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บทนํา 

 
 คูมือการขอจําหนายไฟฟากบัการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) ตามระเบียบการรับซ้ือไฟฟาจากผูผลิตไฟฟา
ขนาดเล็กมาก(VSPP) ท่ี กฟภ. ไดจัดทําข้ึน โดยมีวัตถุประสงคใหเกิดความชัดเจนในข้ันตอนการปฏิบัติ เพื่อเปน
การสงเสริมใหผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก มีความเขาใจในข้ันตอนและไดรับความสะดวกในการยื่นขอจําหนาย
ไฟฟากับ กฟภ. มากข้ึน 
 

ท้ังนี้หากผูใชงานนําคูมือไปปฏิบัติแลวมีความเหน็วาควรปรับปรุง แกไข หรือเพิ่มเติมรายละเอียด
ประการใดโปรดแจงใหสํานกังานโครงการรับซ้ือไฟฟาจากแหลงผลิตไฟฟาขนาดเล็ก การไฟฟาสวนภูมิภาค 
ทราบ เพื่อจะไดปรับปรุงใหเหมาะสมตอไป 
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รายละเอียดทั่วไปของการรับซ้ือไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก (VSPP) ปรมิาณไมเกิน 10  
เมกะวัตต 

การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) จะรับซ้ือไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก (VSPP) ปริมาณไมเกนิ 10 
เมกะวัตต ตามระบบการผลิตไฟฟาในลักษณะดังนี ้

1. การผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน  ดังตอไปนี ้
 1.1  ระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย เชนระบบเซลลแสงอาทิตยผลิตไฟฟา(Photovoltaic) 
ระบบผลิตไฟฟาดวยความรอนจากแสงอาทิตย (Solar Thermal) 

1.2 ระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานลม (Wind Turbine) 
1.3 ระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานนํ้า (Hydro Power) 
1.4  ระบบผลิตไฟฟาจากกาซชีวภาพ เชนการผลิตไฟฟาจากน้ําเสียจากภาคอุตสาหกรรม หรือการเกษตร 
1.5 ระบบผลิตไฟฟาจากชีวมวล เชนการผลิตไฟฟาโดยใชเชื้อเพลิงจากเศษวัสดุทางการเกษตร หรือไม

จากการปลูกปาเปนเช้ือเพลิง เปนตน   
1.6  ระบบผลิตไฟฟาจากขยะ ท้ังโรงไฟฟาพลังงานความรอน และระบบการหมักหรือการฝงกลบ 

(Landfill) โดยขยะท่ีใชตองเปนขยะชุมชนเทานั้น 
 VSPP ท่ีใชเช้ือเพลิงดังกลาวขางตนสามารถใชเช้ือเพลิงในเชิงพาณิชย เชน น้ํามัน กาซธรรมชาติ และ
ถานหินเปนเช้ือเพลิงเสริมได แตท้ังนี้พลังงานความรอนท่ีไดจากการใชเช้ือเพลิงเสริมในแตละรอบป ไมเกินรอย
ละ 25 ของพลังงานความรอนท้ังหมดที่ใชในการผลิตไฟฟาในรอบปนั้นๆ 
 ในสวนของการไดรับสวนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟา จะเปนไปตามประกาศเร่ืองการกําหนดสวนเพิ่ม
ราคารับซ้ือไฟฟา สําหรับผูผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียน ของ กฟภ. 

2. การผลิตไฟฟาดวยระบบผลิตพลังงานความรอนและไฟฟารวม 
กฟภ. จะรับซ้ือไฟฟาจาก VSPP ท่ีผลิตไฟฟาดวยระบบผลิตพลังงานความรอนและไฟฟารวมกัน 

(Cogeneration หรือ Combined Heat and Power: CHP) โดยใชเช้ือเพลิงท่ีเปนพลังงานส้ินเปลืองท่ีใชแลวหมดไป 
ซ่ึงมีขอกําหนดในกระบวนการผลิตดังนี้ 
 2.1 เปนการใชพลังงานอยางตอเนื่อง โดยการนําพลังงานความรอนท่ีเหลือจากการผลิตไฟฟาไปใชใน
กระบวนการอุณหภาพ (Thermal Processes) ตัวอยางเชน การผลิตผลิตภัณฑอุตสาหกรรม การเกษตร และการทํา
ความเย็นในอาคารสํานักงาน โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม หรือโรงพยาบาล ซ่ึงรวมเรียกวา Topping Cycle หรือ
ในทางตรงขามโดยการนําพลังงานความรอนท่ีเหลือจากกระบวนการอุณหภาพไปใชในการผลิตไฟฟาซ่ึงรวม
เรียกวา Bottoming Cycle 

2.2 VSPP จะตองผลิตไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีสัดสวนการประหยัดเชื้อเพลิงที่ใชในการผลิต
ไฟฟา (Primary Energy Saving) หรือ PES ไมตํ่ากวารอยละ 10 ในแตละป โดยมีวิธีการคํานวณ ดังนี้ 
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โดยท่ี  
COGEN Heat Eff.  = ประสิทธิภาพการนําความรอนไปใชประโยชนจากระบบ Cogeneration  

 = สัดสวนของปริมาณพลังงานความรอน (ไอน้ํา) ท่ีนําไปใชใหเกิดประโยชน  
   (รายป) ตอปริมาณความรอนของเชื้อเพลิงท่ีใชท้ังหมด (โดยคิดจากคา  
   ความรอนตํ่า)  

COGEN Elect. Eff.  = ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟาจากระบบ Cogeneration  
 = สัดสวนของปริมาณพลังงานไฟฟาท่ีผลิตได (รายป) ตอปริมาณความรอน  
    ของเช้ือเพลิงท่ีใชท้ังหมด (โดยคิดจากคาความรอนตํ่า)  

Ref. Heat Eff.   =  ประสิทธิภาพการนาํความรอนไปใชประโยชน อางอิงของระบบผลิตความ  
   รอนแตเพยีงอยางเดยีว  

Ref. Elect. Eff. = ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟา อางอิงจากระบบท่ีผลิตพลังงานไฟฟาแต เพียงอยาง   
   เดียว  

ท้ังนี้กําหนดคาประสิทธิภาพการผลิตไฟฟาและการนําความรอนไปใชประโยชนอางอิงของ VSPP ตามชนิด
เช้ือเพลิงท่ีใชผลิตไฟฟา ดังนี้  
 

ชนิดเชื้อเพลิง  Ref. Elec. Eff.  Ref. Heat. Eff.  
กาซธรรมชาติ  45 %  85 %  
ถานหิน  40 %  80 %  
น้ํามัน  40 %  80 %  

 
 2.3 VSPP ที่ผลิตไฟฟาดวยระบบผลิตพลังงานความรอนและไฟฟารวมกันที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามขอกําหนดเร่ืองประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตไฟฟาตามที่ระบุในขอ 2.2 จะตองเสียคาปรับตามวิธีการ
คํานวณ ดังน้ี 

คาปรับ = [(PES 
ท่ีกําหนด 

- PES 
จริง

)]/100 x รายไดคาพลังงานไฟฟาที่ซ้ือในรอบปน้ันๆ  

โดยที่  
PES 

ท่ีกําหนด 
= คา PES เทากับ 10%  

PES 
จริง 

= คา PES ที่คํานวณไดตามสูตรการคํานวณ  
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อัตราคาซื้อ – ขายไฟฟา 
 

อัตราคาพลังงานไฟฟาในการซื้อขายไฟฟากับ VSPP ท่ีผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน  
  1) อัตราคาพลังงานไฟฟาท่ี กฟภ. ขายให VSPP เทากับอัตราคาพลังงานไฟฟาขายปลีกตาม
โครงสรางอัตราคาไฟฟาขายปลีก ตามประเภทการใชไฟฟาของ VSPP รวมกับคาไฟฟาตามสูตรการปรับอัตราคา
ไฟฟาโดยอัตโนมัติขายปลีก (Ft ขายปลีก) ในเดือนนั้นๆ 
 ในสวนของคาไฟฟาสวนอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากคาพลังงานไฟฟา VSPP ยังคงตองจายตามประเภทการใช

ไฟฟานัน้ๆ 

2) VSPP ท่ีมีปริมาณพลังไฟฟาขายเขาระบบไมเกิน 6 เมกะวัตต  กฟภ. จะแบงการรับซ้ือพลังงาน
ไฟฟาในแตละเดือนออกเปน 2 สวน ดังนี้ 

2.1 ปริมาณพลังงานไฟฟาท่ี VSPP ขายให กฟภ. นอยกวาหรือเทากับปริมาณพลังงานไฟฟาท่ี 
กฟภ. ขายให VSPP ในแตละเดือน กฟภ. จะรับซื้อพลังงานไฟฟาในสวนนี้ เทากับคาพลังงานไฟฟาตาม
โครงสรางอัตราคาไฟฟาขายปลีกหรือคาพลังงานไฟฟาขายปลีกเฉล่ีย ท่ี กฟภ. ขายให VSPP รายน้ันๆ ในเดือน
นั้นๆ รวมกับคาไฟฟาตามสูตรการปรับอัตราคาไฟฟาโดยอัตโนมัติขายปลีก (Ft ขายปลีก) 

2.2 ปริมาณพลังงานไฟฟาท่ี VSPP ขายให กฟภ. มากกวาปริมาณพลังงานไฟฟาท่ี กฟภ. ขายให 
VSPP ในแตละเดือน  กฟภ. จะรับซื้อพลังงานไฟฟาสวนที่เทากับปริมาณพลังงานไฟฟาท่ี กฟภ. ขายใหผูผลิต
ไฟฟาขนาดเล็กมาก ในแตละเดือน ดวยราคาตามขอ 2.1 

พลังงานไฟฟาสวนท่ีขายเกินกวาท่ี กฟภ. ขายให VSPP กําหนดราคารับซ้ือเปน 2 กรณี ดังนี้ 
2.2.1 กรณีเปนผูใชไฟอัตราปกติ อัตราคาพลังงานไฟฟาท่ีขายจะเทากับอัตราคาไฟฟาขายสง

เฉล่ียทุกระดับแรงดัน ท่ีการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยขายให กฟภ. รวมกับคาไฟฟาตามสูตรการปรับอัตราคา
ไฟฟาโดยอัตโนมัติขายสงเฉล่ีย (Ft ขายสงเฉล่ีย) 

2.2.2 กรณีเปนผูใชไฟอัตรา TOU อัตราคาพลังงานไฟฟาท่ีขายจะเทากับอัตราคาพลังงาน
ไฟฟาขายสง ณ ระดับแรงดัน 11-33 กิโลโวลต ท่ีการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยขายให กฟภ. รวมกับคาไฟฟา
ตามสูตรการปรับอัตราคาไฟฟาโดยอัตโนมัติขายสงเฉล่ีย (Ft ขายสงเฉล่ีย) 

3) VSPP ท่ีมีปริมาณพลังไฟฟาขายเขาระบบเกินกวา 6 เมกะวัตต กฟภ. จะรับซ้ือพลังงานไฟฟา
ในอัตราคาไฟฟา ดังนี ้

(1) กรณีเปนผูใชไฟอัตราปกติ อัตราคาพลังงานไฟฟาท่ีขายจะเทากับอัตราคาไฟฟาขายสงเฉล่ีย
ทุกระดับแรงดัน ท่ีการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยขายให กฟภ. รวมกับคาไฟฟาตามสูตรการปรับอัตราคาไฟฟา
โดยอัตโนมัติขายสงเฉล่ีย (Ft ขายสงเฉล่ีย) 
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 (2) กรณีเปนผูใชไฟอัตรา TOU อัตราคาพลังงานไฟฟาท่ีขายจะเทากับอัตราคาพลังงานไฟฟา
ขายสง ณ ระดับแรงดัน 11-33 กิโลโวลต ท่ีการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยขายให กฟภ. รวมกับคาไฟฟาตาม
สูตรการปรับอัตราคาไฟฟาโดยอัตโนมัติขายสงเฉล่ีย (Ft ขายสงเฉล่ีย) 
  4) VSPP ท่ีมีปริมาณพลังไฟฟาเสนอขายตามสัญญาเกิน 1 เมกะวัตต ณ จุดรับซ้ือไฟฟา ปริมาณ
พลังงานไฟฟาท่ีนํามาคํานวณในขอ (2.2.1) (2.2.2) และขอ 3) จะถูกหักออกรอยละ 2 ของปริมาณพลังงานไฟฟา
สวนท่ีขายเกินกวาท่ี กฟภ. ขายให VSPP เพื่อเปนคาดําเนินการโครงการรับซ้ือไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาขนาดเล็ก
มาก  
  5) ในกรณีท่ี VSPP มีความประสงคจะขอใชไฟฟาในลักษณะไฟฟาสํารองจากการไฟฟา วิธี
ปฏิบัติและอัตราคาไฟฟาสํารองจะเปนไปตามประกาศเร่ือง ไฟฟาสํารองของการไฟฟา  
  ท้ังนี้ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย จะแจงขอมูลคาไฟฟาขายสงเฉล่ียทุกระดับแรงดันของ 
กฟภ. และคาไฟฟาตามสูตรการปรับอัตราคาไฟฟาโดยอัตโนมัติขายสงเฉลี่ย   (Ft ขายสงเฉลี่ย) ให กฟภ. ภายใน 
5 วันทําการ นับต้ังแตวางใบแจงหนี้คาไฟฟาประจําเดือนกับ กฟภ. และ กฟภ. จะแจงการรับซ้ือไฟฟา โดยแจงคา
พลังงานไฟฟาขายปลีกเฉล่ีย ราคาขายสง หรือราคาขายสงเฉล่ีย รวมท้ังหนวยการซ้ือและการขายไฟฟาของ VSPP 
ในแตละเดือนใหกับ VSPP เพื่อออกใบแจงหนี้ และใบเสร็จรับเงินหรือใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี ใหกับ 
กฟภ. ตอไป 
 

อัตราคาพลังงานไฟฟาท่ี กฟภ. รับซ้ือจาก VSPP ดวยระบบผลิตพลังงานความรอนและ
ไฟฟารวมกัน  

1) กฟภ. จะรับซ้ือพลังงานไฟฟา เทากับคาไฟฟาตามโครงสรางคาไฟฟาขายสง ณ ระดับแรงดันท่ี 
VSPP ทําการเช่ือมโยงกับระบบไฟฟาของ กฟภ. รวมกับคาไฟฟาตามสูตรการปรับอัตราคาไฟฟาโดยอัตโนมัติ
ขายสงเฉล่ีย (Ft ขายสงเฉล่ีย) 
  2) VSPP ท่ีมีปริมาณพลังไฟฟาเสนอขายตามสัญญาเกิน 1 เมกะวัตต ณ  จุดรับซ้ือไฟฟา ปริมาณ
พลังงานไฟฟาท่ีนํามาคํานวณในขอ 1 จะถูกหักออกรอยละ 2 ของปริมาณพลังงานไฟฟาท่ีขายใหการไฟฟาสวน
ภูมิภาคเพื่อเปนคาดําเนินการโครงการรับซ้ือไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก 
  ทั้งนี้ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย จะแจงขอมูลคาไฟฟาขายสงเฉล่ียทุกระดับแรงดันของ 
กฟภ. และคาไฟฟาตามสูตรการปรับอัตราคาไฟฟาโดยอัตโนมัติขายสงเฉลี่ย (Ft ขายสงเฉลี่ย) ให กฟภ. ทราบ 
ภายใน 5 วันทําการ นับต้ังแตวางใบแจงหนี้คาไฟฟาประจําเดือนกับ กฟภ. และ กฟภ. จะแจงการรับซ้ือไฟฟา โดย
แจงคาพลังงานไฟฟาขายปลีกเฉล่ีย ราคาขายสง หรือราคาขายสงเฉล่ีย รวมท้ังหนวยการซ้ือและการขายไฟฟาของ 
VSPP ในแตละเดือนใหกับ VSPP เพื่อออกใบแจงหนี้ และใบเสร็จรับเงินหรือใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี 
ใหกับ กฟภ. ตอไป 
  3) ในกรณีท่ี VSPP มีความประสงคจะขอใชไฟฟาในลักษณะไฟฟาสํารองจากการไฟฟา วิธี
ปฏิบัติและอัตราคาไฟฟาสํารองจะเปนไปตามประกาศเร่ืองไฟฟาสํารองของการไฟฟา  
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 ท้ังนี้อัตราคาพลังงานไฟฟาในการซ้ือขายไฟฟาและอัตราสวนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟาใหเปนไปตาม
ประกาศของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
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รายละเอียดขั้นตอนการดําเนินการซ้ือ-ขายไฟฟา 

  
ในการดําเนินการรับซ้ือไฟฟาจาก VSPP ประกอบดวยข้ันตอนการดําเนินการ 5 ข้ันตอนหลักๆดังนี้ 
1. การพิจารณาการขอจําหนายไฟฟา 
2. การทําสัญญาซ้ือขายไฟฟา 
3. การพิจารณาอนุญาตและการดําเนินการในการขนานเคร่ืองกําเนิดไฟฟา  
4. การทดสอบการขนานเคร่ืองกําเนิดไฟฟา (First Synchronization) เขากับระบบของ กฟภ. 
5. การเร่ิมตนซ้ือขายไฟฟา (COD) 
โดยในแตละข้ันตอนการดําเนินการรับซ้ือไฟฟาท้ัง 5 ข้ันตอน มีรายละเอียดดังนี ้
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U1. การพิจารณาการขอจําหนายไฟฟา 
 
ระยะเวลาการดําเนินงาน :        กฟภ. จะแจงผลพิจารณาการขอจําหนายไฟฟาของ VSPP ภายใน 45   วัน 

นับจากวันท่ี กฟภ. ไดรับเอกสารการขอจําหนายไฟฟาและขอมูล
ประกอบ ท่ีถูกตองครบถวนครบถวน  

 
เอกสารท่ีตองใช 
1. แบบคําขอจําหนายไฟฟา / ใบขอรับสวนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟา 
2. หนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท หลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคล และ

หนังสือบริคณหสนธิของนิติบุคคล 
3. หนังสือมอบอํานาจ(ถามี) 
4. แผนผังท่ีต้ังของโรงไฟฟา 
5. แผนผังการติดต้ังเคร่ืองกําเนดิไฟฟา และเคร่ืองจักรอุปกรณอ่ืนๆ (กรณสีรางโรงไฟฟาแลว) 
6. ขอมูลเบ้ืองตนของลักษณะกระบวนการผลิตไฟฟา, Heat Balance Diagram พรอมแสดงปริมาณ

อุณหภูมิ, แรงดันของไอน้ําท่ีใชในกระบวนการผลิต และลักษณะการนําพลังงานความรอนท่ีได มา
ใชประโยชน 

7. ขอมูลเบ้ืองตนของข้ันตอนกระบวนการผลิตภายในโรงงาน (Flow Diagram)  
8. ปริมาณพลังงานความรอน ท่ีนํามาใชในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ ตอพลังงานไฟฟาท่ีผลิตได 

(Heat-to-Power Ratio)  
9. รายละเอียดและขอกําหนดทางเทคนิค(Specification)  ของเคร่ืองกําเนิดไฟฟา เคร่ืองตนกําลัง หมอ

แปลงไฟฟา และอุปกรณอ่ืนๆท่ีใชในการเช่ือมตอ 
10. แผนภูมิของระบบไฟฟา (Single Line Diagram) ระบบปองกัน (Relay Diagram) ท่ีจะตอเช่ือมกับ

ระบบของ กฟภ. 
11. แผนการผลิตไฟฟาและการใชไฟฟาของ 
12. ปริมาณของเช้ือเพลิงท่ีใชตอปและคาความรอนเฉล่ีย (Average Lower Heating Value) ของเช้ือเพลิง

ท่ีใชในระบบผลิตไฟฟา หรือใชในระบบ Cogeneration ท้ังเช้ือเพลิงหลักและเช้ือเพลิงเสริม 
13. เอกสารการครอบครองหรือการมีสิทธ์ิในการใชท่ีดินในการกอสรางโรงไฟฟา 
 
ขั้นตอนการดาํเนินงาน 
1. ยื่นแบบคําขอจําหนายไฟฟา / ใบขอรับสวนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟา Adder (กรณพีลังงานหมุนเวยีน)

และขอมูลประกอบตอ กฟภ. (กรณีตองการจําหนายไฟฟาปริมาณมากกวา 1 MW ยื่นเอกสารไดท่ี

สํานักงานใหญ การไฟฟาสวนภูมิภาค เลขท่ี 200 ถ.งามวงศวาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 
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กรุงเทพมหานคร  สวนกรณตีองการจําหนายไฟฟาปริมาณไมเกิน 1 MW ยื่นเอกสารไดท่ีสํานักงาน

การไฟฟาเขตของการไฟฟาสวนภูมิภาค ท้ัง 12 เขต ตามพ้ืนท่ีตัง้ของโรงไฟฟา โดยสามารถดูพื้นท่ี

รับผิดชอบไดในหัวขอรายชือ่สํานักงานการไฟฟาเขต การไฟฟาสวนภมิูภาค) 
2. กฟภ. ตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร 
3. กฟภ. สํารวจขอมูลประกอบการพิจารณารับซ้ือไฟฟาและวิเคราะหผลกระทบจากการเช่ือมโยงระบบ 

และแจงผลการพิจารณาให VSPP ทราบ 
4. เกณฑการอนญุาตจะเปนไปตามขอกําหนดการเช่ือมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟภ.  
5. กรณีท่ีไมมีการปรับปรุงระบบไฟฟา กฟภ. จะแจงคาใชจายใหทราบภายใน 15 วัน 
 

รายการเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

1. คําขอจําหนายไฟฟา / ใบขอรับสวนเพิ่มราคารับซ้ือ
ไฟฟา  
 
* คําขอจําหนายไฟฟาและใบขอรับสวนเพิม่ราคารับซ้ือ
ไฟฟา สามารถ Download ไดท่ี 
HUhttp://www.pea.co.th/vspp/vspp.htmUH  

-   คําขอจําหนายไฟฟา / ใบขอรับสวนเพิม่ราคารับซ้ือ
ไฟฟา มีรายละเอียดขอมูลท่ีถูกตองและครบถวน 
พรอมหนังสือนําสง 

-   ผูมีอํานาจลงนามในคํารองขอจําหนายไฟฟา และใบ
ขอรับสวนเพิม่ราคารับซ้ือไฟฟา ตองเปนกรรมการ
ผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษทั ได และจํานวน
กรรมการท่ีลงนามตองมีจํานวนถูกตองตรงกับท่ี
ระบุในหนังสือรับรองของสํานักงานหุนสวนบริษัท 
กระทรวงพาณิชย พรอมสําเนาบัตรประจําตัวและ
สําเนาทะเบียนบานของกรรมการผูมีอํานาจ 

-   ช่ือบริษัทถูกตองตรงกับท่ีระบุในหนังสือรับรองของ
สํานักงานหุนสวนบริษัท กระทรวงพาณชิย 

-   กรณีมีการมอบอํานาจ ใหทําหนังสือมอบอํานาจ
พรอมประทับตราบริษัท ดังนี้ 
1) การมอบอํานาจใหบุคคลคนเดียว หรือหลายคน

กระทําการคร้ังเดียว ใหใชอากรแสตมป  
           10 บาท 

  2)  การมอบอํานาจใหบุคคลคนเดียว หรือหลายคน
กระทําการมากกวาคร้ังเดียว ใหใชอากรแสตมป 
30 บาท 

3) สําเนาบัตรประจําตัวและสําเนาทะเบียนบาน
ของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ พรอม
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รับรองสําเนา 
2. เอกสารประกอบการขอจําหนายไฟฟา  

2.1 หนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวน
บริษัท หลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคล และ
หนังสือบริคณหสนธิของนิติบุคคล 

- อายุไมเกนิ 1 เดือน กอนถึงวนัยื่นขอจําหนายไฟฟา 
- รายละเอียดวัตถุประสงคในหนังสือรับรองของ

สํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท ตองมีระบุการ
ประกอบกิจการผลิตและจําหนายกระแสไฟฟา 

2.2  แผนผังแสดงท่ีต้ังของโรงไฟฟา - ระบุเปนแผนผังแสดงตําแหนงท่ีต้ังของโรงไฟฟา
พรอมระบุพิกดัใหชัดเจน 

- แผนผังตองสามารถอานไดชัดเจน 
2.3   แผนผังการติดต้ังเคร่ืองกําเนิดไฟฟา และ

เคร่ืองจักรอุปกรณอ่ืนๆ (กรณีสรางโรงไฟฟาแลว) 
- ระบุแผนผังแสดงตําแหนงติดต้ังเคร่ืองจกัรอุปกรณ

ตางๆของโรงไฟฟา 
- แผนผังตองสามารถอานไดชัดเจน 

2.4  ขอมูลเบ้ืองตนของลักษณะกระบวนการผลิตไฟฟา
, Heat Balance Diagram พรอมแสดงปริมาณ
อุณหภูมิ, แรงดันของไอน้ําท่ีใชในกระบวนการ
ผลิต และลักษณะการนําพลังงานความรอนท่ีได 
มาใชประโยชน(ผูผลิตไฟฟาจากพลังงาน
แสงอาทิตย พลังงานลม พลังงานน้ํา ไมตองสง
เอกสารสวนนี)้ 

- มีแผนผังแสดงกระบวนการผลิตไฟฟา (Flow 
Diagram) 

- มีแผนผังแสดง Heat Balance Diagram 
- มีแผนผังแสดงสวนการผลิตไฟฟา/ไอน้ํา 
- ขอมูลอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของ 

2.5  ขอมูลเบ้ืองตนของข้ันตอนกระบวนการผลิต
ภายในโรงงาน (Flow Diagram)  

 

- มีการอธิบายข้ันตอนกระบวนการผลิตภายใน
โรงงาน กรณมีีผลิตภัณฑอ่ืนนอกเหนือจากการผลิต
ไฟฟา รวมท้ัง Flow Diagram แสดงกระบวนการ
ผลิต 

- มีการแสดงตําแหนงมาตรวัดเช้ือเพลิงท่ีใชท้ัง
เช้ือเพลิงหลักและเช้ือเพลิงเสริม 

2.6 ปริมาณพลังงานความรอน ท่ีนํามาใชใน
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ ตอพลังงานไฟฟาท่ี
ผลิตได (Heat-to-Power Ratio) (ผูผลิตไฟฟาจาก
พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม พลังงานน้ํา ไม
ตองสงเอกสารสวนนี้) 

 

- มีการแสดงปริมาณความรอนท่ีใชในกระบวนการ
ผลิตผลิตภัณฑ 

- มีการแสดงปริมาณพลังงานไฟฟาท่ีผลิตไดท้ังหมด  
- มีการแสดงสัดสวนปริมาณเช้ือเพลิงท่ีใชตอพลังงาน

ไฟฟาท่ีผลิตได 
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2.7 รายละเอียดและขอกําหนดทางเทคนิค
(Specification)  ของเคร่ืองกําเนิดไฟฟา เคร่ืองตน
กําลัง หมอแปลงไฟฟา และอุปกรณอ่ืนๆท่ีใชใน
การเช่ือมตอ  

- ขอกําหนดทางเทคนิค(Specification) กําลังผลิต 
Rated Capacity 

- ความสามารถในการผลิตไอน้ําของหมอน้าํและ
อัตราการใชเช้ือเพลิง 

- พิกัดและประเภทหมอแปลงไฟฟา 
- รายละเอียดอ่ืนๆ (CT,PT, สวิตชตัดตอน) 

2.8  แผนภูมิของระบบไฟฟา (Single Line Diagram) 
ระบบปองกัน (Relay Diagram) ท่ีจะตอเช่ือมกับ
ระบบของ กฟภ. 

 

- แผนผังโดยละเอียดแสดงการเช่ือมโยงระบบไฟฟา
ของ VSPP กับระบบไฟฟาของ 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 ปริมาณของเช้ือเพลิงท่ีใชตอปและคาความรอน
เฉล่ีย (Average Lower Heating Value) ของเช้ือเพลิงท่ี
ใชในระบบผลิตไฟฟา หรือใชในระบบ Cogeneration 
ท้ังเช้ือเพลิงหลักและเช้ือเพลิงเสริม 
 

- มีการแสดงชนิด และปริมาณการใชเช้ือเพลิงหลัก
และเช้ือเพลิงเสริมในการผลิตไฟฟา 

- ตารางแสดงคา Heating Value ของเช้ือเพลิงท่ีใช 
 

2.11 เอกสารการครอบครองหรือการมีสิทธ์ิในการใช
ท่ีดินในการกอสรางโรงไฟฟา 

 

- มีเอกสารการครอบครองท่ีดินท่ีจะกอสราง หรือ
สัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดนิดังกลาว 
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U2. การทําสัญญาซ้ือขายไฟฟา 
 
ระยะเวลาการดําเนินงาน :        VSPP จะตองประสานงานทําสัญญาซ้ือขายไฟฟากับ กฟภ. ภายใน 60   

วัน นับจากวันท่ี กฟภ. มีหนงัสือแจงตอบรับซ้ือไฟฟา  
 
เอกสารท่ีตองใช 
1. หนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท หลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคล และ

หนังสือบริคณหสนธิของนิติบุคคล 
2. เอกสารของผูลงนามในสัญญาซ้ือขายไฟฟา 
3. แผนการดําเนนิการกอสรางโรงไฟฟา 
 
ขั้นตอนการดาํเนินงาน 
1. VSPP ติดตอประสานงานกับ กฟภ. เพื่อจัดเตรียมเอกสารในการทําสัญญาซ้ือขายไฟฟา  
2. กฟภ. จัดทําสัญญาและให VSPP ลงนาม  
3. กฟภ. จะลงนามในสัญญาหลังจากท่ี VSPP ไดลงนามถูกตอง ครบถวน 
4. สัญญาจะมี 2 ชุด คือตนฉบับและคูฉบับ โดยตนฉบับ จะเก็บไวท่ี กฟภ. และคูฉบับ จะมอบให VSPP 

 
รายการเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

1.  เอกสารการทําสัญญา  

1.1  หนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวน
บริษัท หลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคล และ
หนังสือบริคณหสนธิของนิติบุคคล 

- อายุไมเกนิ 1 เดือน กอนวันจดัทําสัญญาซ้ือขาย
ไฟฟา  

- กรรมการท่ีลงนามตองมีจํานวนถูกตองตรงกับท่ี
ระบุในหนังสือรับรองของสํานักงานหุนสวนบริษัท 
กระทรวงพาณิชย 

- รายละเอียดวัตถุประสงคในหนังสือรับรองของ
สํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท ตองมีระบุการ
ประกอบกิจการผลิตและจําหนายกระแสไฟฟา  

1.2  เอกสารของผูลงนามในสัญญาซ้ือขายไฟฟา - สําเนาบัตรประจําตัวและสําเนาทะเบียนบานของ
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม  

- กรณีมีการมอบอํานาจใหผูอ่ืนลงนามแทน ในใบ
มอบอํานาจตองระบุใหผูรับมอบอํานาจสามารถลง
นามในสัญญาซ้ือขายไฟฟาได  
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2. การลงนามในสัญญาซ้ือขายไฟฟา - VSPP ตองลงนามในสัญญาท้ัง 2 ฉบับ ใหครบถวน 

- กรณีกรรมการลงนามเอง ใหประทับตราของบริษัท
ในสวนของสัญญาดวย 

3. แผนการดําเนินการกอสรางโรงไฟฟา 
 

- แสดงรายละเอียดของแผนการกอสรางโรงไฟฟา
อยางละเอียด เพื่อการตรวจสอบความกาวในการ
กอสรางโรงไฟฟา 

 
หมายเหตุ : หลังจากลงนามในสัญญาซ้ือขายไฟฟาแลว กฟภ. จะตรวจสอบความกาวหนาในการ

ดําเนินการกอสรางโรงไฟฟาตามแผนท่ีบริษัทสงมาให โดย กฟภ. สงวนสิทธ์ิในการยกเลิกสัญญา ในกรณีท่ี 
กฟภ. พิจารณาแลว บริษัทไมสามารถดําเนินการไวตามแผนได 
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U3.การพิจารณาอนุญาตใหขนานเคร่ืองกําเนิดไฟฟากับระบบของ กฟภ.  
 
ระยะเวลาการดําเนินงาน :       -   กฟภ. จะพิจารณาอนุญาตให VSPP ขนานเคร่ืองกําเนิดไฟฟากับระบบ 

ของ กฟภ. ภายใน 30 วัน นบัจากวนัท่ี VSPP แจงให กฟภ. เขา
ดําเนินการตรวจสอบระบบ  

       -    กรณีท่ีตองมีการกอสราง / ปรับปรุงระบบจําหนายของ กฟภ.  เพือ่
รองรับการเช่ือมโยงในการซ้ือขายไฟฟา  VSPP สามารถประสานงาน
กับ กฟภ. เพื่อดําเนินการไดกอนท่ีโรงไฟฟาจะสรางเสร็จ โดย
ระยะเวลาการปรับปรุงข้ึนอยูกับปริมาณงานท่ีตองดําเนนิการ 

 
เอกสารท่ีตองใช 
1. แผนภูมิของระบบไฟฟา (Single Line Diagram) ระบบปองกัน (Relay Diagram) ท่ีจะตอเช่ือมกับ

ระบบของ กฟภ.   
2. รายละเอียดทางเทคนิคของอุปกรณท่ีใช 
3. หนังสืออนุญาตการเชื่อมโยงจากการไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย (กฟผ.) ตามมาตรา 37 

พระราชบัญญัติ กฟผ. พ.ศ. 2511 (สําหรับ VSPP ที่มีกําลังผลติติดตั้งสูงกวา 6 MW) 
 
ขั้นตอนการดาํเนินงาน 
1. หลังจากท่ี VSPP กอสรางโรงไฟฟาเสร็จ VSPP จะตองสงรายละเอียด / แบบแปลนการติดต้ัง

อุปกรณของโรงไฟฟาท้ังหมด ให กฟภ. ตรวจสอบ เพือ่ประกอบการพิจารณาการอนุญาตใหขนาน
เคร่ืองกําเนิดไฟฟากับระบบของ กฟภ. 

2. กฟภ. สํารวจการกอสราง / ปรับปรุงระบบจําหนายเพื่อรองรับการเช่ือมโยง 
3. กฟภ. จะแจงคาใชจายและการติดต้ังอุปกรณเพิ่มเติมใหกบั VSPP ทราบ 
4. VSPP ชําระคาใชจายและติดต้ังอุปกรณเพิม่เติม 
5. กฟภ. ดําเนนิการติดต้ังอุปกรณเพิ่มเติมและปรับปรุงระบบจําหนายเพื่อรองรับการเช่ือมโยง 

 
รายการเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

1.  รายละเอียดทางเทคนิค  

1.1 แผนภูมิของระบบไฟฟา (Single Line Diagram) 
ระบบปองกัน (Relay Diagram) ท่ีจะตอเช่ือมกับ
ระบบของ กฟภ.   

- รูปแบบการเช่ือมโยงและระบบปองกันตองเปนไป
ตามแบบมาตรฐานการเช่ือมโยงของขอกําหนดการ
เช่ือมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟภ. ตาม
ประเภทของเคร่ืองกําเนิดไฟฟาและปริมาณการขาย 
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1.2 บริภัณฑไฟฟา 1) Relay ท่ีใชตองเปนไปตามมาตรฐานท่ี กฟภ. ยอมรับ 

2) หมอแปลงกระแส Current   Transformer 
- CT สําหรับระบบปองกันใช Class 5P20  หรือ

ดีกวา 
- CT สําหรับเคร่ืองวัดกําหนดให  Accuracy ของ 

CT ตองเปน Class 0.5 หรือดกีวา 
3) กับดกัฟาผา (Surge Arrestor) 

- Rated voltage (Ur)  21 kV สําหรับระบบ 22 kV, 
30 kV สําหรับระบบ 33kV, 24 kV สําหรับสถานี
ไฟฟาท่ีติดต้ัง 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 ท้ังนี้
ข้ึนอยูกับระดับกระแสลัดวงจร ณ จุดท่ีเช่ือมตอ 

5) Low Voltage Circuit Breaker 
    -  Interrupting Capacity (IC)  เทากับหรือ  
       มากกวากระแสลัดวงจรสูงสุดท่ีจุดติดต้ัง 
6)  Inverter ตองเปนไปตามมาตรฐาน IEEE 929 และ
ตองมีระบบปองกันดังนี้ 

-     Phase and Ground Overcurrent Relay    
      (50/51,50/51N) 
-     Synchronizing Check Relay (25) 
-     Under-voltage Relay (27) 
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-     Over-voltage Relay (59) 
-     Under and Over frequency Relay (81) 
-     Anti-islanding Protection 

2. การกอสราง / ปรับปรุงระบบจําหนายและการ
ติดตัง้อุปกรณเพิ่มเติม เพื่อรองรับการเชื่อมโยงใน
การซ้ือขายไฟฟา 

 
 

 

2.1 การกอสราง / ปรับปรุงระบบจําหนาย 
 *  VSPP สามารถประสานงานกับ กฟภ. เพื่อปรับปรุง
ระบบจําหนายรองรับการเช่ือมโยงไดกอนโรงไฟฟา
สรางเสร็จได 

- กฟภ. จะดําเนนิการสํารวจเพื่อปรับปรุงระบบ
จําหนายรองรับการเช่ือมโยงระบบ และจะแจงให 
VSPP ทราบ โดยคาใชจายในการปรับปรุงท้ังหมด 
VSPP เปนผูรับผิดชอบ 

2.2 การติดต้ังอุปกรณเพิ่มเติม - ติดต้ังวิทยุส่ือสารในการติดตอระหวาง กฟภ. กับ 
VSPP (VSPP รับผิดชอบคาใชจาย) โดย กฟภ. จะ
ดําเนินการขออนุญาตใชคล่ืนความถ่ีให 

- กฟภ. จะพจิารณาติดต้ังอุปกรณของระบบปองกัน
เพิ่มเติม ใหเปนไปตามขอกําหนดการเชื่อมตอระบบ
โครงขายไฟฟาของ กฟภ. โดย VSPP รับผิดชอบ
คาใชจายและดําเนินการในสวนท่ีเกีย่วของ 

- มิเตอรซ้ือขายไฟฟา กฟภ. จะดําเนนิการติดต้ังให
หลังจากท่ี VSPP ชําระคาใชจายแลว 

3. ระบบปองกัน - กฟภ. จะตรวจสอบคาการทํางานของอุปกรณ
ปองกันของ VSPP ใหทํางานประสานสัมพันธกัน
กับการทํางานของระบบปองกันของ กฟภ. 

- กฟภ. จะดําเนนิการทดสอบการทํางานของอุปกรณ
ปองกันของ VSPP หลังจากท่ี VSPP ชําระคาใชจาย
แลว 

 
4. หนังสืออนุญาตการเชือ่มโยงจากการไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทย 

- VSPP ท่ีมีกําลังผลิตติดต้ังสูงกวา 6 MW ตองมี
ใบอนุญาตการเช่ือมโยงจาก กฟผ. 
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U4. การทดสอบการเดินเคร่ืองกําเนิดไฟฟาขนานกับระบบจําหนายของ กฟภ. 
 
ระยะเวลาการดําเนินงาน :       กฟภ. จะดําเนินการทดสอบการเดินเคร่ืองกําเนิดไฟฟา ภายใน 30 วัน นับ

จากวนัท่ี กฟภ. ไดตรวจสอบแลววาระบบมีความพรอม 
 
เอกสารท่ีตองใช 
1. VSPP ตองมีใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุม  
2. ใบอนุญาตผลิตไฟฟา และใบอนุญาตจําหนายไฟฟา 
 
ขั้นตอนการดาํเนินงาน 
1. VSPP แสดงใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุม ใบอนุญาตผลิตไฟฟาและใบอนุญาตจําหนายไฟฟา ตอ 

กฟภ. 
2. VSPP และ กฟภ. รวมกันกาํหนดวันทดสอบการขนานเคร่ืองกําเนิดไฟฟา 
3. ดําเนินการทดสอบการขนานเคร่ืองกําเนิดไฟฟา (First Synchronization) เขากับระบบของ กฟภ. โดย

การทดสอบการขนานเคร่ืองกําเนิดไฟฟากบัระบบของ กฟภ. เปนไปตามขอกําหนดการปฏิบัติการ
ระบบโครงขายไฟฟาของ กฟภ.  

 
รายการเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

ใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุม ใบอนุญาตผลิตไฟฟา 
และใบอนุญาตจําหนายไฟฟา 
 

VSPP ตองมีใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุม 
ใบอนุญาตผลิตไฟฟา และใบอนุญาตจําหนายไฟฟา
โดยสามารถยื่นขอไดท่ีคณะกรรมการกํากบักิจการ
พลังงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 คูมือการขอจําหนายไฟฟากับการไฟฟาสวนภูมิภาค 

การไฟฟาสวนภูมิภาค   19 

U5. การเร่ิมตนซ้ือขายไฟฟา (COD) 
 
ระยะเวลาการดําเนินงาน :        กฟภ. กับ VSPP จะเร่ิมตนซ้ือขายไฟฟาภายใน 15 วนั นับจากวันท่ี VSPP 

ผานการทดสอบการขนานเคร่ืองกําเนิดไฟฟา  
 
เอกสารท่ีตองใช 
ใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ภพ. 20) 
 
ขั้นตอนการดาํเนินงาน 
1. VSPP และ กฟภ. รวมกันกาํหนดวันเร่ิมตนซ้ือขายไฟฟา 
2. VSPP และ กฟภ. รวมประชุมเพื่อช้ีแจงการดําเนินการในการซ้ือขายไฟฟา 
3. ในวนัเร่ิมตนซ้ือขายไฟฟาตามสัญญา จะมีการลงนามการจดหนวยมาตรวัดซ้ือขายไฟฟาระหวาง 

กฟภ. กับ VSPP  
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0BUคาใชจายในการดําเนินการ 
สําหรับผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก ปริมาณพลังไฟฟาเสนอขายตามสัญญาไมเกิน 10 เมกะวัตต 

 

18Bรายการ คาใชจาย (บาท) 

คาใชจายในการปรับปรุงระบบไฟฟาของ กฟภ. กรณีท่ีมี
การปรับปรุงเพิ่มเติม 

VSPP เปนผูลงทุน (คิดคาใชจายตามจริง) 

คาทดสอบอุปกรณปองกนั (กรณีแรงสูง)  

           - เคร่ืองกําเนิดไฟฟาแบบ Synchronous ท่ีมี        
              ขนาดเกิน 500 kW 

50,000 

           - เคร่ืองกําเนิดไฟฟาแบบอ่ืน ๆ  

                       ขนาด 1 MW ข้ึนไป 20,000 

                       ขนาด 501 – 999 kW 10,000 

                       ขนาด 101 – 500 kW   5,000 

                       ขนาดไมเกนิ 100 kW   2,000 

คาตรวจสอบแบบเพ่ือการขนานเคร่ือง (กรณีแรงสูง)  

                       ขนาด 1 MW ข้ึนไป 15,000 

                       ขนาด 501 – 999 kW 10,000 

                       ขนาด 101 – 500 kW   5,000 

                       ขนาดไมเกนิ 100 kW   2,000 

คาติดต้ังและทดสอบมิเตอร  
- แรงตํ่า 
- แรงสูง 

 
1,600 – 20,000 
10,000 - 25,000 

คาติดต้ังอุปกรณ Synchronizing Check Relay ท่ีสถานี
ของการไฟฟา 

 VSPP เปนผูรับผิดชอบคาใชจาย 
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Uแบบคําขอจําหนายไฟฟา 
(สําหรับปริมาณพลังไฟฟาไมเกิน 10 เมกะวัตต) 

แบบคําขอจําหนายไฟฟา สําหรับผูผลิตไฟฟาที่มีปริมาณพลังไฟฟาไมเกิน 10 เมกะวัตต เพ่ือจายเขาระบบของการไฟฟาสวน
ภูมิภาค 

1BUสวนที่ 1 รายละเอียดของผูสมัคร 

ขาพเจา                                                         อายุ          ป สัญชาติ           เช้ือชาติ                                                         
อยูบานเลขท่ี  ตรอก/ซอย   ถนน              หมูที่               
ตําบล                       อําเภอ                      จังหวัด                  
รหัสไปรษณีย    โทรศัพท        
ขาพเจายื่นคํารองในฐานะเปน                กิจการ หรือ บริษัท       
                                  
ที่ต้ังสํานักงานใหญ 
                                                                                                        
            
โทรศัพท                              โทรสาร                          
ที่ต้ังโรงไฟฟา          
                                                                                                        
            
โทรศัพท                              โทรสาร                                    

2BUสวนที่ 2 คุณสมบัติของเครื่องกําเนิดไฟฟา 

13Bเครื่องกําเนิดไฟฟาไดรับพลังงานจากแหลงพลังงานหมุนเวียนใชหรือไม:             ใช                  ไมใช 
ชนิดของพลังงานหมุนเวียน                พลังงานแสงอาทิตย              พลังงานลม               พลังงานนํ้า 

14B    พลังงานกาซชีวภาพ            พลังงานความรอนใตพิภพ 

    พลังงานจากเศษวัสดุ           อื่นๆ:      

 

ชนิดของแหลงพลังงานอื่นๆ              กาซธรรมชาติ                    นํ้ามัน   

ถานหิน                 อื่นๆ :                          

มีกําลังไฟฟาเหลือจายใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาค 

                มี                         ไมมี 
ปริมาณพลังไฟฟาทั้งระบบ          กิโลวัตต ปริมาณพลังไฟฟาที่ใชเอง                 กิโลวัตต ปรมิาณพลังไฟฟา
สูงสุดที่จะจายเขาระบบ            กิโลวัตต 
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3BUสวนที่ 3 ขอมูลทางเทคนิคของเครื่องกําเนิดไฟฟา 

3.1 ชนิดและจํานวนของเคร่ืองกําเนิดไฟฟา:  

 ซิงโครนัส (Synchronous) จํานวน   เครื่อง 
      เหน่ียวนํา (Induction)  จํานวน   เครื่อง 
 กระแสตรง หรือ พลังงานแสงอาทิตยที่มี Inverter   

20BInverter แบบ Self-Commutated  จํานวน   เคร่ือง 
  Inverter แบบ Line -Commutated  จํานวน   เคร่ือง 

3.2 รายละเอียดของเคร่ืองกําเนิดไฟฟา  
ขนาดกําลังการผลิตของเครื่องกําเนิดไฟฟา (กิโลวัตต) :        
ขนาดกําลังของ Inverter (กิโลวัตต) :          

Uหากมีเครื่องกําเนิดไฟฟาแตละประเภทมากกวา 1 เครื่อง ใหแนบรายละเอียดของเครื่องกําเนิดไฟฟาทุกเครื่องมาพรอมแบบคําขอ
น้ีดวย 

3.3 ลักษณะคุณสมบัติของเครื่องกําเนิดไฟฟา 
(สําหรับเครื่องกําเนิดไฟฟาแบบ Synchronous และแบบ Induction) 
Direct Axis Synchronous Reactance, Xd:              P.U. Negative Sequence Reactance:              P.U. 

Direct Axis Transient Reactance, dX′ :                  P.U.   Zero Sequence Reactance:                   P.U. 

Direct Axis Subtransient Reactance, dX ′′  :                     P.U.   kVA Base:    

8BUสวนท่ี 4 ขอมูลทางเทคนิคของอุปกรณท่ีนํามาติดต้ัง 

21Bมีการติดต้ังหมอแปลงระหวางเครื่องกําเนิดไฟฟาและจุดที่ทําการตอเช่ือมหรือไม            

22Bมี            ไมมี 
Uขอมูลของหมอแปลง U(แนบสําเนาแผนปายหมอแปลงไฟฟา) 

ขนาด    kVA    หมอแปลงปฐมภูมิ         V   จํานวน Tab      

 Delta             Wye Grounded 

                 หมอแปลงทุติยภูมิ         V   จํานวน Tab      

             Delta                  Wye Grounded 

Impedance หมอแปลง :      เปอรเซ็นต ณ Tab ที่    บนพ้ืนฐาน    kVA 
     เปอรเซ็นต ณ Tab ที่    บนพ้ืนฐาน    kVA 
     เปอรเซ็นต ณ Tab ที่    บนพ้ืนฐาน    kVA 
     เปอรเซ็นต ณ Tab ที่    บนพ้ืนฐาน    kVA 
     เปอรเซ็นต ณ Tab ที่    บนพ้ืนฐาน    kVA 
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9BUขอมูลฟวสของหมอแปลง 
(แนบสําเนาขอมูลอุณหภูมิการหลอมเหลวตํ่าสุดและเวลาทั้งหมดท่ีใชในการตัด-กราฟกระแสไฟฟา) 

ชนิด  :     ขนาด :    A แรงดัน :   V 

10BUเซอรกิตเบรคเกอร (แนบสําเนาคูมือ) 
ชนิด :                     พิกัดโหลด :                  A Interrupting Rating                    kA 
แรงดัน :  V 

Uรีเลยปองกันเซอรกิตเบรคเกอร 

ประเภท                       

ชนิด/หมายเลข                              

ขอมูลหมอแปลงกระแส  

 ประเภท  :  การวัด  การปองกัน ขนาด :    VA 
ระดับความถูกตอง :   อัตราสวนการตอเช่ือม :    

ประเภท  :  การวัด  การปองกัน ขนาด :    VA 
  ระดับความถูกตอง :       อัตราสวนการตอเช่ือม :    

11Bสวิตซตัดตอนเคร่ืองกําเนิดไฟฟา 
อุปกรณตัดตอนเครื่องกําเนิดไฟฟาที่เช่ือมกับการไฟฟาสวนภูมิภาค 
ประเภท :   พิกัดแรงดัน :          V 
พิกัดกระแส :    A   เฟส :     

12Bสวนท่ี 5 ขอมูลทางเทคนิคท่ัวไป 

15Bไดจัดสงเอกสารดังตอไปน้ีมาดวยแลว 
        แผนภูมิระบบไฟฟา (Single line Diagram) แสดงการจัดวางและการตอเช่ือมของอุปกรณ  
        วงจรกระแสและแรงดัน และแผนผังการปองกันและการควบคุม 

เอกสารแสดงรายละเอียดการดําเนินการของแผนการปองกันและควบคุม 
รายละเอียดอุปกรณไฟฟาที่ใชในสถานประกอบการ 

        แบบแปลนแสดงการติดต้ังอุปกรณไฟฟาภายในสถานประกอบการ (กรณีรายเกา) 

4Bสวนท่ี 6 รายละเอียดในการติดต้ัง  

ระบบผลิตจะถูกติดต้ังโดย :                เจาของ                             ผูที่ไดรับใบอนุญาตตามกฎหมาย 
ผูติดต้ัง :       บริษัท :     
ที่อยู :             
            
โทรศัพท :            
วันที่ติดต้ัง :      วันขนานเครื่องกับระบบ  :       
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5Bการรับรองแสดงการติดต้ังและผานการตรวจสอบมาตรฐานของอุปกรณ 
(พรอมสําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 

วิศวกรผูควบคุม :            

ประเภทใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม :       

เลขทะเบียน :      

วันที่ไดรับอนุญาต : ต้ังแตวันที่    ถึงวันที่:       

6Bสวนท่ี 7 ใบรับรองเคร่ืองกําเนิดไฟฟาและอุปกรณ 

ระบบผลิตที่ใชอินเวอรเตอรจะตองปฏิบัติตาม IEEE 929, Underwriters Lab UL 1741, IEC 1727, มาตรฐานญี่ปุน มาตรฐานอื่นๆ 
หรือมาตรฐานของไทยที่เทียบเทากับมาตรฐานดังกลาว ระบบผลิตที่ใชเครื่องกําเนิดไฟฟาแบบ Synchronous และแบบ Induction 
จะตองปฏิบัติตามขอกําหนดการเช่ือมตอระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาค  

19Bโปรดลงนามดานลางน้ี เพ่ือเปนการยอมรับขอกําหนด 

16Bลงช่ือ               วันที่      
         (......................................................................) 
                                   ผูขอใชบริการ 

7Bสวนท่ี 8 เอกสารประกอบแบบคําขอจําหนายไฟฟาของผูผลิตไฟฟารายเล็กมาก (VSPP)  
8.1 ขอมูลเบื้องตนของลักษณะกระบวนการผลิตไฟฟา, Heat Balance Diagram พรอมแสดงปริมาณอุณหภูมิ, แรงดันของไอนํ้าที่
ใชในกระบวนการผลิต และลักษณะการนําพลังงานความรอนที่ไดจากระบบผลิตพลังงานรวม มาใชประโยชน (ผูผลิตไฟฟาจาก
พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม พลังงานนํ้า ไมตองสงเอกสารสวนน้ี) 
8.2 ขอมูลเบื้องตนของขั้นตอนกระบวนการผลิตภายในโรงไฟฟา (Flow Diagram) พรอมแสดงมาตรวัด  เช้ือเพลิงที่ใช 
8.3 ปริมาณพลังงานความรอนจากระบบผลิตพลังงานรวม (Cogeneration) ที่นํามาใชในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑตอพลังงาน
ไฟฟาที่ผลิตไดจากระบบผลิตพลังงานรวม (Heat-to-Power Ratio) (ผูผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม พลังงานนํ้า 
ไมตองสงเอกสารสวนน้ี) 
8.4 แผนการผลิตไฟฟาและการใชไฟฟาของผูผลิตไฟฟารายเล็กมาก 

8.5 ปริมาณของเช้ือเพลิงที่ใชตอปและคาความรอนเฉล่ีย (Average Lower Heating Value) ของเช้ือเพลิงที่ใชในระบบผลิตไฟฟา 
หรือใชในระบบ Cogeneration ทั้งเช้ือเพลิงหลักและเช้ือเพลิงเสริม 
 
สวนท่ี 9 ผูขอใชบริการรับรองขอมูล 

17Bขาพเจาขอรับรองวาขอมูลในการขอใชบริการเช่ือมตอเขากับระบบโครงขายไฟฟาดังกลาวขางตนเปนความจริง  
 

ลงนาม                       วันที่       
         (......................................................................) 
                                   ผูขอใชบริการ 
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แบบฟอรมการขอรับสวนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟา (Adder) 
สําหรับผูผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียน 

วันที่........................................................ 
 

  ขาพเจา...............................................................................ไดยื่นคํารองในฐานะเปน.......................... 
กิจการ หรือ บริษัท.....................................................ต้ังอยูที่.....................................................มีความประสงคขอรับสวนเพ่ิมราคา
รับซื้อไฟฟา สําหรับผูผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียน โดยใชเช้ือเพลิงจาก  
 � ชีวมวล      ไดรับอัตราสวนเพ่ิม   0.30 บาท/กิโลวัตต – ช่ัวโมง 
 � กาซชีวภาพ      ไดรับอัตราสวนเพ่ิม   0.30 บาท/กิโลวัตต – ช่ัวโมง 
 � พลังนํ้าขนาดเล็ก (50-200 กิโลวัตต)  ไดรับอัตราสวนเพ่ิม   0.40 บาท/กิโลวัตต – ช่ัวโมง 
 � พลังนํ้าขนาดเล็ก (< 50 กิโลวัตต)   ไดรับอัตราสวนเพ่ิม   0.80 บาท/กิโลวัตต – ช่ัวโมง 
 � ขยะ     ไดรับอัตราสวนเพ่ิม   2.50 บาท/กิโลวัตต – ช่ัวโมง 
 � พลังงานลม    ไดรับอัตราสวนเพ่ิม   3.50 บาท/กิโลวัตต – ช่ัวโมง 
 � พลังงานแสงอาทิตย   ไดรับอัตราสวนเพ่ิม   8.00 บาท/กิโลวัตต – ช่ัวโมง 
         โดยขาพเจามีคุณสมบัติเปนผูมีสิทธิ์ไดรับสวนเพ่ิมราคารับซื้อไฟฟา ดังน้ี 

 � เปนผูผลิตไฟฟารายใหมที่ยื่นคํารองขอขายไฟฟาตามระเบียบการรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก ขนาด
ไมเกิน 10 เมกะวัตต ภายหลังวันที่การไฟฟาสวนภูมิภาคออกประกาศขยายระเบียบการรับซื้อไฟฟาจาก ผูผลิต
ไฟฟาขนาดเล็กมาก (VSPP) 

 � เปนผูผลิตไฟฟาที่ไดรับการตอบรับซื้อไฟฟาหรือทําสัญญาซื้อไฟฟาแลว ตามระเบียบการรับซื้อไฟฟาจากผูผลิต
ไฟฟาพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก ไมเกิน 1 เมกะวัตต หรือระเบียบการรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟารายเล็ก 
(SPP) แตยังไมขายไฟฟาเขาระบบ และประสงคจะเปล่ียนเปนผูผลิตไฟฟาตามระเบียบการรับซื้อไฟฟาจากผูผลิต
ไฟฟาขนาดเล็กมาก ไมเกิน 10 เมกะวัตต 

 � เปนผูผลิตไฟฟาที่ขายไฟฟาเขาระบบแลวตามระเบียบการรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็ก
มาก ไมเกิน 1 เมกะวัตต หรือระเบียบการรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟารายเล็ก (SPP) ที่ครบอายุสัญญาซื้อขายไฟฟา
แลว และประสงคจะเปล่ียนเปนผูผลิตไฟฟาตามระเบียบการรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก ไมเกิน 10 
เมกะวัตต 

 ขาพเจาขอรบัรองวา ขาพเจาไมเคยไดรับเงินอุดหนุนสวนเพ่ิมคาพลังงานไฟฟาตามโครงการสงเสริมผูผลิตไฟฟา  ราย
เล็กที่ใชพลังงานหมุนเวียนจากกองทุนเพ่ือสงเสริมการอนุรักษพลังงาน รวมถึงขาพเจาขอรบัรองวาขอความดังกลาวที่ระบุไวขางตน
เปนจริงทุกประการ 

    ลงช่ือ.................................................ผูผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียน 
          ( .................................................) 
           ตําแหนง................................................... 

 



 คูมือการขอจําหนายไฟฟากับการไฟฟาสวนภูมิภาค 

การไฟฟาสวนภูมิภาค   26 

สัญญาซ้ือขายไฟฟา เลขท่ี......................... 
การรับซ้ือไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก 
(สําหรับการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน) 

ระหวาง 
..................................................กบั การไฟฟาสวนภูมิภาค  

…………………………………………. 

 สัญญาซ้ือขายไฟฟานี้ทําท่ีการไฟฟาฝายจาํหนาย เม่ือวันท่ี………………….……………………………
ระหวาง………………………………………………..…………………………………………………………....
โดย…………………………..…….……………………………………………………………………………….
.ท่ีอยูเลขท่ี………………………………………………………………………………………………………..…......
ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูผลิตไฟฟา” ฝายหนึ่ง กับการไฟฟาสวนภูมิภาค                                                   
โดย………………………………………………………………………………………………………….……
…ตําแหนง……………………………………………….….สํานักงาน...................................................................         
เลขท่ี…………………………………………………………………………………………...ซ่ึงตอไปในสัญญา
นี้เรียกวา  “ การไฟฟา  ”  อีกฝายหนึ่ง ท้ังสองฝายตกลงซ้ือขายไฟฟา โดยมีเง่ือนไขดงัตอไปนี ้

1. การซ้ือขายพลังงานไฟฟา 

 1.1 ผูผลิตไฟฟาและการไฟฟาตองปฏิบัติตามเง่ือนไขการซ้ือขายไฟฟาและการเช่ือมโยงระบบไฟฟา 
ตามท่ีกําหนดไวในระเบียบการรับซ้ือไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก 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 การไฟฟาตกลงซ้ือและผูผลิตไฟฟาตกลงขายพลังไฟฟาในปริมาณพลังไฟฟาสูงสุด..........เมกะวัตต   
ท่ีระดับแรงดัน……...…โวลท โดยมีจุดรับซ้ือไฟฟาอยูท่ีจุดติดต้ังท่ี………….……………………………………
และมีรายละเอียดของระบบการผลิตไฟฟาตามท่ีระบุในแบบคําขอจําหนายไฟฟาและการเชื่อมโยงระบบไฟฟา 
โดย ผูผลิตไฟฟา สัญญาวาจะขายไฟฟาใหการไฟฟา ภายในวันท่ี ………….…………………………………… 

1.4 การไฟฟาตกลงจะขายไฟฟาสํารองใหผูผลิตไฟฟาตามท่ีผูผลิตไฟฟารองขอ ตามประกาศอัตราคา
ไฟฟาสํารองและใหเปนไปตามสัญญาซ้ือขายไฟฟาสํารองระหวางการไฟฟา กับ ผูผลิตไฟฟา 
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2. การใชและการส้ินสุดของสัญญา 

 สัญญาฉบับนี้มีผลใชบังคับต้ังแตวันท่ีท้ังสองฝายลงนามในสัญญา โดยมีระยะเวลา 5 ป และตอเนื่องคร้ังละ 
5 ป โดยอัตโนมัติ และใหมีผลใชบังคับจนกวาจะมีการยุติสัญญาในกรณีดังตอไปนี้ 

 2.1 ผูผลิตไฟฟายื่นหนังสือเปนลายลักษณอักษรถึงการไฟฟาแสดงความประสงคท่ีจะยุติการซ้ือขาย  
ไฟฟา โดยการเลิกสัญญา 

 2.2 หากคูสัญญาฝายหนึ่งฝายใดไมปฏิบัติตามสัญญาขอหนึ่งขอใด ใหอีกฝายหนึ่งทําหนังสือแจงใหฝาย
นั้นดําเนินการแกไข หากไมแกไขใหอีกฝายหนึ่งมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได  

3.  การเชื่อมโยงระบบไฟฟา 

3.1 ผูผลิตไฟฟายินยอมใหการไฟฟา เขาไปในสถานท่ีของผูผลิตไฟฟา เพื่อทําการติดต้ัง ปฏิบัติงาน 
บํารุงรักษา เปล่ียน และ/หรือโยกยายอุปกรณเช่ือมโยงระบบไฟฟาได เม่ือไดแจงใหเจาของ หรือผูครอบครอง
สถานท่ีทราบแลว 

3.2 การไฟฟาสงวนสิทธ์ิในการเพิ่มเติมอุปกรณ ท้ังในระบบจําหนายของการไฟฟาและในโรงไฟฟาของ
ผูผลิตไฟฟา  ในภายหลังเพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐานทางดานเทคนิคและรูปแบบการจายไฟของการไฟฟา  

 3.3 แตละฝายตองแจงใหอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาหากมีการเปล่ียนแปลงใดๆ ในระบบไฟฟาของตน  
อันจะมีผลกระทบตออุปกรณปองกันในระบบไฟฟาของท้ัง 2 ฝาย และหามดําเนินการใดๆ กับอุปกรณเช่ือมโยง 
โดยไมแจงใหการไฟฟาทราบเปนหนังสือลวงหนา 

4.  การควบคุมและการปฏิบัติการโรงไฟฟา 

 4.1 ผูผลิตไฟฟา ตองปฏิบัติตามคําส่ังการ (Switching Order) ของศูนยควบคุมการจายไฟ ของการ     
ไฟฟาโดยเครงครัด เพื่อประโยชนในการปฏิบัติการและบํารุงรักษา ยกเวนในกรณีท่ีอาจจะทําใหเกิดความ  
เสียหายตอชีวิต หรือทรัพยสินของฝายหนึ่งฝายใด 

 4.2 ใหผูผลิตไฟฟาจัดสงปริมาณเช้ือเพลิงท่ีใชตอป และคาความรอนเฉล่ีย (Average Lower Heating 
Value) ของเช้ือเพลิงหลักและเช้ือเพลิงเสริมท่ีใชในการผลิตไฟฟา 

 4.3 ผูผลิตไฟฟาท่ีใชเช้ือเพลิงในเชิงพาณิชย เชน น้ํามัน กาซธรรมชาติ และถานหินเปนเช้ือเพลิงเสริม  
เกินกวารอยละ 25 ของพลังงานความรอนท้ังหมดท่ีใชในการผลิตไฟฟาในรอบปนั้นๆ จะตองมีการผลิตไฟฟา
อยางมีประสิทธิภาพ โดยมีสัดสวนการประหยัดเช้ือเพลิงท่ีใชในการผลิตไฟฟา (Primary Energy Saving : PES) 
ไมตํ่ากวารอยละ 10 ในแตละป โดยมีวิธีการคํานวณตามส่ิงแนบที่ 2 ของระเบียบการรับซ้ือไฟฟาจากผูผลิตราย 
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เล็กมากสําหรับการผลิตไฟฟาดวยระบบ  Cogeneration และหากไมสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดเร่ือง
ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตไฟฟา จะตองเสียคาปรับตามวิธีการคํานวณในขอ 4.4 

 4.4 กรณีท่ีผูผลิตไฟฟามีคาสัดสวนการประหยัดเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟา (PES) ตํ่ากวารอยละ 10     
การไฟฟาฝายจําหนายจะเรียกคืนเงินรายไดคาพลังงานไฟฟาท่ีการไฟฟาฝายจําหนายไดชําระใหแกผูผลิตไฟฟา  
ในรอบปนั้นๆ ตามผลตางของคาสัดสวนการประหยัดเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟา (PES) ท่ีกําหนดในระเบียบ คือ 

รอยละ 10 กับคาสัดสวนการประหยัดเช้ือเพลิงที่ใชในการผลิตไฟฟาท่ีคํานวณไดจริง ตามสูตรการคํานวณท่ี
กําหนดในระเบียบการรับซ้ือไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก  สําหรับการผลิตไฟฟาดวยระบบ 
Cogeneration 

5. การชําระเงิน 

 5.1 การชําระเงินคาซ้ือขายไฟฟา ใหเปนไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในระเบียบการรับซ้ือไฟฟาจากผูผลิต
ไฟฟาขนาดเล็กมาก สําหรับการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน 

 5.2 ในกรณีท่ีผูผลิตไฟฟาผิดนัดไมชําระหนี้ภายในระยะเวลาที่กําหนดในระเบียบการรับซ้ือไฟฟาฯ ให
การไฟฟาดําเนินการตามประกาศหรือขอบังคับของการไฟฟา 

 5.3 ในกรณีท่ีการไฟฟาผิดนัดไมชําระหนี้ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในระเบียบการรับซ้ือไฟฟาฯ การ
ไฟฟายินยอมใหผูผลิตไฟฟาคิดดอกเบ้ียจากจํานวนเงินท่ีคางชําระในอัตราเทากับอัตราดอกเบี้ยเงินกู ท่ี
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) เรียกเก็บจากลูกคาช้ันดี ในขณะน้ัน นับแตวันท่ีผิดนัดจนกวาจะชําระหนี้เสร็จส้ิน 
ท้ังนี้อัตราดอกเบ้ียท่ีจะชําระใหแกกันจะตองไมเกินรอยละสิบหา (15%) ตอป 

6. เหตุสุดวิสัย 

 6.1 “เหตุสุดวิสัย” หมายถึง เหตุใดๆ อันจะเกิดข้ึนก็ดีจะใหผลภัยพิบัติก็ดีเปนเหตุท่ีไมอาจปองกันได      
แมท้ังบุคคลผูตองประสบ หรือใกลจะตองประสบเหตุนั้น จะไดจัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได
จากบุคคลนั้นในฐานะและภาวะเชนนั้น และใหรวมถึงเหตุหนึ่งเหตุใด หรือหลายเหตุดังตอไปนี้ 

6.1.1 การกระทําของรัฐบาลเชนมีการเปล่ียนแปลงนโยบายดานพลังงานของรัฐบาล 

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 อันเนื่องจากอุบัติเหตุท่ีเกิดกับระบบจําหนายไฟฟาหรือ 
อุปกรณอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของในการเช่ือมโยงระบบไฟฟา 
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 6.2 ในกรณีท่ีคูสัญญาฝายหนึ่งฝายใดไมสามารถปฏิบัติตามสัญญานี้ อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยตามขอ 
6.1 จะถือวาคูสัญญาฝายนั้นผิดสัญญาไมได และคูสัญญาอีกฝายหนึ่งจะไมเรียกรองคาเสียหายใดๆ ท้ังส้ิน 

6.3 คูสัญญาฝายท่ีอางเหตุสุดวิสัยจะตอง 

6.3.1 แจงใหอีกฝายหนึ่งทราบในทันทีท่ีสามารถทําไดถึงเหตุสุดวิสัย พรอมดวยขอมูล
รายละเอียดของเหตุสุดวิสัย และระยะเวลาท่ีจําเปนจะตองใชในการแกไข 

6.3.2 ออกคาใชจาย และดําเนินการแกไขอยางจริงจัง เพื่อใหเหตุสุดวิสัยส้ินสุดลงโดยเร็ว           
ท้ังนี้ การดําเนินการดังกลาวตองอยูในวิสัยท่ีคูสัญญาฝายนั้นกระทําได 

7.  กรณีพิพาทและอนุญาโตตุลาการ 

 7.1 ในกรณีท่ีมีขอโตแยงเกิดข้ึนระหวางคูสัญญาเก่ียวกับขอกําหนดแหงสัญญานี้ หรือเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามสัญญานี้ และคูสัญญาไมสามารถตกลงกันได ใหเสนอขอโตแยงหรือขอพิพาทนั้นตออนุญาโตตุลาการ           
หากอนุญาโตตุลาการไมสามารถวินิจฉัยหาขอยุติไดใหศาลไทยเปนผูวินิจฉัยช้ีขาด 

 7.2 เวนแตคูสัญญาท้ังสองฝายจะเห็นพองกันใหอนุญาโตตุลาการคนเดียวเปนผูวินิจฉัย การวินิจฉัย       
ขอพิพาทใหกระทําโดยอนุญาโตตุลาการ 2 คน โดยคูสัญญาฝายหนึ่งจะตองทําหนังสือแสดงเจตนาจะใหมี
อนุญาโตตุลาการระงับขอพิพาท และระบุช่ืออนุญาโตตุลาการคนท่ีแตงต้ังสงไปยังคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง จากนั้น
ภายในระยะเวลา 30 วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงดังกลาว คูสัญญาฝายท่ีไดรับแจงจะตองแตงตั้ง  
อนุญาโตตุลาการคนท่ีสอง ถาอนุญาโตตุลาการทั้งสองคนดังกลาวไมสามารถประนีประนอมระงับขอพิพาทนั้น
ได ใหอนุญาโตตุลาการท้ังสองคนรวมกันแตงต้ังอนุญาโตตุลาการผูช้ีขาดภายในกําหนดเวลา 30 วัน นับจากวันท่ี
ไมสามารถตกลงกัน ผูช้ีขาดดังกลาวจะพิจารณาระงับขอพิพาทตอไป กระบวนการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการให
ถือตามขอบังคับอนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการกระทรวงยุติธรรมโดยอนุโลม หรือกระบวนการ
พิจารณาและตัดสินของอนุญาโตตุลาการใหทําโดยใชกฎ International Chamber of Commerce และ/หรือสมาคม
หอการคาระหวางประเทศอยางหนึ่งอยางใด โดยคูสัญญาจะตกลงกัน โดยใชภาษาไทยเปนภาษาในการดําเนิน
กระบวนการพิจารณา 

 7.3   อนุญาโตตุลาการที่ไดรับการแตงต้ังจะตองมีคุณสมบัติเปนผูท่ีมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการพัฒนาการ
จัดหาเงินกู การกอสราง การเดินเครื่องโรงไฟฟา หรือการบํารุงรักษาโรงไฟฟา และจะตองไมเปนลูกจางตัวแทน  
ท่ีปรึกษาของคูสัญญาฝายหนึ่งฝายใด 

 7.4 ในกรณีท่ีคูสัญญาฝายหนึ่งฝายใดไมแตงต้ังอนุญาโตตุลาการฝายตน หรือในกรณีท่ีอนุญาโตตุลาการท้ัง
สองคนไมสามารถตกลงกันแตงต้ังอนุญาโตตุลาการผูช้ีขาดได คูสัญญาแตละฝายตางมีสิทธิรองขอตอศาลแพง 
เพื่อแตงต้ังอนุญาโตตุลาการหรืออนุญาโตตุลาการผูช้ีขาดได แลวแตกรณี 
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 7.5 คําช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการ หรือของอนุญาโตตุลาการผูช้ีขาดแลวแตกรณีใหถือเปนเด็ดขาดและ  
ถึงท่ีสุดผูกพันคู สัญญา  หากขอโตแยงไมสามารถวินิจฉัยหาขอยุติไดโดยคณะอนุญาโตตุลาการ  หรือ
อนุญาโตตุลาการผูช้ีขาด หรือคูสัญญาท่ีไดรับแจงตามขอ 7.2 ไมแตงต้ังอนุญาโตตุลาการฝายตน โดยมีความ
ประสงคใชสิทธ์ิทางศาลเปนผูพิจารณาระงับขอพิพาท โดยใหศาลจังหวัดพิจารณาวินิจฉัย 

 7.6 คูสัญญาแตละฝายเปนผูรับภาระคาธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการฝายตน และออกคาใชจายอ่ืนๆ ใน 
การดําเนินกระบวนพิจารณาฝายละคร่ึง ในกรณีท่ีมีการแตงต้ังอนุญาโตตุลาการคนเดียว หรือมีการแตงต้ัง
อนุญาโตตุลาการผูช้ีขาดใหอนุญาโตตุลาการ หรืออนุญาโตตุลาการผูช้ีขาดเปนผูกําหนดภาระคาธรรมเนียม
อนุญาโตตุลาการคนเดียว หรือภาระคาธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการผูช้ีขาดคนเดียว แลวแตกรณี 

สัญญานี้ไดทําขึ้นเปนสองฉบับมีขอความถูกตองตรงกันทุกประการ คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความในสัญญานี้ดี
แลว จึงลงลายมือช่ือพรอมประทับตรา (ถามี) ไวเปนสําคัญตอหนาพยาน และคูสัญญาตางยึดถือ    สัญญาฝายละหน่ึงฉบับเก็บไว
เปนหลักฐาน 

 

ผูผลิตไฟฟา 
 
 
 

ลงช่ือ       ผูผลิตไฟฟา 
(............…………….) 

ตําแหนง 
 

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

ตําแหนง 
 
 

การไฟฟาสวนภูมิภาค 
 
 
 

ลงช่ือ       การไฟฟา 
(............…………….) 

ตําแหนง 
 

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

ตําแหนง 
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สัญญาซ้ือขายไฟฟา เลขท่ี......................... 
การรับซ้ือไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก 

(สําหรับการผลิตไฟฟาจากระบบ Cogeneration) 
ระหวาง 

..................................................กบั การไฟฟาสวนภูมิภาค  
…………………………………………. 

 สัญญาซ้ือขายไฟฟานี้ทําท่ีการไฟฟาฝายจาํหนาย เม่ือวันท่ี………………….……………………………
ระหวาง………………………………………………..…………………………………………………………....
โดย…………………………..…….……………………………………………………………………………….
.ท่ีอยูเลขท่ี………………………………………………………………………………………………………..…......
ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูผลิตไฟฟา” ฝายหนึ่ง กับการไฟฟาสวนภูมิภาค                                                   
โดย………………………………………………………………………………………………………….……
…ตําแหนง……………………………………………….….สํานักงาน...................................................................         
เลขท่ี…………………………………………………………………………………………...ซ่ึงตอไปในสัญญา
นี้เรียกวา  “ การไฟฟา  ”  อีกฝายหนึ่ง ท้ังสองฝายตกลงซ้ือขายไฟฟา โดยมีเง่ือนไขดงัตอไปนี ้

1. การซ้ือขายพลังงานไฟฟา 

 1.1 ผูผลิตไฟฟาและการไฟฟาตองปฏิบัติตามเง่ือนไขการซ้ือขายไฟฟาและการเช่ือมโยงระบบไฟฟา 
ตามท่ีกําหนดไวในระเบียบการรับซ้ือไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก 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 การไฟฟาตกลงซ้ือและผูผลิตไฟฟาตกลงขายพลังไฟฟาในปริมาณพลังไฟฟาสูงสุด..........เมกะวัตต   
ท่ีระดับแรงดัน……...…โวลท โดยมีจุดรับซ้ือไฟฟาอยูท่ีจุดติดต้ังท่ี………….……………………………………
และมีรายละเอียดของระบบการผลิตไฟฟาตามท่ีระบุในแบบคําขอจําหนายไฟฟาและการเชื่อมโยงระบบไฟฟา 
โดย ผูผลิตไฟฟา สัญญาวาจะขายไฟฟาใหการไฟฟา ภายในวันท่ี ………….…………………………………… 

1.4 การไฟฟาตกลงจะขายไฟฟาสํารองใหผูผลิตไฟฟาตามท่ีผูผลิตไฟฟารองขอ ตามประกาศอัตราคา
ไฟฟาสํารองและใหเปนไปตามสัญญาซ้ือขายไฟฟาสํารองระหวางการไฟฟา กับ ผูผลิตไฟฟา 
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2. การใชและการส้ินสุดของสัญญา 

 สัญญาฉบับนี้มีผลใชบังคับต้ังแตวันท่ีท้ังสองฝายลงนามในสัญญา โดยมีระยะเวลา 5 ป และตอเนื่องคร้ังละ 
5 ป โดยอัตโนมัติ และใหมีผลใชบังคับจนกวาจะมีการยุติสัญญาในกรณีดังตอไปนี้ 

 2.1 ผูผลิตไฟฟายื่นหนังสือเปนลายลักษณอักษรถึงการไฟฟาแสดงความประสงคท่ีจะยุติการซ้ือขาย  
ไฟฟา โดยการเลิกสัญญา 

 2.2 หากคูสัญญาฝายหนึ่งฝายใดไมปฏิบัติตามสัญญาขอหนึ่งขอใด ใหอีกฝายหนึ่งทําหนังสือแจงใหฝาย
นั้นดําเนินการแกไข หากไมแกไขใหอีกฝายหนึ่งมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได  

3.  การเชื่อมโยงระบบไฟฟา 

3.1 ผูผลิตไฟฟายินยอมใหการไฟฟา เขาไปในสถานท่ีของผูผลิตไฟฟา เพื่อทําการติดต้ัง ปฏิบัติงาน 
บํารุงรักษา เปล่ียน และ/หรือโยกยายอุปกรณเช่ือมโยงระบบไฟฟาได เม่ือไดแจงใหเจาของ หรือผูครอบครอง
สถานท่ีทราบแลว 

3.2 การไฟฟาสงวนสิทธ์ิในการเพิ่มเติมอุปกรณ ท้ังในระบบจําหนายของการไฟฟาและในโรงไฟฟาของ
ผูผลิตไฟฟา  ในภายหลังเพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐานทางดานเทคนิคและรูปแบบการจายไฟของการไฟฟา  

 3.3 แตละฝายตองแจงใหอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาหากมีการเปล่ียนแปลงใดๆ ในระบบไฟฟาของตน  
อันจะมีผลกระทบตออุปกรณปองกันในระบบไฟฟาของท้ัง 2 ฝาย และหามดําเนินการใดๆ กับอุปกรณเช่ือมโยง 
โดยไมแจงใหการไฟฟาทราบเปนหนังสือลวงหนา 

4.  การควบคุมและการปฏิบัติการโรงไฟฟา 

 4.1 ผูผลิตไฟฟา ตองปฏิบัติตามคําส่ังการ (Switching Order) ของศูนยควบคุมการจายไฟ ของการ     
ไฟฟาโดยเครงครัด เพื่อประโยชนในการปฏิบัติการและบํารุงรักษา ยกเวนในกรณีท่ีอาจจะทําใหเกิดความ  
เสียหายตอชีวิต หรือทรัพยสินของฝายหนึ่งฝายใด 

 4.2 ใหผูผลิตไฟฟาจัดสงปริมาณเช้ือเพลิงท่ีใชตอป และคาความรอนเฉล่ีย (Average Lower Heating 
Value) ของเช้ือเพลิงหลักและเช้ือเพลิงเสริมท่ีใชในการผลิตไฟฟา 

 4.3 ผูผลิตไฟฟาท่ีใชเช้ือเพลิงในเชิงพาณิชย เชน น้ํามัน กาซธรรมชาติ และถานหินเปนเช้ือเพลิงเสริม  
เกินกวารอยละ 25 ของพลังงานความรอนท้ังหมดท่ีใชในการผลิตไฟฟาในรอบปนั้นๆ จะตองมีการผลิตไฟฟา
อยางมีประสิทธิภาพ โดยมีสัดสวนการประหยัดเช้ือเพลิงท่ีใชในการผลิตไฟฟา (Primary Energy Saving : PES) 
ไมตํ่ากวารอยละ 10 ในแตละป โดยมีวิธีการคํานวณตามส่ิงแนบที่ 2 ของระเบียบการรับซ้ือไฟฟาจากผูผลิตราย 
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เล็กมากสําหรับการผลิตไฟฟาดวยระบบ  Cogeneration และหากไมสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดเร่ือง
ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตไฟฟา จะตองเสียคาปรับตามวิธีการคํานวณในขอ 4.4 

 4.4 กรณีท่ีผูผลิตไฟฟามีคาสัดสวนการประหยัดเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟา (PES) ตํ่ากวารอยละ 10     
การไฟฟาฝายจําหนายจะเรียกคืนเงินรายไดคาพลังงานไฟฟาท่ีการไฟฟาฝายจําหนายไดชําระใหแกผูผลิตไฟฟา  
ในรอบปนั้นๆ ตามผลตางของคาสัดสวนการประหยัดเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟา (PES) ท่ีกําหนดในระเบียบ คือ 

รอยละ 10 กับคาสัดสวนการประหยัดเช้ือเพลิงที่ใชในการผลิตไฟฟาท่ีคํานวณไดจริง ตามสูตรการคํานวณท่ี
กําหนดในระเบียบการรับซ้ือไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก  สําหรับการผลิตไฟฟาดวยระบบ 
Cogeneration 

5. การชําระเงิน 

 5.1 การชําระเงินคาซ้ือขายไฟฟา ใหเปนไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในระเบียบการรับซ้ือไฟฟาจากผูผลิต
ไฟฟาขนาดเล็กมาก สําหรับการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน 

 5.2 ในกรณีท่ีผูผลิตไฟฟาผิดนัดไมชําระหนี้ภายในระยะเวลาที่กําหนดในระเบียบการรับซ้ือไฟฟาฯ ให
การไฟฟาดําเนินการตามประกาศหรือขอบังคับของการไฟฟา 

 5.3 ในกรณีท่ีการไฟฟาผิดนัดไมชําระหนี้ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในระเบียบการรับซ้ือไฟฟาฯ การ
ไฟฟายินยอมใหผูผลิตไฟฟาคิดดอกเบ้ียจากจํานวนเงินท่ีคางชําระในอัตราเทากับอัตราดอกเบี้ยเงินกู ท่ี
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) เรียกเก็บจากลูกคาช้ันดี ในขณะน้ัน นับแตวันท่ีผิดนัดจนกวาจะชําระหนี้เสร็จส้ิน 
ท้ังนี้อัตราดอกเบ้ียท่ีจะชําระใหแกกันจะตองไมเกินรอยละสิบหา (15%) ตอป 

6. เหตุสุดวิสัย 

 6.1 “เหตุสุดวิสัย” หมายถึง เหตุใดๆ อันจะเกิดข้ึนก็ดีจะใหผลภัยพิบัติก็ดีเปนเหตุท่ีไมอาจปองกันได      
แมท้ังบุคคลผูตองประสบ หรือใกลจะตองประสบเหตุนั้น จะไดจัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได
จากบุคคลนั้นในฐานะและภาวะเชนนั้น และใหรวมถึงเหตุหนึ่งเหตุใด หรือหลายเหตุดังตอไปนี้ 

6.1.1 การกระทําของรัฐบาลเชนมีการเปล่ียนแปลงนโยบายดานพลังงานของรัฐบาล 

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 อันเนื่องจากอุบัติเหตุท่ีเกิดกับระบบจําหนายไฟฟาหรือ 
อุปกรณอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของในการเช่ือมโยงระบบไฟฟา 
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 6.2 ในกรณีท่ีคูสัญญาฝายหนึ่งฝายใดไมสามารถปฏิบัติตามสัญญานี้ อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยตามขอ 
6.1 จะถือวาคูสัญญาฝายนั้นผิดสัญญาไมได และคูสัญญาอีกฝายหนึ่งจะไมเรียกรองคาเสียหายใดๆ ท้ังส้ิน 
 6.3 คูสัญญาฝายท่ีอางเหตุสุดวิสัยจะตอง 

6.3.1 แจงใหอีกฝายหนึ่งทราบในทันทีท่ีสามารถทําไดถึงเหตุสุดวิสัย พรอมดวยขอมูล
รายละเอียดของเหตุสุดวิสัย และระยะเวลาท่ีจําเปนจะตองใชในการแกไข 

6.3.2 ออกคาใชจาย และดําเนินการแกไขอยางจริงจัง เพื่อใหเหตุสุดวิสัยส้ินสุดลงโดยเร็ว           
ท้ังนี้ การดําเนินการดังกลาวตองอยูในวิสัยท่ีคูสัญญาฝายนั้นกระทําได 

7.  กรณีพิพาทและอนุญาโตตุลาการ 

 7.1 ในกรณีท่ีมีขอโตแยงเกิดข้ึนระหวางคูสัญญาเก่ียวกับขอกําหนดแหงสัญญานี้ หรือเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามสัญญานี้ และคูสัญญาไมสามารถตกลงกันได ใหเสนอขอโตแยงหรือขอพิพาทนั้นตออนุญาโตตุลาการ           
หากอนุญาโตตุลาการไมสามารถวินิจฉัยหาขอยุติไดใหศาลไทยเปนผูวินิจฉัยช้ีขาด 

 7.2 เวนแตคูสัญญาท้ังสองฝายจะเห็นพองกันใหอนุญาโตตุลาการคนเดียวเปนผูวินิจฉัย การวินิจฉัย       
ขอพิพาทใหกระทําโดยอนุญาโตตุลาการ 2 คน โดยคูสัญญาฝายหนึ่งจะตองทําหนังสือแสดงเจตนาจะใหมี
อนุญาโตตุลาการระงับขอพิพาท และระบุช่ืออนุญาโตตุลาการคนท่ีแตงต้ังสงไปยังคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง จากนั้น
ภายในระยะเวลา 30 วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงดังกลาว คูสัญญาฝายท่ีไดรับแจงจะตองแตงต้ัง  
อนุญาโตตุลาการคนท่ีสอง ถาอนุญาโตตุลาการทั้งสองคนดังกลาวไมสามารถประนีประนอมระงับขอพิพาทนั้น
ได ใหอนุญาโตตุลาการท้ังสองคนรวมกันแตงต้ังอนุญาโตตุลาการผูช้ีขาดภายในกําหนดเวลา 30 วัน นับจากวันท่ี
ไมสามารถตกลงกัน ผูช้ีขาดดังกลาวจะพิจารณาระงับขอพิพาทตอไป กระบวนการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการให
ถือตามขอบังคับอนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการกระทรวงยุติธรรมโดยอนุโลม หรือกระบวนการ
พิจารณาและตัดสินของอนุญาโตตุลาการใหทําโดยใชกฎ International Chamber of Commerce และ/หรือสมาคม
หอการคาระหวางประเทศอยางหนึ่งอยางใด โดยคูสัญญาจะตกลงกัน โดยใชภาษาไทยเปนภาษาในการดําเนิน
กระบวนการพิจารณา 

 7.3   อนุญาโตตุลาการท่ีไดรับการแตงต้ังจะตองมีคุณสมบัติเปนผูท่ีมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการพัฒนาการ
จัดหาเงินกู การกอสราง การเดินเครื่องโรงไฟฟา หรือการบํารุงรักษาโรงไฟฟา และจะตองไมเปนลูกจางตัวแทน  
ท่ีปรึกษาของคูสัญญาฝายหนึ่งฝายใด 

 7.4 ในกรณีที่คูสัญญาฝายหนึ่งฝายใดไมแตงต้ังอนุญาโตตุลาการฝายตน หรือในกรณีท่ีอนุญาโตตุลาการท้ัง
สองคนไมสามารถตกลงกันแตงต้ังอนุญาโตตุลาการผูช้ีขาดได คูสัญญาแตละฝายตางมีสิทธิรองขอตอศาลแพง 
เพื่อแตงต้ังอนุญาโตตุลาการหรืออนุญาโตตุลาการผูช้ีขาดได แลวแตกรณี 
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 7.5 คําช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการ หรือของอนุญาโตตุลาการผูช้ีขาดแลวแตกรณีใหถือเปนเด็ดขาดและ  
ถึงท่ีสุดผูกพันคู สัญญา  หากขอโตแยงไมสามารถวินิจฉัยหาขอยุติไดโดยคณะอนุญาโตตุลาการ  หรือ
อนุญาโตตุลาการผูช้ีขาด หรือคูสัญญาท่ีไดรับแจงตามขอ 7.2 ไมแตงต้ังอนุญาโตตุลาการฝายตน โดยมีความ
ประสงคใชสิทธ์ิทางศาลเปนผูพิจารณาระงับขอพิพาท โดยใหศาลจังหวัดพิจารณาวินิจฉัย 

 7.6 คูสัญญาแตละฝายเปนผูรับภาระคาธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการฝายตน และออกคาใชจายอ่ืนๆ ใน 
การดําเนินกระบวนพิจารณาฝายละคร่ึง ในกรณีท่ีมีการแตงต้ังอนุญาโตตุลาการคนเดียว หรือมีการแตงต้ัง
อนุญาโตตุลาการผูช้ีขาดใหอนุญาโตตุลาการ หรืออนุญาโตตุลาการผูช้ีขาดเปนผูกําหนดภาระคาธรรมเนียม
อนุญาโตตุลาการคนเดียว หรือภาระคาธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการผูช้ีขาดคนเดียว แลวแตกรณี 

สัญญานี้ไดทําขึ้นเปนสองฉบับมีขอความถูกตองตรงกันทุกประการ คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความในสัญญานี้ดี
แลว จึงลงลายมือช่ือพรอมประทับตรา (ถามี) ไวเปนสําคัญตอหนาพยาน และคูสัญญาตางยึดถือ    สัญญาฝายละหน่ึงฉบับเก็บไว
เปนหลักฐาน 
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รายชื่อสํานักงานการไฟฟาเขต การไฟฟาสวนภูมิภาค 
 

การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม 
208 ถนนเชียงใหม-ลําพูน ตําบลวัดเกต  
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  
โทรศัพท 0-5324-1018  โทรสาร 0-53302474 
พ้ืนที่รับผิดชอบ : เชียงใหม, เชียงราย, แมฮองสอน, ลําพูน, 
ลําปาง, พะเยา 

การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 2 (ภาคเหนือ) จ.พิษณุโลก 
350/9 หมู 7 ถนนมิตรภาพ ตําบลสมอแข อําเภอเมอืง จังหวัด
พิษณุโลก 65000โทรศัพท 0-5532-0097-99, 0-5532-0184-88   
โทรสาร 0-5532-0120 
พ้ืนที่รับผิดชอบ : พิษณุโลก, อุตรดิตถ, แพร, กําแพงเพชร, สุโขทัย, 
ตาก, พิจิตร, นาน 

การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 3 (ภาคเหนือ) จ.ลพบุรี 
13 ถนนพหลโยธิน ตําบลทะเลชุบศร 
อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000  
โทรศัพท 0-3641-1097, โทรสาร 0-3641-3731 
พ้ืนที่รับผิดชอบ : ลพบุรี, นครสวรรค, เพชรบูรณ, สิงหบุรี, 
ชัยนาท, อุทัยธานี 

การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 1 (ภาคกลาง)  
จ.พระนครศรีอยุธยา 
46 หมู 6 ถนนสายเอเซีย ตําบลหันตรา อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 
โทรศัพท 0-3524-1142, 0-3524-2393  โทรสาร 0-3532-3829 
พ้ืนที่รับผิดชอบ : อยุธยา, ปทุมธานี, สระบุรี, อางทอง, ปราจีนบุรี, 
นครนายก, สระแกว 

การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 2 (ภาคกลาง) จ.ชลบุรี 
47/1 หมู 3 ตําบลเสม็ด อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 
โทรศัพท 0-3845-5086, 0-3845-5147, 0-3845-5167   โทรสาร 0-
3846-7686 
พ้ืนที่รับผิดชอบ : ชลบุรี, ระยอง, จันทบุรี, ตราด, ฉะเชิงเทรา 

การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 3 (ภาคกลาง) จ.นครปฐม 
9/1 หมู 1 ตําบลไทยาวาส  
อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73210 
โทรศัพท 0-3433-9140-5  โทรสาร 0-3433-9150 
พ้ืนที่รับผิดชอบ : นครปฐม, สุพรรณบุรี, กาญจนบุรี, สมุทรสาคร 

การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)  
จ.อุดรธานี 
123 หมู 5 บานหนองหัวหมู ตําบลนาดี  
อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 
โทรศัพท 0-4222-2666, 0-4222-1188, 0-4222-1199   โทรสาร 0-
4224-6306 
พ้ืนที่รับผิดชอบ : อุดรธานี, หนองคาย, หนองบัวลําภู, สกลนคร, 
นครพนม, ขอนแกน, เลย 

การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)  
จ.อุบลราชธานี 
195 หมู 7 ถนนเล่ียงเมือง ตําบลแจระแม 
 อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 
โทรศัพท 0-4524-2434-6, 0-4528-5572-4    
โทรสาร 0-4525-5419 
พ้ืนที่รับผิดชอบ : อุบลราชธานี, ยโสธร, อํานาจเจริญ, รอยเอ็ด, ศรี
สะเกษ, กาฬสินธุ, มหาสารคาม 

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 
พ้ืนที่รับผิดชอบ : นครราชสีมา, ชัยภูมิ, สุรินทร, บุรีรัมย,  

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 
พ้ืนที่รับผิดชอบ : 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 
พ้ืนที่รับผิดชอบ : 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 
พ้ืนที่รับผิดชอบ : ยะลา, ปตตานี, สงขลา, นราธิวาส, พัทลุง, สตูล 

 

*  สํานักงานโครงการรับซ้ือไฟฟาจากแหลงผลิตไฟฟาขนาดเล็ก สํานกังานใหญการไฟฟาสวนภูมิภาค เลขท่ี 200    
    ถ.งามวงศวาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร 02-5905385 โทรสาร 02-5905299 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 คูมือการขอจําหนายไฟฟากับการไฟฟาสวนภูมิภาค 

การไฟฟาสวนภูมิภาค   38 

ขอมูลการติดตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
 

1. สํานักงานโครงการรับซ้ือไฟฟาจากแหลงผลิตไฟฟาขนาดเล็ก  การไฟฟาสวนภูมิภาค 
200 ถนนงามวงศวาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท: 0-2590-5385 
โทรสาร: 0-2590-5299 
Hhttp://www.pea.co.th 

2. กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 
44/100 ถนนนนทบุรี ตําบลบางกระสอ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

 โทรศัพท: 0-2547-5050  สายดวน: 1570 
 โทรสาร:  0-2547-4459 
 Hhttp://www.dbd.go.th H  

3. กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
77/6 ถนนพระรามท่ี 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 

 โทรศัพท: 0-2202-4000, 0-2202-4014 
 โทรสาร:  0-2354-3390 
 Hhttp://www.diw.go.thH  

4. สํานักกํากับและอนุรักษพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 
สวนพลังงานควบคุม อาคาร 6 ช้ัน 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 
 Hhttp://www.dede.go.th 

5. สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
121/1-2 ถนนเพชรบุรี แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 

 โทรศัพท: 0-2612-1555   
 โทรสาร:  0-2612-1384 
 Hhttp://www.eppo.go.th 

6. คณะกรรมการกํากับกจิการพลังงาน 
121/1-2 ถนนเพชรบุรี แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 

 โทรศัพท: 0-2612-1555   
 โทรสาร:  0-2612-1384 
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7. สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามท่ี 6 พญาไท  
กรุงเทพมหานคร 10400  โทร : 0-2265-6500   โทรสาร : 0-2265-6511 
Hhttp://www.onep.go.th 

8. การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
53 หมู 2 ถนนจรัญสนิทวงศ  

 บางกรวย นนทบุรี 11130 
 โทร : 0-2436-0000  โทรสาร : 0-2265-6511 

Hhttp://www.egat.co.th 
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ตัวอยางการคาํนวณคาไฟฟา 
 

กรณีเปนผูใชไฟประเภทกจิการขนาดใหญ - อัตรา TOU แรงดันตํ่า (VSPP ขายไฟฟานอยกวาที่ซือ้จากการไฟฟาฝายจําหนาย)

ประเภทเชื้อเพลิง : ชีวมวล

Peak Off Peak

จํานวนหนวยที ่VSPP ซ้ือจากการไฟฟาฝายจําหนาย 664,950          656,425           หนวย

ความตองการพลังไฟฟา 3,000             3,500              kW

ความตองการพลังไฟฟารแีอคทฟี 2,000              kVAr

kVAr คิดเงินคาเพาเวอรแฟคเตอร (สวนที ่> 61.97% ของความตองการพลังไฟฟาในชวง Peak) 141                 kVAr

จํานวนหนวยที ่VSPP ขายเขาระบบของการไฟฟาฝายจําหนาย 554,125          281,325           หนวย

1. การคํานวณคาไฟฟาของการไฟฟาฝายจําหนาย (VSPP ซือ้จากการไฟฟาฝายจําหนาย) 1,321,375 หนวย

ราคา ปริมาณ เงินรวม

Peak 2.8408 664,950 1,888,989.96

Off Peak 1.2246 656,425 803,858.06

คาพลังงานไฟฟา (บาท/เดือน) 2,692,848.02

คาความตองการพลังไฟฟา (บาท/kW) 210.00 3000 630,000

คาเพาเวอรแฟคเตอร (บาท/kVAr) 14.02 141 1,976.82

คา Ft (บาท/หนวย) 0.7842 1,321,375 1,036,222.28

คาบรกิาร (บาท/เดือน) 228.17

รวม (บาท/เดือน) 4,361,275.28

VAT 7% 305,289.27

รวมคาไฟฟาที่การไฟฟาฝายจําหนายเรียกเกบ็ (บาท/เดือน)                         (1) 4,666,564.55

2. การคํานวณคาไฟฟาของ VSPP (VSPP ขายใหการไฟฟาฝายจําหนาย) 835,450 หนวย

ราคา ปริมาณ เงินรวม

หักคาดําเนินการ 2 % จากหนวยที ่VSPP ขายมากกวาซ้ือ Peak -                 หนวย

Off Peak -                 หนวย

หนวยไฟฟาคิดเงินสุทธิ หลังหักคาดําเนินการ 2% Peak -                 หนวย

Off Peak -                 หนวย

จํานวนหนวยทีน่อยกวาหรอืเทากับทีซ้ื่อจากการไฟฟาฝายจําหนาย (Peak) : ราคาขายปลีก 2.8408 554,125 1,574,158.30

จํานวนหนวยทีม่ากกวาทีซ้ื่อจากการไฟฟาฝายจําหนาย (Peak) : ราคาขายสง 2.9278 0 0.00

จํานวนหนวยทีน่อยกวาหรอืเทากับทีซ้ื่อจากการไฟฟาฝายจําหนาย (Off Peak) : ราคาขายปลีก 1.2246 281,325 344,510.60

จํานวนหนวยทีม่ากกวาทีซ้ื่อจากการไฟฟาฝายจําหนาย (Off Peak) : ราคาขายสง 1.1154 0 0.00

คาพลังงานไฟฟา (บาท/เดือน) 1,918,668.90

คา Ft (บาท/หนวย) ขายปลีก 0.7842 835,450 655,159.89

ขายสงเฉลี่ย 0.7787 0 0.00

รวมคาพลังงานไฟฟาและคา Ft 2,573,828.79

คาสวนเพ่ิมทีไ่ดรบั (Adder) (บาท) (หนวยไฟฟาคิดเงินสุทธิ บวกกลับหนวย 2%) ชีวมวล 0.30              -                 0.00

คาไฟฟารวม Adder (บาท/เดือน) 2,573,828.79

VAT 7% 180,168.01

รวมคาไฟฟาที่ VSPP เรียกเกบ็ (บาท/เดือน)                                                        (2) 2,753,996.80

3. การคํานวณคาไฟฟาสุทธิ

VSPP จายคาไฟฟาใหการไฟฟาฝายจําหนาย (บาท/เดือน)                              (1) - (2) 1,912,567.75

หมายเหตุ : Ft ขายปลีก และ Ft ขายสงเฉลี่ย ขอมลู ณ เดือนธันวาคม 2549

ตวัอยางการคํานวณคาไฟฟาสําหรับ VSPP พลังงานหมุนเวียน (ปริมาณพลังไฟฟาขายเขาระบบไมเกิน 6 เมกะวัตต)
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กรณีเปนผูใชไฟประเภทกิจการขนาดใหญ - อัตรา TOU แรงดันต่ํา (VSPP ขายไฟฟามากกวาท่ีซ้ือจากการไฟฟาฝายจําหนาย)

ประเภทเชื้อเพลิง : ชีวมวล

Peak Off Peak

จํานวนหนวยท่ี VSPP ซือ้จากการไฟฟาฝายจําหนาย 554,125.00      281,325        หนวย

ความตองการพลังไฟฟา 3,000             3,500           kW

ความตองการพลังไฟฟารแีอคทีฟ 200             kVAr

kVAr คิดเงินคาเพาเวอรแฟคเตอร (สวนท่ี > 61.97% ของความตองการพลังไฟฟาในชวง Peak) 141             kVAr

จํานวนหนวยท่ี VSPP ขายเขาระบบของการไฟฟาฝายจําหนาย 664,950.00      656,425        หนวย

1. การคํานวณคาไฟฟาของการไฟฟาฝายจําหนาย (VSPP ซ้ือจากการไฟฟาฝายจําหนาย) 835,450 หนวย

ราคา ปริมาณ เงินรวม

Peak 2.8408 554,125        1,574,158.30

Off Peak 1.2246 281,325        344,510.60

คาพลังงานไฟฟา (บาท/เดือน) 1,918,668.90

คาความตองการพลังไฟฟา (บาท/kW) 210.00 3,000           630,000

คาเพาเวอรแฟคเตอร (บาท/kVAr) 14.02 141             1,976.82

คา Ft (บาท/หนวย) 0.7842 835,450        655,159.89

คาบรกิาร (บาท/เดือน) 228.17

รวม (บาท/เดือน) 3,206,033.78

VAT 7% 224,422.36

รวมคาไฟฟาท่ีการไฟฟาฝายจําหนายเรียกเก็บ (บาท/เดือน)                         (1) 3,430,456.14

2. การคํานวณคาไฟฟาของ VSPP (VSPP ขายใหการไฟฟาฝายจําหนาย) 1,321,375 หนวย

ราคา ปริมาณ เงินรวม

หักคาดําเนนิการ 2 % จากหนวยท่ี VSPP ขายมากกวาซือ้ Peak 2,217           หนวย

Off Peak 7,502           หนวย

หนวยไฟฟาคิดเงินสุทธิ หลังหักคาดําเนนิการ 2% Peak 108,609        หนวย

Off Peak 367,598        หนวย

จํานวนหนวยท่ีนอยกวาหรอืเทากับท่ีซือ้จากการไฟฟาฝายจําหนาย (Peak) : ราคาขายปลีก 2.8408 554,125        1,574,158.30

จํานวนหนวยท่ีมากกวาท่ีซือ้จากการไฟฟาฝายจําหนาย (Peak) : ราคาขายสง 2.9278 108,609        317,983.97

จํานวนหนวยท่ีนอยกวาหรอืเทากับท่ีซือ้จากการไฟฟาฝายจําหนาย (Off Peak) : ราคาขายปลีก 1.2246 281,325        344,510.60

จํานวนหนวยท่ีมากกวาท่ีซือ้จากการไฟฟาฝายจําหนาย (Off Peak) : ราคาขายสง 1.1154 367,598        410,018.81

คาพลังงานไฟฟา (บาท/เดือน) 2,646,671.67

คา Ft (บาท/หนวย) ขายปลีก 0.7842 835,450        655,159.89

ขายสงเฉล่ีย 0.7787 476,207        370,822.00

รวมคาพลังงานไฟฟาและคา Ft 3,672,653.56

คาสวนเพิ่มท่ีไดรบั (Adder) (บาท) (หนวยไฟฟาคิดเงินสทุธิ บวกกลับหนวย 2%) ชีวมวล 0.30              485,925        145,777.50

คาไฟฟารวม Adder (บาท/เดือน) 3,818,431.06

VAT 7% 267,290.17

รวมคาไฟฟาท่ี VSPP เรียกเก็บ (บาท/เดือน)                                                        (2) 4,085,721.24

3. การคํานวณคาไฟฟาสุทธิ

VSPP ไดรับเงินคาไฟฟาจากการไฟฟาฝายจําหนาย (บาท/เดือน)                 (2) - (1) 655,265.10

หมายเหตุ : Ft ขายปลีก และ Ft ขายสงเฉล่ีย ขอมูล ณ เดือนธันวาคม 2549

ตวัอยางการคํานวณคาไฟฟาสําหรับ VSPP พลังงานหมุนเวียน (ปริมาณพลังไฟฟาขายเขาระบบไมเกิน 6 เมกะวัตต)
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กรณีเปนผูใชไฟประเภทกจิการขนาดใหญ - อัตรา TOU แรงดันตํ่า (VSPP ขายไฟฟานอยกวาที่ซือ้จากการไฟฟาฝายจําหนาย)

ประเภทเชื้อเพลิง : ชีวมวล

Peak Off Peak

จํานวนหนวยที ่VSPP ซ้ือจากการไฟฟาฝายจําหนาย 1,773,200       1,594,175         หนวย

ความตองการพลังไฟฟา 8,000             8,500              kW

ความตองการพลังไฟฟารแีอคทฟี 5,000              kVAr

kVAr คิดเงินคาเพาเวอรแฟคเตอร (สวนที ่> 61.97% ของความตองการพลังไฟฟาในชวง Peak) 42                  kVAr

จํานวนหนวยที ่VSPP ขายเขาระบบของการไฟฟาฝายจําหนาย 1,662,375       1,219,075         หนวย

1. การคํานวณคาไฟฟาของการไฟฟาฝายจําหนาย (VSPP ซือ้จากการไฟฟาฝายจําหนาย) 3,367,375 หนวย

ราคา ปริมาณ เงินรวม

Peak 2.8408 1,773,200 5,037,306.56

Off Peak 1.2246 1,594,175 1,952,226.71

คาพลังงานไฟฟา (บาท/เดือน) 6,989,533.27

คาความตองการพลังไฟฟา (บาท/kW) 210.00 8,000              1,680,000

คาเพาเวอรแฟคเตอร (บาท/kVAr) 14.02 42 594.45

คา Ft (บาท/หนวย) 0.7842 3,367,375 2,640,695.48

คาบรกิาร (บาท/เดือน) 228.17

รวม (บาท/เดือน) 11,311,051.36

VAT 7% 791,773.60

รวมคาไฟฟาที่การไฟฟาฝายจําหนายเรียกเกบ็ (บาท/เดือน)                         (1) 12,102,824.95

2. การคํานวณคาไฟฟาของ VSPP (VSPP ขายใหการไฟฟาฝายจําหนาย) 2,881,450 หนวย

ราคา ปริมาณ เงินรวม

หักคาดําเนินการ 2 % จากหนวยที ่VSPP ขายมากกวาซ้ือ Peak -                 หนวย

Off Peak -                 หนวย

หนวยไฟฟาคิดเงินสุทธิ หลังหักคาดําเนินการ 2% Peak -                 หนวย

Off Peak -                 หนวย

จํานวนหนวยทีข่ายใหกับการไฟฟาฝายจําหนาย (Peak) : ราคาขายสง 2.9278 1,662,375         4,867,101.53

จํานวนหนวยทีข่ายใหกับการไฟฟาฝายจําหนาย (Off Peak) : ราคาขายสง 1.1154 1,219,075         1,359,756.26

คาพลังงานไฟฟา (บาท/เดือน) 6,226,857.78

คา Ft (บาท/หนวย) ขายสงเฉลี่ย 0.7787 2,881,450         2,243,785.12

รวมคาพลังงานไฟฟาและคา Ft 8,470,642.90

คาสวนเพ่ิมทีไ่ดรบั (Adder) (บาท) (หนวยไฟฟาคิดเงินสุทธิ บวกกลับหนวย 2%) ชีวมวล 0.30              -                 0.00

คาไฟฟารวม Adder (บาท/เดือน) 8,470,642.90

VAT 7% 592,945.00

รวมคาไฟฟาที่ VSPP เรียกเกบ็ (บาท/เดือน)                                                        (2) 9,063,587.90

3. การคํานวณคาไฟฟาสุทธิ

VSPP จายคาไฟฟาใหการไฟฟาฝายจําหนาย (บาท/เดือน)                              (1) - (2) 3,039,237.06

หมายเหตุ : Ft ขายปลีก และ Ft ขายสงเฉลี่ย ขอมลู ณ เดือนธันวาคม 2549

ตวัอยางการคํานวณคาไฟฟาสําหรับ VSPP พลังงานหมุนเวียน (ปริมาณพลังไฟฟาขายเขาระบบมากกวา 6 เมกะวัตต)
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กรณีเปนผูใชไฟประเภทกิจการขนาดใหญ - อัตรา TOU แรงดันตํ่า (VSPP ขายไฟฟามากกวาที่ซือ้จากการไฟฟาฝายจาํหนาย)

ประเภทเชื้อเพลิง : ชีวมวล

Peak Off Peak

จํานวนหนวยท่ี VSPP ซ้ือจากการไฟฟาฝายจาํหนาย 1,329,900       937,750         หนวย

ความตองการพลังไฟฟา 6,000             5,000            kW

ความตองการพลังไฟฟารีแอคทีฟ 5,000            kVAr

kVAr คิดเงินคาเพาเวอรแฟคเตอร (สวนท่ี > 61.97% ของความตองการพลังไฟฟาในชวง Peak) 1,282            kVAr

จํานวนหนวยท่ี VSPP ขายเขาระบบของการไฟฟาฝายจาํหนาย 1,773,200       1,406,625       หนวย

1. การคํานวณคาไฟฟาของการไฟฟาฝายจาํหนาย (VSPP ซือ้จากการไฟฟาฝายจาํหนาย) 2,267,650 หนวย

ราคา ปรมิาณ เงินรวม

Peak 2.8408 1,329,900       3,777,979.92

Off Peak 1.2246 937,750         1,148,368.65

คาพลังงานไฟฟา (บาท/เดือน) 4,926,348.57

คาความตองการพลังไฟฟา (บาท/kW) 210.00 6,000            1,260,000

คาเพาเวอรแฟคเตอร (บาท/kVAr) 14.02 1,282            17,970.84

คา Ft (บาท/หนวย) 0.7842 2,267,650       1,778,291.13

คาบริการ (บาท/เดือน) 228.17

รวม (บาท/เดือน) 7,982,838.71

VAT 7% 558,798.71

รวมคาไฟฟาที่การไฟฟาฝายจาํหนายเรยีกเก็บ (บาท/เดือน)                         (1) 8,541,637.42

2. การคํานวณคาไฟฟาของ VSPP (VSPP ขายใหการไฟฟาฝายจาํหนาย) 3,179,825 หนวย

ราคา ปรมิาณ เงินรวม

หักคาดําเนินการ 2 % จากหนวยท่ี VSPP ขายมากกวาซ้ือ Peak 8,866            หนวย

Off Peak 9,378            หนวย

หนวยไฟฟาคิดเงินสุทธิ หลังหักคาดําเนินการ 2% Peak 434,434         หนวย

Off Peak 459,498         หนวย

จํานวนหนวยท่ีขายใหกับการไฟฟาฝายจาํหนาย (Peak) : ราคาขายสง 2.9278 1,764,334       5,165,617.09

จํานวนหนวยท่ีขายใหกับการไฟฟาฝายจาํหนาย (Off Peak) : ราคาขายสง 1.1154 1,397,248       1,558,489.86

คาพลังงานไฟฟา (บาท/เดือน) 6,724,106.95

คา Ft (บาท/หนวย) ขายสงเฉลี่ย 0.7787 3,161,581.5    2,461,923.51

รวมคาพลังงานไฟฟาและคา Ft 9,186,030.46

คาสวนเพ่ิมท่ีไดรับ (Adder) (บาท) (หนวยไฟฟาคิดเงินสุทธิ บวกกลับหนวย 2%) ชีวมวล 0.30              912,175         273,652.50

คาไฟฟารวม Adder (บาท/เดือน) 9,459,682.96

VAT 7% 662,177.81

รวมคาไฟฟาที่ VSPP เรยีกเก็บ (บาท/เดือน)                                                        (2) 10,121,860.77

3. การคํานวณคาไฟฟาสุทธิ

VSPP ไดรบัเงินคาไฟฟาจากการไฟฟาฝายจาํหนาย (บาท/เดือน)                 (2) - (1) 1,580,223.35

หมายเหตุ : Ft ขายปลีก และ Ft ขายสงเฉลี่ย ขอมลู ณ เดือนธันวาคม 2549

ตวัอยางการคํานวณคาไฟฟาสําหรับ VSPP พลงังานหมุนเวียน (ปริมาณพลงัไฟฟาขายเขาระบบมากกวา 6 เมกะวัตต)
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