
   หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๓๐๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

 

ระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 
ว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก  ระบบ  Cogeneration   

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดหาไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก  ระบบ  
Cogeneration  พ.ศ.  ๒๕๖๐  เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๑  (๔)  แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน  
พ.ศ.  ๒๕๕๐  และมติคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน  ในการประชุมคร้ังที่  ๓๙/๒๕๖๐  (คร้ังที่  ๔๘๑)  
เม่ือวันที่  ๖  กันยายน  ๒๕๖๐  คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน  ว่าด้วยการจัดหา
ไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก  ระบบ  Cogeneration  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“กพช.”  หมายความว่า  คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ 
“กกพ.”  หมายความว่า  คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 
“สํานักงาน  กกพ.”  หมายความว่า  สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 
“การไฟฟ้า”  หมายความว่า  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  การไฟฟ้านครหลวง  หรือ  

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
“การไฟฟ้าฝ่ายจําหน่าย”  หมายความว่า  การไฟฟ้านครหลวง  (กฟน.)  หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  

(กฟภ.) 
“กฟผ.”  หมายความว่า  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย   
“ระบบ  Cogeneration”  หมายความว่า  การผลิตทั้งพลังงานไฟฟ้าและพลังงานความร้อน 

ในเวลาเดียวกันจากโรงไฟฟ้าหนึ่ง  ซึ่งเป็นการแปลงพลังงานปฐมภูมิไปเป็นพลังงานไฟฟ้าและพลังงาน
ความร้อนที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้  ภายในกระบวนการผลิตเดียวกันตามกระบวนการทางอุณหพลศาสตร์
ของโรงไฟฟ้านั้น   

“พลังไฟฟ้า”  หมายความว่า  กําลังการผลิต  หรือขีดความสามารถในการผลิตกระแสไฟฟ้า
ของโรงไฟฟ้า  มีหน่วยเป็น  กิโลวัตต์  หรือ  เมกะวัตต์ 

“พลังงานไฟฟ้า”  หมายความว่า  ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโรงไฟฟ้า  มีหน่วยเป็น  กิโลวัตต์-ชั่วโมง 
“อัตรารับซื้อไฟฟ้า”  หมายความว่า  อัตรารับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก  (SPP)  

ระบบ  Cogeneration  ตามนโยบายของรัฐบาลที่จะประกาศเป็นคราว ๆ  ไป 
“ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก”  หมายความว่า  ผู้ผลิตไฟฟ้าแต่ละรายที่มีปริมาณพลังไฟฟ้าจ่ายเข้าระบบ

ของการไฟฟ้า  มากกว่า  ๑๐  เมกะวัตต์  และไม่เกิน  ๙๐  เมกะวัตต์  ณ  จุดรับซื้อไฟฟ้า 
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“ผู้ย่ืนขอผลิตไฟฟ้ารายเล็ก”  หมายความว่า  ผู้ที่ประสงค์จะเป็นผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก   
“คําเสนอขอขายไฟฟ้า”  หมายความว่า  คําเสนอขอขายไฟฟ้าตามแบบที่  กกพ.  กําหนด   

ซึ่งผู้ย่ืนขอผลิตไฟฟ้ารายเล็กย่ืนขอขายไฟฟ้า   
“สัญญาซื้อขายไฟฟ้า”  หมายความว่า  ข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อซื้อขายไฟฟ้าระหว่าง

ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กกับ  กฟผ. 
“จุดรับซื้อไฟฟ้า”  หมายความว่า  จุดที่ติดตั้งมาตรวัดไฟฟ้าที่ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กจําหน่ายไฟฟ้า

ให้กับ  กฟผ.  ซึ่งการไฟฟ้าจะเป็นผู้กําหนด 
“จุดเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า”  หมายความว่า  จุดที่ระบบไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กเชื่อมโยง

กับระบบไฟฟ้าของ  กฟผ.  หรือการไฟฟ้าฝ่ายจําหน่าย  ซึ่งผู้ย่ืนขอผลิตไฟฟ้ารายเล็กเสนอให้การไฟฟ้าพิจารณา  
กําหนดและอาจเป็นจุดเดียวกับจุดรับซื้อไฟฟ้าก็ได้ 

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

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

ข้อกําหนดการใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้า  และข้อกําหนดการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้า   
ตามระเบียบการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ระเบียบการไฟฟ้านครหลวง  หรือระเบียบการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค 

“ระบบโครงข่ายไฟฟ้า”  หมายความว่า  ระบบส่งไฟฟ้า  หรือระบบจําหน่ายไฟฟ้า 
ข้อ ๔ ให้ประธานกรรมการกํากับกิจการพลังงานเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้และให้  

กกพ.  เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๕ กฟผ.  จะเป็นผู้รับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก  ตามพื้นที่และปริมาณท่ีกําหนด  
ในประกาศการรับซื้อไฟฟ้า 

ข้อ ๖ การไฟฟ้าจะพิจารณาคุณสมบัติด้านเทคนิคของผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กแต่ละรายที่จ่าย
เข้าระบบของการไฟฟ้า  โดยคํานึงถึงศักยภาพของระบบไฟฟ้าที่จะรับได้  และไม่ส่งผลกระทบต่อความม่ันคง
ระบบไฟฟ้า   

ข้อ ๗ สัญญาซื้อขายไฟฟ้ามีอายุสัญญาที่กําหนดในประกาศการรับซื้อไฟฟ้า  และผู้ผลิตไฟฟ้า
รายเล็กจะต้องจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบการไฟฟ้า  ตามที่กําหนดในประกาศการรับซื้อไฟฟ้าแต่ละครั้ง   
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ข้อ ๘ ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมีหน้าที่นําส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า  ตามระเบียบ  กกพ.  
ว่าด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้าและประกาศที่เก่ียวข้อง  รวมทั้งต้องปฏิบัติตามระเบียบ  หรือประกาศ  กกพ.  
ที่เก่ียวข้องกับมาตรการป้องกัน  แก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ข้อ ๙ ห้ามผู้ผลิตไฟฟ้ารายเลก็ดําเนินการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) นําเชื้อเพลิงอื่นนอกจากที่กําหนดในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ามาใช้ในการผลิตไฟฟ้า   
(๒) นําพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งอื่นมาขายเข้าระบบ  นอกเหนือจากพลังงานไฟฟ้าที่ได้จาก

ประเภทเชื้อเพลิงที่กําหนดไว้ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า 
หากพบว่ามีการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง  จะถือว่าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กปฏิบัติผิดสัญญา 

ซื้อขายไฟฟ้าและให้ถือว่าสัญญาซื้อขายไฟฟ้าสิ้นสุดลงทันที  โดยผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กไม่มีสิทธิเรียกร้อง
ค่าเสียหายใด ๆ  จาก  กฟผ.  ที่เป็นคู่สัญญา  และจะต้องเสียค่าปรับ  ๕,๐๐๐,๐๐๐  บาทต่อเมกะวัตต์  
ตามปริมาณเสนอขายไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 

หมวด  ๒ 
กระบวนการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้า 

รายเล็กและหลักเกณฑ์การพิจารณาคําเสนอขอขายไฟฟ้า 
 

 

ข้อ ๑๐ การรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กให้ใช้วิธีการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
เง่ือนไขที่  กกพ.  ประกาศกําหนด   

ข้อ ๑๑ ประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้าประกอบด้วยรายละเอียด  ดังต่อไปนี้   
(๑) ปริมาณการรับซื้อไฟฟ้า  และกําหนดบริเวณพื้นที่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่สามารถรับไฟฟ้า

จากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กได้ 
(๒) กําหนดวันเปิดรับและปิดรับคําเสนอขอขายไฟฟ้า  กรอบวันที่ประกาศผลการพิจารณา 

รับซื้อไฟฟ้า  และกรอบระยะเวลาลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 
(๓) อัตรารับซื้อไฟฟ้า  กรอบระยะเวลาวัน  SCOD  และระยะเวลาอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้า   
(๔) ค่าธรรมเนียมการย่ืนคําเสนอขอขายไฟฟ้า  หลักประกัน  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้อง 
(๕) สถานที่ย่ืนคําเสนอขอขายไฟฟ้า 
(๖) หลักเกณฑ์และเง่ือนไขอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้อง 
ข้อ ๑๒ การไฟฟ้าจะแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ ย่ืนขอผลิตไฟฟ้ารายเล็กที่ผ่านการคัดเลือก 

ทราบรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง  โดยผู้ย่ืนขอผลิตไฟฟ้ารายเล็กที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องชําระ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่การไฟฟ้ากําหนด 

หากผู้ย่ืนขอผลิตไฟฟ้ารายเล็กไม่ชําระค่าใช้จ่ายภายในกําหนดเวลาตามวรรคแรก  กฟผ.   
อาจพิจารณาริบหลักประกัน  และอาจไม่พิจารณาให้ลงนามสัญญา 
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หมวด  ๓ 
การเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า  การตรวจสอบอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง 

 
 

ข้อ ๑๓ ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กต้องปฏิบัติตามมาตรฐานในด้านความปลอดภัยและมาตรฐาน   
ในการเชื่อมโยงเข้ากับระบบตามข้อกําหนดระบบโครงข่ายไฟฟ้า  และเพื่อความม่ันคงของระบบไฟฟ้า
ของการไฟฟ้าที่เก่ียวข้อง  โดยการไฟฟ้าขอสงวนสิทธิที่จะเข้าตรวจสอบเอง  หรือขอให้ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก
ตรวจสอบเม่ือใดก็ได้ตามความจําเป็น  พร้อมกับมีสิทธิในการสั่งการให้ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กแก้ไข   
ปรับปรุงและเปลี่ยนอุปกรณ์การจ่ายไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กที่เก่ียวข้องกับระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้า  
และผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามที่การไฟฟ้ากําหนด 

ข้อ ๑๔ ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กต้องติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันความเสียหายของระบบไฟฟ้า   
ตามข้อกําหนดระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่ใช้บังคับ  ณ  ขณะนั้น   

หากมีความเสียหายเกิดขึ้นอันเนื่องจากความบกพร่องทางด้านอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าหรือสาเหตุอื่น ๆ  
จากฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงซึ่งมิใช่เหตุสุดวิสัย  ฝ่ายนั้นจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายดังกล่าว 

ข้อ ๑๕ ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กต้องเป็นผู้รับผิดชอบภาระค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบระบบอุปกรณ์
และค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้า  (ถ้ามี)  ให้กับการไฟฟ้าภายใน  ๓๐  วันนับแต่วันที่ได้รับใบแจ้งหนี้จากการไฟฟ้า  
และต้องชําระค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า  และค่าใช้จ่ายอื่นที่เก่ียวข้องให้เสร็จสิ้นก่อน 
วันเร่ิมขนานเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าเข้าระบบตามที่การไฟฟ้ากําหนด 

ข้อ ๑๖ ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กต้องผลิตไฟฟ้าให้มีคุณภาพและเป็นไปตามข้อกําหนดระบบ
โครงข่ายไฟฟ้า   

หมวด  ๔ 
หลักเกณฑ์และวิธีการคํานวณการรับซื้อไฟฟ้า 

 
 

ข้อ ๑๗ ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่จ่ายเข้าระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้า  ให้วัดจากปริมาณพลังงาน
ไฟฟ้าที่จ่ายจริงในเดือนนั้น ๆ  จากมาตรวัดไฟฟ้า  (Meter)  ที่  กฟผ.  กําหนด   

การคิดค่าไฟฟ้า  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่  กกพ.  ประกาศกําหนด 

หมวด  ๕ 
สัญญาซื้อขายไฟฟ้า 

 
 

ข้อ ๑๘ ให้ผู้ย่ืนขอผลิตไฟฟ้ารายเล็กที่ผ่านการคัดเลือกทําสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ  กฟผ.  
ตามแบบสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่  กฟผ.  กําหนด  โดยความเห็นชอบของ  กกพ.   

ข้อ ๑๙ ห้ามผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กโอนสิทธิและหน้าที่  ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าให้กับผู้อื่น   
เว้นแต่จะได้รับการยินยอมจาก  กฟผ.  ตามหลักเกณฑ์ของ  กฟผ.  ที่ได้รับความเห็นชอบจาก  กกพ.   



   หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๓๐๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

 

กรณีผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กเป็นนิติบุคคล  ห้ามมิให้เปลี่ยนแปลงจํานวนผู้ถือหุ้นจนเป็นเหตุให้ 
ผู้ถือหุ้นเดิมตามรายละเอียดที่ย่ืนคําเสนอขอขายไฟฟ้าน้อยกว่าก่ึงหนึ่งและห้ามมิให้เปลี่ยนแปลงจํานวนหุ้นที่ถือ  
โดยผู้ถือหุ้นเดิมเหลือน้อยกว่าร้อยละ  ๕๑  ของจํานวนหุ้นทั้งหมด  จนกว่าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก 
จะได้จ่ายไฟเข้าระบบเชิงพาณิชย์  (COD)  แล้วเป็นระยะเวลา  ๓  ปี 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
พรเทพ  ธัญญพงศ์ชัย 

ประธานกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 



ระเบียบคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
ว่าดว้ยการจัดหาไฟฟ้าจากผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็  ระบบ  Cogeneration  (ฉบับที่  ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน  ว่าด้วยการจัดหา
ไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก  ระบบ  Cogeneration  พ.ศ.  ๒๕๖๐  เพ่ือให้สอดคล้องกับการประกอบ
กิจการไฟฟ้าและการด าเนินธุรกิจของผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กในปัจจุบัน 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๑  (๔)  แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน  
พ.ศ.  ๒๕๕๐  และมติคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน  ในการประชุมครั้งที่  ๒๔/๒๕๖๒  ครั้งที่  (๕๘๖)  
เมื่อวันที่  ๑๐  เมษายน  ๒๕๖๒  คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน  ว่าด้วยการจัดหา
ไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก  ระบบ  Cogeneration  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของข้อ  ๑๙  ของระเบียบคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน  

ว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก  ระบบ  Cogeneration  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  2  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 
เสมอใจ  ศุขสุเมฆ 

ประธานกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 

้หนา   ๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๒๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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อัตรารับซ้ือไฟฟาจากผูผลิตไฟฟารายเล็ก 
ประเภทสัญญา Firm ระบบ COGENERATION 

ท่ีจะส้ินสุดอายุสัญญาในป 2562 – 2568 (กอสรางโรงไฟฟาใหม) 
ประเภทเช้ือเพลิงกาซธรรมชาติ 

 
อัตราคาไฟฟา ประกอบดวย อัตราคาพลังไฟฟา (Capacity Payment : CP) และอัตราคาพลังงานไฟฟา 
(Energy Payment : EP) 
 
อัตราคาพลังไฟฟา (CP) 

กําหนดให อัตราคาพลังไฟฟาฐาน (CP0) = 497.94 บาท/กิโลวัตต/เดือน 

อัตราคาพลังไฟฟา ในเดือน t (CPt) จะเปลี่ยนแปลงไปจากอัตราคาพลังไฟฟาฐาน (CP0) ตามการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินเหรียญสหรัฐในเดือน t ท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากอัตราแลกเปลี่ยนฐาน (34 
บาท/เหรียญสหรัฐ)  ตามสูตร ดังนี้ 

 





 +××= 0.50

34
FX0.50CPCP t

0t  บาท/กิโลวัตต/เดือน 

 โดย  tCP  =  อัตราคาพลังไฟฟาในเดือน t (บาท/กิโลวัตต/เดือน) 

 tFX  =  อัตราแลกเปลี่ยนเงินเหรียญสหรัฐ ถัวเฉลี่ยของอัตราซ้ือและอัตราขายทาง

โท รเลข  ณ  วัน ทํ าการสุ ดท ายของเดื อน  t ท่ี ธน าคารพาณิ ชย ใช 
ซ้ือขายกับลูกคา ซ่ึงประกาศโดยธนาคารแหงประเทศไทย (บาท/เหรียญ
สหรัฐ) 

 
อัตราคาพลังงานไฟฟา (EP)  

กําหนดให อัตราคาพลังงานไฟฟาฐาน (EP0) = 2.0086 บาท/กิโลวัตต-ชั่วโมง 

(อัตราคาพลังงานไฟฟาขางตนรวมอัตราเงินนําสงกองทุนพัฒนาไฟฟาจํานวน 0.01 บาท/กิโลวัตต-ช่ัวโมงแลว) 

อัตราคาพลังงานไฟฟา ในเดือน t (EPt) จะเปลี่ยนแปลงเม่ือราคาเชื้อเพลิงในเดือน t เปลี่ยนแปลงไป
จากราคาเชื้อเพลิงฐาน  ตามสูตรดังนี้ 

EPt   =  EP0 + ESt     บาท/กิโลวัตต-ชั่วโมง 
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โดย  EPt  =  อัตราคาพลังงานไฟฟาในเดือน t (บาท/กิโลวัตต-ชั่วโมง) 

 EP0 = อัตราคาพลังงานไฟฟาฐาน (บาท/กิโลวัตต-ชั่วโมง) 

 ESt  = คาตัวประกอบการปรับอัตราคาพลังงานไฟฟากรณีท่ีใชกาซธรรมชาติเปน
เชื้อเพลิงในเดือน t   (บาท/กิโลวัตต-ชั่วโมง) 

โดย 

ESt = RateHeat 
10

PP
6

0t ×





 −

 (บาท/กิโลวัตต-ชั่วโมง) 

  Pt  = ราคากาซธรรมชาติท่ีผูจัดหาและคาสงกาซธรรมชาติ จําหนายใหแกผูผลิต
ไฟฟารายเล็กในเดือน t (บาท/ลานบีทียู) 

  P0  = ราคากาซธรรมชาติท่ีใชเปนราคาฐาน 
มีคาเทากับ 263 บาท / ลานบีทีย ู

  Heat Rate = อัตราการใชความรอนเฉลี่ย เพ่ือการผลิตพลังงานไฟฟา  
มีคาเทากับ 7,409 บีทียู/กิโลวัตต-ชั่วโมง 

 
ภาษีมูลคาเพ่ิม 

อัตราคาไฟฟาขางตนยังไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม 
 

____________________ 
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อัตรารับซ้ือไฟฟาจากผูผลิตไฟฟารายเล็ก 
ประเภทสัญญา Firm ระบบ COGENERATION 

ท่ีจะส้ินสุดอายุสัญญาในป 2562 – 2568 (กอสรางโรงไฟฟาใหม) 
ประเภทเช้ือเพลิงถานหิน 

 
อัตราคาไฟฟา ประกอบดวย อัตราคาพลังไฟฟา (Capacity Payment : CP) และอัตราคาพลังงานไฟฟา 
(Energy Payment : EP) 
 
อัตราคาพลังไฟฟา (CP) 

กําหนดให อัตราคาพลังไฟฟาฐาน (CP0) = 700.80 บาท/กิโลวัตต/เดือน 

อัตราคาพลังไฟฟา ในเดือน t (CPt) จะเปลี่ยนแปลงไปจากอัตราคาพลังไฟฟาฐาน (CP0) ตามการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินเหรียญสหรัฐในเดือน t ท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากอัตราแลกเปลี่ยนฐาน (34 
บาท/เหรียญสหรัฐ)  ตามสูตร ดังนี้ 

 





 +××= 0.50

34
FX  0.50CP  CP t

0t  บาท/กิโลวัตต/เดือน 

 โดย   

 tCP  =  อัตราคาพลังไฟฟาในเดือน t (บาท/กิโลวัตต/เดือน) 

 tFX  =  อัตราแลกเปลี่ยนเงินเหรียญสหรัฐ ถัวเฉลี่ยของอัตราซ้ือและอัตราขายทางโทรเลข 

ณ วันทําการสุดทายของเดือน t ท่ีธนาคารพาณิชยใชซ้ือขายกับลูกคา ซ่ึงประกาศ
โดยธนาคารแหงประเทศไทย (บาท/เหรียญสหรัฐ) 

อัตราคาพลังงานไฟฟา (EP)  

กําหนดให อัตราคาพลังงานไฟฟาฐาน (EP0) = 1.40 บาท/กิโลวัตต-ชั่วโมง 

(อัตราคาพลังงานไฟฟาขางตนรวมอัตราเงินนําสงกองทุนพัฒนาไฟฟาจํานวน 0.02 บาท/กิโลวัตต-ช่ัวโมงแลว) 

อัตราคาพลังงานไฟฟา ในเดือน t (EPt) จะเปลี่ยนแปลงเม่ือราคาเชื้อเพลิงในเดือน t เปลี่ยนแปลงไป
จากราคาเชื้อเพลิงฐาน ตามสูตรดังนี้ 

tEP    =  t0 ESEP +      บาท/กิโลวัตต-ชั่วโมง 
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โดย   

tEP   =  อัตราคาพลังงานไฟฟาในเดือน t (บาท/กิโลวัตต-ชั่วโมง) 

0EP  = อัตราคาพลังงานไฟฟาฐาน (บาท/กิโลวัตต-ชั่วโมง) 

tES   = คาตัวประกอบการปรับอัตราคาพลังงานไฟฟา 

  กรณีท่ีใชถานหินเปนเชื้อเพลิงในเดือน t   (บาท/กิโลวัตต-ชั่วโมง) 

โดย 

tES  = ( )[ ] RateHeat   P - FX P  
10  5877.26

1
0tt6 ×××





×
 (บาท/กิโลวัตต-ชั่วโมง) 

610 x 26.5877  = Conversion Factor เชื้อเพลิงถานหิน (บีทียู/ตัน)  

 tP    = ราคาเฉลี่ย Free On Board (FOB) ของราคาถานหิน ABARE และ BJ:JPU 

Reference ของ Steam Coal ในเดือน t (เหรียญสหรัฐ/ตัน) 

 tFX    = อัตราแลกเปลี่ยนเงินเหรียญสหรัฐ ถัวเฉลี่ยของอัตราซ้ือและอัตราขายทาง 

โทรเลข ณ วันทําการสุดทายของเดือน t ท่ีธนาคารพาณิชยใชซ้ือขายกับ
ลูกคา ซ่ึงประกาศโดยธนาคารแหงประเทศไทย (บาท/เหรียญสหรัฐ) 

 0P    = ราคาถานหินท่ีใชเปนราคาฐาน 

    มีคาเทากับ 2,888.98 บาท/ตัน 

 RateHeat  = อัตราการใชความรอนเฉลี่ย เพ่ือการผลิตพลังงานไฟฟา 

    มีคาเทากับ 9,600 บีทียู/กิโลวัตต-ชั่วโมง 

ภาษีมูลคาเพ่ิม 

อัตราคาไฟฟาขางตนยังไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม 
 

____________________ 
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คําเสนอขอขายไฟฟา 

สวนท่ี 1  รายละเอียดของผูประสงคจะขายไฟฟา 

ชื่อโครงการ                                                                                                              . 

ขาพเจา                                                       อายุ          ป สัญชาติ           เชื้อชาติ   

อยูบานเลขท่ี  หมูท่ี             ตรอก/ซอย   ถนน    

ตําบล                       อําเภอ                      จังหวัด                   

รหัสไปรษณีย    โทรศัพท        

 
 
ขาพเจายื่นคําขอขายไฟฟาในฐานะเปน                 กิจการ หรือ บริษัท    

              

ท่ีตั้งสํานักงานใหญ                                                                                                 
              
โทรศัพท                              โทรสาร                                       

ท่ีตั้งโรงไฟฟา                                                                                                   
                                                                                                       

โทรศัพท                              โทรสาร                                          

 
ไดมอบอํานาจให ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)     นามสกุล     

เลขท่ีบัตรประชาชน     โทรศัพท      
โทรศัพทมือถือ    Email    ดําเนินการแทน 

 
มีความประสงคเขารวมโครงการผูผลิตไฟฟารายเล็กประเภท Firm ระบบ Cogeneration ท่ีจะส้ินสุดอายุสัญญา
ในป 2562 - 2568 (กอสรางโรงไฟฟาใหม) เพ่ือขายไฟฟาเขาระบบใหกับ 

 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 
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สวนท่ี 2  ขอมูลการเสนอขายไฟฟา 

2.1 ประเภทเช้ือเพลิง.....................................................................................................................................  

กําลังผลิตติดตั้ง (เมกะวัตต) ........................................................................................................................... 

ปริมาณพลังไฟฟาเสนอขาย (เมกะวัตต)............................................................................................................. 

ประมาณการจํานวนหนวยท่ีผลิตตอป (กิโลวัตต-ชั่วโมง).................................................................................... 

ประมาณการใชเชื้อเพลิงตอการผลิตไฟฟาหนึ่งหนวยไฟฟา................................................................................ 

2.2 กําหนดวันจายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชย (SCOD) ภายในวันท่ี      

สวนท่ี 3  เอกสารประกอบคําเสนอขอขายไฟฟา 

ขาพเจาขอเสนอขายไฟฟาเขาระบบของการไฟฟาและไดแนบเอกสารประกอบคํารองและขอเสนอการขายไฟฟา 
ดังนี้ 

 1) สําเนาหลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคล 

 2) สําเนาหนังสือบริคณหสนธิของนิติบุคคล 

 3) หนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท (อายุไมเกิน 3 เดือน นับจากวันท่ีออกหนังสือรับรอง
ดังกลาว และนิติบุคคลตองมีวัตถุประสงคในการผลิตและจําหนายไฟฟา) 

 4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (กรณีคนไทย) หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีคนตางประเทศ) ของผูมี
อํานาจทําการแทนนิติบุคคล หรือผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ (กรณีรับมอบอํานาจ) พรอมลงลายมือชื่อ
รับรองสําเนาถูกตอง 

 5) หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจ) ท่ีปดอากรถูกตองครบถวนตามประมวลรัษฎากร 

 6) สําเนาหนังสือรับรองตราประทับของนิติบุคคล และสําเนาบัญชีรายชื่อผูถือหุน (แบบ บอจ. 5 กรณีบริษัท 
จํากัด หรือแบบบมจ. 006 กรณีบริษัทมหาชนจํากัด) 

 7) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม (ภพ.20 หรือ ภพ.09)  

 8) แผนท่ีแสดงท่ีตั้งของโรงไฟฟา (แสดงรายละเอียด ถนน ตําบล อําเภอ และจังหวัดท่ีชัดเจน) 

 9) เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิการใชท่ีดิน หรือหลักฐานการจัดหาท่ีดินในการกอสรางโรงไฟฟา 

 10) ขนาดท่ีดินท้ังหมด 
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 11) แผนผังโรงไฟฟา ( Plant Lay out) 

 12) ขนาดท่ีดินสําหรับโรงไฟฟา 

 13) ขอมูลลักษณะกระบวนการผลิตไฟฟา Heat Balance Diagram ท่ีแสดงปริมาณ อุณหภูมิ แรงดัน อัตราการ
ไหลของไอน้ําท่ีใชในกระบวนการผลิต 

 14) Piping and Instrument Diagram (P&ID) ท่ีแสดงตําแหนงติดตั้งมาตรวัดไอน้ํา 

 15) ขัอมูลข้ันตอนกระบวนการผลิตภายในโรงงาน (Process Flow Diagram) 

 16) ปริมาณพลังงานความรอนท่ีใชในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑตอพลังงานท่ีผลิตไดท้ังหมด 

 17) รายละเอียดการออกแบบใหมีสัดสวนของพลังงานความรอนท่ีจะนําไปใชในกระบวนการอุณหภาพนอกจาก
การผลิตไฟฟาตอการผลิตพลังงานท้ังหมด 

 18) แผนการใชพลังงานความรอนในกระบวนการอุณหภาพนอกจากการผลิตไฟฟาของผูผลิตไฟฟารายเล็ก และ
นิติบุคคลอ่ืนท่ีจะเปนลูกคาของผูผลิตไฟฟารายเล็กตลอดอายุสัญญา 

 19) เอกสารขอตกลงหรือหลักฐานแสดงการใชพลังงานความรอนในกระบวนการอุณหภาพนอกจากการผลิต
ไฟฟาดังกลาว 

20) ท่ีตั้งของนิติบุคคลอ่ืนท่ีจะเปนลูกคาการใชพลังงานความรอนในกระบวนการอุณหภาพนอกจากการผลิต
ไฟฟาของผูผลิตไฟฟารายเล็ก 

21) แผนผัง (Lay out) การสงและขายพลังงานความรอนในกระบวนการอุณหภาพนอกจากการผลิตไฟฟาใหนิติ
บุคคลอ่ืนท่ีจะเปนลูกคาของผูผลิตไฟฟารายเล็ก 

22) ปริมาณพลังไฟฟา พลังงานไฟฟา ท่ีจะจายเขาระบบของการไฟฟา ณ จุดเชื่อมโยงระบบไฟฟา 

23) แผนการผลิตไฟฟาและการใชไฟฟาของผูผลิตไฟฟารายเล็ก และการใชไฟฟาของนิติบุคคลอ่ืนท่ีจะใชไฟฟา
จากการผลิตไฟฟาของผูผลิตไฟฟารายเล็กตลอดอายุสัญญา 

24) เอกสารขอตกลงหรือหลักฐานแสดงการใชไฟฟาดังกลาว 

25) ท่ีต้ังของนิติบุคคลอ่ืนท่ีจะเปนลูกคาการใชไฟฟาของผูผลิตไฟฟารายเล็ก และระบุชื่อนิคมอุตสาหกรรมหรือ
สวนอุตสาหกรรมท่ีเปนท่ีตั้งของนิติบุคคลอ่ืนท่ีจะเปนลูกคาการใชไฟฟาของผูผลิตไฟฟารายเล็ก 

26) แผนผัง (Lay out) การสงและขายไฟฟาใหนิติบุคคลอ่ืนท่ีจะเปนลูกคาของผูผลิตไฟฟารายเล็ก 

27) รายละเอียดของเครื่องกําเนิดไฟฟา เครื่องตนกําลัง และหมอแปลงไฟฟา พรอมขอกําหนดทางเทคนิค 
(Specification) 
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28) จุดเชื่อมโยงของโรงไฟฟาเขากับระบบของการไฟฟา (ระบุสถานีไฟฟาท่ีตองการเชื่อมโยง ระดับแรงดัน และ
ระยะหางจากโรงไฟฟาถึงสถานีไฟฟาดังกลาว พรอมแผนผัง (Lay out) แสดงแนวการเดินสายไฟฟาจาก
โรงไฟฟาถึงสถานีไฟฟา และระบบความยาวสายสง) 

29) แผนภูมิของระบบไฟฟา (Single Line Diagram) ท่ีชัดเจนซ่ึงแสดงขอมูลปริมาณไฟฟา(Load) ท่ีใชภายใน
โรงไฟฟาและปริมาณไฟฟา (Load) อ่ืนท่ีโรงไฟฟาจายให รวมท้ังขอมูลเบื้องตนของข้ันตอนกระบวนการผลิต
ภายในโรงงาน (Process Flow Diagram) โดยมีวิศวกรรับรองแบบตามสาขาและระดับท่ีกําหนดไวใน
กฎหมายวาดวยวิศวกร พรอมแนบสําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมท่ียังไมหมดอายุ 

30) ระบบมาตรวัดไฟฟาและระบบปองกัน (Metering and Relaying Diagram) ท่ีจะตอเชื่อมกับระบบของการ
ไฟฟา 

31) กําหนดวันจายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชย (SCOD) 

32) หนังสือยืนยนัจากหนวยงานท่ีเก่ียวของวาท่ีดินท่ีตั้งโครงการเปนท่ีดินท่ีสามารถกอสรางโรงไฟฟาไดโดยไมขัด
ตอกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

33) หนังสือยืนยันจากผูจําหนายเชื้อเพลิงในการสงมอบเชื้อเพลิงท่ีสอดคลองกับวัน SCOD ของผูยื่นขอผลิตไฟฟา
รายเล็ก 

34) แผนผัง (Lay out) แสดงแนวทางการเดินทอกาซธรรมชาติจากระบบทอหลักของบริษัท ปตท.จํากัด 
(มหาชน) ถึงโรงไฟฟา และระบุความยาวทอ (เฉพาะกรณีใชเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ) 

35) ปริมาณของเชื้อเพลิงท่ีใชตอป 

36) คาความรอนต่ําเฉลี่ย (Average Lower Heating Value) ของเชื้อเพลิง 

37) ตําแหนงติดตั้งมาตรวัดเชื้อเพลิง 

38) แผนการดําเนินงานของโครงการและแผนการดําเนินงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ เชน ดานการจัดหาท่ีดิน ดาน
ใบอนุญาตตางๆ ดานการจัดหาแหลงเงินทุน (พรอมรายละเอียดของแหลงเงินทุน) ดานการใชเงินลงทุน ดาน
การจัดหาเทคโนโลยี ดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน เปนตน 

39) หลักประกันการยื่นคําเสนอขอขายไฟฟา 

40) เอกสารแสดงความพรอมของแหลงเงินลงทุนโครงการตามขอ 14 (4) ของประกาศฯ ประกอบดวย 

(ก)  ประมาณการมูลคาโครงการ   

(ข)  หนังสือสนับสนุนทางการเงินจากสถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน หรือสถาบัน
 การเงินของรัฐท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน โดยตองระบุจํานวนเงินท่ีใหสนับสนุนไมนอยกวารอยละ 50 
 ของประมาณการมูลคาโครงการ  รวมท้ังใหระบุชื่อบริษัทและโครงการท่ีจะสนับสนุนในเอกสารดังกลาว 
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  จํานวนเอกสารประกอบคํารองและขอเสนอการขายไฟฟาตั้งแตขอ 1- 40 ใหทําเปนตนฉบับจํานวน 1 ชุด  
สําเนา 12 ชุด พรอมบันทึกเปนแผนซีดี (Acrobat file ) จํานวน 12 แผน 

หมายเหตุ:  

ผูยื่นขอผลิตไฟฟารายเล็กตองยื่นคําเสนอขอขายไฟฟาตามแบบและรายละเอียดท่ีกําหนดไวในเอกสารแนบทาย
ประกาศและเอกสารประกอบคําเสนอขอขายไฟฟาในสวนท่ี 3 ใหถูกตองครบถวน และลงนามกํากับโดยผูมีอํานาจ 
พรอมท้ังประทับตรา (ถามี) ในเอกสารทุกหนา 
 
สวนท่ี 4  การรับรองการกอสรางโรงไฟฟาใหมของผูย่ืนขอผลิตไฟฟารายเล็ก 

 ขาพเจา 

  ขอรับรองวาโรงไฟฟาของโครงการท่ีเสนอ มีอุปกรณหลักในการผลิตไฟฟา ประกอบดวย หมอไอน้ํา 
(Boiler) กังหันกาซ (Gas Turbine) กังหันไอน้ํา (Steam Turbine) (ถามี) และเครื่องกําเนิดไฟฟา (Generation) 
เปนอุปกรณใหมตามท่ีผูยื่นขอผลิตไฟฟารายเล็กยื่นคําเสนอขอขายไฟฟาตอการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
(กฟผ.) 
 
สวนท่ี 5  การรับรองของผูย่ืนขอผลิตไฟฟารายเล็ก 

ขาพเจาขอรับรองวาไดอานโดยตลอดและเขาใจประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เรื่อง ประกาศ
เชิญชวนการรับซ้ือไฟฟาจากผูผลิตไฟฟารายเล็ก ประเภท Firm ระบบ Cogeneration ท่ีจะสิ้นสุดอายุสัญญาในป    
2562 - 2568 (กอสรางโรงไฟฟาใหม) พ.ศ. 2562 และยอมรับขอกําหนดและเง่ือนไขนั้นแลว รวมท้ังรับรองวา 
โครงการท่ีเสนอมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามประกาศฯ  

ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลขางตนและเอกสารท่ีเกี่ยวของท้ังหมดเปนความจริงทุกประการ 

ลงนาม           ผูยื่นขอผลิตไฟฟารายเล็ก 

(.................................................) 

วันท่ี      

 

หมายเหตุ: ในกรณีท่ีเปนนิติบุคคลใหผูท่ีมีอํานาจในการลงนาม เปนผูลงนามและประทับตราของนิติบุคคลนั้น 
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แบบหนังสือมอบอํานาจ 
การรับซ้ือไฟฟาจากผูผลิตไฟฟารายเล็กประเภท Firm ระบบ Cogeneration  

ท่ีจะส้ินสุดอายุสัญญาในป 2562 - 2568  (กอสรางโรงไฟฟาใหม) 
 

 เขียนท่ี...................................................................... 

 วันท่ี.........เดือน..............................พ.ศ.................... 

 

 ดวยหนังสือฉบับน้ี (บริษัท)............................................................................................................................................... 
โดยกรรมการผูมีอํานาจลงนาม (นาย/นาง/นางสาว)................................................................  หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน
........................................................   และ (นาย/นาง/นางสาว)........................................ หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน (ถามี)  
.........................................................  ท่ีตั้งสํานักงานใหญ................................................................................................................. 
...............................................................................................................................................ซึ่งตอไปน้ีจะเรียกวา “ผูมอบอํานาจ” 

 ขอมอบอํานาจให (นาย/นาง/นางสาว).................................................................................................................................      
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน....................................................................................................................................................... 

ท่ีอยู....................................................................................................................................................................................................... 

ซึ่งตอไปน้ีจะเรียกวา “ผูรับมอบอํานาจ”เปนผูมีอํานาจกระทําแทน ดังตอไปน้ี 

 ใหผูรับมอบอํานาจ เปนผูยื่นคําเสนอขอขายไฟฟาและเอกสารตางๆ สําหรับการรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟารายเล็ก
ประเภท Firm ระบบ Cogeneration ท่ีจะสิ้นสุดอายุสัญญาในป 2562 - 2568 (กอสรางโรงไฟฟาใหม) ระหวางวันท่ี .................    -
  ....................... ตลอดจนมีอํานาจลงนามแกไข ตกเติมในคําเสนอขอขายไฟฟาแทนผูมอบอํานาจ 

  ผูมอบอํานาจ ขอรับผิดชอบในการท่ีผูรับมอบอํานาจไดกระทําไปตามท่ีมอบอํานาจน้ีเสมือนหน่ึงผูมอบอํานาจไดทําการ
ดวยตนเองทุกประการ  

 

    ลงช่ือ...................................................................ผูมอบอํานาจ 

         (....................................................................)  

    ลงช่ือ...................................................................ผูมอบอํานาจ (ถามี) 

         (....................................................................)  

    ลงช่ือ...................................................................ผูรับมอบอํานาจ 

         (....................................................................)  

    ลงช่ือ....................................................................พยาน 

         (....................................................................)  

    ลงช่ือ....................................................................พยาน 

         (....................................................................)  

 

หมายเหตุ : 1.  ใหแนบสําเนาบัตรประชาชนที่ลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ  
 2. หากตองการแกไขขอความใด ใหขีดเสนทับขอความเดิมและลงชื่อกํากับการแกไขไวทุกแหง 
 3.   ใหลงลายมือชื่อไวตอหนาพยาน 

ติดอากร
แสตมป 
30 บาท 

ประทับ 
ตราสําคัญ 

(ถามี) 
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แบบหนังสือค้ําประกันการย่ืนคําเสนอขอขายไฟฟา 

เลขท่ี  ……………………. วันท่ี  ……………………….……………… 

ขาพเจาธนาคาร………………............................……………….……….  สํานักงานตั้งอยูเลขท่ี……………….....................
ถนน……...……………...................……  แขวง/ตําบล……….........……….…..………  เขต/อําเภอ ……..............................…………  
จังหวัด…………..….…………  ขอทําหนังสือสัญญาค้ําประกันใหไวตอการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ดังขอความตอไปน้ี 

ขอ 1. ตามท่ี…………………….………...…..……….…………………………………………ไดยื่นคําเสนอขอขายไฟฟาประเภท
ผู ผ ลิ ต ไฟ ฟ าราย เล็ ก  ใน แบ บ สัญ ญ า Firm ป ริม าณ พ ลั งไฟ ฟ า……...…….....เม กะ วัตต  ม าพ ร อมข อ เสน อ
ของ…………….…...……...………..…..…. ตามหนังสือ……………..…….…....…….……………..…..….………  เลขท่ี ......……..…… ลง
วันท่ี ……… เดือน ……………… พ.ศ. ……………  กับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
กิจการพลังงาน เรื่อง ประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟารายเล็ก ประเภทสัญญา Firm ระบบ 
Cogeneration ท่ี จ ะ สิ้ น สุ ด อ า ยุ สั ญ ญ า ใน ป  2 5 6 2 -2 5 6 8  (ก อ ส ร า ง โ ร ง ไฟ ฟ า ให ม )  พ .ศ .  2562  
ซึ่ง……………….……………………….………… จะตองวางหลักประกันการยื่นคําเสนอขอขายไฟฟาตอการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย เปนเงิน ………......….………….......……… บาท  (…………………………………………………………) น้ัน 

ขาพเจายอมผูกพันตนโดยไมมีเง่ือนไขท่ีจะค้ําประกันชนิดเพิกถอนไมไดเชนเดียวกับลูกหน้ีช้ันตนในการ
ชําระเงินใหตามสิทธิเรียกรองของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย เปนเงินไมเกิน ……..…………….….…… บาท 
(……………………………………………) กลาวคือ หาก …………………………………………………… ไมปฏิบัติตามเง่ือนไข หรือปฏิบัติ
ผิดเง่ือนไขขอหน่ึงขอใดในประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานฯ ดังกลาว  ซึ่งการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
มี สิ ท ธิ ริ บ ห ลั ก ป ร ะ กั น ห รื อ เ รี ย ก ค า ป รั บ  แ ล ะ ห รื อ ค า เสี ย ห า ย  ห รื อ ค า ใ ช จ า ย อ่ื น ใด ๆ  จ า ก 
…………………………………………………… ไ ด  ข า พ เ จ า ย อ ม ชํ า ร ะ เ งิ น แ ท น ให ทั น ที  โ ด ย มิ ต อ ง เ รี ย ก ร อ ง
ให…………………………………………………… ชําระกอน 

ขอ 2. ขาพเจายอมรับรูและยินยอมดวย ในกรณีท่ีการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ไดยินยอมใหผัด 
หรือผอนเวลาหรือผอนผันการปฏิ บัติตามเง่ือนไขในประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานฯ ใหแก  
…….……………………….…………… 

ขอ 3. หนังสือค้ําประกันฉบับน้ี มีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ียื่นคําเสนอขอขายไฟฟา จนถึงวันท่ีภาระหนาท่ี
ท้ังหลายของ…………………………………………………… จะไดปฏิบัติใหสําเร็จลุลวงไป และขาพเจาจะไมเพิกถอนการค้ํา
ประกันระหวางเวลาท่ี……………………………………………………ตองรับผิดชอบอยูตามเง่ือนไขในประกาศคณะกรรมการ
กํากับกิจการพลังงานฯ ดังกลาว 

เพ่ือเปนหลักฐาน ขาพเจาธนาคาร……………………………………………………………โดยผูมีนามขางทายน้ี มีอํานาจ 
ลงนามตามนิติกรรม ซึ่งมีผลผูกพันธนาคาร ไดลงลายมือช่ือและประทับตราของธนาคาร (ถามี) ใหไวเปนสําคัญตอ 
หนาพยาน ตามวิธีการท่ีกําหนดไวในหนังสือบริคณหสนธิ หรือขอบังคับของธนาคาร 

ลงช่ือ  …………………..…..............……………  ผูค้ําประกัน 

(…………………..…..............……………) 

ตําแหนง  …………………..…............. 

ลงช่ือ  …………………..…..............……………  พยาน                         ลงช่ือ  …………………..…..............……………  พยาน 

        (…………………..…..............……………)                                         (…………………..…..............……………) 
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คําอธิบายแบบหนังสือค้ําประกันการย่ืนคําเสนอขอขายไฟฟา 
 

หนังสือคํ้าประกันการยื่นคําเสนอขอขายไฟฟาตองมีขอความตามแบบฟอรมดานหนา สวนการพิมพ
ขอความในท่ีระบุหมายเลขไวใหกระทําดังนี้ 

หมายเลข (1)   ชื่อบริษัท หรือหาง (ดวยคําเต็ม) 

หมายเลข (2) ปริมาณพลังไฟฟาท่ีบริษัทหรือหาง แจงความจํานงขอขายไฟฟา  
(หนวยเปนเมกะวัตต) 

หมายเลข (3) เลขท่ีของหนังสือบริษัทฯ ท่ีนําสงคําเสนอขอขายไฟฟา 

หมายเลข (4) วัน/เดือน/ป ของหนังสือบริษัทฯ ท่ีนําสงคําเสนอขอขายไฟฟา 

หมายเลข (5) จํานวนเงิน 500 บาท ตอกิโลวัตต ตามปริมาณพลังไฟฟาท่ีเสนอขายใหกับ กฟผ.  
โดยพิมพเปนตัวเลข 

หมายเลข (6) พิมพจํานวนเงินในหมายเลข (5) เปนตัวหนังสือ 



 
 
 
 
 
 
ขอมูลสมรรถนะของเครื่องกําเนิดไฟฟา (สําหรับโรงไฟฟาท่ีใชเครื่องกําเนิดไฟฟาแบบซิงโครนัส) 
 
Generator Data 
Number of generators :   
Total installed capacity (MW) :   
Total contacted capacity (MW) :   
 1st Unit 2nd Unit 3rd Unit 
 (or 1st Type) (or 2nd Type) (or 3rd Type) 

    

Plant type: TH, CC, CHP, GT, Hydro, Biomass, Biogas        

Unit type:        

Number of generators classified by unit type:       

Installed capacity (MW)       

Contracted capacity (MW)       

Continuous operating capacity (MW)       

Nominal MVA of each generator (MVA)       

Nominal Voltage of each generator (kV)       

Lagging power factor       

Leading power factor       
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Generator Data For Power System Study 
- Items marked with “*” must be identified by the applicant. 
- Items marked with “§”must indicate within a given time. If applicant does not specify 
inform the EGAT is about values. And the applicant must accept all the risk. 
 1st Unit 2nd Unit 3rd Unit 
 (or 1st Type) (or 2nd Type) (or 3rd Type) 

    

– Generator Direct Axis Positive Phase Sequence 
Synchronous Reactance * : (pu machine MVA base) 

      

– Generator Quadrature Axis Positive Phase 

Sequence Synchronous Reactance § :  
(pu machine MVA base) 

      

– Generator Direct Axis Transient Reactance 
(Unsaturated) * : (pu machine MVA base) 

      

 – Generator Direct Axis Transient Reactance  
(Saturated) * : (pu machine MVA base) 

      

 – Generator Quadrature Axis Transient 

Reactance (Unsaturated) § : (pu machine MVA base) 

      

 – Generator Quadrature Axis Transient 

Reactance (Saturated) § : (pu machine MVA base) 

      

– Generator Direct Axis Sub-transient Reactance 
(Unsaturated) * : (pu machine MVA base) 

      

 – Generator Direct Axis Sub-transient Reactance 
(Saturated) * : (pu machine MVA base) 

      

 – Generator Quadrature Axis Sub-transient 

Reactance (Unsaturated) § : (pu machine MVA base) 

      

 – Generator Quadrature Axis Sub-transient 

Reactance (Saturated) § : (pu machine MVA base) 

      

– Amature leakage reactance § : (pu machine 
MVA base) 

      

 – Generator direct axis transient Open circuit 
time constant § : (Sec) 

      

2 
 



 – Generator direct axis subtransient Open 
circuit time constant § : (Sec) 

      

 – Generator quadrature axis transient Open 

circuit time constant § : (Sec) 

      

 – Generator quadrature axis subtransient Open 

circuit time constant § : (Sec) 

      

 – Inertia of complete turbo-generator * :  
(MW-Sec/MVA) 

      

Saturation factor at 1.0 per unit terminal voltage § :       

Saturation factor at 1.2 per unit terminal voltage § :       
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ขอมูลหมอแปลงและสายสงสําหรับการเช่ือมตอระบบไฟฟา (สําหรับโรงไฟฟาทุกประเภท) 
Generator transformer / Distribution transformer / Transmission line 

Generator Transformer

Transformer Name: Substation :

Manufacturing By:

No.Phase

Connection (vector group)

No.Winding

Frequency (Hz.)

KVA.Rating

Nominal Voltage (kV)

H.V.Winding

L.V.Winding

T.V.Winding

Max.Tap Rated Tap Min.Tap (At Base MVA)

% Impedance Voltage

HV.to LV.

HV.to TV.

LV.to TV.

Load Tap-Changing 

Tap-Changing Type On Load Tap Off Load Tap

Load Tap Change At High Volt Low Volt

At Tap No. Maximum Voltage (v.)

At Tap No. Normal Voltage (v.)

At Tap No. Minimum Voltage (v.)

At Tap No. (For Normal Operation)

Neutral Grounding

Neutral Grounding : SOLID UNGROUND

Neutral Grounding Equipment : HAVE NONE

Neutral Grounding Type : RESISTER REACTOR

Connected AT : HIGH SIDE LOW SIDE

Size(OHMS) :

 Voltage Rated (V.) :

Current Rated (A.) :

Reference Data From :_ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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Distribution transformer  
 

Number of distribution transformer :   

Nominal MVA for transformer (MVA) :   

Nominal Voltage of each transformer (kV) HV / LV :   

% Impedance for two-windings transformer (at rated MVA base) :   

 HV / LV 1 HV / LV 2 HV / LV 3 

% Impedance for three-windings transformer  
(at rated MVA base) : 

 
  

 
  

 
  

    

Transmission line 
The length of the transmission line from distribution transformer to 
connection point. (km) 

 

Nominal Voltage of transmission line (kV)  
Conductor Type  
Positive Sequence Impedance (R+jX) per Km (or p.u. and MVA base)  
Zero Sequence Impedance (R+jX) per Km (or p.u. and MVA base)  
Positive Sequence Charging Admittance (B) per Km (or p.u. and MVA base)  
Zero Sequence Charging Admittance (B) per Km (or p.u. and MVA base)  
Positive X/R Ratio at Connection Point  
Zero X/R Ratio at Connection Point  
 

5 
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คาใชจายในการศึกษาระบบไฟฟา 

ผูยื่นขอผลิตไฟฟารายเล็กที่ผานการพิจารณาคุณสมบัติและการประเมินคําเสนอขอขายไฟฟา

จะตองชําระคาใชจายการศึกษาระบบไฟฟาใหกับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) จํานวน 500,000 

บาทตอราย (ยังไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม 7%) โดยใหชําระเงินใหกับ กฟผ. ภายใน 30 วันนับจากวันท่ีไดรับใบแจง

หนี้จาก กฟผ. ตามขอ 34 (1) ของประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เรื่อง ประกาศเชิญชวนการรับ

ซ้ือไฟฟาจากผูผลิตไฟฟารายเล็ก ประเภท Firm ระบบ Cogeneration ท่ีจะสิ้นสุดอายุสัญญาในป 2562 - 2568 

(กอสรางโรงไฟฟาใหม) พ.ศ. 2562 
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แบบหนังสือค้ําประกันการปฏิบัติตามสัญญาซ้ือขายไฟฟากอน 

วันจายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชย 

เลขท่ี  ……………………. วันท่ี  ……………………….……………… 

ขาพเจาธนาคาร………………............................……………….……….  สํานักงานตั้งอยูเลขท่ี……………….....................
ถนน……...……………...................……  แขวง/ตําบล……….........……….…..………  เขต/อําเภอ ……..............................…………  
จังหวัด…………..….…………  ขอทําหนังสือสัญญาค้ําประกันใหไวตอการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ดังขอความตอไปน้ี 

ขอ 1. ตามท่ี….………...…..……….………………………ไดทําสัญญาซื้อขายไฟฟาเลขท่ี …….….……….….……… ลงวันท่ี 
……… เดือน ……………… พ.ศ. ……………  กับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ซึ่งจะตองวางหลักประกันการปฏิบัติ
ตามสัญญาซื้อขายไฟฟากอนวันจายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชยตอการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย เปนจํานวนเงิน 
………......….………….......………บาท (…………………………………………………………) น้ัน 

ขาพเจายอมผูกพันตนโดยไมมีเง่ือนไขท่ีจะค้ําประกันชนิดเพิกถอนไมไดเชนเดียวกับลูกหน้ีช้ันตน 
ในการชําระเงินใหตามสิทธิเรียกรองของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย เปนจํานวนเงินไมเกิน ……..…………….….…… 
บาท (……………………………………………) กลาวคือ หาก…………………………………………………ไมปฏิบัติตามเง่ือนไขในสัญญา
ซื้อขายไฟฟาท่ีทําไวกับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ปฏิบัติผิดเง่ือนไขขอหน่ึงขอใดของสัญญาดังกลาว ซึ่งการ
ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย มีสิทธิริบหรือบังคับเอาจากหลักประกันหรือเรียกคาปรับและหรือคาเสียหายใดๆ จาก 
…………………………………………………… ไดแลว ขาพเจาจะไมอางสิทธิใดๆ เพ่ือโตแยง และจะยอมชําระเงินแทนใหทันที 
โดยมิตองเรียกรองให …………………………………………………… ชําระกอน 

ขอ 2. ข าพ เจ ายอมรับ รู และยิ น ยอมด วย ในกรณี ท่ี  ก ารไฟ ฟ าฝ ายผลิ ตแห งป ระ เทศ ไทย  และ 
…………………………………………………… มีการแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อขายไฟฟาในภายหลังและขาพเจายังคงผูกพันตน
ในการค้ําประกันเชนเดิม 

ขอ 3. ในกรณีท่ี การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ไดยินยอมใหผัดหรือผอนเวลาหรือผอนผันการปฏิบัติตาม
เง่ือนไขในสัญญาซื้อขายไฟฟาใหแก …………………………………………………… ใหถือวาขาพเจายอมรับรูและยินยอมดวยทุก
ประการ 

ขอ 4. ห นั งสื อ ค้ํ า ป ร ะ กั น ฉ บั บ น้ี ให มี ผ ล บั งคั บ ตั้ ง แ ต วั น ล งน าม สั ญ ญ าซื้ อ ข าย ไฟ ฟ า จ น ถึ ง
วันท่ี…………………………………………………… พนจากภาระผูกพันท่ีมีตอการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยตามเง่ือนไข
สัญญาซื้อขายไฟฟา และขาพเจาจะไมเพิกถอนการค้ําประกันไมวากรณีใดๆ ในระหวางเวลาท่ีหนังสือค้ําประกันฉบับน้ี
ยังคงมีผลบังคับ   

เพ่ือเปนหลักฐาน ขาพเจาธนาคาร……………………………………………………………โดยผูมรีายนามขางทายน้ี เปนผูมี
อํานาจลงนามทํานิติกรรม ซึ่งมีผลผูกพันธนาคาร ไดลงลายมือช่ือและประทับตราธนาคารใหไวเปนสําคัญตอหนาพยาน  

 ลงช่ือ  …………………..…..............……………  ผูค้ําประกัน 

(…………………..…..............……………) 

ตําแหนง  …………………..…............. 

ลงช่ือ  …………………..…..............……………  พยาน                         ลงช่ือ  …………………..…..............……………  พยาน 

        (…………………..…..............……………)                                         (…………………..…..............……………) 
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คําอธิบายแบบหนังสือค้ําประกันการปฏิบัติตามสัญญาซ้ือขายไฟฟากอนวันจายไฟฟาเขาระบบเชิง
พาณิชย 

 
หนังสือคํ้าประกันการปฏิบัติตามสัญญาซ้ือขายไฟฟากอนวันจายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชย ตองมี

ขอความตามแบบฟอรมดานหนา สวนการพิมพขอความในชองท่ีระบุหมายเลขไวใหกระทําดังนี้ 

หมายเลข (1)   ชื่อบริษัท หรือหาง (ดวยคําเต็ม) 

หมายเลข (2) เลขท่ีสัญญาซ้ือขายไฟฟา 

หมายเลข (3) วัน / เดือน / พ.ศ. ท่ีลงนามสัญญา 

หมายเลข (4) จํานวนเงินหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาซ้ือขายไฟฟากอนวันจายไฟฟาเขา
ระบบเชิงพาณิชย โดยพิมพเปนตัวเลข 

หมายเลข (5) พิมพจํานวนเงินในหมายเลข (4) เปนตัวหนังสือ 
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แบบหนังสือค้ําประกันการปฏิบัติตามสัญญาซ้ือขายไฟฟาหลัง 
วันจายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชย 

เลขท่ี  ……………………. วันท่ี  ……………………….……………… 

ขาพเจาธนาคาร………………............................……………….……….  สํานักงานตั้งอยูเลขท่ี……………….....................
ถนน……...……………...................……  แขวง/ตําบล……….........……….…..………  เขต/อําเภอ ……..............................…………  
จังหวัด…………..….…………  ขอทําหนังสือสัญญาค้ําประกันใหไวตอการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ดังขอความตอไปน้ี 

ขอ 1. ตามท่ี….………...…..……….………………………ไดทําสัญญาซื้อขายไฟฟาเลขท่ี …….….……….….……… ลงวันท่ี 
……… เดือน ……………… พ.ศ. ……………  กับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ซึ่งจะตองวางหลักประกันการปฏิบัติ
ตามสัญญาซื้อขายไฟฟากอนวันจายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชยตอการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย เปนจํานวนเงิน 
………......….………….......……… บาท (…………………………………………………………) น้ัน 

ขาพเจายอมผูกพันตนโดยไมมีเง่ือนไขท่ีจะค้ําประกันชนิดเพิกถอนไมไดเชนเดียวกับลูกหน้ีช้ันตน 
ในการชําระเงินใหตามสิทธิเรียกรองของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย เปนจํานวนเงินไมเกิน ……..…………….….…… 
บาท (……………………………………………) กลาวคือ หาก…………………………………………………ไมปฏิบัติตามเง่ือนไขในสัญญา
ซื้อขายไฟฟาท่ีทําไวกับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ปฏิบัติผิดเง่ือนไขขอหน่ึงขอใดของสัญญาดังกลาว ซึ่งการ
ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย มีสิทธิริบหรือบังคับเอาจากหลักประกันหรือเรียกคาปรับและหรือคาเสียหายใดๆ จาก 
…………………………………………………… ไดแลว ขาพเจาจะไมอางสิทธิใดๆ เพ่ือโตแยง และจะยอมชําระเงินแทนใหทันที 
โดยมิตองเรียกรองให …………………………………………………… ชําระกอน 

ขอ 2. ข า พ เจ า ย อ ม รั บ รู แ ล ะ ยิ น ย อ ม ด ว ย ใน ก รณี ท่ี  ก า ร ไฟ ฟ า ฝ า ย ผ ลิ ต แ ห งป ร ะ เท ศ ไท ย 
และ…………………………………………………… มีการแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อขายไฟฟาในภายหลังและขาพเจายังคง
ผูกพันตนในการค้ําประกันเชนเดิม 

ขอ 3. ในกรณีท่ี การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ไดยินยอมใหผัดหรือผอนเวลาหรือผอนผันการปฏิบัติตาม
เง่ือนไขในสัญญาซื้อขายไฟฟาใหแก …………………………………………………… ใหถือวาขาพเจายอมรับรูและยินยอมดวยทุก
ประการ 

ข อ  4. ห นั ง สื อ ค้ํ า ป ร ะ กั น ฉ บั บ น้ี ใ ห มี ผ ล บั ง คั บ ตั้ ง แ ต วั น เ ริ่ ม ต น ซื้ อ ข า ย ไ ฟ ฟ า จ น ถึ ง
วันท่ี………………………………………… พนจากภาระผูกพันท่ีมีตอการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยตามเง่ือนไขสัญญาซื้อ
ขายไฟฟา และขาพเจาจะไมเพิกถอนการค้ําประกันไมวากรณีใดๆ ในระหวางเวลาท่ีหนังสือค้ําประกันฉบับน้ียังคงมีผล
บังคับ 

เพ่ือเปนหลักฐาน ขาพเจาธนาคาร……………………………………………………………โดยผูมรีายนามขางทายน้ี เปนผูมี
อํานาจลงนามทํานิติกรรม ซึ่งมีผลผูกพันธนาคาร ไดลงลายมือช่ือและประทับตราธนาคารใหไวเปนสําคัญตอหนาพยาน  

  
ลงช่ือ  …………………..…..............……………  ผูค้ําประกัน 

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

ลงช่ือ  …………………..…..............……………  พยาน                         ลงช่ือ  …………………..…..............……………  พยาน 
        (…………………..…..............……………)                                         (…………………..…..............……………) 
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คําอธิบายแบบหนังสือค้ําประกันการปฏิบัติตามสัญญาซ้ือขายไฟฟาหลังวันจายไฟฟาเขาระบบเชิง
พาณิชย 
 

หนังสือคํ้าประกันการปฏิบัติตามสัญญาซ้ือขายไฟฟาหลังวันจายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชยตองมี
ขอความตามแบบฟอรมดานหนา สวนการพิมพขอความในชองท่ีระบุหมายเลขไวใหกระทําดังนี้ 

หมายเลข (1)   ชื่อบริษัท หรือหาง (ดวยคําเต็ม) 

หมายเลข (2) เลขท่ีสัญญาซ้ือขายไฟฟา 

หมายเลข (3) วัน / เดือน / พ.ศ. ท่ีลงนามสัญญา 

หมายเลข (4) จํานวนเงินหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาซ้ือขายไฟฟาหลังวันจายไฟฟาเขา
ระบบเชิงพาณิชย  โดยพิมพเปนตัวเลข 

หมายเลข (5) พิมพจํานวนเงินในหมายเลข (4) เปนตัวหนังสือ 
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