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สัญญาซ้ือขายไฟฟ้า เลขที ่……………………. 

ระหว่าง 

บริษัท  …………………………..จํากดั  กบั  การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 

 

 สัญญาซ้ือขายไฟฟ้าน้ีทาํท่ีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี .......................………......     

ระหวา่งบริษทั…………………….................................. โดย…………………………………………….... 

ตาํแหน่ง……………………………………..สํานกังานเลขท่ี....…………………………………………… 

...............................................................................................................................................  ซ่ึงต่อไป          

ใ น สั ญ ญ า น้ี เรี ย ก ว่ า  "บ ริ ษั ท ฯ "  ฝ่ า ย ห น่ึ ง  กั บ  ก า ร ไ ฟ ฟ้ า ฝ่ า ย ผ ลิ ต แ ห่ ง ป ร ะ เท ศ ไ ท ย   โ ด ย

......................................................... ตาํแหน่ง ผูว้า่การการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สํานกังาน  เลขท่ี 

53 หมู่ 2  ถนนจรัญสนิทวงศ์  ตาํบลบางกรวย อาํเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี 11130  ซ่ึงต่อไปในสัญญาน้ี 

เรียกวา่ "กฟผ."  อีกฝ่ายหน่ึง ทั้งสองฝ่ายตกลงซ้ือขายไฟฟ้า  โดยมีเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 

 

1.  อายุของสัญญา 

 สัญญาฉบบัน้ีมีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ีทั้งสองฝ่ายลงนามในสัญญา และให้มีอายสุัญญานบัตั้งแต่ 

วนัเร่ิมตน้ซ้ือขายไฟฟ้าตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 4.5 เป็นระยะเวลา  ……  ปี 

 

2.  การแก้ไขสัญญาและการแก้ไขสัญญาเน่ืองจากการเปลีย่นแปลงทางกฎหมาย 

2.1 ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงใดๆ ท่ีไม่ใช่การเปล่ียนแปลงทางกฎหมาย อนัมีผลทาํให้คู่สัญญา

ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดจะได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงอนัสืบเน่ืองมาจากการท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามข้อกาํหนด 

แห่งสัญญาน้ีต่อไป คู่สัญญาฝ่ายท่ีจะได้รับความเสียหายมีสิทธิทาํหนังสือแจง้อีกฝ่ายหน่ึงให้มีการตกลง 

เง่ือนไขขอ้สัญญากนัใหม่ และคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะตอ้งประชุมกนัภายใน 30 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีคู่สัญญา 

อีกฝ่ายหน่ึงไดรั้บแจง้หนงัสือเช่นว่านั้น เมื่อคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้แกไ้ขสัญญาน้ีแลว้ก็ให้แกไ้ข 

โดยทาํเป็นสัญญาแกไ้ขเพิ่มเติมต่อทา้ยสัญญาให้เสร็จเรียบร้อยโดยเร็ว และในระหว่างการเจรจาตกลงให้

สัญญาฉบบัน้ีมีผลใช้บงัคบัอยู่ แต่ทั้งน้ีตอ้งไม่ขดักบัระเบียบการรับซ้ือไฟฟ้าจากผูผ้ลิตรายเล็ก ฉบบั พ.ศ. 

2548 (ซ่ึงต่อไปในสัญญาน้ีเรียกวา่ “ระเบียบการรับซ้ือไฟฟ้าจากผูผ้ลิตรายเล็ก”) หากคู่สัญญาไม่สามารถตก

ลงแกไ้ขสัญญาได ้ใหส้ัญญาฉบบัน้ีมีผลใชบ้งัคบัต่อไป การท่ีไม่สามารถตกลงแกไ้ขสัญญากนัไดน้ี้ ไม่ให้ถือ

เป็นขอ้พิพาทตามสัญญาท่ีคู่สัญญาฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดจะสามารถนาํเร่ืองสู่อนุญาโตตุลาการ 

2.2 ในกรณีมีการเปล่ียนแปลงทางกฎหมาย ทําให้บริษัทฯ ต้องแก้ไขปรับปรุงโรงไฟฟ้า            

ในประการสําคญั หรือทาํให้บริษทัฯ ตอ้งแก้ไขปรับปรุงอย่างอ่ืนซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการผลิตไฟฟ้าหรือการ

บาํรุงรักษาโรงไฟฟ้าของบริษทัฯ ซ่ึงมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อค่าใช้จ่ายหรือรายไดข้องบริษทัฯ (รวมถึง     

ท่ีเก่ียวกบัภาษีด้วย) ให้บริษทัฯ เสนอรายละเอียดค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัการแก้ไขปรับปรุงนั้น ตามแต่ท่ี กฟผ.        

“ร่าง” 
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จะร้องขอตามสมควร แล้วให้ กฟผ. รวบรวมผลกระทบของบริษทัต่างๆ นาํเสนอสํานักงานนโยบายและ  

แผนพลงังานพิจารณา 

 

ในสัญญาน้ี คาํวา่ “การเปล่ียนแปลงทางกฎหมาย” หมายความถึงเหตุการณ์อยา่งหน่ึงอยา่งใดต่อไปน้ี  

ซ่ึงเกิดข้ึนหลงัจากวนัท่ีลงนามในสัญญาน้ี ซ่ึงเป็นผลจากการกระทาํของหน่วยงานรัฐบาล คือ (1) การ

เปล่ียนแปลงหรือการแกไ้ขกฎหมายท่ีมีอยูแ่ลว้ (2) การออกกฎหมายใหม่ (3) การเปล่ียนแปลงลกัษณะการ

บงัคบัใช ้ หรือการตีความกฎหมาย (รวมถึงการตีความมาตรฐานเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มต่างๆ ดว้ย) คาํวา่ 

“กฎหมาย” หมายความถึง การออกขอ้บงัคบัต่างๆ โดยหน่วยงานรัฐบาลไม่วา่จะเป็นในรูปของ 

พระราชบญัญติั พระราชกาํหนด พระราชกฤษฎีกา ประมวลกฎหมาย เทศบญัญติั ขอ้กาํหนดส่วนทอ้งถ่ิน 

และสนธิสัญญาต่างๆ หรือในรูปอ่ืน ซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยกนั รวมถึงกฎหมายรองต่างๆ เช่น กฎกระทรวง 

ประกาศกระทรวง และกฎ ประกาศ ระเบียบ คาํสั่ง ขอ้กาํหนดของส่วนราชการต่างๆ และรวมถึง SPP Grid 

Code ตามเอกสารแนบทา้ยสญัญาหมายเลข 1 และใหถื้อเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาน้ี ส่วนคาํวา่ “หน่วยงาน

รัฐบาล” หมายความถึง รัฐบาลไทย กระทรวง ทบวง กรม หน่วยงานท่ีมีกฎหมายจดัตั้งข้ึนโดยเฉพาะ (แต่ไม่

รวมถึง กฟผ. หรือผูสื้บสิทธิในสัญญาน้ีจาก กฟผ.) และองคก์รต่างๆ ซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารควบคุมโดยตรงหรือ

โดยออ้ม ของหน่วยงานต่างๆ ท่ีกล่าวมาแลว้ หรือหน่วยงานอ่ืนในทาํนองเดียวกนั 

 

3.  เหตุผดิสัญญา 

 การเกิดของเหตุการณ์ใดๆ ดงัต่อไปน้ีถือวา่เป็นเหตุผดิสัญญา (Event of Default) 

 3.1 กรณีผดินดัชาํระเงิน หากคู่สัญญาฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดไม่ชาํระเงิน (สาํหรับจาํนวนเงินท่ีไม่มี 

ขอ้โตแ้ยง้) ภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด 

 3.2 บริษทัฯ  ไม่สามารถจาํหน่ายไฟฟ้าใหแ้ก่ กฟผ. เวน้แต่เป็นกรณีท่ีบริษทัฯ มีขอ้อา้งตามสัญญา

เก่ียวกบัการจ่ายไฟฟ้าหรือเป็นเพราะความผิดของ กฟผ. เป็นเวลามากกวา่ 15 วนัติดต่อกนั 

 3.3 บริษทัฯ   ไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีสาํคญัได ้

 3.4 บริษทัฯ ไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขสาํคญัท่ีเก่ียวกบัมาตรฐานคุณภาพไฟฟ้าตามท่ีกาํหนด

ใน SPP Grid Code ตามเอกสารแนบทา้ยสญัญาหมายเลข 1 ขอ้ 3.5.2 

 

 ในกรณีท่ีมีการผิดสัญญาดงักล่าวขา้งตน้ ใหอี้กฝ่ายหน่ึงทาํเป็นหนงัสือแจง้ใหฝ่้ายนั้นดาํเนินการ 

แกไ้ข หากเป็นกรณีผดิสัญญาตามขอ้ 3.2 ขอ้ 3.3 และขอ้ 3.4 คู่สัญญาฝ่ายนั้นไม่แกไ้ขใหแ้ลว้เสร็จภายใน

ระยะเวลา 90 วนั หากเป็นกรณีผดินดัชาํระเงินตามขอ้ 3.1 คู่สัญญาฝ่ายนั้นไม่แกไ้ขใหแ้ลว้เสร็จภายใน

ระยะเวลา 15 วนั หลงัจากไดรั้บหนงัสือแจง้ดงักล่าวแลว้ ใหอี้กฝ่ายมีสิทธิบอกเลิกสัญญาน้ีได ้

 แต่ถา้บริษทัฯ เป็นฝ่ายท่ีไม่ปฏิบติัตามสัญญาท่ีไม่เก่ียวกบัการชาํระเงินตามสัญญาน้ี กฟผ. จะขยาย

ระยะเวลา 90 วนันั้นออกไปตามควรแก่กรณี ถา้บริษทัฯ แสดงใหเ้ห็นวา่กาํลงัแกไ้ขการท่ีไม่ปฏิบติัตาม
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สัญญานั้นอยูอ่ยา่งจริงจงั หากบริษทัฯ ไม่ดาํเนินการแกไ้ขภายในระยะเวลาท่ีขยายออกไปนั้น กฟผ. มีสิทธิ

บอกเลิกสัญญาได ้

 3.5 กรณีไม่มีการเร่ิมตน้ซ้ือขายไฟฟ้าภายในระยะเวลา 12  เดือน ตามขอ้ 4.6 ใหถื้อวา่สัญญาน้ีส้ินสุดลง 

 

4.  การดําเนินการก่อนการซ้ือขายไฟฟ้า 

 4.1 บริษทัฯ ต้องได้รับอนุญาตหรือมีหนังสือรับรองการอนุญาตให้ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจาก

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ใบอนุญาตทางส่ิงแวดลอ้มและใบอนุญาตอ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมายกาํหนด โดยนาํมาแสดง

กบั กฟผ. ล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 10 วนัทาํการ ก่อนวนักาํหนดเร่ิมตน้ซ้ือขายไฟฟ้าตามท่ีระบุไวใ้นเง่ือนไขสัญญา

ขอ้ 4.5 

 4.2 บริษทัฯ ตอ้งจดัส่งแผนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าให ้กฟผ. ก่อนเร่ิมการก่อสร้าง และหลงัจากนั้น

ใหร้ายงานผลความกา้วหนา้ของการก่อสร้างให ้กฟผ. ทราบทุกๆ 6 เดือน 

 4.3 บริษทัฯ ตอ้งจดัส่งขั้นตอนการทดสอบเดินเคร่ือง วนัท่ีคาดวา่จะเร่ิมตน้ขนานเคร่ืองของ 

โรงไฟฟ้ากบัระบบของการไฟฟ้า โดยทาํเป็นหนงัสือแจง้ให ้กฟผ. ทราบล่วงหนา้ก่อนวนัเร่ิมตน้ขนานเคร่ือง

ของโรงไฟฟ้าอยา่งนอ้ย 60 วนั เพื่อท่ี กฟผ. จะไดต้รวจสอบความเรียบร้อยของระบบป้องกนัไฟฟ้าและร่วม

ปฏิบติัการในการขนานเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าเขา้กบัระบบไฟฟ้า โดยบริษทัฯ ตอ้งยนืยนัแผนให ้ กฟผ. ทราบ

ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั ก่อนวนัเร่ิมตน้ขนานเคร่ืองของโรงไฟฟ้ากบัระบบของการไฟฟ้า 

 4.4 บริษทัฯ และการไฟฟ้าจะร่วมกนักาํหนดขอ้ปฏิบติัการจ่ายไฟฟ้า วธีิการติดต่อส่ือสาร

ประจาํวนั การดบัไฟฟ้า การรายงานขอ้มูลประจาํวนั การสั่งการ การลงบนัทึกขอ้มูลทางไฟฟ้าตลอดถึง

รายช่ือเจา้หนา้ท่ีท่ีจะติดต่อประสานงานของทั้งสองฝ่าย 

 4.5 กฟผ. จะกาํหนดวนัเร่ิมตน้ซ้ือขายไฟฟ้า ตามความเหมาะสมทางดา้นเทคนิค ทั้งน้ี วนัเร่ิมตน้

ซ้ือขายไฟฟ้าดงักล่าวจะอยูภ่ายในระยะเวลา 15 วนั หลงัจากวนัท่ี กฟผ. ไดรั้บทราบผลการทดสอบเดินเคร่ือง

และระบบป้องกนัไฟฟ้าเรียบร้อยแลว้ โดย กฟผ. จะแจง้ใหบ้ริษทัฯ ทราบถึงวนัเร่ิมตน้ซ้ือขายไฟฟ้าภายใน 7 

วนั หลงัจากวนัท่ี กฟผ. ไดรั้บทราบผลการทดสอบดงักล่าวแลว้ หากบริษทัฯ ไม่ไดรั้บแจง้ภายในกาํหนด ให้

ถือวา่ วนัเร่ิมตน้ซ้ือขายไฟฟ้าคือวนัท่ี 15 หลงัจากวนัท่ี กฟผ. ไ23ดรั้บทราบผลการทดสอบเดินเคร่ืองและระบบ

23ป้องกนัไฟฟ้าแลว้ โดยในช่วงการทดสอบ (Test) กฟผ. จะจ่ายค่าพลงังานไฟฟ้าใหบ้ริษทัฯ เม่ือบริษทัฯได้

เดินเคร่ืองโรงไฟฟ้าในลกัษณะ Trial Run ในอตัราค่าไฟฟ้าประเภท Non-Firm ตามระเบียบการรับซ้ือไฟฟ้า

จากผูผ้ลิตรายเล็ก ทั้งน้ีบริษทัฯ จะตอ้งกาํหนดวนัเร่ิมตน้ซ้ือขายไฟฟ้าใหอ้ยูใ่นช่วงเวลาก่อน 15 วนั หรือหลงั 

15 วนัท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาขอ้ 6.1 ยกเวน้ในกรณีท่ีบริษทัฯ ตอ้งการขายไฟฟ้าให ้ กฟผ. ก่อนวนัท่ีกาํหนด

ตามขอ้ 6.1 มากกวา่ 15 วนั บริษทัฯ สามารถเสนอได ้ แต่ทั้งน้ีวนัเร่ิมตน้ซ้ือขายไฟฟ้าจะข้ึนอยูก่บัการ

พิจารณาของ กฟผ. ตามความพร้อมของระบบท่ีเก่ียวขอ้ง 

 4.6 ถา้บริษทัฯ ไม่สามารถเร่ิมตน้ซ้ือขายไฟฟ้าไดต้ามวนักาํหนดเร่ิมตน้ซ้ือขายไฟฟ้าท่ีระบุไวใ้น

ขอ้ 6.1 เวน้แต่เป็นเพราะความผดิของการไฟฟ้า ให ้ กฟผ. มีสิทธิคิดค่าปรับจากการล่าชา้นั้นไดใ้นอตัราร้อย
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ละศูนยจุ์ดสามสาม (0.33%) ต่อวนั ของวงเงินหลกัคํ้าประกนัการปฏิบติัตามสัญญาได ้ หลงัจากครบ 60 วนั

นบัจากวนัเร่ิมตน้ซ้ือขายไฟฟ้าท่ีกาํหนดในขอ้ 6.1 เม่ือมีการเร่ิมตน้ซ้ือขายไฟฟ้าแลว้ให ้ กฟผ. คืนหลกัคํ้า

ประกนัจาํนวนท่ีเหลือใหแ้ก่บริษทัฯ และถา้ไม่มีการเร่ิมตน้ซ้ือขายไฟฟ้าภายในระยะเวลา 12 เดือนแลว้ ให้

ถือวา่สัญญาน้ีส้ินสุดลง 

 4.7 ถา้ กฟผ. ไม่รับซ้ือไฟฟ้าจากบริษทัฯ ภายในกาํหนดระยะเวลาตามขอ้ 4.5 กฟผ. จะเร่ิมชาํระ

ค่าพลงัไฟฟ้าใหบ้ริษทัฯ โดยคาํนวณจากปริมาณพลงัไฟฟ้าตามสัญญาและตามอตัราท่ีกาํหนดไวใ้น

เอกสารแนบทา้ยสัญญาหมายเลข 2 และใหถื้อเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาน้ี นบัแต่วนัท่ีกาํหนดในสัญญาขอ้ 4.5 

จนกวา่การซ้ือขายไฟฟ้าจริงจะเกิดข้ึน  และจะปฏิบติัตามขอ้กาํหนดต่างๆ แห่งสัญญาน้ีเก่ียวกบัการชาํระ

เงินใหค้รบถว้นดว้ย แมจ้ะเกิดจากเหตุสุดวสิัยท่ีมีผลกระทบต่อ กฟผ. ก็ตาม 

เม่ือการซ้ือขายไฟฟ้าเกิดข้ึนแลว้  หากพลงัไฟฟ้าคิดเงินในเดือนแรกตํ่ากวา่ปริมาณพลงัไฟฟ้าตาม

สัญญา ใหบ้ริษทัฯ คืนเงินค่าพลงัไฟฟ้าส่วนเกินท่ีบริษทัฯ ไดรั้บไปแลว้ให้ กฟผ. พร้อมดอกเบ้ีย โดยคิด

ตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯ ไดรั้บเงินค่าพลงัไฟฟ้าส่วนท่ีตอ้งจ่ายคืนในอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํประเภท 12 เดือน

ของธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) ท่ีประกาศ ณ วนัท่ี 1 ของเดือนท่ีเรียกเก็บเงินดงักล่าว และ กฟผ. มี

สิทธิขยายระยะเวลาออกไปเท่ากบัระยะเวลาท่ี กฟผ. ไดช้าํระเงินค่าพลงัไฟฟ้าใหบ้ริษทัฯ แลว้  รวมทั้งกรณีท่ี 

กฟผ. ใชสิ้ทธิในการขยายระยะเวลาตามขอ้ 20.4 ช่วงเวลาท่ีไดรั้บการขยาย กฟผ. จะชาํระค่าไฟฟ้าเฉพาะ

ส่วนของค่าพลงังานไฟฟ้า สาํหรับการซ้ือไฟฟ้าในช่วงเวลาดงักล่าว 

 

5.  การเช่ือมโยงระบบไฟฟ้า 

 5.1 บริษทัฯ ตอ้งรับผิดชอบในการออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง บาํรุงรักษา และครอบครองอุปกรณ์

สาํหรับเช่ือมโยงระบบไฟฟ้าดา้นบริษทัฯ 

 5.2  บริษทัฯ ตอ้งติดตั้งอุปกรณ์ส่งขอ้มูลในบริเวณทรัพยสิ์นของบริษทัฯ และบาํรุงรักษาอุปกรณ์

ให้สามารถใช้งานไดต้ลอดเวลาและเป็นไปตามมาตรฐานท่ีกาํหนดในเอกสารแนบทา้ยสัญญาหมายเลข 3 

และใหถื้อเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาน้ี 

 5.3 การไฟฟ้ามีสิทธิให้บริษทัฯ เพิ่มเติมอุปกรณ์ระบบป้องกนัไฟฟ้าสาํหรับการเช่ือมโยงจาก

จุดเช่ือมโยงระบบไฟฟ้าถึงโรงไฟฟ้าของบริษทัฯ เพื่อใหส้อดคลอ้งทางดา้นเทคนิคของการไฟฟ้า โดยบริษทัฯ 

จะรับภาระค่าใชจ่้ายทั้งหมด 

 5.4 บริษทัฯ ตอ้งรับภาระค่าใชจ่้ายในการต่อเช่ือมระบบไฟฟ้าจากจุดเช่ือมโยงระบบไฟฟ้าถึง 

โรงไฟฟ้าของบริษทัฯ ซ่ึงไดแ้ก่ ค่าระบบส่งไฟฟ้า ค่ามาตรวดัไฟฟ้า ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัระบบป้องกนัไฟฟ้า 

และค่าใชจ่้ายท่ีเพิ่มข้ึนทั้งหมดจากการดาํเนินการรับซ้ือไฟฟ้าจากบริษทัฯ โดยบริษทัฯ ตอ้งชาํระค่าใชจ่้ายให้

การไฟฟ้าในส่วนท่ีการไฟฟ้าดาํเนินการ ใหเ้สร็จส้ินก่อนท่ีจะเร่ิมขายไฟฟ้า 

 5.5 คู่สัญญาแต่ละฝ่ายตอ้งแจง้ให้อีกฝ่ายหน่ึงทราบล่วงหนา้ก่อนมีการเปล่ียนแปลงใดๆ ในระบบ

ไฟฟ้าของตนอนัจะมีผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าของคู่สัญญา 
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6.  การซ้ือขายไฟฟ้า 

 6.1 บริษทัฯ สัญญาวา่จะขายไฟฟ้าให ้กฟผ. ภายในวนัท่ี  ………………….. 

 6.2 กฟผ. ตกลงซ้ือและบริษทัฯ ตกลงขาย (1) พลงัไฟฟ้าในปริมาณ  ……….  เมกะวตัต ์ ซ่ึง

ต่อไปน้ีเรียกวา่ พลงัไฟฟ้าตามสัญญา ท่ีระดบัแรงดนัไฟฟ้า  ….  กิโลโวลท ์ โดยมีคุณภาพตามท่ีกาํหนดใน 

SPP Grid Code ตามเอกสารแนบทา้ยสัญญาหมายเลข 1 ณ จุดรับซ้ือไฟฟ้าท่ี  จุดติดตั้งมาตรวดัไฟฟ้าท่ีบริษทั

ฯ จาํหน่ายไฟฟ้าใหก้บั กฟผ. ซ่ึงตั้งอยูท่ี่โรงงาน .....………………………………………………… (2) 

พลงังานไฟฟ้าตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 6.3 ขอ้ 8.4 และตามขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการซ้ือขายไฟฟ้าท่ีกาํหนดไวใ้น

เอกสารแนบทา้ยสัญญาหมายเลข 4 และใหถื้อเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาน้ี 

 6.3 ตั้งแต่ปีท่ีสองจนถึงปีก่อนปีสุดทา้ยของสัญญา กฟผ. จะรับซ้ือพลงังานไฟฟ้าจากบริษทัฯ ใน

ปริมาณไม่ตํ่ากวา่ร้อยละแปดสิบ (80%) ของปริมาณพลงัไฟฟ้าตามสัญญาท่ีคูณกบัจาํนวนชัว่โมงในรอบปี 

(24 ชัว่โมง x จาํนวนวนัในปีนั้นๆ) แลว้หกัดว้ยปริมาณพลงังานไฟฟ้าท่ีบริษทัฯ ไม่สามารถจ่ายให ้กฟผ. ได้

ตามท่ี กฟผ. สั่งการตามปริมาณและระยะเวลาท่ีกาํหนด และ/หรือ บริษทัฯ หยดุการผลิตและจาํหน่ายให ้

กฟผ. และ/หรือ บริษทัฯ เป็นผูข้อลดการจาํหน่ายให้ กฟผ. และ/หรือ กฟผ. ไม่สามารถรับซ้ือไฟฟ้าได ้

เน่ืองจากเหตุสุดวสิัย หากรับซ้ือไฟฟ้าไม่ครบในปีใด กฟผ. จะชาํระค่าพลงังานไฟฟ้าส่วนท่ีขาดตามอตัราค่า

พลงังานไฟฟ้าเฉล่ียสาํหรับปีนั้น และ กฟผ. มีสิทธิขอใหบ้ริษทัฯ จ่ายไฟฟ้านั้นให้ภายในปีหน่ึงปีใดของ

ระยะเวลาสองปีถดัไป และจะตอ้งเป็นปีท่ี กฟผ. ซ้ือไฟฟ้าครบตามปริมาณขั้นตํ่าตามท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาน้ี

แลว้ โดยระยะเวลาท่ี กฟผ. ขอใหบ้ริษทัฯ ผลิตไฟฟ้าเพิ่มเติมจะตอ้งไม่เป็นเวลาท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 9 แต่

ขอ้กาํหนดขอ้น้ีมิใหมี้ผลต่อหนา้ท่ีของ กฟผ. ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการร้องขอใหบ้ริษทัฯ จ่ายไฟฟ้าและการชาํระ

ค่าพลงัไฟฟ้า ตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 8.6 และขอ้ 18 โดย กฟผ. มีสิทธิขอเรียกคืนพลงังานไฟฟ้าดงักล่าว

ภายในระยะเวลา 24 เดือน ในกรณีท่ีค่าพลงังานไฟฟ้าเฉล่ียในรอบปีท่ี กฟผ. ขอเรียกคืนพลงังานไฟฟ้า

ดงักล่าวมีค่าสูงหรือตํ่ากวา่ค่าพลงังานไฟฟ้าเฉล่ียในปีท่ี กฟผ. ไดช้าํระเงินค่าพลงังานไฟฟ้าส่วนท่ีขาด   

กฟผ. จะจ่ายหรือเรียกคืนค่าชดเชย และ กฟผ. มีสิทธิขอเรียกคืนจาํนวนเงินท่ีไดช้าํระใหแ้ก่บริษทัฯ ไปแลว้ 

สาํหรับปริมาณพลงังานไฟฟ้าส่วนท่ีเรียกคืนแลว้ยงัไม่ไดรั้บ เม่ือครบกาํหนด 24 เดือนดงักล่าวแลว้ 

 6.4 อตัราค่าไฟฟ้าท่ีใชใ้นการซ้ือขายไฟฟ้า ใหเ้ป็นไปตามท่ีกาํหนดไวใ้นเอกสารแนบทา้ยสัญญา

หมายเลข 2 

 6.5 การไฟฟ้าตกลงจะขายไฟฟ้าสาํรองใหบ้ริษทัฯ  ตามท่ีบริษทัฯ ร้องขอ ตามประกาศไฟฟ้า

สาํรอง และให้เป็นไปตามสัญญาการซ้ือขายไฟฟ้าสาํรองระหวา่งการไฟฟ้า กบั บริษทัฯ   

 

7.  การปฏบิัติการผลติไฟฟ้าตาม  SPP Grid Code 

 บริษทัฯ ตอ้งปฏิบติัการผลิตไฟฟ้าและบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้าของบริษทัฯ ตามแนวทางปฏิบติัการ

โรงไฟฟ้าท่ีดี ตามท่ีกาํหนดใน SPP Grid Code ตามเอกสารแนบทา้ยสัญญาหมายเลข 1 
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8.  การควบคุมและการปฏิบัติการโรงไฟฟ้า 

 8.1 บริษทัฯ ตอ้งแจง้แผนการบาํรุงรักษาตลอดอายุโรงไฟฟ้า (Maintenance Cycle) และแผนการ

ผลิต บาํรุงรักษาระยะเวลา 3 ปีถดัไปให ้กฟผ. ทราบล่วงหนา้ก่อนวนัเร่ิมตน้ซ้ือขายไฟฟ้าไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 

และ กฟผ. จะแจง้ผลการพิจารณาใหบ้ริษทัฯ ทราบภายใน 15 วนั หลงัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้ ส่วนแผนสาํหรับปี

ถดัๆ ไปใหแ้จง้ กฟผ. ทราบก่อนวนัท่ี 1 ตุลาคม  ของแต่ละปี 

 8.2 กฟผ. จะแจง้ผลการพิจารณาแผนการผลิตและบาํรุงรักษาตามขอ้ 8.1 ใหบ้ริษทัฯ ทราบเพื่อใช้

เป็นแผนการควบคุมการเดินเคร่ืองของโรงไฟฟ้าของบริษทัฯ ก่อนวนัท่ี 15 พฤศจิกายน ของทุกๆ ปี 

 8.3 บริษทัฯ ตอ้งปฎิบติัตามคาํสั่งการของศูนยค์วบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้าของการไฟฟ้าทางด้าน

ปฏิบติัการและเทคนิคเพื่อความมัน่คงของระบบไฟฟ้าอยา่งเคร่งครัด และห้ามดาํเนินการใดๆ กบัอุปกรณ์

เช่ือมโยง โดยไม่แจง้ให้การไฟฟ้าทราบล่วงหน้า ยกเวน้กรณีอาจจะทาํให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตหรือ 

ทรัพยสิ์นของคู่สัญญาฝ่ายหน่ึงฝ่ายใด  ใหด้าํเนินการไดท้นัทีแลว้แจง้ใหก้ารไฟฟ้าทราบโดยด่วน 

 8.4 บริษทัฯ ตอ้งขายไฟฟ้าใหแ้ก่ กฟผ. และ กฟผ. จะตอ้งรับซ้ือไฟฟ้าท่ีบริษทัฯ ขาย โดยมี

จาํนวนชัว่โมงท่ีขายให ้ กฟผ. และท่ี กฟผ. รับซ้ือรวมทั้งปี  (โดยใชปี้ปฏิทิน) ไม่นอ้ยกวา่ 4,672 ชัว่โมง 

ยกเวน้ปีแรกและปีสุดทา้ยของสัญญา 

 8.5 บริษทัฯ ตอ้งจาํหน่ายไฟฟ้าให ้กฟผ. โดยมี Monthly Capacity Factor ไม่ตํ่ากวา่ 0.51 ยกเวน้

ในกรณีท่ีบริษทัฯ ยนิยอมตรวจซ่อมบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้าตามแผนท่ี กฟผ. กาํหนด หรือบริษทัฯ ไดแ้จง้ให ้กฟผ. 

ทราบล่วงหนา้ตามท่ีกาํหนดใน SPP Grid Code ตามเอกสารแนบทา้ยสัญญาหมายเลข 1 ขอ้ 3.1.5 หรือเหตุ

สุดวสิัยตามขอ้ 20 แต่ไม่เกิน 1.0 ยกเวน้ในกรณีท่ี กฟผ. ร้องขอ 

 8.6 ภายใตบ้งัคบัของขอ้ 9 และขอ้ 17.6 บริษทัฯ จะผลิตและ กฟผ. จะซ้ือพลงัไฟฟ้าตามสัญญา

ครบทั้ง 100% ตลอดเวลาหรือมากกวา่ปริมาณพลงัไฟฟ้าตามสัญญาถา้บริษทัฯ ยนิยอมตามท่ี กฟผ. ร้องขอ 

ยกเวน้ในช่วงท่ีระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้ามีความจาํเป็นไม่สามารถรับไฟฟ้าได ้ หรือเหตุสุดวสิัย ซ่ึง กฟผ. 

สามารถใหบ้ริษทัฯ ลดการจ่ายพลงัไฟฟ้าลงตามปริมาณและระยะเวลาท่ี กฟผ. ไดจ้ดัส่งแผนล่วงหนา้ส่งให้

บริษทัฯ เพื่อรักษาความมัน่คงของระบบไฟฟ้าโดยรวม และมีตวัประกอบพลงัไฟฟ้า (Power Factor) อยูใ่น

ระหวา่ง 0.85 แล็กก้ิง (Lagging) และ 0.85 ลีดด้ิง (Leading) 

 8.7 คู่สัญญาตอ้งเก็บบนัทึกขอ้มูลทางไฟฟ้าและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคิดเงินค่าไฟฟ้ารวมทั้ง

ขอ้มูลอ่ืนๆ  ทั้งหมด ซ่ึงอีกฝ่ายหน่ึงตอ้งการเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 5 ปี 

 8.8 คู่สัญญาฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดมีสิทธิท่ีจะขอตรวจสอบบนัทึกและขอ้มูลต่างๆ  ข อ ง อี ก ฝ่ าย ห น่ึ ง ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัสัญญาน้ี ในช่วงระยะเวลาใดๆ ในระหวา่งท่ีมีการเก็บรักษาขอ้มูลดงักล่าว โดยแจง้เป็นหนงัสือ 

ใหอี้กฝ่ายหน่ึงทราบล่วงหนา้ 14 วนั 

 8.9 ในกรณีจาํเป็นเพื่อความมัน่คงของระบบไฟฟ้าและ/หรือความปลอดภยัในการปฏิบติังาน คู่สัญญา

สามารถตดัการเช่ือมโยง (Disconnect) โรงไฟฟ้าของบริษทัฯ จากระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าได ้ โดยแจง้ให ้

คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ยีสิ่บส่ีชัว่โมง ยกเวน้กรณีฉุกเฉิน แต่จะตอ้งแจง้ภายในเวลา
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รวดเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะกระทาํได ้ทั้งน้ีหากเหตุการณ์ดงักล่าวเขา้สู่สภาวะปกติแลว้ คู่สัญญาจะตอ้งพยายามอยา่ง

เตม็ท่ีท่ีจะดาํเนินการเช่ือมโยงระบบไฟฟ้าโดยเร็วท่ีสุด โดยหากบริษทัฯ เป็นฝ่ายตดัการเช่ือมโยง จะตอ้ง

ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดใน SPP Grid Code ตามเอกสารแนบทา้ยสัญญาหมายเลข 1 แต่หากการไฟฟ้าเป็นฝ่าย

ตดัการเช่ือมโยงดงักล่าว และมีผลทาํใหก้ารรับซ้ือพลงังานไฟฟ้าจากบริษทัฯ ตํ่า23กวา่ปริมาณขั้นตํ่าท่ีกาํหนด

สาํหรับปีนั้นตามเง่ือนไขของสัญญาขอ้ 6.3 แลว้ ในกรณีดงักล่าว กฟผ. ยงัคงตอ้งรับซ้ือพลงังานไฟฟ้าเพือ่

ชดเชยและมีสิทธิเรียกพลงังานไฟฟ้าดงักล่าวคืนตามวธีิการท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 6.3 เวน้แต่การท่ีการไฟฟ้า 

ตดัการเช่ือมโยงเป็นเพราะความผดิของบริษทัฯ 

 8.10 กรณีท่ีการไฟฟ้ามีความจาํเป็นตอ้งก่อสร้าง ติดตั้ง บาํรุงรักษา ซ่อมแซม สับเปล่ียน  

เคล่ือนยา้ย ตรวจสอบ หรือทดสอบส่วนใดๆ ของโรงไฟฟ้า หรืออุปกรณ์เช่ือมโยงระบบไฟฟ้าหรือส่วนอ่ืนๆ 

ของระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้า กฟผ. จะแจง้และประสานงานในการเปล่ียนแปลงการรับซ้ือไฟฟ้ากบับริษทัฯ 

ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 48 ชัว่โมง ยกเวน้กรณีฉุกเฉิน การสั่งเปล่ียนแปลงการรับซ้ือไฟฟ้าคร้ังใดๆ จะกระทาํให้

เสร็จส้ินสมบูรณ์ภายในเวลารวดเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะกระทาํได ้ โดยใหส้อดคลอ้งกบัหลกัปฏิบติัการโรงไฟฟ้า 

และหากการเปล่ียนแปลงการรับซ้ือไฟฟ้ามีผลทาํใหก้ารรับซ้ือพลงังานไฟฟ้าจากบริษทัฯ ตํ่ากวา่ปริมาณขั้น

ตํ่าท่ีกาํหนดสาํหรับปีนั้นตามเง่ือนไขของสัญญาขอ้ 6.3 แลว้ ในกรณีดงักล่าว กฟผ. ยงัคงตอ้งรับซ้ือพลงังาน

ไฟฟ้าเพื่อชดเชยและมีสิทธิเรียกพลงังานไฟฟ้าดงักล่าวคืนตามวธีิการท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 6.3 เวน้แต่เม่ือการ

ดาํเนินการตามขอ้น้ีเป็นเพราะความผดิของบริษทัฯ 

 8.11 เพื่อความมัน่คงของระบบไฟฟ้า คู่สัญญาจะต้องตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าตามระยะเวลา 

ท่ีกาํหนด และอาจร้องขอให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง แกไ้ข ปรับปรุงอุปกรณ์การจ่ายไฟฟ้าของคู่สัญญาอีกฝ่าย

หน่ึงนั้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าไดต้ามความจาํเป็น 

 8.12 บริษัทฯ ต้องชําระค่าใช้จ่ายท่ีเหมาะสมในส่วนท่ีการไฟฟ้าดําเนินการแทนบริษัทฯ ในการ

ตรวจสอบอุปกรณ์การจ่ายไฟฟ้าของบริษทัฯ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้า ตามขอ้ 8.11 (เฉพาะใน

กรณีท่ีเป็นการตรวจสอบตามระเบียบของการไฟฟ้าในเวลาท่ีไดต้กลงกบับริษทัฯ หรือการตรวจสอบตามคาํ

ขอของบริษทัฯ) และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอ่ืนในการปฏิบติัการท่ีเหมาะสมท่ีเกิดเพิ่มข้ึนจากปกติของการไฟฟ้า 

ใหก้บัการไฟฟ้าภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีไดรั้บใบเรียกเก็บเงินจากการไฟฟ้า 

8.13 บริษทัฯ ใช…้…......................................... เป็นเช้ือเพลิงหลกั และใช้ ……………...........… 

เป็นเช้ือเพลิงเสริม ทั้งน้ีกาํหนดให้ปริมาณพลงังานความร้อนท่ีไดจ้ากการใช ้ ……………………………… 

เป็นเช้ือเพลิงเสริมในแต่ละรอบปีต้องไม่เกินร้อยละ 25 ของปริมาณพลังงานความร้อนทั้ งหมดท่ีใช้ใน

กระบวนการผลิตในรอบปีนั้นๆ โดยบริษทัฯ ตอ้งแจง้ผลการตรวจวเิคราะห์หาค่าความร้อน (Lower Heating 

Value) ของเช้ือเพลิงหลกัและเช้ือเพลิงเสริม  ปริมาณเช้ือเพลิงหลกัและเช้ือเพลิงเสริมท่ีใช ้ ตลอดจนปริมาณ

พลงังานไฟฟ้าและพลงังานความร้อน (ถา้มี) ท่ีผลิตไดใ้ห ้กฟผ. ทราบเป็นหนงัสือเป็นประจาํทุกเดือน 
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กฟผ. มีสิทธิเขา้ไปตรวจสอบโรงไฟฟ้าดา้นการใชเ้23ช้ื23อเพลิงเสริมในกระบวนการผลิตได้

ตลอดเวลาตามความเหมาะสม  โดยแจง้เป็นหนงัสือใหบ้ริษทัฯ ทราบล่วงหนา้ 3 วนั  และบริษทัฯ ตอ้งอาํนวย

ความสะดวกให้แก่ผูแ้ทน กฟผ. ในการตรวจสอบโรงไฟฟ้า 

8.14 การดาํเนินการตรวจวดัค่าต่างๆ ทั้งท่ีกล่าวและมิไดก้ล่าวไวใ้นสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า ใหคู้่สัญญา

ถือปฏิบติัตามมาตรฐานสากล 

8.15  บริษทัฯ จะตอ้งมีการจ่ายไฟฟ้าแบบอิสระจากกนัในแต่ละสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า ไม่มีการ

เช่ือมต่อกนัดว้ยอุปกรณ์ของโครงการเอง เวน้แต่ กฟผ. อาจพิจารณาให้มีการเช่ือมต่อกนัไดโ้ดยติดตั้ง

อุปกรณ์เพิ่มเติมตามท่ี กฟผ. กาํหนด 

 

9.  การหยุดเพ่ือตรวจ ซ่อม บํารุงรักษาโรงไฟฟ้า 

 9.1 การหยดุเพื่อตรวจ และ/หรือ ซ่อม และ/หรือ บาํรุงรักษาโรงไฟฟ้า  บริษทัฯ ตอ้งแจง้

กาํหนดการหยุดเพื่อทาํการตรวจ และ/หรือ ซ่อม และ/หรือ บาํรุงรักษาโรงไฟฟ้าให ้ กฟผ. ทราบล่วงหนา้ 

ตามท่ีกาํหนดใน SPP Grid Code ตามเอกสารแนบทา้ยสัญญาหมายเลข 1 

 9.2 ในรอบ 12 เดือนของปีปฏิทิน การหยดุเพื่อตรวจ และ/หรือ ซ่อม และ/หรือ บาํรุงรักษา 

โรงไฟฟ้า บริษทัฯ จะตอ้งหยดุรวมกนัไม่เกิน 840 ชัว่โมง (35 วนั) หรือ 1,080 ชัว่โมง (45 วนั) ในกรณีท่ีทาํ

การซ่อมใหญ่ (Major Overhaul) ตามแผนท่ีบริษทัฯ แจง้ในขอ้ 8.1 

 

10.  การรับส่งเอกสาร 

 10.1 การแจง้เร่ืองหรือการติดต่อส่ือสารใดๆ ท่ีเป็นหนงัสือโดยผา่นทางไปรษณียห์รือโดยเจา้หนา้ท่ี

ของแต่ละฝ่าย จะถือเอาวนัท่ีประทบัรับเร่ืองของผูรั้บเป็นเกณฑ์ ในกรณีติดต่อส่ือสารโดยโทรสาร จะถือเอา

วนัท่ีท่ีปรากฏในใบรับของฝ่ายท่ีติดต่อส่ือสารโดยโทรสาร หรือวนัท่ีท่ีได้รับการยืนยนัทางโทรสารว่าการ

ติดต่อส่ือสารโดยโทรสารนั้นได้ส่งเรียบร้อยแล้ว   และฝ่ายท่ีติดต่อส่ือสารโดยโทรสารต้องจดัส่งตน้ฉบบั

เอกสารหรือสาํเนาเอกสารท่ีรับรองความถูกตอ้งแลว้อีกชุดหน่ึง โดยทางไปรษณียห์รือเจา้หนา้ท่ี เพื่อเป็นการ

ยนืยนั ตามท่ีอยูด่งัน้ี 

  สถานท่ีอยูข่องบริษทัฯ :  บริษทั …………………….………….. จาํกดั 

    สาํนกังานเลขท่ี  ……………….……………. 

    ………………………..…………………….. 

    ……………………………………………… 

    โทรศพัท ์ : ………………… 

    โทรสาร : ……….……….. 
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  สถานท่ีอยูข่อง กฟผ. :  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

สาํนกังานเลขท่ี  53   หมู่  2  ถนนจรัญสนิทวงศ ์  

ตาํบลบางกรวย  อาํเภอบางกรวย  จงัหวดันนทบุรี 11130 

โทรศพัท ์ : 0-2436-2800 

โทรสาร   : 0-2436-2890 

10.2 หากคู่สัญญาฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดจะขอเปล่ียนสถานท่ีอยู ่ใหแ้จง้เป็นหนงัสือใหอี้กฝ่ายหน่ึงทราบ 

 

11.  มาตรวดัไฟฟ้า 

 11.1 บริษทัฯ เป็นเจา้ของมาตรวดัไฟฟ้าทั้งชุดหลกัและชุดสํารองรวมทั้งอุปกรณ์ประกอบท่ีใชว้ดั

ปริมาณพลงังานไฟฟ้าท่ีซ้ือขาย ซ่ึงสามารถวดัปริมาณพลงังานไฟฟ้าในแต่ละช่วงเวลาของวนัได ้และให้

มาตรวดัไฟฟ้าทั้งชุดหลกัและชุดสํารองมีความคลาดเคล่ือนตามมาตรฐานสากลไม่เกินร้อยละบวกลบศูนยจุ์ดสอง  

(±0.2%) และให้อุปกรณ์ประกอบท่ีใช้วดัไฟฟ้ามีความคลาดเคล่ือนตามมาตรฐานสากลไม่เกินร้อยละบวก

ลบศูนยจุ์ดสอง (±0.2%) หรือบวกลบศูนยจุ์ดสาม (±0.3%) ตามเอกสารแนบทา้ยสัญญาหมายเลข 5 และให้

ถือเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาน้ี โดยมาตรวดัไฟฟ้าดังกล่าวน้ีจะทาํการทดสอบเปรียบเทียบกับมาตรวดัไฟฟ้า

มาตรฐานประมาณปีละคร้ัง และให้ทาํการทดสอบอุปกรณ์ประกอบท่ีใช้วดัปริมาณพลังงานไฟฟ้าตาม

ระยะเวลาท่ีจะไดต้กลงกนั แต่ไม่เกิน 3 ปี ซ่ึงค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการทดสอบเหล่าน้ี บริษทัฯ จะตอ้งเป็น

ผูรั้บผดิชอบ 

 11.2 มาตรวดัไฟฟ้าท่ีใชว้ดัปริมาณพลงังานไฟฟ้าท่ีซ้ือขายตอ้งปิดผนึก การเปิดผนึกเพื่อตรวจหรือ

ทดสอบหรือปรับแต่งตอ้งดาํเนินการร่วมกนัโดยเจา้หนา้ท่ีของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย แ ล ะ คู่ สั ญ ญ าฝ่ าย ท่ี

ตอ้งการตรวจสอบหรือปรับแต่งตอ้งแจง้ใหคู่้สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงทราบเป็นหนงัสือล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 14 วนั 

 11.3 หากผลการทดสอบตามท่ีระบุในขอ้ 11.1 คลาดเคล่ือนจากมาตรวดัไฟฟ้ามาตรฐานไม่เกินร้อยละ

บวกลบสอง (±2%) จะไม่มีการปรับปรุงเงินค่าไฟฟ้าท่ีชาํระใหแ้ก่บริษทัฯ แต่หากการทดสอบดงักล่าว

ปรากฏผลคลาดเคล่ือนเกินร้อยละบวกลบสอง (±2%) บริษทัฯ และ กฟผ.จะร่วมกนัคาํนวณปริมาณพลงังาน

ไฟฟ้าท่ีถูกตอ้งท่ีบริษทัฯ จาํหน่ายให้ กฟผ. ในช่วงระยะเวลาท่ีมาตรวดัไฟฟ้าทาํงานคลาดเคล่ือน หากไม่ทราบ

ระยะเวลาท่ีมาตรวดัไฟฟ้าทาํงานคลาดเคล่ือน ใหใ้ชร้ะยะเวลาก่ึงหน่ึงของช่วงระยะเวลาระหวา่งการทดสอบ

คร้ังน้ีกบัการทดสอบคร้ังก่อน แต่ทั้งน้ีตอ้งไม่เกิน 6 เดือน และใหน้าํปริมาณพลงังานไฟฟ้าท่ีแกไ้ขใหม่น้ีมา

ใชค้าํนวณค่าไฟฟ้าท่ี กฟผ. จะตอ้งชาํระใหแ้ก่บริษทัฯ ผลต่างระหวา่งค่าไฟฟ้าท่ีคาํนวณไวเ้ดิมกบัท่ีคาํนวณ

ใหม่น้ี ให ้ กฟผ. ชาํระเงินเพิ่มใหบ้ริษทัฯ หรือใหบ้ริษทัฯ ชาํระเงินคืนให ้ กฟผ. แลว้แต่กรณี โดยบวกเขา้

หรือหกัออกในใบเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าในเดือนถดัไป 

 11.4 เม่ือใดก็ตามท่ีพบวา่มาตรวดัไฟฟ้าวดัปริมาณพลงังานไฟฟ้าคลาดเคล่ือนอนัเน่ืองมาจาก

สาเหตุอ่ืนๆ นอกเหนือจากการทดสอบตามขอ้ 11.1 การคาํนวณปริมาณพลงังานไฟฟ้าท่ีซ้ือขายในช่วงท่ี 

การวดัคลาดเคล่ือน การชาํระเงินค่าไฟฟ้าใหแ้ก่กนัใหป้ฏิบติัเช่นเดียวกบัวธีิการในขอ้ 11.3 
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12.  การเช่ือมโยงระบบส่ือสาร 

 12.1 บริษทัฯ ตอ้งจดัการให้มีการเช่ือมโยงระบบส่ือสาร ระหวา่งโรงไฟฟ้าของบริษทัฯ กบั กฟผ. ณ 

จุดเช่ือมโยงระบบส่ือสาร (กฟผ.) และมีจาํนวนวงจรการใชง้านเพียงพอสาํหรับการใชง้านตามขอ้กาํหนด 

เพื่อใหก้ารประสานงาน  การควบคุมและสั่งการการผลิตไฟฟ้า  รวมทั้งการวดัปริมาณพลงังานไฟฟ้า สามารถ

ดาํเนินการไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว เพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าโดยรวม 

 12.2 บริษทัฯ ตอ้งจดัหาอุปกรณ์ส่ือสารตามเอกสารแนบทา้ยสัญญาหมายเลข 6 และใหถื้อเป็นส่วน

หน่ึงของสัญญาน้ี ซ่ึงอุปกรณ์ดงักล่าวตอ้งไดรั้บอนุญาตจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งโดยถูกตอ้งตามกฏหมาย

แลว้ เพื่อติดต่อส่ือสารกบัศูนยค์วบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้าของ กฟผ. 

 12.3 บริษทัฯ ตอ้งรับผิดชอบในการออกแบบ ติดตั้ง ทดสอบ และนาํเขา้ใชง้านตลอดจนการ

บาํรุงรักษาอุปกรณ์ระบบส่ือสารทั้งดา้นบริษทัฯ และดา้นจุดเช่ือมโยงระบบส่ือสาร (กฟผ.) ทั้งน้ี กฟผ. จะ

เป็นผูก้าํหนดจุดเช่ือมโยงท่ีเหมาะสมทางดา้นเทคนิคให ้

 12.4 บริษทัฯ ตอ้งรับภาระค่าใชจ่้ายในการต่อเช่ือมระบบส่ือสารจากจุดเช่ือมโยงระบบส่ือสารถึง

โรงไฟฟ้าของบริษทัฯ ซ่ึงไดแ้ก่ ค่าออกแบบ ค่าอุปกรณ์ ค่าติดตั้งทดสอบ ค่าบาํรุงรักษา รวมทั้งค่าใชจ่้ายราย

เดือนท่ีเกิดข้ึนและเก่ียวขอ้งกบัการติดต่อส่ือสารตลอดระยะเวลาการซ้ือขายไฟฟ้า 

 12.5 อุปกรณ์ท่ีนาํมาใชใ้นระบบจะตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานและขอ้กาํหนดของ กฟผ. 

 12.6 หาก กฟผ. จาํเป็นตอ้งตรวจสอบอุปกรณ์ส่ือสารในบริเวณทรัพยสิ์นของบริษทัฯ เพื่อใหม้ัน่ใจ

วา่ระบบยงัทาํงานเป็นปกติอยู ่บริษทัฯ ตอ้งใหค้วามร่วมมือในการตรวจสอบอุปกรณ์ดงักล่าว 

 12.7 คู่สัญญาแต่ละฝ่ายต้องแจง้ให้อีกฝ่ายหน่ึงทราบล่วงหน้าก่อนมีการเปล่ียนแปลงใดๆ ใน

ระบบส่ือสารของตนอนัมีผลกระทบต่อระบบส่ือสารเช่ือมโยงระหวา่งบริษทัฯ และ กฟผ. 

 

13.  การเปลีย่นแปลงปริมาณพลงัไฟฟ้าตามสัญญา 

 13.1 ในกรณีท่ีบริษทัฯ ไม่สามารถจาํหน่ายไฟฟ้าตามปริมาณพลงัไฟฟ้าท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญา 

บริษทัฯ จะตอ้งแกไ้ขภายในระยะเวลาไม่เกิน 18  เดือน หากบริษทัฯ ไม่สามารถแกไ้ขไดภ้ายในระยะเวลา

ดงักล่าว  กฟผ. จะกาํหนดปริมาณพลงัไฟฟ้าตามสัญญาใหม่ ตามปริมาณพลงัไฟฟ้าท่ีจ่ายไดจ้ริงในเวลานั้น  

ในกรณีท่ีบริษทัฯ ตอ้งการลดปริมาณพลงัไฟฟ้าหรือปริมาณพลงัไฟฟ้าท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญา

ลดลง เพราะบริษทัฯ นาํไฟฟ้าไปจาํหน่ายใหแ้ก่บุคคลท่ีสามหรือใชเ้องเพิ่มข้ึน  กฟผ. จะกาํหนดปริมาณพลงั

ไฟฟ้าตามสัญญาใหม่ 

บริษทัฯ จะตอ้งคืนเงินค่าพลงัไฟฟ้าในส่วนของปริมาณพลงัไฟฟ้าท่ีลดลงดงักล่าวขา้งตน้ให ้

กฟผ. เท่ากบัเงินค่าพลงัไฟฟ้าท่ีบริษทัฯ ไดรั้บไปแลว้นบัแต่วนัเร่ิมตน้ซ้ือขายไฟฟ้า หกัดว้ยเงินค่าพลงัไฟฟ้า

ท่ีบริษทัฯ ควรจะไดรั้บ ตามอตัราค่าพลงัไฟฟ้ารายละเอียดตามเอกสารแนบทา้ยสัญญาหมายเลข 7 ซ่ึงถือเป็น

ส่วนหน่ึงของสัญญาน้ี  และเงินค่าพลงัไฟฟ้าท่ีบริษทัฯ ตอ้งจ่ายคืนให ้ กฟผ. บริษทัฯ ตอ้งจ่ายคืนพร้อม

ดอกเบ้ีย โดยเร่ิมคิดตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯ ไดรั้บเงินค่าพลงัไฟฟ้าส่วนท่ีตอ้งจ่ายคืนในอตัราดอกเบ้ียเงินฝาก
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ประจาํประเภท 12  เดือนของธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) ท่ีประกาศ  ณ วนัท่ี 1 ของเดือนท่ี กฟผ. เรียก

เก็บเงินดงักล่าว  ทั้งน้ีบริษทัฯ ไม่มีสิทธิท่ีจะเรียกเงินค่าพลงัไฟฟ้า ในส่วนท่ีปรับลดลงดว้ยเหตุจากปริมาณ

พลงัไฟฟ้าคิดเงินในรอบเดือนตํ่ากวา่ปริมาณพลงัไฟฟ้าตามสัญญาตามเง่ือนไขขอ้ 17.4.2  รวมทั้งค่าพลงั

ไฟฟ้าท่ี กฟผ. จ่ายใหแ้ก่บริษทัฯ ในอตัราและตามเง่ือนไขขอ้ 17.5  สาํหรับเดือนท่ีบริษทัฯ ไดรั้บเงินค่าไฟฟ้า

ไปแลว้ 

 13.2 ในกรณีท่ีบริษทัฯ จาํหน่ายไฟฟ้าให ้กฟผ. เป็นระยะเวลามากกวา่คร่ึงหน่ึงของอายสุญัญา และ

ปริมาณพลงัไฟฟ้าตามสัญญาลดลง คู่สัญญาตกลงใหป้ฏิบติัดงัน้ี 

  13.2.1 ในกรณีท่ีปริมาณพลงัไฟฟ้าตามสัญญาลดลงอนัมิใช่สาเหตุจากบริษทัฯ นาํไปจาํหน่าย

ใหบุ้คคลท่ีสามหรือใชเ้องเพิ่มข้ึน บริษทัฯ สามารถขอลดปริมาณพลงัไฟฟ้าตามสัญญาลงได ้ แต่ทั้งน้ีตอ้งไม่

เกินร้อยละหา้ (5%) 

13.2.2 ในกรณีท่ีปริมาณพลงัไฟฟ้าตามสัญญาลดลงเกินกวา่ร้อยละหา้ (5%) ตามท่ีกาํหนด

ในขอ้ 13.2.1 หรือลดลงเพราะบริษทัฯ นาํไปจาํหน่ายให้บุคคลท่ีสามหรือใชเ้องเพิ่มข้ึน บริษทัฯ จะตอ้งคืน

เงินค่าพลงัไฟฟ้าส่วนท่ีลดลงเกินกวา่ร้อยละหา้ (5%) ตามท่ีกาํหนดในขอ้ 13.2.1 หรือส่วนท่ีบริษทัฯ นาํไป

จาํหน่ายใหบุ้คคลท่ีสามหรือใชเ้องเพิ่มข้ึนแลว้แต่กรณี ให ้ กฟผ. เท่ากบัเงินค่าพลงัไฟฟ้าท่ีบริษทัฯ ไดรั้บไป

แลว้นบัแต่วนัเร่ิมตน้ซ้ือขายไฟฟ้า หกัดว้ยเงินค่าพลงัไฟฟ้าท่ีบริษทัฯ ควรจะไดรั้บ ตามอตัราค่าพลงัไฟฟ้า

รายละเอียดตามเอกสารแนบทา้ยสัญญาหมายเลข 7  โดยเงินค่าพลงัไฟฟ้าท่ีบริษทัฯ ตอ้งจ่ายคืนให ้ กฟผ. 

ดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัฯ ตอ้งจ่ายคืนพร้อมดอกเบ้ียโดยเร่ิมคิดตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯ ไดรั้บเงินค่าพลงัไฟฟ้าส่วน

ท่ีตอ้งจ่ายคืน ในอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํประเภท 12 เดือนของธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) ท่ี

ประกาศ ณ วนัท่ี 1 ของเดือนท่ี กฟผ. เรียกเก็บเงินดงักล่าว   ทั้งน้ีบริษทัฯ ไม่มีสิทธิท่ีจะเรียกเงินค่าพลงัไฟฟ้า 

ในส่วนท่ีปรับลดลงดว้ยเหตุจากปริมาณพลงัไฟฟ้าคิดเงินในรอบเดือนตํ่ากวา่ปริมาณพลงัไฟฟ้าตามสัญญา

ตามเง่ือนไขขอ้ 17.4.2  รวมทั้งค่าพลงัไฟฟ้าท่ี กฟผ. จ่ายใหแ้ก่บริษทัฯ ในอตัราและตามเง่ือนไขขอ้ 17.5  

สาํหรับเดือนท่ีบริษทัฯ ไดรั้บเงินค่าไฟฟ้าไปแลว้ 

 

14.  ความเสียหายของระบบไฟฟ้า 

 บริษทัฯ และ การไฟฟ้า ตอ้งติดตั้งอุปกรณ์ป้องกนัความเสียหายของระบบไฟฟ้าตามระเบียบวา่ดว้ย

การเดินเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าขนานเพื่อจ่ายเขา้กบัระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้า ตามเอกสารแนบทา้ยสัญญาหมายเลข 8 

และใหถื้อเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาน้ี 

 หากมีความเสียหายเกิดข้ึน อนัเน่ืองมาจากความบกพร่องทางดา้นอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าจากฝ่ายใด 

ฝ่ายนั้นจะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบต่อความเสียหายของอุปกรณ์ไฟฟ้าของคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง ทั้งน้ีจะตอ้งเป็น

ความเสียหายอนัเป็นผลโดยตรงจากความบกพร่องนั้น โดยไม่รวมความเสียหายต่อเน่ือง 

 อน่ึง หากสาเหตุของความเสียหายดงักล่าวขา้งตน้เกิดจากการไฟฟ้า และมีผลทาํให ้ กฟผ. รับซ้ือ

พลงังานไฟฟ้าจากบริษทัฯ ตํ่ากวา่ปริมาณขั้นตํ่าท่ีกาํหนดสาํหรับปีนั้นตามเง่ือนไขของสัญญาขอ้ 6.3 แลว้ 
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กรณีดงักล่าว กฟผ. ยงัคงตอ้งรับซ้ือพลงังานไฟฟ้าชดเชยและมีสิทธิเรียกพลงังานไฟฟ้าดงักล่าวคืนตาม

วธีิการท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 6.3 และถา้สาเหตุของความเสียหายดงักล่าวขา้งตน้เกิดจากบริษทัฯ ทาํให ้กฟผ. ไม่

สามารถรับซ้ือพลงังานไฟฟ้าจากบริษทัฯ ไดต้ามเง่ือนไขของสัญญาขอ้ 6.3 แลว้ กฟผ. ไม่ผกูพนัท่ีจะตอ้งรับ

ซ้ือพลงังานไฟฟ้าเพือ่ชดเชยตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 6.3 

 

15.  หลกัคํา้ประกนัการปฏิบัติตามสัญญา 

15.1 ก่อนวนัลงนามสัญญาไม่นอ้ยกวา่ 10 วนัทาํการ บริษทัฯ ไดย้ืน่หลกัคํ้าประกนัการปฏิบติัตาม

สัญญาเป็นหนงัสือคํ้าประกนัออกโดย …………………………..…………… เลขท่ี ....…………………….  

ลงวนัท่ี…………………เป็นจาํนวนเงิน………….................……บาท  (......………..……………………… 

...........................................................................................................) เพื่อใชเ้ป็นหลกัคํ้าประกนัการปฏิบติั

ตามสัญญา โดยหลกัคํ้าประกนัดงักล่าว มีผลตั้งแต่วนัลงนามในสัญญา 

15.2 กฟผ. จะคืนหลกัคํ้าประกนัตามขอ้ 15.1  หรือตามจาํนวนท่ีเหลือตามขอ้ 4.6 ใหแ้ก่บริษทัฯ เม่ือ

บริษทัฯ ไดเ้ร่ิมตน้ขายไฟฟ้าให ้ กฟผ.  ตามเง่ือนไขของสัญญาน้ี  หรือเม่ือถือวา่วนัเร่ิมตน้ซ้ือขายไฟฟ้าได้

เกิดข้ึนตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 4.5 หรือขอ้ 4.7 แลว้แต่กรณี  และบริษทัฯ ไดน้าํหลกัคํ้าประกนัการยกเลิก

สัญญาก่อนครบกาํหนดอายสุญัญาตามขอ้ 16.1 มาวางแทนหลกัคํ้าประกนัตามขอ้ 15.1 ถูกตอ้งครบถว้นโดย

สมบูรณ์แลว้ 

 

16.  หลกัคํา้ประกนัการยกเลิกสัญญาก่อนครบกาํหนดอายุสัญญา 

 16.1 ก่อนวนัเร่ิมตน้ซ้ือขายไฟฟ้าไม่นอ้ยกวา่ 10 วนัทาํการ ใหบ้ริษทัฯ ยืน่หลกัคํ้าประกนัการ

ยกเลิกสัญญาก่อนครบกาํหนดอายสุัญญาเป็นหนงัสือสัญญาคํ้าประกนัท่ีออกโดย……………………………

เลขท่ี …………….................…..  ลงวนัท่ี.........……………… เป็นจาํนวนเงิน  …………………….  บาท  

(…………………………….............................………)  เพื่อใชเ้ป็นหลกัคํ้าประกนัค่าพลงัไฟฟ้าตามกาํหนด

อายขุองสัญญาในขอ้ 1 

 16.2 กฟผ. จะคืนหลกัคํ้าประกนัในขอ้ 16.1 ใหแ้ก่บริษทัฯ  เม่ือบริษทัฯ ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าให ้

กฟผ. ครบอายสุัญญา หรือเม่ือ กฟผ. ไดเ้รียกเงินค่าพลงัไฟฟ้าคืนจากบริษทัฯ ครบถว้นในกรณีท่ีสัญญาถูก

ยกเลิกก่อนครบอายสุัญญา 

 16.3 ในกรณีท่ีบริษทัฯ ยกเลิกสัญญาก่อนครบกาํหนดอายุสัญญา โดย กฟผ. ไม่ได้เป็นฝ่ายผิด

สัญญา หรือ กฟผ. ยกเลิกสัญญาเพราะเหตุท่ีบริษทัฯ ปฏิบติัผิดสัญญา  กฟผ. จะเรียกเงินค่าพลงัไฟฟ้าคืนจาก

บริษทัฯ เท่ากบัเงินค่าพลงัไฟฟ้าท่ีบริษทัฯ ได้รับไปแล้วนับแต่วนัเร่ิมตน้ซ้ือขายไฟฟ้า หักด้วยเงินค่าพลัง

ไฟฟ้าท่ีบริษทัฯ ควรจะไดรั้บ ตามอตัราค่าพลงัไฟฟ้ารายละเอียดตามเอกสารแนบทา้ยสัญญาหมายเลข 7 

  เงินค่าพลงัไฟฟ้าท่ี กฟผ. เรียกคืนจากบริษทัฯ ในกรณีดงักล่าวขา้งตน้น้ี บริษทัฯ ตอ้งจ่ายคืน

พร้อมดอกเบ้ียโดยเร่ิมคิดตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯ ไดรั้บเงินค่าพลงัไฟฟ้าส่วนท่ีตอ้งจ่ายคืนในอตัราดอกเบ้ียเงิน
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ฝากประจาํประเภท 12 เดือนของธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) ท่ีประกาศ ณ วนัท่ีสัญญายกเลิกรวม

ค่าปรับดงัน้ี 

   ในกรณีท่ียกเลิกสญัญา ภายใน 5 ปี ใหป้รับเพิ่มอีกร้อยละสิบ (10%) 

   ในกรณีท่ียกเลิกสัญญา ภายหลงั 5 ปี ใหป้รับเพิ่มอีกร้อยละหา้ (5%) 

 

 16.4 ในกรณีท่ีบริษทัฯ ยกเลิกสญัญาก่อนครบกาํหนดอายสุัญญาเพราะเหตุท่ี กฟผ. ปฏิบติัผดิ

สัญญา กฟผ. จะคืนหลกัคํ้าประกนัในขอ้ 16.1 ใหแ้ก่บริษทัฯ และใหบ้ริษทัฯ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายตาม

กฎหมายได ้

 

17.  ค่าพลงัไฟฟ้าและค่าพลงังานไฟฟ้า 

 17.1 การคาํนวณปริมาณพลงัไฟฟ้าจริงท่ีบริษทัฯ จ่ายให ้กฟผ. ในรอบเดือนจะคาํนวณดงัน้ี 

 

ปริมาณพลงัไฟฟ้าจริง    
pp

pp

p

p

T
E

T
E

5.13
5.10

5.13
0.3

+=         กิโลวตัต ์

 

โดยท่ี  E p  = ปริมาณพลงังานไฟฟ้าท่ีจ่ายจริงทุก 15 นาทีในช่วง Peak Load ในเดือนนั้นๆ ยกเวน้

กรณีท่ีปริมาณพลงังานไฟฟ้าท่ีจ่ายจริงนั้น สูงกวา่ปริมาณพลงัไฟฟ้าตามสัญญา บวก

ร้อยละสอง (2%) ใหใ้ชป้ริมาณพลงังานไฟฟ้าเฉพาะส่วนท่ีเทียบเท่ากบัพลงัไฟฟ้าตาม

สัญญามาคาํนวณแทน แลว้หกัดว้ยปริมาณพลงังานไฟฟ้าตามขอ้ 17.2 และขอ้ 17.3 

 E pp  = ปริมาณพลงังานไฟฟ้าท่ีจ่ายจริงทุก 15 นาทีในช่วง Partial Peak Load ในเดือนนั้นๆ  

ยกเวน้กรณีท่ีปริมาณพลงังานไฟฟ้าท่ีจ่ายจริงนั้น สูงกวา่ปริมาณพลงัไฟฟ้าตามสัญญา 

บวกร้อยละสอง (2%) ใหใ้ชป้ริมาณพลงังานไฟฟ้าเฉพาะส่วนท่ีเทียบเท่ากบัพลงัไฟฟ้า

ตามสญัญามาคาํนวณแทน แลว้หกัดว้ยปริมาณพลงังานไฟฟ้าตามขอ้ 17.2 และขอ้ 17.3  

 Tp  = จาํนวนชัว่โมงในช่วง Peak Load ในเดือนนั้นๆ หกัดว้ยจาํนวนชัว่โมงตามขอ้ 17.2 และ

ขอ้ 17.3  

 Tpp  = จาํนวนชัว่โมงในช่วง Partial Peak Load ในเดือนนั้นๆ หกัดว้ยจาํนวนชัว่โมงตามขอ้ 

17.2 และขอ้ 17.3  

 

 หมายเหตุ ช่วงเวลาในรอบวนัจะแบ่งดงัน้ี 

   Peak Load  ช่วงเวลา  18.30 - 21.30 น. 

   Partial Peak Load ช่วงเวลา  08.00 - 18.30 น. 

   Off Peak Load  ช่วงเวลา  21.30 - 08.00 น. 
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 17.2 ในกรณีท่ีในช่วงเวลา Peak Load หรือ Partial Peak Load ถา้ กฟผ.ไม่ไดรั้บซ้ือไฟฟ้าตามท่ี

กาํหนดไวใ้นขอ้ 8.6 ใหเ้ตม็ปริมาณพลงัไฟฟ้าตามสัญญาไม่วา่ในระยะเวลาใดและไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดรวมทั้ง

กรณีเหตุสุดวสิัยท่ีกระทบการไฟฟ้า และเหตุสุดวสิัยจากหน่วยงานรัฐบาล  ท่ีมีผลกระทบบริษทัฯ ในการ

ปฏิบติัตามสัญญาน้ี ใหน้าํจาํนวนชัว่โมงและปริมาณพลงังานไฟฟ้าของช่วงเวลา Peak Load และ Partial Peak 

Load ท่ี กฟผ. รับซ้ือไฟฟ้าไม่ไดน้ั้น มาหกัออกจากจาํนวนชัว่โมงและปริมาณพลงังานไฟฟ้าของช่วงเวลา 

Peak Load และ Partial Peak Load ในเดือนนั้นๆ ตามลาํดบัก่อน แลว้จึงนาํจาํนวนชัว่โมงและปริมาณ

พลงังานไฟฟ้าท่ีเหลือมาคาํนวณหาปริมาณพลงัไฟฟ้าจริง โดยกรณีเหตุสุดวสิัยจากหน่วยงานรัฐบาลท่ีกระทบ

บริษทัฯ กฟผ. ยนิยอมใหค้าํนวณตามวธีิขา้งตน้ไดไ้ม่เกินคร้ังละ 6 เดือน 

 17.3 ในกรณีท่ีบริษทัฯ หยดุการจาํหน่ายไฟฟ้าเน่ืองจากการไฟฟ้าตดัการเช่ือมโยงตามขอ้ 8.9 หรือ

ขอ้ 8.10  หรือเน่ืองจากบริษทัฯ ตรวจ  และ/หรือ ซ่อม  และ/หรือ บาํรุงรักษาโรงไฟฟ้า ตามขอ้ 9.1 หรือ

บริษทัฯ ตดัการเช่ือมโยงกรณีระบบไฟฟ้าเกิดเหตุฉุกเฉินตามท่ีกาํหนดใน SPP Grid Code ตาม

เอกสารแนบทา้ยสัญญาหมายเลข 1 ขอ้ 3.4 เวน้แต่เม่ือการตดัการเช่ือมโยงนั้นเป็นเพราะความผดิของบริษทัฯ 

ใหน้าํจาํนวนชัว่โมงและปริมาณพลงังานไฟฟ้าของช่วงเวลา Peak Load และ Partial Peak Load ท่ีบริษทัฯ 

หยดุการจาํหน่ายมาหกัจากจาํนวนชัว่โมงและปริมาณพลงังานไฟฟ้าของช่วงเวลา Peak Load และ Partial 

Peak Load ในเดือนนั้นๆ ตามลาํดบัก่อน แลว้จึงนาํจาํนวนชัว่โมงและปริมาณพลงังานไฟฟ้าท่ีเหลือมา

คาํนวณหาปริมาณพลงัไฟฟ้าจริง โดยจะหกัจาํนวนชัว่โมงการหยดุเท่าท่ีเป็นจริงแต่ไม่เกินกวา่ท่ีบริษทัฯ แจง้

ตามขอ้ 9.1 

 17.4 การคาํนวณปริมาณพลงัไฟฟ้าคิดเงินในรอบเดือนใหค้าํนวณดงัน้ี 

 17.4.1 ในกรณีท่ีบริษทัฯ สามารถจ่ายปริมาณพลงัไฟฟ้าจริงเท่ากบัปริมาณพลงัไฟฟ้าตาม

สัญญา ปริมาณพลงัไฟฟ้าคิดเงินจะเท่ากบัปริมาณพลงัไฟฟ้าจริง 

  17.4.2 ในกรณีท่ีปริมาณพลงัไฟฟ้าจริงตํ่ากวา่ปริมาณพลงัไฟฟ้าตามสัญญา ปริมาณพลงัไฟฟ้า

คิดเงินจะเท่ากบัปริมาณพลงัไฟฟ้าจริงหกัดว้ยร้อยละยีสิ่บ (20%) ของผลต่างระหวา่งปริมาณพลงัไฟฟ้า 

ตามสญัญากบัปริมาณพลงัไฟฟ้าจริง  ทั้งน้ีหากปริมาณพลงัไฟฟ้าคิดเงินมีค่าเป็นลบ บริษทัฯ จะตอ้งชาํระเงิน

ให ้ กฟผ. เป็นจาํนวนเงินเท่ากบัปริมาณพลงัไฟฟ้าคิดเงินท่ีมีค่าเป็นลบ คูณดว้ยอตัราค่าพลงัไฟฟ้าในเดือน

นั้นๆ 

17.4.3 การคาํนวณปริมาณพลงัไฟฟ้าคิดเงิน กรณีท่ีปริมาณพลงัไฟฟ้าจริงมากกวา่ปริมาณ

พลงัไฟฟ้าตามสญัญา  จะเป็นดงัน้ี 

17.4.3.1    กรณีไม่มีการรับซ้ือพลงัไฟฟ้าเพิ่มเติมจากสญัญา 

ในกรณีท่ีปริมาณพลงัไฟฟ้าจริงท่ี บริษทัฯ จ่ายให ้ กฟผ. มากกวา่ปริมาณพลงัไฟฟ้าตาม

สัญญา  ปริมาณพลงัไฟฟ้าคิดเงินจะเท่ากบัปริมาณพลงัไฟฟ้าตามสัญญา 

17.4.3.2    กรณีมีการรับซ้ือพลงัไฟฟ้าเพิ่มเติมจากสัญญา 
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ในกรณีท่ีมีการรับซ้ือพลงัไฟฟ้าเพิ่มเติมจากสญัญาโดย กฟผ. เป็นฝ่ายร้องขอ บริษทัฯ ใหจ่้าย

พลงัไฟฟ้าเกินกวา่ปริมาณพลงัไฟฟ้าตามสัญญา ปริมาณพลงัไฟฟ้าคิดเงินจะเท่ากบัปริมาณพลงัไฟฟ้าตาม

สัญญา บวกดว้ยสาม (3) เท่าของปริมาณพลงัไฟฟ้าท่ี กฟผ. ร้องขอเกินกวา่ปริมาณพลงัไฟฟ้าตามสัญญา คูณ

ดว้ยอตัราส่วนของระยะเวลาท่ี กฟผ. ร้องขอต่อจาํนวนชัว่โมงในเดือนนั้นๆ  

ในกรณีท่ี บริษทัฯ ประสงคท่ี์จะเสนอขายพลงัไฟฟ้าเพิ่มเติมจากสัญญา โดยบริษทัฯ ไดแ้จง้

ความประสงคเ์ป็นหนงัสือต่อ กฟผ. และ กฟผ. มีแผนสั่งการรับซ้ือพลงัไฟฟ้าเพิ่มเติมจากสัญญา ปริมาณพลงั

ไฟฟ้าคิดเงินจะเท่ากบัปริมาณพลงัไฟฟ้าจริงแต่ไม่เกินปริมาณพลงัไฟฟ้าตามสญัญา 

  17.4.4 กรณีท่ีปริมาณพลงังานไฟฟ้าและจาํนวนชัว่โมงท่ีนาํมาหกัออกตามขอ้ 17.2 และ/

หรือขอ้ 17.3 มีผลทาํใหจ้าํนวนชัว่โมงและปริมาณพลงังานไฟฟ้าท่ีจะนาํมาคาํนวณปริมาณพลงัไฟฟ้าจริงใน

เดือนนั้นมีค่าเท่ากบัศูนย ์กฟผ. จะชาํระเงินค่าพลงัไฟฟ้าในเดือนนั้นใหบ้ริษทัฯ ตามปริมาณพลงัไฟฟ้าคิดเงิน

เฉล่ียยอ้นหลงั 6 เดือน ยกเวน้เฉพาะเดือนท่ีเกิดเหตุสุดวสิัยใหเ้วน้ไป หรือเฉล่ียยอ้นหลงัถึงวนัเร่ิมตน้ซ้ือขาย

ไฟฟ้าในกรณีท่ีมีการขายไฟฟ้าเป็นระยะเวลานอ้ยกวา่ 6 เดือน 

 17.5 ในกรณีท่ีบริษทัฯ ไม่สามารถจาํหน่ายไฟฟ้าโดยมี Monthly Capacity Factor ไม่ตํ่ากวา่ 0.51 

แต่ไม่เกิน 1.0 ตามเง่ือนไขขอ้ 8.5 กฟผ. จะจ่ายค่าพลงัไฟฟ้าในเดือนนั้นๆ ใหบ้ริษทัฯ ในอตัราร้อยละหา้สิบ 

(50%) ของอตัราค่าพลงัไฟฟ้าท่ีกาํหนดไวใ้นเอกสารแนบทา้ยสัญญาหมายเลข 2 

 17.6 ในกรณีท่ีบริษทัฯ ไม่สามารถผลิตและจาํหน่ายพลงัไฟฟ้าลดลงตามท่ี กฟผ. กาํหนดในขอ้ 8.6 

ในช่วงเวลาท่ีระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้ามีความจาํเป็นไม่สามารถรับไฟฟ้าไดห้รือเหตุสุดวสิัย กฟผ. จะจ่ายค่า

พลงังานไฟฟ้าสาํหรับปริมาณพลงังานไฟฟ้าในส่วนท่ีบริษทัฯ ผลิตเกินในอตัราร้อยละหา้สิบ (50%) ของ

อตัราค่าพลงังานไฟฟ้าท่ีกาํหนดไวใ้นเอกสารแนบทา้ยสัญญาหมายเลข 2 

 17.7 เม่ือครบรอบปีแต่ละปี หากบริษทัฯ มีจาํนวนชัว่โมงสะสมท่ีจาํหน่ายไฟฟ้าให ้ กฟผ. โดยคิด

จากจาํนวนชัว่โมงเตม็ในปีนั้นๆ หกัดว้ยจาํนวนชัว่โมงท่ีบริษทัฯ หยดุการจาํหน่ายไฟฟ้าเพื่อ ตรวจ และ/หรือ 

ซ่อม และ/หรือ บาํรุงรักษาโรงไฟฟ้าตามขอ้ 9.1  และจาํนวนชัว่โมงท่ีบริษทัฯ หยดุการจาํหน่ายไฟฟ้าให ้

กฟผ. เพราะเหตุใดๆ ท่ีไม่ไดแ้จง้ล่วงหนา้ตามขอ้ 9.1 ในช่วง Off Peak ยกเวน้กรณีเกิดเหตุสุดวสิัยและชัว่โมง

หยดุจาํหน่ายให ้ กฟผ. สาเหตุจากความเสียหายท่ีบริษทัฯ ก่อใหก้ารไฟฟ้าตาม วรรค 2 ขอ้ 14 ตํ่ากวา่ 4,672 

ชัว่โมง กฟผ. จะเรียกเงินค่าพลงัไฟฟ้าท่ี กฟผ. ไดช้าํระให้แก่บริษทัฯ ในรอบปีนั้นๆ คืนในอตัราร้อยละศูนยจุ์ด

ศูนยห์กสองหา้ (0.0625%) ต่อชัว่โมง ตามจาํนวนชัว่โมงท่ีบริษทัฯ จาํหน่ายไฟฟ้าไม่ครบ (ระยะเวลาเกินกวา่ 

30 นาที ใหถื้อเป็น 1 ชัว่โมง) ยกเวน้ปีแรกและปีสุดทา้ยของสัญญา อยา่งไรก็ตามค่าพลงัไฟฟ้าหลงัจากท่ี กฟผ. 

เรียกคืนแลว้จะตอ้งไม่ตํ่ากวา่ศูนย ์(0) บาท 

 17.8 การอ่านมาตรวดัไฟฟ้าเพื่อคาํนวณปริมาณพลงัไฟฟ้าจริงเพื่อเรียกเก็บเงิน จะอ่านจากมาตรวดั

ไฟฟ้าชุดหลกั โดยส้ินสุด ณ เวลา 24.00 น. ของวนัส้ินเดือนของแต่ละเดือนและตวัแทนของคู่สัญญาลงนาม

รับรองความถูกตอ้ง มาตรวดัไฟฟ้าชุดสาํรองจะถูกนาํมาใชเ้ฉพาะกรณีมาตรวดัไฟฟ้าชุดหลกัชาํรุดหรือขดัขอ้ง

เท่านั้น 
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17.9    การคาํนวณปริมาณพลงังานไฟฟ้า  

17.9.1  กรณีไม่มีการรับซ้ือพลงัไฟฟ้าเพิ่มเติมจากสัญญา 

ปริมาณพลงังานไฟฟ้าท่ีอ่านค่าไดจ้ากมาตรวดัไฟฟ้าในช่วงเวลา 15 นาทีใดๆจะถูกนาํมา

คาํนวณในการชาํระเงินค่าพลงังานไฟฟ้า ดงัน้ี 

17.9.1.1  กฟผ. จะชาํระเงินค่าพลงังานไฟฟ้าสาํหรับปริมาณพลงังานไฟฟ้าท่ีบริษทัฯ จ่ายไม่

เกินปริมาณพลงัไฟฟ้าตามสัญญาบวกร้อยละสอง (2%) ในอตัราเท่ากบัอตัราค่าพลงังานไฟฟ้าประจาํเดือน

นั้นๆ และในกรณีท่ีบริษทัฯ จ่ายพลงังานไฟฟ้าเกินปริมาณพลงัไฟฟ้าตามสญัญาบวกร้อยละสอง (2%) แต่ไม่

เกินปริมาณพลงัไฟฟ้าตามสัญญาบวกร้อยละห้า (5%) กฟผ. จะชาํระเงินค่าพลงังานไฟฟ้าสําหรับปริมาณ

พลงังานไฟฟ้าท่ีบริษทัฯ จ่ายเกินปริมาณพลงัไฟฟ้าตามสัญญาบวกร้อยละสอง (2%)  ในอตัราร้อยละห้าสิบ 

(50%) ของอตัราค่าพลงังานไฟฟ้าประจาํเดือนนั้นๆ  ทั้งน้ี  กฟผ. จะไม่ชาํระเงินค่าพลงังานไฟฟ้าสําหรับ

ปริมาณพลงังานไฟฟ้าส่วนท่ี บริษทัฯ จ่ายเกินปริมาณพลงัไฟฟ้าตามสัญญาบวกร้อยละหา้ (5%)  

17.9.1.2  ในกรณีท่ีบริษทัฯ แจง้หยดุเคร่ืองเพื่อตรวจซ่อม และหรือบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้า แต่

มีการจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบ กฟผ. ในช่วงเวลาดงักล่าว กฟผ.จะชาํระเงินค่าพลงังานไฟฟ้าสาํหรับปริมาณ

พลงังานไฟฟ้าท่ีบริษทัฯ จ่ายไม่เกินแผนท่ี กฟผ. แจง้ตอบรับซ้ือในอตัราเท่ากบัอตัราค่าพลงังานไฟฟ้าใน

เดือนนั้นๆ  และในกรณีท่ีบริษทัฯ จ่ายพลงังานไฟฟ้าเกินกวา่แผนท่ี กฟผ. แจง้ตอบรับซ้ือ กฟผ. จะชาํระเงิน

ค่าพลงังานไฟฟ้าสาํหรับปริมาณพลงังานไฟฟ้าท่ีบริษทัฯ จ่ายเกินแผนท่ี กฟผ. แจง้ตอบรับซ้ือในอตัราร้อยละ

หา้สิบ (50%) ของอตัราค่าพลงังานไฟฟ้าประจาํเดือนนั้นๆ ทั้งน้ี กฟผ. จะไม่ชาํระเงินค่าพลงังานไฟฟ้า

สาํหรับปริมาณพลงังานไฟฟ้าท่ีเกินกวา่ปริมาณพลงัไฟฟ้าตามสัญญา 

17.9.2 กรณีมีการรับซ้ือพลงัไฟฟ้าเพิ่มเติมจากสัญญา   

17.9.2.1 ในกรณีท่ีบริษทัฯ ประสงคท่ี์จะเสนอขายพลงัไฟฟ้าเพิ่มเติมจากสญัญาโดย บริษทัฯ 

ไดแ้จง้ความประสงคเ์ป็นหนงัสือต่อ กฟผ. และ กฟผ. มีแผนสั่งการรับซ้ือพลงัไฟฟ้าเพิ่มเติมจากสัญญา  

ปริมาณพลงังานไฟฟ้าท่ีอ่านค่าไดจ้ากมาตรวดัไฟฟ้าในช่วงเวลา 15 นาทีใดๆ  ท่ี 

กฟผ. มีแผนสั่งการรับซ้ือพลงัไฟฟ้าเพิ่มเติมจากสัญญาจะถูกนาํมาคาํนวณในการชาํระเงินค่าพลงังานไฟฟ้า

เพิ่ม เติมจากสัญญา ดงัน้ี 

(1)   กฟผ. จะชาํระเงินค่าพลงังานไฟฟ้าเพิ่มเติมจากสัญญาสาํหรับปริมาณพลงังาน

ไฟฟ้าท่ีบริษทัฯ จ่ายไม่เกินแผนสั่งการรับซ้ือพลงัไฟฟ้าเพิ่มเติมจากสัญญาของ กฟผ. บวกร้อยละสอง (2%) 

ในอตัราเท่ากบัอตัราค่าพลงังานไฟฟ้าประจาํเดือนนั้นๆ   

(2)   กฟผ. จะชาํระเงินค่าพลงังานไฟฟ้าเพิ่มเติมจากสัญญาสาํหรับปริมาณพลงังาน

ไฟฟ้าท่ีบริษทัฯ จ่ายเกินแผนสั่งการรับซ้ือพลงัไฟฟ้าเพิ่มเติมจากสัญญาของ กฟผ. บวกร้อยละสอง (2%) ใน

อตัราร้อยละหา้สิบ (50%) ของอตัราค่าพลงังานไฟฟ้าประจาํเดือนนั้นๆ 
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17.9.2.2 ในกรณีท่ีมีการรับซ้ือพลงัไฟฟ้าเพิ่มเติมจากสัญญาโดย กฟผ. เป็นฝ่ายร้องขอบริษทัฯ 

ใหจ่้ายพลงัไฟฟ้าเกินกวา่ปริมาณพลงัไฟฟ้าตามสัญญา 

ปริมาณพลงังานไฟฟ้าท่ีอ่านค่าไดจ้ากมาตรวดัไฟฟ้าในช่วงเวลา 15 นาทีใดๆ        

ท่ี กฟผ. มีแผนสั่งการรับซ้ือพลงัไฟฟ้าเพิ่มเติมจากสัญญาจะถูกนาํมาคาํนวณในการชาํระเงินค่าพลงังาน

ไฟฟ้าเพิ่มเติมจากสัญญา ดงัน้ี 

(1)   กฟผ. จะชาํระเงินค่าพลงังานไฟฟ้าเพิ่มเติมจากสัญญาสาํหรับปริมาณพลงังาน

ไฟฟ้าท่ีบริษทัฯ จ่ายไม่เกินแผนสั่งการรับซ้ือพลงัไฟฟ้าเพิ่มเติมจากสัญญาของ กฟผ. บวกร้อยละสอง (2%) 

ในอตัราเท่ากบัอตัราค่าพลงังานไฟฟ้าประจาํเดือนนั้นๆ   

(2)   กฟผ. จะชาํระเงินค่าพลงังานไฟฟ้าเพิ่มเติมจากสัญญาสาํหรับปริมาณพลงังาน

ไฟฟ้าท่ีบริษทัฯ จ่ายเกินแผนสั่งการรับซ้ือพลงัไฟฟ้าเพิ่มเติมจากสัญญาของ กฟผ. บวกร้อยละสอง (2%) ใน

อตัราร้อยละหา้สิบ (50%) ของอตัราค่าพลงังานไฟฟ้าประจาํเดือนนั้นๆ 

 

18.  การเรียกเกบ็เงินและการชําระเงิน 

 18.1 บริษทัฯ จะยื่นใบเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าให้ กฟผ. เดือนละคร้ัง และ กฟผ. ตอ้งชําระเงินให้

บริษทัฯ    ภายใน 30 วนั    นบัจากวนัท่ี กฟผ. ไดรั้บใบเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าจากบริษทัฯ     อยา่งไรก็ตามหาก

บริษทัฯ ประสงค์จะแยกการเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าในส่วนของสูตรปรับอตัราค่าพลังงานไฟฟ้าในภายหลัง 

บริษทัฯ สามารถกระทาํได ้

 18.2 บริษทัฯ จะยืน่ใบเรียกเก็บเงินนอกเหนือจากเงินค่าไฟฟ้าประจาํเดือนตามขอ้ 18.1 ให ้ กฟผ. 

หรือ กฟผ. จะยืน่ใบเรียกเก็บเงินใหบ้ริษทัฯ แลว้แต่กรณี ใหฝ่้ายท่ีถูกเรียกเก็บเงินชาํระเงินใหแ้ก่อีกฝ่ายหน่ึง

ภายใน 30 วนั นบัจากวนัท่ีไดรั้บใบเรียกเก็บเงินนั้น 

 18.3 ในกรณีท่ีคู่สัญญาฝ่ายหน่ึงมีขอ้โตแ้ยง้กบัคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงเก่ียวกบัใบเรียกเก็บเงินตามขอ้ 

18.1 และ 18.2 ทาํใหก้ารชาํระเงินสามารถกระทาํไดแ้ต่เพียงบางส่วน ก็ใหคู้่สัญญาฝ่ายท่ีถูกเรียกเก็บเงินชาํระ

เงินตามส่วนท่ีไม่มีขอ้โตแ้ยง้ภายในกาํหนดเวลา และหากภายหลงัพบวา่เหตุแห่งการโตแ้ยง้นั้น มิไดเ้กิดจาก

ความผดิของคู่สัญญาฝ่ายท่ีเรียกเก็บเงิน คู่สัญญาฝ่ายท่ีถูกเรียกเก็บเงินนั้นจะยกเอาเป็นขอ้โตแ้ยง้เพื่อให้พน้

จากการเป็นผูผ้ดินดัชาํระหน้ีหาไดไ้ม่ 

 18.4 ในกรณีท่ีคู่สัญญาฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดผิดนดัไม่ชาํระหน้ีภายในกาํหนดระยะเวลาดงักล่าวในขอ้ 

18.1 หรือขอ้ 18.2 หรือขอ้ 18.3  แล้วแต่กรณี   คู่สัญญาฝ่ายท่ีผิดนดัยอมให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงคิดดอกเบ้ีย

จากจาํนวนเงินท่ีคา้งชาํระเป็นรายวนัในอตัราเท่ากบัอตัราดอกเบ้ียขั้นตํ่าของเงินกูเ้บิกเกินบญัชีซ่ึงประกาศ

โดยธนาคารกรุงไทย จาํกดั  (มหาชน) บวก 2  (MOR+2)  นบัตั้งแต่วนัท่ีผิดนัดจนกว่าจะชาํระหน้ีเสร็จส้ิน 

ทั้งน้ี อตัราดอกเบ้ียท่ีจะชาํระใหแ้ก่กนัจะตอ้งไม่เกินร้อยละสิบหา้ (15%) ต่อปี 
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 18.5 หาก กฟผ. ผิดนดัไม่ชาํระเงินใดๆ ท่ีถึงกาํหนดชาํระให้บริษทัฯ ตามสัญญา และยงัไม่มีการ

แกไ้ขขอ้ผดินดัดงักล่าวภายในระยะเวลาสิบหา้ (15) วนั  หลงัจากวนัท่ีบริษทัฯ ไดส่้งหนงัสือบอกกล่าวการ

ผดินดัไปยงั  กฟผ.  บริษทัฯ มีสิทธิท่ีจะบอกเลิกสัญญาได ้โดยการบอกกล่าวเป็นหนงัสือ 

 

19.  การโอนสิทธิและ/หรือหน้าที่ 

 หา้มคู่สัญญาโอนสิทธิและหนา้ท่ีตามสัญญาน้ีใหแ้ก่บุคคลอ่ืนโดยไม่ไดรั้บความยนิยอมเป็นหนงัสือ

จากคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง เวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปน้ี 

 19.1 การโอนสิทธิและหนา้ท่ีของ กฟผ. ตามสัญญาใหแ้ก่บริษทัฯ ในเครือซ่ึง กฟผ. เป็นผูถื้อหุน้ไม่

นอ้ยกวา่คร่ึงหน่ึงของหุน้ทั้งหมด และผูรั้บโอนจะตอ้งมีความสามารถต่างๆ ท่ีจาํเป็นสําหรับการปฏิบติัหนา้ท่ี

ตามสัญญาเช่นเดียวกบั กฟผ. 

 19.2 การโอนสิทธิและหนา้ท่ีของบริษทัฯ ตามสัญญาให้แก่ผูใ้หสิ้นเช่ือทางการเงินเพื่อใหล้งทุน

ตามสัญญาน้ีหรือบุคคลท่ีผูใ้ห้สินเช่ือทางการเงินแต่งตั้ง เพื่อเป็นหลกัประกนัในการใหสิ้นเช่ือ โดยมีเง่ือนไขวา่ 

  19.2.1 ในการแต่งตั้งบุคคลเพื่อเขา้มาปฏิบติัหน้าท่ีตามสัญญาแทนบริษทัฯ ในภายหลงัผูใ้ห้

สินเชื่อทางการเงินแก่บริษทัฯ จะตอ้งได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจาก กฟผ. โดยการพิจารณาให้

ความยินยอมดงักล่าวจะตอ้งกระทาํโดยไม่ชักช้า ทั้งน้ี หาก กฟผ. ไม่ให้ความยินยอม กฟผ. จะตอ้งแสดง

เหตุผลให้เห็นวา่บุคคลท่ีเสนอให้แต่งตั้งไม่อยูใ่นสถานะและไม่มีความสามารถทั้งทางดา้นกฎหมาย การเงิน 

และเทคโนโลย ีอนัเหมาะสมพอท่ีจะปฏิบติัตามขอ้กาํหนดต่างๆ ในสัญญาน้ีไดอ้ยา่งครบถว้น และ 

  19.2.2 ผูใ้หสิ้นเช่ือทางการเงินแก่บริษทัฯ หรือบุคคลท่ีให้สินเช่ือทางการเงินแก่บริษัทฯ 

เสนอใหแ้ต่งตั้งจะตอ้งยอมผกูพนัและรับผดิตามสัญญาเช่นเดียวกบับริษทัฯ และ 

 19.2.3 การโอนสิทธิและหน้าท่ีดงักล่าวไม่เป็นเหตุให้บริษทัฯ หลุดพน้จากหน้าท่ีและ

ความรับผดิอนัเกิดข้ึนก่อนการโอนดงักล่าว 

 

20. เหตุสุดวสัิย 

 20.1 “เหตุสุดวสิัย” หมายถึง เหตุใดๆ อนัจะเกิดข้ึนก็ดี จะใหผ้ลภยัพิบติัก็ดีเป็นเหตุท่ีไม่อาจป้องกนั

หรือควบคุมได ้ และมิใช่เกิดจากความผดิหรือความประมาทของบุคคลผูต้อ้งประสบหรือใกลจ้ะตอ้งประสบ

เหตุนั้น แมท้ั้งบุคคลนั้นจะไดจ้ดัการระมดัระวงัตามสมควรอนัพึงคาดหมายไดจ้ากบุคคลนั้นในฐานะและ

ภาวะเช่นนั้น 

  ภายใตค้าํจาํกดัความดงักล่าวขา้งตน้เหตุสุดวสิัยใหร้วมถึง 

 20.1.1 การกระทาํของรัฐบาล เช่น มีการเปล่ียนแปลงนโยบายดา้นพลงังาน การเปล่ียนแปลง

ทางกฎหมาย ซ่ึงทาํใหคู้่สัญญาไม่อาจปฏิบติัตามสัญญาขอ้ใดขอ้หน่ึงได ้

 20.1.2 การปิดลอ้ม หรือการกระทาํของศตัรูในลกัษณะสงคราม ไม่วา่จะมีการประกาศ

หรือไม่ก็ตาม 
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 20.1.3 การลุกฮือ การขบถ การก่อความวุ่นวาย การจารกรรม การก่อวินาศกรรม การ

นดัหยดุงาน การปิดงานตามกฎหมายแรงงาน การรอนสิทธิใดๆ อุบติัเหตุ แผน่ดินไหว พาย ุ ไฟไหม ้ 

นํ้าท่วม โรคระบาด สภาพอากาศรุนแรงผดิปกติ การระเบิด 

 20.1.4 การท่ีบริษทัฯ ไม่ได้รับการต่ออายุใบอนุญาตของทางราชการ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั 

การครอบครอง การก่อสร้าง ความสนบัสนุนดา้นการเงิน การดาํเนินงาน หรือบาํรุงรักษาอุปกรณ์โรงไฟฟ้า 

 20.1.5 การยดึหรือเขา้ครอบครองโรงไฟฟ้า ทรัพยสิ์นหรือสิทธิใดๆ หุน้ หรือผลประโยชน์

ต่างๆ จากบริษทัฯ โดยหน่วยงานของรัฐ หรือการกระทาํหรือละเวน้การกระทาํซ่ึงจะมีผลเสียหายต่อ 

โรงไฟฟ้าของบริษทัฯ ตามสัญญาน้ี หรือสัญญาใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรงไฟฟ้าของคู่สัญญาฝ่ายหน่ึงฝ่ายใด 

โดยท่ีหน่วยงานของรัฐนั้นมิไดเ้ก่ียวขอ้งเป็นคู่สัญญากบัฝ่ายหน่ึงฝ่ายใด 

 20.2 “เหตุสุดวสิัยจากหน่วยงานรัฐบาล” หมายความถึง เหตุสุดวสิัยท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 20.1.1, 

20.1.2, 20.1.4  และ  20.1.5 ซ่ึงหน่วยงานรัฐบาลเป็นผูก่้อใหเ้กิดข้ึน 

 20.3 เพื่อป้องกนักรณีเป็นท่ีสงสัย ไม่ให้ถือว่าการท่ีเคร่ืองจกัรกลหรือมีไฟฟ้าเสีย หรือมีอุปกรณ์ 

หรือส่วนใดส่วนหน่ึงของโรงไฟฟ้าท่ีคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงเป็นเจา้ของหรือเป็นผูป้ระกอบกิจการอยู่เกิด

เสียลง อนัเน่ืองมาจากการท่ีเคร่ืองจกัรกล หรืออุปกรณ์ หรือโรงไฟฟ้านั้น ได้นํามาประกอบกิจการหรือ

บาํรุงรักษาอยู ่(ไม่วา่จะเป็นโดยคู่สัญญาฝ่ายนั้นหรือโดยบุคคลอ่ืน) เป็นเหตุสุดวสิัย 

 20.4 ในกรณีท่ีคู่สัญญาฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดไม่สามารถปฏิบติัตามสัญญาน้ี  อนัเน่ืองมาจากเหตุสุดวสิัย 

ตามขอ้ 20.1 จะถือวา่คู่สัญญาฝ่ายนั้นซ่ึงปฏิบติัตามขอ้ 20.5 แลว้ผดิสัญญาไม่ได ้ และคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงจะ

ไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งส้ิน และใหข้ยายระยะเวลาท่ีตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีออกไปเท่ากบัระยะเวลาท่ีเกิด

เหตุสุดวสิัยและระยะเวลาท่ีใชใ้นการแกไ้ขเหตุสุดวสิัย เวน้แต่คู่สัญญาฝ่ายท่ีมีสิทธิไดรั้บการขยายระยะเวลา

ไม่ตอ้งการขยายระยะเวลาต่อไป แต่หากเป็นกรณีเกิดเหตุสุดวสิัยจากหน่วยงานรัฐบาลท่ีกระทบบริษทัฯ ตาม

ขอ้ 17.2 และ กฟผ. ไดช้าํระค่าพลงัไฟฟ้าใหบ้ริษทัฯ แลว้ ให ้กฟผ. เป็นผูมี้สิทธิเลือกในการขยายระยะเวลา

ในช่วงดงักล่าว 

  ในกรณีท่ีมีการขยายระยะเวลาออกไปเน่ืองจากเหตุสุดวิสัยท่ีกระทบต่อการไฟฟ้า รวมทั้ง 

เหตุสุดวสิัยจากหน่วยงานรัฐบาลท่ีกระทบบริษทัฯ ตามขอ้ 17.2 และ กฟผ. ไดช้าํระค่าพลงัไฟฟ้าใหบ้ริษทัฯ 

ตามเง่ือนไขสัญญาสาํหรับระยะเวลาท่ีเกิดเหตุสุดวสิัยและระยะเวลาท่ีใชใ้นการแกไ้ขนั้นแลว้ ในช่วงเวลาท่ี

ขยายดงักล่าว กฟผ. จะชาํระเฉพาะค่าพลงังานไฟฟ้าสาํหรับการซ้ือไฟฟ้าเท่านั้น 

 20.5 คู่สัญญาฝ่ายท่ีอ้างเหตุสุดวิสัยจะต้องแจ้งให้อีกฝ่ายหน่ึงทราบในทนัทีท่ีสามารถทาํได้ถึง 

เหตุสุดวิสัย พร้อมดว้ยขอ้มูลรายละเอียดของเหตุสุดวิสัย และระยะเวลาที่จาํเป็นจะตอ้งใช้ในการแกไ้ข 

ความเสียหายอนัเน่ืองมาจากเหตุสุดวสิัยดงักล่าว 
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21.  การระงับข้อพพิาท 

21.1 ในกรณีท่ีมีขอ้โตแ้ยง้ ขอ้พิพาท หรือขอ้เรียกร้องใดๆ ซ่ึงเกิดข้ึนจาก หรือเก่ียวกบัขอ้กาํหนด

แห่งสัญญาน้ีหรือเก่ียวกบัการปฏิบติัตามสัญญาน้ี  และคู่สัญญาไม่สามารถตกลงกนัได ้ ใหเ้สนอขอ้โตแ้ยง้

หรือขอ้พิพาทนั้นต่ออนุญาโตตุลาการเพื่อพิจารณาช้ีขาด 

21.2  เวน้แต่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะเห็นพอ้งกนัให้อนุญาโตตุลาการคนเดียวเป็นผูช้ี้ขาด การระงบั

ข้อพิพาทให้กระทาํโดยอนุญาโตตุลาการ 3 คน โดยคู่สัญญาฝ่ายหน่ึงจะทาํหนังสือแสดงเจตนาจะให้มี

อนุญาโตตุลาการระงบัขอ้พิพาท และระบุช่ืออนุญาโตตุลาการคนท่ีตนแต่งตั้งส่งไปยงัคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง 

จากนั้นภายในระยะเวลา 30 วนั นับถดัจากวนัท่ีได้รับแจง้ดงักล่าวคู่สัญญาฝ่ายท่ีได้รับแจง้จะตอ้งแต่งตั้ง

อนุญาโตตุลาการคนท่ีสอง และให้อนุญาโตตุลาการทั้งสองคนร่วมกนัแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการคนท่ีสาม

ภายในกาํหนดเวลา 30 วนั นบัจากวนัท่ีแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการคนท่ีสอง  

กระบวนการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการให้ถือตามขอ้บงัคบัอนุญาโตตุลาการของสถาบนั

อนุญาโตตุลาการสํานักงานศาลยุติธรรม โดยอนุโลมเวน้แต่คู่สัญญาทั้ งสองฝ่ายเจตนาเป็นอย่างอ่ืนว่า

กระบวนการพิจารณาและตดัสินของอนุญาโตตุลาการ ให้ทาํโดยใช้กฎสมาคมหอการคา้ระหว่างประเทศ 

(International Chamber of Commerce) ทั้งน้ีให้กระทาํในกรุงเทพมหานครและใช้ภาษาไทยในการดาํเนิน

กระบวนการพิจารณา 

21.3 อนุญาโตตุลาการท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง จะตอ้งมีคุณสมบติัเป็นผูท่ี้มีความเช่ียวชาญเก่ียวกบัการ

พฒันาการจดัหาเงินกู ้การก่อสร้าง การเดินเคร่ืองโรงไฟฟ้า การบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้า และหรือกฎหมาย และ

จะตอ้งไม่เป็นลูกจา้ง ตวัแทน ท่ีปรึกษาของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง   เวน้แต่คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงจะยนิยอม

เป็นอยา่งอ่ืน 

21.4 ในกรณีท่ีคู่สัญญาฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดไม่แต่งตั้ งอนุญาโตตุลาการฝ่ายตนหรือในกรณีท่ี

อนุญาโตตุลาการทั้งสองคนไม่สามารถตกลงกนัแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการคนท่ีสาม คู่สัญญาแต่ละฝ่ายต่างมี

สิทธิร้องขอต่อศาลแพง่เพื่อแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการหรืออนุญาโตตุลาการคนท่ีสามแลว้แต่กรณี 

21.5  คาํช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการใหถื้อเป็นเด็ดขาดและถึงท่ีสุดผกูพนัคู่สัญญา หากอนุญาโตตุลาการ

ไม่สามารถวนิิจฉยัหาขอ้ยุติไดใ้หศ้าลไทยเป็นผูว้นิิจฉยัช้ีขาด 

21.6 คู่สัญญาแต่ละฝ่ายเป็นผูรั้บภาระค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการ ค่าทนายความ และค่าใชจ่้าย

ของทนายความฝ่ายตน สาํหรับค่าใชจ่้ายอ่ืนๆในการดาํเนินกระบวนการพิจารณา   ใหคู้่สัญญาทั้งสองฝ่าย

รับภาระฝ่ายละคร่ึง  ในกรณีท่ีมีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการคนเดียว หรือมีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการคนท่ีสาม 

ใหอ้นุญาโตตุลาการหรือคณะอนุญาโตตุลาการเป็นผูก้าํหนดภาระค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการ หรือภาระ

ค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการคนท่ีสามแลว้แต่กรณี 
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22.  ความเสียหายต่อเน่ือง 

 คู่สัญญาไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายต่อเน่ือง หรือค่าเสียหายอนัมิใช่ค่าเสียหายโดยตรงท่ีเกิดแก่ 

คู่สัญญาเน่ืองจากการปฏิบติัผดิสัญญา 

 

23.  กรรมสิทธ์ิและการเส่ียงภัย 

 กรรมสิทธ์ิและการเส่ียงภยัในไฟฟ้า ตั้งแต่จุดเช่ือมโยงถึงโรงไฟฟ้าของบริษทัฯ เป็นของบริษทัฯ 

 

24.  กฎหมายทีใ่ช้บังคับ 

 สัญญาน้ีอยูภ่ายใตต้ามกฎหมายแห่งราชอาณาจกัรไทย 

 

 สัญญาน้ีไดท้าํข้ึนเป็นสองฉบบั มีขอ้ความถูกตอ้งตรงกนัทุกประการ คู่สัญญาไดอ่้านและเขา้ใจ 

ขอ้ความในสัญญาน้ีดีแลว้ จึงลงลายมือช่ือพร้อมประทบัตรา (ถา้มี) ไวเ้ป็นสาํคญัต่อหนา้พยานและคู่สัญญา

ต่างยดึถือสัญญาฝ่ายละหน่ึงฉบบัเก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน 

 

 

บริษัท  ………………………… จํากดั  การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 

 

 

ลงช่ือ.........................................................ผูข้าย     ลงช่ือ........................................................ผูซ้ื้อ 

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

ตาํแหน่ง ....................................................  ผูว้า่การการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

   

 

 

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

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

ตาํแหน่ง ....................................................  ตาํแหน่ง .................................................... 
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ค ำน ำ 
 
 

 หลกัเกณฑก์ารต่อเช่ือมเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าและระบบเช่ือมโยงของ Small Power Producer เขา้ระบบ
ของการไฟฟ้าเป็นเอกสารท่ีประกอบดว้ยหลกัเกณฑท์างเทคนิคของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า ระบบเช่ือมโยง การ
หยดุเคร่ืองเพื่อบ ารุงรักษา การประสานงานในการเดินเคร่ือง ขอบเขตความรับผิดชอบทางดา้นเทคนิคของ
การไฟฟ้า และบริษทั ฯ รวมทั้งเง่ือนไขอ่ืน ๆ ท่ีจ  าเป็นส าหรับการสั่งการเดินเคร่ืองและการหยดุเคร่ืองเพื่อ
บ ารุงรักษาของโรงไฟฟ้า 
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SPP Grid Code 

1. ค าจ ากดัความ 

2. ขอ้มูลก่อนการเช่ือมโยงกบัระบบไฟฟ้า 
Generator parameter 
Machine parameter 
Transformer parameter 
เช้ือเพลิง 

3. ขั้นตอนการประสานงาน 
ก าหนดการบ ารุงรักษา 

แผนการบ ารุงรักษาตลอดอายโุรงไฟฟ้า 
แผนการบ ารุงรักษา 1 - 3 ปี 
แผนการบ ารุงรักษารายเดือน 
แผนการบ ารุงรักษารายสัปดาห์ 
แผนการบ ารุงรักษารายวนั 

แผนการผลิต 
การประสานงานดา้นความปลอดภยั 
แผนการปฏิบติังานเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินในระบบ 
คุณภาพไฟฟ้าและความมัน่คงในการจ่ายไฟ 
ขอ้บงัคบัต่างๆ 

4. แผนการเดินเคร่ือง 
แผนรายเดือน 
แผนเพิ่มเติม 
การผลิตไฟฟ้าในรอบเดือน 

5. การติดต่อส่ือสาร 

6. การปรับปรุงและแกไ้ข SPP Grid Code 
 
 
 
 
 
 



\\tsf1.egat.local\TS\732-PPA\80-STR\30-กจสส-ส\31-หจสล-ส\3 PPA\ตน้แบบสัญญา FirmRenew2005\attach1.doc  - 4 - 

1. ค ำจ ำกดัควำม 
กำรหยุดเคร่ือง (Outage) คือ การท่ีบริษทัฯ ขอหยดุเคร่ืองหรือลดก าลงัผลิตลงเพื่อตรวจสอบ 

บ ารุงรักษาเคร่ืองหรืออุปกรณ์และระบบส่งซ่ึงอยูใ่นความรับผดิชอบของบริษทัฯ แบ่งเป็น 
ก) หยดุเคร่ืองตามแผนรายปี (Planed Outage) คือ การหยุดเคร่ืองท่ีมีการจดัท าแผนแจง้

ล่วงหนา้เป็นรายปี 
ข) หยดุเคร่ืองเพื่อบ ารุงรักษา (Maintenance Outage) คือ การหยดุเคร่ืองท่ีไม่ไดก้  าหนดไว้

ในแผนรายปีแต่มีการแจง้ล่วงหนา้ตามขอ้ก าหนดท่ี 3.1.6 และ 3.1.7 
 
คุณภำพไฟฟ้ำ (Quality of Supply) คือ คุณภาพไฟฟ้าของระบบท่ีการไฟฟ้าควบคุมและใหส้ัญญา

ไวก้บัลูกคา้ส่วนหน่ึง และคุณภาพไฟฟ้าซ่ึงบริษทัฯ ตอ้งควบคุมใหส้อดคลอ้งกบัคุณภาพไฟฟ้าท่ีการไฟฟ้า
ก าหนดตามขอ้ 3.5 เม่ือต่อเขา้กบัระบบของการไฟฟ้า  ทั้งน้ีอุปกรณ์เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าของบริษทัฯ จะตอ้ง
ทนต่อสภาพคุณภาพไฟฟ้าตามท่ีไดก้ าหนดเช่นกนั   
         

เหตุฉุกเฉิน  คือ เหตุการณ์ท่ีท าให ้การไฟฟ้า ไม่สามารถควบคุมระบบใหอ้ยูใ่นสภาพปกติได ้ เช่น 
ก)   เหตุการณ์ซ่ึงท าใหค้วามถ่ีในระบบสูงกวา่ 50.75 Hz หรือ ต ่ากวา่ 49.25 Hz  

ข)  เหตุการณ์ท่ีท าใหแ้รงดนัสูง หรือ ต ่ากวา่แรงดนัปกติ ณ จุดต่อเช่ือม เกินกวา่± 10  ทั้งน้ี
ในกรณีท่ีมีเหตุผดิปกติข้ึนในระบบไฟฟ้า ค่าระดบัแรงดนัท่ีจุดเกิดเหตุการณ์อาจมี    
ค่าลดลงถึง 0 KV ตั้งแต่คร่ึงไซเคิลจนถึงไม่ก่ีวนิาที เน่ืองจากการเดินเคร่ืองของ
มอเตอร์ หรือโหลดขนาดใหญ่ หรือเกิดความผิดพร่อง (Fault) ในระบบไฟฟ้าจนกวา่
เหตุการณ์ผดิปกตินั้นจะไดรั้บการแกไ้ข    

  ค)  เหตุการณ์ท่ีท าใหส้ายส่ง Over Load 
 
แผนกำรบ ำรุงรักษำตลอดอำยุโรงไฟฟ้ำ (Maintenance Cycle) คือ แผนบ ารุงรักษาอุปกรณ์ตลอด

อายกุารใชง้านท่ีบริษทัฯตอ้งแจง้ให ้ กฟผ. ทราบ ก่อนวนัก าหนดเร่ิมตน้ซ้ือขายไฟฟ้า โดยแผนดงักล่าว
จะตอ้งระบุรายละเอียดของการบ ารุงรักษาวา่เป็นชนิดใดและระบุระยะเวลาในการบ ารุงรักษาไวช้ดัเจน โดย
จ านวนปีท่ีมีการแจง้ซ่อมใหญ่ (Major Overhaul) ตอ้งมีความถ่ีไม่เกิน 2 ปีในรอบ 4 ปี และกรณีท่ีมีการซ่อม
ใหญ่ 2 ปีในรอบ 4 ปี จ  านวนวนัท่ีท าการบ ารุงรักษาใน 2 ปีดงักล่าวรวมกนัตอ้งไม่เกิน 80 วนั โดยแต่ละปีท่ีมี
การซ่อมใหญ่จะใชจ้  านวนวนัท่ีท าการบ ารุงรักษาในปีนั้นไม่เกิน 45 วนั 
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แผนกำรบ ำรุงรักษำ 1-3 ปี ( Planned Outage)  คือ แผนท่ีบริษทั ฯ ไดแ้จง้ล่วงหนา้ให ้กฟผ. ทราบ
ล่วงหนา้ถึงก าหนดการบ ารุงรักษาในช่วงระยะเวลา 1-3 ปี  ตามท่ีระบุในแผนการบ ารุงรักษาตลอดอายุ
โรงไฟฟ้า  โดยหากมีการแกไ้ขจะตอ้งแจง้ก าหนดตามแผนบ ารุงรักษารายเดือน  อยา่งไรก็ตามในกรณีท่ีแผน
ซ่อมใหญ่มีจ านวนคร้ังมากกวา่แผนการบ ารุงรักษาตลอดอายโุรงไฟฟ้าท่ีไดแ้จง้ไว ้ บริษทัฯสามารถ
ด าเนินการไดเ้ฉพาะกรณีท่ีพิสูจน์ไดว้า่มีสาเหตุมาจากการไฟฟ้า 
 
2. ข้อมูลก่อนกำรเช่ือมโยงกบัระบบไฟฟ้ำ 
 

เพื่อใหเ้กิดความมัน่คงของระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้า บริษทัฯ จะตอ้งส่งขอ้มูลรายละเอียดของ
อุปกรณ์ท่ีจะต่อเช่ือมเขา้ระบบของการไฟฟ้าเพื่อใหก้ารไฟฟ้าพิจารณา เช่น เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าแต่ละเคร่ือง 
ขอ้มูลระบบส่งเช่ือมโยงจากโรงไฟฟ้าจนถึงจุดต่อเช่ือมเขา้ระบบของการไฟฟ้า  

 
 ขอ้มูลท่ีตอ้งจดัส่งใหมี้รายละเอียดดงัน้ี 
 
ก)      Generator   
 Type    round rotor     salient pole 

Number of Poles  
Speed (RPM)   
kV Rating 
MW Rating 
KVA Rating 
Armature Amp. (A) 
Armature Voltages (KV) 
Field Currents (A) 
Exciter  Voltages  (V) 
Power Factor 

            Capability Curve 
 
ข)     ขอ้มูลของ Generator เพื่อการศึกษา Dynamic  Simulation  เช่น 

H = inertia  constant  of  the  machine 
D = Damping  constant  of  the  machine 
Xd = direct-axis reactance 
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X’d = direct-axis  transient  reactance 
X”d = direct-axis  subtransient  reactance 
Xq = quadrature-axis  reactance 
X’q = quadrature-axis  transient  reactance 
X”q = quadrature-axis  subtransient  reactance  
Xl = leakage  reactance 
T’do = direct-axis open circuit transient  time  constant 
T”do = direct-axis open circuit subtransient  time  constant 
T’qo = quadrature-axis  open circuit transient  time  constant 
T”qo = quadrature-axis  open circuit subtransient  time  constant 
S (1.0) = saturation factor at 1.0 p.u. terminal voltage 
S (1.2) = saturation factor at 1.2 p.u. terminal voltage 

ค)   ขอ้มูลของ Turbine Governor  และ  Excitation  System  ท่ีแสดงเป็น block diagram  และ แสดง     ค่า  
Parameters  ในรูปแบบของ IEEE Standard 

ง)     Unit Transformer Ratings / Features / ขอ้มูลบน Name Plates  
จ)    ชนิดของเช้ือเพลิงท่ีเป็น  Primary Fuel และ Back Up Fuel (ถา้มี) 
ฉ)    ขอ้มูลระบบเช่ือมโยง 
  - แรงดนัออกแบบ   

- ขนาดของสายตวัน า  
- ชนิดของลูกถว้ย (Insulator)  
- อุปกรณ์เพิ่มก าลงั Var.  

- MVAR ของ Capacitor   
- MVAR ของ Shunt Reactor  

ช)    ขอ้มูลคุณลกัษณะของอุปกรณ์ของลูกคา้บริษทัฯ ท่ีอาจมีผลท าใหร้ะดบัคุณภาพต ่ากวา่เกณฑท่ี์ก าหนด ณ 
จุดเช่ือมโยง 
 

3.   ก ำหนดขั้นตอนกำรประสำนงำน  
3.1 ข้ันตอนกำรประสำนงำน เร่ืองกำรบ ำรุงรักษำ 

3.1.1 จุดประสงค์ 
เพื่อใหเ้กิดการประสานงานดา้นการผลิตท่ีดีระหวา่ง กฟผ. กบับริษทัฯจึงก าหนดขั้นตอนและ

รายละเอียดไวเ้พื่อใหบ้ริษทัฯทราบถึงวธีิจดัส่งขอ้มูลแผนและระยะเวลาท่ีจะขอด าเนินการบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้า
และระบบเช่ือมโยงของบริษทัฯใหก้บั กฟผ. เพื่อ กฟผ. สามารถน ามาพิจารณาจดัท าแผนหยดุเคร่ืองให้
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สอดคลอ้งกบัการขอซ่อมบ ารุงของโรงไฟฟ้าอ่ืนๆ โดย กฟผ. จะค านึงถึงความมัน่คงของระบบไฟฟ้า 
คุณภาพไฟฟ้าของระบบ และมีก าลงัผลิตไฟฟ้าส ารองเพียงพอกบัความตอ้งการใชไ้ฟฟ้า 
 

3.1.2 กำรแจ้งแผนกำรบ ำรุงรักษำตลอดอำยุโรงไฟฟ้ำ (Maintenance Cycle) 
บริษทัฯจะตอ้งแจง้แผนการบ ารุงรักษาตลอดอายุโรงไฟฟ้า และรายละเอียดของวนั เวลา ท่ีบริษทัฯ

จะท าการบ ารุงรักษาโดยมีระยะเวลา 3 ปีล่วงหนา้ก่อนวนัเร่ิมตน้ซ้ือขายไฟฟ้าไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั และ กฟผ. 
จะแจง้ผลการพิจารณาใหบ้ริษทัฯทราบภายใน 15 วนั หลงัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้ ทั้งน้ี กฟผ. จะถือวา่แผน
บ ารุงรักษาท่ี กฟผ. พิจารณาแลว้นั้นเป็นแผนการบ ารุงรักษาตลอดอายุโรงไฟฟ้า  

 
3.1.3 กำรแจ้งแผนกำรบ ำรุงรักษำ 1-3 ปี  
ก่อนวนัท่ี 1 ตุลาคม ของทุกปี บริษทัฯ จะตอ้งแจง้ก าหนดการบ ารุงรักษาท่ีคาดวา่จะท าในแต่ละปี 

ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นขอ้ 3.1.2 ล่วงหนา้ 3 ปี ให ้กฟผ. โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

ก) ก าลงัผลิตพร้อมจ่ายให ้กฟผ. 
ข) ช่วงเวลาท่ีตอ้งการจะเร่ิมหยุดและจ านวนวนัท่ีหยดุเคร่ือง 
ค) ช่วงเวลาอ่ืนถา้ กฟผ. ไม่สามารถจดัแผนใหห้ยดุไดต้ามท่ีเสนอในขอ้ ข. 
 

กรณีท่ีบริษทัฯ ไม่ประสงคจ์ะเปล่ียนแปลงแผนการบ ารุงรักษา ขอใหบ้ริษทัฯ แจง้ยนืยนัแผน
บ ารุงรักษาเดิมมายงั กฟผ. 

 
           3.1.4   ข้ันตอนกำรพจิำรณำก ำหนดแผนบ ำรุงรักษำรำยปีของ กฟผ. 

ก่อนวนัท่ี 1 พฤศจิกายน  กฟผ. จะแจง้ผลการพิจารณาแผนบ ารุงรักษาราย 1-3 ปี ใหบ้ริษทัฯ ทราบ 
โดยพิจารณาจากความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าประกอบกบัขอ้จ ากดัอ่ืนท่ีมีผลกระทบต่อความมัน่คงของระบบไฟฟ้า 
โดยจะพยายามใหทุ้กโรงไฟฟ้าสามารถหยดุบ ารุงรักษาตามแผนท่ีบริษทัฯ เสนอมา แต่หาก กฟผ. ไม่สามารถ
ใหบ้ริษทัฯ หยดุเคร่ืองตามเวลาท่ีบริษทัฯ แจง้มาได ้ กฟผ. จะเสนอช่วงเวลาอ่ืนท่ีเหมาะสมใหบ้ริษทัฯ
พิจารณา 

หากบริษทัฯ พิจารณาวา่ช่วงเวลาท่ี กฟผ. เสนอนั้นไม่สามารถท าได ้บริษทัฯจะตอ้งติดต่อ กฟผ. เพื่อ
พิจารณาร่วมกนัก่อนวนัท่ี 15 พฤศจิกายน โดยค านึงถึงความมัน่คงของระบบไฟฟ้าเป็นหลกั 
              

3.1.5 แผนบ ำรุงรักษำรำยเดือน 
ภายหลงัจากท่ี กฟผ. ไดก้ าหนดเวลาใหบ้ริษทัฯ หยดุเคร่ืองเพื่อบ ารุงรักษาเคร่ืองรายปีแลว้ หากใน

เดือนใดท่ีก าหนดไวต้ามแผน ในขอ้ 3.1.4 บริษทัฯ มีเหตุจ าเป็นไม่สามารถหยุดเคร่ืองตามช่วงเวลาท่ีตกลงไวไ้ด ้
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บริษทัฯ จะตอ้งแจง้รายละเอียดของแผนใหม่ท่ีปรับปรุงและเหตุผลในการขอเล่ือนหรือยกเลิกการบ ารุงรักษา
ท่ีไดต้กลงไวต้ามขอ้ 3.1.4 นั้น ให ้กฟผ. ทราบไม่นอ้ยกวา่ 30 วนัก่อนวนัท่ีก าหนดไวเ้ดิมในขอ้ 3.1.4 ทั้งน้ี
การขอเล่ือนการบ ารุงรักษาน้ีจะยดึระยะเวลาในการบ ารุงรักษาตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 3.1.4 ส าหรับระยะเวลาท่ี
เกินจากแผนบ ารุงรักษาท่ีแจง้ไวใ้นขอ้ 3.1.4 ใหถื้อเป็นแผนบ ารุงรักษาตามขอ้ 3.1.6 

หลงัจากไดรั้บแผนท่ีขอปรับปรุงจากบริษทัฯ แลว้ กฟผ. จะพิจารณาแผนดงักล่าวโดยยดึถือความ
มัน่คงของระบบไฟฟ้าเป็นหลกั หาก กฟผ. ไม่สามารถใหบ้ริษทัฯ หยดุตามช่วงเวลาท่ีบริษทัฯ ตอ้งการได ้แต่
บริษทัฯ ยนืยนัท่ีจะหยดุก็สามารถท าไดโ้ดย กฟผ. จะคิดชัว่โมงดงักล่าวเป็นการหยดุเพื่อบ ารุงรักษาเพิ่มจาก
แผนรายปี 

ในกรณีท่ีบริษทัฯ แจง้มานอ้ยกวา่ 30 วนั กฟผ.จะยงัคงยดึแผนตามขอ้ 3.1.4 เป็นแผนบ ารุงรักษา
ตามเดิม 

 
3.1.6 แผนบ ำรุงรักษำรำยสัปดำห์ 
ในกรณีท่ีบริษทัฯ มีเหตุจ าเป็นตอ้งหยดุเพื่อบ ารุงรักษา (Maintenance Outage) ต่อเน่ืองเกิน 24 

ชัว่โมง นอกเหนือจากแผนรายปี (Planned  Outage) จะตอ้งแจง้ให้ กฟผ. ทราบล่วงหนา้ 7 วนั เพื่อ กฟผ. จะ
ไดมี้เวลาพิจารณาจดัแผนเดินเคร่ืองใหม่ใหส้อดคลอ้งกบัแผนบ ารุงรักษาระบบส่ง หรือ ขอ้จ ากดัอ่ืนท่ีอาจมี
ผลกระทบต่อความมัน่คงของระบบไฟฟ้า และ กระทบต่อตน้ทุนการผลิตนอ้ยท่ีสุด ถา้บริษทัฯ แจง้ให ้กฟผ. 
ทราบนอ้ยกวา่ 7 วนั กฟผ. จะถือเป็นการแจง้กระชั้นชิด และจะยอมรับการแจง้กระชั้นชิดน้ีไดปี้ละไม่เกิน 3 
คร้ัง โดยจะนบัเป็นชัว่โมงหยดุเคร่ืองปกติ แต่ถา้บริษทัฯ แจง้กระชั้นชิดเกิน 3 คร้ัง การหยดุเคร่ืองคร้ังต่อไป
จะคิดจ านวนชัว่โมงการหยดุเคร่ืองเท่ากบั 1.5 เท่าของชัว่โมงหยดุเคร่ืองจริง เพื่อชดเชยความเสียหายในส่วน
ของ กฟผ. 

ทั้งน้ีในกรณีท่ีบริษทัฯ แจง้ขอหยดุบ ารุงรักษาต่อเน่ืองนอ้ยกวา่ 24 ชัว่โมง (แจง้เฉพาะ Peak และ 
Partial Peak) แต่มีการแจง้ขอหยดุบ ารุงรักษาเพิ่มเติมต่อเน่ืองเวลา Peak และ Partial Peak ในวนัถดัมา กฟผ. 
จะพิจารณา ใหว้นัท่ีขอหยดุบ ารุงรักษาเพิ่มเติมนบัเป็นวนัหยดุบ ารุงรักษาต่อเน่ือง และถือเป็นการแจง้กระชั้น
ชิด 

                                                                                                              
3.1.7  แผนบ ำรุงรักษำรำยวนั 
ในกรณีท่ีบริษทัฯ มีความจ าเป็นตอ้งหยดุเพื่อบ ารุงรักษา (Maintenance Outage) ไม่เกิน 24 ชัว่โมง 

จะตอ้งแจง้ล่วงหนา้ในแผนความพร้อมรายวนั ให ้กฟผ. ทราบก่อนเวลา 12.00 น. ของวนัก่อนท่ีบริษทัฯ จะ
หยดุเคร่ืองจริง เพื่อให ้ กฟผ. มีเวลาพอท่ีจะสามารถวางแผนการเดินเคร่ือง โดยมีผลกระทบต่อตน้ทุนการ
ผลิตและก าลงัผลิตส ารองนอ้ยท่ีสุด และ กฟผ. จะถือวา่ชัว่โมงหยดุเคร่ืองนั้นเป็นชัว่โมงหยดุเคร่ืองปกติ  แต่
ถา้บริษทัฯ แจง้ขอหยดุเคร่ืองหลงั 12.00 น. ของวนัก่อนท่ีบริษทัฯ จะหยดุเคร่ือง  กฟผ.จะคิดชัว่โมงดงักล่าว
เป็นชัว่โมงการจ าหน่ายไฟฟ้าตามปกติ  
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หากวนัท่ีก าหนดการส่งแผนบ ารุงรักษาตามขอ้ 3.1.3 - 3.1.7 ตรงกบัวนัหยดุท าการของ กฟผ. ให้
บริษทัฯ ส่งแผนดงักล่าวในวนัท าการสุดทา้ยก่อนวนัหยดุ โดยในกรณีท่ีบริษทัฯจ าเป็นตอ้งหยดุเพื่อ
บ ารุงรักษาเพิ่มเติมภายหลงับริษทัฯ สามารถแจง้ล่วงหนา้ให ้กฟผ. ทราบก่อนเวลา 12.00 น.ของวนัก่อนวนัท่ี
บริษทัฯ จะหยดุจริงได ้
       
 3.2  แผนกำรผลติ 
           3.2.1  แผนกำรผลติรำยปี 

ก่อนวนัท่ี 1 ตุลาคม ของทุกปีบริษทัฯ จะตอ้งส่งปริมาณไฟฟ้า และพลงังานไฟฟ้าท่ีคาดวา่จะพร้อม
จ าหน่ายให ้  กฟผ. ในแต่ละเดือนจากเดือนมกราคมถึงเดือนธนัวาคมปีถดัไปให ้ กฟผ. ทราบ โดยแผนน้ี
จะตอ้งสอดคลอ้งกบัแผนหยดุเคร่ืองท่ีไดต้กลงไวแ้ลว้ 

 
3.2.2  แผนกำรเดินเคร่ืองรำยเดือน 

ภายในวนัท่ี 15 ของทุกเดือน บริษทัฯ ท่ีใชเ้ช้ือเพลิงเชิงพาณิชยห์รือพลงังานหมุนเวยีนประเภทชีวมวล
ในการผลิตไฟฟ้า จะตอ้งแจง้ความพร้อมในการผลิตและปริมาณพลงังานท่ีจะผลิตในเดือนถดัไปให ้กฟผ.  

 
3.3  กำรประสำนงำนด้ำนควำมปลอดภัย 
       เม่ือการไฟฟ้า  และ/หรือบริษทั ฯ  จะท าการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ต่าง ๆ  ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อความ
ปลอดภยัของระบบไฟฟ้าหรือความปลอดภยัของบุคคลหรือทรัพยสิ์นใด ๆ  ของอีกฝ่าย  ผูท่ี้ท  าการซ่อมบ ารุง
ดงักล่าวจะตอ้งแจง้ให้อีกฝ่ายทราบล่วงหนา้ทนัทีท่ีสามารถท าได ้ ทั้งน้ีตอ้งไม่นอ้ยกวา่  24  ชัว่โมง  เพื่อจะ
ไดเ้ตรียมระวงัป้องกนั  และในกรณีเกิดเหตุการณ์ท่ีกระทบต่อการจ่ายไฟฟ้าให้การไฟฟ้า  และลูกคา้  โดย
จะตอ้งแจง้รายละเอียดให้ทราบเพื่อเป็นขอ้มูลในการจดัประชุมร่วมกนัเพื่อป้องกนัความเสียหายอนัเกิดจาก
ระบบไฟฟ้า  อุปกรณ์หรือชีวติและทรัพยสิ์น 
 
3.4 กำรปฏิบัติงำนเม่ือเกดิเหตุฉุกเฉินในระบบ   

เน่ืองจากบริษทัไม่ถูกก าหนดใหช่้วยควบคุมความถ่ีผา่นระบบควบคุมอตัโนมติัของ กฟผ. ดงันั้นเม่ือเกิด
เหตุฉุกเฉินในระบบ บริษทัจะตอ้งช่วยระบบ ดงัน้ี 

3.4.1 กรณีความถ่ีไม่อยูใ่นช่วง 49.25 - 50.75 Hz และไม่ไดรั้บการติดต่อจากศูนยค์วบคุมระบบ
ก าลงัไฟฟ้า ของ กฟผ. บริษทัฯตอ้งช่วยระบบโดยเพิ่มหรือลดก าลงัผลิตเพื่อจะท าใหค้วามถ่ีของระบบกลบัมา
อยูท่ี่ 50 Hz โดยในช่วงเวลาดงักล่าวบริษทัฯ จะไดรั้บการยกเวน้จากเง่ือนไขในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 

3.4.2 กรณีความถ่ีต ่ากวา่ 48.00 Hz หรือ สูงกวา่ 51.00 Hz ต่อเน่ืองเกิน 1 นาที ทางบริษทัฯ สามารถ  
ปลดเคร่ืองออกจากระบบไฟฟ้าไดโ้ดยไม่ถือเป็นสาเหตุของบริษทัฯ  
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3.4.3 กรณีความถ่ีต ่ากวา่ 47.90 Hz หรือสูงกวา่ 51.10 Hz ทางบริษทัฯ สามารถปลดเคร่ืองออกจาก
ระบบไฟฟ้าไดโ้ดยไม่ถือเป็นสาเหตุของบริษทัฯ 

3.5 คุณภำพกำรจ่ำยไฟฟ้ำ (Quality of supply) 
  เน่ืองจากการไฟฟ้าก าหนดมาตรฐานการจ่ายไฟฟ้า และ คุณภาพของไฟฟ้าใหก้บัลูกคา้ของการ
ไฟฟ้า บริษทัฯ จึงตอ้งออกแบบเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า และ อุปกรณ์อ่ืนๆ ใหส้ามารถทนต่อสภาพ และ คุณภาพ
ของระบบของการไฟฟ้าท่ีไดก้ าหนดไว ้ รวมถึงบริษทัฯตอ้งไม่ท าให้ระดบัคุณภาพดอ้ยลงและเกินระดบัท่ี
ก าหนด 
 

3.5.1  ข้อมูลคุณภำพทีก่ำรไฟฟ้ำก ำหนดไว้กบัลูกค้ำ 
3.5.1.1 ระดบัแรงดนัท่ีจุดต่อเช่ือม  

- ในระบบของ กฟผ. ในสภาวะปกติระดบัแรงดนัจะถูกควบคุมไวท่ี้ระดบัไม่  
เกิน + 5% ของ Nominal Voltage  และในช่วงผดิปกติแรงดนัอาจเบ่ียงเบนไป 

   ถึง   10 % 
- ในระบบของ กฟภ. ในสภาวะปกติระดบัแรงดนัจะถูกควบคุมไวท่ี้ระดบัไม่เกิน 
  + 5% ของ  Nominal Voltage  และในช่วงผดิปกติแรงดนัอาจเบ่ียงเบนไปถึง 
   10 % 
- ในระบบ กฟน. แยกตามแรงดนัไฟฟ้า 
 

สภาวะ 115 kV 69 kV 24 kV 12 kV 

ปกติ -1.74% ,+2.61% 
113.0 - 118.0 kV 

-1.74%,+2.90% 
67.0 – 71.0 kV 

-1.91%, -1.67% 
21.8 – 23.6 kV 

-0.96%, -1.67% 
10.9 – 11.8 kV 

ฉุกเฉิน -1.74% ,+6.96% 
113.0 - 123.0 kV 

-1.74%,+5.07% 
67.0 – 72.5 kV 

-2.09%, 0.00% 
21.6 – 24.0 kV 

-1.04%, 0.00% 
10.8 – 12.0 kV 

 
3.5.1.2     ความถ่ีของระบบ   ในสภาวะปกติไม่เกิน 50 Hz  0.5 Hz  ยกเวน้กรณีเกิดเหตุ
ผดิปกติหรือเหตุฉุกเฉิน 
 3.5.1.3  แรงดนัและกระแสผดิเพี้ยน (Voltage and current distortion) การไฟฟ้าก าหนดให้
ลูกคา้หรือผูใ้ชไ้ฟฟ้าแต่ละรายท่ีใชอุ้ปกรณ์ท่ีเป็นชนิด Non-linear load ตอ้งควบคุม Harmonic 
distortion ไม่เกินระดบัท่ีก าหนดเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกบัลูกคา้รายอ่ืนๆ 
ขีดจ ำกดัของแรงดันฮำร์มอนิก เป็นค่าขีดจ ากดัของทั้งแต่ละอนัดบัและค่าความเพี้ยนรวม 
(VT) ท่ีลูกคา้ตอ้งไม่ท าใหแ้รงดนัฮาร์มอนิก ท่ีจุดซ้ือไฟเกินก าหนดดงัแสดงไวใ้นตาราง
ขา้งล่างน้ี 
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ขีดจ ำกดัค่ำควำมเพีย้นของแรงดันฮำร์มอนิกส ำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ำรำยใดๆ ทีจุ่ดต่อร่วม (รวมทั้ง
ระดบัความเพี้ยนท่ีมีอยูเ่ดิม) 

 
ระดบัแรงดนัไฟฟ้ำ ค่ำควำมเพีย้นของแรงดนั ค่ำควำมเพีย้นของแรงดนัฮำร์มอนิกแต่ละอนัดบั (%) 

ที่จุดต่อร่วม (kV) รวม VT (%) อนัดบัคี่ อนัดบัคู่ 

0.4 5 4 2 

11,12,22,24 4 3 1.75 

33 3 2 1 

69 2.45 1.63 0.82 

115 and above 1.5 1 0.5 
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  VT  = ค่าความเพี้ยนของแรงดนัรวม  VT (%) 
  V1  = แรงดนั  Fundamental  (ท่ีความถ่ี 50 Hz) 
  Vn  = แรงดนัฮาร์มอนิกอนัดบัท่ี n 

ขีดจ ำกดัของกระแสฮำร์มอนิก เป็นค่าขีดจ ากดัของแต่ละอนัดบัมีหน่วยเป็นแอมแปร์ ท่ี
ลูกคา้ตอ้งไม่ท าใหก้ระแสฮาร์โมนิกท่ีจุดซ้ือไฟไหลเขา้ระบบของการไฟฟ้าเกินก าหนด ดงัแสดงไว้
ในตารางขา้งล่างน้ี   

 
ขีดจ ำกดักระแสฮำร์มอนิกส ำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ำรำยใดๆ ทีจุ่ดต่อร่วม  
ยอมใหน้ าค่าความคลาดเคล่ือน 10% หรือ 0.5 แอมแปร์ (ค่าท่ีมากกวา่ค่าใดค่าหน่ึง) มาใช้
กบัขีดจ ากดัของกระแสแต่ละอนัดบัไดไ้ม่เกิน 2 อนัดบั 

ระดบัแรงดนัไฟฟ้ำ 
ที่จุดต่อร่วม (kV) 

MVASC 
(Base) 

อนัดบัฮำร์มอนิกและขีดจ ำกดัของกระแส (A rms) 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

0.4 10 48 34 22 56 11 40 9 8 7 19 6 16 5 5 5 6 4 6 

11,12 100 13 8 6 10 4 8 3 3 3 7 2 6 2 2 2 2 1 1 

22,24,33 500 11 7 5 9 4 6 3 2 2 6 2 5 2 1 1 2 1 1 

69  500 8.8 5.9 4.3 7.3 3.3 4.9 2.3 1.6 1.6 4.9 1.6 4.3 1.6 1 1 1.6 1 1 

115 และมำกกว่ำ 1,000 5 4 3 4 2 3 1 1 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 
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ค่า
SCMVA  ท่ีจุดต่อร่วม ค านวณจากสมการ ดงัน้ี 

   3SC L L SCMVA V I  

  
L LV 

 = แรงดนัไฟฟ้า Line-to-line ท่ีจุดต่อร่วม [kV] 

  SCI  = กระแสไฟฟ้าลดัวงจรแบบ 3 เฟส ท่ีจุดต่อร่วม [kA] 

หากค่า SCMVA  ต  ่าสุดท่ีจุดต่อร่วมมีค่าแตกต่างจากค่า  SCMVA Base ท่ีระบุในตาราง    ยอมใหป้รับ
ค่ากระแสฮาร์มอนิกท่ียอมให้ไหลเขา้สู่ระบบดว้ยสมการ 

   
 

1
1 SC
h h

SC

MVA
I I

MVA Base

 
   

 
 

1

hI  = ขีดจ ากดัของกระแสฮาร์มอนิกล าดบัท่ี h ท่ียอมใหไ้หลเขา้สู่ระบบ 

เม่ือค่า SCMVA  เป็น 1

SCMVA  [A] 

hI  = ขีดจ ากดัของกระแสฮาร์มอนิกล าดบัท่ี h ท่ีก าหนดในตาราง [A] 

1

SCMVA  =        ค่า SCMVA  ต  ่าสุดท่ีจุดต่อร่วม มีค่าไม่เท่ากบัค่า  SCMVA Base  [MVA] 

 SCMVA Base =        ค่า  SCMVA Base ส าหรับขีดจ ากดัของกระแสฮาร์มอนิกในตาราง [MVA] 
 

3.5.1.4 ความรุนแรงของไฟกระพริบ (Flicker) ลูกคา้รายท่ีมีการใชอุ้ปกรณ์หรือกระบวน 
การผลิตท่ีมีผลท าใหเ้กิดไฟกระพริบ ตอ้งควบคุมไม่ให้เกินก าหนดดงัน้ี 

 

ขีดจ ำกดัค่ำควำมรุนแรงของไฟกระพริบ  
(รวมทั้งระดบัความค่าความรุนแรงของไฟกระพริบท่ีมีอยูเ่ดิม ) 
 
ระดบัแรงดนัไฟฟ้ำ ค่ำควำมรุนแรงของไฟกระพริบ ค่ำควำมรุนแรงของไฟกระพริบ 
ที่จุดต่อร่วม (kV) ระยะส้ัน (Pst) ระยะยำว (Plt) 

115 หรือต ่ำกว่ำ 1.0 0.8 

มำกกว่ำ 115 0.8 0.6 

 
 

   Pst = ค่าท่ีใชป้ระเมินความรุนแรงของไฟกระพริบในช่วงเวลาสั้น ๆ (10 นาที) 
     m m

stn

m

st

m

st

m

stst PPPPP )(...)()()( 321   
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ค่าของ m  ข้ึนอยูก่บัลกัษณะของแหล่งก าเนิดแรงดนักระเพื่อม โดยมีขอ้แนะน าดงัน้ี 
 

   m = 4 ใชส้ าหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทเตาหลอม 
   m = 3 ใชส้ าหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีก่อใหเ้กิดแรงดนักระเพื่อมเกือบทุกประเภทโดยคาดวา่ 
    โอกาสท่ีจะท างานพร้อมกนัมีนอ้ย 
  m = 2 ใชส้ าหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีมีโอกาสจะเกิดการท างานพร้อมกนับ่อยคร้ัง 
  m = 1 ใชก้บัอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีมีการท างานพร้อมกนั 
  Plt = ค่าท่ีใชป้ระเมินความรุนแรงของไฟกระพริบในระยะยาว (2-3 ชัว่โมง) 

     P
N

Plt stj
j

N





1

3

1

3 [ ]  

  N  คือ จ านวน Pst  ในช่วงเวลาตรวจวดั ปกติจะประมาณ 2 ชัว่โมง  ดงันั้น N = 12 
 
  3.5.2 คุณภำพไฟฟ้ำทีก่ำรไฟฟ้ำก ำหนดไว้ส ำหรับโรงไฟฟ้ำทีข่นำนเข้ำกบัระบบ 

3.5.2.1 บริษทัฯ ตอ้งรักษาแรงดนัและความถ่ีไม่ใหด้อ้ยกวา่ หรือพยายามท าใหดี้กวา่
ขอ้ก าหนดของการไฟฟ้าในขอ้ 3.5.1.1 และ 3.5.1.2 

3.5.2.2 บริษทัฯ ตอ้งสามารถรับหรือจ่าย Reactive power : Var ท่ี 0.85 leading และ 0.85  
lagging เพื่อรักษาแรงดนัท่ีจุดต่อเช่ือมและ/หรือจ่ายให้เหมาะสมกบัความตอ้งการ
ของ Var ในระบบจ าหน่ายแต่ละช่วงเวลา 

3.5.2.3 บริษทัฯ ตอ้งรักษาแรงดนัผดิเพี้ยนท่ีจุดต่อเช่ือมเขา้ระบบการไฟฟ้า ไม่ใหเ้กิน
ขอ้ก าหนดของการไฟฟ้าในขอ้ 3.5.1.3 

3.5.2.4 บริษทัฯ ตอ้งพยายามลดปริมาณกระแส Harmonic ท่ีไหลเขา้ระบบของการไฟฟ้า   
ท่ีจุดต่อเช่ือมโดยควบคุมกระแส Harmonic ท่ีเกิดจากอุปกรณ์ของลูกคา้ของบริษทั
ฯ ไม่ใหเ้กินก าหนดของการไฟฟ้าในขอ้ 3.5.1.3 

3.5.2.5 บริษทัฯ ตอ้งพยายามลดระดบัความรุนแรงของไฟกระพริบท่ีอาจเกิดจากการใช้
อุปกรณ์หรือกระบวนการผลิตของบริษทัฯ หรือจากลูกคา้ของบริษทัฯ  ตรงจุด
ต่อเช่ือมเขา้ระบบของการไฟฟ้าไม่ใหเ้กินก าหนดในขอ้ 3.5.1.4 

 
3.5.3 ในกรณีพบวา่ระดบัท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 3.5.2.3 และ ขอ้ 3.5.2.4 สูงกวา่ก าหนด และอยูใ่น 
ขั้นตอนท่ีการไฟฟ้าก าลงัหาสาเหตุและปรับปรุง บริษทัฯ ตอ้งพยายามท าใหร้ะดบัไม่สูงมากข้ึนจน
เป็นอนัตรายกบัอุปกรณ์ของการไฟฟ้า ลูกคา้ของการไฟฟ้า และอุปกรณ์ของบริษทัฯ  
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3.5.4 ในกรณีท่ีการไฟฟ้าตรวจพบวา่บริษทัไม่สามารถควบคุมคุณภาพไฟฟ้าไดต้ามท่ีก าหนดไว้
ในขอ้ 3.5.2 บริษทัฯ จะตอ้งรีบด าเนินการแกไ้ขปรับปรุง และเสนอแผนการปรับปรุงใหก้ารไฟฟ้า
ทราบ  

 
3.5.5 บริษทัฯ จะตอ้งขอขอ้มูลระดบัแรงดนัและระดบัคุณภาพไฟฟ้า ณ.จุดเช่ือมโยงท่ีการไฟฟ้า 
ตอ้งการใหบ้ริษทัฯ ควบคุม  เพื่อใชใ้นการออกแบบของบริษทัฯ 

 
3.6   ข้อบังคับต่ำงๆ 

          3.6.1 บริษทัฯ จะตอ้งไม่เปล่ียนแปลงระบบไฟฟ้า โดยการเปล่ียนหรือเพิ่มขนาดเคร่ืองก าเนิด
ไฟฟ้า หรือขนานเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าเพิ่มเติม หรือกระท าการใดท่ีกระทบกบัคุณภาพไฟฟ้า โดยไม่ไดรั้บความ
เห็นชอบจาก กฟผ. 

 3.6.2  กฟผ. สงวนสิทธ์ิจะอนุญาตให้มีการเดินเคร่ืองขนานกบัระบบไฟฟ้าของ    การไฟฟ้า หรือ
ระงบัการอนุญาตใหมี้การเดินเคร่ืองขนานกบัระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้า  ถา้ปรากฏวา่ 

3.6.2.1 บริษทัฯ ไม่สามารถปฏิบติัตามมาตรฐานคุณภาพไฟฟ้าในขอ้ 3.5 ไดห้ลงัจาก กฟผ.
แจง้ให ้บริษทัฯ ทราบภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสมทางเทคนิค  
3.6.2.2 บริษทัฯ ฝ่าฝืนระเบียบการเดินเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าของบริษทัฯ ขนานกบัระบบไฟฟ้า
ของการไฟฟ้า 

 3.6.3  บริษทัฯ เป็นผูรั้บผิดชอบในการขนาน  (Synchronization)    เขา้สู่ระบบไฟฟ้าของการ
ไฟฟ้า และจะตอ้งขออนุญาตจาก กฟผ. ทุกคร้ัง ก่อนท่ีจะมีการขนานกบัระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้า เพื่อให ้
กฟผ. สามารถรักษา Spinning Reserve ของระบบในระดบัท่ีเหมาะสม  
 3.6.4 ในกรณีท่ีบริษทัฯ ปฏิบติัผิดสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า หรือขอ้ตกลงอ่ืนๆ ท่ีไม่มีผลต่อความ
มัน่คงของระบบ กฟผ. ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะแจง้ให้บริษทัฯ ทราบ เพื่อท าการแกไ้ขและด าเนินการตามขั้นตอน
ของสัญญาต่อไป 
 
4. แผนกำรเดินเคร่ือง 

4.1 แผนรำยเดือน  
ภายในสัปดาห์ท่ี 4 ของทุกเดือน  กฟผ. จะส่งแผนการรับซ้ือไฟฟ้าล่วงหนา้ 1 เดือน ใหท้าง 

บริษทัฯ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการผลิตไฟฟ้า โดยแผนจะระบุพลงัไฟฟ้าท่ีจะรับซ้ือในแต่ละ
ช่วงเวลาของวนัธรรมดา วนัอาทิตยแ์ละวนัหยดุพิเศษ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดในสัญญาซ้ือขายไฟ 
และใชเ้ป็นแผนปฏิบติัตลอดทั้งเดือน 
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ในกรณีท่ี กฟผ. หรือ บริษทัฯ มีความจ าเป็นตอ้งปรับแผนรายเดือนตามท่ีไดต้กลงไปแลว้ 

จะตอ้งแจง้ใหอี้กฝ่ายหน่ึงทราบทนัที และตกลงปรับแผนการเดินเคร่ืองรายเดือนร่วมกนัใหม่ โดยจะ
ใชแ้ผนใหม่น้ีไปจนถึงส้ินเดือน   การขอปรับแผนเน่ืองจากบริษทัฯ  ตอ้งไม่ขดัต่อขอ้ก าหนดการ
บ ารุงรักษา  ขอ้ 3.1 
 

      4.3 กำรผลติไฟฟ้ำในรอบเดือน 
ภายในสัปดาห์แรกของทุกเดือน บริษทัฯ จะตอ้งรายงานการผลิตไฟฟ้าของบริษทัฯ เป็นราย

เคร่ืองของเดือนท่ีผา่นมา เพื่อเก็บเป็นสถิติและใชใ้นการคาดการณ์ความตอ้งการไฟฟ้าของประเทศ  
ดงัน้ี 

ก) ก าลงัไฟฟ้าท่ีผลิต (Gross MW) รายชัว่โมงของทุกวนั และก าลงัผลิตติดตั้ง 
ข) พลงังานไฟฟ้าท่ีผลิตไดท้ั้งหมดและขายรายเดือน 

- พลงังานไฟฟ้าท่ีผลิตทั้งหมด (Gross Energy) 
- พลงังานไฟฟ้าท่ีบริษทัขายใหลู้กคา้ทั้งหมด 
- พลงังานไฟฟ้าท่ีบริษทัใชเ้อง 
- พลงังานไฟฟ้าท่ีขายให ้กฟผ. 

 
5. กำรติดต่อส่ือสำร 

การส่ือสารสั่งงานปกติใหใ้ชโ้ทรศพัท ์ หรือ Party line ส่วนการประสานงานท่ีจะมีผลต่อการคิดคา่
ไฟ จะตอ้งส่งทาง Fax. โดยผูส่้งจะเซ็นตช่ื์อในดา้นของผูส่้งและผูรั้บจะตอ้งเซ็นตช่ื์อรับและส่ง  Fax. กลบัมา
ใหผู้ส่้งเก็บส าเนาไว ้1 ชุด ในกรณีท่ีมีปัญหาในการส่ง  Fax. คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จะใชเ้คร่ืองบนัทึกขอ้ความ
สนทนา เพื่อบนัทึกขอ้ความสนทนาโดยระบุช่ือทั้งสองฝ่าย เวลา และเหตุการณ์ต่าง ๆ ไวเ้ป็นหลกัฐาน หรือ
จะใชร้ะบบอ่ืนท่ีทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกนั ส่วนพลงัไฟฟ้าและพลงังานไฟฟ้าท่ีผลิตจะใชบ้นัทึกจาก 
Energy meter ซ่ึงทั้งสองฝ่ายสามารถเรียกขอ้มูลมาดูไดโ้ดยทางระบบ Telemetering เป็นหลกัฐานในการ
คิดเงินตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 
   บริษทัฯ จะตอ้งดูแลใหค้่าความพร้อมใชง้านไดข้องระบบส่ือสาร ใหไ้ดต้ามเอกสารแนบทา้ย
หมายเลข 6 ของสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า หากระบบส่ือสารของ บริษทัฯ เกิดขดัขอ้ง และไม่ไดรั้บการแกไ้ข
หลงัจากไดรั้บเอกสารแจง้เตือนจากบมจ.กฟผ ภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสมทางเทคนิค แต่ไม่เกิน 12 เดือน 
กฟผ.มีสิทธิท่ีจะเขา้ไปด าเนินการแกไ้ข ปรับปรุง หรือ ติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ โดยบริษทัฯ จะตอ้งรับผิดชอบ
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนทั้งหมด  
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6. กำรปรับปรุงและแก้ไข SPP Grid Code 

การปรับปรุงและแกไ้ข SPP Grid Code ทุกคร้ัง จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการก ากบั
ดูแลกิจการไฟฟ้า ทั้งน้ีการพิจารณาใหค้  านึงถึงผลกระทบต่อรายไดห้รือค่าใชจ่้ายของบริษทัฯดว้ย 



attach 2_Renewable (1/2) 

เอกสารแนบทา้ยสัญญาหมายเลข 2 
 

อตัราค่าไฟฟ้า 
(กรณใีช้เช้ือเพลงิประเภทพลงังานหมุนเวยีน) 

บริษทั ………………………………  กบั  การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 
 
 
อตัราค่าไฟฟ้า   ณ จุดรับซ้ือไฟฟ้าอยู่ท่ีจุดติดตั้งมาตรวดัไฟฟ้า  ซ่ึงตั้งอยูท่ี่ ………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
ก.  ค่าพลงัไฟฟ้า 
       ค่าพลงัไฟฟ้า   =  400 บาท/กิโลวตัต/์เดือน 
 
ข.  ค่าพลงังานไฟฟ้า 
       ค่าพลงังานไฟฟ้า   =  1.49 บาท/กิโลวตัต-์ชัว่โมง 
 
ค.  สูตรปรับอตัราค่าพลงัไฟฟ้า 

อตัราค่าพลงัไฟฟ้าของบริษทัฯ จะเปล่ียนแปลงเม่ืออตัราแลกเปล่ียนเงินเหรียญสหรัฐ เปล่ียนแปลงจากอตัรา
แลกเปล่ียนฐาน ตามสูตรดงัน้ี 

 

tCP  = ]20.0
38

80.0[0  tFX
CP  บาท/กิโลวตัต/์เดือน 

 
 โดย  tCP  =  อตัราค่าพลงัไฟฟ้าในเดือน t (บาท/กิโลวตัต/์เดือน) 
  0CP  =  อตัราค่าพลงัไฟฟ้าตามขอ้ ก. (บาท/กิโลวตัต/์เดือน) 
  tFX  =  อตัราแลกเปล่ียนเงินเหรียญสหรัฐ  ถวัเฉล่ียของ อตัราซ้ือและอตัราขายทาง 

โทรเลข  ณ วนัท าการสุดทา้ยของเดือน   t   ท่ีธนาคารพาณิชยใ์ชซ้ื้อขายกบั 
ลูกคา้  ซ่ึงประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (บาท/เหรียญสหรัฐ) 
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ง.  สูตรปรับอตัราค่าพลงังานไฟฟ้า 

อตัราค่าพลงังานไฟฟ้าของบริษทัฯ จะเปล่ียนแปลงเม่ือราคาก๊าซธรรมชาติท่ีบริษทัฯ ซ้ือ เปล่ียนแปลง
จากราคาฐาน (ราคาเม่ือเดือนมกราคม  2544)  ตามสูตรดงัน้ี 

 
EPt   =  EP0 +  ESt     บาท / กโิลวตัต์-ช่ัวโมง 

 

โดย  EPt  =  อตัราค่าพลงังานไฟฟ้าในเดือน t    (บาท / กิโลวตัต-์ชัว่โมง) 

 EPo = อตัราค่าพลงังานไฟฟ้าฐานตามขอ้ ข.  (บาท / กิโลวตัต-์ชัว่โมง) 

 ESt  = ค่าตวัประกอบการปรับอตัราค่าพลงังานไฟฟ้ากรณีท่ีใชเ้ช้ือเพลิงประเภทอ่ืนๆ  
ในเดือน t  (บาท / กิโลวตัต-์ชัว่โมง) 

= [1/ 106] x [Pt – Po] x Heat Rate (บาท / กิโลวตัต-์ชัว่โมง) 

 Pt  = ราคาก๊าซธรรมชาติท่ี ปตท. จ าหน่ายใหแ้ก่ผูผ้ลิตรายเล็กในเดือน t   (บาท / ลา้นบีทีย)ู 

 Po  = ราคาก๊าซธรรมชาติท่ี ปตท. จ าหน่ายใหแ้ก่ผูผ้ลิตรายเล็กในเดือนมกราคม 2544  
ท่ีใชเ้ป็นฐานในการค านวณ มีค่าเทา่กบั 151.4518 บาท / ลา้นบีทีย ู

 Heat Rate  = ค่าความส้ินเปลืองในการใชเ้ช้ือเพลิงเฉล่ีย เพื่อการผลิตพลงังานไฟฟ้า มีค่าเท่ากบั  
8,600  บีทีย ู/ กิโลวตัต-์ชัว่โมง 

 
จ.  ภาษีมูลค่าเพิม่ 
 อตัราค่าไฟฟ้าดงักล่าวขา้งตน้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 
 

____________________ 
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เอกสารแนบทา้ยสัญญาหมายเลข 3 
 

ข้อก ำหนดเกี่ยวกบัมำตรฐำนอุปกรณ์และระบบส่งข้อมูล 
 

มาตรฐานน้ี เป็นมาตรฐานท่ีก าหนดชนิดของขอ้มูล วธีิการ และอุปกรณ์ประกอบต่างๆ เพื่อส่งขอ้มูล
มายงัศูนยค์วบคุมระบบก าลงัไฟฟ้าแห่งชาติ  (NCC)  และศูนยค์วบคุมของฝ่ายปฏิบติัการฯ ของ กฟผ. ท่ี
บริษทัฯ  ตั้งอยู ่ซ่ึงต่อไปในเอกสารน้ีจะเรียกวา่ “ศูนยฯ์” 
 
1  ขอ้ก าหนดชนิดของขอ้มูลท่ีตอ้งส่งมายงัศูนยฯ์ 
 1.1       Active Power (MW) 
 1.2    Reactive Power (MVAR) 
 1.3  Voltage (kV) 
 1.4       Status ของ Breaker (รวม Status ของ Breaker ดา้น กฟน. หรือ กฟภ. ดว้ย) 
      1.5     Status ของ Ground Disconnecting Switch 
 1.6     Status ของ Gen Breaker  ตามสัญญา 
   และอ่ืนๆ ท่ี กฟผ. จ าเป็นตอ้งใชใ้นการควบคุมระบบไฟฟ้า 
2  การแสดงผลของขอ้มูลท่ีศูนยฯ์ 

จะตอ้งแสดงผลบนระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมของศูนยฯ์ เท่านั้น หา้มมิใหมี้ระบบการแสดงขอ้มูลแยก 
เป็นเอกเทศจากระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมของศูนยฯ์ 
 
3.  PT., CT. และ Transducer 

ใหติ้ดตั้ง PT. และ CT. ท่ีมีมาตรฐานความเท่ียงตรงผิดพลาดไม่เกินร้อยละบวกลบศูนยจุ์ดหา้ (0.5%) 
ส าหรับแต่ละ Feeder รวมทั้งติดตั้ง Transducer ส าหรับขอ้มูลตามขอ้ 1 โดยชนิดของ Transducer นั้นใหใ้ช้
ชนิด Output 4-20 mA หรือ 1 mA ซ่ึงข้ึนอยูก่บัวธีิการส่งขอ้มูลตามขอ้ 4 โดย Transducer ต่างๆ ตอ้งมี
มาตรฐานความเท่ียงตรงผิดพลาดไม่เกินร้อยละบวกลบศูนยจุ์ดสาม (0.3%) 
 
4. วธีิการส่งขอ้มูล 

4.1 ส าหรับบริษทัฯ ท่ีมีพลงัไฟฟ้าตามสัญญาไม่เกิน 20 เมกะวตัต ์ให้ส่งขอ้มูลต่อเน่ืองแบบ Online โดย
คาบของการ Update     ขอ้มูลไม่เกิน 6 วนิาที ส าหรับวิธีการส่งนั้นให้ส่งผา่นอุปกรณ์ Terminal Unit 
(TU) ข้อมูลทั้ งหมดต้องสามารถแสดงบนระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมของศูนย์ควบคุมระบบ
ก าลงัไฟฟ้าแห่งชาติและศูนยค์วบคุมของฝ่ายปฏิบติัการฯ   และการรับส่งขอ้มูลต้องเป็นไปโดย
อตัโนมติั 
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 4.2 ส าหรับบริษทัฯ ท่ีมีพลงัไฟฟ้าตามสัญญาสูงกวา่ 20 เมกะวตัต ์ ใหส่้งขอ้มูลมายงัศูนยฯ์ ดว้ยระบบ 
Real-time โดยติดตั้ง RTU ชนิด CDC8890 (2 Ports) Protocol Synchronous Type II(หรือเทียบเท่า)  
ส าหรับระบบควบคุมของ กฟผ. และ Modem General Datacomm Model 201C/L (หรือเทียบเท่า) 
เพื่อส่งขอ้มูลเขา้ศูนยค์วบคุมระบบก าลงัไฟฟ้าแห่งชาติ และศูนยค์วบคุมของฝ่ายปฏิบติัการฯ และ
ท าการเช่ือมโยงต่อเขา้กบัระบบของ กฟผ. โดยใช ้Communication Channel ความเร็ว 2400 Baud 
โดยจุดเช่ือมต่อเขา้ระบบของ กฟผ. และวธีิการเช่ือมต่อนั้นใหเ้ป็นไปตามเอกสารแนบทา้ยสัญญา
หมายเลข 6 

4.3 เฉพาะบริษทัฯ ท่ีมีพลงัไฟฟ้าตามสัญญาสูงกวา่ 20 เมกะวตัต ์ และอยูใ่นเขตปฏิบติัการของฝ่าย
ปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ใหส่้งขอ้มูลมายงัศูนยฯ์ ดว้ยระบบ Real-time โดยติดตั้ง RTU 
ชนิด CDC8890 (1 Ports) Protocol Synchronous Type II (หรือเทียบเท่า)  ส าหรับระบบควบคุม
ของ กฟผ. และ Modem General Datacomm Model 201C/L(หรือเทียบเท่า)  เพื่อส่งขอ้มูลใหศู้นย์
ควบคุมระบบก าลงัไฟฟ้าแห่งชาติ และท าการเช่ือมต่อเขา้กบัระบบของ กฟผ. โดยใช ้
Communication Channel ความเร็ว 2400 Baud และติดตั้ง RTU ชนิด BBC Protocol BBC (หรือ
เทียบเท่า)  ส าหรับระบบควบคุมของ กฟผ. เพื่อส่งขอ้มูลใหศู้นยค์วบคุมฝ่ายปฏิบติัการภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ และท าการเช่ือมต่อเขา้กบัระบบของ กฟผ. โดยใช ้Communication Channel 
ความเร็ว 1200 Baud โดยจุดเช่ือมต่อเขา้ระบบของ กฟผ. และวธีิการเช่ือมต่อนั้นใหเ้ป็นไปตาม
เอกสารแนบทา้ยสัญญาหมายเลข 6 (RTU ท่ีส่งขอ้มูลไปทั้ง 2 ศูนย ์ อาจใชช้นิดเคร่ืองเดียวท่ีมี 2 
Protocol ก็ได)้ 

 

____________________ 
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เอกสารแนบทา้ยสัญญาหมายเลข 4 
 

ข้อก ำหนดเกีย่วกบักำรซ้ือขำยไฟฟ้ำ 

 
1.  ก าหนดใหผู้ผ้ลิตรายเล็กติดตั้งมาตรวดัต่างๆ ทั้งดา้นเช้ือเพลิง และไฟฟ้าใหค้รบทุกจุด  นอกเหนือจาก

มาตรวดัพลงังานไฟฟ้าเพื่อการซ้ือขายไฟฟ้ากบั กฟผ. และสามารถจดัส่งขอ้มูลระบบมาตรวดัทั้งหมด
ไปยงั RMR ของ กฟผ. ก่อนเร่ิมมีการซ้ือขายไฟฟ้าตามสัญญา และตอ้งมีการตรวจสอบความเท่ียงตรง
ของมาตรวดัดงักล่าวนอกเหนือจากมาตรวดัพลงังานไฟฟ้าเพื่อการซ้ือขายไฟฟ้าเป็นระยะตามแต่จะตก
ลงกนั  แต่ทั้งน้ีเป็นระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี 

 
2.  เช้ือเพลิงเสริม หมายถึง เช้ือเพลิงท่ีใชใ้นการจุดเตา และใชใ้นการรักษาสภาพการเผาไหมข้องเช้ือเพลิง 

(Flame Stability) รวมถึงเช้ือเพลิงส ารอง (Secondary Fuel) ท่ีบริษทัฯ ใชใ้นระหวา่งการผลิต 

เช้ือเพลิงส ารอง (Secondary Fuel) หมายถึงเช้ือเพลิงท่ีบริษทัฯ ไดแ้จง้ไวเ้พื่อใชแ้ทนเช้ือเพลิงหลกั 
(Primary Fuel) ในกรณีท่ีมีความจ าเป็น  ส าหรับเช้ือเพลิงชีวมวลทุกประเภทใหถื้อเป็นเช้ือเพลิงหลกั
ชนิดเดียวกนั 

 
3.  พลงังานความร้อนท่ีไดจ้ากเช้ือเพลิงแต่ละประเภท ค านวณไดจ้ากค่าความร้อนต ่าเฉล่ียของเช้ือเพลิง 

(Average Lower Heating Value) ต่อหน่ึงหน่วยน ้าหนกัหรือหน่ึงหน่วยความจุ คูณดว้ยน ้าหนกัรวม 
หรือปริมาณรวมของเช้ือเพลิงนั้นท่ีใชใ้นแต่ละรอบปี 

 
4.  จุดรับซ้ือไฟฟ้า หมายถึง จุดท่ีติดตั้งมาตรวดัไฟฟ้าท่ีบริษทัฯ ขายไฟฟ้าใหก้บั กฟผ. และ กฟผ. จะรับซ้ือ

ไฟฟ้าจากบริษทัฯ ณ จุดรับซ้ือไฟฟ้า 
 
5.  จุดเช่ือมโยงระบบไฟฟ้า หมายถึง จุดท่ีระบบไฟฟ้าของบริษทัฯ เช่ือมโยงกบัระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้า 

ซ่ึงการไฟฟ้าจะเป็นผูก้  าหนดและอาจจะเป็นจุดเดียวกนักบัจุดรับซ้ือไฟฟ้าก็ได ้
 
6.  จุดเช่ือมโยงระบบส่ือสาร (กฟผ.) หมายถึง สถานีไฟฟ้าแรงสูงของ กฟผ. ท่ีมีโครงข่ายระบบส่ือสารท่ี

สามารถเช่ือมโยงไปยงัศูนยค์วบคุมระบบก าลงัไฟฟ้าของ กฟผ. (NCC & RCC) ได ้ 
 
7.  ตวัประกอบท่ีใชใ้นการเปล่ียนรูปแบบของพลงังานไฟฟ้า เป็นพลงังานความร้อนท่ีใชใ้นสัญญาน้ีคือ 
 1 กิโลวตัต-์ชัว่โมง = 859.845 กิโลแคลอรี (ท่ีประสิทธิภาพ 100%) 
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8.   Monthly Capacity Factor คือ อตัราส่วนของพลงังานไฟฟ้าทั้งหมดท่ีบริษทัฯ จ่ายให้ กฟผ. ในรอบ 1 เดือน 

ต่อผลคูณระหวา่งพลงัไฟฟ้าตามสัญญากบัจ านวนชัว่โมงในรอบเดือนนั้นๆ โดยจ านวนชัว่โมงในรอบ
เดือน เท่ากบัจ านวนชัว่โมงทั้งหมดในรอบเดือนหกัลบดว้ยจ านวนชัว่โมงท่ีหยดุเพื่อท าการซ่อมตามแผน
บ ารุงรักษารายปี  จ านวนชัว่โมงท่ีการไฟฟ้าสั่งการเดินเคร่ืองต ่ากวา่สัญญา จ านวนชัว่โมงท่ีการไฟฟ้าไม่
สามารถรับซ้ือไฟฟ้าได ้ รวมทั้งจ  านวนชัว่โมงท่ีมีเหตุสุดวิสัย  

 
9.  ปริมาณพลังไฟฟ้าท่ีใช้ค  านวณจ านวนเงินค่าพลังไฟฟ้า หมายถึง ปริมาณพลังไฟฟ้าคิดเงินตาม

รายละเอียดในสัญญาขอ้ 17.4 
 
10.  ปริมาณพลงังานไฟฟ้าท่ีใชค้  านวณจ านวนเงินค่าพลงังานไฟฟ้า หมายถึง ปริมาณพลงังานไฟฟ้าท่ีอ่าน

ไดจ้ากมาตรวดัพลงังานไฟฟ้าในวนัส้ินเดือน ตามรายละเอียดในสัญญาขอ้ 17.9 
 
11.  การไฟฟ้า หมายถึง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และ/หรือการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) 

และ/หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 
____________________ 
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เอกสารแนบทา้ยสัญญาหมายเลข 5 

ข้อก ำหนดระบบ มำตรวดัพลงังำนไฟฟ้ำ และ อุปกรณ์ประกอบ 
ผู้ผลติรำยเลก็ ประเภทสัญญำ Firm 

 

ระบบมาตรวดัพลงังานไฟฟ้า และ อุปกรณ์ประกอบ ท่ีบริษทัฯ จะตอ้งเป็นผูด้  าเนินการจดัหาให้ กฟผ. 
ตรวจสอบ โดยต าแหน่งท่ีติดตั้งมาตรวดัพลงังานไฟฟ้าจะตอ้งสามารถเขา้ไปตรวจสอบและอ่านค่าพลงังานไฟฟ้าไดส้ะดวก 

1 ข้อก ำหนดอุปกรณ์ระบบมำตรวดัพลงังำนไฟฟ้ำ   (REVENUE  METER) 
1.1 มาตรวดัหลกั/มาตรวดัรอง (Main Meter /Backup Meter) เป็นมาตรวดั 3 Phase 4 Wires ท่ีมีความถูกตอ้ง

แม่นย  าสูง  (High precision Energy meter )  รวมเป็นจ านวน  2 ชุด   
1.2 มาตรฐานความเท่ียงตรง   (ACCURACY  CLASS) : Class 0.2S   ตามมาตรฐาน  IEC. 60687   คือ 

1.2.1 ส าหรับ Active  Energy  (kWh)   ผิดพลาดไม่เกินร้อยละบวกลบศูนยจุ์ดสอง (  0.2 %)  
1.2.2 ส าหรับ Reactive  Energy (kVARh)  ผิดพลาดไม่เกินร้อยละบวกลบศูนยจุ์ดหา้ (  0.5 %)  

1.3 เป็นชนิด 3 Phase, 4 Wires. : สามารถวดัค่าไฟฟ้า  Import, Export (kWh/kVARh, kW & kVAR) 
1.4 มาตรวดัหลกัมี Stom Line ต่อเช่ือมส่งขอ้มูลให ้Universal  Telecounting  Device (DATA GYR) 
1.5 มาตรวดัรอง  ตอ้งมี Load Profile สามารถเกบ็ขอ้มูลไดไ้ม่นอ้ยกวา่  45  วนั และมีระบบส่ือสารแยกอิสระ

จากชุดของมาตรวดัหลกั 

2 Universal Telecounting Device (DATA GYR) :  ก ำหนดให้ด ำเนินกำร เกบ็บันทึก พมิพ์ และรับส่งข้อมูลซ้ือ-ขำย
พลงังำนไฟฟ้ำกบัส่วนกลำง กฟผ. ได้ดงันี.้ 
2.1 สามารถติดต่อกบั ผา่น Serial Interface RS 485  (Stom Line) 
2.2 สามารถติดต่อกบั มาตรวดัรอง  ผา่น Serial Interface RS 485  (Stom Line) or Pulse 
2.3 มีหน่วยความจ า (RAM)  4  Mbหรือเกบ็ขอ้มูลตามท่ีก าหนดไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 45 วนั 
2.4 Printer  สามารถใชแ้บบ Internal/External ชนิด Serial port Printer 
2.5 Modem ส าหรับ Universal Telecounting Device (DATA GYR) สามารถเลือกใชแ้บบ Internal/External  
2.6 ระบบ Power Supply ส าหรับระบบมาตรวดัพลงังานไฟฟ้า  ส ารองไฟฟ้าไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 6  ชัว่โมง  

2.6.1 Redundancy supply 
2.6.1.1 Main Power Supply      ( Vdc ) 
2.6.1.2 Reserve Power Supply  ( Vac )  

2.7 เครือข่ายการส่ือสารอาจ ผา่นคู่สายองคก์ารโทรศพัท,์ GSM, GPRS ท่ีสามารถติดต่อกบัระบบโทรศพัท์
ภายในของ กฟผ. ส าหรับมาตรวดัหลกัและมาตรวดัรอง รวมจ านวน  2  เลขหมาย 

3 กรณีที่มกีำรท ำสัญญำซ้ือขำยมำกกว่ำ 1 สัญญำ ต้องมี Universal Telecounting Device เพิม่ ส ำหรับ แต่ละ 
Generator Unit   โดยระบบมำตรวดัพลงังำนไฟฟ้ำส ำหรับ Generator Unit: (Unit Meter) ประกอบด้วย Main 
Meter 1 ตวั 
Unit Meter (  ใหติ้ดตั้งเฉพาะ กรณีท่ีมี Generator มากวา่ 1 Unit)  ซ่ึงมีคุณสมบติั คือ 
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3.1 เป็นชนิด High precision Energy Meter  3 Phase 4  Wires   
3.1.1  มาตรฐานความเท่ียงตรง   (ACCURACY  CLASS) : Class 0.2S   ตามมาตรฐาน  IEC. 60687    
3.1.2 ส าหรับ Active  Energy (kWh) ผิดพลาดไม่เกินร้อยละบวกลบศูนยจุ์ดสอง ( 0.2 %)  
3.1.3  ส าหรับ Reactive  Energy  (kVARh) ผิดพลาดไม่เกินร้อยละบวกลบศูนยจุ์ดหา้ (  0.5 %)  

3.2 สามารถวดัค่าไฟฟ้า  Import, Export (kWh/kVARh, kW & kVAR) 
3.3 มาตรวดัหลกัมี Stom Line ต่อเช่ือมส่งขอ้มูลให ้Universal  Telecounting  Device(DATA GYR) 

4 อุปกรณ์ประกอบมำตรวดัพลงังำนไฟฟ้ำ   (Instrument  Transformer) CT CVT/VT ต้องตดิตั้งครบทั้งสำมเฟส
พร้อม Junction Box และไม่ต่อร่วมกบัอุปกรณ์อ่ืนที่ไม่เกีย่วข้องกบักำรซ้ือขำย 
4.1 Current  Transformer  (CT) :  

4.1.1 Accuracy Class 0.2S* (IEC. 60044 - 1)  หรือ Accuracy Class 0.3(ANSI) 
4.1.2 แยก Secondary core  จ านวน2 ชุด ส าหรับ Main และ Back up Revenue Meter และแยกอิสระจาก

ตวั CT ของระบบอ่ืนๆ 
4.1.3 Burden :  ระบบ   22  kV                 50 VA  
   ระบบ   115 ,230 kV        50 VA   
 Cable Size :  6 mm2 /150 Metre.   Load Impedance (Include Equip):     Burden        
4.1.4 CT  Ratio ตอ้งสามารถก าหนดใหเ้หมาะสมกบั Max. Demand  ท่ีเสนอขาย   
4.1.5 เป็น รุ่นเดียวกนัและติดตั้งครบทั้งสามเฟส 
4.1.6 ชุด Main Meter  ตอ้งไม่ต่อร่วมกบัอุปกรณ์อ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการวดัซ้ือขายไฟฟ้า  

4.2 Capacitor Voltage/Voltage Transformer  (CVT/VT) :  
4.2.1  Accuracy Class 0.2 (IEC. 60044 - 2)  หรือ Accuracy Class 0.3(ANSI) 
4.2.2 Burden :  ระบบ   22,33     kV          25 VA  
                            ระบบ   115 ,230 kV        75 VA 
 Cable Size : 4 mm2 /150 Metre   Load Impedance (Include Equip):     Burden 
4.2.3 ต่อแยก Fuse ท่ีตน้ทางส าหรับ Main  Meter และ  Back up Meter 
4.2.4 เป็น รุ่นเดียวกนัและติดตั้งครบทั้งสามเฟส 
4.2.5 ชุด Main Meter  ไม่ต่อร่วมกบัอุปกรณ์อ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการวดัซ้ือขายไฟฟ้า 

4.3  ติดตั้ง Loss of Potential relay (27XM) พร้อม Alarm ส าหรับ Revenue Meter ในวงจร 
4.3.1 Voltage Circuit Main meter  
4.3.2 Voltage Circuit Back up meter 
4.3.3 Power Supply Data Gyr 

5 ระบบ Remote Terminal Unit (RTU)  :  ส่งค่ำ  Real Time Energy Data ระบบมำตรวดัพลงังำนไฟฟ้ำ 
สำมำรถส่งค่ำ ให้กบัศูนย์ควบคุมระบบก ำลงัไฟฟ้ำแห่งชำติ กฟผ. ด้วยได้ 
5.1 น าขอ้มูลจาก Watt,Var,Volt, Amp  เขา้ระบบ  SCADA  ของกฟผ. 
5.2 อุปกรณ์วดัค่าทางไฟฟ้าตอ้งต่ออยูใ่น Circuit Back Up Meter 

6 ตดิตั้งอุปกรณ์ และส่งค่ำ Status  :   ตำมที่  กฟผ.  ก ำหนดผ่ำน Universal Telecounting 
6.1  ติดตั้ง Status Fuel , Status Breaker 
6.2 อ่ืนๆ (ตามท่ี กฟผ. ขอใหติ้ดตั้งเพ่ิมเติมเพ่ือใชใ้นการตรวจสอบ) 
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ข้อก ำหนดเกี่ยวกบัระบบส่ือสำร 
 

 บริษทัฯ จะตอ้งติดตั้งระบบส่ือสารเพื่อเช่ือมโยงระหวา่งบริษทัฯ และ กฟผ. โดยใหเ้ป็นไปตามแบบ
เลขท่ี DW-COM-D01-001-SPP-01 และ DW-COM-D01-001-SPP-02 เพื่อใหใ้ชง้านไดต้ามวตัถุประสงคข์า้ง
ทา้ยน้ี 
 
1.  ระบบโทรมาตรเพื่อการควบคุม 

(ก) กรณี รฟ.ประเภท Firm ท่ีขายพลงัไฟฟ้าไม่เกิน 20 MW 
บริษทัฯ จะตอ้งจดัใหมี้ช่องสัญญาณระหวา่ง Terminal Unit (TU)  ท่ี รฟ.บริษทัฯ และ TU ของ 
กฟผ. ท่ี สฟ. ท่ีใกลท่ี้สุดเพื่อการจดัส่งสัญญาณขอ้มูล MW, MVAR และอ่ืนๆ ของโรงไฟฟ้า
มายงัศูนยค์วบคุมระบบก าลงัไฟฟ้าแห่งชาติ (NCC) และศูนยค์วบคุมของฝ่ายปฏิบติัการฯ ของ 
กฟผ. 

(ข) กรณี รฟ.ประเภท Firm ท่ีขายพลงัไฟฟ้าเกินกวา่ 20 MW  
บริษทัฯ จะตอ้งจดัใหมี้ช่องสัญญาณระหวา่ง Remote Terminal Unit (RTU)  ของ รฟ.บริษทัฯ 
และ RTU ของ กฟผ. ทั้งวงจรหลกัและวงจรส ารองเพื่อการส่งสัญญาณขอ้มูล MW, MVAR  
และอ่ืนๆ ของโรงไฟฟ้ามายงัศูนยค์วบคุมระบบก าลงัไฟฟ้าแห่งชาติ (NCC) และศูนยค์วบคุม
ของฝ่ายปฏิบติัการฯ ของ กฟผ. (ค่า Propagation Delay Time ตอ้งไม่เกิน 40 msec.) 

 
2.  ระบบโทรศพัท ์(PABX) และระบบส าหรับการอ่านมาตรวดัพลงังานไฟฟ้า 

การติดต่อทางสัญญาณเสียงระหวา่งบริษทัฯ และ กฟผ. จะเป็นการเช่ือมต่อชุมสายโทรศพัท ์(PABX) ของ
บริษทัฯ และ กฟผ. เขา้ดว้ยกนั  ซ่ึงบริษทัฯ จะตอ้งจดัใหมี้เลขหมายโทรศพัทต่์อไปน้ี 

(ก) เลขหมายจากชุมสายของบริษทัฯ ส าหรับต่อ Remote Revenue Meter Reading (RMR) ท่ี รฟ. 
บริษทัฯ 1 เลขหมายส าหรับมาตรวดั 1 ชุด 

(ข) เลขหมายจากชุมสายของบริษทัฯ ส าหรับ Operator ท่ีหอ้งควบคุมของ รฟ.บริษทัฯ เพื่อติดต่อ
กบัศูนย ์NCC ของ กฟผ.  1  เลขหมายส าหรับแต่ละหอ้งควบคุม 

(ค) เลขหมายจากชุมสายของบริษทัฯ 1 เลขหมาย ส าหรับต่อเคร่ือง Fax ท่ีหอ้งควบคุมของรฟ.
บริษทัฯ 

(ง) การต่อเช่ือมระหวา่ง PABX ของบริษทัฯ และ PABX ของ กฟผ. จะเป็นแบบ 4W E&M Tie 
Line Interface จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 3 วงจร (รูปแบบของสัญญาณจะตอ้งเป็นไปตาม E&M 
Signalling ของ กฟผ.) 
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3.  ระบบโทรศพัท ์Party Line 
บริษทัฯ จะต้องจดัเตรียมเคร่ืองโทรศพัท์แบบ Party Line  ส าหรับติดตั้งท่ีห้องควบคุมไฟฟ้าของ สฟ.   
และ/หรือ รฟ. ของบริษทัฯ เพื่อใช้ติดต่อกับเจ้าหน้าท่ี กฟผ.ท่ีศูนยค์วบคุมระบบก าลังไฟฟ้าแห่งชาติ 
(NCC) และศูนยค์วบคุมของฝ่ายปฏิบติัการฯ และสถานีไฟฟ้าแรงสูงใกลเ้คียง 

 
4.  ระบบส่ือสารส ารอง 

บริษทัฯ จะตอ้งจดัใหมี้ระบบโทรศพัทจ์ากผูใ้หบ้ริการสาธารณะเพื่อเป็นระบบส ารองส าหรับขอ้  2 ข) 
 
5.  ระบบป้องกนัสายส่งไฟฟ้า (Teleprotection System)  

ในกรณีท่ี รฟ. บริษัทฯ มีการเช่ือมต่อระบบส่งไฟฟ้าเข้ากับสถานีไฟฟ้าแรงสูงของ กฟผ.โดยตรง         
บริษทัฯจะตอ้งจดัให้มีช่องสัญญาณและอุปกรณ์ป้องกนัสายส่งระหว่าง รฟ. และสถานีไฟฟ้าแรงสูงของ 
กฟผ.ตามมาตรฐานท่ีหน่วยงานวศิกรรมระบบป้องกนัของ กฟผ.ก าหนด 

 
6.  บริษทัฯ จะตอ้งดูแลใหค้่าความพร้อมใชง้านไดข้องระบบส่ือสารท่ีกล่าวมาขา้งตน้ มีค่าไม่ต ่ากวา่ 99.9% 
      ของเวลาใชง้าน (Availability > 99.9%) 
 
7.  อุปกรณ์ส่ือสารท่ีน ามาใชง้านระหวา่ง บริษทัฯ และ กฟผ. จะตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานการใชง้านสากล 

ซ่ึง กฟผ. ใชง้านอยู ่
 

************************* 
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อตัราค่าพลงัไฟฟ้าตามระยะเวลาของสัญญา 
(กรณใีช้เช้ือเพลงิประเภทพลงังานหมุนเวยีน) 

 
 

ระยะเวลาสัญญา อตัราค่าพลงัไฟฟ้า (บาท/กโิลวตัต์/เดือน) 
  

ไม่เกิน 5 ปี 0 
มากกวา่  5 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี 217 
มากกวา่ 10 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี 270 
มากกวา่ 15 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี 301 
มากกวา่ 20 ปี แต่ไม่เกิน 25 ปี 400 

 
 

____________________ 
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