








สญัญาเลขที
…………………….. 

สัญญาซ้ือขายไฟฟาสํารอง 
ระหว�าง 

การไฟฟาฝ�ายผลิตแห�งประเทศไทย กับ …………………………………… 
 

สัญญาฉบับน้ีทําขึ้น ณ การไฟฟ�าฝ�ายผลิตแห�งประเทศไทย สํานักงานเลขท่ี 53 หมู� 2 
ถนนจรัญสนิทวงศ- ตําบลบางกรวย อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เม่ือวันท่ี______________
ระหว�าง การไฟฟ�าฝ�ายผลิตแห�งประเทศไทย โดย นาย………………………….. ตําแหน�งผู7ว�าการ 
การไฟฟ�าฝ�ายผลิตแห�งประเทศไทย ซึ่งต�อไปในสัญญาน้ีเรียกว�า “กฟผ.” ฝ�ายหน่ึง กับ 
………………………………….. ซึ่งจดทะเบียน………………………. อยู�เลขท่ี  ………………………………… 
โดย ……………………………..  ตําแหน�ง ............................................. ผู7มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล 
ปรากฏตามหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุ7นส�วนบริษัทกรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจ
การค7า กระทรวงพาณิชย- ลงวันท่ี .................................. แนบท7ายสัญญาน้ี  ซึ่งต�อไปในสัญญาน้ี
เรียกว�า “บริษัทฯ” อีกฝ�ายหน่ึง  ท้ังสองฝ�ายตกลงซื้อขายไฟฟ�าสํารอง โดยมีเง่ือนไขดังต�อไปน้ี 
 

1.  คุณสมบัติผู+ใช+ไฟฟาสํารอง 

  ผู7ใช7ไฟฟ�าสํารองซึ่งมีสิทธิใช7ไฟฟ�าในอัตราค�าไฟฟ�าสํารอง จะต7องมีคุณสมบัติอย�างหน่ึง
อย�างใดดังน้ี 
  1.1 เปEนผู7ผลิตไฟฟ�าท่ีขายไฟฟ�าให7แก� กฟผ. ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ�า เลขท่ี 
........................ ลงวันท่ี ................................. ระหว�าง บริษัท ................................. กับ การไฟฟ�า
ฝ�ายผลิตแห�งประเทศไทย ซึ่งต�อไปในสัญญาน้ีเรียกว�า "สัญญาซื้อขายไฟฟ�า" และ 

 1.2 เปEนผู7ใช7ไฟฟ�าท่ีมีเคร่ืองกําเนิดไฟฟ�า และใช7ไฟฟ�าท่ีผลิตจากเคร่ืองกําเนิดไฟฟ�า
ของตนเองเปEนหลัก มีความต7องการไฟฟ�าจาก กฟผ. เพ่ือสํารองไว7ใช7ในการบํารุงรักษาเคร่ือง
กําเนิดไฟฟ�าตามแผนงานท่ีได7แจ7ง กฟผ. ไว7 หรือกรณีท่ีมีเหตุขัดข7องในการผลิตไฟฟ�า หรือ
ต7องการหยุดเพ่ือซ�อม โดยต�อผ�านเคร่ืองวัดไฟฟ�าเคร่ืองเดียว หรือ 

  1.3 เปEนผู7ใช7ไฟฟ�า ที่มีเครื่องกําเนิดไฟฟ�าของตนเองผลิตไฟฟ�าร�วมกับพลังงาน
ความร7อน (Cogeneration) ท่ีมีคุณสมบัติตามระเบียบการรับซื้อไฟฟ�าจากผู7ผลิตไฟฟ�ารายเล็ก 
ประเภทสัญญา Firm ระบบ Cogeneration (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554) ท่ีประกาศใช7เม่ือวันท่ี  
7 พฤศจิกายน 2555 และใช7ไฟฟ�าท่ีผลิตจากเคร่ืองกําเนิดไฟฟ�าของตนเองเปEนหลัก มีความ
ต7องการไฟฟ�าจาก กฟผ. เพ่ือสํารองไว7ใช7ในการบํารุงรักษาเคร่ืองกําเนิดไฟฟ�าตามแผนงานท่ีได7
แจ7ง กฟผ. ไว7 หรือกรณีท่ีมีเหตุขัดข7องในการผลิตไฟฟ�า หรือต7องการหยุดเพ่ือซ�อม โดยต�อผ�าน
เคร่ืองวัดไฟฟ�าเคร่ืองเดียว  
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2.  การซื้อขายไฟฟาสํารอง 
  บริษัทฯ ตกลงซื้อ และ กฟผ. ตกลงขายไฟฟ�าสํารองมีปริมาณพลังไฟฟ�า 
....................... กิโลวัตต- ซึ่งต�อไปน้ีในสัญญาเรียกว�า พลังไฟฟ�าสํารองตามสัญญา ท่ีระดับ
แรงดันไฟฟ�า .......................... กิโลโวลต- ณ จุดซื้อขายไฟฟ�าท่ีสถานีจ�ายไฟฟ�า .......... กิโลโวลต- 
ของโรงไฟฟ�าของบริษัทฯ 
 
3.  อายุของสัญญา 
  คู�สัญญาตกลงกันให7สัญญาน้ีมีผลใช7บังคับตั้งแต�วันท่ี ................ เปEนต7นไป  
มีกําหนด ............... ปX เม่ือครบกําหนด ................ ปXแล7ว หากไม�มีฝ�ายใดบอกเลิกสัญญาให7ถือว�า
สัญญาน้ีมีผลใช7บังคับต�อไปอีกคร้ังละ ................. ปX โดยให7นับอายุสัญญาและการบังคับใช7
ต�อเน่ืองกัน  ในกรณีคู�สัญญาฝ�ายใดฝ�ายหน่ึงต7องการบอกเลิกสัญญา  คู�สัญญาฝ�ายท่ีประสงค-จะ
บอกเลิกสัญญา จะต7องแจ7งให7คู�สัญญาอีกฝ�ายหน่ึงทราบเปEนหนังสือล�วงหน7าก�อนวันครบกําหนด
อายุสัญญาไม�น7อยกว�า ............ เดือน ในกรณีท่ีบริษัทฯ เปEนฝ�ายบอกเลิกสัญญา  บริษัทฯ จะขอ
ใช7ไฟฟ�าสํารองใหม�ได7จะต7องเว7นระยะเวลาไม�น7อยกว�า ...................... ปX นับจากวันเลิกสัญญา 
 

4.  ข+อกําหนดการใช+ไฟฟาสํารอง 
  4.1 เพ่ือความม่ันคงของระบบไฟฟ�า บริษัทฯ จะต7องตรวจสอบอุปกรณ-ไฟฟ�าตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนด และ กฟผ. มีสิทธิขอให7บริษัทฯ แก7ไข ปรับปรุงอุปกรณ-การจ�ายไฟฟ�าของ
บริษัทฯ ท่ีเก่ียวข7องกับระบบไฟฟ�าของ กฟผ. ด7วยค�าใช7จ�ายของบริษัทฯ ได7ตามความจําเปEน 
  4.2 คู�สัญญาแต�ละฝ�าย ต7องแจ7งเปEนหนังสือให7อีกฝ�ายหน่ึงทราบล�วงหน7าไม�น7อย
กว�า 7 (เจ็ด) วัน เม่ือมีการเปล่ียนแปลงใด ๆ ในระบบไฟฟ�าของตน  อันจะมีผลกระทบต�อระบบ
อุปกรณ-ป�องกันระบบไฟฟ�าของคู�สัญญา 
  4.3 เม่ือบริษัทฯ ต7องการใช7ไฟฟ�าสํารองแต�ละคร้ังในรอบปX บริษัทฯ ต7องแจ7งเปEน
หนังสือให7ศูนย-ควบคุมระบบกําลังไฟฟ�าของ กฟผ. ทราบล�วงหน7าไม�น7อยกว�า .................. วัน 
ยกเว7นกรณีฉุกเฉิน ให7บริษัทฯ แจ7งโดยเร็วท่ีสุดในทันทีท่ีปฏิบัติได7 
 

5.  ข+อกําหนดเกี่ยวกับอัตราค�าไฟฟา 
  5.1 อัตราค�าไฟฟ�าท่ีซื้อขายกันตามสัญญาน้ี ให7เปEนไปตามข7อกําหนดเก่ียวกับอัตรา 
ค�าไฟฟ�า ท่ีระบุไว7ในเอกสารแนบท7ายสัญญาหมายเลข ….. และหากภายหลังจากท่ีได7ลงนามในสัญญา
น้ีคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห�งชาติ (กพช.) และ/หรือคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให7ปรับปรุง
เปล่ียนแปลงอัตราค�าไฟฟ�าสํารองหรืออัตราค�าไฟฟ�าปกติ  อัตราค�าไฟฟ�าท่ีซื้อขายกันตามสัญญาน้ี
จะต7องเปล่ียนแปลงไปตามอัตราท่ีกําหนดใหม�  นับตั้งแต� กพช. และ/หรือ ครม. มีมต ิ
  5.2 บริษัทฯ จะต7องใช7ไฟฟ�าสํารองตามเง่ือนไขและหลักเกณฑ- ตามท่ีกําหนดใน
เอกสารแนบท7ายสัญญาหมายเลข ……… 
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6.  การเรียกเก็บเงินและการชําระเงิน 
  6.1 กฟผ. จะส�งใบเรียกเก็บเงินค�าไฟฟ�าให7บริษัทฯ เดือนละ …………… คร้ัง และ 
บริษัทฯ ต7องชําระเงินค�าไฟฟ�าและค�าภาษีมูลค�าเพ่ิมให7 กฟผ. ภายใน …………… วัน นับจากวันท่ี
บริษัทฯ ได7รับใบเรียกเก็บเงินค�าไฟฟ�าจาก กฟผ.  
  6.2 กฟผ. จะส�งใบเรียกเก็บเงินนอกเหนือจากเงินค�าไฟฟ�าประจําเดือนตามข7อ 6.1 
ให7บริษัทฯ และบริษัทฯ ต7องชําระเงินให7แก� กฟผ. ภายใน …………. วัน นับจากวันท่ีได7รับ 
ใบเรียกเก็บเงินน้ัน 
  6.3 ในกรณีท่ีบริษัทฯ มีข7อโต7แย7งกับ กฟผ. เก่ียวกับใบเรียกเก็บเงินตามข7อ 6.1 
หรือข7อ 6.2 ทําให7การชําระเงินสามารถกระทําได7แต�เพียงบางส�วน ก็ให7บริษัทฯ ชําระเงินตามส�วน
ท่ีไม�มีข7อโต7แย7งก�อนภายในกําหนดเวลาตามข7อ 6.1 หรือข7อ 6.2 และหากภายหลังพบว�าเหตุแห�ง
การโต7แย7งน้ัน มิได7เกิดจากความผิดของ กฟผ. บริษัทฯ จะยกเอาเปEนข7อโต7แย7งเพ่ือให7พ7นจากการ
เปEนผู7ผิดนัดชําระหน้ีหาได7ไม� 
  6.4 ในกรณีท่ีบริษัทฯ ผิดนัดไม�ชําระหน้ีภายในกําหนดระยะเวลาดังกล�าวในข7อ 6.1 
หรือข7อ 6.2 แล7วแต�กรณี บริษัทฯ ยอมให7 กฟผ. คิดเบ้ียปรับจากจํานวนเงินท่ีค7างชําระเปEนรายวัน 
ในอัตราเท�ากับอัตราดอกเบ้ียขั้นต่ําของเงินกู7เบิกเกินบัญชี ซึ่งประกาศโดยธนาคารกรุงไทย จํากัด 
(มหาชน) บวกด7วยสอง [Minimum Overdraft Rate (MOR) +2] นับตั้งแต�วันท่ีผิดนัดจนกว�าจะ
ชําระเงินแล7วเสร็จอีกส�วนหน่ึงด7วย 
  6.5 หากบริษัทฯ ผิดนัดไม�ชําระเงินใด ๆ ท่ีถึงกําหนดชําระให7 กฟผ. ตามสัญญา  
และยังไม�มีการแก7ไขข7อผิดนัดดังกล�าวภายในระยะเวลา …………….. วัน หลังจากวันท่ี กฟผ. ได7ส�ง
หนังสือบอกกล�าวการผิดนัดไปยังบริษัทฯ ให7 กฟผ. มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได7  โดยการบอกกล�าว
เปEนหนังสือไปยังบริษัทฯ  
  6.6 ในกรณีท่ีกําหนดวันส�งเอกสาร หรือกําหนดวันชําระเงิน และ/หรือกําหนดวัน
ชําระหน้ีตามกําหนดในสัญญาข7อ 6 น้ีตรงกับวันหยุดทําการของคู�สัญญา ไม�ว�าฝ�ายหน่ึงฝ�ายใด 
หรือกําหนดชําระเงินตรงกับวันหยุดธนาคาร ให7เล่ือนกําหนดวันน้ัน ๆ เปEนวันทําการถัดไป   
   6.7 บริษัทฯ จะต7องชําระเงินตามใบเรียกเก็บเงินข7อ 6.1 และ 6.2 โดยโอนเข7าบัญชี
เงินฝากของ กฟผ. รายละเอียดเลขท่ีบัญชีเงินฝากธนาคารและหมายเลขโทรสารตามท่ีระบุไว7ใน
เอกสารแนบท7ายสัญญาหมายเลข.......... และบริษัทฯ จะจัดส�งหลักฐานการนําเงินเข7าบัญชี (Pay-
in-Slip) ให7 กฟผ. ทางโทรสารภายในวันเดียวกับท่ีนําเข7าบัญชีดังกล�าว และ กฟผ. จะส�งหลักฐาน 
การรับเงินให7บริษัทฯ โดยเร็ว 
 

7.  หลักประกันการปฏิบตัิตามสัญญา 
  7.1 บริษัทฯ จะต7องนําหลักประกันเปEนเช็คท่ีธนาคารในประเทศรับรอง หรือเช็คท่ี
ธนาคารในประเทศเปEนผู7ส่ังจ�าย ซึ่งเปEนเช็คลงวันท่ีท่ีย่ืนต�อ กฟผ. หรือก�อนวันน้ันไม�เกิน ............. วัน 
หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือพันธบัตร กฟผ. หรือพันธบัตรท่ีกระทรวงการคลังคํ้าประกันเงินต7น
และดอกเบ้ียซึ่งพันธบัตรดังกล�าวเปEนกรรมสิทธ์ิของบริษัทฯ โดยชอบด7วยกฎหมาย  โดยบริษัทฯ 
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จะต7องจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิให7 กฟผ. หรือหนังสือสัญญาคํ้าประกันของธนาคารท่ี กฟผ. 
เช่ือถือ  เปEนจํานวนเงิน ........................... มามอบไว7แก� กฟผ. เพ่ือเปEนหลักประกันการปฏิบัติตาม
สัญญาน้ี 
  หลักประกันท่ีบริษัทฯ นํามามอบไว7แก� กฟผ. ตามวรรคหน่ึง กฟผ. จะคืนให7เม่ือ
บริษัทฯ พ7นจากข7อผูกพันและความรับผิดตามสัญญาน้ีแล7ว 
  7.2 ในกรณีท่ีบริษัทฯ นําหนังสือสัญญาคํ้าประกันของธนาคารมาวางเปEนหลักประกัน
การปฏิบัติตามสัญญา  หนังสือสัญญาคํ้าประกันจะต7องมีข7อความตามท่ี กฟผ. กําหนด 
  ในกรณีท่ีมีการต�ออายุสัญญาซื้อขายไฟฟ�าสํารองออกไป   บริษัทฯ จะต7องจัดให7มีการ
ต�ออายุหนังสือสัญญาคํ้าประกันการปฏิบัติตามสัญญาออกไปด7วย โดยระยะเวลาคํ้าประกันของ
หนังสือสัญญาคํ้าประกันจะต7องครอบคลุมต�อเน่ืองจนกว�าบริษัทฯ จะส้ินความผูกพันและความรับ
ผิดตามสัญญาซื้อขายไฟฟ�าสํารองท่ีต�อออกไป   ท้ังน้ีบริษัทฯ จะต7องดําเนินการล�วงหน7าไม�น7อย
กว�า 30 (สามสิบ) วัน ก�อนครบกําหนดอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ�าสํารอง 
  7.3 การกําหนดจํานวนเงิน ท่ีจะต7องวางเปEนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาดังกล�าว
ในข7อ 7.1 เปEนการกําหนดในอัตรากิโลวัตต-ละ ............... บาท (..............) หากปรากฏในภายหลัง
ว�าเงินประกันจํานวนท่ีกําหนดดังกล�าวในข7อ 7.1 น7อยกว�า ............ เท�า ของค�าไฟฟ�ารายเดือนท่ี
สูงสุดในรอบปX   บริษัทฯ จะต7องจัดหาหลักประกันเพ่ิมให7มีวงเงินประกันไม�ต่ํากว�า ........... เท�า ของ
ค�าไฟฟ�ารายเดือนท่ีสูงสุดในรอบปXนั้น ให7 กฟผ. จนครบถ7วนถูกต7องภายใน ............ วัน นับจากท่ี
ได7รับแจ7งจาก กฟผ. 
 

8.  มาตรวัดไฟฟา 
  8.1 ในการซื้อขายไฟฟ�าสํารอง กฟผ. จะใช7มาตรวัดไฟฟ�าท้ังชุดหลักและชุดสํารอง
รวมท้ังอุปกรณ-ประกอบท่ีใช7วัดปริมาณไฟฟ�าท่ีซื้อขายชุดเดียวกับท่ีบริษัทฯ ขายไฟฟ�าให7 กฟผ. 
และจะทําการทดสอบเปรียบเทียบกับมาตรวัดไฟฟ�ามาตรฐานปXละ .......... คร้ัง 
  8.2 มาตร วัด ไฟฟ� า ท่ี ใ ช7 วั ดป ริมาณพลัง งานไฟฟ� า ท่ีซื้ อข ายต7 อ งปr ดผ นึก  
การเปrดผนึกเพ่ือตรวจหรือทดสอบหรือปรับแต�งต7องดําเนินการร�วมกันโดยเจ7าหน7าท่ีของคู�สัญญา
ทั้งสองฝ�าย และคู�สัญญาฝ�ายที่ต7องการตรวจสอบ หรือปรับแต�งต7องแจ7งให7คู�สัญญาอีกฝ�าย
หน่ึงทราบเปEนหนังสือล�วงหน7าไม�น7อยกว�า ………….. วัน 
  8.3 บริษัทฯ จะเปEนผู7ออกค�าใช7จ�ายในการตรวจทดสอบเปรียบเทียบหรือปรับแต�ง
มาตรวัดไฟฟ�า ตามข7อ 8.1 และ 8.2 ท้ังส้ิน และหากผลการทดสอบตามท่ีระบุในข7อ 8.1 
คลาดเคล่ือนจากมาตรวัดไฟฟ�ามาตรฐานไม�เกินร7อยละบวกลบสอง (+ 2 %) จะไม�มีการปรับปรุงเงิน
ค�าไฟฟ�าท่ีบริษัทฯ ได7ชําระให7 กฟผ. ตามท่ี กฟผ. เรียกเก็บ แต�หากการทดสอบดังกล�าวปรากฏผล
คลาดเคล่ือนเกินร7อยละบวกลบสอง (+ 2 %) กฟผ. และบริษัทฯ จะร�วมกันคํานวณปริมาณ
พลังงานไฟฟ�าท่ีถูกต7องท่ี กฟผ. จําหน�ายให7บริษัทฯ ในช�วงระยะเวลาท่ีมาตรวัดไฟฟ�าทํางานคลาดเคล่ือน 
หากไม�ทราบระยะเวลาท่ีมาตรวัดไฟฟ�าทํางานคลาดเคล่ือน ให7ใช7ระยะเวลาก่ึงหน่ึงของช�วงระยะเวลา
ระหว�างการทดสอบคร้ังน้ีกับการทดสอบคร้ังก�อน แต�ท้ังน้ีต7องไม�เกิน 6 (หก) เดือน และให7นํา
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ปริมาณพลังงานไฟฟ�าท่ีแก7ไขใหม�นี้มาใช7คํานวณค�าไฟฟ�าท่ีบริษัทฯ จะต7องชําระให7แก� กฟผ. 
ผลต�างระหว�างค�าไฟฟ�าท่ีคํานวณไว7เดิมกับท่ีคํานวณใหม�นี้ ให7บริษัทฯ ชําระเงินเพ่ิมให7 กฟผ. หรือ
ให7 กฟผ. ชําระเงินคืนให7บริษัทฯ แล7วแต�กรณี โดยวิธีบวกเข7าหรือหักออกในใบเรียกเก็บเงินค�า
ไฟฟ�าในเดือนถัดไป 
  8.4 เมื่อใดก็ตามที่พบว�ามาตรวัดไฟฟ�าวัดปริมาณพลังงานไฟฟ�าคลาดเคลื่อน
อันเนื่องมาจากสาเหตุอ่ืน ๆ นอกเหนือจากการทดสอบตามข7อ 8.1 การคํานวณปริมาณพลังงาน
ไฟฟ�าท่ีซื้อขายในช�วงท่ีการวัดคลาดเคล่ือน การชําระเงินค�าไฟฟ�าให7แก�กันให7ปฏิบัติเช�นเดียวกับ
วิธีการในข7อ 8.3 
 

9.  การอ�านมาตรวัดพลังไฟฟา และพลังงานไฟฟา 
  การอ�านมาตรวัดพลังไฟฟ�า และพลังงานไฟฟ�าจะอ�านจากมาตรวัดไฟฟ�าชุดหลัก ณ เวลา 
24.00 (ย่ีสิบส่ีจุดศูนย-ศูนย-) น. ของวันสุดท7ายแห�งเดือนของแต�ละเดือนโดยผู7แทนของคู�สัญญาท้ังสอง
ฝ�ายลงนามรับรองความถูกต7อง หรือใช7ข7อมูลซื้อขายพลังไฟฟ�าและพลังงานไฟฟ�าโดยระบบ Remote 
Meter Reading (RMR) ซึ่งติดตั้งอยู� ณ ส�วนกลาง กฟผ. ณ เวลา 24.00 (ย่ีสิบส่ีจุดศูนย-ศูนย-) น. 
ของวันสุดท7ายแห�งเดือนของแต�ละเดือนตามท่ีคู�สัญญาท้ังสองฝ�ายได7ตกลงกัน 
  มาตรวัดไฟฟ�าชุดสํารอง จะนํามาวัดปริมาณพลังงานไฟฟ�าท่ีซื้อขายเฉพาะกรณีมาตรวัด
ไฟฟ�าชุดหลักชํารุด หรือขัดข7องเท�าน้ัน 
 

10.  ข+อกําหนดเกี่ยวกับคุณภาพไฟฟา 
  ไฟฟ�าสํารองท่ีซื้อขายต�อกันตามสัญญาน้ี ให7เปEนไปตามข7อกําหนดเก่ียวกับคุณภาพ
ไฟฟ�าตามท่ีระบุไว7ในเอกสารแนบท7ายสัญญาหมายเลข 2 หากภายหลังจากท่ีได7ลงนามในสัญญาน้ีมี
การเปล่ียนแปลงข7อกําหนดดังกล�าว คู�สัญญาท้ังสองฝ�ายจะต7องร�วมพิจารณาตกลงกัน  ยกเว7นการ
เปล่ียนแปลงคุณภาพไฟฟ�าตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห�งชาติ (กพช.) และ/หรือมติ
คณะรัฐมนตรี (ครม.) ข7อกําหนดเก่ียวกับคุณภาพไฟฟ�าตามสัญญาน้ีจะต7องเปล่ียนไปตามข7อกําหนด
ดังกล�าวนับตั้งแต� กพช. และ/หรือ ครม. มีมติ 
 

11.  การเปลี่ยนแปลงปริมาณการส�งหรือรับไฟฟา 
  ในกรณีท่ีคู�สัญญาฝ�ายหน่ึงฝ�ายใดมีความจําเปEนต7องหยุด หรือเปล่ียนแปลงปริมาณ
การส�งหรือรับไฟฟ�าเปEนการช่ัวคราว เน่ืองจากเหตุฉุกเฉิน หรือเพ่ือติดตั้ง หรือตรวจสอบ  
ซ�อมบํารุงอุปกรณ-ไฟฟ�าคู�สัญญาฝ�ายน้ันย�อมกระทําได7ในระหว�างเวลาท่ีมีความจําเปEนดังกล�าว 
  เพ่ือท่ีจะไม�ให7การปฏิบัติงานของคู�สัญญาขัดข7อง เน่ืองจากการหยุดหรือเปล่ียนแปลง
ปริมาณการส�งหรือรับไฟฟ�าดังกล�าวข7างต7น คู�สัญญาต7องบอกกล�าวเปEนหนังสือให7อีกฝ�ายหน่ึง
ทราบถึงเหตุผล และระยะเวลาท่ีจะหยุดหรือเปล่ียนแปลงปริมาณการส�งหรือรับไฟฟ�า 
เปEนการล�วงหน7าไม�น7อยกว�า ……………… วันเว7นแต�ในกรณีฉุกเฉิน โดยคู�สัญญาท้ังสองฝ�ายไม�มี 
ความรับผิดต�อกัน 
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12.  การแก+ไขสัญญา 
  12.1 ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงใด ๆ ท่ีไม�ใช�การเปล่ียนแปลงทางกฎหมาย ซึ่งเกิดขึ้น
ภายหลังจากวันท่ีลงนามในสัญญาน้ี อันมีผลทําให7คู�สัญญาฝ�ายหน่ึงฝ�ายใดจะได7รับความเสียหาย
อย�างร7ายแรงอันสืบเน่ืองมาจากการท่ีจะต7องปฏิบัติตามข7อกําหนดแห�งสัญญาน้ีต�อไป  คู�สัญญาฝ�าย
ท่ีจะได7รับความเสียหาย มีสิทธิทําหนังสือแจ7งอีกฝ�ายหน่ึงให7มีการตกลงเง่ือนไขข7อสัญญาในส�วนท่ี
ได7รับผลกระทบ จากการเปล่ียนแปลงดังกล�าวกันใหม�  และคู�สัญญาท้ังสองฝ�ายจะต7องประชุมกัน
ภายใน ……….. วัน นับตั้งแต�วันท่ีคู�สัญญาอีกฝ�ายหน่ึงได7รับแจ7งหนังสือเช�นว�าน้ัน เม่ือคู�สัญญา 
ท้ังสองฝ�ายตกลงให7แก7ไขสัญญาน้ีแล7ว ก็ให7แก7ไขโดยทําเปEนสัญญาแก7ไขเพ่ิมเติมต�อท7ายสัญญาให7
เสร็จเรียบร7อยโดยเร็ว และ ในระหว�างการเจรจาตกลงให7สัญญาฉบับน้ีมีผลใช7บังคับอยู� หากคู�สัญญา
ไม�สามารถตกลงแก7ไขสัญญาได7 ให7สัญญาฉบับน้ีมีผลใช7บังคับต�อไป และให7ถือเปEนข7อขดัแย7งข7อพิพาท
ตามสัญญาท่ีคู�สัญญาฝ�ายหน่ึงฝ�ายใดสามารถนําเร่ืองสู�กรณีระงับข7อพิพาท ตามข7อ 15 
   คําว�า "กฎหมาย" หมายความถึง การออกข7อบังคับต�าง ๆ โดยหน�วยงานรัฐบาล
ไม�ว�าจะเปEนในรูปของ พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด พระราชกฤษฎีกา ประมวลกฎหมาย  
เทศบัญญัติ ข7อกําหนดส�วนท7องถิ่น และสนธิสัญญาต�าง ๆ หรือในรูปอ่ืน  ซึ่งมีลักษณะคล7ายกัน  
รวมถึงกฎหมายรองต�าง ๆ เช�น กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง และกฎ ประกาศ ระเบียบ คําส่ัง 
ข7อกําหนดของส�วนราชการต�าง ๆ และรวมถึง Grid Code ตามเอกสารแนบท7ายสัญญาของ 
"สัญญาซื้อขายไฟฟ�า" 
  12.2 หากภายหลังจากท่ีได7ลงนามในสัญญาน้ี มีมติคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแห�งชาติ (กพช.) และ/หรือมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให7เปล่ียนแปลงข7อกําหนดเก่ียวกับ
อัตราค�าไฟฟ�า ตามท่ีระบุไว7ในเอกสารแนบท7ายสัญญาหมายเลข …… หรือข7อกําหนดเก่ียวกับ 
คุณภาพไฟฟ�า ตามท่ีระบุไว7ในเอกสารแนบท7ายสัญญาหมายเลข ..... ให7ถือว�ามติ กพช. และ/หรือมต ิ
ครม. มีผลให7เปEนการเปล่ียนแปลงข7อกําหนดดังกล�าวตามสัญญาน้ีนับตั้งแต�วันท่ี กพช. และ/หรือ 
ครม. มีมติ และให7คู�สัญญาแก7ไขสัญญาให7เปEนไปตามมติ กพช. และ หรือ มติ ครม. 
 

13. การผิดสัญญา 
  การเกิดเหตุการณ-ใด ๆ ดังต�อไปน้ีถือว�าเปEนการผิดสัญญา 
  13.1 บริษัทฯ ผิดนัดชําระเงินภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในสัญญาข7อ 6 
  13.2 บริษัทฯ ไม�สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีสําคัญท่ีกําหนดไว7ในสัญญาน้ี 
  13.3 บริษัทฯ ไม�สามารถปฏิบัตติามเง่ือนไขสําคัญท่ีเก่ียวกับข7อกําหนดเก่ียวกับคุณภาพ 
ไฟฟ�าตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบท7ายสัญญาหมายเลข 2 
  ในกรณีท่ีมีการผิดสัญญาดังกล�าวข7างต7น กฟผ. จะมีหนังสือแจ7งให7บริษัทฯ ดําเนินการ
แก7ไข ในกรณีผิดสัญญาตามข7อ 13.2 และข7อ 13.3 หากบริษัทฯ ไม�แก7ไขให7แล7วเสร็จภายใน
ระยะเวลา ............. วัน และในกรณีผิดนัดชําระเงินตามข7อ 13.1 หากบริษัทฯ ไม�แก7ไข 
ให7แล7วเสร็จภายในระยะเวลา ................. วัน หลังจากได7รับหนังสือแจ7งดังกล�าวแล7ว  
กฟผ. มีสิทธิบอกเลิกสัญญาน้ีได7 
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   การท่ีบริษัทฯ ปฏิบัติผิดสัญญาน้ี กฟผ. มีสิทธิพิจารณางดจ�ายไฟฟ�าสํารองแก�บริษัทฯ 
ได7ทันที   โดย กฟผ. ไม�ต7องรับผิดชอบต�อค�าใช7จ�ายและค�าเสียหายใด ๆ ท้ังส้ิน 
  ในกรณี กฟผ.  ใช7สิทธิบอกเลิกสัญญา     กฟผ.  มีสิทธิริบหลักประกันหรือเรียกร7อง
จากธนาคารผู7ออกหนังสือคํ้าประกันตามข7อ 7 เปEนจํานวนเงินท้ังหมด หรือบางส�วน เพ่ือชําระเปEนค�า
เบ้ียปรับ ค�าเสียหายหรือค�าใช7จ�ายใด ๆ ได7ทันที 
 

14. เหตุสุดวิสัย 
   14.1 “เหตุสุดวิสัย” หมายถึง เหตุใดๆ อันจะเกิดขึ้นก็ดี จะให7ผลภัยพิบัติก็ดีเปEนเหตุ
ท่ีไม�อาจป�องกันได7 และมิใช�เกิดจากความผิดหรือความประมาทของบุคคลผู7ต7องประสบหรือใกล7
จะต7องประสบเหตุนั้น แม7ท้ังบุคคลผู7ต7องประสบหรือใกล7จะต7องประสบเหตุนั้น จะได7จัดการ
ระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได7จากบุคคลน้ันในฐานะและภาวะเช�นน้ัน และให7รวมถึง
เหตุใดเหตุหน่ึงหรือหลายเหตุดังต�อไปน้ี 
    14.1.1 การกระทําของรัฐบาล เช�น มีการเปล่ียนแปลงนโยบายด7านพลังงาน 
การเปล่ียนแปลงทางกฎหมาย ซึ่งทําให7คู�สัญญาไม�อาจปฏิบัติตามสัญญาข7อใดข7อหน่ึงได7 
    14.1.2 การกระทําของศัตรูในลักษณะสงคราม ไม�ว�าจะมีการประกาศหรือไม�กต็าม 
การปrดล7อม การลุกฮือ การขบถ การก�อความวุ�นวาย การจารกรรม การก�อวินาศกรรม การนัด
หยุดงาน การปrดงานตามกฎหมายแรงงาน การรอนสิทธิใดๆ แผ�นดินไหว พายุ ไฟไหม7 นํ้าท�วม 
การระเบิด 
   14.2 คู�สัญญาฝ�ายท่ีประสบเหตุสุดวิสัย จะต7องใช7ความอุตสาหะพยายามแก7ไขและ
ทําให7เหตุการณ-กลับคืนสู�สภาพท่ีสามารถปฏิบัติตามสัญญาต�อไปได7โดยเร็ว ในกรณีท่ีคู�สัญญาฝ�าย
หน่ึงฝ�ายใดไม�สามารถปฏิบัติตามสัญญาน้ี อันเน่ืองมาจากเหตุสุดวิสัย ตามข7อ 14.1 จะถือว�า
คู�สัญญาฝ�ายน้ันซึ่งปฏิบัติตามข7อ 14.3 แล7วผิดสัญญาไม�ได7 และคู�สัญญาอีกฝ�ายหน่ึงจะไม�เรียกร7อง
ค�าเสียหายใดๆ ท้ังส้ิน และให7ขยายระยะเวลาท่ีต7องปฏิบัติหน7าท่ีออกไปเท�ากับระยะเวลาท่ีเกิด
เหตุสุดวิสัยขึ้น และระยะเวลาท่ีจําเปEนจะต7องใช7ในการแก7ไขเหตุสุดวิสัย เว7นแต�คู�สัญญาฝ�ายท่ีมีสิทธิ
ได7รับการขยายระยะเวลาไม�ต7องการขยายระยะเวลาต�อไป 
   14.3 คู�สัญญาฝ�ายท่ีอ7างเหตุสุดวิสัย จะต7องแจ7งให7อีกฝ�ายหน่ึงทราบในทันทีท่ีสามารถ
ทําได7ถึงเหตุสุดวิสัย พร7อมด7วยข7อมูลรายละเอียดของเหตุสุดวิสัย และระยะเวลาท่ีจําเปEนจะต7อง
ใช7ในการแก7ไขความเสียหายอันเน่ืองมาจากเหตุสุดวิสัยดังกล�าว 
 

15. กรณีระงับข+อพิพาท 
  ในกรณีท่ีมีข7อพิพาท ข7อขัดแย7ง ซึ่งเกิดขึ้นเก่ียวกับสัญญาน้ี หรือเก่ียวกับการปฏิบัติ
ตามสัญญาน้ี ให7คู�สัญญาท้ังสองฝ�ายประชุมร�วมกันภายในกําหนดระยะเวลา ........... วันนับตั้งแต�
วันเกิดปvญหาข7อพิพาท  ข7อขัดแย7ง หรือข7อเรียกร7องดังกล�าว  เพ่ือหาทางแก7ไขปvญหาน้ันให7เสร็จ
เรียบร7อยโดยเร็ว 
  ในกรณีท่ี คู�สัญญาไม�สามารถตกลงแก7ไขปvญหาดังกล�าวได7ภายในกําหนดระยะเวลา
ดังกล�าวในวรรคแรก ให7คู�สัญญาดําเนินการดังน้ี 
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15.1 คู�สัญญา ท่ีประสบปvญหาจากการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายไฟฟ�าหรือมีความ
ประสงค-จะย่ืนคําร7องหรืออุทธรณ-ใดๆ เก่ียวกับการปฏิบัติตามสัญญาฯ ให7ย่ืนต�อ กกพ. เพ่ือ
พิจารณาช้ีขาด  

15.2 คําช้ีขาดของ กกพ. ให7ถือเปEนเด็ดขาดและถึงท่ีสุดผูกพันคู�สัญญา หาก กกพ. ไม�
สามารถวินิจฉัยหาข7อยุติได7 ให7ศาลไทยเปEนผู7วินิจฉัยช้ีขาด  
 

16. ความเสียหายต�อเน่ือง 
  คู�สัญญาไม�มีสิทธิเรียกร7องค�าเสียหายต�อเน่ือง หรือค�าเสียหายอันมิใช�ค�าเสียหายโดยตรง 
ท่ีเกิดแก�คู�สัญญาเน่ืองจากการปฏิบัติผิดสัญญา 
 

17. การยกให+พ+นผิด 
  การท่ีคู�สัญญาฝ�ายหน่ึงฝ�ายใดไม�เอาผิดแก�อีกฝ�ายหน่ึง ในกรณีละเมิดสัญญาข7อใด 
ข7อหน่ึงไปแล7ว จะไม�ถือว�าเปEนการยกให7พ7นผิดต�อการละเมิดสัญญาท่ีอาจเกิดขึ้นในภายหน7า 
 

18. การรับส�งเอกสาร 
  การแจ7งเร่ืองหรือการติดต�อส่ือสารใดๆ ท่ีเปEนหนังสือโดยผ�านทางบริการของการส่ือสาร 
แห�งประเทศไทย หรือโดยเจ7าหน7าท่ีของแต�ละฝ�าย จะถือเอาวันท่ีประทับรับเร่ืองของผู7รับเปEนเกณฑ- 
ในกรณีติดต�อส่ือสารโดยโทรสาร จะถือเอาวันท่ีท่ีปรากฏในใบรับของฝ�ายท่ีติดต�อส่ือสารโดยโทรสาร 
หรือวันท่ีท่ีได7รับการยืนยันทางโทรสารว�าการติดต�อส่ือสารโดยโทรสารน้ันได7ส�งเรียบร7อยแล7ว และ
ฝ�ายท่ีติดต�อส่ือสารโดยโทรสารจัดส�งต7นฉบับเอกสาร หรือสําเนาเอกสารท่ีรับรองความถูกต7องแล7ว
อีกชุดหน่ึง โดยทางบริการของการส่ือสารแห�งประเทศไทยหรือเจ7าหน7าท่ี เพ่ือเปEนการยืนยัน 
ตามท่ีอยู�ดังน้ี 
 
  สถานท่ีอยู�ของบริษัทฯ : .............. 
 
 
 
 
  สถานท่ีอยู�ของ กฟผ. : การไฟฟ�าฝ�ายผลิตแห�งประเทศไทย 
      สํานักงานเลขท่ี 53 หมู� 2 
      ถนนจรัญสนิทวงศ- ตําบลบางกรวย 
      อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 
      โทรศัพท- : 0 2436 2800 
      โทรสาร  : 0 2436 2892 
  หากคู�สัญญาฝ�ายหน่ึงฝ�ายใดจะเปล่ียนแปลงสถานท่ีอยู� หรือหมายเลขโทรศัพท- หรือ
หมายเลขโทรสาร ให7แจ7งเปEนหนังสือให7อีกฝ�ายหน่ึงทราบล�วงหน7าไม�น7อยกว�า …………… วันทําการ 
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19. การแลกเปลี่ยนรายงาน 
  คู�สัญญาจะร�วมมือในการแลกเปล่ียนรายงานต�างๆ อันอาจจะเปEนประโยชน- 
แก�การปฏิบัติงานของแต�ละฝ�าย รวมท้ังรายงานอันจําเปEนในการคํานวณค�าไฟฟ�าท่ีต7องใช7 
เพ่ือประโยชน-แห�งสัญญา 
 

20. การติดตั้งเคร่ืองมือ อุปกรณ? และกรรมสิทธิ์ของอุปกรณ? 
  หากมีอุปกรณ-หรือเคร่ืองมือใด ๆ ซึ่งเปEนของคู�สัญญาฝ�ายหน่ึงฝ�ายใดท่ีติดตั้งขึ้นหรือจะ
ติดตั้งขึ้นตามนัยแห�งสัญญาในสถานท่ีของคู�สัญญาอีกฝ�ายหน่ึง ให7ถือว�าได7รับอนุมัติแล7วจากคู�สัญญา
อีกฝ�ายหน่ึงน้ัน  ในอันท่ีจะเข7าออกในสถานท่ีดังกล�าวเพ่ือติดตั้ง ทดสอบ บํารุงรักษา ตรวจ เปล่ียน 
ซ�อมแซมอุปกรณ- หรือ เคร่ืองมือน้ัน ในระหว�างสัญญายังมีผลใช7บังคับอยู� หรือร้ือถอนเม่ือสัญญา
ส้ินสุดลง โดยคู�สัญญาแต�ละฝ�ายจะต7องทําเคร่ืองหมายติดท่ีอุปกรณ-เคร่ืองมือของตน  ซึ่งนําเอาไป
ใช7หรือติดตั้งในสถานท่ีของอีกฝ�ายหน่ึงเพ่ือแสดงกรรมสิทธ์ิของตนในเคร่ืองมือและอุปกรณ-ดังกล�าว 
และ คู�สัญญาแต�ละฝ�ายมีสิทธิท่ีจะอ�านมาตรวัดต�าง ๆ ซึ่งติดตั้งอยู�ในสถานท่ีของอีกฝ�ายหน่ึง 
ตามเวลาอันสมควร   
 

21. เอกสารอันเปBนส�วนหน่ึงของสัญญา 
  เอกสารแนบท7ายสัญญาดังต�อไปน้ีให7ถือเปEนส�วนหน่ึงของสัญญาน้ี 

21.1 เอกสารแนบท7ายสัญญาหมายเลข.......... 
21.2  
21.3  
21.4  ….  

 
 
 
ข7อความใดในเอกสารแนบท7ายสัญญาท่ีขัดแย7งกับข7อความในสัญญาน้ี ให7ใช7ข7อความ 

ในสัญญาน้ีใช7บังคับ และในกรณีท่ีเอกสารแนบท7ายสัญญาขดัแย7งกันเอง  บริษทัฯ จะต7องปฏิบัตติาม
คําวินิจฉัยของ กฟผ. 

 
 
 
 
สัญญาน้ีได7ทําขึ้นเปEน 2 (สอง) ฉบับ มีข7อความถูกต7องตรงกันทุกประการ คู�สัญญาได7

อ�าน และเข7าใจข7อความในสัญญาน้ีดีโดยละเอียดตลอดแล7ว จึงลงลายมือช่ือพร7อมประทับตรา 
(ถ7ามี) ไว7เปEนสําคัญต�อหน7าพยานและคู�สัญญาต�างยึดถือสัญญาฝ�ายละ 1 (หน่ึง) ฉบับเก็บไว7เปEน
หลักฐาน 
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การไฟฟาฝ�ายผลิตแห�งประเทศไทย      บริษัท ........................... 
 
 
 
 

ลงช่ือ ………………………………………… ลงช่ือ ………………………………………… 
      (นาย.................................)       (.................................................) 

  ผู7ว�าการการไฟฟ�าฝ�ายผลิตแห�งประเทศไทย    กรรมการ 
 

 
 
 

ลงช่ือ…………………………………………พยาน ลงช่ือ……………………………………พยาน 
(นาย..............................)      (..................................................) 

  รองผู7ว�าการระบบส�ง              ........................................ 
 


