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ข้อกําหนดเกี่ยวกับการใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้า (Service Code)
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ฉบับ กรกฎาคม พ.ศ. 2560
ด้วยพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 81 กําหนดให้ผู้รับใบอนุญาต
ที่ มี ร ะบบโครงข่ า ยพลั งงานต้ อ งยิ น ยอมให้ ผู้ รับ ใบอนุ ญ าตหรือ ผู้ ป ระกอบกิ จ การพลั งงานรายอื่ น ใช้ ห รื อ
เชื่อมต่อระบบโครงข่ายพลังงานของตน ทั้งนี้ ตามข้อกําหนดที่ผู้รับใบอนุญ าตที่มีระบบโครงข่ายพลังงาน
ประกาศกําหนด
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ผู้รับใบอนุญาตที่มีระบบโครงข่ายไฟฟ้าและศูนย์ควบคุม
ระบบไฟฟ้ า จึงเห็ น สมควรให้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง ข้ อ กํ าหนดเกี่ ย วกั บ การใช้ บ ริการระบบโครงข่ ายไฟฟ้ าของ
กฟผ. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกําหนดรูปแบบและเงื่อนไขในการให้บริการ ตลอดจนคุณสมบัติของผู้รับบริการ
จากระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ. เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการบริการด้วยความเรียบร้อยและเป็นธรรม ตาม
บทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว
ทั้งนี้ผู้รับบริการจากระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ. จะต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดเกี่ยวกับการใช้
บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ. ตั้งแต่วันที่ออกประกาศข้อกําหนดฉบับนี้ เป็นต้นไป และให้ยกเลิก
บรรดา ระเบียบ ข้อกําหนด คําสั่งอื่นใด ในข้อกําหนดเกี่ยวกับการใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ. ใน
ส่วนที่กําหนดไว้แล้ว หรือ ขัดแย้งกับข้อกําหนดนี้ ให้ใช้ข้อกําหนดนี้แทน
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ค่าบริการ ค่าใช้จ่ายและเงื่อนไขในการชาระเงิน
หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับบริการ
การปรับปรุงแก้ไขข้อกาหนดเกี่ยวกับการใช้บริการระบบระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้า
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กำรไฟฟ้ำ
ผู้รับบริกำร

ผู้ผลิตไฟฟ้ำรำยใหญ่ (Independent
Power Producer : IPP)
ผู้ผลิตไฟฟ้ำรำยเล็ก (Small Power
Producer : SPP)

ผู้ผลิตไฟฟ้ำรำยเล็ก ประเภท Firm (SPP
Firm)

ผู้ผลิตไฟฟ้ำรำยเล็ก ประเภท Non-Firm
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จุดเชื่อมต่อ

ระบบส่งไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
หรือระบบจาหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) หรือ
ระบบจาหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)
ผู้ได้รับใบอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ้าตามพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค (กฟภ.) และ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)
ผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก และผู้ผลิตไฟฟ้านอก
สัญญา ที่มีความประสงค์จะใช้บริการจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.) ตามข้อกาหนดเกี่ยวกับการใช้บริการระบบ
โครงข่ายไฟฟ้า
ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนที่ผลิตไฟฟ้าเข้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยปริมาณมากกว่า 90 เมกะ
วัตต์
ผู้ผลิตไฟฟ้าทั้งภาคเอกชน รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ ที่มีลักษณะ
กระบวนการผลิตไฟฟ้าตามระเบียบการรับซื้อไฟฟ้า ที่จาหน่าย
ไฟฟ้าให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีปริมาณพลังไฟฟ้า
ตามสัญญามากกว่า 10 เมกะวัตต์ แต่ไม่เกิน 90 เมกะวัตต์ ทั้ง
ประเภทสัญญา Firm และประเภทสัญญา Non-Firm
ผู้ผลิตไฟฟ้าทั้งภาคเอกชน รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ ที่มีลักษณะ
กระบวนการผลิตไฟฟ้าตามระเบียบการรับซื้อไฟฟ้า ที่จาหน่าย
ไฟฟ้าให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีปริมาณพลังไฟฟ้า
ตามสัญญามากกว่า 10 เมกะวัตต์ แต่ไม่เกิน 90 เมกะวัตต์ ที่
ได้รับค่าไฟฟ้าในส่วน Capacity Payment ด้วย
ผู้ผลิตไฟฟ้าทั้งภาคเอกชน รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ ที่มีลักษณะ
กระบวนการผลิตไฟฟ้าตามระเบียบการรับซื้อไฟฟ้า ที่จาหน่าย
ไฟฟ้าให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีปริมาณพลังไฟฟ้า
ตามสัญญามากกว่า 10 เมกะวัตต์ แต่ไม่เกิน 90 เมกะวัตต์ ที่
ไม่ได้รับค่าไฟฟ้าในส่วน Capacity Payment
ผู้ผลิตไฟฟ้าทั้งภาคเอกชน รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือประชาชน
ทั่วไปที่มีเครื่องกาเนิดไฟฟ้าของตนเองและผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เอง
หรือขายให้ประชาชน โดยไม่ขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้า แต่ขอ
เชื่อมต่อเข้ากับระบบของการไฟฟ้าและได้รับอนุญาตให้เชื่อมต่อ
แล้ว ตามข้อกาหนดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้าของการ
ไฟฟ้า
ตาแหน่งที่อุปกรณ์ของผู้เชื่อมต่อ เชื่อมต่อเข้ากับระบบโครงข่าย
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นิยำมคำศัพท์
โรงไฟฟ้ำระบบ Cogeneration
ระบบไฟฟ้ำ
ใบอนุญำต
ระบบผลิตไฟฟ้ำ
สัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำ
กำรเชื่อมต่อ

ไฟฟ้า
โรงไฟฟ้าที่มีการผลิตทั้งพลังงานไฟฟ้าและพลังงานความร้อนที่
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ (Useful Heat Energy) ด้วย
กระบวนการผลิตเดียวกันของโรงไฟฟ้าหนึ่ง
ระบบผลิตไฟฟ้า และระบบโครงข่ายไฟฟ้า ที่อยู่ภายใต้
ปฏิบัติการ และควบคุมของผู้รับใบอนุญาต
ใบอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ้าตามพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
โรงไฟฟ้าชนิดต่าง ๆที่ได้รับใบอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ้า
ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
และจ่ายพลังไฟฟ้าเข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้า
สัญญาเพื่อซื้อขายไฟฟ้าระหว่างผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่และ กฟผ.
หรือสัญญาเพื่อซื้อขายไฟฟ้าระหว่างผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กและ
กฟผ.
การเชื่อมต่ออุปกรณ์ของผู้เชื่อมต่อเข้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้า
ณ จุดเชื่อมต่อ
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1.

บทนำ
ด้วยพระราชบั ญ ญั ติการประกอบกิจการพลั งงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 81 กาหนดให้ ผู้ รับ
ใบอนุ ญ าตที่มี ร ะบบโครงข่ายไฟฟ้ าต้อ งยิน ยอมให้ ผู้ รับ ใบอนุ ญ าต รายอื่น ใช้ หรือเชื่ อมต่ อระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าของตน ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
(กฟผ.) จึ งได้ จั ด ท าข้ อ ก าหนด 3 ฉบั บ อั น ประกอบด้ ว ย ข้ อ ก าหนดเกี่ ย วกั บ การเชื่ อ มต่ อ ระบบ
โครงข่ายไฟฟ้า ข้อกาหนดเกี่ยวกับการใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้า และข้อกาหนดเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติการโครงข่ายไฟฟ้า

2.

วัตถุประสงค์
ข้อกาหนดเกี่ยวกับการใช้บริการระบบระบบโครงข่ายไฟฟ้า ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกาหนด
รูปแบบและเงื่อนไขในการให้บริการ ตลอดจนคุณสมบัติของผู้รับบริการจากระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ
กฟผ. เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการบริการด้วยความเรียบร้อยและเป็นธรรม

3.

ลักษณะกำรให้บริกำรและคุณสมบัติของผู้รับบริกำร
ลักษณะการให้บริการของ กฟผ. มี 2 ประเภท ดังนี้
(1) การให้บริการเสริมความมั่นคงในระบบไฟฟ้า
(2) การให้บริการไฟฟ้าสารอง
โดยคุณสมบัติของผู้รับบริการจาก กฟผ. ในแต่ละประเภทมีดังต่อไปนี้
3.1 กำรให้บริกำรเสริมควำมมั่นคงในระบบไฟฟ้ำ ผู้รับบริการจะต้องเป็นผู้ผลิตไฟฟ้านอกสัญญา ที่มี
เครื่องกาเนิ ดไฟฟ้ากาลังผลิตสู งกว่า 20 MW เพื่อใช้เอง หรือมีกาลังการผลิตรวมกันสู งกว่า 6
MW เพื่อขายให้ประชาชน ซึ่งเครื่องกาเนิดไฟฟ้านั้นเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ.
โดยตรง และมีความต้องการไฟฟ้าจาก กฟผ. เพื่อให้การจ่ายไฟฟ้าจากเครื่องกาเนิดไฟฟ้าดังกล่าว
มีความมั่นคง
ผู้รับบริการที่มีคุณสมบัติตามข้อ 3.1 จะต้องซื้อไฟฟ้าเสริมความมั่นคงในระบบไฟฟ้า
จาก กฟผ. ไม่ต่ากว่าหนึ่งในสามของกาลังผลิตติดตั้งของโรงไฟฟ้าที่เชื่อมต่อกับระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าของ กฟผ. หากผู้รับบริการประสงค์จะเชื่อมต่อโรงไฟฟ้าอื่นเพิ่มเติม ผู้รับบริการจะต้องแจ้ง
กฟผ. เพื่อซื้อบริการเสริมความมั่นคงในระบบไฟฟ้าเพิ่มไม่ต่ากว่าหนึ่งในสามของกาลังผลิตติดตั้ง
ของโรงไฟฟ้าที่มาเชื่อมต่อเพิ่มเติม
3.2 กำรให้บริกำรเสริมควำมมั่นคงในระบบไฟฟ้ำและไฟฟ้ำสำรอง ผู้รับบริการจะต้องมีคุณสมบัติ
เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าที่ขายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า และมีกาลังผลิต เพื่อจาหน่าย
ให้แก่ลูกค้าอื่นนอกจาก กฟผ. หรือใช้กาลังผลิตส่วนนั้นเอง ซึ่งเครื่องกาเนิดไฟฟ้านั้นเชื่อมต่อกับ
ระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ. โดยตรง ทั้งนี้รวมถึง
3.2.1 ผู้ที่มีเครื่องกาเนิดไฟฟ้าของตนเองผลิตไฟฟ้าร่วมกับพลังงานความร้อน (โรงไฟฟ้า
ระบบ Cogeneration) ซึ่งเครื่องกาเนิดไฟฟ้านั้นเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า
ของ กฟผ. โดยตรง มีความต้องการไฟฟ้าจาก กฟผ. เพื่อ ให้การจ่ายไฟฟ้าจากกาลัง
ผลิ ตส่ วนที่จ าหน่ายให้ แก่ลู กค้าอื่นนอกจาก กฟผ. มีความมั่นคง และต้องการใช้
3

ไฟฟ้าสารองไว้ใช้ในการบารุงรักษาเครื่องกาเนิดไฟฟ้าตามแผนงานที่ได้แจ้ง กฟผ. ไว้
หรือกรณีที่มีเหตุขัดข้องในการผลิตไฟฟ้า หรือต้องการหยุดเพื่อซ่อม
3.2.2 ผู้ที่มีเครื่องกาเนิดไฟฟ้าของตนเอง ซึ่งเครื่องกาเนิดไฟฟ้านั้นเชื่อมต่อกับระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ. โดยตรง มีความต้องการไฟฟ้าจาก กฟผ. เพื่อให้การจ่าย
ไฟฟ้าจากกาลังผลิตส่วนที่จาหน่ายให้แก่ลูกค้าอื่นนอกจาก กฟผ. มีความมั่นคง และ
ต้องการใช้ไฟฟ้าสารองไว้ใช้ในการบารุงรักษาเครื่องกาเนิดไฟฟ้าตามแผนงานที่ได้
แจ้ง กฟผ. ไว้ หรือกรณีที่มีเหตุขัดข้องในการผลิตไฟฟ้า หรือต้องการหยุดเพื่อซ่อม
ผู้รับบริการที่มีคุณสมบัติตามข้อ 3.2 จะต้องซื้อไฟฟ้าเสริมความมั่นคงในระบบไฟฟ้าและ
ไฟฟ้าสารอง จาก กฟผ. ไม่ต่ากว่าหนึ่งในสามของผลต่างระหว่างกาลังผลิตติดตั้งของโรงไฟฟ้ากับ
ปริมาณพลังไฟฟ้าที่ขายเข้าระบบโครงข่ายไฟฟ้า ของ กฟผ. หากผู้รับบริการประสงค์จะเชื่อมต่อ
โรงไฟฟ้าอื่นเพิ่มเติมผ่านโรงไฟฟ้าที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. ผู้รับบริการจะต้องแจ้ง กฟผ.
เพื่อซื้อไฟฟ้าเสริมความมั่นคงในระบบไฟฟ้าและไฟฟ้าสารองเพิ่มไม่ต่ากว่าหนึ่งในสามของกาลัง
ผลิตติดตั้งของโรงไฟฟ้าที่มาเชื่อมต่อเพิ่มเติม
3.3 กำรให้บริกำรไฟฟ้ำสำรอง ผู้รับบริการจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
เป็นผู้ที่มีเครื่องกาเนิดไฟฟ้า ซึ่งเครื่องกาเนิดไฟฟ้านั้นเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า
ของ กฟผ. โดยตรง ผลิตไฟฟ้าเพื่อขายให้แก่ กฟผ. ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า โดยไม่ได้จาหน่าย
ไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าอื่น และมีความต้องการไฟฟ้าจาก กฟผ. เพื่อสารองไว้ใช้ในการบารุงรักษาเครื่อง
กาเนิ ด ไฟฟ้ าตามแผนงานที่ ได้ แจ้ ง กฟผ. ไว้ หรือ กรณี ที่ มี เหตุ ขัด ข้ องในการผลิ ต ไฟฟ้ า หรือ
ต้อ งการหยุ ด เพื่ อ ซ่อ ม ซึ่ งเครื่ อ งก าเนิ ด ไฟฟ้ านั้ น เชื่ อมต่ อกั บ ระบบโครงข่ ายไฟฟ้ าของ กฟผ.
โดยตรง
นอกจากนี้ หากผู้รับบริการประสงค์จะเชื่อมต่อโรงไฟฟ้าอื่นผ่านโรงไฟฟ้าที่มีสัญญาซื้อ
ขายไฟฟ้ากับ กฟผ. ผู้รับบริการจะต้องแจ้ง กฟผ. เพื่อซื้อไฟฟ้าสารองเพิ่มไม่ต่ากว่าหนึ่งในสาม
ของกาลังผลิตติดตั้งของโรงไฟฟ้าที่มาเชื่อมต่อเพิ่มเติม

4. เอกสำรในกำรขอใช้บริกำรระบบโครงข่ำยไฟฟ้ำของ กฟผ.
ในการขอใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ. ให้ผู้รับบริการยื่นเอกสารให้ กฟผ. เพื่อใช้
ประเมินความเป็นไปได้ของการให้บริการและการวิเคราะห์ผลกระทบต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ
กฟผ. โดยเอกสารมีรายละเอียดดังนี้
4.1

คำร้องขอใช้บริกำรระบบโครงข่ำยไฟฟ้ำของ กฟผ.
ผู้ รั บ บริ ก ารจะต้ อ งกรอกค าร้ อ งตามเอกสารแนบ ข.1, ข.2 หรื อ ข.3 ตามลั ก ษณะการ
ให้บริการและคุณสมบัติของผู้รับบริการ
4.2

สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนและสำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้มีอำนำจลงนำม
ในกรณีที่มอบอานาจจะต้องแนบหนังสือมอบอานาจพร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
และสาเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจด้วย
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4.3

หนังสือรับรองของสำนักงำน ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท หลักฐำนกำรจดทะเบียน นิติบุคคล
และ หนังสือบริคณห์สนธิของนิติบุคคล
โดยมีอายุไม่เกิน 6 เดือน นับจากวันที่ออกหนังสือรับรองดังกล่าว
ทั้งนี้ ให้ ผู้รั บ บริการหรือผู้ รับมอบอานาจเป็ นผู้ รับรองความถูกต้องของเอกสารที่ใช้ยื่น ต่อ
กฟผ. ผู้รับบริการที่ประสงค์จะใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้า ของ กฟผ. สามารถติดต่อขอเอกสาร
จาก กฟผ. ตามที่อยู่ในเอกสารนี้

5.

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรใช้บริกำรระบบโครงข่ำยไฟฟ้ำของ กฟผ.
ผู้รับบริการต้องปฏิบัติตามข้อกาหนดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า ข้อกาหนด
เกี่ยวกับการปฏิบัติการโครงข่ายระบบไฟฟ้า รวมทั้งข้อตกลงและ/หรือสัญญาอื่นๆ

6.

ค่ำบริกำร ค่ำใช้จ่ำยและเงื่อนไขในกำรชำระเงิน
กฟผ. จะคิด ค่า บริ การในการให้ บ ริก ารตามประเภทของบริการ ตามรายละเอีย ดสั ญ ญา
บริการแต่ละประเภท
ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายเพื่อการขยายเขต หรือปรับปรุงระบบโครงข่ายไฟฟ้าหรือเหตุอื่นๆ เพื่อ
รองรับการให้บริการ ผู้รับบริการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดซึ่งผู้รับบริการจะต้อง
ชาระเงินภายใน 30 วัน หลังการได้รับแจ้งจาก กฟผ.
หลังจากมีการให้บริการแก่ผู้รับบริการแล้ว หากมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบโครงข่าย
ไฟฟ้า ผู้ประสงค์ทาการเปลี่ยนแปลงจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
ในกรณีที่ผู้รับบริการผิดนัดไม่ชาระหนี้ภายในกาหนดระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น ผู้รับบริการ
ยอมให้ กฟผ. คิดเบี้ยปรับจากจานวนเงินที่ ค้างชาระเป็นรายวันในอัตราเท่ากับอัตราดอกเบี้ยขั้นต่า
ของเงินกู้เบิกเกินบัญชี ซึ่งประกาศโดยธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) บวกด้วยสอง [Minimum
Overdraft Rate (MOR) +2] นับตั้งแต่วันที่ผิดนัดจนกว่าจะชาระเงินแล้วเสร็จอีกส่วนหนึ่งด้วย

7.

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของผู้รับบริกำร
ระบบไฟฟ้ าและอุป กรณ์ ในระบบไฟฟ้ ายกเว้น มาตรวัดไฟฟ้ า ที่ อยู่ ในเขตรับ ผิ ดชอบของ
ผู้รับบริการเป็นทรัพย์สินของผู้รับบริการ รวมถึงการหน้าที่ในการดูแล รักษา ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องเป็น ภาระของผู้รับบริการ เว้นแต่จะมีการตกลงเป็นอย่างอื่น ซึ่งผู้รับบริการจะต้องติดตั้ง
อุปกรณ์ป้องกัน ตามข้อกาหนดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ. หลังจากเชื่อมต่อ
กับระบบโครงข่ายไฟฟ้า ของ กฟผ. แล้วผู้รับบริการจะต้องบารุงรักษาอุปกรณ์ป้องกัน หากมีความ
เสี ย หายเกิ ด ขึ้ น อั น เนื่ อ งมาจากความบกพร่ อ งทางด้ า นอุ ป กรณ์ ร ะบบไฟฟ้ า หรื อ สาเหตุ อื่ น ๆ ที่
ผู้รับบริการต้องรับผิดชอบ ผู้ รับบริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายดังกล่าวและความ
เสียหายต่อเนื่องทั้งหมด
ในกรณีที่ผู้รับบริการได้เชื่อมต่อโรงไฟฟ้าอื่นเพิ่มเติมกับระบบไฟฟ้าของผู้รับบริการ เป็นเหตุ
ให้ผู้รับบริการต้องซื้อบริการเสริมความมั่นคงในระบบไฟฟ้าเพิ่ม หรือต้องซื้อไฟฟ้าเสริมความมั่นคงใน
ระบบไฟฟ้าและไฟฟ้าสารองเพิ่ม หรือต้องซื้อไฟฟ้าสารองเพิ่ม (แล้วแต่กรณี) แต่ไม่ได้แจ้ง ต่อ กฟผ.
และ/หรือในกรณีที่ผู้รับบริการไม่ได้ทาสัญญาซื้อบริการเสริมความมั่นคงในระบบไฟฟ้า หรือต้องซื้อ
ไฟฟ้าเสริมความมั่นคงในระบบไฟฟ้าและไฟฟ้าสารอง หรือต้องซื้อไฟฟ้าสารอง (แล้วแต่กรณี) ได้ครบ
5

ปริมาณตามที่ข้อกาหนดนี้กาหนดไว้แล้ว ผู้รับบริการจะต้องชาระค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มย้อนหลังนับจากวัน
กึ่งกลางระหว่างวันที่ผู้รับบริการทาสัญญากับ กฟผ. (เฉพาะการทาสัญญาเรื่องที่เกี่ยวกับปริมาณพลั ง
ไฟฟ้า) กับวันที่พบว่าผู้รับบริการไม่ได้ทาสัญญาครบปริมาณตามข่อกาหนด โดยผู้รับบริการจะต้องชาระ
ค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มดังกล่าวจนกว่าจะดาเนินการแก้ไขสัญญาให้ ปริมาณพลังไฟฟ้าเป็นไปตามข้อกาหนด
นอกจากค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มดังกล่าว ผู้รับบริการยอมให้ กฟผ. คิดเบี้ยปรับจากจานวนเงินที่ค้างชาระเป็น
รายวันในอัตราเท่ากับอัตราดอกเบี้ยขั้นต่าของเงินกู้เบิกเกินบัญชี ซึ่งประกาศโดยธนาคารกรุงไทย จากัด
(มหาชน) บวกด้วยสอง [Minimum Overdraft Rate (MOR) +2] นับตั้งแต่วันผิดนัด จนกว่าจะชาระเงิน
แล้วเสร็จ

8.

กำรปรับปรุงแก้ไขข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรใช้บริกำรระบบระบบโครงข่ำยไฟฟ้ำ
ของกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
กฟผ. ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงข้อกาหนดเกี่ยวกับการใช้บริการระบบระบบโครงข่าย
ไฟฟ้า เพื่อให้สอดคล้องกับประเภทของบริการที่อาจเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพระบบโครงข่ายไฟฟ้า
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เอกสำรแนบ ข.1
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

เลขที่รับ.................................................
วันที่รับ..................................................

คำร้องขอใช้บริกำรเสริมควำมมั่นคงในระบบไฟฟ้ำ
เขียนที…่ ……....................................
วันที่............เดือน.......................... พ.ศ...............
ข้าพเจ้า......................................................................อายุ .....................ปี สัญชาติ................................
เชื้อชาติ.................... อยู่บ้านเลขที่.......................................... ตรอก /ซอย .......................................................
ถนน .....................................................ตาบล...............................................อาเภอ.............................................
จังหวัด............................................โทรศัพท์.....................................โทรสาร.......................................................
ข้าพเจ้ายื่นคาร้องในฐานะเป็น....................................... กิจการ หรือ บริษัท.........................................
...............................................................ที่ตั้งสานักงานใหญ่.................................................................................
.................................................................................โทรศัพท์ .................................โทรสาร................................
ที่ตั้งโรงไฟฟ้า.........................................................................................................................................................
.................................................................โทรศัพท์ .....................................โทรสาร............................................
ข้าพเจ้าขอใช้บริการเสริมความมั่นคงในระบบไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ตาม
ข้อกาหนดเกี่ยวกับการใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ.
ข้าพเจ้าได้ยื่นเอกสารเพื่อประกอบการขอใช้บริการแล้ว ดังต่อไปนี้
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอานาจลงนาม
หนั งสื อรั บ รองของส านั ก งาน ทะเบี ยนหุ้ น ส่ ว นบริษั ท หลั กฐานการจดทะเบี ย น นิ ติ บุ ค คล และ
หนังสือบริคณห์สนธิของนิติบุคคล (อายุไม่เกิน 6 เดือน นับจากวันที่ออกหนังสือรับรองดังกล่าว)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความและเอกสารทั้งหมดถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ.....................................................................ผู้ยื่นคาร้อง
(................................................................)
ตาแหน่ง...............................................................
ประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
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เอกสำรแนบ ข.2
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

เลขที่รับ.................................................
วันที่รับ..................................................

คำร้องขอใช้บริกำรเสริมควำมมั่นคงในระบบไฟฟ้ำและไฟฟ้ำสำรอง
เขียนที…่ ……....................................
วันที่............เดือน.......................... พ.ศ...............
ข้าพเจ้า......................................................................อายุ .....................ปี สัญชาติ................................
เชื้อชาติ.................... อยู่บ้านเลขที่.......................................... ตรอก /ซอย .......................................................
ถนน .....................................................ตาบล...............................................อาเภอ.............................................
จังหวัด............................................โทรศัพ ท์.....................................โทรสาร.......................................................
ข้าพเจ้ายื่นคาร้องในฐานะเป็น....................................... กิจการ หรือ บริษัท.........................................
...............................................................ที่ตั้งสานักงานใหญ่.................................................................................
.................................................................................โทรศัพท์ .................................โทรสาร................................
ที่ตั้งโรงไฟฟ้า.........................................................................................................................................................
.................................................................โทรศัพท์ .....................................โทรสาร............................................
ข้าพเจ้าขอใช้บริการเสริมความมั่นคงในระบบไฟฟ้าและไฟฟ้าสารองจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย (กฟผ.) ตามข้อกาหนดเกี่ยวกับการใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ.
ข้าพเจ้าได้ยื่นเอกสารเพื่อประกอบการขอใช้บริการแล้ว ดังต่อไปนี้
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอานาจลงนาม
หนั งสื อรั บ รองของส านั ก งาน ทะเบี ยนหุ้ น ส่ ว นบริษั ท หลั กฐานการจดทะเบี ย น นิ ติ บุ ค คล และ
หนังสือบริคณห์สนธิของนิติบุคคล (อายุไม่เกิน 6 เดือน นับจากวันที่ออกหนังสือรับรองดังกล่าว)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความและเอกสารทั้งหมดถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ.....................................................................ผู้ยื่นคาร้อง
(................................................................)
ตาแหน่ง.............................................................
ประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
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เอกสำรแนบ ข.3
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

เลขที่รับ.................................................
วันที่รับ..................................................

คำร้องขอใช้บริกำรไฟฟ้ำสำรอง
เขียนที…่ ……....................................
วันที่............เดือน.......................... พ.ศ...............
ข้าพเจ้า......................................................................อายุ .....................ปี สัญชาติ................................
เชื้อชาติ.................... อยู่บ้านเลขที่.......................................... ตรอก /ซอย .......................................................
ถนน .....................................................ตาบล...............................................อาเภอ.............................................
จังหวัด............................................โทรศัพท์.....................................โทรสาร.......................................................
ข้าพเจ้ายื่นคาร้องในฐานะเป็น....................................... กิจการ หรือ บริษัท.........................................
...............................................................ที่ตั้งสานักงานใหญ่.................................................................................
.................................................................................โทรศัพท์ .................................โทรสาร................................
ที่ตั้งโรงไฟฟ้า.........................................................................................................................................................
.................................................................โทรศัพท์ .....................................โทรสาร............................................
ข้าพเจ้าขอใช้บริการไฟฟ้าสารองจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ตามข้อกาหนดเกี่ยวกับ
การใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ.
ข้าพเจ้าได้ยื่นเอกสารเพื่อประกอบการขอใช้บริการแล้ว ดังต่อไปนี้
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอานาจลงนาม
หนั งสื อรั บ รองของส านั ก งาน ทะเบี ยนหุ้ น ส่ ว นบริ ษั ท หลั กฐานการจดทะเบี ย น นิ ติ บุ ค คล และ
หนังสือบริคณห์สนธิของนิติบุคคล (อายุไม่เกิน 6 เดือน นับจากวันที่ออกหนังสือรับรองดังกล่าว)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความและเอกสารทั้งหมดถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ.....................................................................ผู้ยื่นคาร้อง
(................................................................)
ตาแหน่ง..............................................................
ประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
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เอกสำรแนบ ข.4
สัญญำบริกำรเสริมควำมมั่นคงในระบบไฟฟ้ำ
ระหว่ำง
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย กับ _____________________
สัญญาฉบับนี้ทาขึ้น ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สานักงานเลขที่ 53 หมู่ 2 ถนนจรัญ
สนิทวงศ์ ตาบลบางกรวย อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่_____เดือน____________________
พ.ศ.____________ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดย ___________________________
ตาแหน่ง ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “กฟผ.” ฝ่ายหนึ่ง กับ
บริษัท ____________________________ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ _______________________
_________________มีสานัก งานใหญ่ อยู่เลขที่ __________________ ถนน ________________ แขวง
(ตาบล) _________________ เขต (อาเภอ) ___________________ จังหวัด _____________________
โดย_________________________ ตาแหน่ง ____________________________ ผู้มีอานาจลงนามผูกพัน
นิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของ__________________________________________________
ลงวันที่_______________________ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับบริการ” อีกฝ่ายหนึ่ง
คู่สัญญาตกลงทาสัญญากัน โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติผู้รับบริกำรเสริมควำมมั่นคงในระบบไฟฟ้ำ
ผู้รับบริการจะต้องเป็นผู้ผลิตไฟฟ้านอกสัญญา ที่มีเครื่องกาเนิดไฟฟ้ากาลังผลิตสูงกว่า 20 MW เพื่อใช้
เอง หรือมีกาลังการผลิตรวมกันสูง กว่า 6 MW เพื่อขายให้ ประชาชน ซึ่งเครื่องกาเนิดไฟฟ้านั้นเชื่อมต่อกับ
ระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ. โดยตรง และมีความต้องการไฟฟ้าจาก กฟผ. เพื่อให้การจ่ายไฟฟ้าจากเครื่อง
กาเนิดไฟฟ้าดังกล่าวมีความมั่นคง

2. กำรรับบริกำรเสริมควำมมั่นคงในระบบไฟฟ้ำ
2.1 ผู้รับบริการ ตกลงรับบริการเสริมความมั่นคงในระบบไฟฟ้า โดยมีปริมาณพลังไฟฟ้า _________
_______________ (____________________) กิโลวัตต์ ซึ่งต้องไม่ต่ากว่าหนึ่งในสามของกาลังผลิตติดตั้งของ
โรงไฟฟ้าของผู้รับบริการ ขนาด __________ กิโลวัตต์ โดยต่อไปนี้ในสัญญาเรียกว่า พลังไฟฟ้าตามสัญญา ที่
ระดับแรงดัน ไฟฟ้า ____________ (_________________) กิโลโวลต์ ณ จุดซื้อขายไฟฟ้าที่__________
_____________________________________________
2.2 หากผู้ รั บบริ การ ประสงค์ ล ดปริม าณพลั งไฟฟ้ า เพื่ อ เสริม ความมั่ น คงในระบบไฟฟ้ าจาก
ปริมาณพลังไฟฟ้าตามสัญญา ผู้รับบริการจะต้องทาสัญญาที่ปริมาณพลังไฟฟ้าก่อนที่จะขอปรับลดมาแล้วไม่
น้อยกว่า 1 (หนึ่ง) ปี ทั้งนี้ค่าปริมาณพลังไฟฟ้าตามสัญญาที่ปรับลดแล้วต้องไม่ต่ากว่าหนึ่งในสามของกาลังผลิต
ติดตั้งของโรงไฟฟ้า
2.3 ในกรณีผู้รับบริการประสงค์จะเชื่อมต่อโรงไฟฟ้าอื่นเพิ่มเติม ผู้ รับบริการจะต้องซื้อไฟฟ้าเสริม
ความมั่นคงในระบบไฟฟ้าเพิ่มไม่ต่ากว่าหนึ่งในสามของกาลังผลิตติดตั้งของโรงไฟฟ้าที่มาเชื่อมต่อเพิ่มเติม
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3. อำยุของสัญญำ
คู่สัญญาตกลงกันให้สัญญานี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ ______________________ เป็นต้นไป โดยมีผลใช้
บังคับต่อเนื่องจนกว่าการเชื่อมต่อระหว่างผู้รับบริการและ กฟผ. จะสิ้นสุดลง

4. ข้อกำหนดกำรใช้ไฟฟ้ำเพื่อเสริมควำมมั่นคงในระบบไฟฟ้ำ
4.1 เพื่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้า ผู้รับบริการ จะต้องตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าตามระยะเวลาที่
ก าห น ด แ ล ะ ก ฟ ผ . มี สิ ท ธิ ข อ ให้ ผู้ รั บ บ ริ การ แ ก้ ไข ป รั บ ป รุ งอุ ป ก ร ณ์ ก า ร จ่ า ย ไฟ ฟ้ าข อ ง
ผู้รับบริการ ที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าของ กฟผ. ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับบริการ ได้ตามความจาเป็น
4.2 คู่สัญญาแต่ละฝ่ายต้องแจ้งเป็นหนังสือให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในระบบไฟฟ้าของตน อันจะมีผลกระทบต่อระบบอุปกรณ์ป้องกันระบบไฟฟ้าของ
คู่สัญญา

5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับอัตรำค่ำบริกำรเสริมควำมมั่นคงในระบบไฟฟ้ำ
อัตราค่าบริการเสริมความมั่นคงในระบบไฟฟ้า ให้ คิดตามอัตราค่าบริการตามเอกสารแนบท้ายสัญญา
หมายเลข 1

6. กำรเรียกเก็บเงินและกำรชำระเงิน
6.1 กฟผ. จะส่งใบเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าให้ ผู้รับบริการ เดือนละ 1 (หนึ่ง) ครั้ง และ ผู้รับบริการ
ต้องชาระเงินค่าไฟฟ้าและค่าภาษีมูลค่าเพิ่มให้ กฟผ. ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ผู้รับบริการได้รับใบ
เรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าจาก กฟผ.
6.2 กฟผ. จะส่งใบเรียกเก็บเงินนอกเหนือจากเงินค่าไฟฟ้าประจาเดือนตามข้อ 6.1 ให้ผู้รับบริการ
และผู้รับบริการต้องชาระเงินให้แก่ กฟผ. ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ได้รับใบเรียกเก็บเงินนั้น
6.3 ในกรณีที่ผู้รับบริการมีข้อโต้แย้งกับ กฟผ. เกี่ยวกับใบเรียกเก็บเงินตามข้อ 6.1 หรือข้อ 6.2
ทาให้การชาระเงินสามารถกระทาได้แต่เพียงบางส่วน ก็ให้ ผู้รับบริการชาระเงินตามส่วนที่ไม่มีข้อโต้แย้งก่อน
ภายในกาหนดเวลาตามข้อ 6.1 หรือข้อ 6.2 และหากภายหลั งพบว่าเหตุแห่ งการโต้แย้งนั้น มิได้เกิดจาก
ความผิดของ กฟผ. ผู้รับบริการจะยกเอาเป็นข้อโต้แย้งเพื่อให้พ้นจากการเป็นผู้ผิดนัดชาระหนี้หาได้ไม่
6.4 ในกรณีทผี่ ู้รับบริการผิดนัดไม่ชาระหนี้ภายในกาหนดระยะเวลาดังกล่าวในข้อ 6.1 หรือข้อ 6.2
แล้ วแต่กรณี ผู้ รับบริการยอมให้ กฟผ. คิดเบี้ ยปรับจากจานวนเงินที่ค้างช าระเป็นรายวันในอัตราเท่ากับ อัตรา
ดอกเบี้ ย ขั้ น ต่ าของเงิ น กู้ เบิ ก เกิ น บั ญ ชี ซึ่ ง ประกาศโดยธนาคารกรุ ง ไทย จ ากั ด (มหาชน) บวกด้ วยสอง
[Minimum Overdraft Rate (MOR) +2] นับตั้งแต่วันที่ผิดนัดจนกว่าจะชาระเงินแล้วเสร็จอีกส่วนหนึ่งด้วย
6.5 หาก ผู้ รั บ บริ ก ารผิ ด นั ด ไม่ ช าระเงิ น ใด ๆ ที่ ถึ ง ก าหนดช าระให้ กฟผ . ตามสั ญ ญ า
และยังไม่มีการแก้ไขข้อผิดนัดดังกล่าวภายในระยะเวลา 15 (สิบห้า) วัน หลังจากวันที่ กฟผ. ได้ส่งหนังสือบอก
กล่ าวการผิ ดนั ดไปยั ง ผู้ รับบริ การ ให้ กฟผ. มีสิ ทธิบ อกเลิกสั ญ ญาได้ โดยการบอกกล่ าวเป็น หนังสื อไปยัง
ผู้รับบริการ
6.6 ในกรณีที่ผู้รับบริการ ทาสัญญาซื้อบริการเสริมความมั่นคงในระบบไฟฟ้าไม่ครบตามปริมาณที่
สัญญากาหนดไว้ และ/หรือผู้รับบริการได้เชื่อมต่อโรงไฟฟ้าอื่นเพิ่มเติมกับระบบไฟฟ้าของผู้รับบริการโดยไม่ได้แจ้ง
ต่อ กฟผ. เพื่อขอซื้อบริการเสริมความมั่นคงในระบบไฟฟ้าเพิ่มให้ครบปริมาณตามที่สัญญากาหนด ผู้รับบริการ
จะต้องชาระค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มย้อนหลังนับจากวันกึ่งกลางระหว่างวันที่ผู้รับบริการทาสัญญากับ กฟผ. (เฉพาะการ
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ทาสัญญาเรื่องที่เกี่ยวกับปริมาณพลังไฟฟ้า) กับวันที่พบว่าผู้รับบริการไม่ได้ทาสัญญาครบปริมาณตามสัญญา โดย
ผู้รับบริการจะต้องชาระค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มดังกล่าวจนกว่าจะดาเนินการแก้ไขสัญญาให้ปริมาณพลังไฟฟ้าเป็นไปตาม
ข้อ 2 นอกจากค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มดังกล่าว ผู้รับบริการยอมให้ กฟผ. คิดเบี้ยปรับจากจานวนเงินที่ ค้างชาระเป็น
รายวันในอัตราเท่ากับอัตราดอกเบี้ยขั้นต่าของเงินกู้เบิกเกินบัญชี ซึ่งประกาศโดยธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
บวกด้วยสอง [Minimum Overdraft Rate (MOR) +2] นับตั้งแต่วันผิดนัด จนกว่าจะชาระเงินแล้วเสร็จอีกส่ วน
หนึ่งด้วย
6.7 ใน ก รณี ที่ ก าห น ด วั น ส่ งเอ ก ส าร ห รื อ ก าห น ด วั น ช าระ เงิ น แ ล ะ /ห รื อ ก าห น ด
วันชาระหนี้ตามกาหนดในสัญญาข้อ 6 นี้ตรงกับวันหยุดทาการของคู่สัญญา ไม่ว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด หรือกาหนด
ชาระเงินตรงกับวันหยุดธนาคาร ให้เลื่อนกาหนดวันนั้น ๆ เป็นวันทาการถัดไป
6.8 ผู้รับบริการจะต้องชาระเงินตามใบเรียกเก็บเงินข้อ 6.1 และ 6.2 โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝาก
ของ กฟผ. รายละเอียดเลขที่บั ญชีเงินฝากธนาคารและหมายเลขโทรสารตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย
สัญญาหมายเลข 3 และผู้รับบริการจะจัดส่งหลักฐานการนาเงินเข้าบัญชี (Pay-in-Slip) ให้ กฟผ. ทางโทรสาร
ภายในวันเดียวกับที่นาเข้าบัญชีดังกล่าว และ กฟผ. จะส่งหลักฐานการรับเงินให้ผู้รับบริการโดยเร็ว

7. หลักประกันกำรปฏิบตั ิตำมสัญญำ
7.1 ผู้รับบริการจะต้องนาหลักประกันเป็นเช็คที่ธนาคารในประเทศรับรอง หรือเช็คที่ธนาคารใน
ประเทศเป็นผู้สั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นต่อ กฟผ. หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 15 วัน หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย
หรือ พันธบัตร กฟผ. หรือพันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้าประกันเงินต้นและดอกเบี้ยซึ่งพันธบัตรดังกล่าวเป็น
กรรมสิทธิ์ของผู้รับบริการโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยผู้รับบริการจะต้องจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้ กฟผ.
หรือหนังสือสัญญาค้าประกันของธนาคารที่ กฟผ. เชื่อถือ เป็นจานวนเงิน ___________________ บาท
(________________________________) มามอบไว้แก่ กฟผ. เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้
หลักประกันที่ผู้รับบริการนามามอบไว้แก่ กฟผ. ตามวรรคหนึ่ง กฟผ. จะคืนให้เมื่อผู้รับบริการ
พ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดตามสัญญานี้แล้ว
7.2 ในกรณี ที่ ผู้ รับบริการน าหนังสื อสั ญ ญาค้าประกันของธนาคารมาวางเป็น หลั กประกัน การ
ปฏิบัติตามสัญญา หนังสือสัญญาค้าประกันจะต้ องมีข้อความตามที่ กฟผ. กาหนด โดยระยะเวลาค้าประกัน
ของหนังสือสัญญาค้าประกันจะต้องครอบคลุมต่อเนื่องจนกว่าผู้รับบริการจะสิ้นความผูกพันและความรับผิดตาม
สัญญานี้
7.3 การกาหนดจานวนเงิน ที่จะต้องวางเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าวในข้อ
7.1 เป็นการกาหนดในอัตรากิโลวัตต์ละ 250.00 บาท (สองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) หากปรากฏในภายหลังว่าเงิน
ประกัน จ านวนที่ กาหนดดังกล่ าวในข้อ 7.1 น้อ ยกว่า 2 (สอง) เท่ า ของค่ าไฟฟ้ ารายเดือนที่ สู งสุ ดในรอบปี
ผู้รับบริการจะต้องจัดหาหลักประกันเพิ่มให้มีวงเงินประกันไม่ต่ากว่า 2 (สอง) เท่า ของค่าไฟฟ้ารายเดือนที่สูงสุด
ในรอบปีนั้น ให้ กฟผ. จนครบถ้วนถูกต้องภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับจากที่ได้รับแจ้งจาก กฟผ.

8. มำตรวัดไฟฟ้ำ
8.1 ในการซื้อขายไฟฟ้า กฟผ. จะใช้มาตรวัดไฟฟ้าชนิดวัดพลังไฟฟ้าเฉลี่ย 15 (สิบห้า) นาที (15
Minute Integrated Demand) โดยมีเครื่องบันทึกบอกปริมาณพลั งไฟฟ้ า (Power Demand) ติดต่อกันอย่าง
น้อย 32 (สามสิบสอง) วัน และเดินไปพร้อมกับมาตรวัดพลังงานไฟฟ้า (Energy Meter)
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8.2 กฟผ. จะเป็นฝ่ายจัดหา ติดตั้ง บารุงรักษามาตรวัดไฟฟ้า โดยจะทาการทดสอบเปรียบเทียบ
กับมาตรวัดไฟฟ้ามาตรฐาน (Standard Meter) อย่างน้อยปีละ 1 (หนึ่ง) ครั้ง
8.3 ผู้รับบริการมีสิทธิร้องขอให้มีการตรวจหรือทดสอบมาตรวัดไฟฟ้านอกเหนือจากเวลาที่ได้ระบุ
ไว้ในข้อ 8.2 ได้ หากผลการตรวจหรือทดสอบเปรียบเที ยบกับมาตรวัดไฟฟ้า มาตรฐาน (Standard Meter)
ปรากฏว่ามาตรวัดไฟฟ้าคลาดเคลื่อนเกินกว่าร้อยละ 2 (สอง) กฟผ. จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจหรือ
ทดสอบ แต่หากคลาดเคลื่อนไม่เกินร้อยละ 2 (สอง) ผู้รับบริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจ
หรือทดสอบ
8.4 ในการตรวจหรือทดสอบมาตรวัดไฟฟ้าดังกล่าวในข้อ 8.2 และ 8.3 กฟผ. แจ้งเป็นลายลักษณ์
อักษรให้ผู้รับบริการ ทราบวันเวลาที่จะทาการตรวจหรือทดสอบเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันนับ
จากวันที่ผู้รับบริการได้รับหนังสือ เพื่อให้ผู้รับบริการมีสิทธิจัดผู้แทนของตนไปร่วมในการตรวจหรือทดสอบนั้น
ด้วย
8.5 หากผลการทดสอบตามที่ระบุในข้อ 8.2 คลาดเคลื่อนจากมาตรวัดไฟฟ้ามาตรฐานไม่เกินร้อย
ละบวกลบสอง (+ 2 %) จะไม่มีการปรับปรุงเงินค่าไฟฟ้าที่ผู้รับบริการได้ชาระให้ กฟผ. ตามที่ กฟผ. เรียกเก็บ แต่
หากการทดสอบดังกล่ าวปรากฏผลคลาดเคลื่ อนเกินร้อยละบวกลบสอง (+ 2 %) กฟผ. และ ผู้ รับบริการจะ
ร่วมกัน คานวณปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ถูกต้องที่ กฟผ. จาหน่ายให้ ผู้รับบริการในช่วงระยะเวลาที่มาตรวัด
ไฟฟ้าทางานคลาดเคลื่อนหากไม่ทราบระยะเวลาที่มาตรวัดไฟฟ้าทางานคลาดเคลื่อน ให้ใช้ระยะเวลากึ่งหนึ่ง
ของช่วงระยะเวลาระหว่างการทดสอบครั้งนี้กับการทดสอบครั้งก่อน แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 6 (หก) เดือน และให้
นาปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่แก้ไขใหม่นี้มาใช้คานวณค่าไฟฟ้าที่ ผู้รับบริการจะต้องชาระให้แก่ กฟผ. ผลต่าง
ระหว่างค่าไฟฟ้าที่คานวณไว้เดิมกับที่คานวณใหม่นี้ ให้ ผู้รับบริการชาระเงินเพิ่มให้ กฟผ. หรือให้ กฟผ. ชาระ
เงินคืนให้ ผู้รับบริการแล้วแต่กรณี โดยวิธีบวกเข้าหรือหักออกในใบเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าในเดือนถัดไป
8.6 เมื่อใดก็ตามที่ พบว่ามาตรวัดไฟฟ้าวัดปริมาณพลั งงานไฟฟ้าคลาดเคลื่ อนอันเนื่องมาจาก
สาเหตุอื่น ๆ นอกเหนือจากการทดสอบตามข้อ 8.2 การคานวณปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ซื้อขายในช่วงที่การวัด
คลาดเคลื่อน การชาระเงินค่าไฟฟ้าให้แก่กันให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับวิธีการในข้อ 8.5

9. กำรอ่ำนมำตรวัดพลังไฟฟ้ำ และพลังงำนไฟฟ้ำ
การอ่านมาตรวัดพลังไฟฟ้า และพลังงานไฟฟ้าจะอ่านจากมาตรวัดไฟฟ้าชุดหลัก ณ เวลา 24.00 (ยี่สิบสี่
จุดศูนย์ศูนย์) น. ของวันสุดท้ายแห่งเดือนของแต่ละเดือนโดยผู้แทนของคู่สัญญาทั้ง สองฝ่ายลงนามรับรองความ
ถูกต้อง หรือใช้ข้อมูลซื้อขายพลังไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้าโดยระบบ Remote Meter Reading (RMR) ซึ่งติดตั้ง
อยู่ ณ ส่วนกลาง กฟผ. ณ เวลา 24.00 (ยี่สิบสี่จุดศูนย์ศูนย์ ) น. ของวันสุดท้ายแห่ งเดือนของแต่ละเดือนตามที่
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกัน
มาตรวัดไฟฟ้าชุดสารองจะนามาวัดปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ซื้อขายเฉพาะกรณีมาตรวัดไฟฟ้า ชุดหลัก
ชารุด หรือขัดข้องเท่านั้น

10. ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณภำพไฟฟ้ำ
ไฟฟ้ าบริการเสริมความมั่นคงในระบบไฟฟ้ า ที่ซื้อขายต่อกันตามสั ญญานี้ ให้ เป็ นไปตามข้อกาหนด
เกี่ยวกับคุณภาพไฟฟ้าตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 2 หากภายหลังจากที่ได้ลงนามใน
สั ญ ญานี้ มีการเปลี่ ยนแปลงข้ อกาหนดดั งกล่ าวคู่สั ญญาทั้ งสองฝ่ ายจะต้องร่วมพิ จารณาตกลงกัน ยกเว้นการ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพไฟฟ้าตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) และ/หรือมติคณะรัฐมนตรี
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(ครม.) ข้อกาหนดเกี่ยวกับคุณภาพไฟฟ้าตามสัญญานี้จะต้องเปลี่ยนไปตามข้อกาหนดดังกล่าวนับตั้งแต่ กพช.
และ/หรือ ครม. มีมติ

11. กำรเปลี่ยนแปลงปริมำณกำรส่งหรือรับไฟฟ้ำ
ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีความจาเป็นต้องหยุด หรือเปลี่ยนแปลงปริมาณการส่งหรือรับ
ไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว เนื่ องจากเหตุฉุกเฉิน หรือเพื่อติดตั้ง หรือตรวจสอบ ซ่อมบารุงอุปกรณ์ไฟฟ้าคู่สัญญา
ฝ่ายนั้นย่อมกระทาได้ในระหว่างเวลาที่มีความจาเป็นดังกล่าว เพื ่อ ที ่จ ะไม่ใ ห้ก ารปฏิบ ัต ิง านของคู ่ส ัญ ญ า
ขัดข้อง เนื่องจากการหยุดหรือ เปลี่ยนแปลงปริมาณการส่งหรือรับไฟฟ้าดังกล่าวข้างต้น คู่ สัญญาต้องบอก
กล่าวเป็นหนังสือให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบถึงเหตุผ ล และระยะเวลาที่จะหยุดหรือเปลี่ยนแปลงปริมาณการส่ง
หรือรับไฟฟ้าเป็นการล่ว งหน้า ไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันเว้นแต่ในกรณีฉุกเฉิน โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่มีความ
รับผิดต่อกัน

12. กำรแก้ไขสัญญำ
12.1 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย ซึ่งเกิดขึ้นภายหลัง
จากวันที่ลงนามในสัญญานี้ อันมีผลทาให้คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงอันสืบ
เนื่องมาจากการที่จะต้องปฏิบัติตามข้อกาหนดแห่งสัญญานี้ต่อไป คู่สัญญาฝ่ายที่จะได้รับความเสียหาย มีสิทธิ
ทาหนั งสื อแจ้ งอีกฝ่ ายหนึ่ งให้ มีการตกลงเงื่อนไขข้อสั ญ ญาในส่ วนที่ ได้รับผลกระทบ จากการเปลี่ ยนแปลง
ดังกล่าวกันใหม่ และคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะต้องประชุมกันภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับตั้งแต่วันที่คู่สัญญาอีก
ฝ่ายหนึ่งได้รับแจ้งหนังสือเช่นว่านั้น เมื่ อคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้ แก้ไขสัญญานี้แล้วก็ให้แก้ไขโดยทาเป็น
สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาให้เสร็จเรียบร้อยโดยเร็ว และ ในระหว่างการเจรจาตกลงให้สัญญาฉบับนี้มีผล
ใช้บังคับอยู่ หากคู่สัญญาไม่สามารถตกลงแก้ไขสัญญาได้ ให้สัญญาฉบับนี้มีผลใช้บังคับต่อไป และให้ถือเป็น
ข้อพิพาทตามสัญญาที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดสามารถนาเรื่องสู่การระงับข้อพิพาท ตามข้อ 15
คาว่า "กฎหมาย" หมายความถึง การออกข้อบังคับต่าง ๆ โดยหน่วยงานรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นในรูปของ
พระราชบัญญัติ พระราชกาหนด พระราชกฤษฎีกา ประมวลกฎหมาย เทศบัญญัติ ข้อกาหนดส่วนท้องถิ่น และ
สนธิสัญญาต่าง ๆ หรือในรูปอื่น ซึ่งมีลักษณะคล้ายกัน รวมถึงกฎหมายรองต่าง ๆ เช่น กฎกระทรวง ประกาศ
กระทรวง และกฎ ประกาศ ระเบียบ คาสั่ง ข้อกาหนดของส่วนราชการต่าง ๆ และรวมถึงข้อกาหนดเกี่ยวกับ
การเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า ข้อกาหนดเกี่ยวกับการใช้บ ริการระบบโครงข่ายไฟฟ้ า และ ข้อกาหนด
เกี่ยวกับการปฏิบัติการระบบไฟฟ้า
12.2 หากภายหลังจากที่ได้ลงนามในสัญญานี้มีมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.)
และ/หรือมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้เปลี่ยนแปลงข้อกาหนดเกี่ยวกับอัตราค่าบริการเสริมความมั่นคงในระบบ
ไฟฟ้า ตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 1 หรือข้อกาหนดเกี่ยวกับคุณภาพไฟฟ้า ตามที่ระบุไว้ใน
เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 2 ให้ถือว่ามติ กพช. และ/หรือมติ ครม. มีผลให้เป็นการเปลี่ยนแปลงข้อกาหนด
ดังกล่าวตามสัญญานี้นับตั้งแต่วันที่ กพช. และ/หรือ ครม. มีมติ และให้คู่สัญญาแก้ไขสัญญาให้เป็นไปตามมติ
กพช. และ หรือ มติ ครม.
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13.

กำรผิดสัญญำ

การเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ดังต่อไปนี้ถือว่าเป็นการผิดสัญญา
13.1 ผู้รับบริการ ผิดนัดชาระเงินภายในระยะเวลาที่กาหนดในสัญญาข้อ 6
13.2 ผู้รับบริการ ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่สาคัญที่กาหนดไว้ในสัญญานี้
13.3 ผู้รับบริการ ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขสาคัญที่เกี่ยวกับข้อกาหนดเกี่ยวกับคุณภาพ
ไฟฟ้าตามที่กาหนดในเอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 2
13.4 ผู้ รับ บริ ก าร ท าสั ญ ญาซื้ อบริการเสริมความมั่ นคงในระบบไฟฟ้ า ไม่ค รบปริม าณ
ตามที่ สั ญ ญากาหนดไว้ และ/หรือ ผู้รับบริการได้เชื่อมต่อโรงไฟฟ้าอื่นเพิ่ มเติมกับ
ระบบไฟฟ้าของผู้รับบริการ แต่ไม่ได้แจ้งต่อ กฟผ.
ในกรณีที่มีการผิดสัญญาดังกล่าวข้างต้น กฟผ. จะมีหนังสือแจ้งให้ผู้รับบริการ ดาเนินการแก้ไข
ในกรณีผิดสัญญาตามข้อ 13.2 และข้อ 13.3 หากผู้รับบริการ ไม่แก้ไขให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 90
(เก้ าสิ บ) วั น และในกรณี ผิ ด สั ญ ญาตามข้ อ 13.1 และข้ อ 13.4 หากผู้ รั บบริ การไม่ แก้ ไขให้ แล้ วเสร็ จ ภายใน
ระยะเวลา 15 (สิบห้า) วัน หลังจากได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าวแล้ว กฟผ. มีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้
การที่ผู้รับบริการ ปฏิบัติผิดสัญญานี้ กฟผ. มีสิทธิพิจารณางดบริการเสริมความมั่นคงในระบบไฟฟ้า
แก่ผู้รับบริการ ได้ทันที โดย กฟผ. ไม่ต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น
ในกรณี กฟผ. ใช้สิทธิบอกเลิกสั ญญา กฟผ. มีสิทธิริบหลักประกันหรือเรียกร้องจากธนาคารผู้ ออก
หนั งสือค้าประกันตามข้อ 7 เป็ นจานวนเงินทั้งหมด หรือบางส่วน เพื่อชาระเป็นค่าเบี้ยปรับ ค่าเสียหายหรือ
ค่าใช้จ่ายใด ๆ ได้ทันที

14.

เหตุสุดวิสัย

14.1 “เหตุ สุ ดวิสั ย ” หมายถึง เหตุ ใดๆ อั นจะเกิดขึ้น ก็ดี จะให้ ผ ลภัย พิบั ติ ก็ดีเป็ น เหตุที่ ไม่ อาจ
ป้องกันได้ และมิใช่เกิดจากความผิดหรือความประมาทของบุคคลผู้ต้องประสบหรือใกล้จะต้องประสบเหตุนั้น
แม้ทั้งบุคคลผู้ต้องประสบหรือใกล้จะต้องประสบเหตุนั้น จะได้จัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได้
จากบุคคลนั้นในฐานะและภาวะเช่นนั้น และให้รวมถึงเหตุใดเหตุหนึ่งหรือหลายเหตุดังต่อไปนี้
14.1.1 การกระท าของรั ฐ บาล เช่ น มี ก ารเปลี่ ย นแปลงนโยบายด้ า นพลั ง งานการ
เปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย ซึ่งทาให้คู่สัญญาไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งได้
14.1.2
การกระทาของศัตรูในลักษณะสงคราม ไม่ว่าจะมีการประกาศหรือไม่ก็ตาม การปิดล้อม
การลุกฮือ การขบถ การก่อความวุ่นวาย การจารกรรม การก่อวินาศกรรม การนัดหยุดงาน การปิดงานตามกฎหมาย
แรงงาน การรอนสิทธิใดๆ แผ่นดินไหว พายุ ไฟไหม้ น้าท่วม การระเบิด
14.2 คู่สัญญาฝ่ายที่ประสบเหตุสุดวิสัย จะต้องใช้ความอุตสาหะพยายามแก้ไขและทาให้เหตุการณ์
กลับคืนสู่สภาพที่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้โดยเร็ว ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่สามารถปฏิบัติ
ตามสัญญานี้ อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย ตามข้อ 14.1 จะถือว่าคู่สัญญาฝ่ายนั้นซึ่งปฏิบัติตามข้อ 14.3 แล้วผิด
สัญญาไม่ได้ และคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น และให้ ขยายระยะเวลาที่ต้องปฏิบัติ
หน้าที่ออกไปเท่ากับระยะเวลาที่เกิดเหตุสุดวิสัยขึ้น และระยะเวลาที่จาเป็นจะต้องใช้ในการแก้ไขเหตุสุดวิสัย
เว้นแต่คู่สัญญาฝ่ายที่มีสิทธิได้รับการขยายระยะเวลาไม่ต้องการขยายระยะเวลาต่อไป
14.3 คู่สัญญาฝ่ายที่อ้างเหตุสุดวิสัย จะต้องแจ้ง ให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบในทันทีที่สามารถทาได้ถึงเหตุ
สุดวิสั ย พร้อมด้ว ยข้อมูล รายละเอีย ดของเหตุสุดวิสั ย และระยะเวลาที่จาเป็นจะต้องใช้ในการแก้ไขความ
เสียหายอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยดังกล่าว
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15.

กรณีระงับข้อพิพำท

ในกรณี ที่ มีข้ อพิ พาท ข้ อขัดแย้ง ซึ่ งเกิ ดขึ้นเกี่ยวกั บสั ญญานี้ หรือเกี่ยวกับการปฏิ บั ติ ตามสั ญญานี้ ให้
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายประชุมร่วมกันภายในกาหนดระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับตั้งแต่วันเกิดปัญหาข้อพิพาท ข้อ
ขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องดังกล่าว เพื่อหาทางแก้ไขปัญหานั้นให้เสร็จเรียบร้อยโดยเร็ว
ในกรณีที่ คู่สัญญาไม่สามารถตกลงแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ภายในกาหนดระยะเวลาดังกล่าวในวรรค
แรก ให้คู่สัญญาดาเนินการดังนี้
15.1 คู่ สั ญ ญา ที่ ป ระสบปั ญ หาจากการปฏิบั ติ ตามสั ญ ญาหรือมี ความประสงค์จ ะยื่น ค าร้องหรือ
อุทธรณ์ใดๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญา ให้ยื่นต่อคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน (กกพ.) เพื่อพิจารณา
ชี้ขาด
15.2 คาชี้ขาดของ กกพ. ให้ ถือเป็นเด็ดขาดและถึงที่สุดผูกพันคู่สัญญา หาก กกพ. ไม่สามารถวินิจฉัย
หาข้อยุติได้ ให้ศาลไทยเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

16.

ควำมเสียหำยต่อเนื่อง

คู่สัญญาไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายต่อเนื่อง หรือค่าเสียหายอันมิใช่ค่า เสียหายโดยตรง ที่เกิดแก่
คู่สัญญาเนื่องจากการปฏิบัติผิดสัญญา

17. กำรรับส่งเอกสำร
การแจ้งเรื่องหรือการติดต่อสื่อสารใดๆ ที่เป็นหนังสือโดยผ่านทางบริการของการสื่อสาร แห่งประเทศ
ไทย หรือโดยเจ้าหน้าที่ของแต่ละฝ่าย จะถือเอาวันที่ประทับรับเรื่องของผู้รับเป็นเกณฑ์ ในกรณีติดต่อสื่อสาร
โดยโทรสาร จะถือเอาวันที่ที่ปรากฏในใบรับของฝ่ายที่ติดต่อสื่อสารโดยโทรสาร หรือวันที่ที่ได้รับการยืนยันทาง
โทรสารว่าการติดต่อสื่อสารโดยโทรสารนั้นได้ส่งเรียบร้อยแล้ว และฝ่ายที่ติดต่อสื่อสารโดยโทรสารจัดส่งต้นฉบับ
เอกสาร หรือสาเนาเอกสารที่รับรองความถูกต้องแล้วอีกชุดหนึ่ง โดยทางบริการของการสื่อสารแห่งประเทศไทย
หรือเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นการยืนยัน ตามที่อยู่ดังนี้
สถานที่อยู่ของผู้รับบริการ :

สถานที่อยู่ของ กฟผ. :

______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
สานักงานเลขที่ 53 หมู่ 2
ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตาบลบางกรวย
อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
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โทรศัพท์ : 0 2436 2800
โทรสาร : 0 2436 2890
หากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะเปลี่ยนแปลงสถานที่อยู่ หรือหมายเลขโทรศัพท์ หรือ หมายเลขโทรสาร
ให้แจ้งเป็นหนังสือให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทาการ

18.

กำรแลกเปลี่ยนรำยงำน

คู่สัญญาจะร่วมมือในการแลกเปลี่ยนรายงานต่าง ๆ อันอาจจะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงานของแต่ละ
ฝ่าย รวมทั้งรายงานอันจาเป็นในการคานวณค่าไฟฟ้าที่ต้องใช้เพื่อประโยชน์แห่งสัญญา

19.

กำรติดตั้งเครื่องมือ อุปกรณ์ และกรรมสิทธิ์ของอุปกรณ์

หากมีอุปกรณ์หรือเครื่องมือใด ๆ ซึ่งเป็นของคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่ติดตั้งขึ้นหรือจะติดตั้งขึ้นตามนัย
แห่งสัญญาในสถานที่ของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ให้ถือว่าได้รับอนุมัติแล้วจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งนั้น ในอันที่
จะเข้าออกในสถานที่ดังกล่าวเพื่อติดตั้ง ทดสอบ บารุงรักษา ตรวจ เปลี่ ยน ซ่อมแซมอุปกรณ์ หรือ เครื่องมือ
นั้น ในระหว่างสัญญายังมีผลใช้บังคับอยู่ หรือรื้อถอนเมื่อสัญญาสิ้นสุดลง โดยคู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะต้องทา
เครื่ อ งหมายติ ด ที่ อุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อ ของตน ซึ่งน าเอาไปใช้ หรือติ ดตั้ งในสถานที่ ของอี กฝ่ ายหนึ่ งเพื่ อแสดง
กรรมสิทธิ์ของตนในเครื่องมือและอุปกรณ์ดังกล่าว และ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายมีสิทธิที่จะอ่านมาตรวัดต่าง ๆ ซึ่ง
ติดตั้งอยู่ในสถานที่ของอีกฝ่ายหนึ่งตามเวลาอันสมควร

20.

เอกสำรอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญำ
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
20.1 เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 1 ข้อกาหนดเกี่ยวกับอัตราค่าบริการเสริมความมั่นคงใน
ระบบไฟฟ้า จานวน __ (___) หน้า
20.2 เอกสารแนบท้ายสั ญญาหมายเลข 2 ข้อกาหนดเกี่ยวกับคุณภาพไฟฟ้า จานวน __ (___)
หน้า
20.3 เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 3 รายละเอียดเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร
และหมายเลขโทรสาร จานวน __ (___) หน้า
20.4 เอกสารแนบท้ ายสั ญ ญาหมายเลข 4 หนั งสื อ รั บ รอง ____________________ ลง
วันที่ _______________ จานวน __ (___) หน้า

ข้อความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญา
นี้ใช้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับบริการ จะต้องปฏิบัติตามคาวินิจฉัยของ กฟผ.
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สัญญานี้ได้ทาขึ้นเป็น 2 (สอง) ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันทุกประการ คู่สัญญาได้อ่าน และ
เข้าใจข้อความในสัญญานี้ดีโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสาคัญต่อ
หน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือสัญญาฝ่ายละ 1 (หนึ่ง) ฉบับเก็บไว้เป็นหลักฐาน

กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย

บริษัท _____________________ จำกัด

โดย______________________________
(___________________)
ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

โดย______________________________
(______________________)
____________________

______________________________พยาน
(___________________)
รองผู้ว่าการระบบส่ง

_______________________พยาน
(______________________)
____________________
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ยเลข 1

ข้อกำหนดเกี่ยวกับอัตรำค่ำบริกำรเสริมควำมมั่นคงในระบบไฟฟ้ำ
_________________

1. อัตรำค่ำไฟฟ้ำ
1.1 อัตรำค่ำบริกำรเสริมควำมมั่นคงในระบบไฟฟ้ำ
1.1.1 เดือนที่ไม่มีกำรใช้ไฟฟ้ำเพื่อเสริมควำมมั่นคงในระบบไฟฟ้ำ
อัตรำรำยเดือน
ค่าไฟฟ้าคานวณจากความต้องการพลังไฟฟ้าตามสัญญา ดังนี้
ค่าความต้องการพลังไฟฟ้าเพื่อเสริมความมั่นคงในระบบไฟฟ้า
กิโลวัตต์ละ_____ บาท
1.1.2 เดือนที่มีกำรใช้ไฟฟ้ำเพื่อเสริมควำมมั่นคงในระบบไฟฟ้ำ
อัตรำรำยเดือน
ค่าไฟฟ้าคิดทั้งค่าความต้องการพลังไฟฟ้า และค่าพลังงานไฟฟ้าดังนี้
1.1.2.1 ควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ำที่ใช้จริงต่ำกว่ำสัญญำ
ค่าความต้องการพลังไฟฟ้า : คิดจากความต้องการพลังไฟฟ้าที่ใช้จริง ในช่วง
Peak ในอัตราค่าไฟฟ้าปกติ รวมกับความ
ต้องการพลังไฟฟ้าส่วนที่ ตากว่
่ าสัญญา คิดใน
อัตราค่าไฟฟ้าตามข้อ 1.1.1
ค่าพลังงานไฟฟ้า
: คิด จากพลัง งานไฟฟ้า ที่ใ ช้จ ริง ในอัต ราค่าไฟฟ้า
ปกติ
1.1.2.2 ควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ำที่ใช้จริงสูงกว่ำสัญญำ
ค่าความต้องการพลังไฟฟ้า : คิ ด จากความต้ อ งการพลั งไฟฟ้ าที่ ใช้ จ ริง ในช่ ว ง
Peak แต่ ไ ม่ เ กิ น ความต้ อ งการพลั ง ไฟฟ้ า ตาม
สั ญ ญาในอั ต ราค่ า ไฟฟ้า ปกติ รวมกับ ความ
ต้อ งการพลัง ไฟฟ้าส่ วนที่เกินสัญ ญา โดยคิด 2
เท่าของอัตราค่าไฟฟ้าปกติ
ค่าพลังงานไฟฟ้า
: คิด จากพลัง งานไฟฟ้า ที ่ใช้จ ริง ในอัต ราค่าไฟฟ้ า
ปกติ
อัตรำขั้นต่ำ ค่าไฟฟ้าต่าสุดต้องไม่ต่ากว่าค่าความต้องการพลังไฟฟ้าตามข้อ 1.1.1
1.2 อัตรำค่ำไฟฟ้ำปกติ
1.2.1 อัตรำค่ำไฟฟ้ำตำมช่วงเวลำของกำรใช้ (TOU)
ก. ค่ำผลิตไฟฟ้ำ
Peak
= _________
Off-Peak
= _________

บาท/หน่วย
บาท/หน่วย
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เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 1
ยเลข 1

ค่ำบริกำรระบบส่ง
Peak
= _________
บาท/หน่วย
Off-Peak
= _________
บาท/หน่วย
ค. ค่ำบริกำรระบบจำหน่ำย
ค่าไฟฟ้าจริง
= _________
บาท/กิโลวัตต์/เดือน
การอุดหนุนค่าไฟฟ้า
= _________
บาท/กิโลวัตต์/เดือน
ง. ค่ำบริกำรรำยเดือน
ค่าไฟฟ้าจริง
= _________
บาท/เดือน
การอุดหนุนค่าไฟฟ้า
= _________
บาท/เดือน
ช่วง Peak
: เวลา 09.00-22.00 น. วันจันทร์-วันศุกร์
ช่วง Off-Peak
: เวลา 22.00-09.00 น. วันจันทร์-วันศุกร์
เวลา 00.00-24.00 น. วันเสาร์-วันอาทิตย์ วันแรงงานแห่งชาติ
และวันหยุดราชการตามปกติ
(ไม่รวมวันหยุดชดเชย และวันพืชมงคล)
1.2.2 ค่ำ ไฟฟ้ ำ ขั้ น ต่ ำ (เมื่ อมี ก ารยกเลิ กอั ต ราค่ าไฟฟ้ า เพื่ อ เสริม ความมั่ น คงในระบบไฟฟ้ า และ
เปลี่ยนไปใช้อัตราค่าไฟฟ้าปกติ)
ค่าไฟฟ้าต่าสุดในแต่ละเดือนต้องไม่ต่ากว่าร้อยละ 70 ของค่าความต้องการพลังไฟฟ้าที่สูงสุดในรอบ
12 เดือนที่ผ่านมา (สิ้นสุดในเดือนปัจจุบัน)

1.3 เงื่อนไขและหลักเกณฑ์
1.3.1 ผู้รับบริการต้องมีค่าตัวประกอบการใช้ ไฟฟ้าในรอบปี (Annual Load Factor) ไม่เกินร้อยละ
15 หากเกิ น ร้ อ ยละ 15 กฟผ. จะยกเลิ ก การขอใช้ อั ต ราค่ าไฟฟ้ า เพื่ อ เสริม ความมั่ น คงในระบบไฟฟ้ า และ
เปลี่ยนไปคิดอัตราค่าไฟฟ้าปกติในเดือนถัดไป
1.3.2 ตัวประกอบการใช้ไฟฟ้าในรอบปี (Annual Load Factor) คานวณจากรอบปี ของการใช้
ไฟฟ้าตามสัญญาปีละ 1 (หนึ่ง) ครั้ง ตามสูตรดังนี้
ตัวประกอบกำรใช้ไฟฟ้ำ (%) =

จำนวนพลังง ำนไฟฟ้ ำรวมในรอบปี  100
ควำมต้ องกำรพลังไฟฟ้ ำ สูงสุดในรอบปี  จำนวนชั่วโมงในรอบปี

1.3.3 ผู้รับบริการจะต้องติดต่อเพื่อทาสัญญาบริการเสริมความมั่นคงในระบบไฟฟ้ากับ กฟผ. และ
แจ้งปริมาณความต้องการพลังไฟฟ้า โดย กฟผ. จะเป็นผู้พิจารณาปริมาณความต้องการพลังไฟฟ้าให้เหมาะสมกับ
เครื่องกาเนิดไฟฟ้าที่ติดตั้ง
1.3.4 หากความต้องการพลังไฟฟ้าที่ใช้จริงใน Peak Period ของเดือนใด ๆ สูงกว่าความต้องการ
พลังไฟฟ้าเพื่อเสริมความมั่นคงในระบบไฟฟ้า นับได้ครบ 1 เดือน กฟผ. จะนาความต้องการพลังไฟฟ้าที่สูงสุดที่ใช้
จริงในช่วงเวลาดังกล่าวมากาหนดเป็นความต้องการพลังไฟฟ้าเพื่อเสริมความมั่นคงในระบบไฟฟ้าตามสัญญาในเดือน
ถัดไปเป็นต้นไป
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1.3.5 หลังจากที่มีการปรับเพิ่มสัญญาดังกล่าวแล้ว ในกรณีที่ ผู้รับบริการใช้ไฟฟ้าเพื่อเสริมความ
มั่นคงในระบบไฟฟ้า ต่ากว่าความต้องการพลังไฟฟ้าเพื่อเสริมความมั่นคงในระบบไฟฟ้าตามสัญญาที่ได้ปรับเพิ่มแล้ว
เป็นระยะเวลา 6 เดือนติดต่อกัน ผู้รับบริการสามารถที่จะลดค่าความต้องการพลั งไฟฟ้าเพื่อเสริมความมั่นคงใน
ระบบไฟฟ้าตามสัญญาได้ โดยคานวณจากค่าเฉลี่ยของความต้องการพลังไฟฟ้าในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ในกรณีที่
ผู้รับบริการไม่มีการใช้ไฟฟ้าจริงในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา ให้นาค่าความต้องการพลังไฟฟ้าที่มีอยู่ใน
สัญ ญาก่อนหน้าที่จ ะมีการปรั บ เพิ่มมาเป็ นค่าความต้องการพลังไฟฟ้า เพื่อเสริมความมั่นคงในระบบไฟฟ้าตาม
สัญญาในเดือนถัดไป
2. สูตรปรับอัตรำค่ำไฟฟ้ำโดยอัตโนมัติ
ค่าพลังงานไฟฟ้าต่อหน่วยสามารถเปลี่ยนแปลงได้ หากค่าใช้จ่ายที่ไม่อยู่ในความควบคุมของ กฟผ.
(Ft) เปลี่ยนแปลง โดยอัตราการปรับจะแสดงอยู่ในใบเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้า
3. อัตรำค่ำตัวประกอบกำลังไฟฟ้ำ (Power Factor Charge)
อัตราค่าตัว ประกอบกาลั งไฟฟ้ า [______] บาท/กิโลวาร์/เดือน ส าหรับกิโลวาร์ส่ ว นเกิน เมื่อตัว
ประกอบกาลังไฟฟ้าต่ากว่า 0.85 (Lagging)
4. ภำษีมูลค่ำเพิ่ม
ค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บตามอัตราข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งผู้รับบริการเป็นผู้รับภาระ
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ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณภำพไฟฟ้ำ
_________________

1. คุณสมบัติของไฟฟ้ำที่ซื้อขำย
ไฟฟ้าซึ่งซื้อขายกันตามสัญญานี้ได้แก่ ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส (Phase) ในความถี่ปกติ 50 รอบต่อ
วินาที (Hertz) โดยปกติมีค่าความเคลื่อนประมาณไม่เกินร้อยละ  0.5 รอบต่อวินาที

2. กำรเปลี่ยนแปลงควำมต้องกำรหรือลักษณะของพลังงำนไฟฟ้ำ
หากผู้ รั บ บริ ก าร ใช้ ไฟฟ้ าเพิ่ ม หรือ ลดลงผิ ด ปกติ หรือ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงผิ ด ปกติ เกี่ ย วกั บ ตั ว
ประกอบการใช้ไฟฟ้า (Load Factor) หรือตัวประกอบพลังไฟฟ้า (Power Factor) ผู้รับบริการ จะต้องแจ้งให้
กฟผ. ทราบในทันทีที่สามารถจะทาได้ มิฉะนั้น ผู้รับบริการจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดแก่
ระบบไฟฟ้าของ กฟผ. อันเนื่องมาจากการเพิ่ม การลด หรือการเปลี่ยนแปลงเช่นว่านั้น

3. กำรรักษำระดับแรงดันไฟฟ้ำ
กฟผ. จะรักษาระดับแรงดันไฟฟ้า ณ จุดส่งมอบ ให้อยู่ภายใต้ระดับสูงหรือต่าไม่เกิน ร้อยละ 5 โดย
ผู้รับบริการจะเป็นผู้กาหนดระดับแรงดันที่ต้องการสาหรับแต่ละช่วงเวลาของวันหนึ่ง ๆ ของแต่ละจุดส่งมอบ ซึ่ง
จะแจ้งให้ กฟผ. ทราบเป็นการล่วงหน้า ยกเว้นในกรณีฉุกเฉิน ผู้รับบริการอาจขอร้องให้ กฟผ. ปรับระดับแรงดัน
ให้สูงหรือต่ากว่าที่ได้แจ้งไว้ล่วงหน้าดังกล่าวเป็นการชั่วคราว
ในกรณีที่ กฟผ. ไม่สามารถรักษาระดับแรงดันไฟฟ้า ณ จุดส่งมอบ ให้อยู่ภายในระดับสูง หรือต่าไม่
เกินร้อยละ 5 เหมือนเดิม กฟผ. จะต้องแจ้งเหตุผลให้ผู้รับบริการทราบล่วงหน้า

4. กำรแก้ไขปริมำณพลังไฟฟ้ำในเฟสต่ำง ๆ ให้ได้ดุลย์ (Balancing Phase Demand)
ในระหว่างที่สัญญามีผลใช้บั งคับอยู่ กฟผ. อาจจะขอให้ ผู้รับบริการเปลี่ ยนแปลงระบบไฟฟ้าของ
ผู้รับบริการเมื่อใดก็ได้ตามที่จาเป็น เพื่อให้พลังไฟฟ้าเฉลี่ย 15 นาทีของผู้รับบริการตามเฟสต่าง ๆ ณ จุดส่งมอบ มี
ความแตกต่างกันไม่เกินร้อยละ 10

5. กำรคำนวณปริมำณพลังไฟฟ้ำ เนื่องจำกเฟสไม่ได้ดุลย์ (Unbalanced Phase Demand)
ถ้าผู้รับ บริการไม่ทาการเปลี่ยนแปลงแก้ไขตามนัยที่ระบุไว้ในข้อ 4 ภายใน 1 (หนึ่ง) เดือน กฟผ.
อาจกาหนดเอาว่าปริ มาณพลั งไฟฟ้ า ณ จุ ดส่ งมอบที่ มี ปั ญ หาของแต่ ล ะเดือ น นั บ แต่นั้ น ไปจนกว่าจะมีก าร
เปลี่ยนแปลงแก้ไขเช่นว่านั้น เท่ากับสามเท่าของพลังไฟฟ้าเฉลี่ย 15 นาที ของเฟสหนึ่งเฟสใดที่มากที่สุด ณ จุดส่ง
มอบ ในระหว่างเดือนนั้น ๆ
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เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 3
ยเลข 1

รำยละเอียดเลขที่บัญชีเงินฝำกธนำคำรและหมำยเลขโทรสำร
_____________________

บัญชีเงินฝำกธนำคำร :
ชื่อบัญชี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 109-1-60880-6 ธนาคารกรุงไทย จากัด
(มหาชน) สาขาบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

หมำยเลขโทรสำร :
0 2436 5591 กองการเงิน ฝ่ายการเงิน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
___________________
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เอกสำรแนบ ข.5
สัญญำบริกำรเสริมควำมมั่นคงในระบบไฟฟ้ำและไฟฟ้ำสำรอง
ระหว่ำง
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย กับ _____________________
สัญญาฉบับนี้ทาขึ้น ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สานักงานเลขที่ 53 หมู่ 2 ถนนจรัญ
สนิทวงศ์ ตาบลบางกรวย อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่__________เดือน_______________
พ.ศ.____________ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดย ____________________________
ตาแหน่ง ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “กฟผ.” ฝ่ายหนึ่ง กับ
บริษัท ____________________________ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ _______________________
________________ มีสานัก งานใหญ่ อยู่เลขที่_______________________ ถนน_________________
แขวง (ตาบล)_________________เขต (อาเภอ)___________________ จังหวัด__________________
โดย_________________________ ตาแหน่ง ____________________________ผู้มีอานาจลงนามผูกพัน
นิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของ ________________________________________________
ลงวันที่_______________________ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับบริการ” อีกฝ่ายหนึ่ง
คู่สัญญาตกลงทาสัญญากัน โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติผู้รับบริกำรเสริมควำมมั่นคงในระบบไฟฟ้ำและไฟฟ้ำสำรอง
ผู้รับบริการเสริมความมั่นคงในระบบไฟฟ้าและไฟฟ้าสารอง จะต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าที่ขาย
ไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า เลขที่ _________________ลงวันที่_______________ระหว่าง
บริษัท ___________________________________ กับ การไฟฟ้าฝ่ ายผลิ ตแห่ งประเทศไทย ซึ่งต่อไปใน
สัญญานี้เรียกว่า "สัญญาซื้อขายไฟฟ้า" และมีกาลังผลิตเพื่อจาหน่ายให้แก่ลูกค้าอื่นนอกจาก กฟผ. หรือใช้กาลัง
ผลิตส่วนนั้นเอง ซึ่งเครื่องกาเนิดไฟฟ้านั้นเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ. โดยตรง ทั้งนี้รวมถึง
1.1 ผู้ ที่ มี เครื่ อ งก าเนิ ด ไฟฟ้ าของตนเองผลิ ต ไฟฟ้ าร่ว มกั บ พลั งงานความร้ อ น (โรงไฟฟ้ า ระบบ
Cogeneration) ซึ่งเครื่องกาเนิดไฟฟ้านั้นเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ. โดยตรงมี
ความต้องการไฟฟ้าจาก กฟผ. เพื่อให้การจ่ายไฟฟ้าจากกาลังผลิตส่วนที่จาหน่ายให้แก่ลูกค้าอื่น
นอกจาก กฟผ. มีความมั่นคง และต้องการใช้ไฟฟ้าสารองไว้ใช้ในการบารุงรักษาเครื่ องกาเนิด
ไฟฟ้าตามแผนงานที่ได้แจ้ง กฟผ. ไว้ หรือกรณีที่มีเหตุขัดข้องในการผลิตไฟฟ้า หรือต้องการ
หยุดเพื่อซ่อม
1.2 ผู้ที่มีเครื่องกาเนิดไฟฟ้าของตนเอง ซึ่งเครื่องกาเนิดไฟฟ้านั้นเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า
ของ กฟผ. โดยตรง มีความต้องการไฟฟ้าจาก กฟผ. เพื่อให้การจ่ายไฟฟ้าจากกาลังผลิตส่วนที่
จาหน่ายให้แก่ลูกค้าอื่นนอกจาก กฟผ. มีความมั่นคง และต้องการใช้ไฟฟ้าสารองไว้ใช้ในการ
บารุงรักษาเครื่องกาเนิดไฟฟ้าตามแผนงานที่ได้แจ้ง กฟผ. ไว้ หรือกรณีที่มีเหตุขัดข้องในการ
ผลิตไฟฟ้า หรือต้องการหยุดเพื่อซ่อม
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2. กำรรับบริกำรเสริมควำมมั่นคงในระบบไฟฟ้ำและไฟฟ้ำสำรอง
2.1 ผู้รับบริการ ตกลงรับบริการเสริมความมั่นคงในระบบไฟฟ้าและไฟฟ้าสารอง โดยมีปริมาณพลัง
ไฟฟ้ า _______________ (_____________________) กิ โ ลวั ต ต์ ซึ่ ง ต้ อ งไม่ ต่ ากว่ า หนึ่ ง ในสามของผลต่ า ง
ระหว่างกาลังผลิตติดตั้งของโรงไฟฟ้าของผู้รับบริการ ขนาด _______กิโลวัตต์ กับปริมาณพลังไฟฟ้าที่ขาย
เข้าระบบโครงข่ายไฟฟ้า ขนาด _______กิโลวัตต์ โดยต่อไปนี้ในสัญญาเรียกว่า พลังไฟฟ้าตามสัญญา ที่ระดับ
แ ร งดั น ไฟ ฟ้ า ____________ (______________________) กิ โล โว ล ต์ ณ จุ ด ซื้ อ ข า ย ไฟ ฟ้ า
ที่
__________
________________________________________________________________________________
2.2 หากผู้รับบริการ ประสงค์ลดปริมาณพลังไฟฟ้าเพื่อเสริมความมั่นคงในระบบไฟฟ้าและไฟฟ้า
สารองจากปริมาณพลังไฟฟ้าตามสัญญา ผู้รับบริการจะต้องทาสัญญาที่ปริมาณพลังไฟฟ้าก่อนที่จะขอปรับลด
มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 (หนึ่ง) ปี ทั้งนี้ค่าปริมาณพลังไฟฟ้าตามสัญญาที่ปรับลดแล้วต้องไม่ต่ากว่าหนึ่งในสามของ
ผลต่างระหว่างกาลังผลิตติดตั้งของโรงไฟฟ้าของผู้รับบริการ ขนาด _______กิโลวัตต์ กับปริมาณพลังไฟฟ้าที่
ขายเข้าระบบโครงข่ายไฟฟ้า ขนาด _______กิโลวัตต์
2.3 ในกรณีผู้รับบริการประสงค์จะเชื่อมต่อโรงไฟฟ้าอื่นเพิ่มเติมผ่านโรงไฟฟ้าที่มีสัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้ากับ กฟผ. ผู้รับบริการจะต้องแจ้ง กฟผ. เพื่อซื้อไฟฟ้าเสริมความมั่นคงในระบบไฟฟ้าและไฟฟ้าสารอง
เพิ่มไม่ต่ากว่าหนึ่งในสามของกาลังผลิตติดตั้งของโรงไฟฟ้าที่มาเชื่อมต่อเพิ่มเติม

3. อำยุของสัญญำ
คู่สัญญาตกลงกันให้สัญญานี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ ______________________ เป็นต้นไป โดยมีผลใช้
บังคับต่อเนื่องจนกว่าสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างผู้รับบริการและ กฟผ. จะสิ้นสุดลง

4. ข้อกำหนดกำรใช้ไฟฟ้ำเพื่อเสริมควำมมั่นคงในระบบไฟฟ้ำและไฟฟ้ำสำรอง
4.1 เพื่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้า ผู้รับบริการ จะต้องตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าตามระยะเวลาที่
ก าห น ด แ ล ะ ก ฟ ผ . มี สิ ท ธิ ข อ ให้ ผู้ รั บ บ ริ การ แ ก้ ไข ป รั บ ป รุ งอุ ป ก ร ณ์ ก า ร จ่ า ย ไฟ ฟ้ าข อ ง
ผู้รับบริการ ที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าของ กฟผ. ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับบริการ ได้ตามความจาเป็น
4.2 คู่สัญญาแต่ละฝ่ายต้องแจ้งเป็นหนังสือให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในระบบไฟฟ้าของตน อันจะมีผลกระทบต่อระบบอุปกรณ์ป้องกันระบบไฟฟ้าของ
คู่สัญญา

5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับอัตรำค่ำบริกำรเสริมควำมมั่นคงในระบบไฟฟ้ำและไฟฟ้ำสำรอง
อั ต ราค่ าบริ การเสริ ม ความมั่ น คงในระบบไฟฟ้ าและไฟฟ้ าส ารอง ให้ คิ ด ตามอั ตราค่ าบริ ก ารตาม
เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 1

6. กำรเรียกเก็บเงินและกำรชำระเงิน
6.1 กฟผ. จะส่งใบเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าให้ ผู้รับบริการ เดือนละ 1 (หนึ่ง) ครั้ง และ ผู้รับบริการ
ต้องชาระเงินค่าไฟฟ้าและค่าภาษีมูลค่าเพิ่มให้ กฟผ. ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ผู้รับบริการได้รับใบ
เรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าจาก กฟผ.
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6.2 กฟผ. จะส่งใบเรียกเก็บเงินนอกเหนือจากเงินค่าไฟฟ้าประจาเดือนตามข้อ 6.1 ให้ผู้รับบริการ
และผู้รับบริการต้องชาระเงินให้แก่ กฟผ. ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ได้รับใบเรียกเก็บเงินนั้น
6.3 ในกรณีที่ผู้รับบริการมีข้อโต้แย้งกับ กฟผ. เกี่ยวกับใบเรียกเก็บเงินตามข้อ 6.1 หรือข้อ 6.2
ทาให้การชาระเงินสามารถกระทาได้แต่เพียงบางส่วน ก็ให้ ผู้รับบริการชาระเงินตามส่วนที่ไม่มีข้อโต้แย้งก่อน
ภายในกาหนดเวลาตามข้อ 6.1 หรือข้อ 6.2 และหากภายหลั งพบว่าเหตุแห่ งการโต้แย้งนั้น มิได้เกิดจาก
ความผิดของ กฟผ. ผู้รับบริการจะยกเอาเป็นข้อโต้แย้งเพื่อให้พ้นจากการเป็นผู้ผิดนัดชาระหนี้หาได้ไม่
6.4 ในกรณีทผี่ ู้รับบริการผิดนัดไม่ชาระหนี้ภายในกาหนดระยะเวลาดังกล่าวในข้อ 6.1 หรือข้อ 6.2
แล้ วแต่กรณี ผู้ รับบริการยอมให้ กฟผ. คิดเบี้ ยปรับจากจานวนเงินที่ค้างช าระเป็นรายวันในอัตราเท่ากับ อัตรา
ดอกเบี้ ย ขั้ น ต่ าของเงิ น กู้ เบิ ก เกิ น บั ญ ชี ซึ่ ง ประกาศโดยธนาคารกรุ ง ไทย จ ากั ด (มหาชน) บวกด้ วยสอง
[Minimum Overdraft Rate (MOR) +2] นับตั้งแต่วันที่ผิดนัดจนกว่าจะชาระเงินแล้วเสร็จอีกส่วนหนึ่งด้วย
6.5 หาก ผู้ รั บ บริ ก ารผิ ด นั ด ไม่ ช าระเงิ น ใด ๆ ที่ ถึ ง ก าหนดช าระให้ กฟผ . ตามสั ญ ญ า
และยังไม่มีการแก้ไขข้อผิดนัดดังกล่าวภายในระยะเวลา 15 (สิบห้า) วัน หลังจากวันที่ กฟผ. ได้ส่งหนังสือบอก
กล่ าวการผิ ดนั ดไปยั ง ผู้ รับบริ การ ให้ กฟผ. มีสิ ทธิบ อกเลิกสั ญ ญาได้ โดยการบอกกล่ าวเป็น หนังสื อไปยัง
ผู้รับบริการ
6.6 ในกรณีที่ผู้รับบริการ ทาสัญญาซื้อบริการเสริมความมั่นคงในระบบไฟฟ้าและไฟฟ้าสารองไม่ครบ
ตามปริมาณที่สัญญากาหนดไว้ และ/หรือผู้รับบริการได้เชื่อมต่อโรงไฟฟ้าอื่นเพิ่มเติมกับระบบไฟฟ้าของผู้รับบริการ
โดยไม่ได้แจ้งต่อ กฟผ. เพื่อขอซื้อบริการเสริมความมั่นคงในระบบไฟฟ้าและไฟฟ้าสารองเพิ่มให้ครบปริมาณตามที่
สัญญากาหนด ผู้รับบริการจะต้องชาระค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มย้อนหลังนับจากวันกึ่งกลางระหว่างวันที่ผู้รับบริการทา
สัญญากับ กฟผ. (เฉพาะการทาสัญญาเรื่องที่เกี่ยวกับปริมาณพลังไฟฟ้า) กับวันที่พบว่าผู้รับบริการไม่ได้ทาสัญญา
ครบปริมาณตามสัญญา โดยผู้รับบริการจะต้องชาระค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มดังกล่าวจนกว่าจะดาเนินการแก้ไขสัญญาให้
ปริมาณพลังไฟฟ้าเป็นไปตามข้อ 2 นอกจากค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มดังกล่าว ผู้รับบริการยอมให้ กฟผ. คิดเบี้ยปรับจาก
จ านวนเงินที่ ค้ างช าระเป็ นรายวันในอั ตราเท่ ากั บอั ตราดอกเบี้ ยขั้นต่ าของเงินกู้ เบิ กเกิ นบั ญชี ซึ่ งประกาศโดย
ธนาคารกรุ งไทย จ ากั ด (มหาชน) บวกด้ วยสอง [Minimum Overdraft Rate (MOR) +2] นั บตั้ งแต่ วั นผิ ดนั ด
จนกว่าจะชาระเงินแล้วเสร็จอีกส่วนหนึ่งด้วย
6.6 ใน ก รณี ที่ ก าห น ด วั น ส่ งเอ ก ส าร ห รื อ ก าห น ด วั น ช าระ เงิ น แ ล ะ /ห รื อ ก าห น ด
วันชาระหนี้ตามกาหนดในสัญญาข้อ 6 นี้ตรงกับวันหยุดทาการของคู่สัญญา ไม่ว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด หรือกาหนด
ชาระเงินตรงกับวันหยุดธนาคาร ให้เลื่อนกาหนดวันนั้น ๆ เป็นวันทาการถัดไป
6.7 ผู้รับบริการจะต้องชาระเงินตามใบเรียกเก็บเงินข้อ 6.1 และ 6.2 โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝาก
ของ กฟผ. รายละเอียดเลขที่บั ญชีเงินฝากธนาคารและหมายเลขโทรสารตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย
สัญญาหมายเลข 3 และผู้รับบริการจะจัดส่งหลักฐานการนาเงินเข้าบัญชี (Pay-in-Slip) ให้ กฟผ. ทางโทรสาร
ภายในวันเดียวกับที่นาเข้าบัญชีดังกล่าว และ กฟผ. จะส่งหลักฐานการรับเงินให้ผู้รับบริการโดยเร็ว

7. หลักประกันกำรปฏิบตั ิตำมสัญญำ
7.1 ผู้รับบริการจะต้องนาหลักประกันเป็นเช็คที่ธนาคารในประเทศรับรอง หรือเช็คที่ธนาคารใน
ประเทศเป็นผู้สั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นต่อ กฟผ. หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 15 วัน หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย
หรือ พันธบัตร กฟผ. หรือพันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้าประกันเงิน
ต้นและดอกเบี้ย ซึ่งพัน ธบั ตรดังกล่าวเป็น กรรมสิทธิ์ของผู้รับบริการโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยผู้รับบริการ
จะต้องจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้ กฟผ. หรือหนังสือสัญญาค้าประกันของธนาคารที่ กฟผ. เชื่อถือ เป็น
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จานวนเงิน ______________ บาท (_______________________________) มามอบไว้แก่ กฟผ. เพื่อเป็น
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้
หลักประกันที่ผู้รับบริการนามามอบไว้แก่ กฟผ. ตามวรรคหนึ่ง กฟผ. จะคืนให้เมื่อผู้รับบริการพ้นจาก
ข้อผูกพันและความรับผิดตามสัญญานี้แล้ว
7.2 ในกรณี ที่ ผู้ รับบริการน าหนังสื อสั ญ ญาค้าประกันของธนาคารมาวางเป็น หลั กประกัน การ
ปฏิบัติตามสัญญา หนังสือสัญญาค้าประกันจะต้องมีข้อความตามที่ กฟผ. กาหนด โดยระยะเวลาค้าประกัน
ของหนังสือสัญญาค้าประกันจะต้องครอบคลุมต่อเนื่องจนกว่าผู้รับบริการจะสิ้นความผูกพันและความรับผิดตาม
สัญญานี้
7.3 การกาหนดจานวนเงิน ที่จะต้องวางเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าวในข้อ
7.1 เป็นการกาหนดในอัตรากิโลวัตต์ละ 250.00 บาท (สองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) หากปรากฏในภายหลังว่าเงิน
ประกัน จ านวนที่ กาหนดดังกล่ าวในข้อ 7.1 น้อ ยกว่า 2 (สอง) เท่ า ของค่ าไฟฟ้ า รายเดือนที่ สู งสุ ดในรอบปี
ผู้รับบริการจะต้องจัดหาหลักประกันเพิ่มให้มีวงเงินประกันไม่ต่ากว่า 2 (สอง) เท่า ของค่าไฟฟ้ารายเดือนที่สูงสุด
ในรอบปีนั้น ให้ กฟผ. จนครบถ้วนถูกต้องภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับจากที่ได้รับแจ้งจาก กฟผ.

8. มำตรวัดไฟฟ้ำ
8.1 ในการซื้อขายไฟฟ้า กฟผ. จะใช้มาตรวัดไฟฟ้าชนิดวัดพลังไฟฟ้าเฉลี่ย 15 (สิบห้า) นาที (15
Minute Integrated Demand) โดยมีเครื่องบันทึกบอกปริมาณพลั งไฟฟ้ า (Power Demand) ติด ต่อกันอย่าง
น้อย 32 (สามสิบสอง) วัน และเดินไปพร้อมกับมาตรวัดพลังงานไฟฟ้า (Energy Meter)
8.2 กฟผ. จะเป็นฝ่ายจัดหา ติดตั้ง บารุงรักษามาตรวัดไฟฟ้า โดยจะทาการทดสอบเปรียบเทียบ
กับมาตรวัดไฟฟ้ามาตรฐาน (Standard Meter) อย่างน้อยปีละ 1 (หนึ่ง) ครั้ง
8.3 ผู้รับบริการมีสิทธิร้องขอให้มีการตรวจหรือทดสอบมาตรวัดไฟฟ้านอกเหนือจากเวลาที่ได้ระบุ
ไว้ในข้อ 8.2 ได้ หากผลการตรวจหรือทดสอบเปรียบเที ยบกับมาตรวัดไฟฟ้า มาตรฐาน (Standard Meter)
ปรากฏว่ามาตรวัดไฟฟ้าคลาดเคลื่อนเกินกว่าร้อยละ 2 (สอง) กฟผ. จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจหรือ
ทดสอบ แต่หากคลาดเคลื่อนไม่เกินร้อยละ 2 (สอง) ผู้รับบริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจ
หรือทดสอบ
8.4 ในการตรวจหรือทดสอบมาตรวัดไฟฟ้าดังกล่าวในข้อ 8.2 และ 8.3 กฟผ. แจ้งเป็นลายลักษณ์
อักษรให้ผู้รับบริการ ทราบวันเวลาที่จะทาการตรวจหรือทดสอบเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันนับ
จากวันที่ผู้รับบริการได้รับหนังสือ เพื่อให้ผู้รับบริการมีสิทธิจัดผู้แทนของตนไปร่วมในการตรวจหรือทดสอบนั้น
ด้วย
8.5 หากผลการทดสอบตามที่ระบุในข้อ 8.2 คลาดเคลื่อนจากมาตรวัดไฟฟ้ามาตรฐานไม่เกินร้อย
ละบวกลบสอง (+ 2 %) จะไม่มีการปรับปรุงเงินค่าไฟฟ้าที่ผู้รับบริการได้ชาระให้ กฟผ. ตามที่ กฟผ. เรียกเก็บ แต่
หากการทดสอบดังกล่ าวปรากฏผลคลาดเคลื่ อนเกินร้อยละบวกลบสอง (+ 2 %) กฟผ. และ ผู้ รับบริการจะ
ร่วมกัน คานวณปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ถูกต้องที่ กฟผ. จาหน่ายให้ ผู้รับบริการในช่วงระยะเวลาที่มาตรวัด
ไฟฟ้าทางานคลาดเคลื่อนหากไม่ทราบระยะเวลาที่มาตรวัดไฟฟ้าทางานคลาดเคลื่อน ให้ใช้ระยะเวลากึ่งหนึ่ง
ของช่วงระยะเวลาระหว่างการทดสอบครั้งนี้กับการทดสอบครั้งก่อน แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 6 (หก) เดือน และให้
นาปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่แก้ไขใหม่นี้มาใช้คานวณค่าไฟฟ้ าที่ ผู้รับบริการจะต้องชาระให้แก่ กฟผ. ผลต่าง
ระหว่างค่าไฟฟ้าที่คานวณไว้เดิมกับที่คานวณใหม่นี้ ให้ ผู้รับบริการชาระเงินเพิ่มให้ กฟผ. หรือให้ กฟผ. ชาระ
เงินคืนให้ ผู้รับบริการแล้วแต่กรณี โดยวิธีบวกเข้าหรือหักออกในใบเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าในเดือนถัดไป
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8.6 เมื่อใดก็ตามที่ พบว่ามาตรวัดไฟฟ้าวัดปริมาณพลั งงานไฟฟ้าคลาดเคลื่ อนอันเนื่องมาจาก
สาเหตุอื่น ๆ นอกเหนือจากการทดสอบตามข้อ 8.2 การคานวณปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ซื้อขายในช่วงที่การวัด
คลาดเคลื่อน การชาระเงินค่าไฟฟ้าให้แก่กันให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับวิธีการในข้อ 8.5

9. กำรอ่ำนมำตรวัดพลังไฟฟ้ำ และพลังงำนไฟฟ้ำ
การอ่านมาตรวัดพลังไฟฟ้า และพลังงานไฟฟ้าจะอ่านจากมาตรวัดไฟฟ้าชุดหลัก ณ เวลา 24.00 (ยี่สิบสี่
จุดศูนย์ศูนย์) น. ของวันสุดท้ายแห่งเดือนของแต่ละเดือนโดยผู้แทนของคู่สัญญาทั้ง สองฝ่ายลงนามรับรองความ
ถูกต้อง หรือใช้ข้อมูลซื้อขายพลั งไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้าโดยระบบ Remote Meter Reading (RMR) ซึ่งติดตั้ง
อยู่ ณ ส่วนกลาง กฟผ. ณ เวลา 24.00 (ยี่สิบสี่จุดศูนย์ศูนย์ ) น. ของวันสุดท้ายแห่ งเดือนของแต่ละเดือนตามที่
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกัน
มาตรวัดไฟฟ้าชุดสารองจะนามาวัดปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ซื้อ ขายเฉพาะกรณีมาตรวัดไฟฟ้า ชุดหลัก
ชารุด หรือขัดข้องเท่านั้น

10. ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณภำพไฟฟ้ำ
ไฟฟ้าบริการเสริมความมั่นคงในระบบไฟฟ้าและไฟฟ้าสารองที่ซื้อขายต่อกันตามสัญญานี้ ให้เป็นไปตาม
ข้อกาหนดเกี่ยวกับคุณภาพไฟฟ้าตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 2 หากภายหลังจากที่ได้ลง
นามในสัญญานี้มีการเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดดังกล่าวคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะต้องร่วมพิจารณาตกลงกัน ยกเว้นการ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพไฟฟ้าตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) และ/หรือมติคณะรัฐมนตรี
(ครม.) ข้อกาหนดเกี่ยวกับคุณภาพไฟฟ้าตามสัญญานี้จ ะต้องเปลี่ยนไปตามข้อกาหนดดังกล่าวนับตั้งแต่ กพช.
และ/หรือ ครม. มีมติ

11. กำรเปลี่ยนแปลงปริมำณกำรส่งหรือรับไฟฟ้ำ
ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีความจาเป็นต้องหยุด หรือเปลี่ยนแปลงปริมาณการส่งหรือรับ
ไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว เนื่องจากเหตุฉุกเฉิน หรือเพื่อติ ดตั้ง หรือตรวจสอบ ซ่อมบารุงอุปกรณ์ไฟฟ้าคู่สัญญา
ฝ่ายนั้นย่อมกระทาได้ในระหว่างเวลาที่มีความจาเป็นดังกล่าว เพื ่อ ที ่จ ะไม่ใ ห้ก ารปฏิบ ัต ิง านของคู ่ส ัญ ญ า
ขัดข้อง เนื่องจากการหยุดหรือ เปลี่ยนแปลงปริมาณการส่งหรือรับไฟฟ้าดังกล่าวข้างต้น คู่สัญญาต้องบอก
กล่าวเป็นหนังสือให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบถึงเหตุผ ล และระยะเวลาที่จะหยุดหรือเปลี่ยนแปลงปริมาณการส่ง
หรือรับไฟฟ้าเป็นการล่ว งหน้า ไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันเว้นแต่ในกรณีฉุกเฉิน โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่มีความ
รับผิดต่อกัน

12. กำรแก้ไขสัญญำ
12.1 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ไม่ใช่ การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย ซึ่งเกิดขึ้นภายหลัง
จากวันที่ลงนามในสัญญานี้ อันมีผลทาให้คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงอันสืบ
เนื่องมาจากการที่จะต้องปฏิบัติตามข้อกาหนดแห่งสัญญานี้ต่อไป คู่สัญญาฝ่ายที่จะได้รับความเสียหาย มีสิทธิ
ทาหนั งสื อแจ้ งอีกฝ่ ายหนึ่ งให้ มีการตกลงเงื่อนไขข้อสั ญ ญาในส่ วนที่ ได้รับผลกระทบ จากการเปลี่ ยนแปลง
ดังกล่าวกันใหม่ และคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะต้องประชุมกันภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับตั้งแต่วันที่คู่สัญญาอีก
ฝ่ายหนึ่งได้รับแจ้งหนังสือเช่นว่านั้น เมื่อคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้ แก้ไขสัญญานี้แล้วก็ให้แก้ไขโดยทาเป็น
สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาให้เสร็จเรียบร้อยโดยเร็ว และ ในระหว่างการเจรจาตกลงให้สัญญาฉบับนี้มีผล
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ใช้บังคับอยู่ หากคู่สัญญาไม่สามารถตกลงแก้ไขสัญญาได้ ให้สัญญาฉบับนี้มีผลใช้บังคับต่อไป และให้ถือเป็น
ข้อพิพาทตามสัญญาที่คสู่ ัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดสามารถนาเรื่องสู่การระงับข้อพิพาท ตามข้อ 15
คาว่า "กฎหมาย" หมายความถึง การออกข้อบังคับต่าง ๆ โดยหน่วยงานรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นในรูปของ
พระราชบัญญัติ พระราชกาหนด พระราชกฤษฎีกา ประมวลกฎหมาย เทศบัญญัติ ข้อกาหนดส่วนท้องถิ่น และ
สนธิสัญญาต่าง ๆ หรือในรูปอื่น ซึ่งมีลักษณะคล้ายกัน รวมถึงกฎหมายรองต่าง ๆ เช่น กฎกระทรวง ประกาศ
กระทรวง และกฎ ประกาศ ระเบียบ คาสั่ง ข้อกาหนดของส่วนราชการต่าง ๆ และรวมถึงข้อกาหนดเกี่ยวกับ
การเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า ข้อกาหนดเกี่ยวกับการใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้ า และ ข้อ กาหนด
เกี่ยวกับการปฏิบัติการระบบไฟฟ้า
12.2 หากภายหลังจากที่ได้ลงนามในสัญญานี้มีมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.)
และ/หรื อ มติ ค ณะรั ฐ มนตรี (ครม.) ให้ เปลี่ ย นแปลงข้ อ ก าหนดเกี่ ย วกั บ อั ต ราค่ า ไฟฟ้ า ตามที่ ร ะบุ ไว้ ใน
เอกสารแนบท้ายสั ญญาหมายเลข 1 หรือข้อกาหนดเกี่ ยวกับคุณภาพไฟฟ้า ตามที่ระบุไว้ ในเอกสารแนบท้าย
สัญญาหมายเลข 2 ให้ถือว่ามติ กพช. และ/หรือมติ ครม. มีผลให้เป็นการเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดดังกล่าวตามสัญญา
นี้นับตั้งแต่วันที่ กพช. และ/หรือ ครม. มีมติ และให้คู่สัญญาแก้ไขสัญญาให้เป็นไปตามมติ กพช. และ หรือ มติ
ครม.

13.

กำรผิดสัญญำ

การเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ดังต่อไปนี้ถือว่าเป็นการผิดสัญญา
13.1 ผู้รับบริการ ผิดนัดชาระเงินภายในระยะเวลาที่กาหนดในสัญญาข้อ 6
13.2 ผู้รับบริการ ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่สาคัญที่กาหนดไว้ในสัญญานี้
13.3 ผู้รับบริการ ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขสาคัญที่เกี่ยวกับข้อกาหนดเกี่ยวกับคุณภาพ
ไฟฟ้าตามที่กาหนดในเอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 2
13.4 ผู้รับบริการ ทาสัญญาซื้อบริการเสริมความมั่นคงในระบบไฟฟ้า และไฟฟ้าสารองไม่
ครบปริมาณตามที่สัญญากาหนดไว้ และ/หรือผู้รับบริการได้เชื่อมต่อโรงไฟฟ้าอื่น
เพิ่มเติมกับระบบไฟฟ้าของผู้รับบริการ แต่ไม่ได้แจ้งต่อ กฟผ.
ในกรณีที่มีการผิดสัญญาดังกล่าวข้างต้น กฟผ. จะมีหนังสือแจ้งให้ ผู้รับบริการ ดาเนินการแก้ไข ใน
กรณีผิดสัญญาตามข้อ 13.2 และข้อ 13.3 หากผู้รับบริการ ไม่แก้ไขให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 90 (เก้าสิบ)
วัน และในกรณีผิดนัดชาระเงินตามข้อ 13.1 และข้อ 13.4 หากผู้รับบริการไม่แก้ไขให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา
15 (สิบห้า) วัน หลังจากได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าวแล้ว กฟผ. มีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้
การที่ผู้รับบริการ ปฏิบัติผิดสัญญานี้ กฟผ. มีสิทธิพิจารณางดบริการเสริมความมั่นคงในระบบไฟฟ้า
และไฟฟ้าสารองแก่ผู้รับบริการ ได้ทันที โดย กฟผ. ไม่ต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น
ในกรณี กฟผ. ใช้สิทธิบอกเลิกสั ญญา กฟผ. มีสิทธิริบหลักประกันหรือเรียกร้องจากธนาคารผู้ ออก
หนั งสือค้าประกันตามข้อ 7 เป็ นจานวนเงินทั้งหมด หรือบางส่วน เพื่อชาระเป็นค่าเบี้ยปรับ ค่าเสียหายหรือ
ค่าใช้จ่ายใด ๆ ได้ทันที

14.

เหตุสุดวิสัย

14.1 “เหตุ สุ ดวิสั ย ” หมายถึง เหตุ ใดๆ อั นจะเกิดขึ้น ก็ดี จะให้ ผ ลภัย พิบั ติ ก็ดีเป็ น เหตุที่ ไม่ อาจ
ป้องกันได้ และมิใช่เกิดจากความผิดหรือความประมาทของบุคคลผู้ต้องประสบหรือใกล้จะต้องประสบเหตุนั้น
29

แม้ทั้งบุคคลผู้ต้องประสบหรือใกล้จะต้องประสบเหตุนั้น จะได้จัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได้
จากบุคคลนั้นในฐานะและภาวะเช่นนั้น และให้รวมถึงเหตุใดเหตุหนึ่งหรือหลายเหตุดังต่อไปนี้
14.1.1 การกระท าของรั ฐ บาล เช่ น มี ก ารเปลี่ ย นแปลงนโยบายด้ า นพลั ง งานการ
เปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย ซึ่งทาให้คู่สัญญาไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งได้
14.1.2
การกระทาของศัตรูในลักษณะสงคราม ไม่ว่าจะมีการประกาศหรือไม่ก็ตาม การปิดล้อม
การลุกฮือ การขบถ การก่อความวุ่นวาย การจารกรรม การก่อวินาศกรรม การนัดหยุดงาน การปิดงานตามกฎหมาย
แรงงาน การรอนสิทธิใดๆ แผ่นดินไหว พายุ ไฟไหม้ น้าท่วม การระเบิด
14.2 คู่สัญญาฝ่ายที่ประสบเหตุสุดวิสัย จะต้องใช้ความอุตสาหะพยายามแก้ไขและทาให้เหตุการณ์
กลับคืนสู่สภาพที่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้โดยเร็ว ในกรณี ที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่สามารถปฏิบัติ
ตามสัญญานี้ อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย ตามข้อ 14.1 จะถือว่าคู่สัญญาฝ่ายนั้นซึ่งปฏิบัติตามข้อ 14.3 แล้วผิด
สัญญาไม่ได้ และคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น และให้ขยายระยะเวลาที่ต้องปฏิบัติ
หน้าที่ออกไปเท่ากับระยะเวลาที่เกิดเหตุสุดวิสัยขึ้น และระยะเวลาที่จาเป็นจะต้องใช้ในการแก้ไขเหตุสุดวิสัย
เว้นแต่คู่สัญญาฝ่ายที่มีสิทธิได้รับการขยายระยะเวลาไม่ต้องการขยายระยะเวลาต่อไป
14.3 คู่สัญญาฝ่ายที่อ้างเหตุสุดวิสัย จะต้องแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบในทันทีที่ส ามารถทาได้ถึงเหตุ
สุดวิสั ย พร้อมด้ว ยข้อมูล รายละเอีย ดของเหตุสุดวิสั ย และระยะเวลาที่จาเป็นจะต้องใช้ในการแก้ไขความ
เสียหายอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยดังกล่าว

15.

กรณีระงับข้อพิพำท

ในกรณี ที่ มีข้ อพิ พาท ข้ อขัดแย้ง ซึ่ งเกิ ดขึ้นเกี่ยวกั บสั ญญานี้ หรือเกี่ยวกับ การปฏิ บั ติ ตามสั ญญานี้ ให้
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายประชุมร่วมกันภายในกาหนดระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับตั้งแต่วันเกิดปัญหาข้อพิพาท ข้อ
ขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องดังกล่าว เพื่อหาทางแก้ไขปัญหานั้นให้เสร็จเรียบร้อยโดยเร็ว
ในกรณีที่ คู่สัญญาไม่สามารถตกลงแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ ภายในกาหนดระยะเวลาดังกล่าวในวรรค
แรก ให้คู่สัญญาดาเนินการดังนี้
15.1 คู่ สั ญ ญา ที่ ป ระสบปั ญ หาจากการปฏิบั ติ ตามสั ญ ญาหรือมี ความประสงค์จ ะยื่น ค าร้องหรือ
อุทธรณ์ใดๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญา ให้ยื่นต่อคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน (กกพ.) เพื่อพิจารณา
ชี้ขาด
15.2 คาชี้ขาดของ กกพ. ให้ถือเป็นเด็ดขาดและถึงที่สุดผูกพันคู่สัญญา หาก กกพ. ไม่สามารถวินิจฉัย
หาข้อยุติได้ ให้ศาลไทยเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

16.

ควำมเสียหำยต่อเนื่อง

คู่สัญญาไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายต่อเนื่อง หรือค่าเสียหายอันมิใช่ค่าเสียหายโดยตรง ที่เกิดแก่
คู่สัญญาเนื่องจากการปฏิบัติผิดสัญญา

17. กำรรับส่งเอกสำร
การแจ้งเรื่องหรือการติดต่อสื่อสารใดๆ ที่เป็นหนังสือโดยผ่านทางบริการของการสื่อสาร แห่งประเทศ
ไทย หรือโดยเจ้าหน้าที่ของแต่ละฝ่าย จะถือเอาวันที่ประทับรับเรื่องของผู้รับเป็นเกณฑ์ ในกรณีติดต่อสื่อสาร
โดยโทรสาร จะถือเอาวันที่ที่ปรากฏในใบรับของฝ่ายที่ติดต่อสื่อสารโดยโทรสาร หรือวันที่ที่ได้รับการยืนยันทาง
โทรสารว่าการติดต่อสื่อสารโดยโทรสารนั้นได้ส่งเรียบร้อยแล้ว และฝ่ายที่ติดต่อสื่อสารโดยโทรสารจัดส่งต้นฉบับ
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เอกสาร หรือสาเนาเอกสารที่รับรองความถูกต้องแล้วอีกชุดหนึ่ง โดยทางบริการของการสื่อสารแห่งประเทศไทย
หรือเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นการยืนยัน ตามที่อยู่ดังนี้
สถานที่อยู่ของผู้รับบริการ :
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
สถานที่อยู่ของ กฟผ. :

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
สานักงานเลขที่ 53 หมู่ 2
ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตาบลบางกรวย
อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
โทรศัพท์ : 0 2436 2800
โทรสาร : 0 2436 2890
หากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะเปลี่ยนแปลงสถานที่อยู่ หรือหมายเลขโทรศัพท์ หรือ หมายเลขโทรสาร
ให้แจ้งเป็นหนังสือให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทาการ

18.

กำรแลกเปลี่ยนรำยงำน

คู่สัญญาจะร่วมมือในการแลกเปลี่ยนรายงานต่าง ๆ อันอาจจะเป็นประโยชน์แก่การปฏิ บัติงานของแต่ละ
ฝ่าย รวมทั้งรายงานอันจาเป็นในการคานวณค่าไฟฟ้าที่ต้องใช้เพื่อประโยชน์แห่งสัญญา

19.

กำรติดตั้งเครื่องมือ อุปกรณ์ และกรรมสิทธิ์ของอุปกรณ์

หากมีอุปกรณ์หรือเครื่องมือใด ๆ ซึ่งเป็นของคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่ติดตั้งขึ้นหรือจะติดตั้งขึ้นตามนัย
แห่งสัญญาในสถานที่ของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ให้ถือว่าได้รับอนุมัติแล้วจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งนั้น ในอันที่
จะเข้าออกในสถานที่ดังกล่าวเพื่อติดตั้ง ทดสอบ บารุงรักษา ตรวจ เปลี่ยน ซ่อมแซมอุปกรณ์ หรือ เครื่องมือ
นั้น ในระหว่างสัญญายังมีผลใช้บังคับอยู่ หรือรื้อถอนเมื่ อสัญญาสิ้นสุดลง โดยคู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะต้องทา
เครื่ อ งหมายติ ด ที่ อุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อ ของตน ซึ่งน าเอาไปใช้ หรือติ ดตั้ งในสถานที่ ของอี กฝ่ ายหนึ่ งเพื่ อแสดง
กรรมสิทธิ์ของตนในเครื่องมือและอุปกรณ์ดังกล่าว และ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายมีสิทธิที่จะอ่านมาตรวัดต่าง ๆ ซึ่ง
ติดตั้งอยู่ในสถานที่ของอีกฝ่ายหนึ่งตามเวลาอันสมควร

20.

เอกสำรอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญำ
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
20.1 เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 1 ข้อกาหนดเกี่ยวกับอัตราค่าบริการเสริมความมั่นคงใน
ระบบไฟฟ้าและไฟฟ้าสารอง จานวน ____ (____) หน้า
20.2 เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 2 ข้อกาหนดเกี่ยวกับคุณภาพไฟฟ้า จานวน ____ (____)
หน้า
20.3 เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 3 รายละเอียดเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร
และหมายเลขโทรสาร จานวน ____ (____) หน้า
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20.4 เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 4 หนังสือรับรอง _____________________________
ลงวันที่ _______________ จานวน ____ (____) หน้า
ข้อความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญา
นี้ใช้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับบริการ จะต้องปฏิบัติตามคาวินิจฉัยของ กฟผ.
สัญญานี้ได้ทาขึ้นเป็น 2 (สอง) ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันทุกประการ คู่สัญญาได้อ่าน และ
เข้าใจข้อความในสัญญานี้ดีโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสาคัญต่อ
หน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือสัญญาฝ่ายละ 1 (หนึ่ง) ฉบับเก็บไว้เป็นหลักฐาน
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
โดย____________________________
(________________________)
ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
______________________________พยาน
(_________________________)
รองผู้ว่าการระบบส่ง

บริษัท _____________________ จำกัด
โดย______________________________
(__________________________)
_________________________
___________________________พยาน
(______________________)
______________________
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ข้อกำหนดเกี่ยวกับอัตรำค่ำบริกำรเสริมควำมมั่นคงในระบบไฟฟ้ำและไฟฟ้ำสำรอง
_________________

1. อัตรำค่ำไฟฟ้ำ
1.1 อัตรำอัตรำค่ำบริกำรเสริมควำมมั่นคงในระบบไฟฟ้ำและไฟฟ้ำสำรอง
1.1.1 เดือนที่ไม่มีกำรใช้ไฟฟ้ำเพื่อเสริมควำมมั่นคงในระบบไฟฟ้ำและไฟฟ้ำสำรอง
อัตรำรำยเดือน
ค่าไฟฟ้าคานวณจากความต้องการพลังไฟฟ้าตามสัญญา ดังนี้
ค่าความต้องการพลังไฟฟ้าเพื่อเสริมความมั่นคงในระบบไฟฟ้า
กิโลวัตต์ละ_____ บาท
1.1.2 เดือนที่มีกำรใช้ไฟฟ้ำเพื่อเสริมควำมมั่นคงในระบบไฟฟ้ำและไฟฟ้ำสำรอง
อัตรำรำยเดือน
ค่าไฟฟ้าคิดทั้งค่าความต้องการพลังไฟฟ้า และค่าพลังงานไฟฟ้าดังนี้
1.1.2.1 ควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ำที่ใช้จริงต่ำกว่ำสัญญำ
ค่าความต้องการพลังไฟฟ้า : คิดจากความต้องการพลังไฟฟ้าที่ใช้จริง ในช่วง
Peak ในอัตราค่าไฟฟ้าปกติ รวมกับความ
ต้องการพลังไฟฟ้าส่วนที่ ตากว่
่ าสัญญา คิดใน
อัตราค่าไฟฟ้าตามข้อ 1.1.1
ค่าพลังงานไฟฟ้า
: คิด จากพลัง งานไฟฟ้า ที่ใ ช้จ ริง ในอัต ราค่าไฟฟ้า
ปกติ
1.1.2.2 ควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ำที่ใช้จริงสูงกว่ำสัญญำ
ค่าความต้องการพลังไฟฟ้า : คิ ด จากความต้ อ งการพลั งไฟฟ้ าที่ ใช้ จ ริง ในช่ ว ง
Peak แต่ ไ ม่ เ กิ น ความต้ อ งการพลั ง ไฟฟ้ า ตาม
สั ญ ญาในอั ต ราค่ า ไฟฟ้า ปกติ รวมกับ ความ
ต้อ งการพลัง ไฟฟ้าส่ วนที่เกินสัญ ญา โดยคิด 2
เท่าของอัตราค่าไฟฟ้าปกติ
ค่าพลังงานไฟฟ้า
: คิด จากพลัง งานไฟฟ้า ที ่ใช้จ ริง ในอัต ราค่าไฟฟ้ า
ปกติ
อัตรำขั้นต่ำ ค่าไฟฟ้าต่าสุดต้องไม่ต่ากว่าค่าความต้องการพลังไฟฟ้าตามข้อ 1.1.1
1.2 อัตรำค่ำไฟฟ้ำปกติ
1.2.1 อัตรำค่ำไฟฟ้ำตำมช่วงเวลำของกำรใช้ (TOU)
ก. ค่ำผลิตไฟฟ้ำ
Peak
= _________
Off-Peak
= _________

บาท/หน่วย
บาท/หน่วย
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ข.

ค่ำบริกำรระบบส่ง
Peak
= _________
บาท/หน่วย
Off-Peak
= _________
บาท/หน่วย
ค. ค่ำบริกำรระบบจำหน่ำย
ค่าไฟฟ้าจริง
= _________
บาท/กิโลวัตต์/เดือน
การอุดหนุนค่าไฟฟ้า
= _________
บาท/กิโลวัตต์/เดือน
ง. ค่ำบริกำรรำยเดือน
ค่าไฟฟ้าจริง
= _________
บาท/เดือน
การอุดหนุนค่าไฟฟ้า
= _________
บาท/เดือน
ช่วง Peak
: เวลา 09.00-22.00 น. วันจันทร์-วันศุกร์
ช่วง Off-Peak
: เวลา 22.00-09.00 น. วันจันทร์-วันศุกร์
เวลา 00.00-24.00 น. วันเสาร์ -วันอาทิตย์ วันแรงงานแห่ งชาติ
แ ล ะ วั น ห ยุ ด ร า ช ก า ร ต า ม ป ก ติ
(ไม่รวมวันหยุดชดเชย และวันพืชมงคล)
1.2.2 ค่ำไฟฟ้ ำ ขั้น ต่ ำ (เมื่ อมีการยกเลิ กอัตราค่าไฟฟ้ า เพื่ อเสริมความมั่ นคงในระบบไฟฟ้ า และ
เปลี่ยนไปใช้อัตราค่าไฟฟ้าปกติ)
ค่าไฟฟ้าต่าสุดในแต่ละเดือนต้องไม่ต่ากว่าร้อยละ 70 ของค่าความต้องการพลังไฟฟ้าที่สูงสุดในรอบ
12 เดือนที่ผ่านมา (สิ้นสุดในเดือนปัจจุบัน)
1.3 เงื่อนไขและหลักเกณฑ์
1.3.1 ผู้รับบริการต้องมีค่าตัวประกอบการใช้ ไฟฟ้าในรอบปี (Annual Load Factor) ไม่เกินร้อยละ
15 หากเกิ น ร้ อ ยละ 15 กฟผ. จะยกเลิ ก การขอใช้ อั ต ราค่ าไฟฟ้ า เพื่ อ เสริม ความมั่ น คงในระบบไฟฟ้ า และ
เปลี่ยนไปคิดอัตราค่าไฟฟ้าปกติในเดือนถัดไป
1.3.2 ตัวประกอบการใช้ไฟฟ้าในรอบปี (Annual Load Factor) คานวณจากรอบปี ของการใช้
ไฟฟ้าตามสัญญาปีละ 1 (หนึ่ง) ครั้ง ตามสูตรดังนี้
ตัวประกอบการใช้ไฟฟ้า (%) =

จำนวนพลังง ำนไฟฟ้ ำรวมในรอบปี  100
ควำมต้ องกำรพลังไฟฟ้ ำ สูงสุดในรอบปี  จำนวนชั่วโมงในรอบปี

1.3.3 ผู้รับบริการจะต้องติดต่อเพื่อทาสัญญาบริการเสริมความมั่นคงในระบบไฟฟ้ากับ กฟผ. และ
แจ้งปริมาณความต้องการพลังไฟฟ้า โดย กฟผ. จะเป็นผู้พิจารณาปริมาณความต้องการพลังไฟฟ้าให้เหมาะสมกับ
เครื่องกาเนิดไฟฟ้าทีต่ ดิ ตัง้
1.3.4 หากความต้องการพลังไฟฟ้าที่ใช้จริงใน Peak Period ของเดือนใด ๆ สูงกว่าความต้องการ
พลังไฟฟ้าเพื่อเสริมความมั่นคงในระบบไฟฟ้า นับได้ครบ 1 เดือน กฟผ. จะนาความต้องการพลังไฟฟ้าที่สูงสุดที่ใช้
จริงในช่วงเวลาดังกล่าวมากาหนดเป็นความต้องการพลังไฟฟ้าเพื่อเสริมความมั่นคงในระบบไฟฟ้าตามสัญญาในเดือน
ถัดไปเป็นต้นไป
1.3.5 หลังจากที่มีการปรับเพิ่มสัญญาดังกล่าวแล้ว ในกรณีที่ผู้รับบริการใช้ไฟฟ้าเพื่อเสริมความ
มั่นคงในระบบไฟฟ้า ต่ากว่าความต้องการพลังไฟฟ้าเพื่อเสริมความมั่นคงในระบบไฟฟ้าตามสัญญาที่ได้ปรับเพิ่มแล้ว
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เป็นระยะเวลา 6 เดือนติดต่อกัน ผู้รับบริการสามารถที่จะลดค่าความต้องการพลังไฟฟ้า เพื่อเสริมความมั่นคงใน
ระบบไฟฟ้าตามสัญญาได้ โดยคานวณจากค่าเฉลี่ยของความต้องการพลังไฟฟ้าในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ในกรณีที่
ผู้รับบริการไม่มีการใช้ไฟฟ้าจริงในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา ให้นาค่าความต้องการพลังไฟฟ้าที่มีอยู่ใน
สัญ ญาก่อนหน้าที่จ ะมีการปรับ เพิ่มมาเป็ นค่าความต้องการพลังไฟฟ้า เพื่อเสริมความมั่นคงในระบบไฟฟ้า ตาม
สัญญาในเดือนถัดไป

2. สูตรปรับอัตรำค่ำไฟฟ้ำโดยอัตโนมัติ
ค่าพลังงานไฟฟ้าต่อหน่วยสามารถเปลี่ยนแปลงได้ หากค่าใช้จ่า ยที่ไม่อยู่ในความควบคุมของ กฟผ.
(Ft) เปลี่ยนแปลง โดยอัตราการปรับจะแสดงอยู่ในใบเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้า

3. อัตรำค่ำตัวประกอบกำลังไฟฟ้ำ (Power Factor Charge)
อัตราค่าตัว ประกอบกาลั งไฟฟ้ า [______] บาท/กิโลวาร์/เดือน ส าหรับกิโลวาร์ส่ ว นเกิน เมื่อตัว
ประกอบกาลังไฟฟ้าต่ากว่า 0.85 (Lagging)

4. ภำษีมูลค่ำเพิ่ม
ค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บตามอัตราข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งผู้รับบริการเป็นผู้รับภาระ
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_________________

1. คุณสมบัติของไฟฟ้ำที่ซื้อขำย
ไฟฟ้าซึ่งซื้อขายกันตามสัญญานี้ได้แก่ ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส (Phase) ในความถี่ปกติ 50 รอบต่อ
วินาที (Hertz) โดยปกติมีค่าความเคลื่อนประมาณไม่เกินร้อยละ  0.5 รอบต่อวินาที

2. กำรเปลี่ยนแปลงควำมต้องกำรหรือลักษณะของพลังงำนไฟฟ้ำ
หากผู้รับบริการ ใช้ไฟฟ้าเพิ่มหรือลดลงผิดปกติ หรือมีการเปลี่ยนแปลงผิดปกติ เกี่ยวกับตัว
ประกอบการใช้ไฟฟ้า (Load Factor) หรือตัวประกอบพลังไฟฟ้า (Power Factor) ผู้รับบริการ จะต้องแจ้งให้
กฟผ. ทราบในทันทีที่สามารถจะทาได้ มิฉะนั้น ผู้รับบริการจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดแก่
ระบบไฟฟ้าของ กฟผ. อันเนื่องมาจากการเพิ่ม การลด หรือการเปลี่ยนแปลงเช่นว่านั้น

3. กำรรักษำระดับแรงดันไฟฟ้ำ
กฟผ. จะรักษาระดับแรงดันไฟฟ้า ณ จุดส่งมอบ ให้อยู่ภายใต้ระดับสูงหรือต่าไม่เกินร้อยละ 5 โดย
ผู้รับบริการจะเป็นผู้กาหนดระดับแรงดันที่ต้องการสาหรับแต่ละช่วงเวลาของวันหนึ่ง ๆ ของแต่ละจุดส่งมอบ ซึ่ง
จะแจ้งให้ กฟผ. ทราบเป็นการล่วงหน้า ยกเว้นในกรณีฉุกเฉิน ผู้รับบริการอาจขอร้องให้ กฟผ. ปรับระดับแรงดัน
ให้สูงหรือต่ากว่าที่ได้แจ้งไว้ล่วงหน้าดังกล่าวเป็นการชั่วคราว
ในกรณีที่ กฟผ. ไม่สามารถรักษาระดับแรงดันไฟฟ้า ณ จุดส่งมอบ ให้อยู่ภายในระดับสูง หรือต่าไม่
เกินร้อยละ 5 เหมือนเดิม กฟผ. จะต้องแจ้งเหตุผลให้ผู้รับบริการทราบล่วงหน้า

4. กำรแก้ไขปริมำณพลังไฟฟ้ำในเฟสต่ำง ๆ ให้ได้ดุลย์ (Balancing Phase Demand)
ในระหว่างที่สัญญามีผลใช้บังคับอยู่ กฟผ. อาจจะขอให้ผู้รับบริการเปลี่ยนแปลงระบบไฟฟ้าของ
ผู้รับบริการเมื่อใดก็ได้ตามที่จาเป็น เพื่อให้พลังไฟฟ้าเฉลี่ย 15 นาทีของผู้รับบริการตามเฟสต่าง ๆ ณ จุดส่งมอบ มี
ความแตกต่างกันไม่เกินร้อยละ 10

5. กำรคำนวณปริมำณพลังไฟฟ้ำ เนื่องจำกเฟสไม่ได้ดุลย์ (Unbalanced Phase Demand)
ถ้าผู้รับบริการไม่ทาการเปลี่ยนแปลงแก้ไขตามนัยที่ระบุไว้ในข้อ 4 ภายใน 1 (หนึ่ง) เดือน กฟผ.
อาจกาหนดเอาว่าปริมาณพลังไฟฟ้า ณ จุดส่งมอบที่มีปัญหาของแต่ละเดือน
นับแต่นั้นไปจนกว่าจะมีการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขเช่นว่านั้น เท่ากับสามเท่าของพลังไฟฟ้าเฉลี่ย 15 นาที ของเฟสหนึ่งเฟสใดที่มากที่สุด ณ จุดส่ง
มอบ ในระหว่างเดือนนั้น ๆ
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รำยละเอียดเลขที่บัญชีเงินฝำกธนำคำรและหมำยเลขโทรสำร
_____________________

บัญชีเงินฝำกธนำคำร :
ชื่อบัญชี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 109-1-60880-6 ธนาคารกรุงไทย จากัด
(มหาชน) สาขาบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

หมำยเลขโทรสำร :
0 2436 5591 กองการเงิน ฝ่ายการเงิน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
___________________
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เอกสำรแนบ ข.6
สัญญำบริกำรไฟฟ้ำสำรอง
ระหว่ำง
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย กับ _______________
สัญญาฉบับนี้ทาขึ้น ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สานักงานเลขที่ 53 หมู่ 2
ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตาบลบางกรวย อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่_________เดือน___________
พ.ศ.____________ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดย ____________________________
ตาแหน่ง ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “กฟผ.” ฝ่ายหนึ่ง กับ
บริษัท ____________________________ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ _______________________
มีสานัก งานใหญ่ อยู่เลขที่____________________________________ ถนน_____________________
แขวง(ตาบล)_________________ เขต(อาเภอ)_________________จังหวัด _____________________
โดย____________________________________ ตาแหน่ง ____________________________ผู้มีอานาจ
ลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของ ________________________________________
ลงวันที่_______________________ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับบริการ” อีกฝ่ายหนึ่ง
คู่สัญญาตกลงทาสัญญากัน โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติผู้รับบริกำรไฟฟ้ำสำรอง
ผู้รับบริการซึ่งมีสิทธิรับบริการไฟฟ้าสารอง จะต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าที่ขายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ.
ตามสั ญ ญาซื้ อขายไฟฟ้ า เลขที่ ______________________ลงวั น ที่ _____________________________
ระหว่างบริษัท___________________________________ กับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งต่อไป
ในสัญญานี้เรียกว่า "สัญญาซื้อขายไฟฟ้า" และเป็นผู้ที่มีเครื่องกาเนิดไฟฟ้า ซึ่งเครื่องกาเนิดไฟฟ้านั้นเชื่อมต่อกับ
ระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ. โดยตรง ผลิตไฟฟ้าเพื่อขายให้แก่ กฟผ. ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโดยไม่ได้จาหน่าย
ไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าอื่น และมีความต้องการไฟฟ้าจาก กฟผ. เพื่อสารองไว้ใช้ในการบารุงรักษาเครื่องกาเนิดไฟฟ้าตาม
แผนงานที่ได้แจ้ง กฟผ. ไว้ หรือกรณีที่มีเหตุขัดข้องในการผลิตไฟฟ้า หรือต้องการหยุดเพื่อซ่อม

2. กำรบริกำรไฟฟ้ำสำรอง
2.1 ผู้ รั บ บริ ก ารตกลงรั บ บริ ก ารไฟฟ้ าส ารอง โดย มี ปริ ม าณ พลั งไฟฟ้ า ______________
(________________) กิโลวัตต์ ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญาเรียกว่า พลังไฟฟ้าสารองตามสัญญา ที่ระดับแรงดัน ไฟฟ้า
____________________ (_____________________) กิ โ ล โ ว ล ต์ ณ จุ ด ซื้ อ ข า ย ไ ฟ ฟ้ า
ที่
_______________
________________________________________________________________________________
2.2 หากผู้ รั บ บริ ก ารประสงค์ ล ดปริ ม าณไฟฟ้ าส ารองจากปริ ม าณพลั ง ไฟฟ้ า ส ารองตามสั ญ ญา
ผู้รับบริการจะต้องใช้ไฟฟ้าสารองมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 (หนึ่ง) ปี
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2.3 ในกรณีผู้รับบริการประสงค์จะเชื่อมต่อโรงไฟฟ้าอื่นผ่านโรงไฟฟ้าที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ.
ผู้รับบริการจะต้องแจ้ง กฟผ. เพื่อซื้อไฟฟ้าสารองเพิ่มไม่ต่ากว่าหนึ่งในสามของกาลังผลิตติดตั้งของโรงไฟฟ้า
ที่มาเชื่อมต่อเพิ่มเติม

3. อำยุของสัญญำ
คู่สัญญาตกลงกันให้สัญญานี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ ______________________ เป็นต้นไป โดยมีผลใช้
บังคับต่อเนื่องจนกว่าสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างผู้รับบริการและ กฟผ. จะสิ้นสุดลง

4. ข้อกำหนดกำรใช้ไฟฟ้ำสำรอง
4.1 เพื่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้า ผู้รับบริการจะต้องตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าตามระยะเวลาที่
กาหนด และ กฟผ. มีสิทธิขอให้ผู้รับบริการแก้ไข ปรับปรุงอุปกรณ์การจ่ายไฟฟ้าของผู้รับบริการฯ ที่เกี่ยวข้อง
กับระบบไฟฟ้าของ กฟผ. ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับบริการ ได้ตามความจาเป็น
4.2 คู่สัญญาแต่ละฝ่ายต้องแจ้งเป็นหนังสือให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในระบบไฟฟ้าของตน อันจะมีผลกระทบต่อระบบอุปกรณ์ป้องกันระบบไฟฟ้าของ
คู่สัญญา
4.3 เมื่อผู้รับบริการต้องการใช้ไฟฟ้าสารองแต่ละครั้งในรอบปี ผู้รับบริการต้องแจ้งเป็นหนังสือให้
ศู น ย์ ค วบคุ ม ระบบก าลั งไฟฟ้ าของ กฟผ. ทราบล่ ว งหน้ าไม่ น้ อ ยกว่า 7 (เจ็ ด ) วัน ยกเว้ น กรณี ฉุ ก เฉิ น ให้
ผู้รับบริการแจ้งโดยเร็วที่สุดในทันทีที่ปฏิบัติได้

5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับอัตรำค่ำไฟฟ้ำ
5.1 อัตราค่าบริการไฟฟ้าสารองที่ซื้อขายกันตามสัญญานี้ ให้เป็นไปตามข้อกาหนดเกี่ยวกับค่าบริการ
ไฟฟ้ าส ารอง ที่ ระบุ ไว้ ในเอกสารแนบท้ ายสั ญ ญาหมายเลข 1 และหากภายหลั งจากที่ ได้ ลงนามในสั ญ ญานี้
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) และ/หรือคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอัตรา
ค่าบริการไฟฟ้าสารองหรืออัตราค่าไฟฟ้าปกติ อัตราค่าบริการไฟฟ้าสารองที่ซื้อขายกันตามสัญญานี้จะต้อง
เปลี่ยนแปลงไปตามอัตราที่กาหนดใหม่ นับตั้งแต่ กพช. และ/หรือ ครม. มีมติ
5.2 ผู้รับบริการจะต้องใช้ไฟฟ้าสารองตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ ตามที่กาหนดในเอกสาร แนบ
ท้ายสัญญาหมายเลข 1

6. กำรเรียกเก็บเงินและกำรชำระเงิน
6.1 กฟผ. จะส่งใบเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าให้ ผู้รับบริการเดือนละ 1 (หนึ่ง) ครั้ง และผู้รับบริการ
ต้องชาระเงินค่าไฟฟ้าและค่าภาษีมูลค่าเพิ่มให้ กฟผ. ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ผู้รับบริการได้รับใบ
เรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าจาก กฟผ.
6.2 กฟผ. จะส่ ง ใบเรี ย กเก็ บ เงิ น นอกเหนื อ จากเงิ น ค่ า ไฟฟ้ า ประจ าเดื อ นตามข้ อ 6.1 ให้
ผู้รับบริการ และผู้รับบริการต้องชาระเงินให้แก่ กฟผ. ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ได้รับใบเรียกเก็บ
เงินนั้น
6.3 ในกรณีที่ผู้รับบริการมีข้อโต้แย้งกับ กฟผ. เกี่ยวกับใบเรียกเก็บเงินตามข้อ 6.1 หรือข้อ 6.2
ทาให้การชาระเงินสามารถกระทาได้แต่เพียงบางส่วน ก็ให้ ผู้รับบริการชาระเงินตามส่วนที่ไม่มีข้อโต้แย้งก่อน
ภายในกาหนดเวลาตามข้อ 6.1 หรือข้อ 6.2 และหากภายหลั งพบว่าเหตุแห่ งการโต้แย้งนั้น มิได้เกิดจาก
ความผิดของ กฟผ. ผู้รับบริการจะยกเอาเป็นข้อโต้แย้งเพื่อให้พ้นจากการเป็นผู้ผิดนัดชาระหนี้หาได้ไม่
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6.4 ในกรณีที่ผู้รับบริการผิดนัดไม่ชาระหนี้ภายในกาหนดระยะเวลาดังกล่าวในข้อ 6.1 หรือข้อ
6.2 แล้วแต่กรณี ผู้รับบริการยอมให้ กฟผ. คิดเบี้ยปรับจากจานวนเงินที่ค้างชาระเป็นรายวันในอัตรา เท่ากับอัตรา
ดอกเบี้ ย ขั้ น ต่ าของเงิ น กู้ เบิ ก เกิ น บั ญ ชี ซึ่ ง ประกาศโดยธนาคารกรุ ง ไทย จ ากั ด (มหาชน) บวกด้ วยสอง
[Minimum Overdraft Rate (MOR) +2] นับตั้งแต่วันที่ผิดนัดจนกว่าจะชาระเงินแล้วเสร็จอีกส่วนหนึ่งด้วย
6.5 หากผู้ รั บ บริ ก ารผิ ด นั ด ไม่ ช าระเงิ น ใด ๆ ที่ ถึ ง ก าหนดช าระให้ กฟผ . ตามสั ญ ญ า
และยังไม่มีการแก้ไขข้อผิดนัดดังกล่าวภายในระยะเวลา 15 (สิบห้า) วัน หลังจากวันที่ กฟผ. ได้ส่งหนังสือบอก
กล่ าวการผิ ด นั ดไปยั ง ผู้ รั บ บริการให้ กฟผ. มีสิ ท ธิบ อกเลิ กสั ญ ญาได้ โดยการบอกกล่ าวเป็ นหนังสื อไปยัง
ผู้รับบริการ
6.6 ในกรณีที่ผู้รับบริการ ทาสัญญาซื้อไฟฟ้าสารองไม่ครบตามปริมาณที่สัญญากาหนดไว้ และ/หรือ
ผู้รับบริการได้เชื่อมต่อโรงไฟฟ้าอื่นเพิ่มเติมกับระบบไฟฟ้าของผู้รับบริการโดยไม่ได้แจ้งต่อ กฟผ. เพื่อขอซื้อไฟฟ้า
สารองเพิ่มให้ ครบปริมาณตามที่สั ญญากาหนด ผู้ รับบริการจะต้องช าระค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่ มย้อนหลั งนับจากวั น
กึ่งกลางระหว่างวันที่ผู้รับบริการทาสัญญากับ กฟผ. (เฉพาะการทาสัญญาเรื่องที่เกี่ยวกับปริมาณพลังไฟฟ้า) กับ
วันที่ พบว่าผู้ รับบริการไม่ได้ท าสั ญญาครบปริมาณตามสั ญญา โดยผู้ รับบริการจะต้ องช าระค่าใช้ จ่ายส่ วนเพิ่ ม
ดังกล่าวจนกว่าจะดาเนินการแก้ไขสัญญาให้ปริมาณพลังไฟฟ้าเป็นไปตามข้อ 2 นอกจากค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มดังกล่าว
ผู้รับบริการยอมให้ กฟผ. คิดเบี้ยปรับจากจานวนเงินที่ค้างชาระเป็นรายวันในอัตราเท่ากับอัตราดอกเบี้ยขั้นต่าของ
เงินกู้เบิ กเกินบั ญชี ซึ่งประกาศโดยธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) บวกด้วยสอง [Minimum Overdraft Rate
(MOR) +2] นับตั้งแต่วันผิดนัด จนกว่าจะชาระเงินแล้วเสร็จอีกส่วนหนึ่งด้วย
6.7 ใน ก รณี ที่ ก าห น ด วั น ส่ งเอ ก ส าร ห รื อ ก าห น ด วั น ช าระ เงิ น แ ล ะ /ห รื อ ก าห น ด
วันชาระหนี้ตามกาหนดในสัญญาข้อ 6 นี้ตรงกับวันหยุดทาการของคู่สัญญา ไม่ว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด หรือกาหนด
ชาระเงินตรงกับวันหยุดธนาคาร ให้เลื่อนกาหนดวันนั้น ๆ เป็นวันทาการถัดไป
6.8 ผู้รับบริการจะต้องชาระเงินตามใบเรียกเก็บเงินข้อ 6.1 และ 6.2 โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝาก
ของ กฟผ. รายละเอียดเลขที่บั ญชีเงินฝากธนาคารและหมายเลขโทรสารตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย
สัญญาหมายเลข 3 และ จะจัดส่งหลักฐานการนาเงินเข้าบัญชี (Pay-in-Slip) ให้ กฟผ. ทางโทรสารภายในวัน
เดียวกับที่นาเข้าบัญชีดังกล่าว และ กฟผ. จะส่งหลักฐานการรับเงินให้ผู้รับบริการโดยเร็ว

7. หลักประกันกำรปฏิบัติตำมสัญญำ
7.1 ผู้รับบริการจะต้องนาหลักประกันเป็นเช็คที่ธนาคารในประเทศรับรอง หรือเช็คที่ธนาคารใน
ประเทศเป็นผู้สั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นต่อ กฟผ. หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 15 วัน หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย
หรือพันธบัตร กฟผ. หรือพันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้าประกันเงินต้นและดอกเบี้ยซึ่งพันธบัตรดังกล่ าวเป็น
กรรมสิทธิ์ของผู้รับบริการโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยผู้รับบริการ จะต้องจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้ กฟผ.
หรื อ หนั ง สื อ สั ญ ญาค้ าประกั น ของธนาคารที่ กฟผ .เชื่ อ ถื อ เป็ น จ านวนเงิ น _______________บาท
(________________________________) มามอบไว้แก่ กฟผ. เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้
หลักประกันทีผ่ ู้รับบริการ นามามอบไว้แก่ กฟผ. ตามวรรคหนึ่ง กฟผ. จะคืนให้เมื่อผู้รับบริการพ้นจาก
ข้อผูกพันและความรับผิดตามสัญญานี้แล้ว
7.2 ในกรณี ที่ผู้ รับ บริการน าหนังสื อสั ญ ญาค้าประกันของธนาคารมาวางเป็นหลั กประกันการ
ปฏิบัติตามสัญญา หนังสือสัญญาค้าประกันจะต้องมีข้อความตามที่ กฟผ. กาหนด
ในกรณีที่มีการต่ออายุสัญญาบริการไฟฟ้าสารองออกไป ผู้รับบริการจะต้องจัดให้มีการต่ออายุหนังสือ
สัญญาค้าประกัน การปฏิบัติตามสัญญาออกไปด้วย โดยระยะเวลาค้าประกันของหนังสือ สัญญาค้าประกัน
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จะต้องครอบคลุมต่อเนื่องจนกว่าผู้รับบริการจะสิ้นความผูกพันและความรับผิดตามสัญญาบริการไฟฟ้าสารองที่
ต่อออกไป ทั้งนี้ ผู้รับ บริการจะต้องดาเนิน การล่ วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ ) วัน ก่อนครบกาหนดอายุ
สัญญาบริการไฟฟ้าสารอง
7.3 การกาหนดจานวนเงิน ที่จะต้องวางเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาดั งกล่าวในข้อ
7.1 เป็นการกาหนดในอัตรากิโลวัตต์ละ 250.00 บาท (สองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) หากปรากฏในภายหลังว่าเงิน
ประกัน จ านวนที่ กาหนดดังกล่ าวในข้อ 7.1 น้อ ยกว่า 2 (สอง) เท่ า ของค่ าไฟฟ้ ารายเดือนที่ สู งสุ ดในรอบปี
ผู้รับบริการจะต้องจัดหาหลักประกันเพิ่มให้มีวงเงินประกันไม่ต่ากว่า 2 (สอง) เท่า ของค่าไฟฟ้ารายเดือนที่สูงสุด
ในรอบปีนั้น ให้ กฟผ. จนครบถ้วนถูกต้องภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับจากที่ได้รับแจ้งจาก กฟผ.

8. มำตรวัดไฟฟ้ำ
8.1 ในการซื้อขายไฟฟ้าสารอง กฟผ. จะใช้มาตรวัดไฟฟ้าทั้งชุดหลักและชุดสารองรวมทั้งอุปกรณ์
ประกอบที่ใช้วัดปริมาณไฟฟ้าที่ซื้อขายชุดเดียวกับที่ ผู้ รับบริการขายไฟฟ้าให้ กฟผ. และจะทาการทดสอบ
เปรียบเทียบกับมาตรวัดไฟฟ้ามาตรฐานปีละ 1 (หนึ่ง) ครั้ง
8.2 มาตรวัดไฟฟ้าที่ใช้วัดปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ซื้อขายต้องปิดผนึก การเปิดผนึกเพื่อตรวจหรือ
ทดสอบหรือปรับแต่งต้องดาเนินการร่ วมกันโดยเจ้าหน้าที่ของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย และคู่สัญญาฝ่ายที่ต้องการ
ตรวจสอบหรือปรับแต่งต้องแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบเป็นหนังสือล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วัน
8.3 ผู้รับบริการจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการตรวจทดสอบเปรียบเทียบหรือปรับแต่งมาตรวัดไฟฟ้ า
ตามข้อ 8.1 และ 8.2 ทั้งสิ้ น และหากผลการทดสอบตามที่ระบุในข้อ 8.1 คลาดเคลื่ อนจากมาตรวัดไฟฟ้ า
มาตรฐานไม่เกินร้อยละบวกลบสอง (+ 2 %) จะไม่มีการปรับปรุงเงินค่าไฟฟ้าที่ ผู้ รับบริการได้ช าระให้ กฟผ.
ตามที่ กฟผ. เรียกเก็บ แต่หากการทดสอบดังกล่าวปรากฏผลคลาดเคลื่อนเกินร้อยละบวกลบสอง (+ 2 %) กฟผ.
และ ผู้รับบริการจะร่วมกัน คานวณปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ถูกต้องที่ กฟผ. จาหน่ายให้ ผู้รับบริการในช่วง
ระยะเวลาที่มาตรวัดไฟฟ้าทางานคลาดเคลื่อนหากไม่ทราบระยะเวลาที่มาตรวัดไฟฟ้าทางานคลาดเคลื่อน ให้
ใช้ระยะเวลากึ่งหนึ่งของช่วงระยะเวลาระหว่ างการทดสอบครั้งนี้กับการทดสอบครั้งก่อน แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 6
(หก) เดือน และให้นาปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่แก้ไขใหม่นี้มาใช้คานวณค่าไฟฟ้าที่ ผู้รับบริการจะต้องชาระให้แก่
กฟผ. ผลต่างระหว่างค่าไฟฟ้าที่คานวณไว้เดิมกับที่คานวณใหม่นี้ ให้ ผู้รับบริการชาระเงินเพิ่มให้ กฟผ. หรือให้
กฟผ. ชาระเงินคืนให้ ผู้รับบริการแล้วแต่กรณี โดยวิธีบวกเข้าหรือหักออกในใบเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าในเดือน
ถัดไป
8.4 เมื่อใดก็ตามที่พบว่ามาตรวัดไฟฟ้าวัด ปริมาณพลั งงานไฟฟ้าคลาดเคลื่อนอัน เนื่อง มาจาก
สาเหตุอื่น ๆ นอกเหนือจากการทดสอบตามข้อ 8.1 การคานวณปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ซื้อขายในช่วงที่การวัด
คลาดเคลื่อน การชาระเงินค่าไฟฟ้าให้แก่กันให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับวิธีการในข้อ 8.3

9. กำรอ่ำนมำตรวัดพลังไฟฟ้ำ และพลังงำนไฟฟ้ำ
การอ่านมาตรวัดพลังไฟฟ้า และพลังงานไฟฟ้าจะอ่านจากมาตรวัดไฟฟ้าชุดหลัก ณ เวลา 24.00 (ยี่สิบสี่
จุดศูนย์ศูนย์) น. ของวันสุดท้ายแห่งเดือนของแต่ละเดือนโดยผู้แทนของคู่สัญญาทั้ง สองฝ่ายลงนามรับรองความ
ถูกต้อง หรือใช้ข้อมูลซื้อขายพลังไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้าโดยระบบ Remote Meter Reading (RMR) ซึ่งติดตั้ง
อยู่ ณ ส่วนกลาง กฟผ. ณ เวลา 24.00 (ยี่สิบสี่จุดศูนย์ศูนย์) น. ของวันสุดท้ายแห่งเดือนของแต่ละเดือนตามที่
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกัน
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มาตรวัดไฟฟ้าชุดสารองจะนามาวัดปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ซื้อขายเฉพาะกรณีมาตรวัดไฟฟ้า ชุดหลัก
ชารุด หรือขัดข้องเท่านั้น

10. ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณภำพไฟฟ้ำ
ไฟฟ้าสารองที่ซื้อขายต่อกันตามสัญญานี้ ให้เป็นไปตามข้อกาหนดเกี่ยวกับคุณภาพไฟฟ้าตามที่ระบุไว้ใน
เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 2 หากภายหลังจากที่ได้ลงนามในสัญญานี้มีการเปลี่ยนแปลงข้อกาหนด
ดั งกล่ าวคู่ สั ญ ญาทั้ งสองฝ่ ายจะต้ องร่ วมพิ จารณาตกลงกั น ยกเว้ นการเปลี่ ยนแปลงคุ ณ ภาพไฟฟ้ าตามมติ
คณะกรรมการนโยบายพลั งงานแห่ งชาติ (กพช.) และ/หรือมติค ณะรัฐ มนตรี (ครม.) ข้อ กาหนดเกี่ ยวกั บ
คุณภาพไฟฟ้าตามสัญญานี้จะต้องเปลี่ยนไปตามข้อกาหนดดังกล่าวนับตั้งแต่ กพช. และ/หรือ ครม. มีมติ

11.

กำรเปลี่ยนแปลงปริมำณกำรส่งหรือรับไฟฟ้ำ

ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีความจาเป็นต้องหยุ ด หรือเปลี่ยนแปลงปริมาณการส่งหรือรับ
ไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว เนื่องจากเหตุฉุกเฉิน หรือเพื่อติดตั้ง หรือตรวจสอบ ซ่อมบารุงอุปกรณ์ไฟฟ้าคู่สัญญา
ฝ่ายนั้นย่อมกระทาได้ในระหว่างเวลาที่มีความจาเป็นดังกล่าว เพื ่อ ที ่จ ะไม่ใ ห้ก ารปฏิบ ัต ิง านของคู ่ส ัญ ญ า
ขัดข้อง เนื่องจากการหยุดหรือเปลี่ยนแปลงปริมาณการส่งหรือรับไฟฟ้าดังกล่าวข้างต้น คู่สัญญาต้องบอก
กล่าวเป็นหนังสือให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบถึงเหตุผ ล และระยะเวลาที่จะหยุดหรือเปลี่ยนแปลงปริมาณการส่ง
หรือรับไฟฟ้าเป็นการล่ว งหน้า ไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันเว้นแต่ในกรณีฉุกเฉิน โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่มีความ
รับผิดต่อกัน

12. กำรแก้ไขสัญญำ
12.1 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย ซึ่งเกิดขึ้นภายหลัง
จากวันที่ลงนามในสัญญานี้ อันมีผลทาให้คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงอันสืบ
เนื่องมาจากการที่จะต้องปฏิบัติตามข้อกาหนดแห่งสัญญานี้ต่อไป คู่สัญญาฝ่ายที่จะได้รับความเสียหาย มีสิทธิ
ทาหนั งสื อแจ้ งอีกฝ่ ายหนึ่ งให้ มีการตกลงเงื่อนไขข้อสั ญ ญาในส่ วนที่ ได้รับผลกระทบ จากการเปลี่ ยนแปลง
ดังกล่าวกันใหม่ และคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะต้องประชุมกันภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับตั้งแต่วันที่คู่สัญญาอีก
ฝ่ายหนึ่งได้รับแจ้งหนังสือเช่นว่านั้น เมื่อคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้ แก้ไขสัญญานี้แล้วก็ให้แก้ไขโดยทาเป็น
สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาให้เสร็จเรียบร้อยโดยเร็ว และ ในระหว่างการเจรจาตกลงให้สัญญาฉบับนี้มีผล
ใช้บังคับอยู่ หากคู่สัญญาไม่สามารถตกลงแก้ไขสัญญาได้ ให้สัญญาฉบับนี้มีผลใช้บังคับต่อไป และให้ถือเป็น
ข้อพิพาทตามสัญญาที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดสามารถนาเรื่องสู่การระงับข้อพิพาท ตามข้อ 15
คาว่า "กฎหมาย" หมายความถึง การออกข้อบังคับต่าง ๆ โดยหน่วยงานรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นในรูปของ
พระราชบัญญั ติ พระราชกาหนด พระราชกฤษฎีกา ประมวลกฎหมาย เทศบัญญัติ ข้อกาหนดส่วนท้องถิ่น และ
สนธิสัญญาต่าง ๆ หรือในรูปอื่น ซึ่งมีลักษณะคล้ายกัน รวมถึงกฎหมายรองต่าง ๆ เช่น กฎกระทรวง ประกาศ
กระทรวง และกฎ ประกาศ ระเบียบ คาสั่ง ข้อกาหนดของส่วนราชการต่าง ๆ และรวมถึง Grid Code ตาม
เอกสารแนบท้ายสัญญาของ "สัญญาซื้อขายไฟฟ้า"
12.2 หากภายหลังจากที่ได้ลงนามในสัญญานี้มีมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.)
และ/หรื อ มติ ค ณะรั ฐ มนตรี (ครม.) ให้ เปลี่ ย นแปลงข้ อ ก าหนดเกี่ ย วกั บ อั ต ราค่ า ไฟฟ้ า ตามที่ ร ะบุ ไว้ ใน
เอกสารแนบท้ายสั ญญาหมายเลข 1 หรือข้อกาหนดเกี่ยวกับคุณภาพไฟฟ้า ตามที่ระบุไว้ ในเอกสารแนบท้าย
สัญญาหมายเลข 2 ให้ถือว่ามติ กพช. และ/หรือมติ ครม. มีผลให้เป็นการเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดดังกล่าวตามสัญญา
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นี้นับตั้งแต่วันที่ กพช. และ/หรือ ครม. มีมติ และให้คู่สัญญาแก้ไขสัญญาให้เป็นไปตามมติ กพช. และ หรือ มติ
ครม.

13.

กำรผิดสัญญำ

การเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ดังต่อไปนี้ถือว่าเป็นการผิดสัญญา
13.1 ผู้รับบริการ ผิดนัดชาระเงินภายในระยะเวลาที่กาหนดในสัญญาข้อ 6
13.2 ผู้รับบริการ ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่สาคัญที่กาหนดไว้ในสัญญานี้
13.3 ผู้รับบริการ ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขสาคัญที่เกี่ยวกับข้อกาหนดเกี่ยวกับคุณภาพ
ไฟฟ้าตามที่กาหนดในเอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 2
13.4 ผู้รับบริการ ทาสัญญาซื้อไฟฟ้าสารองไม่ครบปริมาณตามที่สัญญากาหนดไว้ และ/
หรือผู้รับบริการได้เชื่อมต่อโรงไฟฟ้าอื่นเพิ่มเติมกับระบบไฟฟ้าของผู้รับบริการ แต่
ไม่ได้แจ้งต่อ กฟผ.
ในกรณีที่มีการผิดสัญญาดังกล่าวข้างต้น กฟผ. จะมีหนังสือแจ้งให้ผู้รับบริการดาเนินการแก้ไข ในกรณี
ผิดสัญญาตามข้อ 13.2 และข้อ 13.3 หากผู้รับบริการไม่แก้ไขให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 90 (เก้าสิบ) วัน
และในกรณีผิดนัดชาระเงินตามข้อ 13.1 และข้อ 13.4 หากผู้รับบริการไม่แก้ไขให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 15
(สิบห้า) วัน หลังจากได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าวแล้ว กฟผ. มีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้
การทีผ่ ู้รับบริการปฏิบัติผิดสัญญานี้ กฟผ. มีสิทธิพิจารณางดบริการไฟฟ้าสารองแก่ผู้รับบริการได้ทันที
โดย กฟผ. ไม่ต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น
ในกรณี กฟผ. ใช้สิทธิบอกเลิกสั ญญา กฟผ. มีสิทธิริบหลักประกันหรือเรียกร้องจากธนาคารผู้ ออก
หนั งสือค้าประกันตามข้อ 7 เป็ นจานวนเงินทั้งหมด หรือบางส่วน เพื่ อชาระเป็นค่าเบี้ยปรับ ค่าเสียหายหรือ
ค่าใช้จ่ายใด ๆ ได้ทันที

14.

เหตุสุดวิสัย

14.1 “เหตุ สุ ดวิสั ย ” หมายถึง เหตุ ใดๆ อั นจะเกิดขึ้น ก็ดี จะให้ ผ ลภัย พิบั ติ ก็ดีเป็ น เหตุที่ ไม่ อาจ
ป้องกันได้ และมิใช่เกิดจากความผิดหรือความประมาทของบุคคลผู้ต้องประสบหรือใกล้จะต้องประสบเหตุนั้น
แม้ทั้งบุคคลผู้ต้องประสบหรือใกล้จะต้องประสบเหตุนั้น จะได้จัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได้
จากบุคคลนั้นในฐานะและภาวะเช่นนั้น และให้รวมถึงเหตุใดเหตุหนึ่งหรือหลายเหตุดังต่อไปนี้
14.1.1 การกระทาของรัฐบาล เช่น มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านพลังงานการเปลี่ยนแปลง
ทางกฎหมาย ซึ่งทาให้คู่สัญญาไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งได้
14.1.2 การกระทาของศัตรูในลักษณะสงคราม ไม่ว่าจะมีการประกาศหรือไม่ก็ตาม การปิดล้อม
การลุกฮือ การขบถ การก่อความวุ่นวาย การจารกรรม การก่อวินาศกรรม การนัดหยุดงาน การปิดงานตามกฎหมาย
แรงงาน การรอนสิทธิใดๆ แผ่นดินไหว พายุ ไฟไหม้ น้าท่วม การระเบิด
14.2 คู่สัญญาฝ่ายที่ประสบเหตุสุดวิสัย จะต้องใช้ความอุตสาหะพยายามแก้ไขและทาให้เหตุการณ์
กลับคืนสู่สภาพที่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้โดยเร็ว ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่สามารถปฏิบัติ
ตามสัญญานี้ อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย ตามข้อ 14.1 จะถือว่าคู่สัญญาฝ่ายนั้นซึ่งปฏิบัติตามข้อ 14.3 แล้วผิด
สัญญาไม่ได้ และคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น และให้ขยายระยะเวลาที่ต้องปฏิบัติ
หน้าที่ออกไปเท่ากับระยะเวลาที่เกิดเหตุสุ ดวิสัยขึ้น และระยะเวลาที่จาเป็นจะต้องใช้ในการแก้ไขเหตุสุดวิสัย
เว้นแต่คู่สัญญาฝ่ายที่มีสิทธิได้รับการขยายระยะเวลาไม่ต้องการขยายระยะเวลาต่อไป
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14.3 คู่สัญญาฝ่ายที่อ้างเหตุสุดวิสัย จะต้องแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบในทันทีที่สามารถทาได้ถึงเหตุ
สุดวิสั ย พร้อมด้ว ยข้ อมูล รายละเอีย ดของเหตุสุดวิสั ย และระยะเวลาที่จาเป็นจะต้องใช้ในการแก้ไขความ
เสียหายอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยดังกล่าว

15.

กรณีระงับข้อพิพำท

ในกรณี ที่ มีข้ อพิ พาท ข้ อขัดแย้ง ซึ่ งเกิ ดขึ้นเกี่ยวกั บสั ญญานี้ หรือเกี่ยวกับ การปฏิ บั ติ ตามสั ญญานี้ ให้
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายประชุมร่วมกันภายในกาหนดระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับตั้งแต่วันเกิดปัญหาข้อพิพาท ข้อ
ขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องดังกล่าว เพื่อหาทางแก้ไขปัญหานั้นให้เสร็จเรียบร้อยโดยเร็ว
ในกรณีที่ คู่สัญญาไม่สามารถตกลงแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ภายในกาหนดระยะเวลาดังกล่าวในวรรค
แรก ให้คู่สัญญาดาเนินการดังนี้
15.1 คู่ สั ญ ญา ที่ ป ระสบปั ญ หาจากการปฏิบั ติ ตามสั ญ ญาหรือมี ความประสงค์จ ะยื่น ค าร้องหรือ
อุทธรณ์ใดๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญา ให้ยื่นต่อคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน (กกพ.) เพื่อพิจารณา
ชี้ขาด
15.2 คาชี้ขาดของ กกพ. ให้ถือเป็นเด็ดขาดและถึง ที่สุดผูกพันคู่สัญญา หาก กกพ. ไม่สามารถวินิจฉัย
หาข้อยุติได้ ให้ศาลไทยเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

16.

ควำมเสียหำยต่อเนื่อง

คู่สัญญาไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายต่อเนื่อง หรือค่าเสียหายอันมิใช่ค่าเสียหายโดยตรง ที่เกิดแก่
คู่สัญญาเนื่องจากการปฏิบัติผิดสัญญา

17. กำรรับส่งเอกสำร
การแจ้งเรื่องหรือการติดต่อสื่อสารใดๆ ที่เป็นหนังสือโดยผ่านทางบริการของการสื่อสาร แห่งประเทศ
ไทย หรือโดยเจ้าหน้าที่ของแต่ละฝ่าย จะถือเอาวันที่ประทับรับเรื่องของผู้รับเป็นเกณฑ์ ในกรณีติดต่อสื่อสาร
โดยโทรสาร จะถือเอาวันที่ที่ปรากฏในใบรับของฝ่ายที่ติดต่อสื่อสารโดยโทรสาร หรือวันที่ที่ได้รับการยืนยันทาง
โทรสารว่าการติดต่อสื่อสารโดยโทรสารนั้นได้ส่งเรียบร้อยแล้ว และฝ่ายที่ติดต่อสื่อสารโดยโทรสารจัดส่งต้นฉบับ
เอกสาร หรือสาเนาเอกสารที่รับรองความถูกต้องแล้วอีกชุดหนึ่ง โดยทางบริการของการสื่อสารแห่งประเทศไทย
หรือเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นการยืนยัน ตามที่อยู่ดังนี้
สถานที่อยู่ของผู้รับบริการ :

______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
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สถานที่อยู่ของ กฟผ. :

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
สานักงานเลขที่ 53 หมู่ 2
ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตาบลบางกรวย
อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
โทรศัพท์ : 0 2436 2800
โทรสาร : 0 2436 2890
หากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะเปลี่ยนแปลงสถานที่อยู่ หรือหมายเลขโทรศัพท์ หรือหมายเลขโทรสาร
ให้แจ้งเป็นหนังสือให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทาการ

18.

กำรแลกเปลี่ยนรำยงำน

คู่สัญญาจะร่วมมือในการแลกเปลี่ยนรายงานต่าง ๆ อันอาจจะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงานของแต่ละ
ฝ่าย รวมทั้งรายงานอันจาเป็นในการคานวณค่าไฟฟ้าที่ต้องใช้เพื่อประโยชน์แห่งสัญญา

19.

กำรติดตั้งเครื่องมือ อุปกรณ์ และกรรมสิทธิ์ของอุปกรณ์

หากมีอุปกรณ์หรือเครื่องมือใด ๆ ซึ่งเป็นของคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่ติดตั้งขึ้นหรื อจะติดตั้งขึ้นตามนัย
แห่งสัญญาในสถานที่ของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ให้ถือว่าได้รับอนุมัติแล้วจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งนั้น ในอันที่
จะเข้าออกในสถานที่ดังกล่าวเพื่อติดตั้ง ทดสอบ บารุงรักษา ตรวจ เปลี่ยน ซ่อมแซมอุปกรณ์ หรือ เครื่องมือ
นั้น ในระหว่างสัญญายังมีผลใช้บั งคับอยู่ หรือรื้อถอนเมื่อสัญญาสิ้นสุดลง โดยคู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะต้องทา
เครื่ อ งหมายติ ด ที่ อุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อ ของตน ซึ่งน าเอาไปใช้ หรือติ ดตั้ งในสถานที่ ของอี กฝ่ ายหนึ่ งเพื่ อแสดง
กรรมสิทธิ์ของตนในเครื่องมือและอุปกรณ์ดังกล่าว และ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายมีสิทธิที่จะอ่านมาตรวั ดต่าง ๆ ซึ่ง
ติดตั้งอยู่ในสถานที่ของอีกฝ่ายหนึ่งตามเวลาอันสมควร

20.

เอกสำรอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญำ
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
21.1 เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 1 ข้อกาหนดเกี่ยวกับอัตราค่าบริการไฟฟ้าสารอง จานวน
______ (____) หน้า
21.2 เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 2 ข้อกาหนดเกี่ยวกับคุณภาพไฟฟ้า จานวน _____ (___)
หน้า
21.3 เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 3 รายละเอียดเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารและหมายเลข
โทรสาร จานวน ____ (____) หน้า
21.4 เอกสารแนบท้ ายสั ญ ญาหมายเลข 4 หนั งสื อรั บรอง ____________________ ลงวั นที่
_______________ จานวน ____ (___) หน้า

ข้อความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ใช้
บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับบริการจะต้องปฏิบัติตามคาวินิจฉัยของ กฟผ.
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สัญญานี้ได้ทาขึ้นเป็น 2 (สอง) ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันทุกประการ คู่สัญญาได้อ่าน และเข้าใจ
ข้อความในสัญญานี้ดีโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสาคัญต่อหน้า
พยานและคู่สัญญาต่างยึดถือสัญญาฝ่ายละ 1 (หนึ่ง) ฉบับเก็บไว้เป็นหลักฐาน
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย

บริษัท _____________________ จำกัด

โดย______________________________
(___________________)
ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

โดย______________________________
(______________________)
_______________________

______________________________พยาน
(___________________)
รองผู้ว่าการระบบส่ง

_____________________________พยาน
(____________________)
_____________________
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เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 1
ยเลข 1

ข้อกำหนดเกี่ยวกับอัตรำค่ำบริกำรไฟฟ้ำสำรอง
_________________

1. อัตรำค่ำไฟฟ้ำ
1.1 อัตรำค่ำบริกำรไฟฟ้ำสำรอง
1.1.1 เดือนที่ไม่มีกำรใช้ไฟฟ้ำสำรอง
อัตรำรำยเดือน
ค่าไฟฟ้าคานวณจากความต้องการพลังไฟฟ้าสารองตามสัญญา ดังนี้
ค่าความต้องการพลังไฟฟ้าสารองกิโลวัตต์ละ _________ บาท
1.1.2 เดือนที่มีกำรใช้ไฟฟ้ำสำรอง
อัตรำรำยเดือน
ค่าไฟฟ้าคิดทั้งค่าความต้องการพลังไฟฟ้า และค่าพลังงานไฟฟ้าดังนี้
1.1.2.1 ควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ำที่ใช้จริงต่ำกว่ำสัญญำ
ค่าความต้องการพลังไฟฟ้า : คิดจากความต้องการพลั งไฟฟ้าที่ ใช้จริง ในช่ว ง
Peak ในอัต ราค่า ไฟฟ้า ปกติ รวมกับ ความ
ต้องการพลังไฟฟ้าส่วนที่ ตากว่
่ าสัญญา คิ ด ใ น
อัตราค่าไฟฟ้าสารองตามข้อ 1.1.1
ค่าพลังงานไฟฟ้า
: คิด จากพลัง งานไฟฟ้า ที่ใ ช้จ ริง ในอัต ราค่าไฟฟ้า
ปกติ
1.1.2.2 ควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ำที่ใช้จริงสูงกว่ำสัญญำ
ค่าความต้องการพลังไฟฟ้า : คิ ด จากความต้ อ งการพลั งไฟฟ้ าที่ ใช้ จ ริง ในช่ ว ง
Peak แต่ ไม่ เกิ น ความต้ อ งการพลั งไฟฟ้ าส ารอง
ตามสัญญาในอัตราค่าไฟฟ้าปกติ รวมกับ ความ
ต้อ งการพลัง ไฟฟ้าส่ วนที่เกินสัญ ญา โดยคิด 2
เท่าของอัตราค่าไฟฟ้าปกติ
ค่าพลังงานไฟฟ้า
: คิด จากพลัง งานไฟฟ้า ที ่ใช้จ ริง ในอัต ราค่าไฟฟ้ า
ปกติ
อัตรำขั้นต่ำ ค่าไฟฟ้าต่าสุดต้องไม่ต่ากว่าค่าความต้องการพลังไฟฟ้าสารองตามข้อ 1.1.1
1.2 อัตรำค่ำไฟฟ้ำปกติ
1.2.1 อัตรำค่ำไฟฟ้ำตำมช่วงเวลำของกำรใช้ (TOU)
ก. ค่ำผลิตไฟฟ้ำ
Peak
= _________
Off-Peak
= _________

บาท/หน่วย
บาท/หน่วย
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ค่ำบริกำรระบบส่ง
Peak
= _________
บาท/หน่วย
Off-Peak
= _________
บาท/หน่วย
ค. ค่ำบริกำรระบบจำหน่ำย
ค่าไฟฟ้าจริง
= _________
บาท/กิโลวัตต์/เดือน
การอุดหนุนค่าไฟฟ้า
= _________
บาท/กิโลวัตต์/เดือน
ง. ค่ำบริกำรรำยเดือน
ค่าไฟฟ้าจริง
= _________
บาท/เดือน
การอุดหนุนค่าไฟฟ้า
= _________
บาท/เดือน
ช่วง Peak
: เวลา 09.00-22.00 น. วันจันทร์-วันศุกร์
ช่วง Off-Peak
: เวลา 22.00-09.00 น. วันจันทร์-วันศุกร์
เวลา 00.00-24.00 น. วันเสาร์-วันอาทิตย์ วันแรงงานแห่งชาติ
แ ล ะ วั น ห ยุ ด ร า ช ก า ร ต า ม ป ก ติ
(ไม่รวมวันหยุดชดเชย และวันพืชมงคล)
1.2.2 ค่ำไฟฟ้ำขั้นต่ำ (เมื่อมีการยกเลิกอัตราค่าไฟฟ้าสารอง และเปลี่ยนไปใช้อัตราค่าไฟฟ้าปกติ)
ค่าไฟฟ้าต่าสุดในแต่ละเดือนต้องไม่ต่ากว่าร้อยละ 70 ของค่าความต้องการพลังไฟฟ้าที่สูงสุดใน
รอบ 12 เดือนที่ผ่านมา (สิ้นสุดในเดือนปัจจุบัน)
1.3 เงื่อนไขและหลักเกณฑ์
1.3.1 ผู้รับบริการต้องมีค่าตัวประกอบการใช้ ไฟฟ้าในรอบปี (Annual Load Factor) ไม่เกินร้อยละ
15 หากเกินร้อยละ 15 กฟผ. จะยกเลิกการขอใช้อัตราค่าไฟฟ้ าสารองและเปลี่ยนไปคิดอัตราค่าไฟฟ้าปกติใน
เดือนถัดไป
1.3.2 ตัวประกอบการใช้ไฟฟ้าในรอบปี (Annual Load Factor) คานวณจากรอบปี ของการใช้
ไฟฟ้าสารองตามสัญญาปีละ 1 (หนึ่ง) ครั้ง ตามสูตรดังนี้
ตัวประกอบการใช้ไฟฟ้า (%) =

จำนวนพลังงำนไฟฟ้ ำรวมในรอบปี  100
ควำมต้ องกำรพลังไฟฟ้ ำสูงสุดในรอบปี  จำนวนชั่วโมงในรอบปี

1.3.3 ผู้รับบริการจะต้องติดต่อเพื่อทาสัญญาซื้อขายไฟฟ้าสารองกับ กฟผ. และแจ้งปริมาณความ
ต้องการพลังไฟฟ้า โดย กฟผ. จะเป็ น ผู้พิจารณาปริมาณความต้องการพลั งไฟฟ้าส ารองให้ เหมาะสมกับเครื่อง
กาเนิดไฟฟ้าที่ติดตั้ง
1.3.4 หากความต้องการพลังไฟฟ้าที่ใช้จริงใน Peak Period ของเดือนใด ๆ สู งกว่าความต้องการ
พลังไฟฟ้าส ารองตามสั ญญา นับได้ครบ 6 เดือน กฟผ. จะนาความต้องการพลั งไฟฟ้าที่สู งสุ ดที่ใช้จริงในช่วงเวลา
ดังกล่าวมากาหนดเป็นความต้องการพลังไฟฟ้าสารองตามสัญญาในเดือนถัดไปเป็นต้นไป
1.3.5 หลั งแก้ไขปรับ ปรุงสัญ ญาดังกล่ าวแล้ว ในกรณีที่ ผู้รับบริการใช้ไฟฟ้าสารองต่ากว่าความ
ต้องการพลังไฟฟ้าสารองตามสัญญาที่ได้ปรับเพิ่มแล้วเป็นระยะเวลา 6 เดือนติดต่อกัน ผู้รับบริการสามารถที่จะลด
ค่าความต้องการพลังไฟฟ้าสารองตามสัญญาได้ โดยคานวณจากค่าเฉลี่ยของความต้องการพลังไฟฟ้าในช่วง 6
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เดือนที่ผ่ านมา ในกรณี ที่ ผู้ รับ บริการไม่มีการใช้ไฟฟ้าจริงในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่ านมา ให้ นาค่าความ
ต้องการพลังไฟฟ้าที่มีอยู่ในสัญญาก่อนหน้าที่จะมีการปรับเพิ่มมาเป็นค่าความต้องการพลังไฟฟ้าสารองตามสัญญา
ในเดือนถัดไป

2. สูตรปรับอัตรำค่ำไฟฟ้ำโดยอัตโนมัติ
ค่าพลังงานไฟฟ้าต่อหน่วยสามารถเปลี่ย นแปลงได้ หากค่าใช้จ่ายที่ไม่อยู่ในความควบคุมของ กฟผ.
(Ft) เปลี่ยนแปลง โดยอัตราการปรับจะแสดงอยู่ในใบเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้า

3. อัตรำค่ำตัวประกอบกำลังไฟฟ้ำ (Power Factor Charge)
อัตราค่าตัวประกอบกาลังไฟฟ้า [_________] บาท/กิโลวาร์/เดือน สาหรับกิโลวาร์ส่วนเกิ น เมื่อตัว
ประกอบกาลังไฟฟ้าต่ากว่า 0.85 (Lagging)

4. ภำษีมูลค่ำเพิ่ม
ค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บตามอัตราข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งผู้รับบริการเป็นผู้รับภาระ
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ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณภำพไฟฟ้ำ
_________________

1. คุณสมบัติของไฟฟ้ำที่ซื้อขำย
ไฟฟ้าซึ่งซื้อขายกันตามสัญญานี้ได้แก่ ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส (Phase) ในความถี่ปกติ 50 รอบต่อ
วินาที (Hertz) โดยปกติมีค่าความเคลื่อนประมาณไม่เกินร้อยละ  0.5 รอบต่อวินาที

2. กำรเปลี่ยนแปลงควำมต้องกำรหรือลักษณะของพลังงำนไฟฟ้ำ
หากผู้รับบริการใช้ไฟฟ้าเพิ่มหรือลดลงผิดปกติ
หรือมีการเปลี่ยนแปลงผิดปกติ
เกี่ยวกับตัว
ประกอบการใช้ไฟฟ้า (Load Factor) หรือตัวประกอบพลังไฟฟ้า (Power Factor) ผู้รับบริการจะต้องแจ้งให้
กฟผ. ทราบในทันทีที่สามารถจะทาได้ มิฉะนั้น ผู้รับบริการจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดแก่
ระบบไฟฟ้าของ กฟผ. อันเนื่องมาจากการเพิ่ม การลด หรือการเปลี่ยนแปลงเช่นว่านั้น

3. กำรรักษำระดับแรงดันไฟฟ้ำ
กฟผ. จะรักษาระดับแรงดันไฟฟ้า ณ จุดส่งมอบ ให้อยู่ภายใต้ระดับสูงหรือต่าไม่เกินร้อยละ 5 โดย
ผู้รับบริการจะเป็นผู้กาหนดระดับแรงดันที่ต้องการสาหรับแต่ละช่วงเวลาของวันหนึ่ง ๆ ของแต่ละจุดส่งมอบ ซึ่ง
จะแจ้งให้ กฟผ. ทราบเป็นการล่วงหน้า ยกเว้นในกรณีฉุกเฉิน ผู้รับบริการอาจขอร้องให้ กฟผ. ปรับระดับแรงดัน
ให้สูงหรือต่ากว่าที่ได้แจ้งไว้ล่วงหน้าดังกล่าวเป็นการชั่วคราว
ในกรณีที่ กฟผ. ไม่สามารถรักษาระดับแรงดันไฟฟ้า ณ จุดส่งมอบ ให้อยู่ภายในระดับสูง หรือต่าไม่
เกินร้อยละ 5 เหมือนเดิม กฟผ. จะต้องแจ้งเหตุผลให้ผู้รับบริการทราบล่วงหน้า

4. กำรแก้ไขปริมำณพลังไฟฟ้ำในเฟสต่ำง ๆ ให้ได้ดุลย์ (Balancing Phase Demand)
ในระหว่างที่สัญญามีผลใช้บังคับอยู่ กฟผ. อาจจะขอให้ผู้รับบริการเปลี่ยนแปลงระบบไฟฟ้าของ
ผู้รับบริการเมื่อใดก็ได้ตามที่จาเป็น เพื่อให้พลังไฟฟ้าเฉลี่ย 15 นาทีของผู้รับบริการตามเฟสต่าง ๆ ณ จุดส่งมอบ มี
ความแตกต่างกันไม่เกินร้อยละ 10

5. กำรคำนวณปริมำณพลังไฟฟ้ำ เนื่องจำกเฟสไม่ได้ดุลย์ (Unbalanced Phase Demand)
ถ้าผู้รับบริการไม่ทาการเปลี่ยนแปลงแก้ไขตามนัยที่ระบุไว้ในข้อ 4 ภายใน 1 (หนึ่ง) เดือน กฟผ.
อาจกาหนดเอาว่าปริมาณพลังไฟฟ้า ณ จุดส่งมอบที่มีปัญหาของแต่ละเดือน
นับแต่นั้นไปจนกว่าจะมีการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขเช่นว่านั้น เท่ากับสามเท่าของพลังไฟฟ้าเฉลี่ย 15 นาที ของเฟสหนึ่งเฟสใดที่มากที่สุด ณ จุดส่ง
มอบ ในระหว่างเดือนนั้น ๆ
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รำยละเอียดเลขที่บัญชีเงินฝำกธนำคำรและหมำยเลขโทรสำร
_____________________

บัญชีเงินฝำกธนำคำร :
ชื่อบัญชี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 109-1-60880-6 ธนาคารกรุงไทย จากัด
(มหาชน) สาขาบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

หมำยเลขโทรสำร :
0 2436 5591 กองการเงิน ฝ่ายการเงิน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
___________________
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