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สัญญาซื้อขายไฟฟา
เครื่องวัดหนวยไฟฟา เลขที่............................
บัญชีแสดงสัญญาเลขที่............................
ทําที่..................................................
วันที่............เดือน............. พ.ศ...........
สัญญานี้ทําขึ้นระหวางการไฟฟานครหลวง (โดย............................................................ผูรับมอบอํานาจ)
สํานักงานตั้งอยูเลขที่...........................ซอย...........................................ถนน...............................................แขวง/ตําบล
................................เขต/อําเภอ.............................................................จังหวัด............................................ซึ่งตอไปนี้
ในสัญญาจะเรียกวา “ผูขาย” ฝ8ายหนึ่ง กับ................................................................................................................
(โดย................................................................................ผูรับมอบอํานาจ) อายุ............ป: เลขประจําตัวประชาชน/
ทะเบี ย นนิ ติ บุ ค คล เลขที่ . .................................... อยู บานเลขที่ . ...............หมู ที่ . ............ตรอก/ซอย
.....................................ถนน..................................แขวง/ตําบล.............................เขต/อําเภอ........................................
จังหวัด...........................................ซึ่งตอไปนี้ในสัญญาจะเรียกวา “ผูซื้อ” อีกฝ8ายหนึ่งทั้งสองฝ8ายตกลงทําสัญญากันไว
มีขอความดังตอไปนี้
๑. ขอตกลงซื้อขายไฟฟา
๑.๑ ผูซื้อตกลงซื้อและผูขายตกลงขายไฟฟา โดยจะจายไฟฟาใหผูซื้อผานมิเตอร<หรือเครื่องวัดหนวยไฟฟา
หรือผานการบรรจบไฟฟา ขนาด................................... เป=นผูใชไฟฟาประเภท.............. ณ บานเลขที่ .........................
ซอย.................................. ถนน.............................................แขวง/ตําบล........................................เขต/อําเภอ
.................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย< ..................... โทรศัพท<..................................
โทรศัพท<เคลื่อนที่..................................โทรสาร..................................สัญญาฉบับนี้มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ทั้งสองฝ8าย
ไดลงนามในสัญญาเป=นตนไป
๑.๒ ผูซื้อตองใหขอมูลที่ถูกตอง ครบถวนตามความเป=นจริงแกผูขายเพื่อจัดทําสัญญานี้ และผูขายจะขอใหผู
ซื้อใหขอมูลสวนบุคคลเกินจําเป=นมิได เวนแตผูขายไดแจงวัตถุประสงค<ของการขอขอมูลดังกลาวใหแกผูซื้อทราบ และ
ผูซื้อไดใหความยินยอมโดยชัดแจง
๑.๓ ผูขายมีหนาที่เก็บขอมูลของผูซื้อเป=นความลับและไมนําไปใชเพื่อประโยชน<อื่น เวนแตเป=นการใชเพื่อ
ประโยชน<ตามกฎหมาย
(ลายมือชื่อ) .................................................... ผูขาย
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๑.๔ ผู ขายมี ห นาที่ ใ หบริ ก ารไฟฟ าไมต่ํ า กวามาตรฐานทางวิ ศ วกรรมในการประกอบกิ จ การไฟฟ าและ
มาตรฐานคุณภาพการใหบริการในการประกอบกิจการไฟฟา
กรณีเกิดเหตุขัดของกับการใหบริการไฟฟาจนเป=นเหตุใหผูซื้อไมสามารถใชไฟฟาไดตามปกติผูขายมี
หนาที่ตองดําเนินการแกไขใหใชบริการไดภายในกําหนดระยะเวลาตามมาตรฐานคุณภาพการใหบริการในการประกอบ
กิจการไฟฟา
กรณีเกิดเหตุขัดของอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัย ผูขายจะรีบแจงใหผูซื้อทราบโดยไมชักชาถึงเหตุขัดของ
ผลกระทบและระยะเวลาในการแกไขปXญหาจากเหตุดังกลาว
“เหตุสุดวิสัย” หมายความวา เหตุใด ๆ อันจะเกิดขึ้นก็ดี จะใหผลพิบัติก็ดี เป=นเหตุที่ไมอาจปองกันได
แมทั้งบุคคลผูตองประสบ หรือใกลจะตองประสบเหตุนั้น จะไดจัดการระมัดระวังตามสมควร อันพึงคาดหมายได จาก
บุคคลในฐานะและภาวะเชนนั้น
๒. ชนิดและขอบเขตการซื้อขาย
๒.๑ ผูขาย เป=นผูกําหนดคุณลักษณะ ความถี่ ระบบแรงดันไฟฟา และขนาดการใชไฟฟา เพื่อความมั่นคงใน
ระบบจําหนายไฟฟาหรือระบบจายไฟฟา
๒.๒ ผูขายเป=นผูกําหนดขนาด คุณลักษณะจํานวน และตําแหนงที่จะติดตั้งมิเตอร<หรือเครื่องวัดหนวยไฟฟา
ตามมาตรฐานของผูขาย เพื่อความสะดวกในการจดหนวยไฟฟา การตรวจสอบ การเปลี่ยนแปลงแกไข การซอมและ
การบํารุงรักษา
๒.๓ หากผูซื้อใชไฟฟาเกินขนาดตามที่ผูขายกําหนดไวในขอ ๒.๑ หรือขอ ๒.๒ ผูซื้อมีหนาที่ตองขอเพิ่มขนาด
มิเตอร<หรือเครื่องวัดหนวยไฟฟาใหเพียงพอกับขนาดการใชไฟฟา ในกรณีที่ผูขายแจงใหผูซื้อขอเพิ่มขนาดมิเตอร<หรือ
เครื่องวัดหนวยไฟฟา แตผูซื้อไมมาติดตอขอเพิ่มพรอมชําระคาบริการภายในวันเวลาที่กําหนด ผูขายมีอํานาจในการ
ดําเนินการเพื่อใหเกิดความปลอดภัยของผูซื้อ และผูซื้อตองรับผิดชอบคาใชจายตางๆรวมทั้งคาเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
๒.๔ กรณีที่ผูซื้อมีความประสงค<ที่จะใชเครื่องกําเนิดไฟฟาของตนเองหรือติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาสํารอง ตอ
ขนานเขากับระบบจําหนายไฟฟาหรือระบบจายไฟฟาของผูขาย ผูซื้อตองแจงความประสงค<ใหผูขายทราบ และจะตอง
ไดรับ อนุ ญาตเป=น หนั งสื อ และหรื อทํ าสั ญญาจากผูขายกอนทุกครั้ ง ทั้งนี้ เพื่ อป องกั นมิ ใหเกิ ดอั นตรายและความ
เสียหายแกระบบจําหนายไฟฟาหรือระบบจายไฟฟาของผูขาย และรบกวนการใชไฟฟาของผูซื้อรายอื่น หากผูซื้อไม
แจงและหรือไดรับอนุญาตเป=นหนังสือจากผูขายกอนดําเนินการเมื่อเกิดความเสียหายตอผูขาย หรือผูซื้อรายอื่นๆ หรือ
บุคคลอื่น ผูซื้อตองยินยอมรับผิดชอบและชําระคาเสียหายเนื่องจากเหตุดังกลาว
๒.๕ กรณีที่ผูขายเห็นเป=นการจําเป=นหรือสมควรจะหยุด หรือลดการสงพลังงานไฟฟา เพื่อปฏิบัติงานตามแผน
เป=นการชั่วคราว ผูขายจะแจงวันเวลาดับไฟฟาใหแกผูซื้อทราบทางสื่อมวลชน หรือเครื่องขยายเสียง หรือป\ดประกาศ
ใหทราบลวงหนาอยางนอย ๓ (สาม) วันทําการกอนการดับไฟหรือเป=นไปตามระยะเวลาที่กําหนดไวในมาตรฐาน
คุณภาพการใหบริการที่ผูขายประกาศใชในขณะนั้นเวนแตในกรณีฉุกเฉิน
๒.๖ ผูซื้อจะปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง หลักเกณฑ< วิธีปฏิบัติ และประกาศของผูขายที่เกี่ยวกับการ
ใชไฟฟาทุกประการ และที่เปลี่ยนแปลงแกไขหรือตราขึ้นใหม และใหแสดง ณ ที่ทําการของผูขาย
๒.๗ ในกรณีที่ผูซื้อของดใชไฟฟาเป=นการชั่วคราวหรือบอกเลิกการใชไฟฟา ผูขายอาจไมดําเนินการใหตามที่ผู
ซื้อรองขอก็ได หากปรากฏวามีผูครอบครองสถานที่ใชไฟฟายืนยันเป=นหนังสือตามแบบที่ผูขายกําหนดวาตองการใช
ไฟฟาตอไป
๒.๘ ผูขายสงวนสิทธิงดจายไฟฟาใหผูซื้อ เมื่อปรากฏวาการใชไฟฟาของผูซื้อรบกวนการใชไฟฟาของรายอื่น
เชน ทําใหแรงดันตก แรงดันกระเพื่อม ไฟฟาดับ ไฟฟาดับชั่วขณะ (ไฟกะพริบ) หรือสรางความถี่รบกวนการใชไฟฟา
ฯลฯ ซึ่งหากมีความเสียหายเกิดขึ้นไมวากรณีใดๆ ผูซื้อตองรับผิดชอบในความเสียหายนั้น
(ลายมือชื่อ) .................................................... ผูขาย

(ลายมือชื่อ) ............................................................ ผูซื้อ

๓

๒.๙ ผูซื้อทราบดีวา โดยสภาพไฟฟาเป=นทรัพย<ที่อาจเกิดอันตรายไดและตองใชความระมัดระวัง ผูซื้อจะตอง
เดินสายไฟฟาและติดตั้งอุปกรณ<ไฟฟาในสวนที่เป=นอุปกรณ<ไฟฟาภายในของผูซื้อใหเป=นไปตามกฎ หรือระเบียบ และ
มาตรฐานที่ผูขายกําหนดหรือเห็นชอบ เพื่อความปลอดภัยในการใชไฟฟา
๓. อัตราค"าไฟฟา
๓.๑ อัตราคาไฟฟาและคาบริการที่ซื้อขายกันตามสัญญานี้ เป=นไปตามอัตราที่คณะกรรมการกํากับกิจการ
พลังงานพิจารณาใหความเห็นชอบและผูขายประกาศใชอยูในขณะนั้นๆ
๓.๒ การเปลี่ ย นแปลงอั ต ราคาไฟฟาและคาบริ การ ผู ขายจะดํ า เนิ น การไดเมื่ อไดรั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน โดยผูขายจะประกาศใหผูซื้อทราบลวงหนา
๓.๓ ผูขายมีหนาที่เก็บขอมูลประวัติคาไฟฟาของผูซื้อยอนหลังเป=นระยะเวลาไมนอยกวา ๒ (สอง) ป: และผูซื้อ
มีสิทธิขอตรวจสอบการคิดคาไฟฟาและขอขอมูลประวัติการใชไฟฟาของตนเองตามแบบที่ผูขายกําหนด โดยใหถือวา
ขอมูลดังกลาวเป=นขอมูลสวนบุคคลของผูซื้อ
๔. การคิดค"าไฟฟาประจําเดือน
๔.๑ ผูขายจะคิดคาไฟฟาโดยกําหนดเป=นรอบระยะเวลาไมต่ํากวารายเดือนตอรายมิเตอร<หรือเครื่องวัดหนวย
ไฟฟา โดยคํานวณคาไฟฟาจากปริมาณการใชไฟฟาที่อานไดจากมิเตอร<หรือเครื่องวัดหนวยไฟฟา เวนแตคูสัญญาตกลง
ไวเป=นอยางอื่น
๔.๒ กรณี มิเ ตอร< ห รือเครื่องวัด หนวยไฟฟา แสดงคาคลาดเคลื่ อนหรื อไมสามารถอานหนวยได ผู ซื้อตอง
ยินยอมชําระคาไฟฟาไปกอน ตามคาไฟฟาเฉลี่ยของ ๓ (สาม) เดือนหลังสุดที่ถือวาปกติติดตอกัน หรือคาไฟฟาที่
คํานวณบนพื้ นฐานวิศวกรรมไฟฟา โดยอาศั ยหลั กฐานขอมูล ซึ่งตรวจสอบไดในชวงเวลานั้น หากภายหลังผลการ
ตรวจสอบมิเตอร<หรือเครื่องวัดหนวยไฟฟา มีผลแตกตางจากที่เรียกเก็บไปแลว ผูขายจะเรียกเก็บเพิ่มหรือจายเงินคืน
แลวแตกรณี
๔.๓ กรณีผู ขายไมสามารถเขาอานคาการใชไฟฟาได เนื่ องจาก เหตุภั ย พิบั ติ หรื อเหตุสุ ด วิสั ยตาง ๆ เชน
อุทกภัย จลาจล เป=นตน เมื่อเขาสูภาวะปกติแลว ผูขายจะนําหนวยมาเฉลี่ยและคิดคาไฟฟาตามจํานวนเดือนที่ไม
สามารถเขาอานคาการใชไฟฟาได
๕. การเรียกเก็บเงินและการชําระเงิน
๕.๑ ผูขายจะจัดสงใบแจงคาไฟฟาไปยังผูซื้อตามรอบการใชไฟฟา โดยสงไปยังที่อยู ณ สถานที่ใชไฟฟา กรณี
การสงใบแจงคาไฟฟ าไปยั ง สถานที่ อื่ น ใหเป= น ไปตามหลั ก เกณฑ< วิ ธี ก ารที่ ผู ขายกํ า หนดโดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน โดยผูขายจะกําหนดเวลาชําระคาไฟฟาในใบแจงคาไฟฟาไมนอยกวา ๑๐ (สิบ)
วันนับแตวันลงใบแจงคาไฟฟา
๕.๒ หากผูซื้อไมชําระคาไฟฟาตามกําหนดเวลาในขอ ๕.๑ ผูขายจะแจงเตือนเป=นหนังสือ ณ สถานที่ ตามขอ
๕.๑ หรือวิธีการอื่นที่ไดตกลงกับผูซื้อ โดยผูชื้อตองชําระคาไฟฟาภายในกําหนดระยะเวลาที่ปรากฏตามการแจงเตือน
ซึ่งไมนอยกวา ๕ (หา) วัน นับแตวันครบกําหนดชําระ
๕.๓ กรณีผูซื้อไมชําระคาไฟฟาตามขอ ๕.๒ ผูขายมีสิทธิงดจายไฟฟาเวนแตผูซื้อรองขอผอนผันการงดจาย
ไฟฟาเป=นลายลักษณ<อักษรดวยเหตุผลและความจําเป=นและใหคํามั่นวาจะไปชําระคาไฟฟาภายในวันทําการถัดไป
กรณีผูซื้อไมชําระคาไฟฟาตามวรรคแรกและใหคํามั่นวาจะไปชําระคาไฟฟาภายในวันทําการถัดไปอีกครั้ง
ใหผูซื้อสามารถรองขอผอนผันไดอีกหนึ่งครั้ง โดยผูขายสามารถเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการได

(ลายมือชื่อ) .................................................... ผูขาย

(ลายมือชื่อ) ............................................................ ผูซื้อ

๔

กรณีที่ผูขายงดจายไฟฟาไปแลว แตผูซื้อไดชําระคาไฟฟาภายในวันที่งดจายไฟฟา ผูขายจะดําเนินการตอ
กลับโดยไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาดําเนินการตอกลับไฟฟา เวนแตชําระเมื่อเกินเวลารับชําระเงินตามปกติของ
ผูขาย
๕.๔ ผูขายจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมการตอกลับไฟฟาไดก็ตอเมื่อผูขายไดดําเนินการงดจายไฟฟาถึงขนาดที่ผู
ซื้อไมอาจใชบริการไฟฟาได
๕.๕ กรณีผูซื้อชําระคาไฟฟาที่คางชําระแลว ผูขายจะตอกลับไฟฟาคืนใหแกผูซื้อภายใน ๒๔ (ยี่สิบสี่) ชั่วโมง
หรือเป=นไปตามระยะเวลาที่กําหนดไวในมาตรฐานคุณภาพการใหบริการ นับแตเวลาที่ผูซื้อชําระคาไฟฟาที่คางชําระ
เวนแตกรณีที่งดจายไฟฟาเป=นระยะเวลาเกินกวา ๖ (หก) เดือน
๕.๖ ผูซื้อมีสิทธิติดตอผูขายในการเจรจาขอผอนผันการชําระคาไฟฟา ทั้งนี้เป=นไปตามหลักเกณฑ<ที่ผูขาย
กําหนด
๕.๗ ผูซื้อจะตองชําระเบี้ยปรับอีกสวนหนึ่ง ใหแกผูขายในอัตราที่ผูขายกําหนดทั้งนี้ไมเกินกวาอัตราดอกเบี้ย
ขั้นต่ําของเงินกูเบิกเกินบัญชี (MOR) ประกาศโดยธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) บวกดวย ๒ (สอง) ตามจํานวนที่
คางชําระที่ปรากฏในใบแจงคาไฟฟานับถัดจากวันครบกําหนดชําระเป=นตนไป จนกวาจะชําระคาไฟฟาครบถวนยกเวน
ยอดคางชําระที่ต่ํากวา ๑๐,๐๐๐ (หนึ่งหมื่น) บาท ผูขายจะไมเรียกเก็บเบี้ยปรับแตอยางใด
๖. มิเตอร,หรือเครื่องวัดหน"วยไฟฟา อุปกรณ,ระบบจําหน"ายไฟฟาหรือระบบจ"ายไฟฟา และอุปกรณ,ไฟฟาภายใน
๖.๑ ผูขายมีหนาที่ตรวจสอบมิเตอร<หรือเครื่องวัดหนวยไฟฟาที่ใชกับผูซื้อใหแสดงคาเที่ยงตรงตามหลักเกณฑ<
วิธีการตรวจสอบมิเตอร<หรือเครื่องวัดหนวยไฟฟาในทุกๆรอบระยะเวลาสามป:ที่ผูขายกําหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน
๖.๒ ผูซื้อจะรับผิดชอบและสอดสองดูแลมิเตอร<หรือเครื่องวัดหนวยไฟฟาและอุปกรณ<ประกอบทั้งกรณีที่
ติดตั้งในที่สาธารณะ หรือในความครอบครองของผูซื้อ มิใหชํารุดเสียหาย
ผูซื้อจะไมขายหรือตอโยงไฟฟาใหกับผูอื่น หากมีการฝ8าฝiน และเกิดอันตรายหรือความเสียหายใดๆผูซื้อ
ตองรับผิดชอบคาเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น รวมทั้งยินยอมใหงดจายไฟฟาได
๖.๓ ผูซื้อจะตองดูแลบํารุงรักษาอุปกรณ<ไฟฟาภายในและเครื่องใชไฟฟาใหอยูในสภาพที่ปลอดภัยรวมทั้งดูแล
มิเตอร<หรือเครื่องวัดหนวยไฟฟาที่จายไฟฟาใหแกผูซื้อใหมีสภาพการจายไฟฟาไดตามปกติและตองปฏิบัติตามหนังสือ
คูมือการใชไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัยที่ผูซื้อไดรับไปแลวในวันทําสัญญานี้
๖.๔ หากผูซื้อสงสัยวามิเตอร<หรือเครื่องวัดหนวยไฟฟาวัดคาคลาดเคลื่อน อาจแจงใหผูขายทดสอบได ถาผล
การทดสอบปรากฏวามิเตอร<หรือเครื่องวัดหนวยไฟฟาคลาดเคลื่อนเกินกวารอยละ ± ๒.๕ (สองจุดหา) ผูขายจะไมคิด
คาทดสอบ แตหากปรากฏวามิเตอร<หรือเครื่องวัดหนวยไฟฟาคลาดเคลื่อนไมเกินกวารอยละ ± ๒.๕ (สองจุดหา) ใหถือ
วามิ เตอร<ห รือเครื่องวัด หนวยไฟฟาวั ดคาไดเที่ย งตรงตามมาตรฐาน โดยผูซื้อยิน ยอมชํา ระคาทดสอบตามอัต ราที่
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานพิจารณาใหความเห็นชอบ และผูขายประกาศใชอยูในขณะนั้นๆ
ในกรณีที่ผูซื้อสงสัยวามิเตอร<หรือเครื่องวัดหนวยไฟฟาจะชํารุดและแจงใหผูขายดําเนินการตรวจสอบ
หากการชํารุดนั้นเกิดขึ้นเนื่องจากสภาพการใชงานปกติ ผูขายจะดําเนินการเปลี่ยนมิเตอร<หรือเครื่องวัดหนวยไฟฟาให
ใหมโดยไมคิดคาใชจาย แตหากการชํารุดเกิดจากการใชไฟฟาเกินขนาดการใชไฟฟาที่กําหนด หรือมีสาเหตุจากผูซื้อ
ผูขายจะดําเนินการเปลี่ยนใหใหม โดยผูซื้อเป=นผูชําระคาใชจาย คาเสียหาย หรือคาธรรมเนียม
๖.๕ อุปกรณ<ระบบจําหนายไฟฟาหรืออุปกรณ<ระบบจายไฟฟารวมทั้งมิเตอร<หรือเครื่องวัดหนวยไฟฟาเป=น
กรรมสิทธิ์ของผูขาย สวนอุปกรณ<ไฟฟาภายในที่ติดตั้งหลังมิเตอร<หรือเครื่องวัดหนวยไฟฟาเป=นกรรมสิทธิ์ของผูซื้อ ผูซื้อ
สัญญาวาจะไมกระทําหรือใชใหผูอื่นกระทําโดยมิชอบตออุปกรณ<ระบบจําหนายไฟฟาหรืออุปกรณ<ระบบจายไฟฟาหรือ
(ลายมือชื่อ) .................................................... ผูขาย

(ลายมือชื่อ) ............................................................ ผูซื้อ

๕

มิเตอร<หรือเครื่องวัดหนวยไฟฟา หากมีหลักฐานเชื่อไดวาผูซื้อมีเจตนากระทําหรือใชใหผูอื่นกระทํา ผูซื้อยอมใหผูขาย
งดจายไฟฟา และยอมชําระคาเสียหาย คาไฟฟาเพิ่มยอนหลัง ตลอดจนยินยอมชําระเบี้ยปรับตามอัตราที่ผูขายกําหนด
๖.๖ ผูซื้อตองจัดหาอุปกรณ<ตัดวงจรไฟฟาและเครื่องปองกันกระแสไฟฟาเกินติดตั้งไวระหวางมิเตอร<หรือ
เครื่ อ งวั ด หนวยไฟฟ าของผู ขายกั บ วงจรไฟฟ าภายในของผู ซื้ อ โดยอุ ป กรณ< ตั ด วงจรไฟฟ าและเครื่ อ งป องกั น
กระแสไฟฟาเกิน ตองมีขนาดที่สามารถตัดกระแสไฟฟาสอดคลองกับขนาดของมิเตอร<หรือเครื่องวัดหนวยไฟฟา และ
ตองมีความทนทานในการตัดกระแสไฟฟาลัดวงจร (Interrupting Capacity) เมื่อเกิดไฟฟาลัดวงจรในอุปกรณ<ไฟฟา
ภายใน หากผูซื้อมิไดดํ าเนินการจนเกิดความเสียหายตอระบบจําหนายไฟฟาหรือระบบจายไฟฟาของผูขาย ผูซื้ อ
ยินยอมชําระคาเสียหายใหแกผูขายเนื่องจากเหตุดังกลาว
๖.๗ ผูซื้อตองไมสรางสิ่งป\ดกั้นอุปกรณ<ระบบจําหนายไฟฟาหรือระบบจายไฟฟาหรือกระทําการอยางใดๆ จน
เป=นเหตุใหอาจเกิดอันตราย ไมสะดวกในการตรวจสอบ และบํารุงรักษาอุปกรณ<ระบบจําหนายไฟฟา หรือระบบจาย
ไฟฟาหรือการจดหนวยไฟฟา หากฝ8าฝiนผูขายมีสิทธิรื้อถอนและเรียกเก็บคาใชจายรวมทั้งยินยอมใหผูขายงดจายไฟฟา
ไดดวย และไมรับผิดชอบกรณีมีคาเสียหายเกิดขึ้น เวนแตมีขอตกลงเป=นอยางอื่น
๗. การกระทําโดยมิชอบเกี่ยวกับการใชไฟฟาหรือการละเมิดการใชไฟฟา
“การกระทําโดยมิชอบเกี่ยวกับการใชไฟฟาหรือการละเมิดการใชไฟฟา” หมายความวา การกระทําใดๆ โดย
มิชอบดวยกฎหมายตออุปกรณ<ระบบจําหนายไฟฟาหรือระบบจายไฟฟา มิเตอร< หรือเครื่องวัดหนวยไฟฟาอุปกรณ<
ประกอบมิเตอร<หรือเครื่องวัดหนวยไฟฟา เครื่องหมายหรือตราของผูขาย หรือการตอไฟฟาตรงโดยไมผานมิเตอร<หรือ
เครื่องวัดหนวยไฟฟา หรือการละเมิดการใชไฟฟากรณีอื่นๆเป=นผลใหผูขายไดรับความเสียหาย
๗.๑ ผูซื้อจะไมกระทําการใด ๆ หรือยอมใหผูอื่นกระทําการใด หรือไดรับประโยชน<จากการกระทําดังกลาว
อันเป=นการละเมิดการใชไฟฟาหรือการกระทําโดยมิชอบเกี่ยวกับการใชไฟฟา หากฝ8าฝiน ผูซื้อยินยอมชําระคาเบี้ยปรับ
และคาไฟฟาที่เสียหายตามการปรับปรุงยอนหลัง ตลอดจนคาเสียหายอื่นใดอันเนื่องมาจากการกระทําโดยมิชอบ
เกี่ยวกับการใชไฟฟาหรือการละเมิดการใชไฟฟาตามประกาศของผูขาย รวมทั้งยินยอมใหผูขายงดจายไฟฟา
๗.๒ คาไฟฟาที่เสียหายตามการปรับปรุงยอนหลังตลอดจนคาเสียหายอื่นใด หากผูซื้อขอผอนชําระ ผูขายจะ
คิดดอกเบี้ยผอนชําระตามหลักเกณฑ<ของผูขาย
๘. การคิดค"าไฟฟาต่ําหรือเกินกว"าความเป8นจริง
๘.๑ การคิดคาไฟฟาต่ํากวาความเป=นจริง
กรณีผูขายมีการคิดคาไฟฟาต่ํากวาความเป=นจริง เนื่องจากความคลาดเคลื่อนของมิเตอร<หรือเครื่องวัด
หนวยไฟฟา และหรืออุปกรณ<ประกอบมิเตอร<หรือเครื่องวัดหนวยไฟฟา หรือเกิดจากสาเหตุอื่นๆ ซึ่งมิใชความผิดของผู
ซื้อเป=นผลใหตองปรับปรุงยอดการเรียกเก็บคาไฟฟาเพิ่มขึ้น ผูขายมีสิทธิที่จะเรียกเก็บคาสวนตางได โดยผูขายจะแจง
ใหผูซื้อทราบโดยเร็ว ทั้งนี้ ผูขายจะเรียกเก็บคาสวนตางการคิดคาไฟฟาที่ต่ํากวาความเป=นจริงยอนหลังตั้งแตระยะเวลา
เกิดคาความคลาดเคลื่อนไดไมเกิน ๓ (สาม) ป: ผูซื้อมีสิทธิขอผอนชําระคาไฟฟาไดตามหลักเกณฑ<ที่ผูขายกําหนดโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานและผูขายจะไมคิดดอกเบี้ยในการผอนชําระ
ขอกําหนดตามวรรคแรกใหบังคับใชกับผูใชไฟฟาประเภทที่ ๑ บานอยูอาศัย และประเภทที่ ๒ กิจการ
ขนาดเล็ก
๘.๒ การคิดคาไฟฟาเกินกวาความเป=นจริง
กรณีมีการคิดคาไฟฟาเกินกวาความเป=นจริง ผูขายจะแจงใหผูซื้อทราบภายใน ๑๕ (สิบหา) วัน นับแต
วันที่ตรวจพบความผิดพลาด หากผูซื้อไดชําระสวนเกินไปแลว ผูขายจะคืนเงินสวนตางใหผูซื้อเป=นตัวเงิน ภายใน ๓๐
(สามสิบ) วัน นับแตวันที่แจงใหผูซื้อทราบ
(ลายมือชื่อ) .................................................... ผูขาย

(ลายมือชื่อ) ............................................................ ผูซื้อ

๖

๙. หลักประกันการใชไฟฟา
๙.๑ ผูซื้อไดนํา....................................................................................มาวางค้ําประกันการใชไฟฟาตามสัญญา
นี้ จํา นวน...........................................บาท (…………………........…………………………………………….…….) เพื่ อเป= น
หลักประกันการใชไฟฟา เชน คาไฟฟา คาเบี้ยปรับ ดอกเบี้ย หนี้อื่นที่เกี่ยวของกับการใชไฟฟา และหรือหนี้สินที่เกิด
จากการไมปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายไฟฟา
๙.๒ หลักประกันที่ผูซื้อนํามามอบใหเป=นการเรียกเก็บในครั้งแรกที่เริ่มการใชไฟฟาตามอัตราที่ผูขายกําหนด
หากปรากฏวาหลักประกันดังกลาวลดลงดวยเหตุใดๆ หรือมีจํานวนหลักประกันไมเป=นไปตามอัตราที่กําหนดก็ตาม ผู
ซื้อตองหาหลักประกันใหมหรือหลักประกันเพิ่มเติมใหมีจํานวนครบถวนมามอบใหแกผูขายภายใน ๑๕ (สิบหา) วัน
นับแตวันที่ไดรับแจงเป=นหนังสือจากผูขายหากไมปฏิบัติตาม ผูซื้อยินยอมใหผูขายงดจายไฟฟาได
๙.๓ กรณีที่ผูซื้อวางหลักประกันการใชไฟฟาดวยเงินสด ผูขายจะคืนดอกผลที่เกิดขึ้นจากการวางเงินประกัน
การใชไฟฟาใหผูซื้อตามเงื่อนไขที่ผูขายกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน
เมื่อสัญญาสิ้นสุดลงและผูซื้อไมมีหนี้สินคางชําระ ผูขายจะจายคืนหลักประกันการใชไฟฟารวมทั้งดอกผล
ที่เกิดขึ้นจากการวางเงินประกันการใชไฟฟา (ถามี) ใหแกผูซื้อภายใน ๓๐ (สามสิบ) วันนับแตวันสัญญาสิ้นสุด
๙.๔ ผูขายมีสิทธินําหลักประกันการใชไฟฟารวมทั้งดอกผลที่เกิดขึ้นมาชําระหนี้ ในกรณีดังตอไปนี้
๙.๔.๑ ผูซื้อไมชําระคาไฟฟา หรือหนี้อื่นที่เกี่ยวของกับการใชไฟฟา และหรือหนี้สินที่เกิดจากการไม
ปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายไฟฟาและถูกงดจายไฟฟา
๙.๔.๒ เป=นคาไฟฟางวดสุดทายเมื่อสัญญาสิ้นสุดลง
๑๐. ขอยกเวนการงดจ"ายไฟฟา
ผูขายไมสามารถงดจายไฟฟาไดในกรณี ดังตอไปนี้
๑๐.๑ วันเสาร<และวันอาทิตย<
๑๐.๒ ผูซื้อหรือผูซื้อที่มีบุคคลอยูในความดูแลหรือมีผูป8วยที่มีความจําเป=นตองใชไฟฟาในการเดินเครื่องมือ
ทางการแพทย<เพื่อการรักษาพยาบาล หากไมเชนนั้นจะเป=นอันตรายตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพ และลงทะเบียน
รายชื่อกับผูขายตามหลักเกณฑ<ที่กําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน
๑๑. การรองเรียน และการแกไขป;ญหาขอรองเรียน
ผูขายจะจัดทําหลักเกณฑ<และวิธีพิจารณาเรื่องรองเรียนที่เกิดจากการปฏิบัติตามสัญญานี้ ซึ่งมีขอกําหนด
เกี่ยวกับขั้นตอนระยะเวลาดําเนินการ รวมถึงการบรรเทาความเดือดรอนเสียหายหรือผลกระทบเฉพาะหนาใหกับผูซื้อ
โดยหลักเกณฑ<ดังกลาวจะสอดคลองกับขั้นตอนและระยะเวลาตามที่กฎหมายวาดวยการประกอบกิจการพลังงาน
กําหนด
ทั้งนี้ผูขายจะประกาศหลักเกณฑ<ใหผูซื้อทราบ ผานสื่อที่ผูซื้อเขาถึงโดยเร็ว รวมทั้งแสดง ณ ที่ทําการของผูขาย
เพื่อใหผูซื้อสามารถตรวจสอบได
๑๒. การเปลี่ยนแปลงขอสัญญา
กรณีผูขายจําเป=นตองแกไขเพิ่มเติมขอกําหนดในสัญญานี้ใหแตกตางไปจากเดิมหากการดําเนินการนั้นเป=นไป
เพื่อประโยชน<ของคูสัญญาและไมทําใหเสียประโยชน<แกผูซื้อ ใหสามารถดําเนินการไดโดยไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน

(ลายมือชื่อ) .................................................... ผูขาย

(ลายมือชื่อ) ............................................................ ผูซื้อ

๗

ทั้งนี้ ผูขายจะประกาศใหผูซื้อทราบถึงการแกไขเพิ่มเติมดังกลาวผานทางสื่อที่ผูซื้อเขาถึงโดยเร็ว รวมทั้งแสดง
ณ ที่ทําการของผูขายเพื่อใหตรวจสอบไดและใหถือวาการแกไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงดังกลาวเป=นสวนหนึ่งของหนังสือ
สัญญานี้
๑๓. การสิ้นสุดของสัญญา
๑๓.๑ การบอกเลิ กสัญ ญา ใหคู สั ญญาฝ8 า ยที่ ขอบอกเลิ กสั ญ ญา ทํา เป=น หนั งสือแจงบอกเลิกสั ญญาไปยั ง
คูสัญญาอีกฝ8ายหนึ่งทราบลวงหนาไมนอยกวา ๑๕ (สิบหา) วัน กอนวันที่ประสงค<จะเลิกสัญญา
๑๓.๒ ผูซื้อถูกงดจายไฟฟาเนื่องจากไมปฏิบัติตามสัญญานี้และไมกลับมาขอใชไฟฟาใหมภายหลังการแกไข
เหตุที่ถูกงดจายไฟฟารวมทั้งไมชําระคาบริการที่เกี่ยวของ ภายในเวลา ๑ (หนึ่ง) ป: นับจากวันที่ถูกงดจายไฟฟา
หนังสือสัญญาฉบับนี้ไดจัดทําขึ้นเป=นสองฉบับ มีขอความตรงกันทุกประการ คูสัญญาไดอานสัญญานี้โดย
ตลอดเป=นที่เขาใจดีแลว จึงไดลงลายมือชื่อ และประทับตรา (ถามี) ไวเป=นสําคัญตอหนาพยาน แลวมอบตนฉบับใหแก
ผูขาย และคูฉบับใหผูซื้อเก็บไวเป=นหลักฐานตอกัน
การไฟฟานครหลวง
(ลายมือชื่อ) ............................................... ผูขาย
(การไฟฟานครหลวง โดย .............................................. ผูรับมอบอํานาจ)
(ตามคําสั่งการไฟฟานครหลวงที่ ................... ลว. ....................................)
(ลายมือชื่อ) ............................................................ ผูซื้อ/ผูรับมอบอํานาจ
( .............................................................. )
(ตามหนังสือมอบอํานาจ ลว. ................................ )
(ลายมือชื่อ) ........................................................... พยาน
( .............................................................. )

(ลายมือชื่อ) ........................................................... พยาน
( .............................................................. )

(ลายมือชื่อ) .................................................... ผูขาย

(ลายมือชื่อ) ............................................................ ผูซื้อ

