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บทนํา
คูมือการขอจําหนายไฟฟากับการไฟฟาสวนภูมภิ าค (กฟภ.) ตามระเบียบการรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟา
ขนาดเล็กมาก(VSPP) ที่ กฟภ. ไดจัดทําขึ้น โดยมีวัตถุประสงคใหเกิดความชัดเจนในขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อเปน
การสงเสริมใหผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก มีความเขาใจในขั้นตอนและไดรับความสะดวกในการยื่นขอจําหนาย
ไฟฟากับ กฟภ. มากขึ้น
ทั้งนี้หากผูใชงานนําคูมือไปปฏิบัติแลวมีความเห็นวาควรปรับปรุง แกไข หรือเพิ่มเติมรายละเอียด
ประการใดโปรดแจงใหสํานักงานโครงการรับซื้อไฟฟาจากแหลงผลิตไฟฟาขนาดเล็ก การไฟฟาสวนภูมิภาค
ทราบ เพื่อจะไดปรับปรุงใหเหมาะสมตอไป
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รายละเอียดทั่วไปของการรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก (VSPP) ปริมาณไมเกิน 10
เมกะวัตต
การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) จะรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก (VSPP) ปริมาณไมเกิน 10
เมกะวัตต ตามระบบการผลิตไฟฟาในลักษณะดังนี้
1. การผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน ดังตอไปนี้
1.1 ระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย เชนระบบเซลลแ สงอาทิตยผลิตไฟฟา(Photovoltaic)
ระบบผลิตไฟฟาดวยความรอนจากแสงอาทิตย (Solar Thermal)
1.2 ระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานลม (Wind Turbine)
1.3 ระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานน้ํา (Hydro Power)
1.4 ระบบผลิตไฟฟาจากกาซชีวภาพ เชนการผลิตไฟฟาจากน้ําเสียจากภาคอุตสาหกรรม หรือการเกษตร
1.5 ระบบผลิตไฟฟาจากชีวมวล เชนการผลิตไฟฟาโดยใชเชื้อเพลิงจากเศษวัสดุทางการเกษตร หรือไม
จากการปลูกปาเปนเชื้อเพลิง เปนตน
1.6 ระบบผลิตไฟฟาจากขยะ ทั้งโรงไฟฟาพลังงานความรอน และระบบการหมักหรือการฝงกลบ
(Landfill) โดยขยะที่ใชตองเปนขยะชุมชนเทานั้น
VSPP ที่ใชเชื้อเพลิงดังกลาวขางตนสามารถใชเชื้อเพลิงในเชิงพาณิชย เชน น้ํามัน กาซธรรมชาติ และ
ถานหินเปนเชื้อเพลิงเสริมได แตทั้งนี้พลังงานความรอนที่ไดจากการใชเชื้อเพลิงเสริมในแตละรอบป ไมเกินรอย
ละ 25 ของพลังงานความรอนทั้งหมดที่ใชในการผลิตไฟฟาในรอบปนั้นๆ
ในสวนของการไดรับสวนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟา จะเปนไปตามประกาศเรื่องการกําหนดสวนเพิ่ม
ราคารับซื้อไฟฟา สําหรับผูผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียน ของ กฟภ.
2. การผลิตไฟฟาดวยระบบผลิตพลังงานความรอนและไฟฟารวม
กฟภ. จะรับซื้อไฟฟาจาก VSPP ที่ผลิตไฟฟาดวยระบบผลิตพลังงานความรอนและไฟฟารวมกัน
(Cogeneration หรือ Combined Heat and Power: CHP) โดยใชเชื้อเพลิงที่เปนพลังงานสิ้นเปลืองที่ใชแลวหมดไป
ซึ่งมีขอกําหนดในกระบวนการผลิตดังนี้
2.1 เปนการใชพลังงานอยางตอเนื่อง โดยการนําพลังงานความรอนที่เหลือจากการผลิตไฟฟาไปใชใน
กระบวนการอุณหภาพ (Thermal Processes) ตัวอยางเชน การผลิตผลิตภัณฑอุตสาหกรรม การเกษตร และการทํา
ความเย็นในอาคารสํานักงาน โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม หรือโรงพยาบาล ซึ่งรวมเรียกวา Topping Cycle หรือ
ในทางตรงขามโดยการนําพลังงานความรอนที่เหลือจากกระบวนการอุณหภาพไปใชในการผลิตไฟฟาซึ่งรวม
เรียกวา Bottoming Cycle
2.2 VSPP จะตองผลิตไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีสัดสวนการประหยัดเชื้อเพลิงที่ใชในการผลิต
ไฟฟา (Primary Energy Saving) หรือ PES ไมต่ํากวารอยละ 10 ในแตละป โดยมีวิธีการคํานวณ ดังนี้
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โดยที่
COGEN Heat Eff.

= ประสิทธิภาพการนําความรอนไปใชประโยชนจากระบบ Cogeneration
= สัดสวนของปริมาณพลังงานความรอน (ไอน้ํา) ที่นําไปใชใหเกิดประโยชน
(รายป) ตอปริมาณความรอนของเชื้อเพลิงที่ใชทั้งหมด (โดยคิดจากคา
ความรอนต่ํา)
COGEN Elect. Eff.
= ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟาจากระบบ Cogeneration
= สัดสวนของปริมาณพลังงานไฟฟาที่ผลิตได (รายป) ตอปริมาณความรอน
ของเชื้อเพลิงที่ใชทั้งหมด (โดยคิดจากคาความรอนต่ํา)
Ref. Heat Eff.
= ประสิทธิภาพการนําความรอนไปใชประโยชน อางอิงของระบบผลิตความ
รอนแตเพียงอยางเดียว
Ref. Elect. Eff.
= ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟา อางอิงจากระบบที่ผลิตพลังงานไฟฟาแต เพียงอยาง
เดียว
ทั้งนี้กําหนดคาประสิทธิภาพการผลิตไฟฟาและการนําความรอนไปใชประโยชนอางอิงของ VSPP ตามชนิด
เชื้อเพลิงที่ใชผลิตไฟฟา ดังนี้
ชนิดเชื้อเพลิง
กาซธรรมชาติ
ถานหิน
น้ํามัน

Ref. Elec. Eff.
45 %
40 %
40 %

Ref. Heat. Eff.
85 %
80 %
80 %

2.3 VSPP ที่ผลิตไฟฟาดวยระบบผลิตพลังงานความรอนและไฟฟารวมกันที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามขอกําหนดเรื่องประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตไฟฟาตามที่ระบุในขอ 2.2 จะตองเสียคาปรับตามวิธีการ
คํานวณ ดังนี้
คาปรับ = [(PES ที่กําหนด - PES จริง)]/100 x รายไดคาพลังงานไฟฟาที่ซื้อในรอบปนั้นๆ
โดยที่
PES ที่กําหนด = คา PES เทากับ 10%
PES จริง = คา PES ที่คํานวณไดตามสูตรการคํานวณ
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อัตราคาซื้อ – ขายไฟฟา
อัตราคาพลังงานไฟฟาในการซื้อขายไฟฟากับ VSPP ที่ผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน
1) อัตราคาพลังงานไฟฟาที่ กฟภ. ขายให VSPP เทากับอัตราคาพลังงานไฟฟาขายปลีกตาม
โครงสรางอัตราคาไฟฟาขายปลีก ตามประเภทการใชไฟฟาของ VSPP รวมกับคาไฟฟาตามสูตรการปรับอัตราคา
ไฟฟาโดยอัตโนมัติขายปลีก (Ft ขายปลีก) ในเดือนนั้นๆ
ในสวนของคาไฟฟาสวนอืน่ ๆ ที่นอกเหนือจากคาพลังงานไฟฟา VSPP ยังคงตองจายตามประเภทการใช
ไฟฟานัน้ ๆ
2) VSPP ที่มีปริมาณพลังไฟฟาขายเขาระบบไมเกิน 6 เมกะวัตต กฟภ. จะแบงการรับซื้อพลังงาน
ไฟฟาในแตละเดือนออกเปน 2 สวน ดังนี้
2.1 ปริมาณพลังงานไฟฟาที่ VSPP ขายให กฟภ. นอยกวาหรือเทากับปริมาณพลังงานไฟฟาที่
กฟภ. ขายให VSPP ในแตละเดือน กฟภ. จะรับซื้อพลังงานไฟฟาในสวนนี้ เทากับคาพลังงานไฟฟาตาม
โครงสรางอัตราคาไฟฟาขายปลีกหรือคาพลังงานไฟฟาขายปลีกเฉลี่ย ที่ กฟภ. ขายให VSPP รายนั้นๆ ในเดือน
นั้นๆ รวมกับคาไฟฟาตามสูตรการปรับอัตราคาไฟฟาโดยอัตโนมัติขายปลีก (Ft ขายปลีก)
2.2 ปริมาณพลังงานไฟฟาที่ VSPP ขายให กฟภ. มากกวาปริมาณพลังงานไฟฟาที่ กฟภ. ขายให
VSPP ในแตละเดือน กฟภ. จะรับซื้อพลังงานไฟฟาสวนที่เทากับปริมาณพลังงานไฟฟาที่ กฟภ. ขายใหผูผลิต
ไฟฟาขนาดเล็กมาก ในแตละเดือน ดวยราคาตามขอ 2.1
พลังงานไฟฟาสวนที่ขายเกินกวาที่ กฟภ. ขายให VSPP กําหนดราคารับซื้อเปน 2 กรณี ดังนี้
2.2.1 กรณีเปนผูใชไฟอัตราปกติ อัตราคาพลังงานไฟฟาที่ขายจะเทากับอัตราคาไฟฟาขายสง
เฉลี่ยทุกระดับแรงดัน ที่การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยขายให กฟภ. รวมกับคาไฟฟาตามสูตรการปรับอัตราคา
ไฟฟาโดยอัตโนมัติขายสงเฉลี่ย (Ft ขายสงเฉลี่ย)
2.2.2 กรณีเปนผูใชไฟอัตรา TOU อัตราคาพลังงานไฟฟาที่ขายจะเทากับอัตราคาพลังงาน
ไฟฟาขายสง ณ ระดับแรงดัน 11-33 กิโลโวลต ที่การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยขายให กฟภ. รวมกับคาไฟฟา
ตามสูตรการปรับอัตราคาไฟฟาโดยอัตโนมัติขายสงเฉลี่ย (Ft ขายสงเฉลี่ย)
3) VSPP ที่มีปริมาณพลังไฟฟาขายเขาระบบเกินกวา 6 เมกะวัตต กฟภ. จะรับซื้อพลังงานไฟฟา
ในอัตราคาไฟฟา ดังนี้
(1) กรณีเปนผูใชไฟอัตราปกติ อัตราคาพลังงานไฟฟาที่ขายจะเทากับอัตราคาไฟฟาขายสงเฉลี่ย
ทุกระดับแรงดัน ที่การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยขายให กฟภ. รวมกับคาไฟฟาตามสูตรการปรับอัตราคาไฟฟา
โดยอัตโนมัติขายสงเฉลี่ย (Ft ขายสงเฉลี่ย)
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(2) กรณีเปนผูใชไฟอัตรา TOU อัตราคาพลังงานไฟฟาที่ขายจะเทากับอัตราคาพลังงานไฟฟา
ขายสง ณ ระดับแรงดัน 11-33 กิโลโวลต ที่การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยขายให กฟภ. รวมกับคาไฟฟาตาม
สูตรการปรับอัตราคาไฟฟาโดยอัตโนมัติขายสงเฉลี่ย (Ft ขายสงเฉลี่ย)
4) VSPP ที่มีปริมาณพลังไฟฟาเสนอขายตามสัญญาเกิน 1 เมกะวัตต ณ จุดรับซื้อไฟฟา ปริมาณ
พลังงานไฟฟาที่นํามาคํานวณในขอ (2.2.1) (2.2.2) และขอ 3) จะถูกหักออกรอยละ 2 ของปริมาณพลังงานไฟฟา
สวนที่ขายเกินกวาที่ กฟภ. ขายให VSPP เพื่อเปนคาดําเนินการโครงการรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาขนาดเล็ก
มาก
5) ในกรณีที่ VSPP มีความประสงคจะขอใชไฟฟาในลักษณะไฟฟาสํารองจากการไฟฟา วิธี
ปฏิบัติและอัตราคาไฟฟาสํารองจะเปนไปตามประกาศเรื่อง ไฟฟาสํารองของการไฟฟา
ทั้งนี้ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย จะแจงขอมูลคาไฟฟาขายสงเฉลี่ยทุกระดับแรงดันของ
กฟภ. และคาไฟฟาตามสูตรการปรับอัตราคาไฟฟาโดยอัตโนมัติขายสงเฉลี่ย (Ft ขายสงเฉลี่ย) ให กฟภ. ภายใน
5 วันทําการ นับตั้งแตวางใบแจงหนี้คาไฟฟาประจําเดือนกับ กฟภ. และ กฟภ. จะแจงการรับซื้อไฟฟา โดยแจงคา
พลังงานไฟฟาขายปลีกเฉลี่ย ราคาขายสง หรือราคาขายสงเฉลี่ย รวมทั้งหนวยการซื้อและการขายไฟฟาของ VSPP
ในแตละเดือนใหกับ VSPP เพื่อออกใบแจงหนี้ และใบเสร็จรับเงินหรือใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี ใหกับ
กฟภ. ตอไป

อัตราคาพลังงานไฟฟาที่ กฟภ. รับซื้อจาก VSPP ดวยระบบผลิตพลังงานความรอนและ
ไฟฟารวมกัน
1) กฟภ. จะรับซื้อพลังงานไฟฟา เทากับคาไฟฟาตามโครงสรางคาไฟฟาขายสง ณ ระดับแรงดันที่
VSPP ทําการเชื่อมโยงกับระบบไฟฟาของ กฟภ. รวมกับคาไฟฟาตามสูตรการปรับอัตราคาไฟฟาโดยอัตโนมัติ
ขายสงเฉลี่ย (Ft ขายสงเฉลี่ย)
2) VSPP ที่มีปริมาณพลังไฟฟาเสนอขายตามสัญญาเกิน 1 เมกะวัตต ณ จุดรับซื้อไฟฟา ปริมาณ
พลังงานไฟฟาที่นํามาคํานวณในขอ 1 จะถูกหักออกรอยละ 2 ของปริมาณพลังงานไฟฟาที่ขายใหการไฟฟาสวน
ภูมิภาคเพื่อเปนคาดําเนินการโครงการรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก
ทั้งนี้ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย จะแจงขอมูลคาไฟฟาขายสงเฉลี่ยทุกระดับแรงดันของ
กฟภ. และคาไฟฟาตามสูตรการปรับอัตราคาไฟฟาโดยอัตโนมัติขายสงเฉลี่ย (Ft ขายสงเฉลี่ย) ให กฟภ. ทราบ
ภายใน 5 วันทําการ นับตั้งแตวางใบแจงหนี้คาไฟฟาประจําเดือนกับ กฟภ. และ กฟภ. จะแจงการรับซื้อไฟฟา โดย
แจงคาพลังงานไฟฟาขายปลีกเฉลี่ย ราคาขายสง หรือราคาขายสงเฉลี่ย รวมทั้งหนวยการซื้อและการขายไฟฟาของ
VSPP ในแตละเดือนใหกับ VSPP เพื่อออกใบแจงหนี้ และใบเสร็จรับเงินหรือใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี
ใหกับ กฟภ. ตอไป
3) ในกรณีที่ VSPP มีความประสงคจะขอใชไฟฟาในลักษณะไฟฟาสํารองจากการไฟฟา วิธี
ปฏิบัติและอัตราคาไฟฟาสํารองจะเปนไปตามประกาศเรื่องไฟฟาสํารองของการไฟฟา
การไฟฟาสวนภูมิภาค
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ทั้งนี้อัตราคาพลั งงานไฟฟาในการซื้อขายไฟฟาและอัตราสวนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ าให เป นไปตาม
ประกาศของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

การไฟฟาสวนภูมิภาค
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รายละเอียดขั้นตอนการดําเนินการซื้อ-ขายไฟฟา
ในการดําเนินการรับซื้อไฟฟาจาก VSPP ประกอบดวยขั้นตอนการดําเนินการ 5 ขั้นตอนหลักๆดังนี้
1. การพิจารณาการขอจําหนายไฟฟา
2. การทําสัญญาซื้อขายไฟฟา
3. การพิจารณาอนุญาตและการดําเนินการในการขนานเครือ่ งกําเนิดไฟฟา
4. การทดสอบการขนานเครื่องกําเนิดไฟฟา (First Synchronization) เขากับระบบของ กฟภ.
5. การเริ่มตนซื้อขายไฟฟา (COD)
โดยในแตละขัน้ ตอนการดําเนินการรับซื้อไฟฟาทั้ง 5 ขัน้ ตอน มีรายละเอียดดังนี้

การไฟฟาสวนภูมิภาค
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1. การพิจารณาการขอจําหนายไฟฟา
U

ระยะเวลาการดําเนินงาน :

กฟภ. จะแจงผลพิจารณาการขอจําหนายไฟฟาของ VSPP ภายใน 45 วัน
นับจากวันที่ กฟภ. ไดรับเอกสารการขอจําหนายไฟฟาและขอมูล
ประกอบ ที่ถูกตองครบถวนครบถวน

เอกสารที่ตองใช
1. แบบคําขอจําหนายไฟฟา / ใบขอรับสวนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟา
2. หนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุน สวนบริษัท หลักฐานการจดทะเบียนนิติบคุ คล และ
หนังสือบริคณหสนธิของนิติบุคคล
3. หนังสือมอบอํานาจ(ถามี)
4. แผนผังที่ตั้งของโรงไฟฟา
5. แผนผังการติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟา และเครื่องจักรอุปกรณอื่นๆ (กรณีสรางโรงไฟฟาแลว)
6. ขอมูลเบื้องตนของลักษณะกระบวนการผลิตไฟฟา, Heat Balance Diagram พรอมแสดงปริมาณ
อุณหภูมิ, แรงดันของไอน้ําที่ใชในกระบวนการผลิต และลักษณะการนําพลังงานความรอนที่ได มา
ใชประโยชน
7. ขอมูลเบื้องตนของขั้นตอนกระบวนการผลิตภายในโรงงาน (Flow Diagram)
8. ปริมาณพลังงานความรอน ที่นํามาใชในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ ตอพลังงานไฟฟาที่ผลิตได
(Heat-to-Power Ratio)
9. รายละเอียดและขอกําหนดทางเทคนิค(Specification) ของเครื่องกําเนิดไฟฟา เครื่องตนกําลัง หมอ
แปลงไฟฟา และอุปกรณอื่นๆที่ใชในการเชื่อมตอ
10. แผนภูมิของระบบไฟฟา (Single Line Diagram) ระบบปองกัน (Relay Diagram) ที่จะตอเชื่อมกับ
ระบบของ กฟภ.
11. แผนการผลิตไฟฟาและการใชไฟฟาของ
12. ปริมาณของเชื้อเพลิงที่ใชตอปและคาความรอนเฉลี่ย (Average Lower Heating Value) ของเชื้อเพลิง
ที่ใชในระบบผลิตไฟฟา หรือใชในระบบ Cogeneration ทั้งเชื้อเพลิงหลักและเชื้อเพลิงเสริม
13. เอกสารการครอบครองหรือการมีสิทธิ์ในการใชที่ดินในการกอสรางโรงไฟฟา
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. ยื่นแบบคําขอจําหนายไฟฟา / ใบขอรับสวนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟา Adder (กรณีพลังงานหมุนเวียน)
และขอมูลประกอบตอ กฟภ. (กรณีตองการจําหนายไฟฟาปริมาณมากกวา 1 MW ยื่นเอกสารไดที่
สํานักงานใหญ การไฟฟาสวนภูมิภาค เลขที่ 200 ถ.งามวงศวาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
การไฟฟาสวนภูมิภาค
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กรุงเทพมหานคร สวนกรณีตองการจําหนายไฟฟาปริมาณไมเกิน 1 MW ยื่นเอกสารไดที่สํานักงาน
การไฟฟาเขตของการไฟฟาสวนภูมิภาค ทั้ง 12 เขต ตามพื้นที่ตงั้ ของโรงไฟฟา โดยสามารถดูพื้นที่
2.
3.
4.
5.

รับผิดชอบไดในหัวขอรายชือ่ สํานักงานการไฟฟาเขต การไฟฟาสวนภูมิภาค)
กฟภ. ตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร
กฟภ. สํารวจขอมูลประกอบการพิจารณารับซื้อไฟฟาและวิเคราะหผลกระทบจากการเชื่อมโยงระบบ
และแจงผลการพิจารณาให VSPP ทราบ
เกณฑการอนุญาตจะเปนไปตามขอกําหนดการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟภ.
กรณีที่ไมมกี ารปรับปรุงระบบไฟฟา กฟภ. จะแจงคาใชจายใหทราบภายใน 15 วัน

รายการเอกสาร
1. คําขอจําหนายไฟฟา / ใบขอรับสวนเพิ่มราคารับซื้อ
ไฟฟา

-

* คําขอจําหนายไฟฟาและใบขอรับสวนเพิม่ ราคารับซื้อ ไฟฟา สามารถ Download ไดที่
http://www.pea.co.th/vspp/vspp.htm
HU

UH

-

การไฟฟาสวนภูมิภาค

รายละเอียดของเอกสาร
คําขอจําหนายไฟฟา / ใบขอรับสวนเพิม่ ราคารับซื้อ
ไฟฟา มีรายละเอียดขอมูลที่ถูกตองและครบถวน
พรอมหนังสือนําสง
ผูมีอํานาจลงนามในคํารองขอจําหนายไฟฟา และใบ
ขอรับสวนเพิม่ ราคารับซื้อไฟฟา ตองเปนกรรมการ
ผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษทั ได และจํานวน
กรรมการที่ลงนามตองมีจํานวนถูกตองตรงกับที่
ระบุในหนังสือรับรองของสํานักงานหุนสวนบริษัท
กระทรวงพาณิชย พรอมสําเนาบัตรประจําตัวและ
สําเนาทะเบียนบานของกรรมการผูมีอํานาจ
ชื่อบริษัทถูกตองตรงกับที่ระบุในหนังสือรับรองของ
สํานักงานหุน สวนบริษัท กระทรวงพาณิชย
กรณีมกี ารมอบอํานาจ ใหทําหนังสือมอบอํานาจ
พรอมประทับตราบริษัท ดังนี้
1) การมอบอํานาจใหบุคคลคนเดียว หรือหลายคน
กระทําการครัง้ เดียว ใหใชอากรแสตมป
10 บาท
2) การมอบอํานาจใหบุคคลคนเดียว หรือหลายคน
กระทําการมากกวาครั้งเดียว ใหใชอากรแสตมป
30 บาท
3) สําเนาบัตรประจําตัวและสําเนาทะเบียนบาน
ของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ พรอม
10
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รับรองสําเนา
2. เอกสารประกอบการขอจําหนายไฟฟา
2.1 หนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวน
บริษัท หลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคล และ
หนังสือบริคณหสนธิของนิติบุคคล

- อายุไมเกิน 1 เดือน กอนถึงวันยื่นขอจําหนายไฟฟา
- รายละเอียดวัตถุประสงคในหนังสือรับรองของ
สํานักงานทะเบียนหุน สวนบริษัท ตองมีระบุการ
ประกอบกิจการผลิตและจําหนายกระแสไฟฟา
2.2 แผนผังแสดงที่ตั้งของโรงไฟฟา
- ระบุเปนแผนผังแสดงตําแหนงที่ตั้งของโรงไฟฟา
พรอมระบุพิกดั ใหชดั เจน
- แผนผังตองสามารถอานไดชัดเจน
2.3 แผนผังการติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟา และ
- ระบุแผนผังแสดงตําแหนงติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ
เครื่องจักรอุปกรณอื่นๆ (กรณีสรางโรงไฟฟาแลว)
ตางๆของโรงไฟฟา
- แผนผังตองสามารถอานไดชัดเจน
2.4 ขอมูลเบื้องตนของลักษณะกระบวนการผลิตไฟฟา - มีแผนผังแสดงกระบวนการผลิตไฟฟา (Flow
, Heat Balance Diagram พรอมแสดงปริมาณ
Diagram)
อุณหภูมิ, แรงดันของไอน้ําที่ใชในกระบวนการ - มีแผนผังแสดง Heat Balance Diagram
ผลิต และลักษณะการนําพลังงานความรอนที่ได - มีแผนผังแสดงสวนการผลิตไฟฟา/ไอน้ํา
มาใชประโยชน(ผูผลิตไฟฟาจากพลังงาน
- ขอมูลอื่นๆที่เกี่ยวของ
แสงอาทิตย พลังงานลม พลังงานน้ํา ไมตอ งสง
เอกสารสวนนี)้
2.5 ขอมูลเบื้องตนของขั้นตอนกระบวนการผลิต
- มีการอธิบายขั้นตอนกระบวนการผลิตภายใน
ภายในโรงงาน (Flow Diagram)
โรงงาน กรณีมีผลิตภัณฑอนื่ นอกเหนือจากการผลิต
ไฟฟา รวมทั้ง Flow Diagram แสดงกระบวนการ
ผลิต
- มีการแสดงตําแหนงมาตรวัดเชื้อเพลิงที่ใชทั้ง
เชื้อเพลิงหลักและเชื้อเพลิงเสริม
2.6 ปริมาณพลังงานความรอน ที่นํามาใชใน
- มีการแสดงปริมาณความรอนที่ใชในกระบวนการ
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ ตอพลังงานไฟฟาที่
ผลิตผลิตภัณฑ
ผลิตได (Heat-to-Power Ratio) (ผูผลิตไฟฟาจาก - มีการแสดงปริมาณพลังงานไฟฟาที่ผลิตไดทั้งหมด
พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม พลังงานน้ํา ไม - มีการแสดงสัดสวนปริมาณเชื้อเพลิงที่ใชตอ พลังงาน
ตองสงเอกสารสวนนี้)
ไฟฟาที่ผลิตได

การไฟฟาสวนภูมิภาค
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2.7 รายละเอียดและขอกําหนดทางเทคนิค
- ขอกําหนดทางเทคนิค(Specification) กําลังผลิต
(Specification) ของเครื่องกําเนิดไฟฟา เครื่องตน
Rated Capacity
กําลัง หมอแปลงไฟฟา และอุปกรณอื่นๆที่ใชใน - ความสามารถในการผลิตไอน้ําของหมอน้าํ และ
การเชื่อมตอ
อัตราการใชเชือ้ เพลิง
- พิกัดและประเภทหมอแปลงไฟฟา
- รายละเอียดอืน่ ๆ (CT,PT, สวิตชตัดตอน)
2.8 แผนภูมิของระบบไฟฟา (Single Line Diagram) - แผนผังโดยละเอียดแสดงการเชื่อมโยงระบบไฟฟา
ระบบปองกัน (Relay Diagram) ที่จะตอเชื่อมกับ
ของ VSPP กับระบบไฟฟาของ กฟภ.
ระบบของ กฟภ.
- รายละเอียดของอุปกรณปองกัน
- ระบบ 22 kV ผูลงนามรับรองตองเปนผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร
- ระบบ 33 kV และ 115 kV ผูลงนามรับรองตองเปน
ผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับวุฒิวิศวกร
- สําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม ของผูรับรองแบบระบบไฟฟา พรอมรับรอง
สําเนา
2.9 แผนการผลิตไฟฟาและการใชไฟฟาของ VSPP
- รายละเอียดแผนการผลิตไฟฟาและการใชไฟฟาของ
VSPP
2.10 ปริมาณของเชื้อเพลิงที่ใชตอปและคาความรอน - มีการแสดงชนิด และปริมาณการใชเชื้อเพลิงหลัก
เฉลี่ย (Average Lower Heating Value) ของเชื้อเพลิงที่
และเชื้อเพลิงเสริมในการผลิตไฟฟา
ใชในระบบผลิตไฟฟา หรือใชในระบบ Cogeneration - ตารางแสดงคา Heating Value ของเชื้อเพลิงที่ใช
ทั้งเชื้อเพลิงหลักและเชื้อเพลิงเสริม
2.11 เอกสารการครอบครองหรือการมีสิทธิ์ในการใช
ที่ดินในการกอสรางโรงไฟฟา

การไฟฟาสวนภูมิภาค

- มีเอกสารการครอบครองที่ดินที่จะกอสราง หรือ
สัญญาจะซื้อจะขายที่ดนิ ดังกลาว
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2. การทําสัญญาซื้อขายไฟฟา
U

ระยะเวลาการดําเนินงาน :

VSPP จะตองประสานงานทําสัญญาซื้อขายไฟฟากับ กฟภ. ภายใน 60
วัน นับจากวันที่ กฟภ. มีหนังสือแจงตอบรับซื้อไฟฟา

เอกสารที่ตองใช
1. หนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุน สวนบริษัท หลักฐานการจดทะเบียนนิติบคุ คล และ
หนังสือบริคณหสนธิของนิติบุคคล
2. เอกสารของผูลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟา
3. แผนการดําเนินการกอสรางโรงไฟฟา
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. VSPP ติดตอประสานงานกับ กฟภ. เพื่อจัดเตรียมเอกสารในการทําสัญญาซื้อขายไฟฟา
2. กฟภ. จัดทําสัญญาและให VSPP ลงนาม
3. กฟภ. จะลงนามในสัญญาหลังจากที่ VSPP ไดลงนามถูกตอง ครบถวน
4. สัญญาจะมี 2 ชุด คือตนฉบับและคูฉบับ โดยตนฉบับ จะเก็บไวที่ กฟภ. และคูฉบับ จะมอบให VSPP
รายการเอกสาร
1. เอกสารการทําสัญญา
1.1 หนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวน
บริษัท หลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคล และ
หนังสือบริคณหสนธิของนิติบุคคล

1.2 เอกสารของผูลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟา

การไฟฟาสวนภูมิภาค

รายละเอียดของเอกสาร
- อายุไมเกิน 1 เดือน กอนวันจัดทําสัญญาซื้อขาย
ไฟฟา
- กรรมการที่ลงนามตองมีจํานวนถูกตองตรงกับที่
ระบุในหนังสือรับรองของสํานักงานหุนสวนบริษัท
กระทรวงพาณิชย
- รายละเอียดวัตถุประสงคในหนังสือรับรองของ
สํานักงานทะเบียนหุน สวนบริษัท ตองมีระบุการ
ประกอบกิจการผลิตและจําหนายกระแสไฟฟา
- สําเนาบัตรประจําตัวและสําเนาทะเบียนบานของ
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
- กรณีมีการมอบอํานาจใหผูอื่นลงนามแทน ในใบ
มอบอํานาจตองระบุใหผูรับมอบอํานาจสามารถลง
นามในสัญญาซื้อขายไฟฟาได
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2. การลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟา

3. แผนการดําเนินการกอสรางโรงไฟฟา

- VSPP ตองลงนามในสัญญาทั้ง 2 ฉบับ ใหครบถวน
- กรณีกรรมการลงนามเอง ใหประทับตราของบริษัท
ในสวนของสัญญาดวย
- แสดงรายละเอียดของแผนการกอสรางโรงไฟฟา
อยางละเอียด เพื่อการตรวจสอบความกาวในการ
กอสรางโรงไฟฟา

หมายเหตุ : หลังจากลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟาแลว กฟภ. จะตรวจสอบความกาวหนาในการ
ดําเนินการกอสรางโรงไฟฟาตามแผนที่บริษัทสงมาให โดย กฟภ. สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสัญญา ในกรณีที่
กฟภ. พิจารณาแลว บริษัทไมสามารถดําเนินการไวตามแผนได

การไฟฟาสวนภูมิภาค
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3.การพิจารณาอนุญาตใหขนานเครื่องกําเนิดไฟฟากับระบบของ กฟภ.
U

ระยะเวลาการดําเนินงาน :

- กฟภ. จะพิจารณาอนุญาตให VSPP ขนานเครื่องกําเนิดไฟฟากับระบบ
ของ กฟภ. ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ VSPP แจงให กฟภ. เขา
ดําเนินการตรวจสอบระบบ
- กรณีทตี่ องมีการกอสราง / ปรับปรุงระบบจําหนายของ กฟภ. เพือ่
รองรับการเชื่อมโยงในการซื้อขายไฟฟา VSPP สามารถประสานงาน
กับ กฟภ. เพื่อดําเนินการไดกอนที่โรงไฟฟาจะสรางเสร็จ โดย
ระยะเวลาการปรับปรุงขึ้นอยูกับปริมาณงานที่ตองดําเนินการ

เอกสารที่ตองใช
1. แผนภูมิของระบบไฟฟา (Single Line Diagram) ระบบปองกัน (Relay Diagram) ที่จะตอเชื่อมกับ
ระบบของ กฟภ.
2. รายละเอียดทางเทคนิคของอุปกรณที่ใช
3. หนังสืออนุญาตการเชื่อมโยงจากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ตามมาตรา 37
พระราชบัญญัติ กฟผ. พ.ศ. 2511 (สําหรับ VSPP ที่มีกําลังผลิตติดตั้งสูงกวา 6 MW)
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. หลังจากที่ VSPP กอสรางโรงไฟฟาเสร็จ VSPP จะตองสงรายละเอียด / แบบแปลนการติดตั้ง
อุปกรณของโรงไฟฟาทั้งหมด ให กฟภ. ตรวจสอบ เพือ่ ประกอบการพิจารณาการอนุญาตใหขนาน
เครื่องกําเนิดไฟฟากับระบบของ กฟภ.
2. กฟภ. สํารวจการกอสราง / ปรับปรุงระบบจําหนายเพื่อรองรับการเชื่อมโยง
3. กฟภ. จะแจงคาใชจายและการติดตั้งอุปกรณเพิ่มเติมใหกบั VSPP ทราบ
4. VSPP ชําระคาใชจายและติดตั้งอุปกรณเพิม่ เติม
5. กฟภ. ดําเนินการติดตั้งอุปกรณเพิ่มเติมและปรับปรุงระบบจําหนายเพื่อรองรับการเชื่อมโยง
รายการเอกสาร
1. รายละเอียดทางเทคนิค
1.1 แผนภูมิของระบบไฟฟา (Single Line Diagram)
ระบบปองกัน (Relay Diagram) ที่จะตอเชื่อมกับ
ระบบของ กฟภ.

การไฟฟาสวนภูมิภาค

รายละเอียดของเอกสาร
- รูปแบบการเชือ่ มโยงและระบบปองกันตองเปนไป
ตามแบบมาตรฐานการเชื่อมโยงของขอกําหนดการ
เชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟภ. ตาม
ประเภทของเครื่องกําเนิดไฟฟาและปริมาณการขาย
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1.2 บริภัณฑไฟฟา

1) Relay ที่ใชตองเปนไปตามมาตรฐานที่ กฟภ. ยอมรับ
2) หมอแปลงกระแส Current Transformer
- CT สําหรับระบบปองกันใช Class 5P20 หรือ
ดีกวา
- CT สําหรับเครื่องวัดกําหนดให Accuracy ของ
CT ตองเปน Class 0.5 หรือดีกวา
3) กับดักฟาผา (Surge Arrestor)
- Rated voltage (Ur) 21 kV สําหรับระบบ 22 kV,
30 kV สําหรับระบบ 33kV, 24 kV สําหรับสถานี
ไฟฟาที่ติดตั้ง Neutral Grounding Resistance
(NGR) และขนาด 96 kV สําหรับระบบ 115 kV
- Rated frequency 50 Hz
- Rated discharge current 10 kA
4) Medium Voltage Circuit Breaker
- Vacuum CB or SF6 CB
- Rated voltage 24 kV สําหรับระบบ 22kV,
36 kV สําหรับระบบ 33kV และ 123 kV สําหรับ
115 kV
- Rated short-circuit breaking current 25 kA
สําหรับระบบ 22 kV, 33 kV และ ขนาด 31.5
kA หรือ 40 kA สําหรับระบบ 115 kV ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับระดับกระแสลัดวงจร ณ จุดที่เชื่อมตอ
5) Low Voltage Circuit Breaker
- Interrupting Capacity (IC) เทากับหรือ
มากกวากระแสลัดวงจรสูงสุดที่จุดติดตั้ง
6) Inverter ตองเปนไปตามมาตรฐาน IEEE 929 และ
ตองมีระบบปองกันดังนี้
- Phase and Ground Overcurrent Relay
(50/51,50/51N)
- Synchronizing Check Relay (25)
- Under-voltage Relay (27)

การไฟฟาสวนภูมิภาค
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- Over-voltage Relay (59)
- Under and Over frequency Relay (81)
- Anti-islanding Protection
2. การกอสราง / ปรับปรุงระบบจําหนายและการ
ติดตัง้ อุปกรณเพิ่มเติม เพื่อรองรับการเชื่อมโยงใน
การซื้อขายไฟฟา

2.1 การกอสราง / ปรับปรุงระบบจําหนาย
* VSPP สามารถประสานงานกับ กฟภ. เพื่อปรับปรุง
ระบบจําหนายรองรับการเชื่อมโยงไดกอนโรงไฟฟา
สรางเสร็จได
2.2 การติดตั้งอุปกรณเพิ่มเติม

3. ระบบปองกัน

4. หนังสืออนุญาตการเชือ่ มโยงจากการไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทย

การไฟฟาสวนภูมิภาค

- กฟภ. จะดําเนินการสํารวจเพื่อปรับปรุงระบบ
จําหนายรองรับการเชื่อมโยงระบบ และจะแจงให
VSPP ทราบ โดยคาใชจายในการปรับปรุงทั้งหมด
VSPP เปนผูรับผิดชอบ
- ติดตั้งวิทยุสื่อสารในการติดตอระหวาง กฟภ. กับ
VSPP (VSPP รับผิดชอบคาใชจาย) โดย กฟภ. จะ
ดําเนินการขออนุญาตใชคลื่นความถี่ให
- กฟภ. จะพิจารณาติดตั้งอุปกรณของระบบปองกัน
เพิ่มเติม ใหเปนไปตามขอกําหนดการเชื่อมตอระบบ
โครงขายไฟฟาของ กฟภ. โดย VSPP รับผิดชอบ
คาใชจายและดําเนินการในสวนที่เกีย่ วของ
- มิเตอรซื้อขายไฟฟา กฟภ. จะดําเนินการติดตั้งให
หลังจากที่ VSPP ชําระคาใชจายแลว
- กฟภ. จะตรวจสอบคาการทํางานของอุปกรณ
ปองกันของ VSPP ใหทํางานประสานสัมพันธกัน
กับการทํางานของระบบปองกันของ กฟภ.
- กฟภ. จะดําเนินการทดสอบการทํางานของอุปกรณ
ปองกันของ VSPP หลังจากที่ VSPP ชําระคาใชจาย
แลว
- VSPP ที่มีกําลังผลิตติดตั้งสูงกวา 6 MW ตองมี
ใบอนุญาตการเชื่อมโยงจาก กฟผ.
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4. การทดสอบการเดินเครื่องกําเนิดไฟฟาขนานกับระบบจําหนายของ กฟภ.
U

ระยะเวลาการดําเนินงาน :

กฟภ. จะดําเนินการทดสอบการเดินเครื่องกําเนิดไฟฟา ภายใน 30 วัน นับ
จากวันที่ กฟภ. ไดตรวจสอบแลววาระบบมีความพรอม

เอกสารที่ตองใช
1. VSPP ตองมีใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุม
2. ใบอนุญาตผลิตไฟฟา และใบอนุญาตจําหนายไฟฟา
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. VSPP แสดงใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุม ใบอนุญาตผลิตไฟฟาและใบอนุญาตจําหนายไฟฟา ตอ
กฟภ.
2. VSPP และ กฟภ. รวมกันกําหนดวันทดสอบการขนานเครื่องกําเนิดไฟฟา
3. ดําเนินการทดสอบการขนานเครื่องกําเนิดไฟฟา (First Synchronization) เขากับระบบของ กฟภ. โดย
การทดสอบการขนานเครื่องกําเนิดไฟฟากับระบบของ กฟภ. เปนไปตามขอกําหนดการปฏิบัติการ
ระบบโครงขายไฟฟาของ กฟภ.
รายการเอกสาร
ใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุม ใบอนุญาตผลิตไฟฟา
และใบอนุญาตจําหนายไฟฟา

การไฟฟาสวนภูมิภาค

รายละเอียดของเอกสาร
VSPP ตองมีใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุม
ใบอนุญาตผลิตไฟฟา และใบอนุญาตจําหนายไฟฟา
โดยสามารถยื่นขอไดที่คณะกรรมการกํากับกิจการ
พลังงาน
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5. การเริ่มตนซื้อขายไฟฟา (COD)
U

ระยะเวลาการดําเนินงาน :

กฟภ. กับ VSPP จะเริ่มตนซื้อขายไฟฟาภายใน 15 วัน นับจากวันที่ VSPP
ผานการทดสอบการขนานเครื่องกําเนิดไฟฟา

เอกสารที่ตองใช
ใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ภพ. 20)
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. VSPP และ กฟภ. รวมกันกําหนดวันเริ่มตนซื้อขายไฟฟา
2. VSPP และ กฟภ. รวมประชุมเพื่อชี้แจงการดําเนินการในการซื้อขายไฟฟา
3. ในวันเริ่มตนซือ้ ขายไฟฟาตามสัญญา จะมีการลงนามการจดหนวยมาตรวัดซื้อขายไฟฟาระหวาง
กฟภ. กับ VSPP

การไฟฟาสวนภูมิภาค
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คาใชจายในการดําเนินการ
สําหรับผูผ ลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก ปริมาณพลังไฟฟาเสนอขายตามสัญญาไมเกิน 10 เมกะวัตต
0BU

รายการ

คาใชจาย (บาท)

คาใชจายในการปรับปรุงระบบไฟฟาของ กฟภ. กรณีที่มี
การปรับปรุงเพิ่มเติม

VSPP เปนผูลงทุน (คิดคาใชจายตามจริง)

18B

คาทดสอบอุปกรณปองกัน (กรณีแรงสูง)
- เครื่องกําเนิดไฟฟาแบบ Synchronous ที่มี
ขนาดเกิน 500 kW

50,000

- เครื่องกําเนิดไฟฟาแบบอื่น ๆ
ขนาด 1 MW ขึ้นไป

20,000

ขนาด 501 – 999 kW

10,000

ขนาด 101 – 500 kW

5,000

ขนาดไมเกิน 100 kW

2,000

คาตรวจสอบแบบเพื่อการขนานเครื่อง (กรณีแรงสูง)
ขนาด 1 MW ขึ้นไป

15,000

ขนาด 501 – 999 kW

10,000

ขนาด 101 – 500 kW

5,000

ขนาดไมเกิน 100 kW

2,000

คาติดตั้งและทดสอบมิเตอร
- แรงต่ํา
- แรงสูง
คาติดตั้งอุปกรณ Synchronizing Check Relay ที่สถานี
ของการไฟฟา

การไฟฟาสวนภูมิภาค

1,600 – 20,000
10,000 - 25,000
VSPP เปนผูรับผิดชอบคาใชจาย
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แบบคําขอจําหนายไฟฟา
U

(สําหรับปริมาณพลังไฟฟาไมเกิน 10 เมกะวัตต)
แบบคําขอจําหนายไฟฟา สําหรับผูผลิตไฟฟาที่มีปริมาณพลังไฟฟาไมเกิน 10 เมกะวัตต เพื่อจายเขาระบบของการไฟฟาสวน
ภูมิภาค
สวนที่ 1 รายละเอียดของผูสมัคร
1BU

ขาพเจา
อายุ
ป สัญชาติ
อยูบานเลขที่
ตรอก/ซอย
ถนน
ตําบล
อําเภอ
รหัสไปรษณีย
โทรศัพท
ขาพเจายื่นคํารองในฐานะเปน
กิจการ หรือ บริษัท

เชื้อชาติ
หมูที่
จังหวัด

ที่ตั้งสํานักงานใหญ

โทรศัพท
ที่ตั้งโรงไฟฟา

โทรสาร

โทรศัพท

โทรสาร

สวนที่ 2 คุณสมบัติของเครื่องกําเนิดไฟฟา
2BU

เครื่องกําเนิดไฟฟาไดรับพลังงานจากแหลงพลังงานหมุนเวียนใชหรือไม:
ใช
ชนิดของพลังงานหมุนเวียน
พลังงานแสงอาทิตย
พลังงานลม
13B

14B

ชนิดของแหลงพลังงานอื่นๆ

ไมใช
พลังงานน้ํา

พลังงานกาซชีวภาพ

พลังงานความรอนใตพิภพ

พลังงานจากเศษวัสดุ

อื่นๆ:

กาซธรรมชาติ
ถานหิน

น้ํามัน
อื่นๆ :

มีกําลังไฟฟาเหลือจายใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาค
มี
ปริมาณพลังไฟฟาทั้งระบบ
สูงสุดที่จะจายเขาระบบ
การไฟฟาสวนภูมิภาค

ไมมี
กิโลวัตต
ปริมาณพลังไฟฟาที่ใชเอง
กิโลวัตต

กิโลวัตต

ปริมาณพลังไฟฟา
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สวนที่ 3 ขอมูลทางเทคนิคของเครื่องกําเนิดไฟฟา
3BU

3.1 ชนิดและจํานวนของเครื่องกําเนิดไฟฟา:
ซิงโครนัส (Synchronous) จํานวน
เหนี่ยวนํา (Induction)
จํานวน
กระแสตรง หรือ พลังงานแสงอาทิตยที่มี Inverter

Inverter แบบ Self-Commutated
Inverter แบบ Line -Commutated
20B

เครื่อง
เครื่อง

จํานวน
จํานวน

เครื่อง
เครื่อง

3.2 รายละเอียดของเครื่องกําเนิดไฟฟา
ขนาดกําลังการผลิตของเครื่องกําเนิดไฟฟา (กิโลวัตต) :
ขนาดกําลังของ Inverter (กิโลวัตต) :
หากมีเครื่องกําเนิดไฟฟาแตละประเภทมากกวา 1 เครื่อง ใหแนบรายละเอียดของเครื่องกําเนิดไฟฟาทุกเครื่องมาพรอมแบบคําขอ
นี้ดวย
U

3.3 ลักษณะคุณสมบัติของเครื่องกําเนิดไฟฟา
(สําหรับเครื่องกําเนิดไฟฟาแบบ Synchronous และแบบ Induction)
Direct Axis Synchronous Reactance, Xd:
P.U. Negative Sequence Reactance:
Direct Axis Transient Reactance, X ′d :
P.U. Zero Sequence Reactance:
P.U.
Direct Axis Subtransient Reactance, X ′d′ :

P.U.

P.U. kVA Base:

สวนที่ 4 ขอมูลทางเทคนิคของอุปกรณที่นํามาติดตั้ง
8BU

มีการติดตั้งหมอแปลงระหวางเครื่องกําเนิดไฟฟาและจุดที่ทําการตอเชื่อมหรือไม
21B

มี
ไมมี
ขอมูลของหมอแปลง (แนบสําเนาแผนปายหมอแปลงไฟฟา)
2B

U

U

ขนาด

kVA หมอแปลงปฐมภูมิ
Delta

V จํานวน Tab
Wye Grounded

หมอแปลงทุติยภูมิ
Delta
Impedance หมอแปลง :

การไฟฟาสวนภูมิภาค

V จํานวน Tab
Wye Grounded

เปอรเซ็นต ณ Tab ที่
เปอรเซ็นต ณ Tab ที่
เปอรเซ็นต ณ Tab ที่
เปอรเซ็นต ณ Tab ที่
เปอรเซ็นต ณ Tab ที่

บนพื้นฐาน
บนพื้นฐาน
บนพื้นฐาน
บนพื้นฐาน
บนพื้นฐาน

kVA
kVA
kVA
kVA
kVA
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ขอมูลฟวสของหมอแปลง
(แนบสําเนาขอมูลอุณหภูมิการหลอมเหลวต่ําสุดและเวลาทั้งหมดที่ใชในการตัด-กราฟกระแสไฟฟา)
9BU

ชนิด :

ขนาด :

A

เซอรกิตเบรคเกอร (แนบสําเนาคูมือ)
ชนิด :
พิกัดโหลด :
แรงดัน :
V

แรงดัน :

V

10BU

A Interrupting Rating

kA

รีเลยปองกันเซอรกิตเบรคเกอร
U

ประเภท
ชนิด/หมายเลข
ขอมูลหมอแปลงกระแส
ประเภท :

การวัด
การปองกัน
ระดับความถูกตอง :

ขนาด :
อัตราสวนการตอเชื่อม :

VA

ประเภท :

การวัด
การปองกัน
ระดับความถูกตอง :

ขนาด :
อัตราสวนการตอเชื่อม :

VA

สวิตซตัดตอนเครื่องกําเนิดไฟฟา
อุปกรณตัดตอนเครื่องกําเนิดไฟฟาที่เชื่อมกับการไฟฟาสวนภูมิภาค
ประเภท :
พิกัดแรงดัน :
V
พิกัดกระแส :
A เฟส :
1B

สวนที่ 5 ขอมูลทางเทคนิคทั่วไป
12B

ไดจัดสงเอกสารดังตอไปนี้มาดวยแลว
แผนภูมิระบบไฟฟา (Single line Diagram) แสดงการจัดวางและการตอเชื่อมของอุปกรณ
วงจรกระแสและแรงดัน และแผนผังการปองกันและการควบคุม
เอกสารแสดงรายละเอียดการดําเนินการของแผนการปองกันและควบคุม
รายละเอียดอุปกรณไฟฟาที่ใชในสถานประกอบการ
แบบแปลนแสดงการติดตั้งอุปกรณไฟฟาภายในสถานประกอบการ (กรณีรายเกา)
15B

สวนที่ 6 รายละเอียดในการติดตั้ง
4B

ระบบผลิตจะถูกติดตั้งโดย :
เจาของ
ผูติดตั้ง :
บริษัท :
ที่อยู :
โทรศัพท :
วันที่ติดตั้ง :
การไฟฟาสวนภูมิภาค

ผูที่ไดรับใบอนุญาตตามกฎหมาย

วันขนานเครื่องกับระบบ :
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การรับรองแสดงการติดตั้งและผานการตรวจสอบมาตรฐานของอุปกรณ
5B

(พรอมสําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)
วิศวกรผูควบคุม :
ประเภทใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม :
เลขทะเบียน :
วันที่ไดรับอนุญาต : ตั้งแตวันที่

ถึงวันที่:

สวนที่ 7 ใบรับรองเครื่องกําเนิดไฟฟาและอุปกรณ
6B

ระบบผลิตที่ใชอินเวอรเตอรจะตองปฏิบัติตาม IEEE 929, Underwriters Lab UL 1741, IEC 1727, มาตรฐานญี่ปุน มาตรฐานอื่นๆ
หรือมาตรฐานของไทยที่เทียบเทากับมาตรฐานดังกลาว ระบบผลิตที่ใชเครื่องกําเนิดไฟฟาแบบ Synchronous และแบบ Induction
จะตองปฏิบัติตามขอกําหนดการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาค
โปรดลงนามดานลางนี้ เพื่อเปนการยอมรับขอกําหนด
19B

ลงชื่อ
(......................................................................)
ผูขอใชบริการ

วันที่

16B

สวนที่ 8 เอกสารประกอบแบบคําขอจําหนายไฟฟาของผูผลิตไฟฟารายเล็กมาก (VSPP)
8.1 ขอมูลเบื้องตนของลักษณะกระบวนการผลิตไฟฟา, Heat Balance Diagram พรอมแสดงปริมาณอุณหภูมิ, แรงดันของไอน้ําที่
ใชในกระบวนการผลิต และลักษณะการนําพลังงานความรอนที่ไดจากระบบผลิตพลังงานรวม มาใชประโยชน (ผูผลิตไฟฟาจาก
พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม พลังงานน้ํา ไมตองสงเอกสารสวนนี้)
8.2 ขอมูลเบื้องตนของขั้นตอนกระบวนการผลิตภายในโรงไฟฟา (Flow Diagram) พรอมแสดงมาตรวัด เชื้อเพลิงที่ใช
8.3 ปริมาณพลังงานความรอนจากระบบผลิตพลังงานรวม (Cogeneration) ที่นํามาใชในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑตอพลังงาน
ไฟฟาที่ผลิตไดจากระบบผลิตพลังงานรวม (Heat-to-Power Ratio) (ผูผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม พลังงานน้ํา
ไมตองสงเอกสารสวนนี้)
8.4 แผนการผลิตไฟฟาและการใชไฟฟาของผูผลิตไฟฟารายเล็กมาก
7B

8.5 ปริมาณของเชื้อเพลิงที่ใชตอปและคาความรอนเฉลี่ย (Average Lower Heating Value) ของเชื้อเพลิงที่ใชในระบบผลิตไฟฟา
หรือใชในระบบ Cogeneration ทั้งเชื้อเพลิงหลักและเชื้อเพลิงเสริม
สวนที่ 9 ผูขอใชบริการรับรองขอมูล
ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลในการขอใชบริการเชื่อมตอเขากับระบบโครงขายไฟฟาดังกลาวขางตนเปนความจริง
17B

ลงนาม
(......................................................................)
ผูขอใชบริการ
การไฟฟาสวนภูมิภาค

วันที่
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แบบฟอรมการขอรับสวนเพิ่มราคารับซือ้ ไฟฟา (Adder)
สําหรับผูผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียน
วันที่........................................................
ขาพเจา...............................................................................ไดยื่นคํารองในฐานะเปน..........................
กิจการ หรือ บริษัท.....................................................ตั้งอยูที่.....................................................มีความประสงคขอรับสวนเพิ่มราคา
รับซื้อไฟฟา สําหรับผูผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียน โดยใชเชื้อเพลิงจาก
ชีวมวล
ไดรับอัตราสวนเพิ่ม 0.30 บาท/กิโลวัตต – ชั่วโมง
กาซชีวภาพ
ไดรับอัตราสวนเพิ่ม 0.30 บาท/กิโลวัตต – ชั่วโมง
พลังน้ําขนาดเล็ก (50-200 กิโลวัตต)
ไดรับอัตราสวนเพิ่ม 0.40 บาท/กิโลวัตต – ชั่วโมง
พลังน้ําขนาดเล็ก (< 50 กิโลวัตต)
ไดรับอัตราสวนเพิ่ม 0.80 บาท/กิโลวัตต – ชั่วโมง
ขยะ
ไดรับอัตราสวนเพิ่ม 2.50 บาท/กิโลวัตต – ชั่วโมง
พลังงานลม
ไดรับอัตราสวนเพิ่ม 3.50 บาท/กิโลวัตต – ชั่วโมง
พลังงานแสงอาทิตย
ไดรับอัตราสวนเพิ่ม 8.00 บาท/กิโลวัตต – ชั่วโมง
โดยขาพเจามีคุณสมบัติเปนผูมีสิทธิ์ไดรับสวนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟา ดังนี้
เปนผูผลิตไฟฟารายใหมที่ยื่นคํารองขอขายไฟฟาตามระเบียบการรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก ขนาด
ไมเกิน 10 เมกะวัตต ภายหลังวันที่การไฟฟาสวนภูมิภาคออกประกาศขยายระเบียบการรับซื้อไฟฟาจาก ผูผลิต
ไฟฟาขนาดเล็กมาก (VSPP)
เปนผูผลิตไฟฟาที่ไดรับการตอบรับซื้อไฟฟาหรือทําสัญญาซื้อไฟฟาแลว ตามระเบียบการรับซื้อไฟฟาจากผูผลิต
ไฟฟาพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก ไมเกิน 1 เมกะวัตต หรือระเบียบการรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟารายเล็ก
(SPP) แตยังไมขายไฟฟาเขาระบบ และประสงคจะเปลี่ยนเปนผูผลิตไฟฟาตามระเบียบการรับซื้อไฟฟาจากผูผลิต
ไฟฟาขนาดเล็กมาก ไมเกิน 10 เมกะวัตต
เปนผูผลิตไฟฟาที่ขายไฟฟาเขาระบบแลวตามระเบียบการรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็ก
มาก ไมเกิน 1 เมกะวัตต หรือระเบียบการรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟารายเล็ก (SPP) ที่ครบอายุสัญญาซื้อขายไฟฟา
แลว และประสงคจะเปลี่ยนเปนผูผลิตไฟฟาตามระเบียบการรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก ไมเกิน 10
เมกะวัตต
ขาพเจาขอรับรองวา ขาพเจาไมเคยไดรับเงินอุดหนุนสวนเพิ่มคาพลังงานไฟฟาตามโครงการสงเสริมผูผลิตไฟฟา ราย
เล็กที่ใชพลังงานหมุนเวียนจากกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน รวมถึงขาพเจาขอรับรองวาขอความดังกลาวที่ระบุไวขางตน
เปนจริงทุกประการ
ลงชื่อ.................................................ผูผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียน
( .................................................)
ตําแหนง...................................................
การไฟฟาสวนภูมิภาค
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สัญญาซื้อขายไฟฟา เลขที่.........................
การรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก
(สําหรับการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน)
ระหวาง
..................................................กับ การไฟฟาสวนภูมิภาค
………………………………………….

สัญญาซื้อขายไฟฟานี้ทําทีก่ ารไฟฟาฝายจําหนาย เมื่อวันที่………………….……………………………
ระหวาง………………………………………………..…………………………………………………………....
โดย…………………………..…….……………………………………………………………………………….
.ที่อยูเลขที่………………………………………………………………………………………………………..…......
ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูผลิตไฟฟา” ฝายหนึ่ง กับการไฟฟาสวนภูมิภาค
โดย………………………………………………………………………………………………………….……
…ตําแหนง……………………………………………….….สํานักงาน...................................................................
เลขที่…………………………………………………………………………………………...ซึ่งตอไปในสัญญา
นี้เรียกวา “ การไฟฟา ” อีกฝายหนึ่ง ทั้งสองฝายตกลงซื้อขายไฟฟา โดยมีเงื่อนไขดังตอไปนี้
1. การซื้อขายพลังงานไฟฟา
1.1 ผูผลิตไฟฟาและการไฟฟาตองปฏิบัติตามเงื่อนไขการซื้อขายไฟฟาและการเชื่อมโยงระบบไฟฟา
ตามที่กําหนดไวในระเบียบการรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก สําหรับการผลิตไฟฟาจากพลังงาน
หมุนเวียน และระเบียบการไฟฟาฝายจําหนายวาดวยการเดินเครื่องกําเนิดไฟฟาขนานกับระบบของการไฟฟา
ฝายจําหนาย พ.ศ. 2549 สําหรับปริมาณพลังไฟฟาไมเกิน 10 เมกะวัตต ตามเอกสารแนบทายสัญญาหมายเลข
1 และ 2 ตามลําดับ
1.2 ใหถือวาเอกสารแนบทายสัญญาหมายเลข 1 และ 2 เปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ หากขอความใดใน
เอกสารแนบทายสัญญาขัดแยงกับสัญญานี้ ใหถือขอความในสัญญาเปนสําคัญ
1.3 การไฟฟาตกลงซื้อและผูผลิตไฟฟาตกลงขายพลังไฟฟาในปริมาณพลังไฟฟาสูงสุด..........เมกะวัตต
ที่ระดับแรงดัน……...…โวลท โดยมีจุดรับซื้อไฟฟาอยูที่จุดติดตั้งที่………….……………………………………
และมีรายละเอียดของระบบการผลิตไฟฟาตามที่ระบุในแบบคําขอจําหนายไฟฟาและการเชื่อมโยงระบบไฟฟา
โดย ผูผลิตไฟฟา สัญญาวาจะขายไฟฟาใหการไฟฟา ภายในวันที่ ………….……………………………………
1.4 การไฟฟาตกลงจะขายไฟฟาสํารองใหผูผลิตไฟฟาตามที่ผูผลิตไฟฟารองขอ ตามประกาศอัตราคา
ไฟฟาสํารองและใหเปนไปตามสัญญาซื้อขายไฟฟาสํารองระหวางการไฟฟา กับ ผูผลิตไฟฟา
การไฟฟาสวนภูมิภาค
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2. การใชและการสิ้นสุดของสัญญา
สัญญาฉบับนี้มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ทั้งสองฝายลงนามในสัญญา โดยมีระยะเวลา 5 ป และตอเนื่องครั้งละ
5 ป โดยอัตโนมัติ และใหมีผลใชบังคับจนกวาจะมีการยุติสัญญาในกรณีดังตอไปนี้
2.1 ผูผลิตไฟฟายื่นหนังสือเปนลายลักษณอักษรถึงการไฟฟาแสดงความประสงคที่จะยุติการซื้อขาย
ไฟฟา โดยการเลิกสัญญา
2.2 หากคูสัญญาฝายหนึ่งฝายใดไมปฏิบัติตามสัญญาขอหนึ่งขอใด ใหอีกฝายหนึ่งทําหนังสือแจงใหฝาย
นั้นดําเนินการแกไข หากไมแกไขใหอีกฝายหนึ่งมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได
3. การเชื่อมโยงระบบไฟฟา
3.1 ผูผลิตไฟฟายินยอมใหการไฟฟา เขาไปในสถานที่ของผูผลิตไฟฟา เพื่อทําการติดตั้ง ปฏิบัติงาน
บํารุงรักษา เปลี่ยน และ/หรือโยกยายอุปกรณเชื่อมโยงระบบไฟฟาได เมื่อไดแจงใหเจาของ หรือผูครอบครอง
สถานที่ทราบแลว
3.2 การไฟฟาสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มเติมอุปกรณ ทั้งในระบบจําหนายของการไฟฟาและในโรงไฟฟาของ
ผูผลิตไฟฟา ในภายหลังเพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐานทางดานเทคนิคและรูปแบบการจายไฟของการไฟฟา
3.3 แตละฝายตองแจงใหอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในระบบไฟฟาของตน
อันจะมีผลกระทบตออุปกรณปองกันในระบบไฟฟาของทั้ง 2 ฝาย และหามดําเนินการใดๆ กับอุปกรณเชื่อมโยง
โดยไมแจงใหการไฟฟาทราบเปนหนังสือลวงหนา
4. การควบคุมและการปฏิบัติการโรงไฟฟา
4.1 ผูผลิตไฟฟา ตองปฏิบัติตามคําสั่งการ (Switching Order) ของศูนยควบคุมการจายไฟ ของการ
ไฟฟาโดยเครงครัด เพื่อประโยชนในการปฏิบัติการและบํารุงรักษา ยกเวนในกรณีที่อาจจะทําใหเกิดความ
เสียหายตอชีวิต หรือทรัพยสินของฝายหนึ่งฝายใด
4.2 ใหผูผลิตไฟฟาจัดสงปริมาณเชื้อเพลิงที่ใชตอป และคาความรอนเฉลี่ย (Average Lower Heating
Value) ของเชื้อเพลิงหลักและเชื้อเพลิงเสริมที่ใชในการผลิตไฟฟา
4.3 ผูผลิตไฟฟาที่ใชเชื้อเพลิงในเชิงพาณิชย เชน น้ํามัน กาซธรรมชาติ และถานหินเปนเชื้อเพลิงเสริม
เกินกวารอยละ 25 ของพลังงานความรอนทั้งหมดที่ใชในการผลิตไฟฟาในรอบปนั้นๆ จะตองมีการผลิตไฟฟา
อยางมีประสิทธิภาพ โดยมีสัดสวนการประหยัดเชื้อเพลิงที่ใชในการผลิตไฟฟา (Primary Energy Saving : PES)
ไมต่ํากวารอยละ 10 ในแตละป โดยมีวิธีการคํานวณตามสิ่งแนบที่ 2 ของระเบียบการรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตราย
การไฟฟาสวนภูมิภาค
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เล็ ก มากสํ า หรั บ การผลิ ต ไฟฟ า ด ว ยระบบ Cogeneration และหากไม ส ามารถปฏิ บั ติ ต ามข อ กํ า หนดเรื่ อ ง
ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตไฟฟา จะตองเสียคาปรับตามวิธีการคํานวณในขอ 4.4
4.4 กรณีที่ผูผลิตไฟฟามีคาสัดสวนการประหยัดเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา (PES) ต่ํากวารอยละ 10
การไฟฟาฝายจําหนายจะเรียกคืนเงินรายไดคาพลังงานไฟฟาที่การไฟฟาฝายจําหนายไดชําระใหแกผูผลิตไฟฟา
ในรอบปนั้นๆ ตามผลตางของคาสัดสวนการประหยัดเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา (PES) ที่กําหนดในระเบียบ คือ
รอยละ 10 กับคาสัดสวนการประหยัดเชื้อเพลิงที่ใชในการผลิตไฟฟาที่คํานวณไดจริง ตามสูตรการคํานวณที่
กํ า หนดในระเบี ย บการรั บ ซื้ อ ไฟฟ า จากผู ผ ลิ ต ไฟฟ า ขนาดเล็ ก มาก สํ า หรั บ การผลิ ต ไฟฟ า ด ว ยระบบ
Cogeneration
5. การชําระเงิน
5.1 การชําระเงินคาซื้อขายไฟฟา ใหเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดในระเบียบการรับซื้อไฟฟาจากผูผลิต
ไฟฟาขนาดเล็กมาก สําหรับการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน
5.2 ในกรณีที่ผูผลิตไฟฟาผิดนัดไมชําระหนี้ภายในระยะเวลาที่กําหนดในระเบียบการรับซื้อไฟฟาฯ ให
การไฟฟาดําเนินการตามประกาศหรือขอบังคับของการไฟฟา
5.3 ในกรณีที่การไฟฟาผิดนัดไมชําระหนี้ภายในระยะเวลาที่กําหนดในระเบียบการรับซื้อไฟฟาฯ การ
ไฟฟ า ยิ น ยอมให ผู ผ ลิ ต ไฟฟ า คิ ด ดอกเบี้ ย จากจํ า นวนเงิ น ที่ ค า งชํ า ระในอั ต ราเท า กั บ อั ต ราดอกเบี้ ย เงิ น กู ที่
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) เรียกเก็บจากลูกคาชั้นดี ในขณะนั้น นับแตวันที่ผิดนัดจนกวาจะชําระหนี้เสร็จสิ้น
ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยที่จะชําระใหแกกันจะตองไมเกินรอยละสิบหา (15%) ตอป
6. เหตุสุดวิสัย
6.1 “เหตุสุดวิสัย” หมายถึง เหตุใดๆ อันจะเกิดขึ้นก็ดีจะใหผลภัยพิบัติก็ดีเปนเหตุที่ไมอาจปองกันได
แมทั้งบุคคลผูตองประสบ หรือใกลจะตองประสบเหตุนั้น จะไดจัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได
จากบุคคลนั้นในฐานะและภาวะเชนนั้น และใหรวมถึงเหตุหนึ่งเหตุใด หรือหลายเหตุดังตอไปนี้
6.1.1 การกระทําของรัฐบาลเชนมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายดานพลังงานของรัฐบาล
6.1.2 การกระทําของศัตรูในลักษณะสงครามไมวาจะมีการประกาศ หรือไมก็ตาม การปดลอม การ
ลุกฮือ การขบถ การกอความวุนวาย การจารกรรม การกอวินาศกรรม การนัดหยุดงาน การ
ปดงานตามกฎหมายแรงงาน การรอนสิทธิใดๆ แผนดินไหว พายุ ไฟไหม น้ําทวม การระเบิด
6.1.3 เหตุขัดของในระบบจําหนายไฟฟา อันเนื่องจากอุบัติเหตุที่เกิดกับระบบจําหนายไฟฟาหรือ
อุปกรณอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการเชื่อมโยงระบบไฟฟา
การไฟฟาสวนภูมิภาค
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6.2 ในกรณีที่คูสัญญาฝายหนึ่งฝายใดไมสามารถปฏิบัติตามสัญญานี้ อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยตามขอ
6.1 จะถือวาคูสัญญาฝายนั้นผิดสัญญาไมได และคูสัญญาอีกฝายหนึ่งจะไมเรียกรองคาเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น
6.3 คูสัญญาฝายที่อางเหตุสุดวิสัยจะตอง
6.3.1 แจ ง ให อี ก ฝ า ยหนึ่ ง ทราบในทั น ที ที่ ส ามารถทํ า ได ถึ ง เหตุ สุ ด วิ สั ย พร อ มด ว ยข อ มู ล
รายละเอียดของเหตุสุดวิสัย และระยะเวลาที่จําเปนจะตองใชในการแกไข
6.3.2 ออกคาใชจาย และดําเนินการแกไขอยางจริงจัง เพื่อใหเหตุสุดวิสัยสิ้นสุดลงโดยเร็ว
ทั้งนี้ การดําเนินการดังกลาวตองอยูในวิสัยที่คูสัญญาฝายนั้นกระทําได
7. กรณีพิพาทและอนุญาโตตุลาการ
7.1 ในกรณีที่มีขอโตแยงเกิดขึ้นระหวางคูสัญญาเกี่ยวกับขอกําหนดแหงสัญญานี้ หรือเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามสั ญญานี้ และคู สั ญญาไม สามารถตกลงกั นได ให เสนอข อโต แย งหรื อข อพิ พาทนั้ นต ออนุ ญาโตตุ ลาการ
หากอนุญาโตตุลาการไมสามารถวินิจฉัยหาขอยุติไดใหศาลไทยเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด
7.2 เวนแตคูสัญญาทั้งสองฝายจะเห็นพองกันใหอนุญาโตตุลาการคนเดียวเปนผูวินิจฉัย การวินิจฉัย
ขอพิพาทใหกระทําโดยอนุญาโตตุลาการ 2 คน โดยคูสัญญาฝายหนึ่งจะตองทําหนังสือแสดงเจตนาจะใหมี
อนุญาโตตุลาการระงับขอพิพาท และระบุชื่ออนุญาโตตุลาการคนที่แตงตั้งสงไปยังคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง จากนั้น
ภายในระยะเวลา 30
วั น นั บ ถั ด จากวั น ที่ ไ ด รั บ แจ ง ดั ง กล า ว คู สั ญ ญาฝ า ยที่ ไ ด รั บ แจ ง จะต อ งแต ง ตั้ ง
อนุญาโตตุลาการคนที่สอง ถาอนุญาโตตุลาการทั้งสองคนดังกลาวไมสามารถประนีประนอมระงับขอพิพาทนั้น
ได ใหอนุญาโตตุลาการทั้งสองคนรวมกันแตงตั้งอนุญาโตตุลาการผูชี้ขาดภายในกําหนดเวลา 30 วัน นับจากวันที่
ไมสามารถตกลงกัน ผูชี้ขาดดังกลาวจะพิจารณาระงับขอพิพาทตอไป กระบวนการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการให
ถือตามขอบังคับอนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการกระทรวงยุติธรรมโดยอนุโลม หรือกระบวนการ
พิจารณาและตัดสินของอนุญาโตตุลาการใหทําโดยใชกฎ International Chamber of Commerce และ/หรือสมาคม
หอการคาระหวางประเทศอยางหนึ่งอยางใด โดยคูสัญญาจะตกลงกัน โดยใชภาษาไทยเปนภาษาในการดําเนิน
กระบวนการพิจารณา
7.3 อนุญาโตตุลาการที่ไดรับการแตงตั้งจะตองมีคุณสมบัติเปนผูที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการพัฒนาการ
จัดหาเงินกู การกอสราง การเดินเครื่องโรงไฟฟา หรือการบํารุงรักษาโรงไฟฟา และจะตองไมเปนลูกจางตัวแทน
ที่ปรึกษาของคูสัญญาฝายหนึ่งฝายใด
7.4 ในกรณีที่คูสัญญาฝายหนึ่งฝายใดไมแตงตั้งอนุญาโตตุลาการฝายตน หรือในกรณีที่อนุญาโตตุลาการทั้ง
สองคนไมสามารถตกลงกันแตงตั้งอนุญาโตตุลาการผูชี้ขาดได คูสัญญาแตละฝายตางมีสิทธิรองขอตอศาลแพง
เพื่อแตงตั้งอนุญาโตตุลาการหรืออนุญาโตตุลาการผูชี้ขาดได แลวแตกรณี
การไฟฟาสวนภูมิภาค
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7.5 คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ หรือของอนุญาโตตุลาการผูชี้ขาดแลวแตกรณีใหถือเปนเด็ดขาดและ
ถึ ง ที่ สุ ด ผู ก พั น คู สั ญ ญา หากข อ โต แ ย ง ไม ส ามารถวิ นิ จ ฉั ย หาข อ ยุ ติ ไ ด โ ดยคณะอนุ ญ าโตตุ ล าการ หรื อ
อนุญาโตตุลาการผูชี้ขาด หรือคูสัญญาที่ไดรับแจงตามขอ 7.2 ไมแตงตั้งอนุญาโตตุลาการฝายตน โดยมีความ
ประสงคใชสิทธิ์ทางศาลเปนผูพิจารณาระงับขอพิพาท โดยใหศาลจังหวัดพิจารณาวินิจฉัย
7.6 คูสัญญาแตละฝายเปนผูรับภาระคาธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการฝายตน และออกคาใชจายอื่นๆ ใน
การดําเนิ นกระบวนพิ จารณาฝ ายละครึ่ง ในกรณีที่มีก ารแตงตั้งอนุญาโตตุลาการคนเดี ยว หรื อมี ก ารแตงตั้ง
อนุญาโตตุลาการผูชี้ขาดใหอนุญาโตตุลาการ หรืออนุญาโตตุลาการผูชี้ขาดเปนผูกําหนดภาระคาธรรมเนียม
อนุญาโตตุลาการคนเดียว หรือภาระคาธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการผูชี้ขาดคนเดียว แลวแตกรณี
สัญญานี้ไดทําขึ้นเปนสองฉบับมีขอความถูกตองตรงกันทุกประการ คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความในสัญญานี้ดี
แลว จึงลงลายมือชื่อพรอมประทับตรา (ถามี) ไวเปนสําคัญตอหนาพยาน และคูสัญญาตางยึดถือ สัญญาฝายละหนึ่งฉบับเก็บไว
เปนหลักฐาน

ผูผลิตไฟฟา

ลงชื่อ

การไฟฟาสวนภูมิภาค

ผูผลิตไฟฟา ลงชื่อ
(............…………….)
ตําแหนง

(............…………….)
ตําแหนง
พยาน

ลงชื่อ
(............…………….)
ตําแหนง

การไฟฟาสวนภูมิภาค

การไฟฟา

พยาน

ลงชื่อ
(............…………….)
ตําแหนง
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สัญญาซื้อขายไฟฟา เลขที่.........................
การรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก
(สําหรับการผลิตไฟฟาจากระบบ Cogeneration)
ระหวาง
..................................................กับ การไฟฟาสวนภูมิภาค
………………………………………….

สัญญาซื้อขายไฟฟานี้ทําทีก่ ารไฟฟาฝายจําหนาย เมื่อวันที่………………….……………………………
ระหวาง………………………………………………..…………………………………………………………....
โดย…………………………..…….……………………………………………………………………………….
.ที่อยูเลขที่………………………………………………………………………………………………………..…......
ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูผลิตไฟฟา” ฝายหนึ่ง กับการไฟฟาสวนภูมิภาค
โดย………………………………………………………………………………………………………….……
…ตําแหนง……………………………………………….….สํานักงาน...................................................................
เลขที่…………………………………………………………………………………………...ซึ่งตอไปในสัญญา
นี้เรียกวา “ การไฟฟา ” อีกฝายหนึ่ง ทั้งสองฝายตกลงซื้อขายไฟฟา โดยมีเงื่อนไขดังตอไปนี้
1. การซื้อขายพลังงานไฟฟา
1.1 ผูผลิตไฟฟาและการไฟฟาตองปฏิบัติตามเงื่อนไขการซื้อขายไฟฟาและการเชื่อมโยงระบบไฟฟา
ตามที่กําหนดไวในระเบียบการรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก สําหรับการผลิตไฟฟาจากพลังงาน
หมุนเวียน และระเบียบการไฟฟาฝายจําหนายวาดวยการเดินเครื่องกําเนิดไฟฟาขนานกับระบบของการไฟฟา
ฝายจําหนาย พ.ศ. 2549 สําหรับปริมาณพลังไฟฟาไมเกิน 10 เมกะวัตต ตามเอกสารแนบทายสัญญาหมายเลข
1 และ 2 ตามลําดับ
1.2 ใหถือวาเอกสารแนบทายสัญญาหมายเลข 1 และ 2 เปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ หากขอความใดใน
เอกสารแนบทายสัญญาขัดแยงกับสัญญานี้ ใหถือขอความในสัญญาเปนสําคัญ
1.3 การไฟฟาตกลงซื้อและผูผลิตไฟฟาตกลงขายพลังไฟฟาในปริมาณพลังไฟฟาสูงสุด..........เมกะวัตต
ที่ระดับแรงดัน……...…โวลท โดยมีจุดรับซื้อไฟฟาอยูที่จุดติดตั้งที่………….……………………………………
และมีรายละเอียดของระบบการผลิตไฟฟาตามที่ระบุในแบบคําขอจําหนายไฟฟาและการเชื่อมโยงระบบไฟฟา
โดย ผูผลิตไฟฟา สัญญาวาจะขายไฟฟาใหการไฟฟา ภายในวันที่ ………….……………………………………
1.4 การไฟฟาตกลงจะขายไฟฟาสํารองใหผูผลิตไฟฟาตามที่ผูผลิตไฟฟารองขอ ตามประกาศอัตราคา
ไฟฟาสํารองและใหเปนไปตามสัญญาซื้อขายไฟฟาสํารองระหวางการไฟฟา กับ ผูผลิตไฟฟา
การไฟฟาสวนภูมิภาค
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2. การใชและการสิ้นสุดของสัญญา
สัญญาฉบับนี้มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ทั้งสองฝายลงนามในสัญญา โดยมีระยะเวลา 5 ป และตอเนื่องครั้งละ
5 ป โดยอัตโนมัติ และใหมีผลใชบังคับจนกวาจะมีการยุติสัญญาในกรณีดังตอไปนี้
2.1 ผูผลิตไฟฟายื่นหนังสือเปนลายลักษณอักษรถึงการไฟฟาแสดงความประสงคที่จะยุติการซื้อขาย
ไฟฟา โดยการเลิกสัญญา
2.2 หากคูสัญญาฝายหนึ่งฝายใดไมปฏิบัติตามสัญญาขอหนึ่งขอใด ใหอีกฝายหนึ่งทําหนังสือแจงใหฝาย
นั้นดําเนินการแกไข หากไมแกไขใหอีกฝายหนึ่งมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได
3. การเชื่อมโยงระบบไฟฟา
3.1 ผูผลิตไฟฟายินยอมใหการไฟฟา เขาไปในสถานที่ของผูผลิตไฟฟา เพื่อทําการติดตั้ง ปฏิบัติงาน
บํารุงรักษา เปลี่ยน และ/หรือโยกยายอุปกรณเชื่อมโยงระบบไฟฟาได เมื่อไดแจงใหเจาของ หรือผูครอบครอง
สถานที่ทราบแลว
3.2 การไฟฟาสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มเติมอุปกรณ ทั้งในระบบจําหนายของการไฟฟาและในโรงไฟฟาของ
ผูผลิตไฟฟา ในภายหลังเพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐานทางดานเทคนิคและรูปแบบการจายไฟของการไฟฟา
3.3 แตละฝายตองแจงใหอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในระบบไฟฟาของตน
อันจะมีผลกระทบตออุปกรณปองกันในระบบไฟฟาของทั้ง 2 ฝาย และหามดําเนินการใดๆ กับอุปกรณเชื่อมโยง
โดยไมแจงใหการไฟฟาทราบเปนหนังสือลวงหนา
4. การควบคุมและการปฏิบัติการโรงไฟฟา
4.1 ผูผลิตไฟฟา ตองปฏิบัติตามคําสั่งการ (Switching Order) ของศูนยควบคุมการจายไฟ ของการ
ไฟฟาโดยเครงครัด เพื่อประโยชนในการปฏิบัติการและบํารุงรักษา ยกเวนในกรณีที่อาจจะทําใหเกิดความ
เสียหายตอชีวิต หรือทรัพยสินของฝายหนึ่งฝายใด
4.2 ใหผูผลิตไฟฟาจัดสงปริมาณเชื้อเพลิงที่ใชตอป และคาความรอนเฉลี่ย (Average Lower Heating
Value) ของเชื้อเพลิงหลักและเชื้อเพลิงเสริมที่ใชในการผลิตไฟฟา
4.3 ผูผลิตไฟฟาที่ใชเชื้อเพลิงในเชิงพาณิชย เชน น้ํามัน กาซธรรมชาติ และถานหินเปนเชื้อเพลิงเสริม
เกินกวารอยละ 25 ของพลังงานความรอนทั้งหมดที่ใชในการผลิตไฟฟาในรอบปนั้นๆ จะตองมีการผลิตไฟฟา
อยางมีประสิทธิภาพ โดยมีสัดสวนการประหยัดเชื้อเพลิงที่ใชในการผลิตไฟฟา (Primary Energy Saving : PES)
ไมต่ํากวารอยละ 10 ในแตละป โดยมีวิธีการคํานวณตามสิ่งแนบที่ 2 ของระเบียบการรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตราย
การไฟฟาสวนภูมิภาค
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เล็ ก มากสํ า หรั บ การผลิ ต ไฟฟ า ด ว ยระบบ Cogeneration และหากไม ส ามารถปฏิ บั ติ ต ามข อ กํ า หนดเรื่ อ ง
ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตไฟฟา จะตองเสียคาปรับตามวิธีการคํานวณในขอ 4.4
4.4 กรณีที่ผูผลิตไฟฟามีคาสัดสวนการประหยัดเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา (PES) ต่ํากวารอยละ 10
การไฟฟาฝายจําหนายจะเรียกคืนเงินรายไดคาพลังงานไฟฟาที่การไฟฟาฝายจําหนายไดชําระใหแกผูผลิตไฟฟา
ในรอบปนั้นๆ ตามผลตางของคาสัดสวนการประหยัดเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา (PES) ที่กําหนดในระเบียบ คือ
รอยละ 10 กับคาสัดสวนการประหยัดเชื้อเพลิงที่ใชในการผลิตไฟฟาที่คํานวณไดจริง ตามสูตรการคํานวณที่
กํ า หนดในระเบี ย บการรั บ ซื้ อ ไฟฟ า จากผู ผ ลิ ต ไฟฟ า ขนาดเล็ ก มาก สํ า หรั บ การผลิ ต ไฟฟ า ด ว ยระบบ
Cogeneration
5. การชําระเงิน
5.1 การชําระเงินคาซื้อขายไฟฟา ใหเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดในระเบียบการรับซื้อไฟฟาจากผูผลิต
ไฟฟาขนาดเล็กมาก สําหรับการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน
5.2 ในกรณีที่ผูผลิตไฟฟาผิดนัดไมชําระหนี้ภายในระยะเวลาที่กําหนดในระเบียบการรับซื้อไฟฟาฯ ให
การไฟฟาดําเนินการตามประกาศหรือขอบังคับของการไฟฟา
5.3 ในกรณีที่การไฟฟาผิดนัดไมชําระหนี้ภายในระยะเวลาที่กําหนดในระเบียบการรับซื้อไฟฟาฯ การ
ไฟฟ า ยิ น ยอมให ผู ผ ลิ ต ไฟฟ า คิ ด ดอกเบี้ ย จากจํ า นวนเงิ น ที่ ค า งชํ า ระในอั ต ราเท า กั บ อั ต ราดอกเบี้ ย เงิ น กู ที่
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) เรียกเก็บจากลูกคาชั้นดี ในขณะนั้น นับแตวันที่ผิดนัดจนกวาจะชําระหนี้เสร็จสิ้น
ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยที่จะชําระใหแกกันจะตองไมเกินรอยละสิบหา (15%) ตอป
6. เหตุสุดวิสัย
6.1 “เหตุสุดวิสัย” หมายถึง เหตุใดๆ อันจะเกิดขึ้นก็ดีจะใหผลภัยพิบัติก็ดีเปนเหตุที่ไมอาจปองกันได
แมทั้งบุคคลผูตองประสบ หรือใกลจะตองประสบเหตุนั้น จะไดจัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได
จากบุคคลนั้นในฐานะและภาวะเชนนั้น และใหรวมถึงเหตุหนึ่งเหตุใด หรือหลายเหตุดังตอไปนี้
6.1.1 การกระทําของรัฐบาลเชนมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายดานพลังงานของรัฐบาล
6.1.2 การกระทําของศัตรูในลักษณะสงครามไมวาจะมีการประกาศ หรือไมก็ตาม การปดลอม การ
ลุกฮือ การขบถ การกอความวุนวาย การจารกรรม การกอวินาศกรรม การนัดหยุดงาน การ
ปดงานตามกฎหมายแรงงาน การรอนสิทธิใดๆ แผนดินไหว พายุ ไฟไหม น้ําทวม การระเบิด
6.1.3 เหตุขัดของในระบบจําหนายไฟฟา อันเนื่องจากอุบัติเหตุที่เกิดกับระบบจําหนายไฟฟาหรือ
อุปกรณอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการเชื่อมโยงระบบไฟฟา
การไฟฟาสวนภูมิภาค

33

คูมือการขอจําหนายไฟฟากับการไฟฟาสวนภูมิภาค

6.2 ในกรณีที่คูสัญญาฝายหนึ่งฝายใดไมสามารถปฏิบัติตามสัญญานี้ อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยตามขอ
6.1 จะถือวาคูสัญญาฝายนั้นผิดสัญญาไมได และคูสัญญาอีกฝายหนึ่งจะไมเรียกรองคาเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น
6.3 คูสัญญาฝายที่อางเหตุสุดวิสัยจะตอง
6.3.1 แจ ง ให อี ก ฝ า ยหนึ่ ง ทราบในทั น ที ที่ ส ามารถทํ า ได ถึ ง เหตุ สุ ด วิ สั ย พร อ มด ว ยข อ มู ล
รายละเอียดของเหตุสุดวิสัย และระยะเวลาที่จําเปนจะตองใชในการแกไข
6.3.2 ออกคาใชจาย และดําเนินการแกไขอยางจริงจัง เพื่อใหเหตุสุดวิสัยสิ้นสุดลงโดยเร็ว
ทั้งนี้ การดําเนินการดังกลาวตองอยูในวิสัยที่คูสัญญาฝายนั้นกระทําได
7. กรณีพิพาทและอนุญาโตตุลาการ
7.1 ในกรณีที่มีขอโตแยงเกิดขึ้นระหวางคูสัญญาเกี่ยวกับขอกําหนดแหงสัญญานี้ หรือเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามสั ญญานี้ และคู สั ญญาไม สามารถตกลงกั นได ให เสนอข อโต แย งหรื อข อพิ พาทนั้ นต ออนุ ญาโตตุ ลาการ
หากอนุญาโตตุลาการไมสามารถวินิจฉัยหาขอยุติไดใหศาลไทยเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด
7.2 เวนแตคูสัญญาทั้งสองฝายจะเห็นพองกันใหอนุญาโตตุลาการคนเดียวเปนผูวินิจฉัย การวินิจฉัย
ขอพิพาทใหกระทําโดยอนุญาโตตุลาการ 2 คน โดยคูสัญญาฝายหนึ่งจะตองทําหนังสือแสดงเจตนาจะใหมี
อนุญาโตตุลาการระงับขอพิพาท และระบุชื่ออนุญาโตตุลาการคนที่แตงตั้งสงไปยังคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง จากนั้น
ภายในระยะเวลา 30
วั น นั บ ถั ด จากวั น ที่ ไ ด รั บ แจ ง ดั ง กล า ว คู สั ญ ญาฝ า ยที่ ไ ด รั บ แจ ง จะต อ งแต ง ตั้ ง
อนุญาโตตุลาการคนที่สอง ถาอนุญาโตตุลาการทั้งสองคนดังกลาวไมสามารถประนีประนอมระงับขอพิพาทนั้น
ได ใหอนุญาโตตุลาการทั้งสองคนรวมกันแตงตั้งอนุญาโตตุลาการผูชี้ขาดภายในกําหนดเวลา 30 วัน นับจากวันที่
ไมสามารถตกลงกัน ผูชี้ขาดดังกลาวจะพิจารณาระงับขอพิพาทตอไป กระบวนการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการให
ถือตามขอบังคับอนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการกระทรวงยุติธรรมโดยอนุโลม หรือกระบวนการ
พิจารณาและตัดสินของอนุญาโตตุลาการใหทําโดยใชกฎ International Chamber of Commerce และ/หรือสมาคม
หอการคาระหวางประเทศอยางหนึ่งอยางใด โดยคูสัญญาจะตกลงกัน โดยใชภาษาไทยเปนภาษาในการดําเนิน
กระบวนการพิจารณา
7.3 อนุญาโตตุลาการที่ไดรับการแตงตั้งจะตองมีคุณสมบัติเปนผูที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการพัฒนาการ
จัดหาเงินกู การกอสราง การเดินเครื่องโรงไฟฟา หรือการบํารุงรักษาโรงไฟฟา และจะตองไมเปนลูกจางตัวแทน
ที่ปรึกษาของคูสัญญาฝายหนึ่งฝายใด
7.4 ในกรณีที่คูสัญญาฝายหนึ่งฝายใดไมแตงตั้งอนุญาโตตุลาการฝายตน หรือในกรณีที่อนุญาโตตุลาการทั้ง
สองคนไมสามารถตกลงกันแตงตั้งอนุญาโตตุลาการผูชี้ขาดได คูสัญญาแตละฝายตางมีสิทธิรองขอตอศาลแพง
เพื่อแตงตั้งอนุญาโตตุลาการหรืออนุญาโตตุลาการผูชี้ขาดได แลวแตกรณี
การไฟฟาสวนภูมิภาค
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7.5 คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ หรือของอนุญาโตตุลาการผูชี้ขาดแลวแตกรณีใหถือเปนเด็ดขาดและ
ถึ ง ที่ สุ ด ผู ก พั น คู สั ญ ญา หากข อ โต แ ย ง ไม ส ามารถวิ นิ จ ฉั ย หาข อ ยุ ติ ไ ด โ ดยคณะอนุ ญ าโตตุ ล าการ หรื อ
อนุญาโตตุลาการผูชี้ขาด หรือคูสัญญาที่ไดรับแจงตามขอ 7.2 ไมแตงตั้งอนุญาโตตุลาการฝายตน โดยมีความ
ประสงคใชสิทธิ์ทางศาลเปนผูพิจารณาระงับขอพิพาท โดยใหศาลจังหวัดพิจารณาวินิจฉัย
7.6 คูสัญญาแตละฝายเปนผูรับภาระคาธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการฝายตน และออกคาใชจายอื่นๆ ใน
การดําเนิ นกระบวนพิ จารณาฝ ายละครึ่ง ในกรณีที่มีก ารแตงตั้งอนุญาโตตุลาการคนเดี ยว หรื อมี ก ารแตงตั้ง
อนุญาโตตุลาการผูชี้ขาดใหอนุญาโตตุลาการ หรืออนุญาโตตุลาการผูชี้ขาดเปนผูกําหนดภาระคาธรรมเนียม
อนุญาโตตุลาการคนเดียว หรือภาระคาธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการผูชี้ขาดคนเดียว แลวแตกรณี
สัญญานี้ไดทําขึ้นเปนสองฉบับมีขอความถูกตองตรงกันทุกประการ คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความในสัญญานี้ดี
แลว จึงลงลายมือชื่อพรอมประทับตรา (ถามี) ไวเปนสําคัญตอหนาพยาน และคูสัญญาตางยึดถือ สัญญาฝายละหนึ่งฉบับเก็บไว
เปนหลักฐาน

การไฟฟาสวนภูมิภาค

ผูผลิตไฟฟา

ผูผลิตไฟฟา ลงชื่อ

ลงชื่อ
( ................................ )
ตําแหนง

ลงชื่อ
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ตําแหนง
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(……………………… )
ตําแหนง
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รายชื่อสํานักงานการไฟฟาเขต การไฟฟาสวนภูมิภาค
การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม
208 ถนนเชียงใหม-ลําพูน ตําบลวัดเกต
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
โทรศัพท 0-5324-1018 โทรสาร 0-53302474
พื้นที่รับผิดชอบ : เชียงใหม, เชียงราย, แมฮองสอน, ลําพูน,
ลําปาง, พะเยา
การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 3 (ภาคเหนือ) จ.ลพบุรี
13 ถนนพหลโยธิน ตําบลทะเลชุบศร
อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000
โทรศัพท 0-3641-1097, โทรสาร 0-3641-3731
พื้นที่รับผิดชอบ : ลพบุรี, นครสวรรค, เพชรบูรณ, สิงหบุรี,
ชัยนาท, อุทัยธานี
การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 2 (ภาคกลาง) จ.ชลบุรี
47/1 หมู 3 ตําบลเสม็ด อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท 0-3845-5086, 0-3845-5147, 0-3845-5167 โทรสาร 03846-7686
พื้นที่รับผิดชอบ : ชลบุรี, ระยอง, จันทบุรี, ตราด, ฉะเชิงเทรา
การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
จ.อุดรธานี
123 หมู 5 บานหนองหัวหมู ตําบลนาดี
อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท 0-4222-2666, 0-4222-1188, 0-4222-1199 โทรสาร 04224-6306
พื้นที่รับผิดชอบ : อุดรธานี, หนองคาย, หนองบัวลําภู, สกลนคร,
นครพนม, ขอนแกน, เลย
การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
จ.นครราชสีมา
3 หมู 2 ถนนมิตรภาพ ตําบลบานใหม
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท 0-4421-4334-5, 0-4421-4337-8
โทรสาร 0-4421-4340
พื้นที่รับผิดชอบ : นครราชสีมา, ชัยภูมิ, สุรินทร, บุรีรัมย,
การไฟฟาสวนภูมิภาค

การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 2 (ภาคเหนือ) จ.พิษณุโลก
350/9 หมู 7 ถนนมิตรภาพ ตําบลสมอแข อําเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก 65000โทรศัพท 0-5532-0097-99, 0-5532-0184-88
โทรสาร 0-5532-0120
พื้นที่รับผิดชอบ : พิษณุโลก, อุตรดิตถ, แพร, กําแพงเพชร, สุโขทัย,
ตาก, พิจิตร, นาน
การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 1 (ภาคกลาง)
จ.พระนครศรีอยุธยา
46 หมู 6 ถนนสายเอเซีย ตําบลหันตรา อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท 0-3524-1142, 0-3524-2393 โทรสาร 0-3532-3829
พื้นที่รับผิดชอบ : อยุธยา, ปทุมธานี, สระบุรี, อางทอง, ปราจีนบุรี,
นครนายก, สระแกว
การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 3 (ภาคกลาง) จ.นครปฐม
9/1 หมู 1 ตําบลไทยาวาส
อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73210
โทรศัพท 0-3433-9140-5 โทรสาร 0-3433-9150
พื้นที่รับผิดชอบ : นครปฐม, สุพรรณบุรี, กาญจนบุรี, สมุทรสาคร
การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
จ.อุบลราชธานี
195 หมู 7 ถนนเลี่ยงเมือง ตําบลแจระแม
อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท 0-4524-2434-6, 0-4528-5572-4
โทรสาร 0-4525-5419
พื้นที่รับผิดชอบ : อุบลราชธานี, ยโสธร, อํานาจเจริญ, รอยเอ็ด, ศรี
สะเกษ, กาฬสินธุ, มหาสารคาม
การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 1 (ภาคใต) จ.เพชรบุรี
86 หมู 5 ถนนเพชรบุรี-หาดเจาสําราญ ตําบลโพไรหวาน
อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท 0-3259-8535-43, 0-3241-5449-51
โทรสาร 0-3241-5490
พื้นที่รับผิดชอบ : เพชรบุรี, ราชบุรี, สมุทรสงคราม,
ประจวบคีรีขันธ, ชุมพร, ระนอง
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การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 2 (ภาคใต) จ.นครศรีธรรมราช
167 หมู 5 ถนนสายเอเชีย ตําบลนาสาร
อําเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท 0-7537-8430-7 โทรสาร 0-7537-8429
พื้นที่รับผิดชอบ : นครศรีธรรมราช, สุราษฎธานี, ภูเก็ต, ตรัง,
กระบี่, พังงา

การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 3 (ภาคใต) จ.ยะลา
592/7 ถนนยะลา-ปตตานี ตําบลเขาตูม
อําเภอยะรัง จังหวัดยะลา 95000
โทรศัพท 0-7326-2528-34 โทรสาร 0-7326-2506
พื้นที่รับผิดชอบ : ยะลา, ปตตานี, สงขลา, นราธิวาส, พัทลุง, สตูล

* สํานักงานโครงการรับซื้อไฟฟาจากแหลงผลิตไฟฟาขนาดเล็ก สํานักงานใหญการไฟฟาสวนภูมภิ าค เลขที่ 200
ถ.งามวงศวาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร 02-5905385 โทรสาร 02-5905299
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ขอมูลการติดตอหนวยงานที่เกี่ยวของ
1. สํานักงานโครงการรับซื้อไฟฟาจากแหลงผลิตไฟฟาขนาดเล็ก การไฟฟาสวนภูมิภาค
200 ถนนงามวงศวาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท: 0-2590-5385
โทรสาร: 0-2590-5299
http://www.pea.co.th
2. กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
44/100 ถนนนนทบุรี ตําบลบางกระสอ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท: 0-2547-5050 สายดวน: 1570
โทรสาร: 0-2547-4459
http://www.dbd.go.th
3. กรมโรงงานอุตสาหกรรม
77/6 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท: 0-2202-4000, 0-2202-4014
โทรสาร: 0-2354-3390
http://www.diw.go.th
4. สํานักกํากับและอนุรักษพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษพลังงาน
สวนพลังงานควบคุม อาคาร 6 ชั้น 7
17 ถนนพระราม 1 เชิงสะพานกษัตริยศึก แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท: 0-2226-1827, 0-2223-0021-9 ตอ 1510, 1511, 1512
โทรสาร: 0-2226-1416
http://www.dede.go.th
5. สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
121/1-2 ถนนเพชรบุรี แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท: 0-2612-1555
โทรสาร: 0-2612-1384
http://www.eppo.go.th
6. คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน
121/1-2 ถนนเพชรบุรี แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท: 0-2612-1555
โทรสาร: 0-2612-1384
H
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7. สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6 พญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร : 0-2265-6500 โทรสาร : 0-2265-6511
http://www.onep.go.th
8. การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
53 หมู 2 ถนนจรัญสนิทวงศ
บางกรวย นนทบุรี 11130
โทร : 0-2436-0000 โทรสาร : 0-2265-6511
http://www.egat.co.th
H

H
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ตัวอยางการคํานวณคาไฟฟา
ตัวอยางการคํานวณคาไฟฟาสําหรับ VSPP พลังงานหมุนเวียน (ปริมาณพลังไฟฟาขายเขาระบบไมเกิน 6 เมกะวัตต)
กรณีเปนผูใ ชไฟประเภทกิจการขนาดใหญ - อัตรา TOU แรงดันต่ํา (VSPP ขายไฟฟานอยกวาที่ซอื้ จากการไฟฟาฝายจําหนาย)
ประเภทเชื้อเพลิง : ชีวมวล
Peak
จํานวนหนวยที่ VSPP ซื้อจากการไฟฟาฝายจําหนาย
664,950
ความตองการพลังไฟฟา
3,000
ความตองการพลังไฟฟารีแอคทีฟ
kVAr คิดเงินคาเพาเวอรแฟคเตอร (สวนที่ > 61.97% ของความตองการพลังไฟฟาในชวง Peak)
จํานวนหนวยที่ VSPP ขายเขาระบบของการไฟฟาฝายจําหนาย
554,125
1,321,375
หนวย
1. การคํานวณคาไฟฟาของการไฟฟาฝายจําหนาย (VSPP ซือ้ จากการไฟฟาฝายจําหนาย)
ราคา
Peak
2.8408
Off Peak
1.2246
คาพลังงานไฟฟา (บาท/เดือน)
คาความตองการพลังไฟฟา (บาท/kW)
210.00
คาเพาเวอรแฟคเตอร (บาท/kVAr)
14.02
คา Ft (บาท/หนวย)
0.7842
คาบริการ (บาท/เดือน)
รวม (บาท/เดือน)
VAT 7%
รวมคาไฟฟาที่การไฟฟาฝายจําหนายเรียกเก็บ (บาท/เดือน)
(1)
2. การคํานวณคาไฟฟาของ VSPP (VSPP ขายใหการไฟฟาฝายจําหนาย)

835,450

หักคาดําเนินการ 2 % จากหนวยที่ VSPP ขายมากกวาซื้อ

จํานวนหนวยทีน่ อยกวาหรือเทากับทีซ่ ื้อจากการไฟฟาฝายจําหนาย (Peak) : ราคาขายปลีก
จํานวนหนวยทีม่ ากกวาทีซ่ ื้อจากการไฟฟาฝายจําหนาย (Peak) : ราคาขายสง
จํานวนหนวยทีน่ อยกวาหรือเทากับทีซ่ ื้อจากการไฟฟาฝายจําหนาย (Off Peak) : ราคาขายปลีก
จํานวนหนวยทีม่ ากกวาทีซ่ ื้อจากการไฟฟาฝายจําหนาย (Off Peak) : ราคาขายสง
คาพลังงานไฟฟา (บาท/เดือน)
คา Ft (บาท/หนวย)
รวมคาพลังงานไฟฟาและคา Ft
คาสวนเพิ่มทีไ่ ดรบั (Adder) (บาท) (หนวยไฟฟาคิดเงินสุทธิ บวกกลับหนวย 2%)
คาไฟฟารวม Adder (บาท/เดือน)
VAT 7%
รวมคาไฟฟาที่ VSPP เรียกเก็บ (บาท/เดือน)
(2)
(1) - (2)

ปริมาณ
664,950
656,425
3000
141
1,321,375

ปริมาณ

Peak
Off Peak
Peak
Off Peak

หนวยไฟฟาคิดเงินสุทธิ หลังหักคาดําเนินการ 2%

3. การคํานวณคาไฟฟาสุทธิ
VSPP จายคาไฟฟาใหการไฟฟาฝายจําหนาย (บาท/เดือน)

หนวย
ราคา

Off Peak
656,425
3,500
2,000
141
281,325

2.8408
2.9278
1.2246
1.1154

554,125
0
281,325
0

ขายปลีก
ขายสงเฉลี่ย

0.7842
0.7787

835,450
0

ชีวมวล

0.30

-

หนวย
kW
kVAr
kVAr
หนวย
เงินรวม
1,888,989.96
803,858.06
2,692,848.02
630,000
1,976.82
1,036,222.28
228.17
4,361,275.28
305,289.27
4,666,564.55
เงินรวม
หนวย
หนวย
หนวย
หนวย
1,574,158.30
0.00
344,510.60
0.00
1,918,668.90
655,159.89
0.00
2,573,828.79
0.00
2,573,828.79
180,168.01
2,753,996.80
1,912,567.75

หมายเหตุ : Ft ขายปลีก และ Ft ขายสงเฉลี่ย ขอมูล ณ เดือนธันวาคม 2549
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ตัวอยางการคํานวณคาไฟฟาสําหรับ VSPP พลังงานหมุนเวียน (ปริมาณพลังไฟฟาขายเขาระบบไมเกิน 6 เมกะวัตต)
กรณีเปนผูใ ชไฟประเภทกิจการขนาดใหญ - อัตรา TOU แรงดันต่ํา (VSPP ขายไฟฟามากกวาที่ซื้อจากการไฟฟาฝายจําหนาย)
ประเภทเชื้อเพลิง : ชีวมวล
Peak
จํานวนหนวยที่ VSPP ซือ้ จากการไฟฟาฝายจําหนาย
554,125.00
ความตองการพลังไฟฟา
3,000
ความตองการพลังไฟฟารีแอคทีฟ
kVAr คิดเงินคาเพาเวอรแฟคเตอร (สวนที่ > 61.97% ของความตองการพลังไฟฟาในชวง Peak)
จํานวนหนวยที่ VSPP ขายเขาระบบของการไฟฟาฝายจําหนาย
664,950.00
835,450
หนวย
1. การคํานวณคาไฟฟาของการไฟฟาฝายจําหนาย (VSPP ซื้อจากการไฟฟาฝายจําหนาย)
ราคา
Peak
2.8408
Off Peak
1.2246
คาพลังงานไฟฟา (บาท/เดือน)
คาความตองการพลังไฟฟา (บาท/kW)
210.00
คาเพาเวอรแฟคเตอร (บาท/kVAr)
14.02
คา Ft (บาท/หนวย)
0.7842
คาบริการ (บาท/เดือน)
รวม (บาท/เดือน)
VAT 7%
รวมคาไฟฟาที่การไฟฟาฝายจําหนายเรียกเก็บ (บาท/เดือน)
(1)
2. การคํานวณคาไฟฟาของ VSPP (VSPP ขายใหการไฟฟาฝายจําหนาย)

1,321,375

หักคาดําเนินการ 2 % จากหนวยที่ VSPP ขายมากกวาซือ้

จํานวนหนวยที่นอ ยกวาหรือเทากับที่ซอื้ จากการไฟฟาฝายจําหนาย (Peak) : ราคาขายปลีก
จํานวนหนวยที่มากกวาที่ซอื้ จากการไฟฟาฝายจําหนาย (Peak) : ราคาขายสง
จํานวนหนวยที่นอ ยกวาหรือเทากับที่ซอื้ จากการไฟฟาฝายจําหนาย (Off Peak) : ราคาขายปลีก
จํานวนหนวยที่มากกวาที่ซอื้ จากการไฟฟาฝายจําหนาย (Off Peak) : ราคาขายสง
คาพลังงานไฟฟา (บาท/เดือน)
คา Ft (บาท/หนวย)
รวมคาพลังงานไฟฟาและคา Ft
คาสวนเพิ่มที่ไดรบั (Adder) (บาท) (หนวยไฟฟาคิดเงินสุทธิ บวกกลับหนวย 2%)
คาไฟฟารวม Adder (บาท/เดือน)
VAT 7%
รวมคาไฟฟาที่ VSPP เรียกเก็บ (บาท/เดือน)
(2)
(2) - (1)

ปริมาณ
554,125
281,325
3,000
141
835,450

2.8408
2.9278
1.2246
1.1154

ปริมาณ
2,217
7,502
108,609
367,598
554,125
108,609
281,325
367,598

ขายปลีก
ขายสงเฉลี่ย

0.7842
0.7787

835,450
476,207

ชีวมวล

0.30

485,925

Peak
Off Peak
Peak
Off Peak

หนวยไฟฟาคิดเงินสุทธิ หลังหักคาดําเนินการ 2%

3. การคํานวณคาไฟฟาสุทธิ
VSPP ไดรับเงินคาไฟฟาจากการไฟฟาฝายจําหนาย (บาท/เดือน)

หนวย
ราคา

Off Peak
281,325
3,500
200
141
656,425

หนวย
kW
kVAr
kVAr
หนวย
เงินรวม
1,574,158.30
344,510.60
1,918,668.90
630,000
1,976.82
655,159.89
228.17
3,206,033.78
224,422.36
3,430,456.14
เงินรวม
หนวย
หนวย
หนวย
หนวย
1,574,158.30
317,983.97
344,510.60
410,018.81
2,646,671.67
655,159.89
370,822.00
3,672,653.56
145,777.50
3,818,431.06
267,290.17
4,085,721.24
655,265.10

หมายเหตุ : Ft ขายปลีก และ Ft ขายสงเฉลี่ย ขอมูล ณ เดือนธันวาคม 2549
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ตัวอยางการคํานวณคาไฟฟาสําหรับ VSPP พลังงานหมุนเวียน (ปริมาณพลังไฟฟาขายเขาระบบมากกวา 6 เมกะวัตต)
กรณีเปนผูใ ชไฟประเภทกิจการขนาดใหญ - อัตรา TOU แรงดันต่ํา (VSPP ขายไฟฟานอยกวาที่ซอื้ จากการไฟฟาฝายจําหนาย)
ประเภทเชื้อเพลิง : ชีวมวล
Peak
จํานวนหนวยที่ VSPP ซื้อจากการไฟฟาฝายจําหนาย
1,773,200
ความตองการพลังไฟฟา
8,000
ความตองการพลังไฟฟารีแอคทีฟ
kVAr คิดเงินคาเพาเวอรแฟคเตอร (สวนที่ > 61.97% ของความตองการพลังไฟฟาในชวง Peak)
จํานวนหนวยที่ VSPP ขายเขาระบบของการไฟฟาฝายจําหนาย
1,662,375
3,367,375
หนวย
1. การคํานวณคาไฟฟาของการไฟฟาฝายจําหนาย (VSPP ซือ้ จากการไฟฟาฝายจําหนาย)
ราคา
Peak
2.8408
Off Peak
1.2246
คาพลังงานไฟฟา (บาท/เดือน)
คาความตองการพลังไฟฟา (บาท/kW)
210.00
คาเพาเวอรแฟคเตอร (บาท/kVAr)
14.02
คา Ft (บาท/หนวย)
0.7842
คาบริการ (บาท/เดือน)
รวม (บาท/เดือน)
VAT 7%
รวมคาไฟฟาที่การไฟฟาฝายจําหนายเรียกเก็บ (บาท/เดือน)
(1)
2. การคํานวณคาไฟฟาของ VSPP (VSPP ขายใหการไฟฟาฝายจําหนาย)

2,881,450

หักคาดําเนินการ 2 % จากหนวยที่ VSPP ขายมากกวาซื้อ

จํานวนหนวยทีข่ ายใหกับการไฟฟาฝายจําหนาย (Peak) : ราคาขายสง
จํานวนหนวยทีข่ ายใหกับการไฟฟาฝายจําหนาย (Off Peak) : ราคาขายสง
คาพลังงานไฟฟา (บาท/เดือน)
คา Ft (บาท/หนวย)
รวมคาพลังงานไฟฟาและคา Ft
คาสวนเพิ่มทีไ่ ดรบั (Adder) (บาท) (หนวยไฟฟาคิดเงินสุทธิ บวกกลับหนวย 2%)
คาไฟฟารวม Adder (บาท/เดือน)
VAT 7%
รวมคาไฟฟาที่ VSPP เรียกเก็บ (บาท/เดือน)
(2)
(1) - (2)

หนวย
kW
kVAr
kVAr
หนวย

ปริมาณ
1,773,200
1,594,175

เงินรวม
5,037,306.56
1,952,226.71
6,989,533.27
8,000
1,680,000
42
594.45
3,367,375 2,640,695.48
228.17
11,311,051.36
791,773.60
12,102,824.95

ปริมาณ

Peak
Off Peak
Peak
Off Peak

หนวยไฟฟาคิดเงินสุทธิ หลังหักคาดําเนินการ 2%

3. การคํานวณคาไฟฟาสุทธิ
VSPP จายคาไฟฟาใหการไฟฟาฝายจําหนาย (บาท/เดือน)

หนวย
ราคา

Off Peak
1,594,175
8,500
5,000
42
1,219,075

2.9278
1.1154

1,662,375
1,219,075

ขายสงเฉลี่ย

0.7787

2,881,450

ชีวมวล

0.30

-

เงินรวม
หนวย
หนวย
หนวย
หนวย
4,867,101.53
1,359,756.26
6,226,857.78
2,243,785.12
8,470,642.90
0.00
8,470,642.90
592,945.00
9,063,587.90
3,039,237.06

หมายเหตุ : Ft ขายปลีก และ Ft ขายสงเฉลี่ย ขอมูล ณ เดือนธันวาคม 2549
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ตัวอยางการคํานวณคาไฟฟาสําหรับ VSPP พลังงานหมุนเวียน (ปริมาณพลังไฟฟาขายเขาระบบมากกวา 6 เมกะวัตต)
กรณีเปนผูใชไฟประเภทกิจการขนาดใหญ - อัตรา TOU แรงดันต่ํา (VSPP ขายไฟฟามากกวาที่ซอื้ จากการไฟฟาฝายจําหนาย)
ประเภทเชื้อเพลิง : ชีวมวล
Peak
จํานวนหนวยที่ VSPP ซื้อจากการไฟฟาฝายจําหนาย
1,329,900
ความตองการพลังไฟฟา
6,000
ความตองการพลังไฟฟารีแอคทีฟ
kVAr คิดเงินคาเพาเวอรแฟคเตอร (สวนที่ > 61.97% ของความตองการพลังไฟฟาในชวง Peak)
จํานวนหนวยที่ VSPP ขายเขาระบบของการไฟฟาฝายจําหนาย
1,773,200
1. การคํานวณคาไฟฟาของการไฟฟาฝายจําหนาย (VSPP ซือ้ จากการไฟฟาฝายจําหนาย)
2,267,650
หนวย
ราคา
Peak
2.8408
Off Peak
1.2246
คาพลังงานไฟฟา (บาท/เดือน)
คาความตองการพลังไฟฟา (บาท/kW)
210.00
คาเพาเวอรแฟคเตอร (บาท/kVAr)
14.02
คา Ft (บาท/หนวย)
0.7842
คาบริการ (บาท/เดือน)
รวม (บาท/เดือน)
VAT 7%
รวมคาไฟฟาที่การไฟฟาฝายจําหนายเรียกเก็บ (บาท/เดือน)
(1)
2. การคํานวณคาไฟฟาของ VSPP (VSPP ขายใหการไฟฟาฝายจําหนาย)

3,179,825

หักคาดําเนินการ 2 % จากหนวยที่ VSPP ขายมากกวาซื้อ

จํานวนหนวยที่ขายใหกับการไฟฟาฝายจําหนาย (Peak) : ราคาขายสง
จํานวนหนวยที่ขายใหกับการไฟฟาฝายจําหนาย (Off Peak) : ราคาขายสง
คาพลังงานไฟฟา (บาท/เดือน)
คา Ft (บาท/หนวย)
รวมคาพลังงานไฟฟาและคา Ft
คาสวนเพิ่มที่ไดรับ (Adder) (บาท) (หนวยไฟฟาคิดเงินสุทธิ บวกกลับหนวย 2%)
คาไฟฟารวม Adder (บาท/เดือน)
VAT 7%
รวมคาไฟฟาที่ VSPP เรียกเก็บ (บาท/เดือน)
(2)
(2) - (1)

ปริมาณ
1,329,900
937,750
6,000
1,282
2,267,650

2.9278
1.1154

ปริมาณ
8,866
9,378
434,434
459,498
1,764,334
1,397,248

ขายสงเฉลี่ย

0.7787

3,161,581.5

ชีวมวล

0.30

912,175

Peak
Off Peak
Peak
Off Peak

หนวยไฟฟาคิดเงินสุทธิ หลังหักคาดําเนินการ 2%

3. การคํานวณคาไฟฟาสุทธิ
VSPP ไดรบั เงินคาไฟฟาจากการไฟฟาฝายจําหนาย (บาท/เดือน)

หนวย
ราคา

Off Peak
937,750
5,000
5,000
1,282
1,406,625

หนวย
kW
kVAr
kVAr
หนวย
เงินรวม
3,777,979.92
1,148,368.65
4,926,348.57
1,260,000
17,970.84
1,778,291.13
228.17
7,982,838.71
558,798.71
8,541,637.42
เงินรวม
หนวย
หนวย
หนวย
หนวย
5,165,617.09
1,558,489.86
6,724,106.95
2,461,923.51
9,186,030.46
273,652.50
9,459,682.96
662,177.81
10,121,860.77
1,580,223.35

หมายเหตุ : Ft ขายปลีก และ Ft ขายสงเฉลี่ย ขอมูล ณ เดือนธันวาคม 2549
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