สัญญาเลขที……………………..

สัญญาซื้อขายไฟฟาสํารอง
ระหวาง
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย กับ ……………………………………
สัญญาฉบับนี้ทําขึ้น ณ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย สํานักงานเลขที่ 53 หมู 2
ถนนจรัญสนิทวงศ- ตําบลบางกรวย อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่______________
ระหวาง การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย โดย นาย………………………….. ตําแหนงผู7วาการ
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “กฟผ.” ฝายหนึ่ง กับ
………………………………….. ซึ่งจดทะเบียน………………………. อยูเลขที่ …………………………………
โดย …………………………….. ตําแหนง ............................................. ผู7มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
ปรากฏตามหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุ7นสวนบริษัทกรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจ
การค7า กระทรวงพาณิชย- ลงวันที่ .................................. แนบท7ายสัญญานี้ ซึ่งตอไปในสัญญานี้
เรียกวา “บริษัทฯ” อีกฝายหนึ่ง ทั้งสองฝายตกลงซื้อขายไฟฟาสํารอง โดยมีเงื่อนไขดังตอไปนี้
1. คุณสมบัติผู+ใช+ไฟฟาสํารอง
ผู7ใช7ไฟฟาสํารองซึ่งมีสิทธิใช7ไฟฟาในอัตราคาไฟฟาสํารอง จะต7องมีคุณสมบัติอยางหนึ่ง
อยางใดดังนี้
1.1 เปEนผู7 ผลิตไฟฟาที่ข ายไฟฟาให7แก กฟผ. ตามสั ญญาซื้อขายไฟฟา เลขที่
........................ ลงวันที่ ................................. ระหวาง บริษัท ................................. กับ การไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทย ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา "สัญญาซื้อขายไฟฟา" และ
1.2 เปEนผู7ใช7ไฟฟาที่มีเครื่องกําเนิดไฟฟา และใช7ไฟฟาที่ผลิตจากเครื่องกําเนิดไฟฟา
ของตนเองเปEนหลัก มีความต7องการไฟฟาจาก กฟผ. เพื่อสํารองไว7ใช7ในการบํารุงรักษาเครื่อง
กําเนิดไฟฟาตามแผนงานที่ได7แจ7ง กฟผ. ไว7 หรือกรณีที่มีเหตุขัดข7องในการผลิตไฟฟา หรือ
ต7องการหยุดเพื่อซอม โดยตอผานเครื่องวัดไฟฟาเครื่องเดียว หรือ
1.3 เปEน ผู7ใ ช7ไ ฟฟา ที่มีเครื่อ งกําเนิดไฟฟาของตนเองผลิต ไฟฟารวมกับพลัง งาน
ความร7อน (Cogeneration) ที่มีคุณสมบัติตามระเบียบการรับซื้อไฟฟาจากผู7ผลิตไฟฟารายเล็ก
ประเภทสัญญา Firm ระบบ Cogeneration (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554) ที่ประกาศใช7เมื่อวันที่
7 พฤศจิกายน 2555 และใช7ไฟฟาที่ผลิตจากเครื่องกําเนิดไฟฟาของตนเองเปEนหลัก มีความ
ต7องการไฟฟาจาก กฟผ. เพื่อสํารองไว7ใช7ในการบํารุงรักษาเครื่องกําเนิดไฟฟาตามแผนงานที่ได7
แจ7ง กฟผ. ไว7 หรือกรณีที่มีเหตุขัดข7องในการผลิตไฟฟา หรือต7องการหยุดเพื่อซอม โดยตอผาน
เครื่องวัดไฟฟาเครื่องเดียว
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2. การซื้อขายไฟฟาสํารอง
บริษัทฯ ตกลงซื้อ และ กฟผ. ตกลงขายไฟฟาสํารองมีปริมาณพลังไฟฟา
....................... กิโลวัตต- ซึ่งตอไปนี้ในสัญญาเรียกวา พลังไฟฟาสํารองตามสัญญา ที่ระดับ
แรงดันไฟฟา .......................... กิโลโวลต- ณ จุดซื้อขายไฟฟาที่สถานีจายไฟฟา .......... กิโลโวลตของโรงไฟฟาของบริษัทฯ
3. อายุของสัญญา
คู สั ญญาตกลงกั นให7 สั ญญานี้ มี ผลใช7 บั งคั บตั้ งแตวั นที่
................ เปE น ต7 น ไป
มีกําหนด ............... ปX เมื่อครบกําหนด ................ ปXแล7ว หากไมมีฝายใดบอกเลิกสัญญาให7ถือวา
สัญญานี้มีผลใช7บังคับตอไปอีกครั้งละ ................. ปX โดยให7นับอายุสัญญาและการบังคับใช7
ตอเนื่องกัน ในกรณีคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งต7องการบอกเลิกสัญญา คูสัญญาฝายที่ประสงค-จะ
บอกเลิกสัญญา จะต7องแจ7งให7คูสัญญาอีกฝายหนึ่งทราบเปEนหนังสือลวงหน7ากอนวันครบกําหนด
อายุสัญญาไมน7อยกวา ............ เดือน ในกรณีที่บริษัทฯ เปEนฝายบอกเลิกสัญญา บริษัทฯ จะขอ
ใช7ไฟฟาสํารองใหมได7จะต7องเว7นระยะเวลาไมน7อยกวา ...................... ปX นับจากวันเลิกสัญญา
4. ข+อกําหนดการใช+ไฟฟาสํารอง
4.1 เพื่อความมั่นคงของระบบไฟฟา บริษัทฯ จะต7องตรวจสอบอุปกรณ-ไฟฟาตาม
ระยะเวลาที่กําหนด และ กฟผ. มีสิทธิขอให7บริษัทฯ แก7ไข ปรับปรุงอุปกรณ-การจายไฟฟาของ
บริษัทฯ ที่เกี่ยวข7องกับระบบไฟฟาของ กฟผ. ด7วยคาใช7จายของบริษัทฯ ได7ตามความจําเปEน
4.2 คูสัญญาแตละฝาย ต7องแจ7งเปEนหนังสือให7อีกฝายหนึ่งทราบลวงหน7าไมน7อย
กวา 7 (เจ็ด) วัน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในระบบไฟฟาของตน อันจะมีผลกระทบตอระบบ
อุปกรณ-ปองกันระบบไฟฟาของคูสัญญา
4.3 เมื่อบริษัทฯ ต7องการใช7ไฟฟาสํารองแตละครั้งในรอบปX บริษัทฯ ต7องแจ7งเปEน
หนังสือให7ศูนย-ควบคุมระบบกําลังไฟฟาของ กฟผ. ทราบลวงหน7าไมน7อยกวา .................. วัน
ยกเว7นกรณีฉุกเฉิน ให7บริษัทฯ แจ7งโดยเร็วที่สุดในทันทีที่ปฏิบัติได7
5. ข+อกําหนดเกี่ยวกับอัตราคาไฟฟา
5.1 อัตราคาไฟฟาที่ซื้อขายกันตามสัญญานี้ ให7เปEนไปตามข7อกําหนดเกี่ยวกับอัตรา
คาไฟฟา ที่ระบุไว7ในเอกสารแนบท7ายสัญญาหมายเลข ….. และหากภายหลังจากที่ได7ลงนามในสัญญา
นี้คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) และ/หรือคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให7ปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงอัตราคาไฟฟาสํารองหรืออัตราคาไฟฟาปกติ อัตราคาไฟฟาที่ซื้อขายกันตามสัญญานี้
จะต7องเปลี่ยนแปลงไปตามอัตราที่กําหนดใหม นับตั้งแต กพช. และ/หรือ ครม. มีมติ
5.2 บริษัทฯ จะต7องใช7ไฟฟาสํารองตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ- ตามที่กําหนดใน
เอกสารแนบท7ายสัญญาหมายเลข ………
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6. การเรียกเก็บเงินและการชําระเงิน
6.1 กฟผ. จะสงใบเรียกเก็บเงินคาไฟฟาให7บริษัทฯ เดือนละ …………… ครั้ง และ
บริษัทฯ ต7องชําระเงินคาไฟฟาและคาภาษีมูลคาเพิ่มให7 กฟผ. ภายใน …………… วัน นับจากวันที่
บริษัทฯ ได7รับใบเรียกเก็บเงินคาไฟฟาจาก กฟผ.
6.2 กฟผ. จะสงใบเรียกเก็บเงินนอกเหนือจากเงินคาไฟฟาประจําเดือนตามข7อ 6.1
ให7บริษัทฯ และบริษัทฯ ต7องชําระเงินให7แก กฟผ. ภายใน …………. วัน นับจากวันที่ได7รับ
ใบเรียกเก็บเงินนั้น
6.3 ในกรณีที่บริษัทฯ มีข7อโต7แย7งกับ กฟผ. เกี่ยวกับใบเรียกเก็บเงินตามข7อ 6.1
หรือข7อ 6.2 ทําให7การชําระเงินสามารถกระทําได7แตเพียงบางสวน ก็ให7บริษัทฯ ชําระเงินตามสวน
ที่ไมมีข7อโต7แย7งกอนภายในกําหนดเวลาตามข7อ 6.1 หรือข7อ 6.2 และหากภายหลังพบวาเหตุแหง
การโต7แย7งนั้น มิได7เกิดจากความผิดของ กฟผ. บริษัทฯ จะยกเอาเปEนข7อโต7แย7งเพื่อให7พ7นจากการ
เปEนผู7ผิดนัดชําระหนี้หาได7ไม
6.4 ในกรณีที่บริษัทฯ ผิดนัดไมชําระหนี้ภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาวในข7อ 6.1
หรือข7อ 6.2 แล7วแตกรณี บริษัทฯ ยอมให7 กฟผ. คิดเบี้ยปรับจากจํานวนเงินที่ค7างชําระเปEนรายวัน
ในอัตราเทากับอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ําของเงินกู7เบิกเกินบัญชี ซึ่งประกาศโดยธนาคารกรุงไทย จํากัด
(มหาชน) บวกด7วยสอง [Minimum Overdraft Rate (MOR) +2] นับตั้งแตวันที่ผิดนัดจนกวาจะ
ชําระเงินแล7วเสร็จอีกสวนหนึ่งด7วย
6.5 หากบริษัทฯ ผิดนัดไมชําระเงินใด ๆ ที่ถึงกําหนดชําระให7 กฟผ. ตามสัญญา
และยังไมมีการแก7ไขข7อผิดนัดดังกลาวภายในระยะเวลา …………….. วัน หลังจากวันที่ กฟผ. ได7สง
หนังสือบอกกลาวการผิดนัดไปยังบริษัทฯ ให7 กฟผ. มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได7 โดยการบอกกลาว
เปEนหนังสือไปยังบริษัทฯ
6.6 ในกรณีที่กําหนดวันสงเอกสาร หรือกําหนดวันชําระเงิน และ/หรือกําหนดวัน
ชําระหนี้ตามกําหนดในสัญญาข7อ 6 นี้ตรงกับวันหยุดทําการของคูสัญญา ไมวาฝายหนึ่งฝายใด
หรือกําหนดชําระเงินตรงกับวันหยุดธนาคาร ให7เลื่อนกําหนดวันนัน้ ๆ เปEนวันทําการถัดไป
6.7 บริษัทฯ จะต7องชําระเงินตามใบเรียกเก็บเงินข7อ 6.1 และ 6.2 โดยโอนเข7าบัญชี
เงินฝากของ กฟผ. รายละเอียดเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารและหมายเลขโทรสารตามที่ระบุไว7ใน
เอกสารแนบท7ายสัญญาหมายเลข.......... และบริษัทฯ จะจัดสงหลักฐานการนําเงินเข7าบัญชี (Payin-Slip) ให7 กฟผ. ทางโทรสารภายในวันเดียวกับที่นําเข7าบัญชีดังกลาว และ กฟผ. จะสงหลักฐาน
การรับเงินให7บริษัทฯ โดยเร็ว
7. หลักประกันการปฏิบตั ิตามสัญญา
7.1 บริษัทฯ จะต7องนําหลักประกันเปEนเช็คที่ธนาคารในประเทศรับรอง หรือเช็คที่
ธนาคารในประเทศเปEนผู7สั่งจาย ซึ่งเปEนเช็คลงวันที่ที่ยื่นตอ กฟผ. หรือกอนวันนั้นไมเกิน ............. วัน
หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือพันธบัตร กฟผ. หรือพันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ําประกันเงินต7น
และดอกเบี้ยซึ่งพันธบัตรดังกลาวเปEนกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ โดยชอบด7วยกฎหมาย โดยบริษัทฯ
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จะต7องจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให7 กฟผ. หรือหนังสือสัญญาค้ําประกันของธนาคารที่ กฟผ.
เชื่อถือ เปEนจํานวนเงิน ........................... มามอบไว7แก กฟผ. เพื่อเปEนหลักประกันการปฏิบัติตาม
สัญญานี้
หลักประกันที่บริษัทฯ นํามามอบไว7แก กฟผ. ตามวรรคหนึ่ง กฟผ. จะคืนให7เมื่อ
บริษัทฯ พ7นจากข7อผูกพันและความรับผิดตามสัญญานี้แล7ว
7.2 ในกรณีที่บริษัทฯ นําหนังสือสัญญาค้ําประกันของธนาคารมาวางเปEนหลักประกัน
การปฏิบัติตามสัญญา หนังสือสัญญาค้ําประกันจะต7องมีข7อความตามที่ กฟผ. กําหนด
ในกรณีที่มีการตออายุสัญญาซื้อขายไฟฟาสํารองออกไป บริษัทฯ จะต7องจัดให7มีการ
ตออายุหนังสือสัญญาค้ําประกันการปฏิบัติตามสัญญาออกไปด7วย โดยระยะเวลาค้ําประกันของ
หนังสือสัญญาค้ําประกันจะต7องครอบคลุมตอเนื่องจนกวาบริษัทฯ จะสิ้นความผูกพันและความรับ
ผิดตามสัญญาซื้อขายไฟฟาสํารองที่ตอออกไป ทั้งนี้บริษัทฯ จะต7องดําเนินการลวงหน7าไมน7อย
กวา 30 (สามสิบ) วัน กอนครบกําหนดอายุสัญญาซื้อขายไฟฟาสํารอง
7.3 การกําหนดจํานวนเงิน ที่จะต7องวางเปEนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาดังกลาว
ในข7อ 7.1 เปEนการกําหนดในอัตรากิโลวัตต-ละ ............... บาท (..............) หากปรากฏในภายหลัง
วาเงินประกันจํานวนที่กําหนดดังกลาวในข7อ 7.1 น7อยกวา ............ เทา ของคาไฟฟารายเดือนที่
สูงสุดในรอบปX บริษัทฯ จะต7องจัดหาหลักประกันเพิ่มให7มีวงเงินประกันไมต่ํากวา ........... เทา ของ
คาไฟฟารายเดือนที่สูงสุดในรอบปXนั้น ให7 กฟผ. จนครบถ7วนถูกต7องภายใน ............ วัน นับจากที่
ได7รับแจ7งจาก กฟผ.
8. มาตรวัดไฟฟา
8.1 ในการซื้อขายไฟฟาสํารอง กฟผ. จะใช7มาตรวัดไฟฟาทั้งชุดหลักและชุดสํารอง
รวมทั้งอุปกรณ-ประกอบที่ใช7วัดปริมาณไฟฟาที่ซื้อขายชุดเดียวกับที่บริษัทฯ ขายไฟฟาให7 กฟผ.
และจะทําการทดสอบเปรียบเทียบกับมาตรวัดไฟฟามาตรฐานปXละ .......... ครั้ง
8.2 มาตรวั ด ไฟฟาที่ ใ ช7 วั ด ปริ ม าณพลั ง งานไฟฟาที่ ซื้ อ ขายต7 อ งปr ด ผนึ ก
การเปrดผนึกเพื่อตรวจหรือทดสอบหรือปรับแตงต7องดําเนินการรวมกันโดยเจ7าหน7าที่ของคูสัญญา
ทั้งสองฝาย และคูสัญญาฝายที่ต7อ งการตรวจสอบ หรือ ปรับ แตงต7อ งแจ7ง ให7คู สัญ ญาอีก ฝาย
หนึ่งทราบเปEนหนังสือลวงหน7าไมน7อยกวา ………….. วัน
8.3 บริษัทฯ จะเปEนผู7ออกคาใช7จายในการตรวจทดสอบเปรียบเทียบหรือปรับแตง
มาตรวัดไฟฟา ตามข7อ 8.1 และ 8.2 ทั้งสิ้น และหากผลการทดสอบตามที่ระบุในข7อ 8.1
คลาดเคลื่อนจากมาตรวัดไฟฟามาตรฐานไมเกินร7อยละบวกลบสอง (+ 2 %) จะไมมีการปรับปรุงเงิน
คาไฟฟาที่บริษัทฯ ได7ชําระให7 กฟผ. ตามที่ กฟผ. เรียกเก็บ แตหากการทดสอบดังกลาวปรากฏผล
คลาดเคลื่อนเกินร7อยละบวกลบสอง (+ 2 %) กฟผ. และบริษัทฯ จะรวมกันคํานวณปริมาณ
พลังงานไฟฟาที่ถูกต7องที่ กฟผ. จําหนายให7บริษัทฯ ในชวงระยะเวลาที่มาตรวัดไฟฟาทํางานคลาดเคลื่อน
หากไมทราบระยะเวลาที่มาตรวัดไฟฟาทํางานคลาดเคลื่อน ให7ใช7ระยะเวลากึ่งหนึ่งของชวงระยะเวลา
ระหวางการทดสอบครั้งนี้กับการทดสอบครั้งกอน แตทั้งนี้ต7องไมเกิน 6 (หก) เดือน และให7นํา
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ปริมาณพลังงานไฟฟาที่แก7ไขใหมนี้มาใช7คํานวณคาไฟฟาที่บริษัทฯ จะต7องชําระให7แก กฟผ.
ผลตางระหวางคาไฟฟาที่คํานวณไว7เดิมกับที่คํานวณใหมนี้ ให7บริษัทฯ ชําระเงินเพิ่มให7 กฟผ. หรือ
ให7 กฟผ. ชําระเงินคืนให7บริษัทฯ แล7วแตกรณี โดยวิธีบวกเข7าหรือหักออกในใบเรียกเก็บเงินคา
ไฟฟาในเดือนถัดไป
8.4 เมื่อ ใดก็ต ามที่พ บวามาตรวัด ไฟฟาวัด ปริม าณพลัง งานไฟฟาคลาดเคลื่อ น
อัน เนื่อ งมาจากสาเหตุอื่น ๆ นอกเหนือจากการทดสอบตามข7อ 8.1 การคํานวณปริมาณพลังงาน
ไฟฟาที่ซื้อขายในชวงที่การวัดคลาดเคลื่อน การชําระเงินคาไฟฟาให7แกกันให7ปฏิบัติเชนเดียวกับ
วิธีการในข7อ 8.3
9. การอานมาตรวัดพลังไฟฟา และพลังงานไฟฟา
การอานมาตรวัดพลังไฟฟา และพลังงานไฟฟาจะอานจากมาตรวัดไฟฟาชุดหลัก ณ เวลา
24.00 (ยี่สิบสี่จุดศูนย-ศูนย-) น. ของวันสุดท7ายแหงเดือนของแตละเดือนโดยผูแ7 ทนของคูสัญญาทั้งสอง
ฝายลงนามรับรองความถูกต7อง หรือใช7ข7อมูลซื้อขายพลังไฟฟาและพลังงานไฟฟาโดยระบบ Remote
Meter Reading (RMR) ซึ่งติดตั้งอยู ณ สวนกลาง กฟผ. ณ เวลา 24.00 (ยี่สิบสี่จุดศูนย-ศูนย-) น.
ของวันสุดท7ายแหงเดือนของแตละเดือนตามที่คูสัญญาทั้งสองฝายได7ตกลงกัน
มาตรวัดไฟฟาชุดสํารอง จะนํามาวัดปริมาณพลังงานไฟฟาที่ซื้อขายเฉพาะกรณีมาตรวัด
ไฟฟาชุดหลักชํารุด หรือขัดข7องเทานั้น
10. ข+อกําหนดเกี่ยวกับคุณภาพไฟฟา
ไฟฟาสํารองที่ซื้อขายตอกันตามสัญญานี้ ให7เปEนไปตามข7อกําหนดเกี่ยวกับคุณภาพ
ไฟฟาตามที่ระบุไว7ในเอกสารแนบท7ายสัญญาหมายเลข 2 หากภายหลังจากที่ได7ลงนามในสัญญานี้มี
การเปลี่ยนแปลงข7อกําหนดดังกลาว คูสัญญาทั้งสองฝายจะต7องรวมพิจารณาตกลงกัน ยกเว7นการ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพไฟฟาตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) และ/หรือมติ
คณะรัฐมนตรี (ครม.) ข7อกําหนดเกี่ยวกับคุณภาพไฟฟาตามสัญญานี้จะต7องเปลีย่ นไปตามข7อกําหนด
ดังกลาวนับตั้งแต กพช. และ/หรือ ครม. มีมติ
11. การเปลี่ยนแปลงปริมาณการสงหรือรับไฟฟา
ในกรณีที่คูสัญญาฝายหนึ่งฝายใดมีความจําเปEนต7องหยุด หรือเปลี่ยนแปลงปริมาณ
การสงหรือรับไฟฟาเปEนการชั่วคราว เนื่องจากเหตุฉุกเฉิน หรือเพื่อติดตั้ง หรือตรวจสอบ
ซอมบํารุงอุปกรณ-ไฟฟาคูสัญญาฝายนั้นยอมกระทําได7ในระหวางเวลาที่มีความจําเปEนดังกลาว
เพื่อที่จะไมให7การปฏิบัติงานของคูสัญญาขัดข7อง เนื่องจากการหยุดหรือเปลี่ยนแปลง
ปริมาณการสงหรือรับไฟฟาดังกลาวข7างต7น คูสัญญาต7องบอกกลาวเปEนหนังสือให7อีกฝายหนึ่ง
ทราบถึ ง เหตุ ผ ล และระยะเวลาที่ จ ะหยุ ด หรื อ เปลี่ ย นแปลงปริ ม าณการสงหรื อ รั บ ไฟฟา
เปEนการลวงหน7าไมน7อยกวา ……………… วันเว7นแตในกรณีฉุกเฉิน โดยคูสัญญาทั้งสองฝายไมมี
ความรับผิดตอกัน
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12. การแก+ไขสัญญา
12.1 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ไมใชการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย ซึ่งเกิดขึ้น
ภายหลังจากวันที่ลงนามในสัญญานี้ อันมีผลทําให7คูสัญญาฝายหนึ่งฝายใดจะได7รับความเสียหาย
อยางร7ายแรงอันสืบเนื่องมาจากการที่จะต7องปฏิบัติตามข7อกําหนดแหงสัญญานี้ตอไป คูสัญญาฝาย
ที่จะได7รับความเสียหาย มีสิทธิทําหนังสือแจ7งอีกฝายหนึ่งให7มีการตกลงเงื่อนไขข7อสัญญาในสวนที่
ได7รับผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวกันใหม และคูสัญญาทั้งสองฝายจะต7องประชุมกัน
ภายใน ……….. วัน นับตั้งแตวันที่คูสัญญาอีกฝายหนึ่งได7รับแจ7งหนังสือเชนวานั้น เมื่อคูสัญญา
ทั้งสองฝายตกลงให7แก7ไขสัญญานี้แล7ว ก็ให7แก7ไขโดยทําเปEนสัญญาแก7ไขเพิ่มเติมตอท7ายสัญญาให7
เสร็จเรียบร7อยโดยเร็ว และ ในระหวางการเจรจาตกลงให7สัญญาฉบับนี้มีผลใช7บังคับอยู หากคูสัญญา
ไมสามารถตกลงแก7ไขสัญญาได7 ให7สญ
ั ญาฉบับนี้มีผลใช7บังคับตอไป และให7ถือเปEนข7อขัดแย7งข7อพิพาท
ตามสัญญาที่คูสัญญาฝายหนึ่งฝายใดสามารถนําเรื่องสูกรณีระงับข7อพิพาท ตามข7อ 15
คําวา "กฎหมาย" หมายความถึง การออกข7อบังคับตาง ๆ โดยหนวยงานรัฐบาล
ไมวาจะเปEนในรูปของ พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด พระราชกฤษฎีกา ประมวลกฎหมาย
เทศบัญญัติ ข7อกําหนดสวนท7องถิ่น และสนธิสัญญาตาง ๆ หรือในรูปอื่น ซึ่งมีลักษณะคล7ายกัน
รวมถึงกฎหมายรองตาง ๆ เชน กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง และกฎ ประกาศ ระเบียบ คําสั่ง
ข7อกําหนดของสวนราชการตาง ๆ และรวมถึง Grid Code ตามเอกสารแนบท7ายสัญญาของ
"สัญญาซื้อขายไฟฟา"
12.2 หากภายหลังจากที่ได7ลงนามในสัญญานี้
มีมติคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแหงชาติ (กพช.) และ/หรือมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให7เปลี่ยนแปลงข7อกําหนดเกี่ยวกับ
อัตราคาไฟฟา ตามที่ระบุไว7ในเอกสารแนบท7ายสัญญาหมายเลข …… หรือข7อกําหนดเกี่ยวกับ
คุณภาพไฟฟา ตามที่ระบุไว7ในเอกสารแนบท7ายสัญญาหมายเลข ..... ให7ถือวามติ กพช. และ/หรือมติ
ครม. มีผลให7เปEนการเปลี่ยนแปลงข7อกําหนดดังกลาวตามสัญญานี้นับตั้งแตวันที่ กพช. และ/หรือ
ครม. มีมติ และให7คูสัญญาแก7ไขสัญญาให7เปEนไปตามมติ กพช. และ หรือ มติ ครม.
13. การผิดสัญญา
การเกิดเหตุการณ-ใด ๆ ดังตอไปนี้ถือวาเปEนการผิดสัญญา
13.1 บริษัทฯ ผิดนัดชําระเงินภายในระยะเวลาที่กําหนดในสัญญาข7อ 6
13.2 บริษัทฯ ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่สําคัญที่กําหนดไว7ในสัญญานี้
13.3 บริษัทฯ ไมสามารถปฏิบัตติ ามเงื่อนไขสําคัญที่เกี่ยวกับข7อกําหนดเกี่ยวกับคุณภาพ
ไฟฟาตามที่กําหนดในเอกสารแนบท7ายสัญญาหมายเลข 2
ในกรณีที่มีการผิดสัญญาดังกลาวข7างต7น กฟผ. จะมีหนังสือแจ7งให7บริษัทฯ ดําเนินการ
แก7ไข ในกรณีผิดสัญญาตามข7อ 13.2 และข7อ 13.3 หากบริษัทฯ ไมแก7ไขให7แล7วเสร็จภายใน
ระยะเวลา ............. วัน และในกรณีผิดนัดชําระเงินตามข7อ 13.1 หากบริษัทฯ ไมแก7ไข
ให7แล7ว เสร็จภายในระยะเวลา ................. วัน หลังจากได7รับหนังสื อแจ7งดังกลาวแล7ว
กฟผ. มีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได7
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การที่บริษัทฯ ปฏิบัติผิดสัญญานี้ กฟผ. มีสิทธิพิจารณางดจายไฟฟาสํารองแกบริษัทฯ
ได7ทันที โดย กฟผ. ไมต7องรับผิดชอบตอคาใช7จายและคาเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น
ในกรณี กฟผ. ใช7สิทธิบอกเลิกสัญญา กฟผ. มีสิทธิริบหลักประกันหรือเรียกร7อง
จากธนาคารผู7ออกหนังสือค้ําประกันตามข7อ 7 เปEนจํานวนเงินทั้งหมด หรือบางสวน เพื่อชําระเปEนคา
เบี้ยปรับ คาเสียหายหรือคาใช7จายใด ๆ ได7ทันที
14. เหตุสุดวิสัย
14.1 “เหตุสุดวิสัย” หมายถึง เหตุใดๆ อันจะเกิดขึ้นก็ดี จะให7ผลภัยพิบัติก็ดีเปEนเหตุ
ที่ไมอาจปองกันได7 และมิใชเกิดจากความผิดหรือความประมาทของบุคคลผู7ต7องประสบหรือใกล7
จะต7องประสบเหตุนั้น แม7ทั้งบุคคลผู7ต7องประสบหรือใกล7จะต7องประสบเหตุนั้น จะได7จัดการ
ระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได7จากบุคคลนั้นในฐานะและภาวะเชนนั้น และให7รวมถึง
เหตุใดเหตุหนึ่งหรือหลายเหตุดังตอไปนี้
14.1.1 การกระทําของรัฐบาล เชน มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายด7านพลังงาน
การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย ซึ่งทําให7คูสัญญาไมอาจปฏิบัติตามสัญญาข7อใดข7อหนึ่งได7
14.1.2 การกระทําของศัตรูในลักษณะสงคราม ไมวาจะมีการประกาศหรือไมก็ตาม
การปrดล7อม การลุกฮือ การขบถ การกอความวุนวาย การจารกรรม การกอวินาศกรรม การนัด
หยุดงาน การปrดงานตามกฎหมายแรงงาน การรอนสิทธิใดๆ แผนดินไหว พายุ ไฟไหม7 น้ําทวม
การระเบิด
14.2 คูสัญญาฝายที่ประสบเหตุสุดวิสัย จะต7องใช7ความอุตสาหะพยายามแก7ไขและ
ทําให7เหตุการณ-กลับคืนสูสภาพที่สามารถปฏิบัติตามสัญญาตอไปได7โดยเร็ว ในกรณีที่คูสัญญาฝาย
หนึ่งฝายใดไมสามารถปฏิบัติตามสัญญานี้ อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย ตามข7อ 14.1 จะถือวา
คูสัญญาฝายนั้นซึ่งปฏิบัติตามข7อ 14.3 แล7วผิดสัญญาไมได7 และคูสัญญาอีกฝายหนึ่งจะไมเรียกร7อง
คาเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น และให7ขยายระยะเวลาที่ต7องปฏิบัติหน7าที่ออกไปเทากับระยะเวลาที่เกิด
เหตุสุดวิสัยขึ้น และระยะเวลาที่จําเปEนจะต7องใช7ในการแก7ไขเหตุสุดวิสัย เว7นแตคูสัญญาฝายที่มีสิทธิ
ได7รับการขยายระยะเวลาไมต7องการขยายระยะเวลาตอไป
14.3 คูสัญญาฝายที่อ7างเหตุสุดวิสัย จะต7องแจ7งให7อีกฝายหนึ่งทราบในทันทีที่สามารถ
ทําได7ถึงเหตุสุดวิสัย พร7อมด7วยข7อมูลรายละเอียดของเหตุสุดวิสัย และระยะเวลาที่จําเปEนจะต7อง
ใช7ในการแก7ไขความเสียหายอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยดังกลาว
15. กรณีระงับข+อพิพาท
ในกรณีที่มีข7อพิพาท ข7อขัดแย7ง ซึ่งเกิดขึ้นเกี่ยวกับสัญญานี้ หรือเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามสัญญานี้ ให7คูสัญญาทั้งสองฝายประชุมรวมกันภายในกําหนดระยะเวลา ........... วันนับตั้งแต
วันเกิดปvญหาข7อพิพาท ข7อขัดแย7ง หรือข7อเรียกร7องดังกลาว เพื่อหาทางแก7ไขปvญหานั้นให7เสร็จ
เรียบร7อยโดยเร็ว
ในกรณีที่ คูสัญญาไมสามารถตกลงแก7ไขปvญหาดังกลาวได7ภายในกําหนดระยะเวลา
ดังกลาวในวรรคแรก ให7คูสัญญาดําเนินการดังนี้
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15.1 คูสัญญา ที่ประสบปvญหาจากการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายไฟฟาหรือมีความ
ประสงค- จะยื่ นคํา ร7องหรือ อุทธรณ-ใ ดๆ เกี่ย วกับ การปฏิบั ติตามสัญ ญาฯ ให7 ยื่นตอ กกพ. เพื่ อ
พิจารณาชี้ขาด
15.2 คําชี้ขาดของ กกพ. ให7ถือเปEนเด็ดขาดและถึงที่สุดผูกพันคูสัญญา หาก กกพ. ไม
สามารถวินิจฉัยหาข7อยุติได7 ให7ศาลไทยเปEนผู7วินิจฉัยชี้ขาด
16. ความเสียหายตอเนื่อง
คูสัญญาไมมีสิทธิเรียกร7องคาเสียหายตอเนื่อง หรือคาเสียหายอันมิใชคาเสียหายโดยตรง
ที่เกิดแกคูสัญญาเนื่องจากการปฏิบัติผิดสัญญา
17. การยกให+พ+นผิด
การที่คูสัญญาฝายหนึ่งฝายใดไมเอาผิดแกอีกฝายหนึ่ง ในกรณีละเมิดสัญญาข7อใด
ข7อหนึ่งไปแล7ว จะไมถือวาเปEนการยกให7พ7นผิดตอการละเมิดสัญญาที่อาจเกิดขึ้นในภายหน7า
18. การรับสงเอกสาร
การแจ7งเรื่องหรือการติดตอสื่อสารใดๆ ที่เปEนหนังสือโดยผานทางบริการของการสื่อสาร
แหงประเทศไทย หรือโดยเจ7าหน7าที่ของแตละฝาย จะถือเอาวันที่ประทับรับเรื่องของผู7รับเปEนเกณฑในกรณีติดตอสื่อสารโดยโทรสาร จะถือเอาวันที่ที่ปรากฏในใบรับของฝายที่ติดตอสื่อสารโดยโทรสาร
หรือวันที่ที่ได7รับการยืนยันทางโทรสารวาการติดตอสื่อสารโดยโทรสารนั้นได7สงเรียบร7อยแล7ว และ
ฝายที่ติดตอสื่อสารโดยโทรสารจัดสงต7นฉบับเอกสาร หรือสําเนาเอกสารที่รับรองความถูกต7องแล7ว
อีกชุดหนึ่ง โดยทางบริการของการสื่อสารแหงประเทศไทยหรือเจ7าหน7าที่ เพื่อเปEนการยืนยัน
ตามที่อยูดังนี้
สถานที่อยูของบริษัทฯ : ..............

สถานที่อยูของ กฟผ. : การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
สํานักงานเลขที่ 53 หมู 2
ถนนจรัญสนิทวงศ- ตําบลบางกรวย
อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
โทรศัพท- : 0 2436 2800
โทรสาร : 0 2436 2892
หากคูสัญญาฝายหนึ่งฝายใดจะเปลี่ยนแปลงสถานที่อยู หรือหมายเลขโทรศัพท- หรือ
หมายเลขโทรสาร ให7แจ7งเปEนหนังสือให7อีกฝายหนึ่งทราบลวงหน7าไมน7อยกวา …………… วันทําการ
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19. การแลกเปลี่ยนรายงาน
คู สั ญ ญาจะรวมมื อ ในการแลกเปลี่ ย นรายงานตางๆ อั น อาจจะเปE น ประโยชนแกการปฏิบัติงานของแตละฝาย รวมทั้งรายงานอันจําเปEนในการคํานวณคาไฟฟาที่ต7องใช7
เพื่อประโยชน-แหงสัญญา
20. การติดตั้งเครื่องมือ อุปกรณ? และกรรมสิทธิ์ของอุปกรณ?
หากมีอุปกรณ-หรือเครื่องมือใด ๆ ซึ่งเปEนของคูสัญญาฝายหนึ่งฝายใดที่ติดตั้งขึ้นหรือจะ
ติดตั้งขึ้นตามนัยแหงสัญญาในสถานที่ของคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง ให7ถือวาได7รับอนุมัติแล7วจากคูสัญญา
อีกฝายหนึ่งนั้น ในอันที่จะเข7าออกในสถานที่ดังกลาวเพื่อติดตั้ง ทดสอบ บํารุงรักษา ตรวจ เปลี่ยน
ซอมแซมอุปกรณ- หรือ เครื่องมือนั้น ในระหวางสัญญายังมีผลใช7บังคับอยู หรือรื้อถอนเมื่อสัญญา
สิ้นสุดลง โดยคูสัญญาแตละฝายจะต7องทําเครื่องหมายติดที่อุปกรณ-เครื่องมือของตน ซึ่งนําเอาไป
ใช7หรือติดตั้งในสถานที่ของอีกฝายหนึ่งเพื่อแสดงกรรมสิทธิ์ของตนในเครื่องมือและอุปกรณ-ดังกลาว
และ คูสัญญาแตละฝายมีสิทธิที่จะอานมาตรวัดตาง ๆ ซึ่งติดตั้งอยูในสถานที่ของอีกฝายหนึ่ง
ตามเวลาอันสมควร
21. เอกสารอันเปBนสวนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแนบท7ายสัญญาดังตอไปนี้ให7ถือเปEนสวนหนึ่งของสัญญานี้
21.1 เอกสารแนบท7 ายสัญญาหมายเลข..........
21.2
21.3
21.4 ….

ข7อความใดในเอกสารแนบท7ายสัญญาที่ขัดแย7งกับข7อความในสัญญานี้ ให7ใช7ข7อความ
ในสัญญานี้ใช7บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท7ายสัญญาขัดแย7งกันเอง บริษทั ฯ จะต7องปฏิบัตติ าม
คําวินิจฉัยของ กฟผ.

สัญญานี้ได7ทําขึ้นเปEน 2 (สอง) ฉบับ มีข7อความถูกต7องตรงกันทุกประการ คูสัญญาได7
อาน และเข7าใจข7อความในสัญญานี้ดีโดยละเอียดตลอดแล7ว จึงลงลายมือชื่อพร7อมประทับตรา
(ถ7ามี) ไว7เปEนสําคัญตอหน7าพยานและคูสัญญาตางยึดถือสัญญาฝายละ 1 (หนึ่ง) ฉบับเก็บไว7เปEน
หลักฐาน
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การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

บริษัท ...........................

ลงชื่อ …………………………………………
(นาย.................................)
ผู7วาการการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

ลงชื่อ …………………………………………
(.................................................)
กรรมการ

ลงชื่อ…………………………………………พยาน
(นาย..............................)
รองผู7วาการระบบสง

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

