดือน
นั้น ๆ ทั้งนี้หากคาไฟฟารวมมีคานอยกวา 0 (ศูนย) ใหถือวาคาไฟฟาในเดือนนั้น ๆ มีคาเทากับ 0 (ศูนย)
ขอ 18. การคํานวณคาไฟฟาผันแปร
ปริมาณพลังงานไฟฟาที่อานคาไดจากมาตรวัดไฟฟาในชวงเวลา 15 (สิบหา) นาทีใด ๆ จะถูก
นํามาคํานวณในการชําระเงินคาไฟฟาผันแปร ดังนี้
18.1 การคํานวณคาไฟฟาผันแปรในชวง Peak
กฟผ. จะชํ าระเงินค าไฟฟ าผั นแปรสําหรับปริมาณพลังงานไฟฟาที่บริษัทฯ จายไมเกิ น
ปริมาณพลังไฟฟาตามสัญญาบวกรอยละสอง (2%) ในอัตราเทากับอัตราคาไฟฟาผันแปร (FIT V ) และในกรณีที่
บริษัทฯ จายพลังงานไฟฟาเกินปริมาณพลังไฟฟาตามสัญญาบวกรอยละสอง (2%) แตไมเกินปริมาณพลังไฟฟา
ตามสัญญาบวกรอยละหา (5%) กฟผ. จะชําระเงินคาไฟฟ าผั นแปรสําหรับ ปริมาณพลังงานไฟฟ าที่ บริษัทฯ
จายเกินปริมาณพลังไฟฟาตามสัญญาบวกรอยละสอง (2%) ในอัตรารอยละหาสิบ (50%) ของอัตราคาไฟฟา
ผั น แปร (FIT V ) ทั้ งนี้ กฟผ. จะไม ชํ า ระเงิ น ค าไฟฟ า ผั น แปรสํ าหรั บ ปริม าณพลั งงานไฟฟ าส ว นที่ บริษั ท ฯ
จายเกินปริมาณพลังไฟฟาตามสัญญาบวกรอยละหา (5%)
18.2 การคํานวณคาไฟฟาผันแปรในชวง Off-Peak
กฟผ. จะชํ าระเงินค าไฟฟ าผั นแปรสําหรับปริมาณพลั งงานไฟฟ าที่บริษั ทฯ จายไม เกิ น
ปริมาณพลั งไฟฟ าที่ กําหนดในช วง Off-Peak บวกร อยละสอง (2%) ในอัตราเทากับ อัตราคาไฟฟ าผั น แปร
(FIT V ) และในกรณีที่บริษัทฯ จายพลังงานไฟฟาเกินปริมาณพลังไฟฟาที่กําหนดในชวง Off-Peak บวกรอยละ
สอง (2%) แต ไมเกิ น ปริมาณพลังไฟฟ าที่ กําหนดในชวง Off-Peak บวกรอยละห า (5%) กฟผ. จะชําระเงิน
คาไฟฟาผันแปรสําหรับปริมาณพลังงานไฟฟาที่บริษัทฯ จายเกินปริมาณพลังไฟฟาที่กําหนดในชวง Off-Peak
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บวกรอยละสอง (2%) ในอัตรารอยละหาสิบ (50%) ของอัตราคาไฟฟาผันแปร (FIT V ) ทั้งนี้ กฟผ. จะไมชําระ
เงิน ค าไฟฟ าผั นแปรสํ าหรับปริ มาณพลั งงานไฟฟาสวนที่ บริษัทฯ จายเกินปริมาณพลังไฟฟาที่ กําหนดในชวง
Off-Peak บวกรอยละหา (5%)
18.3 ในกรณี ที่บ ริษัทฯ ไม ส ามารถลดการผลิต และจําหนายพลังไฟฟ าลดลงในชว งที่ร ะบบ
ไฟฟาของการไฟฟามีความจําเปนทางเทคนิคหรือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมสามารถรับไฟฟาได บริษัทฯ จะไมไดรับ
คาไฟฟาผันแปรสําหรับปริมาณพลังงานไฟฟาในสวนที่บริษัทฯ ผลิตเกินจากที่ กฟผ. สั่งการ
18.4 กรณี ที่ บ ริ ษั ท ฯ มี ก ารหยุด เดิ น เครื่อ งกําเนิ ดไฟฟ าทั้ งหมด เพื ่อ ตรวจซอ ม และ/หรือ
บํารุงรักษาโรงไฟฟา บริษัทฯ จะไมไดรับเงินคาไฟฟาผันแปรในชวงนั้น ๆ
18.5 กรณีที ่บ ริษ ัท ฯ แจง หยุด เดิน เครื่อ งกํา เนิด ไฟฟา บางสว นเพื ่อ ตรวจซอ ม และ/หรือ
บํา รุง รัก ษาโรงไฟฟา และมี การจ ายไฟฟ า เขาระบบของการไฟฟ าในชวงเวลาดั งกล าว กฟผ. จะชํ าระเงิน
คาไฟฟาผันแปรสําหรับปริมาณพลังงานไฟฟาที่บริษัทฯ จายพลังไฟฟาไมเกินแผนที่ กฟผ. แจงตอบรับซื้อบวก
รอยละสอง (2%) ในอัตราเทากับอัตราคาไฟฟาผันแปร (FIT V ) และในกรณีที่บริษัทฯ จายพลังไฟฟาเกินแผนที่
กฟผ. แจ งตอบรับ ซื้อบวกรอยละสอง (2%) แต ไม เกิน รอยละห า (5%) กฟผ. จะชําระเงิน คาไฟฟาผั น แปร
สําหรับปริมาณพลังงานไฟฟาที่บริษัทฯ จายพลังไฟฟาเกินแผนที่ กฟผ. แจงตอบรับซื้อดังกลาว ในอัตรารอยละ
หาสิบ (50%) ของอัต ราค าไฟฟ าผัน แปร (FIT V ) ทั้งนี้ กฟผ. จะไมชําระเงิน คาไฟฟาผั นแปรสําหรับ ปริมาณ
พลังงานไฟฟาที่บริษัทฯ จายพลังไฟฟาเกินแผนที่ กฟผ. แจงตอบรับซื้อบวกรอยละหา (5%)
18.6 การคํ านวณใด ๆ ที่เกี่ ยวของกับการคิดเงินคาไฟฟ าผันแปรใหใชทศนิยม 4 (สี่ ) ตํ าแหน ง
ขอ 19. การเรียกเก็บเงินและการชําระเงิน
19.1 บริษัท ฯ จะยื ่น ใบเรีย กเก็บ เงิน คาไฟฟาให กฟผ. เดือ นละครั้ง เวนแตในกรณี อุปกรณ ระบบ
มาตรวัดพลังงานไฟฟ า รวมถึงระบบสื่อสารที่ บริษัทฯ รับผิดชอบเกิ ดขัดของ บริษัทฯ จะยื่น ใบเรียกเก็ บเงิน
คาไฟฟาในชวงเวลาดังกลาวไดตามขอ 12.9
19.2 ในกรณีที่บริษัทฯ ยื่นใบเรียกเก็บเงินให กฟผ. หรือในกรณีที่ กฟผ. ยื่นใบเรียกเก็บเงินใหบริษัทฯ
แลวแตกรณี ใหฝายที่ถูกเรียกเก็บเงินชําระเงินใหแกอีกฝายหนึ่งภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ไดรับ
ใบเรียกเก็บเงินนั้น
19.3 ในกรณี ที่คูสัญ ญาฝายหนึ่ งมีขอโตแยงเกี่ ยวกับใบเรียกเก็ บเงิน ตามขอ 19.1 และ 19.2 ทําให
การชําระเงินสามารถกระทําไดแตเพียงบางสวน ใหคูสัญญาฝายที่ถูกเรียกเก็บเงินชําระเงินเฉพาะสวนที่ไมมี
ขอโตแยงภายในกําหนดเวลา และหากภายหลังพบวาเหตุแหงการโตแยงนั้น มิไดเกิดจากความผิดของคูสัญญา
ฝายที่เรียกเก็บเงิน คูสัญญาฝายที่ถูกเรียกเก็บเงินนั้นจะยกเอาเปนขอโตแยงเพื่อใหหลุดพนจากการตกเปน
ผูผิดนัดชําระหนี้ไมได
19.4 ในกรณีที่คูสัญญาฝายหนึ่งฝายใดผิดนัดไมชําระหนี้ภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาวในขอ 19.2
หรือขอ 19.3 แลวแตกรณี คูสัญญาฝายที่ผิดนัดยอมใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง คิดดอกเบี้ยจากจํานวนเงินที่คาง
ชําระเปนรายวันในอัตราเทากับอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ําของเงินกูเบิกเกินบัญชี ซึ่งประกาศโดยธนาคารกรุงไทย
จํากัด (มหาชน) ณ วันถัดจากวันที่ครบกําหนดชําระเงิน บวก 2 (สอง) (MOR+2) นับตั้งแตวันที่ผิดนัดเปนตนไป
จนกวาจะชําระหนี้เสร็จสิ้น ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยที่จะชําระใหแกกันจะตองไมเกินรอยละสิบหา (15%) ตอป
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ขอ 20. การโอนสิทธิและหนาที่ตามสัญญา
20.1 หาม กฟผ. โอนสิทธิและหนาที่ตามสัญญานี้ใหแกบุคคลอื่นโดยไมไดรับความยินยอมเปนหนังสือ
จากบริษัทฯ เวนแตเปนการโอนสิทธิและหนาที่ของ กฟผ. ตามสัญญาใหแกบริษัทฯ ในเครือซึ่ง กฟผ. เปนผูถือหุน
ไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของหุนทั้งหมด และผูรับโอนจะตองมีความสามารถตาง ๆ ที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติหนาที่
ตามสัญญาเชนเดียวกับ กฟผ.
20.2 ห าม บริษัทฯ โอนสิทธิและหนาที่ตามสัญ ญานี้ใหแกบุคคลอื่น เวนแตจ ะไดรับ ความยิน ยอม
เปนหนังสือจาก กฟผ. โดยพิจารณาตามหลักเกณฑการโอนสิทธิและหนาที่ในสัญญาซื้อขายไฟฟา สําหรับผูผลิต
ไฟฟ ารายเล็ ก (SPP) โครงการผลิ ตไฟฟ าจากพลังงานหมุ นเวียนในแบบ SPP Hybrid Firm เอกสารแนบท าย
สัญญาหมายเลข 10
20.3 ในกรณีท่ีบริษัทฯ จะโอนสิทธิและหนาที่ใหแกผูใหสินเชื่อทางการเงินเพื่อเปนหลักประกันการ
ใหสินเชื่อหรือบุคคลที่ผูใหสินเชื่อทางการเงินแตงตั้ง กฟผ. จะใหความยินยอมภายใตเงื่อนไขดังตอไปนี้
20.3.1 บุ คคลที่ ผู ให สิ นเชื่ อทางการเงินแตงตั้ งเพื่ อเข ามาปฏิ บั ติ หน าที่ ตามสั ญญาแทนบริ ษั ทฯ
จะตองมีคุณสมบัติ สถานะและความสามารถทั้งทางดานกฎหมาย การเงิน และเทคโนโลยีอันเหมาะสมพอที่จะ
ปฏิบัติตามขอกําหนดตาง ๆ ในสัญญานี้ไดอยางครบถวน
20.3.2 ผูใหสินเชื่อทางการเงิน หรือบุคคลที่ผูใหสินเชื่อทางการเงินแตงตั้งจะตองรวมรับผิดใน
ภาระหนี้สินใด ๆ ที่บริษัทฯ มีตอ กฟผ. นับแตวันที่บริษัทฯ ไดลงนามในสัญญาฉบับนี้
20.3.3 ผูใหสินเชื่อทางการเงิน หรือบุคคลที่ผูใหสินเชื่อทางการเงินแตงตั้งจะตองยอมผูกพั น
และรับผิดตามสัญญาเชนเดียวกับบริษัทฯ
20.3.4 การโอนสิท ธิแ ละหนา ที ่ด ัง กลา วไมเ ปน เหตุใ หบ ริษ ัท ฯ หลุด พน จากหนา ที ่แ ละ
ความรับผิดอันเกิดขึ้นกอนการโอนดังกลาว
ขอ 21. การโอนหุน
หามมิใหบริษัทฯ เปลี่ยนแปลงจํานวนผูถือหุนจนเปนเหตุใหผูถือหุนเดิมตามรายละเอียดที่ยื่นคําเสนอ
ขอขายไฟฟาเหลือรวมกันนอยกวากึ่งหนึ่ง (นับรวมจากการโอนหุนทุกคราว) และหามมิใหบริษัทฯ เปลี่ยนแปลง
จํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนเดิมเหลือรวมกันนอยกวารอยละหาสิบเอ็ด (51%) ของจํานวนหุนทั้งหมด (นับรวม
จากการโอนหุนทุกคราว) จนกวาบริษัทฯ จะไดจายไฟเขาระบบเชิงพาณิชย (COD) แลวเปนระยะเวลา 3 (สาม) ป
ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ไดดําเนินการโอนหุน ใหบริษัทฯ มีหนังสือแจง กฟผ. ทราบภายใน 3 (สาม) เดือน
นับจากวันที่ดําเนินการโอนหุน

ขอ 22. เหตุสุดวิสัย
22.1 “เหตุสุดวิสัย” หมายถึง เหตุใด ๆ อันจะเกิดขึ้นก็ดี จะใหผลภัยพิบัติก็ดี เปนเหตุที่ไมอาจปองกันได
แมบุคคลผูตองประสบหรือใกลจะตองประสบเหตุนั้น จะไดจัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได
จากบุคคลนั้นในฐานะและภาวะเชนนั้น
ภายใตคําจํากัดความดังกลาวขางตนเหตุสุดวิสัยใหรวมถึง
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22.1.1 การกระทําของรัฐบาล เชน มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายดานพลังงาน การเปลี่ยนแปลง
ทางกฎหมาย ซึ่งทําใหคูสัญญาไมอาจปฏิบัติตามสัญญาขอใดขอหนึ่งได
การเปลี่ยนแปลงกฎหมายภาษีเงินได การแปรรูป กฟผ. หรือ การเปลี่ยนแปลงระบบ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ไมถือเปนการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย
22.1.2 การป ด ล อ ม หรื อ การกระทํ า ของศั ต รู ในลั ก ษณะสงคราม ไม ว า จะมี ก ารประกาศ
หรือไมก็ตาม
22.1.3 การลุกฮือ การขบถ การกอความวุน วาย การจารกรรม การกอวิน าศกรรม การนัด
หยุดงาน การป ด งานตามกฎหมายแรงงาน การรอนสิ ทธิใด ๆ อุบั ติเหตุ แผน ดิน ไหว พายุ ไฟไหม น้ําทว ม
โรคระบาด สภาพอากาศรุนแรงผิดปกติ การระเบิด
22.1.4 การที ่บ ริษ ัท ฯ ไมไ ดร ับ การตอ อายุใ บอนุญ าตของทางราชการ ที ่เ กี ่ย วขอ งกับ
การครอบครอง การก อสราง การสนั บ สนุ น ดานการเงิน การดํ าเนิ น งาน หรือบํ ารุงรักษาอุ ป กรณ โรงไฟฟา
โดยมิไดเกิดขึ้นเพราะการกระทําหรือละเวนการกระทําของบริษัทฯ
22.1.5 การยึดหรือเขาครอบครองโรงไฟฟา ทรัพยสินหรือสิทธิใด ๆ หุน หรือผลประโยชนตาง ๆ
จากบริษัทฯ โดยหน วยงานของรัฐ หรือการกระทําหรือละเวน การกระทําของหน วยงานของรัฐซึ่งจะสงผล
กระทบอยางรุนแรงตอโรงไฟฟาของบริษัทฯ หรือตอการปฏิบัติหนาที่ของบริษัทฯ ตามสัญญานี้หรือสัญญาใด ๆ
ที่เกี่ยวของกับโรงไฟฟาของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ เปนคูสัญญา
22.2 “เหตุ สุ ด วิ สั ย จากหน ว ยงานรั ฐ บาล” หมายความถึ ง เหตุ สุ ด วิ สั ย ที่ กํ าหนดไว ในข อ 22.1.1,
22.1.2, 22.1.4 และ 22.1.5 ซึ่งหนวยงานรัฐบาลเปนผูกอใหเกิดขึ้น
22.3 ในกรณีที่คูสัญญาฝายหนึ่งฝายใดไมสามารถปฏิบัติตามสัญญานี้ อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยตาม
ขอ 22.1 จะถือวาคูสัญญาฝายนั้นซึ่งปฏิบัติตามขอ 22.4 แลว ผิดสัญญาไมได และคูสัญญาอีกฝายหนึ่งไมอาจ
เรียกรองคาเสียหาย คาใชจาย คาชดเชย หรือเงินอื่นใด ทั้งสิ้น และใหขยายระยะเวลาที่ตองปฏิบัติหนาที่ตาม
สัญญาออกไปเทากับระยะเวลาที่เกิดเหตุสุดวิสัยและระยะเวลาที่ใชในการแกไขเหตุสุดวิสัย เวนแตคูสัญญา
ฝายที่มีสิทธิขยายระยะเวลาอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยดังกลาวไมตองการขยายระยะเวลาดังกลาวออกไป
อย า งไรก็ ต าม หากเหตุ สุ ด วิ สั ย ดั ง กล า วเกิ ด ขึ้ น ต อ เนื่ อ งเป น ระยะเวลานานเกิ น กว า 12
(สิบสอง) เดือน คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งมีสิทธิเลิกสัญญาได โดยคูสัญญาฝายที่จะใชสิทธิบอกเลิกสัญญาตองมี
หนังสือบอกกลาวใหอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาเปนเวลาไมนอยกวา 30 (สามสิบ) วัน
22.4 คูสัญญาฝายที่อางเหตุสุดวิสัยจะตองมีหนังสือแจงใหอีกฝายหนึ่งทราบในทันทีที่สามารถทําได
ถึงเหตุสุด วิสัย พรอมดวยขอมูลรายละเอียดของเหตุสุดวิสัย และระยะเวลาที่จําเปน จะตองใชในการแกไข
ความเสียหายอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยดังกลาว
ถาคูสัญญาฝายที่จะอางเหตุสุดวิสัยไมปฏิบัติให เปนไปตามความในวรรคแรก ให ถือวาสละสิทธิ
เรียกรองในการที่จะขอขยายระยะเวลาออกไปโดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เวนแตจะมีหลักฐานวาคูสัญญา
อีกฝายทราบถึงเหตุสุดวิสัยดังกลาวดีอยูแลวตั้งแตตน
22.5 เพื่ อ หลี ก เลี่ ย งกรณี เป น ที่ ส งสั ย หากเครื่ อ งจั ก รกลหรื อ ระบบไฟฟ าเกิ ด เสี ย ลง หรื อ กรณี ที่
เครื่องจักรกล สายสงไฟฟา โรงไฟฟา หรือเครื่องมืออุปกรณตาง ๆ ซึ่งคูสัญญาฝายหนึ่งฝายใดเปนเจาของอยู
หรือใชสอยอยู เกิดใชงานไมไดจากการใชงานตามปกติ (ไมวาจะโดยคูสัญญาฝายนั้น เองหรือโดยบุ คคลอื่น)
ไมถือวาเปนเหตุสุดวิสัยตามสัญญานี้
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ขอ 23. การระงับขอพิพาท
23.1 ในกรณีที ่บ ริษ ัท ฯ ประสบปญ หาจากการปฏิบ ัต ิต ามสัญ ญาซื ้อ ขายไฟฟา หรือ บริษ ัท ฯ
มีค วามประสงค จ ะยื่ น คํ าร องหรืออุท ธรณ ใด ๆ เกี่ย วกับ การปฏิบัติตามสัญ ญา ในเบื้ องต น ให ยื่น ตอ กกพ.
เพื่อพิจารณาชี้ขาด
23.2 คํ า วิน ิจ ฉัย ของ กกพ. ใหถ ือ เปน ที ่ส ุด และผูก พัน คู ส ัญ ญา หาก กกพ. ไมส ามารถวิน ิจ ฉัย
หาขอยุติไดใหศาลไทยเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด
ขอ 24. ความเสียหายตอเนื่อง
คู สั ญ ญาไม มีสิ ท ธิ เรี ย กรอ งค า เสี ย หายต อเนื่ องหรือค าเสีย หายอัน มิใชค าเสีย หายโดยตรงที่ เกิดแก
คูสัญญาอันเนื่องจากการปฏิบัติผิดสัญญาฉบับนี้
ขอ 25. กรรมสิทธิ์และความเสี่ยงภัย
กรรมสิทธิ์และความเสี่ยงภัยในพลังงานไฟฟา (Energy) ตั้งแตจุดเชื่อมโยงระบบไฟฟาจนถึงโรงไฟฟา
ของบริษัทฯ เปนของบริษัทฯ
ขอ 26. กฎหมายที่ใชบังคับ
สัญญานี้อยูภายใตบังคับและตีความตามกฎหมายแหงราชอาณาจักรไทย
สัญญานี้ไดทําขึ้นเปนสองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกันทุกประการ คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความ
ในสัญญานี้ดีแลว จึงลงลายมือชื่อพรอมประทับตรา (ถามี) ไวเปนสําคัญตอหนาพยานและคูสัญญาตางยึดถือ
สัญญาฝายละหนึ่งฉบับเก็บไวเปนหลักฐาน
บริษัท ……………………..........……

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

ลงชื่อ.........................................................
(…………………………..……………)
ตําแหนง ....................................................

ลงชื่อ........................................................
(…………………………..……………)
ผูวาการการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

ลงชื่อ.........................................................พยาน
(…………………………..……………)
ตําแหนง ....................................................

ลงชื่อ.......................................................พยาน
(…………………………..……………)
ตําแหนง ....................................................
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