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สัญญาซ้ือขายไฟฟา เลขท่ี ……………………. 
ระหวาง 

บริษัท  …………………………..  กับ  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
 
 สัญญาฉบับนี้ทําข้ึน ณ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย เลขท่ี 53 หมู 2 ถนนจรัญสนิทวงศ ตําบล
บางกรวย อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 เม่ือวันท่ี .......... เดือน ....................... พ.ศ. ......... ระหวาง 
บริษัท….............………....………ซ่ึงจดทะเบียนเปนนิติบุคคล ณ มีสํานักงานใหญอยูเลขท่ี......ถนน..............ตําบล/
แขวง.............อําเภอ/เขต................จงัหวัด.............................โดย…………………………................………………….... 
ตําแหนง………………………………..……..ผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสํานักงาน
ทะเบียนหุนสวนบริษัท....................ลงวันท่ี......(และหนังสือมอบอํานาจลงวันท่ี.................) แนบทายสัญญานี้ 
ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา "บริษัทฯ" ฝายหนึ่ง กับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย โดย............................ 
ตําแหนง ผูวาการการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรยีกวา "กฟผ." อีกฝายหนึ่ง  

โดยท่ีคณะรัฐมนตรีไดมีมติรับทราบตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) ในการ
ประชุมครั้งท่ี 1/2560 (ครั้งท่ี 11) เม่ือวันท่ี 17 กุมภาพันธ 2560 ซ่ึงเห็นชอบหลักการและอัตราการรับซ้ือ
ไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) สําหรับผูผลิตไฟฟารายเล็ก (SPP) แบบ SPP 
Hybrid Firm ในปริมาณ 300 (สามรอย) เมกะวัตต 

 โดยท่ีบริษัทฯ ซ่ึงเปนผูผลิตไฟฟารายเล็ก (Small Power Producer : SPP) ท่ีใชพลังงานหมุนเวียน 
ในการผลิตไฟฟาในแบบ SPP Hybrid Firm ประสงคจะขายไฟฟาใหแก กฟผ. 

 คูสัญญาท้ังสองฝายจึงไดตกลงกัน โดยมีขอความดังตอไปนี้ 

ขอ 1. คํานิยาม 

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

การไฟฟาฝายจําหนาย หมายถึง การไฟฟานครหลวง    (กฟน.) 
การไฟฟาสวนภูมิภาค  (กฟภ.) 

กกพ. หมายถึง คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 

ชีวมวล หมายถึง สารอินทรียท่ีไดจากพืช ไมโตเร็ว พืชพลังงาน เศษวัสดุเหลือใช
จากการแปรรูปสินคาทางการเกษตร หรือจากการเก็บเก่ียว ตลอดจน
เศษวัสดุเหลือท้ิงจากกระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรม เชน 
แกลบ ชานออย และซังขาวโพด เปนตน  

กาซชีวภาพ  
(น้ําเสีย/ของเสีย)  

 

หมายถึง กาซชีวภาพท่ีผลิตมาจากน้ําเสีย/ของเสีย ท่ีใชกระบวนการยอย
สลายทางชีววิทยาแบบไมใชอากาศภายในบอหมัก ดังนี้  

(1) น้ําเสีย หมายความวา น้ําท่ีมีสิ่งเจือปนตาง ๆ มากมาย 
จนกระท่ังกลายเปนน้ําท่ีไมเปนท่ีตองการและนารังเกียจของ 
คนท่ัวไป ไม เหมาะสมสําหรับใชประโยชน อีกตอไป หรือ 
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ถาปลอยลงสูลําน้ําธรรมชาติก็จะทําใหคุณภาพน้ําของธรรมชาติ
เสียหายได หรือผิดกฎหมาย เชน น้ําเสียโรงงานอุตสาหกรรม 
น้ําเสียจากฟารมปศุสัตว น้ําเสียชุมชน เปนตน  

(2) ของเสีย หมายความวา วัสดุท่ีอยูในสภาวะของแข็งท่ีเกิดจาก
กิจกรรมบริโภคหรือกิจกรรมการผลิตตาง ๆ ท่ีจําเปนตองบริหาร
จัดการหรือ กําจัดดวยวิธี ท่ี เหมาะสม เชน  เศษวัสดุทาง
การเกษตร กากมัน ยกเวนขยะชุมชนท่ีรวบรวมโดยหนวยงาน
ผูรับผิดชอบ 

พืชพลังงาน หมายถึง พืชท่ีใหเนื้อไมหรือสวนใดสวนหนึ่งมาใชเปนเชื้อเพลิงในรูปตาง ๆ 
เชน เชื้อเพลิงแข็ง เชื้อเพลิงเหลว และกาซชีวภาพ 

การผลิตไฟฟาผสมผสาน (Hybrid) หมายถึง การผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน โดยมีประเภทพลังงาน
หมุนเวียนท่ีนํามาผลิตไฟฟาหนึ่งประเภทหรือมากกวา 

ระบบกักเก็บพลังงาน 
(Energy Storage System: ESS) 

หมายถึง ระบบหรืออุปกรณตาง ๆ ท่ีติดตั้งในโครงการผลิตไฟฟาจาก
พลังงานหมุนเวียนในแบบ SPP Hybrid Firm เพ่ือใหสามารถ
แปลงพลังงานไฟฟาท่ีผลิตไดจากระบบผลิตไฟฟาจากพลังงาน
หมุนเวียนใหเปนพลังงานรูปแบบอ่ืนท่ีสามารถกักเก็บไวได และ
สามารถแปลงพลังงานท่ีกักเก็บไวใหกลับมาเปนพลังงานไฟฟา
ใหม เพ่ือขายเขาสูระบบรวมกับระบบผลิตไฟฟาจากพลังงาน
หมุนเวียนในโครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนในแบบ 
SPP Hybrid Firm ได 

แบบจําลอง หมายถึง แบบจําลองคอมพิวเตอรของอุปกรณผลิตไฟฟา รวมถึงระบบ
ควบคุมของโรงไฟฟา 

อัตรารับซ้ือไฟฟา หมายถึง อัตรารับซ้ือไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in 
Tariff (FiT) สําหรับผูผลิตไฟฟารายเล็ก แบบ SPP Hybrid Firm 
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เรื่อง ประกาศ
เชิญชวนการรับซ้ือไฟฟาจากผูผลิตไฟฟารายเล็ก โครงการผลิต
ไฟ ฟ าจ ากพ ลั งงาน ห มุน เวี ยน ในแบบ  SPP Hybrid Firm  
พ.ศ. 2560 

FiTF หมายถึง อัตรารับซ้ือไฟฟา FiT ในสวนคงท่ี (1.81 บาท (หนึ่งบาทแปดสิบเอ็ด
สตางค)/กิโลวัตต-ชั่วโมง)  

FiTV หมายถึง อัตรารับซ้ือไฟฟา FiT ในสวนผันแปร (บาท/กิโลวัตต-ชั่วโมง) 

อัตราสวนลด หมายถึง อัตราสวนลดเปนรอยละของราคารับซ้ือไฟฟาในสวนของ FiTF 

FiTF (ท่ีประมูลได) หมายถึง อัตรารับซ้ือไฟฟา FiT ในสวนคงท่ี (บาท/กิโลวัตต-ชั่วโมง) ท่ีหัก
ดวยอัตราสวนลด 
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ปริมาณพลังไฟฟาท่ีกําหนด 
ในชวง Off-Peak 

หมายถึง ปริมาณพลังไฟฟารอยละหกสิบหา (65%) ของปริมาณพลังไฟฟา
ตามสัญญาซ้ือขายไฟฟา 

ปริมาณพลังงานไฟฟาตามสัญญา 
ในชวงเวลา 15 (สิบหา) นาทีใด ๆ 

หมายถึง ปริมาณพลังไฟฟาตามสัญญาซ้ือขายไฟฟา คูณดวย 15 หารดวย 60  

พลังไฟฟา (Capacity) หมายถึง กําลังการผลิต หรือขีดความสามารถในการผลิตกระแสไฟฟาของ
โรงไฟฟา มีหนวยเปน กิโลวัตต เมกะวัตต 

พลังงานไฟฟา (Energy) หมายถึง ปริมาณไฟฟาท่ีผลิตไดจากโรงไฟฟา มีหนวยเปน กิโลวัตต-ชั่วโมง 

จุดรับซ้ือไฟฟา หมายถึง จุดท่ีติดตั้งมาตรวัดไฟฟาท่ีบริษัทฯ จําหนายไฟฟาใหกับ กฟผ.  
ซ่ึงการไฟฟาจะเปนผูกําหนด 

จุดเชื่อมโยงระบบไฟฟา หมายถึง จุดท่ีระบบไฟฟาของบริษัทฯ เชื่อมโยงกับระบบไฟฟาของ 
การไฟฟาฝายจําหนาย ซ่ึงบริษัทฯ เสนอใหการไฟฟาพิจารณา
กําหนด และอาจเปนจุดเดียวกับจุดรับซ้ือไฟฟาก็ได 

จุดเชื่อมตอระบบสื่อสาร หมายถึง จุดท่ีระบบสื่อสารของบริษัทฯ เชื่อมตอกับระบบสื่อสารของ กฟผ. 

Prudent Utility Practice หมายถึง แบบอยางการปฏิบัติ วิธีการท่ีเปนท่ียอมรับในอุตสาหกรรมผลิต
ไฟฟาของนานาชาติโดยสวนใหญ ในการดําเนินงานเก่ียวกับ
โรงไฟฟา ประกอบดวย การเดินเครื่องและการบํารุงรักษา
อุปกรณของหนวยผลิตไฟฟาใหสอดคลองกับขอกําหนดเก่ียวกับ
การเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา ขอกําหนดเก่ียวกับการใช
บริการระบบโครงขายไฟฟา และขอกําหนดเก่ียวกับการ
ปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟา 

 

กําหนดวันจายไฟฟาเขาระบบเชิง
พาณิชย  (Scheduled 
Commercial Operation Date : 
SCOD) 

หมายถึง วันท่ีกําหนดไวในขอ 3.1 ของสัญญาซ้ือขายไฟฟาฉบับนี้ 

วันจายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชย 
(Commercial Operation Date 
: COD) 

หมายถึง 

 

วันแรกท่ี กฟผ. และบริษัทฯ มีการซ้ือขายไฟฟาเชิงพาณิชยตาม
สัญญาฉบับนี้ 

วันทําการ   หมายถึง วันทําการของ กฟผ. 

ปปฏิทิน หมายถึง นับตั้งแตวันท่ี 1 เดือนมกราคม จนถึงวันท่ี 31 เดือนธันวาคม 
ของทุกป 

Trial Run หมายถึง การทดสอบเดินเครื่องกําเนิดไฟฟาตามแผนสั่งการของ กฟผ.   
ในระยะเวลาท่ี กฟผ. ไดใหความเห็นชอบกอนวันจายไฟฟาเขา
ระบบเชิงพาณิชย (COD) 
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หนวยงานกลาง หมายถึง หนวยงานซ่ึงไดรับความเห็นชอบจาก กกพ. ใหเปนผูดําเนินการ 
ดังนี้ 
(1) ตรวจสอบ การนําเชื้อเพลิงอ่ืนนอกเหนือจากท่ีกําหนดไว
ภายใตสัญญาซ้ือขายไฟฟาฉบับนี ้มาใชในการผลิตไฟฟา  

(2) ตรวจสอบการไมนําถานหินมาใชในชวงการเริ่มตนเดินเครื่อง
โรงไฟฟา (Start up)  

(3) ตรวจสอบการนําพลังงานไฟฟาจากแหลงอ่ืนมาขายเขาระบบ 
นอกเหนือจากพลังงานไฟฟาท่ีไดจากประเภทเชื้อเพลิงท่ีกําหนด
ไวภายใตสัญญาซ้ือขายไฟฟาฉบับนี้  

(4) ตรวจสอบและรับรองผลขนาดกําลังผลิตติดตั้งรวมทุก
ประเภทเชื้อเพลิงไมเกิน 50 (หาสิบ) เมกะวัตต  

(5) ตรวจสอบและรับรองขนาดกําลังผลิตติดตั้งของโครงการ
พลังงานลม จะตองเปนไปตามประกาศ กกพ. เรื่อง กําหนด
ระยะหางท่ีตั้งโครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานลม และขนาด
กําลังการผลิตติดต้ังสําหรับผูประกอบกิจการผลิตไฟฟาพลังงานลม 
สําหรับขนาดกําลังผลิตติดตั้งของเชื้อเพลิงประเภทอ่ืน จะตอง 
ไมมากกวา 2 (สอง) เทา ของปริมาณพลังไฟฟาตามสัญญา 
ยกเวนพลังงานแสงอาทิตยประเภทท่ีตอผาน Inverter  

การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย หมายถึง เหตุการณอยางหนึ่งอยางใดตอไปนี้ ซ่ึงเกิดข้ึนหลังจากวันท่ี
สัญญาฉบับนี้ มีผลบังคับใชโดยสมบูรณ และเปนผลจากการ
กระทําของหนวยงานรัฐบาล คือ (1) การเปลี่ยนแปลงหรือ 
การแกไขกฎหมายท่ีมีอยูแลว (2) การออกกฎหมายใหม (3) 
การเปลี่ยนแปลงลักษณะการบังคับใชหรือการตีความกฎหมาย 
(รวมถึงการตีความมาตรฐานเก่ียวกับสิ่งแวดลอมตาง ๆ ดวย) 

กฎหมาย หมายถึง การออกขอบังคับตาง ๆ โดยหนวยงานรัฐบาลไมวาจะเปนในรูป
ของพระราชบัญญัติ พระราชกําหนด พระราชกฤษฎีกา ประมวล
กฎหมาย เทศบัญญัติ ขอกําหนดสวนทองถ่ิน และสนธิสัญญาตาง ๆ 
หรือ ใน รู ป อ่ื น  ซ่ึ ง มี ลั กษ ณ ะคล าย กั น  รวม ถึ งกฎ ห มาย 
ลําดับรองตาง ๆ เชน กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง และกฎ 
ประกาศ  ระ เบี ยบ  คํ าสั่ ง  ข อ กํ าห นดของส วน ราชก าร 
ตาง ๆ  

หนวยงานรัฐบาล หมายถึง รัฐบาลไทย กระทรวง ทบวง กรม หนวยงานท่ีมีกฎหมายจัดตั้ง
ข้ึนโดยเฉพาะ (ไมรวมถึง กฟผ. หรือผูสืบสิทธิในสัญญานี้จาก 
กฟผ.) และองคกรตาง ๆ ซ่ึงอยูภายใตการควบคุมโดยตรงหรือ
โดยออม ของหนวยงานตาง ๆ ท่ีกลาวมาแลว หรือหนวยงานอ่ืน
ในทํานองเดียวกัน 
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ขอ 2. อายุสัญญาและเอกสารแนบทายสัญญา 

 2.1 สัญญาฉบับนี ้ม ีผลผูกพันและเริ ่มบังคับใชตั ้งแตว ันที ่ทั ้งสองฝายลงนามในสัญญา โดยมี
ระยะเวลา 20 (ยี่สิบ) ป นับตั้งแตวันจายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชย (COD) 

 2.2 ใหเอกสารแนบทายสัญญาดังตอไปนี้ เปนสวนหนึ่งของสัญญาซ้ือขายไฟฟาฉบับนี้ 

2.2.1 หมายเลข 1 ขอกําหนดเก่ียวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา และขอกําหนด
เก่ียวกับการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. จํานวน .... 
(.......) หนา 

2.2.2 หมายเลข 2 อัตรารับซ้ือไฟฟา จํานวน .... (.......) หนา 

  2.2.3 หมายเลข 3 ขอกําหนดเก่ียวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา ขอกําหนด
เกี่ยวกับการใชบริการระบบโครงขายไฟฟา และขอกําหนดเกี่ยวกับ
การปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟาของ กฟน. หรือ กฟภ. (ในกรณีท่ี
เชื่อมตอระบบไฟฟากับ กฟน. หรือ กฟภ.) จํานวน ..... (.........) หนา 

  2.2.4 หมายเลข 4 ระเบียบ กกพ. วาดวยการจัดหาไฟฟาจากผูผลิตไฟฟารายเล็ก โครงการ
ผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน ในรูปแบบ Feed-in Tariff พ.ศ. 2560 
และประกาศ กกพ. เรื่อง ประกาศเชิญชวนการรับซ้ือไฟฟาจากผูผลิต
ไฟฟารายเล็ก โครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนในแบบ SPP 
Hybrid Firm พ.ศ. 2560 จํานวน .... (.........) หนา 

  2.2.5 หมายเลข 5 ตารางแสดงรายการตรวจสอบความพรอมกอนการขนานเครื ่อง
กําเนิดไฟฟา จํานวน .... (.........) หนา 

  2.2.6 หมายเลข 6 แบบฟอรมแจงการตั้งคา Frequency Relay จํานวน .... (.........) หนา 

  2.2.7 หมายเลข 7 แบบฟอรมแจงการตั้งคา Voltage Relay จํานวน .... (.........) หนา 

  2.2.8 หมายเลข 8 แบบหนังสือคํ้าประกันการปฏิบัติตามสัญญาซ้ือขายไฟฟากอนวันจาย
ไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชย จํานวน .... (.........) หนา 

  2.2.9 หมายเลข 9 แบบหนังสือคํ้าประกันการปฏิบัติตามสัญญาซ้ือขายไฟฟาหลังวันจาย
ไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชย จํานวน .... (.........) หนา 

  2.2.10 หมายเลข 10 หลักเกณฑการโอนสิทธิและหนาท่ีในสัญญาซ้ือขายไฟฟา สําหรับผูผลิต
ไฟฟารายเล็ก (SPP) โครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนในแบบ 
SPP Hybrid Firm จํานวน .... (.........) หนา 

  ในกรณีท่ีขอความในเอกสารแนบทายสัญญาขัดหรือแยงกับขอความในสัญญานี้ ใหถือขอความ        
ในสัญญานี้ใชบังคับ ยกเวนในกรณีท่ีขอความในเอกสารแนบทายสัญญาหมายเลข 4 ขัดหรือแยงกับขอความใน
สัญญานี้ ใหถือขอความตามเอกสารแนบทายสัญญาหมายเลข 4 ใชบังคับ  

  ในกรณีท่ีขอความในเอกสารแนบทายสัญญาฉบับนี้ (ยกเวนเอกสารแนบทายสัญญาหมายเลข 4) 
ขัดหรือแยงกันเอง ใหบริษัทฯ เสนอเรื่องตอ “กกพ.” เพ่ือวินิจฉัยชี้ขาด และคําชี้ขาดของ กกพ. ใหถือเปนท่ีสุด 
และผูกพันคูสัญญา 
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ขอ 3.  การซ้ือขายไฟฟา 

 3.1 กําหนดวันจายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชย (SCOD) คือ วันท่ี …………………..  

 3.2 กฟผ. ตกลงซ้ือและบริษัทฯ ตกลงขาย   

  (1) พลังไฟฟา (Capacity) ในปริมาณ……………. (................) เมกะวัตต ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา 
พลังไฟฟาตามสัญญา ท่ีระดับแรงดันไฟฟา...…..... (................) กิโลโวลต ณ จุดรับซ้ือไฟฟาท่ีจุดติดตั้งมาตรวัด
ไฟฟาท่ีบริษัทฯ จําหนายไฟฟาใหแก กฟผ. ซ่ึงตั้งอยูท่ี.................................………………….…………………………………… 
................................................................……  โดยโรงไฟฟาตั้งอยูท่ี.........................................................................
และผลิตไฟฟาจากเชื้อเพลิงดังนี้ 

ประเภทเชื้อเพลิง ปริมาณพลังไฟฟา (เมกะวัตต) กําลังผลิตติดตั้ง (เมกะวัตต) 

   

   

   

และใชระบบกักเก็บพลังงานขนาด...................................(.................................) เมกะวัตต-ชั่วโมง 

กรณีใชชีวมวลเปนเชื้อเพลิงสามารถใชเชื้อเพลิงขยะแปรรูป (Refuse Derived Fuel : RDF) 
เปนเชื้อเพลิงรวมดวยได  

 (2) พลังไฟฟา (Capacity) และพลังงานไฟฟา (Energy) ตามท่ีกําหนดไวในขอ 3.3 จะตองมี
คุณภาพตามขอกําหนดเก่ียวกับการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. เอกสารแนบทายสัญญา
หมายเลข 1    

 3.3 ตั้งแตปท่ีสองจนถึงปกอนปสุดทายของสัญญา ในแตละป กฟผ. จะรับซ้ือพลังงานไฟฟาจาก
บริษัทฯ ในปริมาณไมต่ํากวารอยละเจ็ดสิบหา (75%) ของปริมาณพลังไฟฟาตามสัญญาท่ีคูณกับจํานวนชั่วโมง
ในรอบป (จํานวนวันในปนั้น ๆ x 24 ชั่วโมง) แลวหักดวยปริมาณพลังงานไฟฟาท่ีบริษัทฯ ไมสามารถจายให 
กฟผ. ไดตามท่ี กฟผ. สั่งการตามปริมาณและระยะเวลาท่ีกําหนด และ/หรือบริษัทฯ หยุดการผลิตและจําหนาย
ให กฟผ. และ/หรือบริษัทฯ เปนผูขอลดการจําหนายให กฟผ. และ/หรือการไฟฟาไมสามารถรับซ้ือไฟฟาได 
เนื่องจากเหตุสุดวิสัย  

  หาก กฟผ. รับซ้ือพลังงานไฟฟาไมครบในปใด กฟผ. จะชําระคาไฟฟาผันแปร สวนท่ีขาดใหบริษัทฯ 
ตามอัตรา FiTV ของปนั้น ตามอัตรารับซ้ือไฟฟา เอกสารแนบทายสัญญาหมายเลข 2 และ กฟผ. มีสิทธิขอให
บริษัทฯ จายพลังงานไฟฟาในปริมาณพลังงานไฟฟาท่ี กฟผ. รับซ้ือไมครบนั้นคืนภายในระยะเวลาหาปถัดไป 
นับจากวันท่ี กฟผ. ไดชําระคาไฟฟาผันแปร ท่ีรับซ้ือไมครบนั้นใหแกบริษัทฯ และจะตองเปนปท่ี กฟผ. ซ้ือไฟฟา
ครบตามปริมาณข้ันต่ําตามท่ีกําหนดไวในสัญญานี้แลว โดยชวงเวลาท่ี กฟผ. ขอใหบริษัทฯ จายพลังงานไฟฟา
คืนนั้นจะตองไมเปนชวงเวลาการหยุดเพ่ือตรวจซอมบํารุงรักษาโรงไฟฟาตามท่ีกําหนดไวในขอ 10 และปริมาณ
พลังงานไฟฟาท่ีจายคืนใหคิดจากปริมาณพลังงานไฟฟาท้ังหมดท่ีบริษัทฯ จายเขาระบบเฉพาะสวนท่ีรับอัตรา 
คาไฟฟาผันแปรในราคาเต็ม 100 % เม่ือพิจารณาตามเง่ือนไขการคํานวณคาไฟฟาผันแปรตามขอ 18 และหาก 
กฟผ. ไมสามารถเรียกคืนพลังงานไฟฟาดังกลาวไดครบ กฟผ. สงวนสิทธิในการเรียกคืนพลังงานไฟฟาในสวนท่ี
ราคาไมเต็ม 100 % แตขอกําหนดนี้มิใหมีผลตอหนาท่ีของ กฟผ. ในสวนท่ีเก่ียวกับการรองขอใหบริษัทฯ  
จายไฟฟาและการชําระคาไฟฟาคงท่ี ตามท่ีกําหนดไวในขอ 9.5 และขอ 19  
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  ในกรณีท่ีคาไฟฟาผันแปร ของปท่ี กฟผ. ขอเรียกคืนพลังงานไฟฟาดังกลาวมีคาสูงหรือตํ่ากวา 
คาไฟฟาผันแปร ในปที่ กฟผ. ชําระเงินคาไฟฟาผันแปร สวนที่ขาด ให กฟผ. จายหรือเรียกคืนจํานวนเงิน 
สวนท่ีแตกตาง   

  ท้ังนี้ กฟผ. มีสิทธิขอเรียกคืนจํานวนเงินคาไฟฟาผันแปร สําหรับปริมาณพลังงานไฟฟา 
สวนท่ี กฟผ. ยังไมไดเรียกคืน เม่ือครบกําหนดปท่ีเรียกคืนตามวรรคสองดังกลาวแลวท้ังหมดเม่ือใดก็ไดกอนสิ้นสุด
อายุสัญญา  

  คําวาปท่ีใชในขอ 3.3 นี้ใหหมายถึง ปปฏิทิน 

3.4 อัตรารับซ้ือไฟฟาท่ีใชในการซ้ือขายไฟฟาตามสัญญาฉบับนี้ ใหเปนไปตามอัตรารับซ้ือไฟฟา 
เอกสารแนบทายสัญญาหมายเลข 2 

ขอ 4. การแกไขสัญญา 

4.1 ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ท่ีไมใชการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย อันมีผลทําใหคูสัญญา
ฝายหนึ่งฝายใดจะไดรับความเสียหายอยางรายแรงอันสืบเนื่องมาจากการท่ีจะตองปฏิบัติตามขอกําหนดแหง
สัญญานี้ตอไป คูสัญญาฝายท่ีจะไดรับความเสียหายมีสิทธิทําหนังสือแจงอีกฝายหนึ่งใหมีการตกลงเง่ือนไข 
ขอสัญญากันใหม และคูสัญญาท้ังสองฝายจะตองเจรจาตกลงรวมกันภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับตั้งแตวันท่ี
คูสัญญาอีกฝายหนึ่งไดรับแจงหนังสือเชนวานั้น เม่ือคูสัญญาท้ังสองฝายตกลงใหแกไขสัญญานี้แลวก็ใหแกไข 
โดยทําเปนสัญญาแกไขเพ่ิมเติมตอทายสัญญาใหเสร็จเรียบรอยโดยเร็ว และในระหวางการเจรจาตกลงใหสัญญา
ฉบับนี้ มีผลใชบังคับอยู แตท้ังนี้ตองไมขัดกับระเบียบ กกพ. วาดวยการจัดหาไฟฟาจากผูผลิตไฟฟารายเล็ก        
โครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff พ.ศ. 2560 และประกาศ กกพ. เรื่อง 
ประกาศเชิญชวนการรับซ้ือไฟฟาจากผูผลิตไฟฟารายเล็ก โครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนในแบบ 
SPP Hybrid Firm พ.ศ. 2560 ตามเอกสารแนบทายสัญญาหมายเลข 4 

ในกรณีท่ีคูสัญญาไมสามารถตกลงแกไขสัญญาได คูสัญญาฝายท่ีจะไดรับความเสียหาย 
ตามวรรคหนึ่ง มีสิทธิยื่นคํารองขอแกไขสญัญาตอ กกพ. ท้ังนี้ คูสัญญาตกลงวา 

(1)  ใหสัญญาฉบับนี้ยังคงมีผลใชบังคับตอไปจนกวาจะไดมีการชี้ขาดจาก กกพ. ใหมีการแกไข
สัญญาตามคํารอง และคูสัญญาไดแกไขสัญญาใหเปนไปตามคําชี้ขาดดังกลาวเรียบรอยแลว หรือ 

(2)  ใหสัญญาฉบับนี้มีผลใชบังคับตอไปเสมือนหนึ่งมิไดมีการเจรจาขอแกไขสัญญามาตั้งแตตน 
ในกรณีท่ี กกพ. ไดมีการชี้ขาดใหยกคํารองขอแกไขสัญญา หรือไดมีการชี้ขาดไมอนุญาตใหมีการแกไขสัญญา 

คําวินิจฉัยชี้ขาดจาก กกพ. ตามวรรคกอนใหถือเปนท่ีสุดและผูกพันคูสัญญา  

4.2 ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย ทําใหบริษัทฯ ตองแกไขปรับปรุงโรงไฟฟาในประการ
สําคัญ หรือทําใหบริษัทฯ ตองแกไขปรับปรุงอยางอ่ืนซ่ึงเก่ียวของกับการผลิตไฟฟาหรือการบํารุงรักษาโรงไฟฟา
ของบริษัทฯ ซ่ึงมีผลกระทบอยางรุนแรงตอคาใชจายหรือรายไดของบริษัทฯ ใหบริษัทฯ ยื่นเสนอรายละเอียด
ผลกระทบ ตลอดจนคาใชจายเก่ียวกับการแกไขปรับปรุงนั้นมายัง กฟผ. โดย กฟผ. จะรวบรวมผลกระทบของ
บริษัทฯ ตาง ๆ จากการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย และนําเสนอ กกพ. เพ่ือพิจารณาวินิจฉัยตอไป คําวินิจฉัย         
ชี้ขาดจาก กกพ. นี้เปนท่ีสุดและผูกพันคูสัญญา 

4.3 ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงขอกําหนดเก่ียวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา และขอกําหนด
เก่ียวกับการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. เอกสารแนบทายสัญญาหมายเลข 1 และขอกําหนด
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เก่ียวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา ขอกําหนดเก่ียวกับการใชบริการระบบโครงขายไฟฟา และ
ขอกําหนดเก่ียวกับการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟาของ กฟน. หรือ กฟภ. (ในกรณีท่ีเชื่อมตอระบบไฟฟากับ 
กฟน. หรือ กฟภ.) เอกสารแนบทายสัญญาหมายเลข 3 บริษัทฯ ตองดําเนินการตามขอกําหนดท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาว 

ขอ 5. หนาท่ีของคูสัญญากอนการซ้ือขายไฟฟา 

 5.1 บริษัทฯ ไดนําเอกสารดังตอไปนี้ มาแสดงตอ กฟผ. แลว เม่ือวันท่ี.................................... 

5.1.1 รายงานสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสีย ตามกฎหมาย 
วาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ หรือตามระเบียบ กกพ. วาดวยการรับฟงความเห็นและ
ทําความเขาใจกับประชาชนและผู มีสวนไดเสียในการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟา         
พ.ศ. 2559 แลวแตกรณี 

5.1.2 ผลการอนุ มัติพรอมรายงานผลกระทบสิ่ งแวดลอมเบื้ องตน  (IEE) หรือรายงาน 
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
หรือผลการอนุมัติพรอมรายงานการดําเนินการตามประกาศ กกพ. ท่ีเก่ียวของกับมาตรการปองกัน แกไข และ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (Code of Practice: CoP) ท้ังนี้  รายงานขางตน จะตองไดรับ 
ความเห็นชอบหรืออนุมัติจากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือหนวยงาน
ของรัฐอ่ืน ๆ ท่ีมีอํานาจหนาท่ีใหความเห็นชอบหรืออนุมัติ แลวแตกรณี 

5.1.3 เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิการใชท่ีดินในการกอสรางโรงไฟฟา 

5.1.4 ขอมูลรายละเอียด ยี่หอ รุน ของเครื่องกําเนิดไฟฟา (กรณีโครงการพลังงานลมและ
พลังงานแสงอาทิตยจะตองมีหนังสืออนุญาตจากบริษัทผูผลิต อนุญาตให กฟผ. ใชขอมูลแบบจําลองใน
การศึกษาระบบไฟฟา) และขอมูลรายละเอียดระบบกักเก็บพลังงาน (ถามี) 

 5.2 กอนเริ่มการกอสรางโรงไฟฟา บริษัทฯ จะตองรายงานและจัดสงแผนการกอสรางโรงไฟฟา     
ให กฟผ. และหลังจากนั้นใหรายงานผลความกาวหนาของการกอสรางรายไตรมาสให กฟผ. ทราบภายใน 15 
(สิบหา) วัน หลังสิ้นไตรมาส จนถึงวันจายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชย (COD) โดยจะตองมีรายละเอียด ดังนี้   
(1) สรุปความกาวหนาโครงการโรงไฟฟา ระบบสงเชื่อมตอ และระบุสัดสวนของความกาวหนาในรูปรอยละ    
(2) จัดทําความกาวหนาโครงการในรูปแบบ S-Curve (3) แจงปญหาอุปสรรคของโครงการและแนวทาง 
การแกไข (ถามี) และ (4) รายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีสําคัญ      

 5.3 บริษัทฯ ตองแจงวันท่ีคาดวาจะเริ่มตนขนานเครื่องกําเนิดไฟฟากับระบบของการไฟฟา โดยทําเปน
หนังสือแจงให กฟผ. พิจารณาลวงหนากอนวันเริ่มตนขนานเครื่องกําเนิดไฟฟากับระบบของการไฟฟา   
ไมนอยกวา 60 (หกสบิ) วัน พรอมนําสงขอมูลดังตอไปนี้  

  5.3.1 ข้ันตอนการทดสอบเดินเครื่องกําเนิดไฟฟา  

  5.3.2 ขอมูลรายละเอียดทางเทคนิคของอุปกรณไฟฟาท่ีจะเชื่อมตอเขาระบบโครงขายไฟฟา
ของการไฟฟา ตามขอกําหนดเก่ียวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. เอกสารแนบทายสัญญา
หมายเลข 1 รายละเอียดระบบกักเก็บพลังงาน (ถามี) และรายละเอียดระบบปองกันไฟฟา  
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  กฟผ. จะแจงผลการพิจารณาความครบถวนของขอมูลใหบริษัทฯ ทราบ ภายใน 15 (สิบหา)  
วันทําการ ท้ังนี้ หากขอมูลไมครบถวน บริษัทฯ จะตองนําสงขอมูลเพ่ิมเติมให กฟผ. พิจารณาภายใน 10 (สิบ) 
วันทําการ นับจากวันท่ีบริษัทฯ ไดรับหนังสือแจงผลการพิจารณาจาก กฟผ. 

 5.4  บริษัทฯ ตองแจงวันท่ีประสงคจะเริ่มตนขนานเครื่องกําเนิดไฟฟากับระบบของการไฟฟา โดยทําเปน
หนังสือแจงให กฟผ. พิจารณาลวงหนากอนวันเริ่มตนขนานเครื่องกําเนิดไฟฟากับระบบของการไฟฟา  
ไมนอยกวา 10 (สิบ) วันทําการ (ท้ังนี้ วันท่ีประสงคจะเริ่มตนขนานเครื่องกําเนิดไฟฟากับระบบของการไฟฟา
จะตองไมเกิดข้ึนกอนวันท่ีคาดวาจะเริ่มตนขนานเครื่องกําเนิดไฟฟากับระบบของการไฟฟาตามขอ 5.3)  
พรอมนําสงขอมูลดังตอไปนี้  

  5.4.1 ขอมูลตามตารางแสดงรายการตรวจสอบความพรอมกอนการขนานเครื่องกําเนิดไฟฟา 
เอกสารแนบทายสัญญาหมายเลข 5  

  5.4.2 หนังสือการไฟฟาฝายจําหนายแจงอนุญาตใหบริษัทฯ ขนานเครื่องกําเนิดไฟฟากับระบบ
ของการไฟฟาฝายจําหนาย และหนังสือบริษัทฯ ตอบรับและจะดําเนินการตามเง่ือนไขท่ีการไฟฟาฝายจําหนาย
กําหนด (ถามี)   

  5.4.3 ใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟา และใบอนุญาตใหผลิตพลังงานควบคุม ซ่ึงไดรับ
จาก กกพ.  

  5.4.4 ขอมูลการตั้งคารีเลยความถ่ี (Frequency Relay) ตามเอกสารแนบทายสัญญาหมายเลข 6 
และขอมูลการตั้งคารีเลยแบบแรงดัน (Voltage Relay) ตามเอกสารแนบทายสัญญาหมายเลข 7 

 5.5 บริษัทฯ จะตองใหหนวยงานกลางเปนผูตรวจสอบและรับรองผลขนาดกําลังผลิตติดต้ังรวม
จะตองไมเกิน 50 (หาสิบ) เมกะวัตต และบริษัทฯ จะตองนําผลการตรวจสอบมาแสดงตอ กฟผ. ลวงหนา         
ไมนอยกวา 10 (สิบ) วันทําการ กอนวันเริ่มตนขนานเครื่องกําเนิดไฟฟากับระบบของการไฟฟา     

  หากผลการตรวจสอบดังกลาว  หรือกําลังผลิตติดต้ังรวมทุกประเภทเชื้อเพลิงท่ีระบุใน
ใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟาหรือใบอนุญาตใหผลิตพลังงานควบคุมเกิน 50 (หาสิบ) เมกะวัตต แลว 
บริษัทฯ ตองแกไขใหถูกตองกอนวันเริ่มตนขนานเครื่องกําเนิดไฟฟากับระบบของการไฟฟา 

 5.6 บริษัทฯ จะตองใหหนวยงานกลางเปนผูตรวจสอบและรับรองผลขนาดกําลังผลิตติดตั้งของ
โครงการพลังงานลมจะตองเปนไปตามประกาศ กกพ. เรื่อง กําหนดระยะหางท่ีตั้งโครงการผลิตไฟฟาจาก
พลังงานลม และขนาดกําลังการผลิตติดต้ังสําหรับผูประกอบกิจการผลิตไฟฟาพลังงานลม สําหรับขนาดกําลัง
ผลิตติดตั้งของเชื้อเพลิงประเภทอ่ืน จะตองไมมากกวา 2 (สอง) เทา ของปริมาณพลังไฟฟาตามสัญญา ยกเวน
พลังงานแสงอาทิตยประเภทท่ีตอผาน Inverter และบริษัทฯ จะตองนําผลการตรวจสอบมาแสดงตอ กฟผ. 
ลวงหนาไมนอยกวา 10 (สิบ) วันทําการกอนวันเริ่มตนขนานเครื่องกําเนิดไฟฟากับระบบของการไฟฟา    

  หากผลการตรวจสอบดังกลาว หรือ กําลังผลิตติดตั้งท่ีระบุในใบอนุญาตประกอบกิจการผลิต
ไฟฟาหรือใบอนุญาตใหผลิตพลังงานควบคุมไมเปนไปตามเงื่อนไขขางตนแลว บริษัทฯ ตองแกไขใหถูกตอง 
กอนวันเริ่มตนขนานเครื่องกําเนิดไฟฟากับระบบของการไฟฟา 

 5.7 กฟผ. จะจัดประชุมรวมกับบริษัทฯ และการไฟฟาฝายจําหนาย เพ่ือพิจารณาความพรอม 
กอนวันเริ่มตนขนานเครื่องกําเนิดไฟฟากับระบบของการไฟฟา ภายใน 5 (หา) วันทําการ หลังจากบริษัทฯ  
ไดดําเนินการตามขอ 5.4 ขอ 5.5 และขอ 5.6 แลว  
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  กฟผ. จะพิจารณาใหบริษัทฯ ขนานเครื่องกําเนิดไฟฟากับระบบของการไฟฟา ตามวันท่ีบริษัทฯ 
แจงความประสงคจะเริ่มตนขนานเครื่องกําเนิดไฟฟากับระบบของการไฟฟาตามขอ 5.4 หากมีความพรอม
ครบถวน ท้ังนี้ หากความพรอมไมครบถวน บริษัทฯ จะตองดําเนินการใหมีความพรอมครบถวน และมีหนังสือ
แจงยืนยันความพรอมตอ กฟผ. และ กฟผ. จะอนุญาตใหบริษัทฯ ขนานเครื่องกําเนิดไฟฟากับระบบของ
การไฟฟาภายใน 3 (สาม) วันทําการ นับจากวันท่ี กฟผ. ไดรับหนังสือแจงจากบริษัทฯ   

 5.8 บริษัทฯ และการไฟฟาจะตกลงรวมกันเพ่ือกําหนดขอปฏิบัติการจายไฟฟา วิธีการติดตอสื่อสาร
ประจําวัน การดับไฟฟา การรายงานขอมูลประจําวัน การสั่งการ การลงบันทึกขอมูลทางไฟฟาตลอดถึงรายชื่อ
เจาหนาท่ีท่ีจะติดตอประสานงานของท้ังสองฝาย กอนการขนานเครื่องกําเนิดไฟฟากับระบบของการไฟฟา 

 5.9  บริษัทฯ จะตองสงผลการขนานเครื่องกําเนิดไฟฟากับระบบของการไฟฟา ผลการทดสอบ
เดินเครื่องกําเนิดไฟฟาและระบบปองกันไฟฟา ใหการไฟฟากอนทําการทดสอบเดินเครื่องกําเนิดไฟฟา 
ในลักษณะ Trial Run  

 5.10 กอนวันจายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชย (COD) บริษัทฯ ตองแจงขอทําการทดสอบเดินเครื่อง
กําเนิดไฟฟาในลักษณะ Trial Run (เปนระยะเวลาตอเนื่องไมนอยกวา 5 (หา) วัน และไมเกิน 15 (สิบหา) วัน) 
ให กฟผ. พิจารณาลวงหนาไมนอยกวา 5 (หา) วันทําการ กอนการทดสอบเดินเครื่องกําเนิดไฟฟาในลักษณะ 
Trial Run ท้ังนี้ กฟผ. จะพิจารณาใหบริษัทฯ ทําการทดสอบเดินเครื่องกําเนิดไฟฟาในลักษณะ Trial Run ได 
ตามวันท่ีบริษัทฯ แจงความประสงค หาก กฟผ. ไดรับหนังสือแจงผลการพิจารณาจากการไฟฟาฝายจําหนายวา
ผานเกณฑท่ีกําหนด ไมนอยกวา 3 (สาม) วันทําการ กอนวันท่ีบริษัทฯ แจงความประสงค  

  ในการเดินเครื่องกําเนิดไฟฟาในลักษณะ Trial Run ในชวงระยะเวลาดังกลาว กฟผ. จะเปน        
ผูกําหนดแผนสั่งการ ซ่ึงบริษัทฯ จะตองปฏิบัติไดตามแผนสั ่งการดังกลาว และสงผลการทดสอบเดิน 
เครื่องกําเนิดไฟฟาในลักษณะ Trial Run ให กฟผ. พิจารณาไมนอยกวา 3 (สาม) วันทําการ กอนวันจาย
ไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชย (COD)  

 ในชวงการทดสอบเดินเครื่องกําเนิดไฟฟาลักษณะ Trial Run  กฟผ. จะจายเฉพาะคาไฟฟา 
ผันแปรใหบริษัทฯ ตามอัตรารับซ้ือไฟฟา เอกสารแนบทายสัญญาหมายเลข 2 เม่ือบริษัทฯ ปฏิบัติไดตามแผน 
สั่งการตามวรรคสองครบถวน ท้ังนี้ การคํานวณคาไฟฟาผันแปรใหนําการคํานวณตามขอ 18 มาปรับใช       
โดยอนุโลม    

 5.11 บริษัทฯ ตองมีหนังสือแจงวันท่ีบริษัทฯ ประสงคจะจายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชย (COD)        
ให กฟผ. พิจารณาใหความเห็นชอบลวงหนาไมนอยกวา 15 (สิบหา) วันกอนกําหนดวันจายไฟฟาเขาระบบ     
เชิงพาณิชย (SCOD) ตามขอ 3.1 โดย กฟผ. เปนผูมีสิทธิกําหนดวันจายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชย (COD)       
ตามความเหมาะสมทางดานเทคนิคและความพรอมของระบบท่ีเก่ียวของ ซ่ึงวันจายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชย 
(COD) จะเกิดข้ึนไดก็ตอเม่ือ กฟผ. ไดใหความเห็นชอบในผลการทดสอบเดินเครื่องกําเนิดไฟฟาในลักษณะ 
Trial Run ตามขอ 5.10 เรียบรอยแลว ท้ังนี้ กฟผ. จะตองแจงผลการพิจารณาใหบริษัทฯ ทราบกอนกําหนด
วันจายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชย (SCOD) ตามขอ 3.1 เวนแตกรณีจาํเปน หรือเหตุอ่ืนใดอันมิใชความผิด
ของ กฟผ. หาก กฟผ. ไมแจงใหบริษัทฯ ทราบภายในระยะเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุจําเปนหรือเหตุอ่ืนใด
ดังกลาว ใหถือเสมือนวา กฟผ. ไดใหความเห็นชอบในผลการทดสอบดังกลาวแลว และถือวาวันจายไฟฟา     
เขาระบบเชิงพาณิชย (COD) คือวันท่ีไดกําหนดไวตามขอ 3.1  

ในกรณีท่ีบริษัทฯ ประสงคจะจายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชย (COD) ให กฟผ. กอนกําหนด 
วันจายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชย (SCOD) ตามขอ 3 .1 บริษัทฯ จะตองดําเนินการทดสอบการเดิน 
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เครื่องกําเนิดไฟฟาในลักษณะ Trial Run ตามขอ 5.10 ใหแลวเสร็จ และนําสงผลการทดสอบดังกลาว รวมท้ัง
วันท่ีบริษัทฯ ประสงคจะจายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชย (COD) ให กฟผ. พิจารณาไมนอยกวา 15 (สิบหา) วัน
กอนวันท่ีบริษัทฯ ประสงคจะจายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชย (COD) ดังกลาว แตท้ังนี้วันจายไฟฟาเขาระบบ     
เชิงพาณิชย (COD) จะข้ึนอยูกับการพิจารณาของ กฟผ. ตามความเหมาะสมทางดานเทคนิคและความพรอม
ของระบบท่ีเก่ียวของ ซ่ึงรวมถึงการใหความเห็นชอบผลการทดสอบเดินเครื่องกําเนิดไฟฟาในลักษณะ Trial Run  
และจะตองไมเกิดข้ึนกอนวันท่ี 1 มกราคม 2563 

ในกรณีท่ีบริษัทฯ ไมสามารถดําเนินการได ภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหบริษัทฯ 
ดําเนินการทดสอบการเดินเครื่องกําเนิดไฟฟาในลักษณะ Trial Run ตามขอ 5.10 และสงผลการทดสอบ
ดังกลาวและวันท่ีบริษัทฯ ประสงคจะจายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชย (COD) ให กฟผ. พิจารณาใหความ
เห็นชอบโดยไมชักชา แตท้ังนี้ วันจายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชย (COD) จะเกิดข้ึนไดตอเม่ือ กฟผ. ไดเห็นชอบ
ในผลการทดสอบดังกลาวแลว และ กฟผ. จะเปนผู กําหนดวันจายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชย (COD)          
โดยพิจารณาจากความเหมาะสมทางดานเทคนิคและระบบไฟฟาท่ีเก่ียวของ 

5.12 กรณีบริษัทฯ มีกําหนดวันจายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชย (SCOD) ตามขอ 3.1 ในวันท่ี  
31 ธันวาคม 2564 กฟผ. จะแจงเตือนบริษัทฯ เปนหนังสือลวงหนากอนกําหนดวันจายไฟฟาเขาระบบ
เชิงพาณิชย (SCOD) ไมนอยกวา 60 (หกสิบ) วัน หากบริษัทฯ ไมสามารถจายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชย 
(COD) ตามกําหนดวันจายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชย (SCOD) ดังกลาว ใหถือวาสัญญาซ้ือขายไฟฟาฉบับนี้
สิ้นสุดลงทันที กฟผ. มีสิทธิจะริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาซ้ือขายไฟฟากอนวันจายไฟฟาเขาระบบ 
เชิงพาณิชย (COD) ตามขอ 15.1 ได เต็มจํานวน  

กรณีบริษัทฯ มีกําหนดวันจายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชย (SCOD) ตามขอ 3.1 กอนวันท่ี  
31 ธันวาคม 2564 กฟผ. จะแจงเตือนบริษัทฯ เปนหนังสือลวงหนากอนกําหนดวันจายไฟฟาเขาระบบ
เชิงพาณิชย (SCOD) ไมนอยกวา 60 (หกสิบ) วัน หากบริษัทฯ ไมสามารถจายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชย 
(COD) ไดตามกําหนดวันจายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชย (SCOD) กฟผ. จะคิดคาปรับในอัตรารอยละ 
หนึ่งจุดหนึ่งหนึ่ง (1.11%) ของวงเงินหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาซ้ือขายไฟฟากอนวันจายไฟฟาเขาระบบ
เชิงพาณิชย (COD) ตามขอ 15.1 ตอวัน ตั้งแตวันท่ีถัดจากกําหนดวันจายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชย (SCOD) 
ดังกลาวเปนตนไป จนถึงวันท่ีบริษัทฯ สามารถจายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชย (COD) ได หากไดมีการคิด
คาปรับจนครบมูลคาหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาซ้ือขายไฟฟากอนวันจายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชย (COD)  
ตามขอ 15.1 แลว ใหถือวาสัญญาซ้ือขายไฟฟาฉบับนี้สิ้นสุดลงทันที ใหถือวาหนังสือแจงเตือนดังกลาวเปนหนังสือ 
บอกเลิกสัญญาซ้ือขายไฟฟาฉบับนี้  

  กรณีท่ีมีการคิดคาปรับจนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 แตยังไมครบมูลคาหลักประกันการปฏิบัติ
ตามสัญญาซ้ือขายไฟฟากอนวันจายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชย (COD) ตามขอ 15.1 และบริษัทฯ ยังไมสามารถ
จายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชย (COD) ได กฟผ. จะริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาซ้ือขายไฟฟากอนวัน
จายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชย (COD) ตามขอ 15.1 ท่ีเหลือจากการปรับ และใหถือวาสัญญาซ้ือขายไฟฟาฉบับนี้
สิ้นสุดลงทันที ในวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 โดยไมตองมีการแจง 

 5.13 กรณี ท่ีบริษัทฯ มีความพรอมในการขายไฟฟาใหแก  กฟผ. ในวันจายไฟฟาเขาระบบ 
เชิงพาณิชย (COD) ตามขอ 5.11 แลว แต กฟผ. ไมรับซ้ือไฟฟาจากบริษัทฯ ภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาว 
กฟผ. จะเริ่มชําระคาไฟฟาคงท่ีใหบริษัทฯ ในอัตรา FiTF (ท่ีประมูลได) ตามอัตรารับซ้ือไฟฟา เอกสารแนบทาย
สัญญาหมายเลข 2 ในชวง Peak ตามปริมาณพลังไฟฟาตามสัญญา และในชวง Off-Peak ตามปริมาณ       
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พลังไฟฟาท่ีกําหนดในชวง Off-Peak นับตั้งแตวันจายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชย (COD) ตามขอ 5.11 จนกวา
การซ้ือขายไฟฟาจริงจะเกิดข้ึน และจะปฏิบัติตามขอกําหนดตาง ๆ แหงสัญญานี้เก่ียวกับการชําระเงินใหครบถวน 
แมจะเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ีมีผลกระทบตอ กฟผ. ก็ตาม โดยบริษัทฯ จะไดรับเงินคาไฟฟาคงท่ี 

เม่ือการซ้ือขายไฟฟาเกิดข้ึนแลว หากพลังไฟฟาคิดเงินเฉลี่ยในเดือนแรกท่ีซ้ือขายไฟฟาครบเดือน  
ในชวง Peak ต่ํากวาปริมาณพลังไฟฟาตามสัญญา และพลังไฟฟาคิดเงินเฉลี่ยในเดือนแรกท่ีซ้ือขายไฟฟาครบเดือน 
ในชวง Off-Peak ต่ํากวาปริมาณพลังไฟฟาท่ีกําหนดในชวง Off-Peak ใหบริษัทฯ คืนเงินคาไฟฟาคงท่ีสวนเกิน
ท่ีบริษัทฯ ไดรับไปแลวให กฟผ. พรอมดอกเบี้ย โดยคิดตั้งแตวันที่บริษัทฯ ไดรับเงินคาไฟฟาคงที่สวนที่ตอง
จายคืนในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจําประเภท 12 (สิบสอง) เดือนของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  
ท่ีประกาศใช ณ วันท่ี 1 ของเดือนท่ีเรียกเก็บเงินดังกลาว และ กฟผ. มีสิทธิขยายอายุสัญญาออกไปเทากับ
ระยะเวลาท่ี กฟผ. ไดชําระเงินคาไฟฟาคงท่ีใหบริษัทฯ แลว รวมท้ังกรณีท่ี กฟผ. ใชสิทธิในการขยายระยะเวลา
ตามขอ 22.3 ชวงเวลาท่ีไดรับการขยาย กฟผ. จะชําระคาไฟฟาเฉพาะสวนของคาไฟฟาผันแปร (FiTv)  

5.14 บริษัทฯ จะตองทําสัญญาซ้ือขายไฟฟาสํารองจากการไฟฟาฝายจําหนายกอนวันจายไฟฟาเขา
ระบบเชิงพาณิชย (COD) ในปริมาณไมต่ํากวาหนึ่งในสามของกําลังการผลิตติดต้ังหักดวยปริมาณพลังไฟฟาท่ีขาย
เขาระบบของการไฟฟา และบริษัทฯ จะตองนําสัญญาซ้ือขายไฟฟาสํารองดังกลาวมาแสดงตอ กฟผ. ลวงหนา 
ไมนอยกวา 10 (สิบ) วันทําการกอนวันจายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชย (COD) ตามขอ 5.11 ท้ังนี้ บริษัทฯ 
จะตองยื่นขอทําสัญญาซ้ือขายไฟฟาสํารองกับการไฟฟาฝายจําหนาย ลวงหนาไมนอยกวา 6 (หก) เดือน  
กอนกําหนดวันจายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชย (SCOD) ซ่ึงในกรณีท่ีบริษัทฯ เชื่อมตอกับระบบไฟฟาของ กฟภ.   
กฟภ. สามารถจัดทําสัญญาซ้ือขายไฟฟาสํารองในปริมาณข้ันต่ําขางตน และเม่ือบริษัทฯ ไดเริ่มจายไฟฟา 
เขาระบบแลว กฟภ. จึงนําขอมูลท่ีเกิดข้ึนจริงมาใชพิจารณาและปรับแกไขปริมาณในสัญญาซ้ือขายไฟฟาสํารอง
ตอไป 

 5.15 บริษัทฯ จะตองนําหนังสือรับแจงความประสงคจะเริ่มประกอบกิจการไฟฟา ซ่ึงไดรับจาก กกพ. 
และใบอนุญาตอ่ืน ๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนดมาแสดงตอ กฟผ. ลวงหนาไมนอยกวา 10 (สิบ) วันทําการ        
กอนวันจายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชย (COD)   

ขอ 6.  คาปรับและการบอกเลิกสัญญา 

 6.1  เหตุการณใด ๆ ดังตอไปนี้ใหถือวาเปนเหตุผิดสัญญา (Event of Default)  

 (1) คูสัญญาฝายหนึ่งฝายใดไมชําระเงิน (สําหรับจํานวนเงินท่ีไมมีขอโตแยง) ตามสัญญานี้
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

 (2) บริษัทฯ ไมสามารถจําหนายไฟฟาใหแก กฟผ. เกินกวา 15 (สิบหา) วันติดตอกัน        
เวนแตเปนกรณีท่ีบริษัทฯ มีขออางตามสัญญาเก่ียวกับการจายไฟฟาหรือเปนเพราะความผิดของ กฟผ.  

 (3) บริษัทฯ ไมสามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขสําคัญอันเก่ียวกับมาตรฐานคุณภาพไฟฟาตาม 
ขอกําหนดเก่ียวกับการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. เอกสารแนบทายสัญญาหมายเลข 1  

 (4) บริษัทฯ ไมปฏิบัติตามขอกําหนดหรือเง่ือนไขอ่ืนใดในสัญญานี้หรือไมปฏิบัติตามระเบียบ 
กกพ. และ/หรือประกาศ กกพ. ตามเอกสารแนบทายสัญญาหมายเลข 4 
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 6.2 ในกรณีเกิดเหตุผิดสัญญาตามขอ 6.1 (1) คูสัญญาฝายท่ีผิดสัญญาจะตองแกไขการผิดสัญญา
ภายใน 15 (สิบหา) วัน นับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจงจากคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง หากคูสัญญาฝายผิดสัญญา       
ไมสามารถแกไขใหแลวเสร็จภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาว คูสัญญาอีกฝายหนึ่งมีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดทันที 

  ในกรณีเกิดเหตุผิดสัญญาตามขอ 6.1 (2) หรือ (3) หรือ (4) บริษัทฯ จะตองแกไขการผิดสัญญา
ภายใน 90 (เกาสิบ) วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงจาก กฟผ. หากบริษัทฯ ไมสามารถแกไขใหแลวเสร็จ
ภายในระยะเวลา 90 (เกาสิบ) วัน บริษัทฯ อาจรองขอเพื่อขยายระยะเวลาการแกไข พรอมแสดงเหตุผล
และหลักฐานให กฟผ. เห็นวาบริษัทฯ กําลังดําเนินการแกไขการผิดสัญญานั้นอยางจริงจัง ท้ังนี้เปนดุลยพินิจของ 
กฟผ. ในการพิจารณาขยายระยะเวลา 90 (เกาสิบ) วัน นั ้นออกไปตามควรแกกรณี และหากบริษัทฯ            
ไมสามารถแกไขการผิดสัญญาภายในระยะเวลา 90 (เกาสิบ) วัน หรือภายในระยะเวลาท่ีขยายออกไปนั้น กฟผ.            
มีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดทันที 

 6.3 กรณีไมมีการจายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชย (COD) ภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 หรือมีการ
คิดคาปรับจากการจายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชย (COD) ลาชา จนครบมูลคาหลักประกันการปฏิบัติตาม
สัญญาซ้ือขายไฟฟากอนวันจายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชย (COD) ตามขอ 5.12 ใหถือวาสัญญานี้สิ้นสุดลง  
นับถัดจากวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 หรือในวันท่ีคิดคาปรับจนครบมูลคาหลักประกันดังกลาว แลวแตระยะเวลาใด 
จะถึงกอน 

6.4  ในกรณีท่ีบริษัทฯ บอกเลิกสัญญาซ้ือขายไฟฟาฉบับนี้กอนครบกําหนดอายุสัญญา โดย กฟผ. 
ไมไดเปนฝายผิดสัญญาและไมไดเกิดจากเหตุสุดวิสัยตามขอ 22 หรือ กฟผ. บอกเลิกสัญญาเพราะเหตุท่ีบริษัทฯ 
ปฏิบัติผิดสัญญา บริษัทฯ จะตองชําระเงินให กฟผ. เทากับคาไฟฟาคงท่ีท่ีเหลือ โดยคํานวณจากคา FiTF  
(ท่ีประมูลได) คูณดวยจํานวนชั่วโมงท่ีเหลือจากอายุสัญญาแตไมเกิน 5 (หา) ป คูณดวย Plant Factor เทากับ 0.8 
(ศูนยจุดแปด) คูณดวยปริมาณพลังไฟฟาตามสัญญา 

  ในกรณีท่ีบริษัทฯ บอกเลิกสัญญาซ้ือขายไฟฟากอนครบกําหนดอายุสัญญาเพราะเหตุท่ี กฟผ. 
ปฏิบัติผิดสัญญา กฟผ. จะคืนหลักประกันในขอ 16.1 ใหแกบริษัทฯ  

6.5  หนี้ ท้ั งปวงรวมท้ั งค าปรับตามสัญญานี้  กฟผ. มี สิ ทธิ ท่ี จะบั งคับเอาจากหลั กประกัน 
การปฏิบัติตามสัญญา ตามขอ 15 หรือ ขอ 16 ไดทันที หากไมเพียงพอ บริษัทฯ จะตองชําระเพ่ิมเติมใหครบถวน
ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแตไดรับหนังสือแจงจาก กฟผ. 

ขอ 7. การเช่ือมตอระบบไฟฟา 

 7.1  บริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการออกแบบ กอสราง ติดตั้ง บํารุงรักษา และครอบครอง
อุปกรณสําหรับเชื่อมตอระบบไฟฟาฝายบริษัทฯ 

 7.2 บริษัทฯ ตองติดตั้งอุปกรณรับสงขอมูลในบริเวณโรงไฟฟา และบํารุงรักษาอุปกรณใหสามารถ  
ใชงานไดตลอดเวลาและเปนไปตามมาตรฐานของการไฟฟาท่ีกําหนดในเอกสารแนบทายสัญญาหมายเลข 1  
และ 3  

 7.3  การไฟฟามีสิทธิใหบริษัทฯ เพิ่มเติมอุปกรณระบบปองกันไฟฟาสําหรับการเชื่อมตอจากจุด
เชื่อมโยงระบบไฟฟาถึงโรงไฟฟาของบริษัทฯ เพ่ือใหสอดคลองทางดานเทคนิคของการไฟฟาซ่ึงจะตองเปนไปตาม
หลักการ Prudent Utility Practice โดยบริษัทฯ จะเปนผูรับภาระคาใชจายท้ังหมด 

 7.4  บริษัทฯ เปนผูรับภาระคาใชจายในการตอเชื่อมระบบไฟฟา ประกอบดวย  
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  (1)  คาระบบสงไฟฟาและระบบจําหนายไฟฟาจากจุดเชื่อมโยงระบบไฟฟาถึงโรงไฟฟาของ
บริษัทฯ 

  (2)  คามาตรวัดไฟฟา  

  (3)  คาใชจายเก่ียวกับระบบปองกันไฟฟา  

  (4)  คาปรับปรุงระบบไฟฟา (ถามี) 

  (5)  คาใชจายท่ีเพ่ิมข้ึนท้ังหมดจากการดําเนินการรับซ้ือไฟฟาจากบริษัทฯ  

  โดยบริษัทฯ ตองชําระคาใชจายใหการไฟฟาใหเสร็จสิ้นกอนวันเริ่มตนขนานเครื่องกําเนิดไฟฟา
กับระบบของการไฟฟา ไมนอยกวา 30 (สามสิบ) วัน 

 7.5 บริษัทฯ เปนผูรับภาระคาใชจายในการตรวจสอบอุปกรณการจายไฟฟาของบริษัทฯ ท่ีเก่ียวของ
กับระบบไฟฟาของการไฟฟา โดยบริษัทฯ ตองชําระคาใชจายใหการไฟฟาภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันท่ี
ไดรับใบเรียกเก็บเงินจากการไฟฟา 

 7.6 คูสัญญาแตละฝายตองแจงให อีกฝายหนึ่ งทราบลวงหนากอนมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ               
ในระบบไฟฟาของตนอันจะมีผลกระทบตอระบบไฟฟาของคูสัญญา 

ขอ 8. การปฏิบัติการผลิตไฟฟาและบํารุงรักษาโรงไฟฟา 

 บริษัทฯ ตองปฏิบัติการผลิตไฟฟาและบํารุงรักษาโรงไฟฟาของบริษัทฯ ตามแนวทางปฏิบัติการโรงไฟฟา        
ท่ีดี ตามท่ีกําหนดในขอกําหนดเก่ียวกับการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. เอกสารแนบทายสัญญา
หมายเลข 1 และตามแบบอยางการปฏิบัติวิธีการท่ีเปนท่ียอมรับในอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟาของนานาชาติ
โดยสวนใหญ (Prudent Utility Practice) 

ขอ 9. การควบคุมและการปฏิบัติการโรงไฟฟา 

 9.1 บริษัทฯ ตองผลิตและจําหนายไฟฟาใหแกการไฟฟาในชวงเดือนท่ีระบบของการไฟฟา 
มีความตองการไฟฟาสูง (Peak Month) คือเดือน มีนาคม เมษายน และพฤษภาคม  

 9.2 บริษัทฯ ตองสามารถผลิตและจายพลังไฟฟาเพ่ิมให กฟผ. ตามปริมาณ และระยะเวลาท่ี กฟผ. 
สั่งการ (ไมเกินปริมาณพลังไฟฟาตามสัญญา หรือไมเกินปริมาณพลังไฟฟาท่ีสามารถจายให กฟผ. ไดในชวง
เวลาหยุดซอมบํารุง) เม่ือการไฟฟามีความจําเปนโดยท่ีการไฟฟาจะแจงใหบริษัทฯ ทราบลวงหนาไมนอยกวา 
30 (สามสิบ) นาที  

 9.3 บริษัทฯ ตองผลิตไฟฟาใหมีคุณภาพ รวมท้ังปฏิบัติตามมาตรฐานในดานความปลอดภัยและ
มาตรฐานในการเชื่อมตอระบบไฟฟา ตามขอกําหนดเก่ียวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา และขอกําหนด
เก่ียวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. เอกสารแนบทายสัญญาหมายเลข 1 และขอกําหนด
เก่ียวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา ขอกําหนดเก่ียวกับการใชบริการระบบโครงขายไฟฟา และ
ขอกําหนดเก่ียวกับการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟาของ กฟน. หรือ กฟภ. (ในกรณีท่ีเชื่อมตอระบบไฟฟากับ 
กฟน. หรือ กฟภ.) เอกสารแนบทายสัญญาหมายเลข 3 

 9.4 บริษัทฯ ตองปฎิบัติตามคําสั่งการของศูนยควบคุมระบบกําลังไฟฟาของการไฟฟาทางดาน
ปฏิบัติการและเทคนิคเพ่ือความม่ันคงของระบบไฟฟาอยางเครงครัด และหามดําเนินการใด ๆ กับอุปกรณ
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เชื่อมตอ โดยไมแจงใหการไฟฟาทราบลวงหนา ยกเวนกรณีอาจจะทําใหเกิดความเสียหายตอชีวิตหรือทรัพยสิน
ของคูสัญญาฝายหนึ่งฝายใดหรือของบุคคลภายนอก ใหดําเนินการไดทันทีแลวแจงใหการไฟฟาทราบโดยดวน  

 9.5 บริษัทฯ จะผลิตไฟฟาตามแผนสั่งการท่ี กฟผ. จัดสงใหลวงหนา โดย กฟผ. จะซ้ือพลังไฟฟาตาม
สัญญาในชวงที่ระบบไฟฟาของการไฟฟามีความตองการสูง (Peak Period) หรือมากกวาปริมาณพลังไฟฟา
ตามสัญญา ถาบริษัทฯ ยินยอมตามท่ี กฟผ. รองขอ ยกเวนในชวงท่ีระบบไฟฟาของการไฟฟามีความตองการต่ํา 
(Off Peak Period) กฟผ. สามารถใหบริษัทฯ ลดการจายพลังไฟฟาลงตามปริมาณและระยะเวลาท่ี กฟผ.       
ไดจัดสงแผนลวงหนาใหกับบริษัทฯ ใหเหลือไมต่ํากวารอยละหกสิบหา (65%) ของพลังไฟฟาตามสัญญา หรือ
ในชวงท่ีระบบไฟฟาของการไฟฟามีความจําเปนทางเทคนิคหรือเกิดเหตุสุดวิสัยไมสามารถรับไฟฟาได กฟผ. 
สามารถใหบริษัทฯ ลดการจายพลังไฟฟาลงตามปริมาณและระยะเวลาท่ี กฟผ. ไดจัดสงแผนลวงหนาใหกับ
บริษัทฯ เพ่ือรักษาความม่ันคงของระบบไฟฟา   

 9.6  คูสัญญาตองเก็บบันทึกขอมูลทางไฟฟาและขอมูลท่ีเก่ียวของกับการคิดเงินคาไฟฟารวมท้ังขอมูล
อ่ืน ๆ ท้ังหมด ซ่ึงอีกฝายหนึ่งตองการเปนเวลาอยางนอย 5 (หา) ป  

 9.7  คูสัญญาฝายหนึ่งฝายใดมีสิทธิท่ีจะขอตรวจสอบบันทึกและขอมูลตาง ๆ ของอีกฝายหนึ่ง         
ท่ีเก่ียวของกับสัญญานี้ ในชวงระยะเวลาใด ๆ ในระหวางท่ีมีการเก็บรักษาขอมูลดังกลาว โดยแจงเปนหนังสือให
อีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาไมนอยกวา 14 (สิบสี่) วัน  

 9.8  ในกรณีจําเปนเพ่ือความม่ันคงของระบบไฟฟา และ/หรือความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน คูสัญญา
สามารถตัดการเชื่อมตอ (Disconnect) โรงไฟฟาของบริษัทฯ จากระบบไฟฟาของการไฟฟาได โดยแจงให
คูสัญญาอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาไมนอยกวา 24 (ยี่สิบสี่) ชั่วโมง ยกเวนกรณีฉุกเฉินจะตองแจงภายในเวลา
รวดเร็วท่ีสุดเทาท่ีจะกระทําได ท้ังนี้หากเหตุการณดังกลาวเขาสูสภาวะปกติแลว คูสัญญาจะตองพยายาม 
อยางเต็มท่ีท่ีจะดําเนินการเชื่อมตอระบบไฟฟาโดยเร็วท่ีสุด โดยหากบริษัทฯ เปนฝายตัดการเชื่อมตอ บริษัทฯ 
จะตองปฏิบัติตามขอกําหนดเก่ียวกับการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. เอกสารแนบทายสัญญา
หมายเลข 1 แตหากการไฟฟาเปนฝายตัดการเชื่อมตอดังกลาว และมีผลทําใหการรับซ้ือพลังงานไฟฟาจากบริษัทฯ 
ต่ํากวาปริมาณข้ันต่ําท่ีกําหนดสําหรับปนั้นตามเง่ือนไขของสัญญาขอ 3.3 แลว ในกรณีดังกลาว กฟผ. ยังคงตอง
รับซ้ือพลังงานไฟฟาเพ่ือชดเชยและมีสิทธิเรียกพลังงานไฟฟาดังกลาวคืนตามวิธีการท่ีกําหนดไวในขอ 3.3          
เวนแตการท่ีการไฟฟาตัดการเชื่อมตอเปนเพราะความผิดของบริษัทฯ  

 9.9  กรณีที ่การไฟฟาม ีความจําเป นต องกอสราง ติดตั ้ง บํารุงรักษา ซอมแซม  สับเปลี ่ยน 
เคลื่อนยาย ตรวจสอบ หรือทดสอบสวนใด ๆ ของโรงไฟฟา หรืออุปกรณเชื่อมตอระบบไฟฟาหรือสวนอ่ืน ๆ  
ของระบบไฟฟาของการไฟฟา กฟผ. จะแจงและประสานงานในการเปลี่ยนแปลงการรับซ้ือไฟฟากับบริษัทฯ 
ลวงหนาไมนอยกวา 48 (สี่สิบแปด) ชั่วโมง ยกเวนกรณีฉุกเฉิน การสั่งเปลี่ยนแปลงการรับซ้ือไฟฟาครั้งใด ๆ  
จะกระทําใหเสร็จสิ้นสมบูรณภายในเวลารวดเร็วท่ีสุดเทาท่ีจะกระทําได โดยใหสอดคลองกับหลักปฏิบัติการ
โรงไฟฟา และหากการเปลี่ยนแปลงการรับซื้อไฟฟามีผลทําใหการรับซื้อพลังงานไฟฟาจากบริษัทฯ ต่ํากวา
ปริมาณขั้นต่ําท่ีกําหนดสําหรับปนั้นตามเง่ือนไขของสัญญาขอ 3.3 แลว ในกรณีดังกลาว กฟผ. ยังคงตองรับซ้ือ
พลังงานไฟฟาเพ่ือชดเชยและมีสิทธิเรียกพลังงานไฟฟาดังกลาวคืนตามวิธีการท่ีกําหนดไวในขอ 3.3  
เวนแตเม่ือการดําเนินการตามขอนี้เปนเพราะความผิดของบริษัทฯ  

 9.10  เพ่ือความม่ันคงของระบบไฟฟา บริษัทฯ จะตองตรวจสอบอุปกรณไฟฟาตามระยะเวลาท่ี
กําหนด และ กฟผ. มีสิทธิสั่ งการใหบริ ษัทฯ แก ไข ปรับปรุงอุปกรณ การจ ายไฟฟ าของบริ ษัทฯ  
ท่ีเก่ียวของกับระบบไฟฟาไดตามความจําเปน ดวยคาใชจายของบริษัทฯ เองท้ังสิ้น   
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 9.11  บริษัทฯ ตองชําระคาใชจายตามจริงในสวนท่ีการไฟฟาดําเนินการแทนบริษัทฯ สําหรับการตรวจสอบ
อุปกรณการจายไฟฟาของบริษัทฯ ที่เก่ียวของกับระบบไฟฟาของการไฟฟา ตามขอ 9.10 (ไมวาจะเปนการ
ตรวจสอบตามระเบียบของการไฟฟา หรือการตรวจสอบตามคําขอของบริษัทฯ) และคาใชจายเพ่ิมเติมอ่ืน        
เพ่ือการปฏิบัติการท่ีเหมาะสมซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปกติของการไฟฟา ใหแกการไฟฟาภายใน 30 (สามสิบ) วันนับจาก
วันท่ีไดรับใบเรียกเก็บเงินจากการไฟฟา  

 9.12  กฟผ. มีสิทธิเขาไปตรวจสอบโรงไฟฟาของบริษัทฯ ไดตลอดเวลาตามความเหมาะสม โดยแจง
เปนหนังสือใหบริษัทฯ ทราบลวงหนาไมนอยกวา 3 (สาม) วัน และบริษัทฯ ตองอํานวยความสะดวกใหแกผูแทน 
กฟผ. ในการตรวจสอบโรงไฟฟา  

 9.13 การดําเนินการตรวจวัดคาตาง ๆ ท้ังท่ีกลาวและมิไดกลาวไวในสัญญานี้ ใหคูสัญญาถือปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานสากลหรือวิธีการอ่ืนซ่ึงเปนท่ียอมรับของคูสัญญาท้ังสองฝาย 

 9.14 บริษัทฯ จะตองใหหนวยงานกลางเปนผูตรวจสอบ และรับรองผลการไมนําเชื้อเพลิงอ่ืน
นอกเหนือจากท่ีระบุตามขอ 3.2 มาใชในการผลิตไฟฟา รวมท้ังการไมนําพลังงานไฟฟาจากแหลงอ่ืน 
มาขายเขาระบบ นอกเหนือจากพลังงานไฟฟาท่ีไดจากประเภทเชื้อเพลิงท่ีระบุไวตามขอ 3.2 ในรอบปปฏิทิน
กอนหนา ตามวิธีการท่ีระบุในประกาศ กกพ. เก่ียวกับการตรวจสอบการดําเนินการใชเชื้อเพลิงของผูผลิตไฟฟา
รายเล็ก แบบ SPP Hybrid Firm และบริษัทฯ จะตองนําผลการตรวจสอบมาแสดงตอ กฟผ. ภายในวันท่ี 31 
มกราคม ของทุกป     

 หากบริษัทฯ ไมสามารถปฏิบัติไดตามวรรคแรก ถือวาบริษัทฯ ผิดสัญญา และใหถือวา
สัญญาซ้ือขายไฟฟาฉบับนี้สิ้นสุดลงทันที โดยบริษัทฯ ไมมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายใด ๆ จาก กฟผ. ทั้งสิ ้น 
และบริษัทฯ  จะตองเสียคาปรับ 5,000,000 บาท  (ห าล านบาท) ตอเมกะวัตต หรือ 5,000  บาท              
(หาพันบาท) ตอกิโลวัตต ตามขนาดกําลังผลิตติดตั้งรวมตามขอ 3.2 

 9.15 บริษัทฯ จะตองใหหนวยงานกลางเปนผูตรวจสอบ และรับรองผลการไมนําถานหินมาใชในชวง
การเริ่มตนเดินเครื่องโรงไฟฟา (Start up) ในรอบปปฏิทินกอนหนา ตามวิธีการท่ีระบุในประกาศ กกพ. 
เก่ียวกับการตรวจสอบการดําเนินการใชเชื้อเพลิงของผูผลิตไฟฟารายเล็ก แบบ SPP Hybrid Firm และบริษัทฯ 
จะตองนําผลการตรวจสอบมาแสดงตอ กฟผ. ภายในวันท่ี 31 มกราคม ของทุกป     

  หากบริษัทฯ ไมสามารถปฏิบัติไดตามวรรคแรก ถือวาบริษัทฯ ผิดสัญญา และใหถือวา
สัญญาซ้ือขายไฟฟาฉบับนีส้ิ้นสุดลงทันที โดยบริษัทฯ ไมมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายใด ๆ จาก กฟผ. ท้ังสิ้น 

 9.16 บริษัทฯ จะตองใหหนวยงานกลางเปนผูตรวจสอบ และรับรองผลขนาดกําลังผลิตติดต้ังรวม
จะตองไมเกิน 50 (หาสิบ) เมกะวัตต ในรอบปปฏิทินกอนหนา และบริษัทฯ จะตองนําผลการตรวจสอบมาแสดง
ตอ กฟผ. ภายในวันท่ี 31 มกราคม ของทุกป     

  หากบริษัทฯ ไมสามารถปฏิบัติไดตามวรรคแรก ถือวาบริษัทฯ ผิดสัญญา และใหถือวา
สัญญาซ้ือขายไฟฟาฉบับนีส้ิ้นสุดลงทันที โดยบริษัทฯ ไมมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายใด ๆ จาก กฟผ. ท้ังสิ้น 

 9.17 บริษัทฯ จะตองใหหนวยงานกลางเปนผูตรวจสอบและรับรองผลขนาดกําลังผลิตติดตั้งของ
โครงการพลังงานลม จะตองเปนไปตามประกาศ กกพ. เรื่อง กําหนดระยะหางท่ีตั้งโครงการผลิตไฟฟาจาก
พลังงานลม และขนาดกําลังการผลิตติดต้ังสําหรับผูประกอบกิจการผลิตไฟฟาพลังงานลม สําหรับขนาดกําลัง
ผลิตติดตั้งของเชื้อเพลิงประเภทอ่ืน จะตองไมมากกวา 2 (สอง) เทา ของปริมาณพลังไฟฟาตามสัญญา ยกเวน
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พลังงานแสงอาทิตยประเภทท่ีตอผาน Inverter ในรอบปปฏิทินกอนหนา และบริษัทฯ จะตองนําผลการ
ตรวจสอบมาแสดงตอ กฟผ. ภายในวันท่ี 31 มกราคม ของทุกป 

  หากบริษัทฯ ไมสามารถปฏิบัติไดตามวรรคแรก ถือวาบริษัทฯ ผิดสัญญา และใหถือวา
สัญญาซ้ือขายไฟฟาฉบับนีส้ิ้นสุดลงทันที โดยบริษัทฯ ไมมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายใด ๆ จาก กฟผ. ท้ังสิ้น 

 9.18 บริษัทฯ เปนผูรับภาระคาใชจายท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบลักษณะกระบวนการผลิต ซ่ึงไดแก 
คาใชจายดานอุปกรณ และมาตรวัดตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับกระบวนการผลิต คาใชจายในการตรวจสอบอุปกรณและ
มาตรวัดดังกลาว รวมถึงคาใชจายในการดําเนินการของหนวยงานกลาง 

 9.19 ในกรณีที่บริษัทฯ มีความประสงคจะจายไฟฟาโดยเชื่อมตอระบบไฟฟา (Tie Bus) กับโรงไฟฟา
ท่ีอยูนอกสัญญาซ้ือขายไฟฟา การไฟฟาจะพิจารณาใหมีการเชื่อมตอกันไดโดยบริษัทฯ ตองแจงความประสงค
ใหการไฟฟาพิจารณากอนการดําเนินการกอสราง และบริษัทฯ ตองติดตั้งอุปกรณเพ่ิมเติมและปฏิบัติตาม
เง่ือนไขท่ีการไฟฟากําหนด ท้ังนี้ โรงไฟฟาท่ีอยูนอกสัญญาซ้ือขายไฟฟาท่ีมาเชื่อมตอระบบไฟฟาดังกลาวไมถือ
เปนโรงไฟฟาในสัญญาซ้ือขายไฟฟา 

 9.20 ในกรณีที่บริษัทฯ มีความประสงคจะเชื่อมตอระบบไอน้ํา (Tie Steam) กับโรงไฟฟาท่ีอยูนอก
สัญญาซ้ือขายไฟฟา กฟผ. จะพิจารณาใหมีการเชื่อมตอกันไดโดยบริษัทฯ ตองแจงความประสงคให กฟผ. 
พิจารณากอนการดําเนินการกอสราง และบริษัทฯ ตองติดตั้งอุปกรณเพ่ิมเติมและปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ี กฟผ. 
กําหนด  

 9.21 ในกรณีท่ีบริษัทฯ ใชพลังงานหมุนเวียนมากกวา 1 (หนึ่ง) ประเภท และมีความประสงคจะ
ปรับเปลี่ยนสัดสวนกําลังผลิตติดตั้ง และปริมาณพลังไฟฟาของแตละประเภทพลังงานหมุนเวียน บริษัทฯ 
จะตองเสนอใหการไฟฟาพิจารณาใหความเห็นชอบ โดยบริษัทฯ จะตองชําระคาใชจายในการศึกษาระบบไฟฟา
ตอ กฟผ. ในวันท่ียื่นขอปรับเปลี่ยนสัดสวน 

 ท้ังนี้ หากมีความประสงคจะปรับเปลี่ยนสัดสวนกอนวันเริ่มตนขนานเครื่องกําเนิดไฟฟาเขา
ระบบของการไฟฟา บริษัทฯ จะตองเสนอใหการไฟฟาพิจารณาใหความเห็นชอบลวงหนาไมนอยกวา 180 
(หนึ่งรอยแปดสิบ) วัน กอนวันเริ่มตนขนานเครื่องกําเนิดไฟฟาเขาระบบของการไฟฟา 

 9.22 ในกรณีท่ีบริษัทฯ มีความประสงคจะเปลี่ยนเทคโนโลยี บริษัทฯ จะตองเสนอใหการไฟฟา
พิจารณาใหความเห็นชอบ โดยบริษัทฯ จะตองชําระคาใชจายในการศึกษาระบบไฟฟาตอ กฟผ. ในวันท่ียื่นขอ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และนําสงขอมูลรายละเอียด ยี่หอ รุน ของเครื่องกําเนิดไฟฟา (กรณีโครงการพลังงาน
ลมและพลังงานแสงอาทิตยจะตองมีหนังสืออนุญาตจากบริษัทผูผลิต อนุญาตให กฟผ. ใชขอมูลแบบจําลองใน
การศึกษาระบบไฟฟา) ท้ังนี้ กําลังผลิตติดตั้งรวมจะตองไมเกิน 50 (หาสิบ) เมกะวัตต กรณีขนาดกําลังผลิต
ติดต้ังของโครงการพลังงานลม จะตองเปนไปตามประกาศ กกพ. เรื่อง กําหนดระยะหางท่ีตั้งโครงการผลิต
ไฟฟาจากพลังงานลม และขนาดกําลังการผลิตติดตั้งสําหรับผูประกอบกิจการผลิตไฟฟาพลังงานลม สําหรับ
ขนาดกําลังผลิตติดตั้งของเชื้อเพลิงประเภทอ่ืน จะตองไมมากกวา 2 (สอง) เทา ของปริมาณพลังไฟฟาตาม
สัญญา ยกเวนพลังงานแสงอาทิตยประเภทท่ีตอผาน Inverter 

  ท้ังนี้ หากมีความประสงคจะปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีกอนวันเริ่มตนขนานเครื่องกําเนิดไฟฟาเขา
ระบบของการไฟฟา บริษัทฯ จะตองเสนอใหการไฟฟาพิจารณาใหความเห็นชอบลวงหนาไมนอยกวา 180 
(หนึ่งรอยแปดสิบ) วัน กอนวันเริ่มตนขนานเครื่องกําเนิดไฟฟาเขาระบบของการไฟฟา 
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 9.23 บริษัทฯ ตองแจงขอมูลการตั้งคารีเลยความถ่ี (Frequency Relay) ตามเอกสารแนบทาย
สัญญาหมายเลข 6 และขอมูลการตั้งคารีเลยแบบแรงดัน (Voltage Relay) ตามเอกสารแนบทายสัญญา
หมายเลข 7 ตอ กฟผ. ระหวางวันท่ี 1 - 30 กันยายน ของทุกป  

  หากมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลการตั้งคารีเลยความถ่ี (Frequency Relay) และ/หรือขอมูลการ
ตั้งคารีเลยแบบแรงดัน (Voltage Relay) บริษัทฯ ตองแจงตอ กฟผ. ภายใน 15 (สิบหา) วัน หลังจากการ
เปลี่ยนแปลงขอมูล พรอมแจงเหตุผลประกอบ 

ขอ 10. การหยุดเพ่ือตรวจ ซอม บํารุงรักษาโรงไฟฟา 

 10.1 บริษัทฯ ตองแจงแผนการบํารุงรักษาตลอดอายุโรงไฟฟา (Maintenance Cycle) และแผนการ
ผลิต บํารุงรักษาระยะเวลา 5 (หา) ปถัดไปให กฟผ. ทราบลวงหนากอนวันจายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชย (COD) 
ไมนอยกวา 30 (สามสิบ) วัน และ กฟผ. จะแจงผลการพิจารณาใหบริษัทฯ ทราบภายใน 15 (สิบหา) วัน 
หลังจากวันท่ีไดรับแจง สวนแผนบํารุงรักษาสําหรับ 5 (หา) ปถัดไปใหบริษัทฯ แจงให กฟผ. ทราบกอนวันท่ี 1 
ตุลาคม ของทุกป 

 10.2 กฟผ. จะแจงผลการพิจารณาแผนการผลิตและบํารุงรักษาสําหรับปถัด ๆ ไปตามขอ 10.1          
ใหบริษัทฯ ทราบเพ่ือใชเปนแผนการควบคุมการเดินเครื่องของโรงไฟฟาของบริษัทฯ กอนวันท่ี 1 พฤศจิกายน 
ของทุกป  
 10.3 บริษัทฯ ตองไมกําหนดการหยุดเดินเครื่องกําเนิดไฟฟา เพ่ือบํารุงรักษาโรงไฟฟาในชวง            
วันทําการของเดือน มีนาคม เมษายน และ พฤษภาคม   

 10.4  บริษัทฯ ตองแจงกําหนดการหยุดเพ่ือทําการตรวจ ซอม บํารุงรักษาโรงไฟฟาให กฟผ. ทราบ
ลวงหนา ตามขอกําหนดเก่ียวกับการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. เอกสารแนบทายสัญญา
หมายเลข 1   

 10.5  ในรอบ 12 (สิบสอง) เดือนของปปฏิทิน บริษัทฯ จะตองไมหยุดเพ่ือทําการตรวจซอมบํารุงรักษา
โรงไฟฟาเกิน 840 (แปดรอยสี่สิบ) ชั่วโมง (หรือเทากับ 35 (สามสิบหา) วัน) หรือ 1,080 (หนึ่งพันแปดสิบ) 
ชั่วโมง (หรือเทากับ 45 (สี่สิบหา) วัน) ในกรณีท่ีทําการซอมใหญ (Major Overhaul) ตามแผนท่ีบริษัทฯ แจง
ตามขอกําหนดเก่ียวกับการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. เอกสารแนบทายสัญญาหมายเลข 1   

ขอ 11. การรับสงเอกสาร 

 11.1 การแจงเรื่องหรือการติดตอสื่อสารใด ๆ ท่ีเปนหนังสือโดยผานทางไปรษณียหรือโดยเจาหนาท่ี
ของแตละฝาย จะถือเอาวันท่ีประทับรับเรื่องของผูรับเปนเกณฑ ในกรณีติดตอสื่อสารโดยโทรสาร จะถือเอา
วันที่ที่ปรากฏในใบรับของฝายที่ติดตอสื่อสารโดยโทรสาร หรือวันที่ที่ไดรับการยืนยันทางโทรสารวาการ
ติดตอสื่อสารโดยโทรสารนั้นไดสงเรียบรอยแลว และฝายท่ีติดตอสื่อสารโดยโทรสารตองจัดสงตนฉบับเอกสาร
หรือสําเนาเอกสารท่ีรับรองความถูกตองแลวอีกชุดหนึ่ง โดยทางไปรษณียหรือเจาหนาที่ เพื่อเปนการยืนยัน 
ตามท่ีอยูดังนี้ 

  ท่ีอยูของบริษัทฯ :  บริษัท …………………….………….. 
    สํานักงานเลขท่ี  ……………….……………. 
    ………………………..…………………….. 
    ……………………………………………… 
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    โทรศัพท  : ………………… 
    โทรสาร : ……….……….. 

  ท่ีอยูของ กฟผ. :  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
สํานักงานเลขท่ี 53 หมู 2 ถนนจรัญสนิทวงศ   
ตําบลบางกรวย อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 
โทรศัพท : 0-2436-2800 
โทรสาร : 0-2436-2890 

 11.2 การแจงเรื่องหรือการติดตอสื่อสาร เพ่ือสงและตอบรับเอกสารการประสานงาน ท่ีมีผลตอการ
คิดคาไฟฟาสามารถสงผานระบบอินเตอรเน็ตเปนชองทางสื่อสารได โดยคูสัญญาจะตองตกลงวิธีปฏิบัติรวมกัน  
ท้ังนี้ จะไมรวมถึงการยื่นใบเรียกเก็บเงินคาไฟฟาตามขอ 19  

11.3 หากคูสัญญาฝายหนึ่งฝายใดเปลี่ยนแปลงท่ีอยู ใหแจงเปนหนังสือใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่งทราบ
ภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับแตวันเปลี่ยนแปลงท่ีอยู หากไมแจงและคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งไดสงหนังสือบอกกลาวแก
คูสัญญา ณ ท่ีอยูตามท่ีระบุไวในขอ 11.1 ใหถือวาไดสงโดยชอบแลว 

ขอ 12. ระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟา  

 12.1 บริษัทฯ เปนเจาของมาตรวัดไฟฟาท้ังชุดหลัก (Main Meter) และชุดรอง (Back Up Meter)
รวมท้ังอุปกรณประกอบท่ีใชวัดปริมาณพลังงานไฟฟาท่ีซ้ือขาย ซ่ึงสามารถวัดปริมาณพลังงานไฟฟาในแตละ
ชวงเวลาของวันได  

ท้ังนี้บริษัทฯ จะตองมีมาตรวัดไฟฟาสําหรับแตละสัญญา โดยหามใชมาตรวัดไฟฟารวมกับ
สัญญาซ้ือขายไฟฟาฉบับอ่ืน 

 12.2 บริษัทฯ จะตองติดตั้งและเปนเจาของมาตรวัดไฟฟาชุดตรวจสอบ (Unit Monitoring Meter) 
นอกเหนือจากมาตรวัดไฟฟาชุดหลัก และชุดรอง รวมท้ังอุปกรณประกอบท่ีใชวัดปริมาณพลังงานไฟฟาท่ีซ้ือขาย 
เพ่ือตรวจวัดปริมาณพลังงานไฟฟาจากแตละแหลงประเภทพลังงานหมุนเวียนท่ีผลิตไฟฟาในโครงการ และ
ระบบกักเก็บพลังงาน  

 12.3 บริษัทฯ จะตองดําเนินการใหระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟาท้ังชุดหลัก ชุดรอง และชุดตรวจสอบมี
รายละเอียดและคุณลักษณะตามเอกสารแนบทายสัญญาหมายเลข 1 โดยมาตรวัดไฟฟาดังกลาวนี้จะทําการ
ทดสอบเปรียบเทียบกับมาตรวัดไฟฟามาตรฐานประมาณปละครั้ง และใหทําการทดสอบหมอแปลงเครื่องมือวัด 
(Instrument Transformers) ตามระยะเวลาท่ีจะไดตกลงกัน แตไมเกิน 3 (สาม) ป ซ่ึงคาใชจายในการ
ดําเนินการทดสอบเหลานี้ บริษัทฯ จะตองเปนผูรับผิดชอบ 

 12.4 หากมาตรวัดไฟฟาชุดตรวจสอบ บันทึกคาไดนอยกวามาตรวัดไฟฟาชุดหลักปริมาณพลังงาน
ไฟฟาท่ีจายจริงในชวงเวลา 15 (สิบหา) นาที ใด ๆ ท่ีใชในการคํานวณคาไฟฟาตามขอ 17 และขอ 18 ใหใช
ปริมาณพลังงานไฟฟาจํานวนท่ีนอยกวา ระหวางปริมาณพลังงานไฟฟาท่ีอานไดจากมาตรวัดไฟฟาชุดหลัก 
(หรือตามมาตรวัดไฟฟาชุดรองในกรณีท่ีมาตรวัดไฟฟาชุดหลักไมสามารถใชงานได) และมาตรวัดไฟฟาชุด
ตรวจสอบมาคํานวณ 

 12.5 มาตรวัดไฟฟาและอุปกรณการวัดท้ังหมดท่ีใชวัดปริมาณพลังงานไฟฟาท่ีซ้ือขายตองปดผนึก 
การเปดผนึกเพ่ือตรวจหรือทดสอบหรือปรับแตงตองดําเนินการรวมกันโดยเจาหนาท่ีของคูสัญญาท้ังสองฝาย 
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และคูสัญญาฝายท่ีตองการตรวจสอบหรือปรับแตงตองแจงใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่งทราบเปนหนังสือลวงหนา        
ไมนอยกวา 14 (สิบสี่) วัน  

 12.6 หากผลการทดสอบตามท่ีระบุในขอ 12.3 คลาดเคลื่อนจากมาตรวัดไฟฟามาตรฐานไมเกินรอยละ

บวกลบศูนยจุดหา (±0.5%) จะไมมีการปรับปรุงเงินคาไฟฟาท่ีชําระใหแกบริษัทฯ แตหากการทดสอบดังกลาว

ปรากฏผลคลาดเคลื่อนเกินรอยละบวกลบศูนยจุดหา (±0.5%) บริษัทฯ และ กฟผ.จะรวมกันคํานวณปริมาณ
พลังงานไฟฟาท่ีถูกตองท่ีบริษัทฯ จําหนายให กฟผ. ในชวงระยะเวลาท่ีมาตรวัดไฟฟาทํางานคลาดเคลื่อน  
หากไมทราบระยะเวลาท่ีมาตรวัดไฟฟาทํางานคลาดเคลื่อน ใหใชระยะเวลาก่ึงหนึ่งของชวงระยะเวลาระหวาง
การทดสอบครั้งนี้กับการทดสอบครั้งกอน แตท้ังนี้ตองไมเกิน 6 (หก) เดือน และใหนําปริมาณพลังงานไฟฟา 
ท่ีแกไขใหมนี้มาใชคํานวณคาไฟฟาท่ี กฟผ. จะตองชําระใหแกบริษัทฯ ผลตางระหวางคาไฟฟาท่ีคํานวณไวเดิม
กับท่ีคํานวณใหมนี้ ให กฟผ. ชําระเงินเพ่ิมใหบริษัทฯ หรือใหบริษัทฯ ชําระเงินคืนให กฟผ. แลวแตกรณี  
โดยบวกเขาหรือหักออกจากใบเรียกเก็บเงินคาไฟฟาในเดือนถัดไป 

 12.7 เม่ือใดก็ตามท่ีพบวาปริมาณพลังงานไฟฟาท่ีวัดไดคลาดเคลื่อนอันเนื่องมาจากสาเหตุอ่ืน ๆ 

นอกเหนือจากการทดสอบตามขอ 12.3 เกินกวารอยละบวกลบศูนยจุดหา (±0.5%) การคํานวณปริมาณ
พลังงานไฟฟาท่ีซ้ือขายในชวงท่ีการวัดคลาดเคลื่อน การชําระเงินคาไฟฟาใหแกกันใหปฏิบัติเชนเดียวกับวิธีการ
ในขอ 12.6 

 12.8 ในกรณีท่ีมาตรวัดไฟฟาชุดตรวจสอบชํารุดบกพรอง บริษัทฯ จะตองทําหนังสือแจง กฟผ.           
โดยระบุสาเหตุแหงความชํารุดบกพรอง และวันท่ีพบความชํารุดบกพรองนั้น โดยบริษัทฯ และ กฟผ.          
จะรวมกันพิจารณาภายใน 7 (เจ็ด) วันนับจากวันท่ีบริษัทฯ ตรวจพบความชํารุดบกพรองดังกลาว เพ่ือกําหนด
ระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการท่ีบริษัทฯ จะดําเนินการแกไขความชํารุดบกพรองนั้น ท้ังนี้ กฟผ. และบริษัทฯ         
ตกลงใหใชคาปริมาณพลังงานไฟฟาท่ีอานไดจากมาตรวัดไฟฟาชุดหลักสําหรับการคํานวณหาปริมาณพลังงาน
ไฟฟานับจากวันท่ีพบความชํารุดบกพรองจนถึงวันท่ีมาตรวัดไฟฟาชุดตรวจสอบแกไขแลวเสร็จ หรือจนถึงวันท่ี
ครบกําหนดระยะเวลาท่ีบริษัทฯ และ กฟผ. ไดตกลงกัน ตามแตระยะเวลาใดจะเกิดข้ึนกอน  

  หากบริษัทฯ ไมดําเนินการแกไขความชํารุดบกพรองของมาตรวัดไฟฟาชุดตรวจสอบใหแลวเสร็จ
ตามกําหนดเวลาท่ีตกลงกัน กฟผ. จะปรับลดคาปริมาณพลังงานไฟฟาท่ีอานไดจากมาตรวัดไฟฟาชุดหลักลง
รอยละศูนยจุดหา (0.5%) สําหรับการคํานวณคาไฟฟา โดยนับถัดจากวันท่ีครบกําหนดระยะเวลาแกไขท่ีกําหนด
ไวจนถึงเวลาท่ีแกไขแลวเสร็จ 

 12.9 การอานมาตรวัดไฟฟาเพ่ือคํานวณคาไฟฟาเพ่ือเรียกเก็บเงิน จะอานจากมาตรวัดไฟฟาชุดหลัก 
โดยสิ้นสุด ณ เวลา 24.00 น. ของวันสิ้นเดือนของแตละเดือนและใหตัวแทนของคูสัญญาแตละฝายลงนาม
รับรองความถูกตอง โดยมาตรวัดไฟฟาชุดรองจะถูกนํามาใชเฉพาะกรณีมาตรวัดไฟฟาชุดหลักชํารุดหรือขัดของ
เทานั้น ท้ังนี้ จะตองอานมาตรวัดไฟฟาชุดตรวจสอบเพ่ือใชคํานวณคาไฟฟาตามขอ 12.4 ดวย 

 

  ในกรณีอุปกรณระบบมาตรวัดพลังงานไฟฟา รวมถึงระบบสื่อสารท่ีบริษัทฯ รับผิดชอบเกิด
ขัดของ ทําให กฟผ. ไมสามารถอานมาตรวัดไฟฟาเพ่ือคํานวณคาไฟฟาได กฟผ. จะแจงใหบริษัทฯ ดําเนินการ
แกไขขอขัดของนั้น หากบริษัทฯ ไมสามารถดําเนินการแกไขแลวเสร็จภายในเวลา 24.00 น. ของวันสิ้นเดือน
ของเดือนท่ี กฟผ. ไมสามารถอานมาตรวัดไฟฟาได บริษัทฯ ไมสามารถเรียกเก็บเงินคาไฟฟาของพลังงานไฟฟา
ในสวนท่ีไมสามารถอานมาตรวัดไฟฟาดังกลาวได จนกวาบริษัทฯ จะดําเนินการแกไขแลวเสร็จ จึงจะวางใบเรียก
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เก็บเงินได โดย กฟผ. จะชําระเงินใหบริษัทฯ ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันท่ีบริษัทฯ วางใบเรียกเก็บเงิน
ของพลังงานไฟฟาท่ี กฟผ. ไมสามารถอานมาตรวัดไฟฟา  

  ในกรณีท่ีวิธีการอาน และ/หรือวิธีการรับรองการอานมาตรวัดไฟฟาระหวางการไฟฟา 
เปลี่ยนแปลงไป ใหวิธีการอาน และ/หรือวิธีการรับรองการอานมาตรวัดไฟฟาตามสัญญานี้เปลี่ยนแปลงไปตาม
การเปลี่ยนแปลงดังกลาว 

ขอ 13. การเช่ือมตอระบบส่ือสาร 

 13.1   บริษัทฯ ตองจัดการใหมีการเชื่อมตอระบบสื่อสารระหวางโรงไฟฟาของบริษัทฯ กับ กฟผ.  
ณ จุดเชื่อมตอระบบสื่อสาร และจํานวนวงจรการใชงานตองมีเพียงพอสําหรับการใชงานตามขอกําหนด เพ่ือให
การประสานงาน การควบคุมและสั่งการการผลิตไฟฟา รวมท้ังการวัดปริมาณพลังงานไฟฟา สามารถดําเนินการ
ไดอยางถูกตองและรวดเร็ว เพ่ือรักษาเสถียรภาพของระบบไฟฟาโดยรวม 

 13.2  บริษัทฯ ตองจัดหาอุปกรณสื่อสารตามเอกสารแนบทายสัญญาหมายเลข 1 ซ่ึงอุปกรณดังกลาว
จะตองเปนไปตามมาตรฐานสากล ตามท่ี กฟผ. ใชงานอยู และจะตองไดรับอนุญาตจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ
โดยถูกตองตามกฎหมายแลว เพ่ือติดตอสื่อสารกับศูนยควบคุมระบบกําลังไฟฟาของ กฟผ. 

 13.3   บริษัทฯ ตองรับผิดชอบในการออกแบบ ติดตั้ง ทดสอบ และนําเขาใชงานตลอดจนการบํารุงรักษา
อุปกรณระบบสื่อสารท้ังดานบริษัทฯ และดานจุดเชื่อมตอระบบสื่อสาร ท้ังนี้ กฟผ. จะเปนผูกําหนดจุดเชื่อมตอ        
ท่ีเหมาะสมทางดานเทคนิคใหสําหรับอุปกรณสื่อสารของบริษัทฯ ท่ีเชื่อมตอกับระบบสื่อสารของ กฟผ.          
หามมิใหบริษัทฯ ดําเนินการใด ๆ เวนแตจะไดรับความยินยอมจาก กฟผ.   

 13.4 บริษัทฯ เปนผูรับภาระคาใชจายใด ๆ ท้ังหมดในการตอเชื่อมระบบสื่อสารจากจุดเชื่อมตอ
ระบบสื่อสารถึงโรงไฟฟาของบริษัทฯ เชน คาออกแบบ คาอุปกรณ คาติดตั้งทดสอบ คาบํารุงรักษา รวมทั้ง
คาใช จ ายรายเด ือนที ่เก ิดขึ ้นและเกี ่ยวของกับการติดต อสื ่อสารตลอดระยะเวลาการซื ้อขายไฟฟา 
ตามสัญญา 

 13.5   หากคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งจําเปนตองตรวจสอบอุปกรณสื่อสารของตนเองท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ีของ 
กฟผ. คูสัญญาท้ังสองฝายตองใหความรวมมือซ่ึงกันและกัน ท้ังนี้หากผลการตรวจสอบพบวาอุปกรณสื่อสาร
ไดรับความเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทําของคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งนั้น คูสัญญาฝายนั้นจะตองเปน
ผูรับผิดชอบคาใชจายซอมแซมอุปกรณดังกลาว โดยคูสัญญาฝายท่ีกอใหเกิดความเสียหายดังกลาวนั้นตองชําระ
เงินคาใชจายซอมแซมอุปกรณ ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันท่ีไดรับแจงเปนหนังสือจากคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง  

 13.6 คูสัญญาแตละฝายตองแจงใหอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาไมนอยกวา 7 (เจ็ด) วันกอนมีการ
เปลี่ยนแปลงใด ๆ ในระบบสื่อสารของตนอันมีผลกระทบตอระบบสื่อสารเชื่อมตอระหวางบริษัทฯ และ กฟผ. 

 

ขอ 14.  ความเสียหายของระบบไฟฟา 

 บริษัทฯ และ การไฟฟา ตองติดตั้งอุปกรณปองกันความเสียหายของระบบไฟฟาตามขอกําหนด
เก่ียวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. เอกสารแนบทายสัญญาหมายเลข 1 และขอกําหนดเก่ียวกับ
การเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา ขอกําหนดเก่ียวกับการใชบริการระบบโครงขายไฟฟา และขอกําหนด
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เก่ียวกับการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟาของ กฟน. หรือ กฟภ. (ในกรณีท่ีเชื่อมตอระบบไฟฟากับ กฟน. หรือ 
กฟภ.) เอกสารแนบทายสัญญาหมายเลข 3  
 หากมีความเสียหายเกิดข้ึน อันเนื่องมาจากความบกพรองทางดานอุปกรณระบบไฟฟาจากฝายใด  
ฝายนั้นจะตองเปนผูรับผิดชอบตอความเสียหายของอุปกรณไฟฟาของคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง ท้ังนี้ความเสียหาย
ดังกลาวจะตองเปนความเสียหายอันเนื่องมาจากผลโดยตรงจากความบกพรองนั้น โดยไมรวมถึงความเสียหาย
ตอเนื่อง 

ขอ 15.  หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาซ้ือขายไฟฟากอนวันจายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชย (COD) 

15.1   บริษัทฯ ไดยื่นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาซ้ือขายไฟฟากอนวันจายไฟฟาเขาระบบ        
เชิงพาณิชย (COD) เม่ือวันท่ี...................................ในวงเงินเทากับ 8,000 (แปดพัน) บาทตอกิโลวัตตตาม
ปริมาณพลังไฟฟาตามสัญญาใหแก กฟผ. เพ่ือใชเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาซ้ือขายไฟฟาฉบับนี ้
กอนวันจายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชย (COD) โดยหลักประกันดังกลาว ใหมีผลตั้งแตวันลงนามในสัญญา 
เปนตนไป 

15.2  กฟผ. จะคืนหลักประกันตามขอ 15.1 ใหแกบริษัทฯ เม่ือบริษัทฯ ไดจายไฟฟาเขาระบบ         
เชิงพาณิชย (COD) และไดนําหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาซ้ือขายไฟฟาหลังวันจายไฟฟาเขาระบบ        
เชิงพาณิชย (COD) ตามขอ 16.1 มาวางแทนหลักประกันตามขอ 15.1 ถูกตองครบถวนโดยสมบูรณแลว ดังนี้   

15.2.1 ในกรณีท่ีบริษัทฯ สามารถจายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชย (COD) ไดภายในกําหนดวันจาย
ไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชย (SCOD) กฟผ. จะคืนหลักประกันตามขอ 15.1 ภายใน 15 (สิบหา) วันทําการ          
นับจากวันจายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชย (COD) 

15.2.2 ในกรณีที่บริษัทฯ จายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชย (COD) ภายหลังกําหนดวันจาย
ไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชย (SCOD) โดยมิใชความผิดของการไฟฟาหรือเหตุสุดวิสัยตามขอ 22 กฟผ. จะคืน
หลักประกันตามขอ 15.1 ภายใน 15 (สิบหา) วันทําการ นับจากวันท่ี กฟผ. ไดรับชําระคาปรับจากการจายไฟฟา
เขาระบบเชิงพาณิชยลาชาตามขอ 5.12 จากบริษัทฯ รวมท้ังคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายอ่ืนใด (ถามี)  
ท่ี กฟผ. มีสิทธิเรียกรองตอบริษัทฯ กอนกําหนดวันจายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชย (SCOD) เรียบรอยแลว    

ขอ 16.  หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาซ้ือขายไฟฟาหลังวันจายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชย (COD) 

 16.1  กอนวันจายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชย (COD) ไมนอยกวา 10 (สิบ) วันทําการ บริษัทฯ มีหนาท่ี
ตองยื่นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาซ้ือขายไฟฟาหลังวันจายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชย (COD) ในวงเงิน
เทากับ 4,000 (สี่พัน) บาทตอกิโลวัตตตามปริมาณพลังไฟฟาตามสัญญา ใหแก กฟผ. เพ่ือใชเปนหลักประกัน
การปฏิบัติตามสัญญาหลังวันจายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชย (COD) โดยหลักประกันดังกลาวใหมีผลตั้งแตวัน
จายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชย (COD) จนถึงวันครบกําหนดอายุสัญญาตามขอ 2.1   

  

 16.2  กฟผ. จะคืนหลักประกันตามขอ 16.1 ใหแกบริษัทฯ เม่ืออายุสัญญาซ้ือขายไฟฟาสิ้นสุดลง   
โดยบริษัทฯ ผลิตและจําหนายไฟฟาให กฟผ. ครบอายุสัญญา และบริษัทฯ ไมมีจํานวนเงินอ่ืนใดท่ียังคงคาง
ชําระตอ กฟผ. อยูอีก หรือเม่ือสัญญาซ้ือขายไฟฟาถูกยกเลิกกอนครบอายุสัญญาซ้ือขายไฟฟา หลังจากท่ี กฟผ. 
ไดรับชําระคาไฟฟาคงท่ีท่ีเหลือ รวมท้ังคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายอ่ืนใด (ถามี) ครบถวนแลว  



 23/28 

 
ขอ 17.  การคํานวณคาไฟฟาคงท่ี   

ปริมาณพลังงานไฟฟาท่ีอานคาไดจากมาตรวัดไฟฟาในชวงเวลา 15 (สิบหา) นาทีใด ๆ จะถูกนํามา
คํานวณในการชําระเงินคาไฟฟาคงท่ี ดังนี้ 

17.1  คาไฟฟาคงท่ีในชวง Peak 

17.1.1  กรณีท่ีจายพลังไฟฟาเขาระบบไมเกินปริมาณพลังไฟฟาตามสัญญา บริษัทฯ จะไดรับเงิน
คาไฟฟาคงท่ีในอัตรา FiTF (ท่ีประมูลได)  

17.1.2  กรณีท่ีจายพลังไฟฟาเขาระบบเกินปริมาณพลังไฟฟาตามสัญญา บริษัทฯ จะไมไดรับ
เงินคาไฟฟาคงท่ีสําหรับปริมาณพลังงานไฟฟาในสวนท่ีเกิน 

17.1.3  กรณีท่ีจายพลังไฟฟาเขาระบบต่ํากวา 0.98 (ศูนยจุดเกาแปด) เทาของปริมาณ      
พลังไฟฟาตามสัญญา คาไฟฟาคงท่ีท่ีบริษัทฯ ไดรับจะถูกปรับลด โดยสวนปรับลดจะคิดในอัตรารอยละยี่สิบ 
(20%) ของ FiTF (1.81 บาท (หนึ่งบาทแปดสิบเอ็ดสตางค)/หนวย) สําหรับสวนตางระหวางปริมาณพลังงาน
ไฟฟาท่ี กฟผ. ควรไดรับหากจายปริมาณพลังไฟฟา 0.98 (ศูนยจุดเกาแปด) เทาของพลังไฟฟาตามสัญญากับ
ปริมาณพลังงานไฟฟาท่ี กฟผ. ไดรับจริง 

17.2  คาไฟฟาคงท่ีในชวง Off-Peak 

17.2.1 กรณีท่ีจายพลังไฟฟาเขาระบบไมเกินปริมาณพลังไฟฟาท่ีกําหนดในชวง Off-Peak 
บริษัทฯ จะไดรับเงินคาไฟฟาคงท่ี ในอัตรา FiTF (ท่ีประมูลได) 

17.2.2 กรณีท่ีจายพลังไฟฟาเขาระบบเกินปริมาณพลังไฟฟาท่ีกําหนดในชวง Off-Peak บริษัทฯ 
จะไมไดรับเงินคาไฟฟาคงท่ีสําหรับปริมาณพลังงานไฟฟาในสวนท่ีเกิน 

 
หมายเหตุ ตารางเวลากําหนดชวงเวลา Peak Period และ Off Peak Period รายป เปนดังนี้  

 ระยะเวลา กําหนดเปน 
วันจันทร – วันศุกร 09.00 – 22.00 น. Peak  
วันจันทร – วันศุกร 22.00 – 09.00 น. Off Peak 
วันเสาร – วันอาทิตย และวันหยุดราชการ 00.00 – 24.00 น. Off Peak 

 ท้ังนี้ กฟผ. สามารถปรับเปลี่ยนตารางเวลากําหนดชวงเวลา Peak Period และ Off Peak Period รายป
ของบริษัทฯ ได โดยตองแจงลวงหนาใหบริษัทฯ ทราบไมนอยกวา 3 (สาม) เดือนกอนวันเริ่มตนปปฏิทินใด ๆ 
และจํานวนชั่วโมง Peak Period เม่ือรวมกับชั่วโมง Off Peak Period กอนหักชั่วโมงบํารุงรักษาของแตละป 
เปนไปตามการรับประกันการซ้ือไฟฟาข้ันต่ําท่ีอัตรารอยละ 75 (เจ็ดสิบหา) ของความพรอมของบริษัทฯ   

17.3 กรณีเกิดปญหาในระบบไฟฟาของการไฟฟาท่ีทําใหไมสามารถจายพลังไฟฟาไดตามสัญญา 
ในชวง Peak บริษัทฯ จะไดรับคาไฟฟาคงท่ีตามปริมาณพลังไฟฟาตามสัญญา และในชวง Off-Peak บริษัทฯ 
จะไดรับคาไฟฟาคงท่ีตามปริมาณพลังไฟฟาท่ีกําหนดในชวง Off-Peak  

  การท่ีจายพลังไฟฟาไมไดตามวรรคหนึ่งจะตองไมใชสาเหตุจากบริษัทฯ เอง กรณีนี้หากบริษัทฯ 
ไมสามารถจายพลังไฟฟาไดตามแผนรับซ้ือของ กฟผ. คาไฟฟาคงท่ีจะถูกปรับลด โดยสวนปรับลดจะคิดในอัตรา
รอยละยี่สิบ (20%) ของ FiTF (1.81 บาท (หนึ่งบาทแปดสิบเอ็ดสตางค)/หนวย) สําหรับสวนตางระหวาง
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ปริมาณพลังงานไฟฟาท่ี กฟผ. ควรไดรับหากจายปริมาณพลังไฟฟา 0.98 (ศูนยจุดเกาแปด) เทาของพลังไฟฟา
ตามแผนรับซ้ือของ กฟผ. กับปริมาณพลังงานไฟฟาท่ี กฟผ. ไดรับจริง 

17.4 กรณีท่ีบริษัทฯ มีการหยุดเดินเครื่องกําเนิดไฟฟาท้ังหมดเพ่ือตรวจซอม และ/หรือบํารุงรักษา
โรงไฟฟา บริษัทฯ จะไมไดรับเงินคาไฟฟาคงท่ีในชวงนั้น ๆ  

17.5 กรณีที ่บริษ ัทฯ แจงหยุดเดิน เครื ่องกําเน ิดไฟฟาบางสวนเพื ่อตรวจซอม และ/หรือ
บํารุงรักษาโรงไฟฟา และมีการจายไฟฟาเขาระบบของการไฟฟาในชวงเวลาดังกลาว กฟผ. จะชําระเงิน      
คาไฟฟาคงท่ีสําหรับปริมาณพลังงานไฟฟาท่ีบริษัทฯ จายพลังไฟฟาไมเกินแผนท่ี กฟผ. แจงตอบรับซ้ือในอัตรา 
FiTF (ท่ีประมูลได) และในกรณีท่ีบริษัทฯ จายพลังไฟฟาเกินกวาแผนท่ี กฟผ. แจงตอบรับซ้ือ บริษัทฯ จะไมได
รับเงินคาไฟฟาคงท่ี สําหรับปริมาณพลังงานไฟฟาท่ีบริษัทฯ จายพลังไฟฟาเกินแผนท่ี กฟผ. แจงตอบรับซ้ือ  

ในกรณีชวง Peak Period หากจายพลังไฟฟาเขาระบบต่ํากวา 0.98 (ศูนยจุดเกาแปด) เทาของแผนท่ี 
กฟผ. แจงตอบรับซ้ือ คาไฟฟาคงท่ีท่ีบริษัทฯ ไดรับจะถูกปรับลด โดยสวนปรับลดจะคิดในอัตรารอยละยี่สิบ 
(20%) ของ FiTF (1.81 บาท (หนึ่งบาทแปดสิบเอ็ดสตางค)/หนวย) สําหรับสวนตางระหวางปริมาณพลังงาน
ไฟฟาท่ี กฟผ. ควรไดรับหากจายปริมาณพลังไฟฟา 0.98 (ศูนยจุดเกาแปด) เทาของแผนท่ี กฟผ. แจงตอบรับ
ซ้ือกับปริมาณพลังงานไฟฟาท่ี กฟผ. ไดรับจริง 

17.6  การคํานวณใด ๆ ท่ีเก่ียวของกับการคิดเงินคาไฟฟาคงท่ีใหใชทศนิยม 4 (สี่) ตําแหนง 

 ท้ังนี้ หากผลการคํานวณคาไฟฟาคงท่ีมีคานอยกวา 0 (ศูนย) บริษัทฯ จะไดรับเงินคาไฟฟาเทากับ       
คาไฟฟาท่ีคํานวณไดในเดือนนั้น ๆ หักออกดวยจํานวนเงินเทากับคาไฟฟาคงท่ีท่ีมีคานอยกวา 0 (ศูนย) ในเดือน
นั้น ๆ ท้ังนี้หากคาไฟฟารวมมีคานอยกวา 0 (ศูนย) ใหถือวาคาไฟฟาในเดือนนั้น ๆ มีคาเทากับ 0 (ศูนย)  

ขอ 18.  การคํานวณคาไฟฟาผันแปร   
ปริมาณพลังงานไฟฟาท่ีอานคาไดจากมาตรวัดไฟฟาในชวงเวลา 15 (สิบหา) นาทีใด ๆ จะถูก

นํามาคํานวณในการชําระเงินคาไฟฟาผันแปร ดังนี้ 

18.1  การคํานวณคาไฟฟาผันแปรในชวง Peak 

 กฟผ. จะชําระเงินคาไฟฟาผันแปรสําหรับปริมาณพลังงานไฟฟาท่ีบริษัทฯ จายไมเกิน
ปริมาณพลังไฟฟาตามสัญญาบวกรอยละสอง (2%) ในอัตราเทากับอัตราคาไฟฟาผันแปร (FITV) และในกรณีท่ี
บริษัทฯ จายพลังงานไฟฟาเกินปริมาณพลังไฟฟาตามสัญญาบวกรอยละสอง (2%) แตไมเกินปริมาณพลังไฟฟา
ตามสัญญาบวกรอยละหา (5%) กฟผ. จะชําระเงินคาไฟฟาผันแปรสําหรับปริมาณพลังงานไฟฟาท่ีบริษัทฯ     
จายเกินปริมาณพลังไฟฟาตามสัญญาบวกรอยละสอง (2%) ในอัตรารอยละหาสิบ (50%) ของอัตราคาไฟฟา 
ผันแปร (FITV) ท้ังนี้  กฟผ. จะไมชําระเงินคาไฟฟาผันแปรสําหรับปริมาณพลังงานไฟฟาสวนท่ี บริษัทฯ         
จายเกินปริมาณพลังไฟฟาตามสัญญาบวกรอยละหา (5%)  

18.2 การคํานวณคาไฟฟาผันแปรในชวง Off-Peak  
   กฟผ. จะชําระเงินคาไฟฟาผันแปรสําหรับปริมาณพลังงานไฟฟาท่ีบริษัทฯ จายไมเกิน

ปริมาณพลังไฟฟาท่ีกําหนดในชวง Off-Peak บวกรอยละสอง (2%) ในอัตราเทากับอัตราคาไฟฟาผันแปร 
(FITV) และในกรณีท่ีบริษัทฯ จายพลังงานไฟฟาเกินปริมาณพลังไฟฟาท่ีกําหนดในชวง Off-Peak บวกรอยละ
สอง (2%) แตไมเกินปริมาณพลังไฟฟาท่ีกําหนดในชวง Off-Peak บวกรอยละหา (5%) กฟผ. จะชําระเงิน       
คาไฟฟาผันแปรสําหรับปริมาณพลังงานไฟฟาท่ีบริษัทฯ จายเกินปริมาณพลังไฟฟาท่ีกําหนดในชวง Off-Peak 
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บวกรอยละสอง (2%) ในอัตรารอยละหาสิบ (50%) ของอัตราคาไฟฟาผันแปร (FITV) ท้ังนี้ กฟผ. จะไมชําระ
เงินคาไฟฟาผันแปรสําหรับปริมาณพลังงานไฟฟาสวนท่ี บริษัทฯ จายเกินปริมาณพลังไฟฟาท่ีกําหนดในชวง         
Off-Peak บวกรอยละหา (5%) 

18.3 ในกรณีท่ีบริษัทฯ ไมสามารถลดการผลิตและจําหนายพลังไฟฟาลดลงในชวงที่ระบบ
ไฟฟาของการไฟฟามีความจําเปนทางเทคนิคหรือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมสามารถรับไฟฟาได บริษัทฯ จะไมไดรับ
คาไฟฟาผันแปรสําหรับปริมาณพลังงานไฟฟาในสวนท่ีบริษัทฯ ผลิตเกินจากท่ี กฟผ. สั่งการ 

18.4 กรณีท่ีบริษัทฯ มีการหยุดเดินเครื่องกําเนิดไฟฟาท้ังหมด เพื่อตรวจซอม และ/หรือ
บํารุงรักษาโรงไฟฟา บริษัทฯ จะไมไดรับเงินคาไฟฟาผันแปรในชวงนั้น ๆ 

18.5 กรณีที ่บริษัทฯ แจงหยุดเดินเครื่องกําเนิดไฟฟาบางสวนเพื่อตรวจซอม และ/หรือ
บํารุงรักษาโรงไฟฟา และมีการจายไฟฟาเขาระบบของการไฟฟาในชวงเวลาดังกลาว กฟผ. จะชําระเงิน      
คาไฟฟาผันแปรสําหรับปริมาณพลังงานไฟฟาท่ีบริษัทฯ จายพลังไฟฟาไมเกินแผนท่ี กฟผ. แจงตอบรับซ้ือบวก
รอยละสอง (2%) ในอัตราเทากับอัตราคาไฟฟาผันแปร (FITV) และในกรณีท่ีบริษัทฯ จายพลังไฟฟาเกินแผนท่ี 
กฟผ. แจงตอบรับซ้ือบวกรอยละสอง (2%) แตไมเกินรอยละหา (5%) กฟผ. จะชําระเงินคาไฟฟาผันแปร
สําหรับปริมาณพลังงานไฟฟาท่ีบริษัทฯ จายพลังไฟฟาเกินแผนท่ี กฟผ. แจงตอบรับซ้ือดังกลาว ในอัตรารอยละ
หาสิบ (50%) ของอัตราคาไฟฟาผันแปร (FITV) ท้ังนี้ กฟผ. จะไมชําระเงินคาไฟฟาผันแปรสําหรับปริมาณ
พลังงานไฟฟาท่ีบริษัทฯ จายพลังไฟฟาเกินแผนท่ี กฟผ. แจงตอบรับซ้ือบวกรอยละหา (5%) 

18.6 การคํานวณใด ๆ ท่ีเก่ียวของกับการคิดเงินคาไฟฟาผันแปรใหใชทศนิยม 4 (สี่) ตําแหนง 
 
ขอ 19.  การเรียกเก็บเงินและการชําระเงิน 

 19.1 บริษัทฯ จะยื ่นใบเรียกเก็บเงินคาไฟฟาให กฟผ. เดือนละครั้ง เวนแตในกรณีอุปกรณระบบ 
มาตรวัดพลังงานไฟฟา รวมถึงระบบสื่อสารท่ีบริษัทฯ รับผิดชอบเกิดขัดของ บริษัทฯ จะยื่นใบเรียกเก็บเงิน 
คาไฟฟาในชวงเวลาดังกลาวไดตามขอ 12.9  

 19.2 ในกรณีท่ีบริษัทฯ ยื่นใบเรียกเก็บเงินให กฟผ. หรือในกรณีท่ี กฟผ. ยื่นใบเรียกเก็บเงินใหบริษัทฯ 
แลวแตกรณี ใหฝายท่ีถูกเรียกเก็บเงินชําระเงินใหแกอีกฝายหนึ่งภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันท่ีไดรับ        
ใบเรียกเก็บเงินนั้น 

 19.3 ในกรณีท่ีคูสัญญาฝายหนึ่งมีขอโตแยงเก่ียวกับใบเรียกเก็บเงินตามขอ 19.1 และ 19.2 ทําให        
การชําระเงินสามารถกระทําไดแตเพียงบางสวน ใหคูสัญญาฝายที่ถูกเรียกเก็บเงินชําระเงินเฉพาะสวนที่ไมมี
ขอโตแยงภายในกําหนดเวลา และหากภายหลังพบวาเหตุแหงการโตแยงนั้น มิไดเกิดจากความผิดของคูสัญญา
ฝายท่ีเรียกเก็บเงิน คูสัญญาฝายที่ถูกเรียกเก็บเงินนั้นจะยกเอาเปนขอโตแยงเพื่อใหหลุดพนจากการตกเปน       
ผูผิดนัดชําระหนี้ไมได 

 19.4 ในกรณีท่ีคูสัญญาฝายหนึ่งฝายใดผิดนัดไมชําระหนี้ภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาวในขอ 19.2 
หรือขอ 19.3 แลวแตกรณี คูสัญญาฝายท่ีผิดนัดยอมใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง คิดดอกเบี้ยจากจํานวนเงินท่ีคาง
ชําระเปนรายวันในอัตราเทากับอัตราดอกเบี้ยข้ันต่ําของเงินกูเบิกเกินบัญชี ซ่ึงประกาศโดยธนาคารกรุงไทย 
จํากัด (มหาชน) ณ วันถัดจากวันท่ีครบกําหนดชําระเงิน บวก 2 (สอง) (MOR+2) นับตั้งแตวันท่ีผิดนัดเปนตนไป
จนกวาจะชําระหนี้เสร็จสิ้น ท้ังนี้ อัตราดอกเบี้ยท่ีจะชําระใหแกกันจะตองไมเกินรอยละสิบหา (15%) ตอป 
 



 26/28 

ขอ 20.  การโอนสิทธิและหนาท่ีตามสัญญา  

 20.1 หาม กฟผ. โอนสิทธิและหนาท่ีตามสัญญานี้ใหแกบุคคลอ่ืนโดยไมไดรับความยินยอมเปนหนังสือ
จากบริษัทฯ เวนแตเปนการโอนสิทธิและหนาท่ีของ กฟผ. ตามสัญญาใหแกบริษัทฯ ในเครือซ่ึง กฟผ. เปนผูถือหุน
ไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของหุนท้ังหมด และผูรับโอนจะตองมีความสามารถตาง ๆ ท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติหนาท่ี
ตามสัญญาเชนเดียวกับ กฟผ. 

20.2 หาม บริษัทฯ โอนสิทธิและหนาท่ีตามสัญญานี้ใหแกบุคคลอ่ืน เวนแตจะไดรับความยินยอม     
เปนหนังสือจาก กฟผ. โดยพิจารณาตามหลักเกณฑการโอนสิทธิและหนาท่ีในสัญญาซ้ือขายไฟฟา สําหรับผูผลิต
ไฟฟารายเล็ก (SPP) โครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนในแบบ SPP Hybrid Firm เอกสารแนบทาย
สัญญาหมายเลข 10 

20.3 ในกรณีท่ีบริษัทฯ จะโอนสิทธิและหนาท่ีใหแกผูใหสินเชื่อทางการเงินเพ่ือเปนหลักประกันการ      
ใหสินเชื่อหรือบุคคลท่ีผูใหสินเชื่อทางการเงินแตงตั้ง กฟผ. จะใหความยินยอมภายใตเง่ือนไขดังตอไปนี้ 

 20.3.1 บุคคลท่ีผูใหสินเชื่อทางการเงินแตงตั้งเพ่ือเขามาปฏิบัติหนาท่ีตามสัญญาแทนบริษัทฯ 
จะตองมีคุณสมบัติ สถานะและความสามารถท้ังทางดานกฎหมาย การเงิน และเทคโนโลยีอันเหมาะสมพอท่ีจะ
ปฏิบัติตามขอกําหนดตาง ๆ ในสัญญานี้ไดอยางครบถวน  

  20.3.2 ผูใหสินเชื่อทางการเงิน หรือบุคคลท่ีผูใหสินเชื่อทางการเงินแตงตั้งจะตองรวมรับผิดใน
ภาระหนี้สินใด ๆ ท่ีบริษัทฯ มีตอ กฟผ. นับแตวันท่ีบริษัทฯ ไดลงนามในสัญญาฉบับนี้  

  20.3.3 ผูใหสินเชื่อทางการเงิน หรือบุคคลท่ีผูใหสินเชื่อทางการเงินแตงต้ังจะตองยอมผูกพัน
และรับผิดตามสัญญาเชนเดียวกับบริษัทฯ  

  20.3.4 การโอนสิทธิและหนาที ่ดังกลาวไมเปนเหตุใหบริษัทฯ หลุดพนจากหนาที ่และ 
ความรับผิดอันเกิดข้ึนกอนการโอนดังกลาว 

 
ขอ 21. การโอนหุน  

 หามมิใหบริษัทฯ เปลี่ยนแปลงจํานวนผูถือหุนจนเปนเหตุใหผูถือหุนเดิมตามรายละเอียดท่ียื่นคําเสนอ
ขอขายไฟฟาเหลือรวมกันนอยกวาก่ึงหนึ่ง (นับรวมจากการโอนหุนทุกคราว) และหามมิใหบริษัทฯ เปลี่ยนแปลง
จํานวนหุนท่ีถือโดยผูถือหุนเดิมเหลือรวมกันนอยกวารอยละหาสิบเอ็ด (51%) ของจํานวนหุนท้ังหมด (นับรวม
จากการโอนหุนทุกคราว) จนกวาบริษัทฯ จะไดจายไฟเขาระบบเชิงพาณิชย (COD) แลวเปนระยะเวลา 3 (สาม) ป 

 ท้ังนี้ หากบริษัทฯ ไดดําเนินการโอนหุน ใหบริษัทฯ มีหนังสือแจง กฟผ. ทราบภายใน 3 (สาม) เดือน 
นับจากวันท่ีดําเนินการโอนหุน 

 

ขอ 22. เหตุสุดวิสัย  

 22.1 “เหตุสุดวิสัย” หมายถึง เหตุใด ๆ อันจะเกิดข้ึนก็ดี จะใหผลภัยพิบัติก็ดี เปนเหตุท่ีไมอาจปองกันได 
แมบุคคลผูตองประสบหรือใกลจะตองประสบเหตุนั้น จะไดจัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได
จากบุคคลนั้นในฐานะและภาวะเชนนั้น 
  ภายใตคําจํากัดความดังกลาวขางตนเหตุสุดวิสัยใหรวมถึง 
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 22.1.1 การกระทําของรัฐบาล เชน มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายดานพลังงาน การเปลี่ยนแปลง
ทางกฎหมาย ซ่ึงทําใหคูสัญญาไมอาจปฏิบัติตามสัญญาขอใดขอหนึ่งได 

          การเปลี่ยนแปลงกฎหมายภาษีเงินได การแปรรูป กฟผ. หรือ การเปลี่ยนแปลงระบบ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ไมถือเปนการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย 

 22.1.2 การปดลอม หรือการกระทําของศัตรูในลักษณะสงคราม ไมวาจะมีการประกาศ          
หรือไมก็ตาม 

 22.1.3 การลุกฮือ การขบถ การกอความวุนวาย การจารกรรม การกอวินาศกรรม การนัด
หยุดงาน การปดงานตามกฎหมายแรงงาน การรอนสิทธิใด ๆ อุบัติเหตุ แผนดินไหว พายุ ไฟไหม น้ําทวม         
โรคระบาด สภาพอากาศรุนแรงผิดปกติ การระเบิด 

 22.1.4 การที่บริษัทฯ ไมไดรับการตออายุใบอนุญาตของทางราชการ ที ่เกี ่ยวของกับ 
การครอบครอง การกอสราง การสนับสนุนดานการเงิน การดําเนินงาน หรือบํารุงรักษาอุปกรณโรงไฟฟา  
โดยมิไดเกิดข้ึนเพราะการกระทําหรือละเวนการกระทําของบริษัทฯ  

 22.1.5 การยึดหรือเขาครอบครองโรงไฟฟา ทรัพยสินหรือสิทธิใด ๆ หุน หรือผลประโยชนตาง ๆ 
จากบริษัทฯ โดยหนวยงานของรัฐ หรือการกระทําหรือละเวนการกระทําของหนวยงานของรัฐซ่ึงจะสงผล
กระทบอยางรุนแรงตอโรงไฟฟาของบริษัทฯ หรือตอการปฏิบัติหนาท่ีของบริษัทฯ ตามสัญญานี้หรือสัญญาใด ๆ 
ท่ีเก่ียวของกับโรงไฟฟาของบริษัทฯ ซ่ึงบริษัทฯ เปนคูสัญญา  

 22.2 “เหตุสุดวิสัยจากหนวยงานรัฐบาล” หมายความถึง เหตุสุดวิสัยท่ีกําหนดไวในขอ 22.1.1, 
22.1.2, 22.1.4 และ 22.1.5 ซ่ึงหนวยงานรัฐบาลเปนผูกอใหเกิดข้ึน 

 22.3  ในกรณีท่ีคูสัญญาฝายหนึ่งฝายใดไมสามารถปฏิบัติตามสัญญานี้ อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยตาม
ขอ 22.1 จะถือวาคูสัญญาฝายนั้นซ่ึงปฏิบัติตามขอ 22.4 แลว ผิดสัญญาไมได และคูสัญญาอีกฝายหนึ่งไมอาจ
เรียกรองคาเสียหาย คาใชจาย คาชดเชย หรือเงินอ่ืนใด ท้ังสิ้น และใหขยายระยะเวลาท่ีตองปฏิบัติหนาท่ีตาม
สัญญาออกไปเทากับระยะเวลาท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยและระยะเวลาท่ีใชในการแกไขเหตุสุดวิสัย เวนแตคูสัญญา 
ฝายท่ีมีสิทธิขยายระยะเวลาอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยดังกลาวไมตองการขยายระยะเวลาดังกลาวออกไป  

อยางไรก็ตาม หากเหตุสุดวิสัยดังกลาวเกิดข้ึนตอเนื่องเปนระยะเวลานานเกินกวา 12          
(สิบสอง) เดือน คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งมีสิทธิเลิกสัญญาได โดยคูสัญญาฝายท่ีจะใชสิทธิบอกเลิกสัญญาตองมี
หนังสือบอกกลาวใหอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาเปนเวลาไมนอยกวา 30 (สามสิบ) วัน 

 22.4 คูสัญญาฝายท่ีอางเหตุสุดวิสัยจะตองมีหนังสือแจงใหอีกฝายหนึ่งทราบในทันทีที่สามารถทําได
ถึงเหตุสุดวิสัย พรอมดวยขอมูลรายละเอียดของเหตุสุดวิสัย และระยะเวลาที่จําเปนจะตองใชในการแกไข
ความเสียหายอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยดังกลาว 

ถาคูสัญญาฝายท่ีจะอางเหตุสุดวิสัยไมปฏิบัติใหเปนไปตามความในวรรคแรก ใหถือวาสละสิทธิ
เรียกรองในการที่จะขอขยายระยะเวลาออกไปโดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เวนแตจะมีหลักฐานวาคูสัญญา      
อีกฝายทราบถึงเหตุสุดวิสัยดังกลาวดีอยูแลวตั้งแตตน 

 22.5 เพ่ือหลีกเลี่ยงกรณีเปนท่ีสงสัย หากเครื่องจักรกลหรือระบบไฟฟาเกิดเสียลง หรือกรณีท่ี
เครื่องจักรกล สายสงไฟฟา โรงไฟฟา หรือเครื่องมืออุปกรณตาง ๆ ซ่ึงคูสัญญาฝายหนึ่งฝายใดเปนเจาของอยู
หรือใชสอยอยู เกิดใชงานไมไดจากการใชงานตามปกติ (ไมวาจะโดยคูสัญญาฝายนั้นเองหรือโดยบุคคลอ่ืน)        
ไมถือวาเปนเหตุสุดวิสัยตามสัญญานี้ 
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ขอ 23. การระงับขอพิพาท  

23 .1 ในกรณีที ่บริษัทฯ ประสบปญหาจากการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายไฟฟา หรือบริษัทฯ  
มีความประสงคจะยื่นคํารองหรืออุทธรณใด ๆ เก่ียวกับการปฏิบัติตามสัญญา ในเบื้องตนใหยื่นตอ กกพ.          
เพ่ือพิจารณาชี้ขาด  

23.2 คําวินิจฉัยของ กกพ. ใหถือเปนที่ส ุดและผูกพันคูส ัญญา หาก กกพ. ไมสามารถวินิจฉัย 
หาขอยุติไดใหศาลไทยเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด 

ขอ 24. ความเสียหายตอเนื่อง 
 คูสัญญาไมมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายตอเนื่องหรือคาเสียหายอันมิใชคาเสียหายโดยตรงท่ีเกิดแก
คูสัญญาอันเนื่องจากการปฏิบัติผิดสัญญาฉบับนี้ 

ขอ 25. กรรมสิทธิ์และความเส่ียงภัย 
 กรรมสิทธิ์และความเสี่ยงภัยในพลังงานไฟฟา (Energy) ตั้งแตจุดเชื่อมโยงระบบไฟฟาจนถึงโรงไฟฟา
ของบริษัทฯ เปนของบริษัทฯ 

ขอ 26. กฎหมายท่ีใชบังคับ  
 สัญญานี้อยูภายใตบังคับและตีความตามกฎหมายแหงราชอาณาจักรไทย 
  
 สัญญานี้ไดทําข้ึนเปนสองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกันทุกประการ คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความ
ในสัญญานี้ดีแลว จึงลงลายมือชื่อพรอมประทับตรา (ถามี) ไวเปนสําคัญตอหนาพยานและคูสัญญาตางยึดถือ
สัญญาฝายละหนึ่งฉบับเก็บไวเปนหลักฐาน 
 

บริษัท  ……………………..........……  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
 
 
ลงชื่อ.........................................................      ลงชื่อ........................................................ 

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

   
 
 
ลงชื่อ.........................................................พยาน    ลงชื่อ.......................................................พยาน 

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