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เอกสารแนบท้ายประกาศ 9.1 



 

 
ส่วนที ่ 3 กำรรับรองของผู้ย่ืนค ำเสนอขอขำยไฟฟ้ำ  

 ตามค าเสนอขอขายไฟฟ้าเลขที่ ............................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  

 ข้าพเจ้ายืนยันว่าได้ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลในการยื่นค าเสนอขอขายไฟฟ้าโดยละเอียดแล้ว และ     

     ยอมรับเงื่อนไขท่ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก าหนดทุกประการ 

 ทั้งนี้ หากตรวจสอบในภายหลังพบว่าโครงการของผู้ยื่นค าเสนอขอขายไฟฟ้าไม่เป็นไปตามค าเสนอขอขาย
ไฟฟ้า ระเบียบฯ และประกาศฯ ให้ถือว่าค าเสนอขอขายไฟฟ้า และสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่เกิดจากค าเสนอขอขาย
ไฟฟ้านี้ของผู้ที่ผ่านการพิจารณาเป็นอันยกเลิก และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะริบหลักประกันการยื่นค าเสนอขอขาย
ไฟฟ้า (ถ้ามี) โดยผู้ยื่นค าเสนอขอขายไฟฟ้าจะฟ้องร้องหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมิได้ 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นความจริงทุกประการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 





หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๕ กกพ.  จะออกประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้าเพ่ือก าหนดประเภทเชื้อเพลิง   
อัตรารับซื้อไฟฟ้า  หลักเกณฑ์  เงื่อนไข  และกรอบระยะเวลาการด าเนินโครงการ  ให้เป็นไปตามนโยบาย
ที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานก าหนดเป็นคราว ๆ  ไป   

ข้อ ๖ ให้การไฟฟ้ามีอ านาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ออกประกาศก าหนดรายละเอียด  ขั้นตอน  สถานที่  ระยะเวลา  แบบค าเสนอขอขายไฟฟ้า 

และเอกสารหลักฐาน  รวมทั้งเงื่อนไขอื่น ๆ  ท่ีเกี่ยวข้องกับการรับซื้อไฟฟ้า 
(๒) รับและพิจารณาค าเสนอขอขายไฟฟ้าตามระเบียบและประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้า  

รวมทั้งพิจารณาตรวจสอบจุดเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าโดยกระบวนการและขั้นตอนการพิจารณาต้องโปร่งใส  
ตรวจสอบได้  เป็นธรรม  ไม่เลือกปฏิบัติ  และไม่เป็นภาระต่อผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าจนเกินควร 

(๓) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาและมีหนังสือแจ้งให้ผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าที่ไม่ผ่านการ
พิจารณาทราบเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมทั้งแจ้งเหตุผล 

(๔) รับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้า  และจัดท าต้นแบบสัญญาซื้อขายไฟฟ้าหรือสัญญาแก้ไข
เพิ่มเติม 

(๕) เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการตามความเหมาะสมหรือความจ าเป็นที่เกี่ยวข้องกับ
การรับซื้อไฟฟ้าตามระเบียบหรือประกาศของการไฟฟ้า 

(๖) ตรวจสอบการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า  ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง 
(๗) ปฏิบัติตามกฎหมายรวมถึงระเบียบและประกาศอื่นที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน 
ข้อ ๗ ผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าต้องมีคุณสมบัติตามประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้าและปฏิบัติ

ตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
ข้อ ๘ ผู้ผลิตไฟฟ้ามีหน้าที่น าส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า  ตามระเบียบ  กกพ.  ว่าด้วย

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าและประกาศที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งต้องปฏิบัติตามระเบียบ  หรือประกาศ  กกพ.   
ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการป้องกัน  แก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ข้อ ๙ ให้การไฟฟ้าพิจารณารับซื้อไฟฟ้าจากผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้า  โดยค านึงถึงศักยภาพ 
ระบบไฟฟ้าที่รองรับได้และข้อก าหนดระบบโครงข่ายไฟฟ้า 

ข้อ ๑๐ ให้การไฟฟ้ารับซื้อพลังงานไฟฟ้า  แบบสัญญา  Non-Firm  โดยประเภทเชื้อเพลิง  
อัตรารับซื้อไฟฟ้า  และอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้าให้เป็นไปตามประกาศเชิญชวนรับซื้อไฟฟ้า 

้หนา   ๒๐

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๖๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มีนาคม   ๒๕๖๕



หมวด  ๒ 
สัญญาซื้อขายไฟฟ้า 

 
 

ข้อ ๑๑ ผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าต้องลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าหรือสัญญาแก้ไขเพ่ิมเติม  ประเภท  
สัญญา  Non-Firm  กับการไฟฟ้าภายในระยะเวลาที่ก าหนดในประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้า 

หากไม่ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าหรือสัญญาแก้ไขเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง    
ให้ถือว่าค าเสนอขอขายไฟฟ้าเป็นอันยกเลิก  เว้นแต่เกิดเหตุสุดวิสัย  หรือเหตุจากความผิดของการไฟฟ้า
ท าให้ไม่สามารถลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าหรือสัญญาแก้ไขเพ่ิมเติมได้ 

ข้อ ๑๒ ผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าต้องยื่นขอและผลิตไฟฟ้าตามประเภทเชื้อเพลิงที่ก าหนดในประกาศ
เชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้า 

หมวด  ๓ 
การเชือ่มโยงระบบไฟฟ้า  การตรวจสอบอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง 

 
 

ข้อ ๑๓ ผู้ผลิตไฟฟ้าจะต้องติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันความเสียหายของระบบไฟฟ้า   ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานความปลอดภัย  มาตรฐานการเชื่อมโยงเข้ากับระบบ  และผลิตไฟฟ้าให้มีคุณภาพ 
ตามข้อก าหนดระบบโครงข่ายไฟฟ้า 

หากผู้ผลิตไฟฟ้าไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง  การไฟฟ้ามีสิทธิไม่ให้ผู้ผลิตไฟฟ้าเชื่อมต่อระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าได้ 

หากมีความเสียหายเกิดขึ้นอันเนื่องจากความบกพร่องทางด้านอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าหรือ 
สาเหตุอื่น ๆ  จากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง  ฝ่ายนั้นจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายดังกล่าว 

ข้อ ๑๔ ผู้ผลิตไฟฟ้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ในการเชื่อมโยงระบบ
ไฟฟ้าหรือปรับปรุงระบบไฟฟ้า  การตรวจสอบระบบอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องให้กับการไฟฟ้า  
(ถ้ามี) 

หมวด  ๔ 
การระงับข้อพิพาท 

 
 

ข้อ ๑๕ ข้อพิพาทที่เกิดจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้   และสัญญาซื้อขายไฟฟ้าหรือสัญญา
แก้ไขเพ่ิมเติมตามระเบียบนี้  ให้ระงับข้อพิพาทตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้ผลิตไฟฟ้าหรือการไฟฟ้าที่มีข้อพิพาทตามระเบียบนี้   ให้ด าเนินการตามระเบียบ  กกพ.  
ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  เงื่อนไขการยื่นข้อพิพาทและการพิจารณาวินิจฉัยข้อพิพาทระหว่างผู้รับ
ใบอนุญาต 

้หนา   ๒๑

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๖๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มีนาคม   ๒๕๖๕



(๒) ผู้ผลิตไฟฟ้าที่ประสบปัญหาจากการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าหรือสัญญา 
แก้ไขเพ่ิมเติม  ให้ยื่นเป็นหนังสือต่อการไฟฟ้าที่เป็นคู่สัญญาเพ่ือพิจารณา  หากไม่สามารถเจรจา 
หาข้อยุติได้ให้เสนอเรื่องต่อศาลไทยเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  18  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖5 

เสมอใจ  ศุขสุเมฆ 
ประธานกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 

้หนา   ๒๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๖๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มีนาคม   ๒๕๖๕









 
ตารางแสดงเขตพ้ืนท่ีรบัผิดชอบและท่ีตั้งสํานักงานเขตของ กฟภ. 

 
กองวิศวกรรมและวางแผน 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ 
208 ถนนเชียงใหม่-ลําพูน ตําบลวัดเกต อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ 50000 
โทรศัพท์ 053 244 683 
พ้ืนท่ีรับผิดชอบ : เชียงใหม่, เชียงราย, แม่ฮ่องสอน, 
ลําพูน,ลําปาง, พะเยา 

กองวิศวกรรมและวางแผน 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคเหนือ) จ.พิษณุโลก 
350/9 หมู่ 7 ถนนมิตรภาพ ตําบลสมอแข อําเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 
โทรศัพท์  055 320 097-099 ต่อ 10126 
พ้ืนท่ีรับผิดชอบ : พิษณุโลก, อุตรดิตถ์, แพร่,
กําแพงเพชร, สุโขทัย, ตาก, พิจิตร, น่าน 

กองวิศวกรรมและวางแผน 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคเหนือ) จ.ลพบุรี 
13 ถนนพหลโยธิน ตําบลทะเลชุบศร อําเภอเมือง 
จังหวัดลพบุรี 15000 
โทรศัพท์ 036 412 683 
พ้ืนท่ีรับผิดชอบ : ลพบุรี, นครสวรรค์, เพชรบูรณ์, 
สิงห์บุรี, ชัยนาท, อุทัยธานี 

กองวิศวกรรมและวางแผน 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
จ.อุดรธานี 
123 หมู่ 5 บ้านหนองหัวหมู ตําบลนาดี อําเภอเมือง  
จังหวัดอุดรธานี 41000 
โทรศัพท์ 042 931 161, 163, 169 ต่อ 10126-28 
พ้ืนท่ีรับผิดชอบ : อุดรธานี, หนองคาย, เลย, 
หนองบัวลําภู, สกลนคร, นครพนม, ขอนแก่น 

กองวิศวกรรมและวางแผน 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
จ.อุบลราชธานี 
195 หมู่ 7 ถนนเลี่ยงเมือง ตําบลแจระแม อําเภอ
เมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 
โทรศัพท์ 045 242 434-36 ต่อ 10126 
พ้ืนท่ีรับผิดชอบ : อุบลราชธานี, ยโสธร, อํานาจเจริญ
, ร้อยเอ็ด , ศรีสะเกษ, กาฬสินธุ์ , มหาสารคาม, 
มุกดาหาร 

กองวิศวกรรมและวางแผน 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
จ.นครราชสีมา 
3 หมู่ 2 ถนนมิตรภาพ ตําบลบ้านใหม่ อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา 30000 
โทรศัพท์ 044 214 334-5 ต่อ 10126 
พ้ืนท่ีรับผิดชอบ : นครราชสีมา, ชัยภูมิ, สุรินทร์, บุรีรัมย์ 

กองวิศวกรรมและวางแผน 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคกลาง)  
จ.พระนครศรีอยุธยา 
46 หมู่ 6 ถนนสายเอเซีย ตําบลหันตรา อําเภอ 
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 
โทรศัพท์ 035 323 648 
พ้ืนท่ีรับผิดชอบ : อยุธยา, ปทุมธานี, สระบุรี, อ่างทอง, 
ปราจีนบุรี, นครนายก, สระแก้ว 

กองวิศวกรรมและวางแผน 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคกลาง) จ.ชลบุรี 
47/1 หมู่ 3 ตําบลเสม็ด อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 
20000 
โทรศัพท์ 038 783 191 
พ้ืนท่ีรับผิดชอบ : ชลบุรี, ระยอง, จันทบุรี, ตราด, 
ฉะเชิงเทรา 
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กองวิศวกรรมและวางแผน 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคกลาง) จ.นครปฐม 
9/1 หมู่ 1 ตําบลไทยาวาส อําเภอนครชัยศรี  
จังหวัดนครปฐม 73120 
โทรศัพท์ 034 338 938 
พ้ืนท่ีรับผิดชอบ : นครปฐม, สุพรรณบุรี, กาญจนบุรี, 
สมุทรสาคร, อําเภอบ้านโป่ง ราชบุรี 

กองวิศวกรรมและวางแผน 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคใต้) จ.เพชรบุรี 
86 หมู่ 5 ถนนเพชรบุรี-หาดเจ้าสําราญ ตําบลโพไร่หวาน 
อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000 
โทรศัพท์ 032 598 535-43 ต่อ 10126 
พ้ืนท่ีรับผิดชอบ : เพชรบุร,ี ราชบุรี ยกเว้นอําเภอบ้าน
โป่ง,สมุทรสงคราม, ประจวบคีรีขันธ์, ชุมพร, ระนอง 

กองวิศวกรรมและวางแผน 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคใต้)  
จ.นครศรีธรรมราช 
167 ถนนสายเอเชีย ตําบลนาสาร อําเภอพระพรหม 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 
โทรศัพท์ 075 378 430-5 ต่อ 10126 
พ้ืนท่ีรับผิดชอบ : นครศรีธรรมราช, สุราษฎร์ธานี, 
ภูเก็ต, ตรัง, กระบ่ี, พังงา 

กองวิศวกรรมและวางแผน 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคใต้) จ.ยะลา 
59/27 หมู่ 1 ถนนยะลา-ปัตตานี ตําบลเขาตูม อําเภอ 
ยะรัง จังหวัดปัตตานี 94160 
โทรศัพท์ 073 262 700 ต่อ 10126,  
073 262 528-33 ต่อ 10126 
พ้ืนท่ีรับผิดชอบ : ยะลา, ปัตตานี, สงขลา, นราธิวาส, 
พัทลุง, สตูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


