
 
 
 
 
 
 

 
 
 1. บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จํากัด 
 2. บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จํากัด 
 3. บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จํากัด (มหาชน) 
 4. บริษัทเหล็กสยาม (2001) จํากัด 
 5. บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จาํกัด (มหาชน) 
 6. บริษัท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
 7. กองทัพเรือสําหรับฐานทัพเรอืสัตหีบ 
 8. กระทรวงการต่างประเทศสําหรับสถานีวิทยุสราญรมย์ 

 
 

 
 1. บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จํากัด (สถานีสูบนํ้าตําบลท่าราบ) 
 2.    บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จํากัด  (380 โวลท์)  

 
 
 
 
 

 
 1. บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จํากัด 
 2. บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จํากัด (โรงไฟฟ้าพลังความร้อน 1 และ 2) 
 3. บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จํากัด (โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 1 และ 2) 
 4. บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จํากัด (โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 3) 
 5. บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จํากัด (มหาชน) (สาขาศรีราชา) 
 6. บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จํากัด 
 7. บริษัท อีสเทริน์ เพาเวอร์ แอนด์ อิเล็คทริค จํากัด 
 8. บริษัท โกลว์ ไอพีพี จํากัด 
 9. บริษัท บีแอลซพีี เพาเวอร์ จํากัด 
 10. บริษัท กัลฟ์ เพาเวอร์ เจเนอเรช่ัน จํากัด 
 11. บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จํากัด    
 12. บริษัท เก็คโค-่วัน จํากัด 
 13. บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอส จํากัด 
 14. บริษัท กัลฟ์ เจพี ยูที จํากัด 

 

รายชื่อลูกค้าตรง ลูกค้าไฟฟ้าสาํรอง และไฟฟ้าชัว่คราว 

ลูกค้าตรง (อัตราปกติ) 

ลูกค้าอัตราไฟฟ้าสาํรอง 

ผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ (IPP) 

ผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ (IPP) 

ลูกค้าตรง 



 
 1.  บริษัท ไทยออยล์ เพาเวอร์ จํากัด 
 2. บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซพัพลาย จํากัด (มหาชน) (โครงการ 1) 
 3. บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซพัพลาย จํากัด (มหาชน) (โครงการ 2) 
 4. บริษัท โกลว์ พลังงาน จํากัด (มหาชน) (โครงการ 1) 
 5. บริษัท โกลว์ พลังงาน จํากัด (มหาชน) (โครงการ 2) 
 6. บริษัท โกลว์ พลังงาน จํากัด (มหาชน) (โครงการ 3) 
 7. บริษัท โกลว์ เอสพีพี 2 จํากัด (โครงการ 1) 
 8.  บริษัท โกลว์ เอสพีพี 2 จํากัด (โครงการ 2) 
 9.  บริษัท โกลว์ เอสพีพี 3 จํากัด (โครงการ 1) 
 10.  บริษัท โกลว์ เอสพีพี 3 จํากัด (โครงการ 2) 
 11.  บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จาํกัด 
 12.  บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซนิเนอร์ย่ี จํากัด (มหาชน) 
 13. บริษัท สยามเพาเวอร์ เจนเนอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 
 14. บริษัท โกลว์ เอสพีพี 1 จํากัด (โครงการ 1 และ 2) 
 15. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
 16. บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอส จํากัด 
 17. บริษัท อีเอ โซล่า ลําปาง จํากัด 

18. บริษัท บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 2 จํากัด 
 19. บริษัท ท็อป เอสพีพี จํากัด (โครงการ 1) 
 20. บริษัท อีเอ โซล่า พิษณุโลก จํากัด 
 21. บริษัท กัลฟ์ ทเีอส1 จํากัด 
 22. บริษัท กัลฟ์ ทเีอส2 จํากัด 

   23. บริษัท ไออาร์พีซี คลิน พาวเวอร์ จํากัด (โครงการ 1) 
   24. บริษัท ไออาร์พีซี คลิน พาวเวอร์ จํากัด (โครงการ 2) 

 
 
 

1. บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จํากัด 
 
 
 
 

ข้อมูล ณ 15 พฤศจิกายน 2561 
  
 

ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) 

ลูกค้าไฟฟ้าชัว่คราว 


