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ขอกําหนดเกี่ยวกับการใชบริการระบบโครงขายไฟฟา 

ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) เปนองคการหลักของประเทศที่มีหนาท่ีรักษาความม่ันคง
ของระบบพลังงานไฟฟา มีการดําเนินการดานอุตสาหกรรมไฟฟาท่ีหลากหลาย ไมวาจะเปนการผลิตไฟฟา  
การซ้ือไฟฟาจากภาคเอกชน การจําหนายไฟฟาใหแกการไฟฟาฝายจําหนาย ผูใชไฟฟาตามพระราชกฤษฎีกา 
และประเทศเพ่ือนบานใกลเคียง ในยุคท่ีมีการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว ภารกิจของ กฟผ. ยังตองมี
การปรับตัวเพ่ือใหทันตอการเปล่ียนแปลงของรูปแบบอุตสาหกรรมไฟฟาท่ีมีแนวโนมกระจายตัว  มีการ 
ผลิตไฟฟาดวยแหลงพลังงานท่ีหลากหลายมากข้ึน ตลอดจนมีการขยายขอบเขตการแลกเปล่ียนพลังงานไฟฟา
ท้ังในระดับประเทศและระดับภูมิภาค  

อุตสาหกรรมไฟฟ าท่ีหลากหลาย ได ดําเนินการบนระบบโครงข ายไฟฟ าของ กฟผ. และ 
สถานีไฟฟาแรงสูงท่ีกระจายอยูท่ัวประเทศ  กฟผ. ในฐานะผูรับใบอนุญาตท่ีมีระบบโครงขายไฟฟาและ 
ศูนยควบคุมระบบไฟฟา จึงตองเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและสงเสริมใหมีการพัฒนาระบบ
โครงขายไฟฟาใหสามารถสนองตอความกาวหนาทางอุตสาหกรรมไฟฟาไดอยางราบร่ืน พรอมกับการสราง
ระบบโครงขายใหมีความม่ันคง ปลอดภัย ไดมาตรฐาน และระบบไฟฟาท่ีมีคุณภาพ และเพ่ือเปนการเสริม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการระบบโครงขายไฟฟาดังกลาว  กฟผ. ไดจัดทําขอกําหนดเก่ียวกับระบบ
โครงขายไฟฟา (Grid Code) ของ กฟผ. เพ่ือเปนมาตรฐานในการจัดการระบบโครงขายไฟฟา ซ่ึงประกอบไป
ดวย ขอกําหนดเก่ียวกับการเช่ือมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. ขอกําหนดเก่ียวกับการใชบริการระบบ
โครงขายไฟฟาของ กฟผ. และขอกําหนดเก่ียวกับการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 81 แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550  
ท่ีกําหนดใหผูรับใบอนุญาต ท่ีมีระบบโครงขายพลังงานตองยินยอมใหผูรับใบอนุญาต หรือผูประกอบกิจการ
พลังงานรายอ่ืนใช หรือเช่ือมตอระบบโครงขายพลังงานของตน ตามขอกําหนดท่ีผูรับใบอนุญาตท่ีมีระบบ
โครงขายพลังงานประกาศกําหนด  กฟผ. จึงดําเนินการปรับปรุงขอกําหนดเก่ียวกับระบบโครงขายไฟฟา (Grid 
Code) ในสวนของขอกําหนดเก่ียวกับการใชบริการระบบโครงขายไฟฟา เพ่ือใหการดําเนินการระบบโครงขาย
ไฟฟาเปนไปอยางมีมาตรฐาน ม่ันคง ปลอดภัย และมีคุณภาพ  

 การบังคับใช  
1. ขอกําหนดเก่ียวกับการใชบริการระบบโครงขายไฟฟาน้ี ใหใชบังคับต้ังแตวันท่ีมีการประกาศ

ขอกําหนดน้ีเปนตนไป  
2. บรรดาขอกําหนดเก่ียวกับการใชบริการระบบโครงขายไฟฟาฉบับอ่ืนท่ีมีเง่ือนไขระบุไว

เชนเดียวกับท่ีระบุไวในขอกําหนดน้ี หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับขอกําหนดน้ี ใหใชขอกําหนดน้ีแทน 
3. การใชบริการตามขอกําหนดเก่ียวกับการใหบริการระบบโครงขายไฟฟาฉบับอ่ืน หรือท่ี กฟผ. และ/

หรือการไฟฟาฝายจําหนายไดใหความเห็นชอบหรืออนุญาตไวกอนวันท่ีขอกําหนดน้ีใชบังคับให
ดําเนินการไดตอไป และใหถือวาเปนการใหบริการตามขอกําหนดฉบับน้ี จนกวาจะส้ินสิทธิ ยกเลิก
หรือมีการเปล่ียนแปลง  
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ในขอกําหนดการใชบริการระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. น้ี 
 

กกพ. คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน 
พ.ศ. 2550 

กฟผ. การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
การเช่ือมตอ การเช่ือมตออุปกรณของผูเช่ือมตอเขากับระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. ณ จุด

เช่ือมตอ 
การไฟฟา การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) และ การ

ไฟฟานครหลวง (กฟน.)    
การไฟฟาฝาย
จําหนาย 

การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) การไฟฟานครหลวง (กฟน.)    

จุดเชื่อมตอของ 
กฟผ.  

ตําแหนงท่ีอุปกรณของผูเช่ือมตอ เช่ือมตอเขากับระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.  

จุดติดตั้งมาตรวัด ตําแหนงติดต้ังมาตรวัดคาทางไฟฟา เชน คาพลังงานไฟฟาท่ีใชสําหรับการซ้ือขาย
ไฟฟา คาแรงดันไฟฟา และอ่ืน  ๆตามสัญญาระหวางผูเช่ือมตอ/ผูใชบริการกับ กฟผ. 

จุดรับไฟฟา ตําแหนงท่ีผูใชบริการ จายเขาระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. เพ่ือนําสงใหกับ
คูสัญญาของผูใชบริการ  

จุดสงไฟฟา ตําแหนงท่ีผูใชบริการ สงเขาระบบไฟฟาของคูสัญญาของผูใชบริการ  
ใบอนุญาต ใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ

พลังงาน พ.ศ. 2550 
ผูขอใชบริการ ผูประกอบกิจการพลังงานท่ีมีความประสงคจะขอใชบริการระบบโครงขายไฟฟาของ 

กฟผ. ตามขอกําหนดเก่ียวกับการใชบริการระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. 
ผูใชบริการ ผูท่ีไดรับอนุญาตใหใชบริการเสริมความม่ันคงในระบบไฟฟา หรือผูท่ีไดรับอนุญาตให

ใชบริการไฟฟาสํารอง หรือผูท่ีไดรับอนุญาตใหใชบริการรับสงพลังงานไฟฟาผาน
ระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. 

ผูประกอบกิจการ
พลังงาน 

ผูรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550  

ผูผลิตไฟฟานอก
สัญญาซ้ือขายไฟฟา 
(Independent/Ind
ustrial Power 
Supplier : IPS) 

ผูผลิตไฟฟาท้ังภาคเอกชน รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือประชาชนท่ัวไปท่ีมีเคร่ืองกําเนิด
ไฟฟาของตนเองและผลิตไฟฟาเพ่ือใชเองหรือขายใหประชาชน โดยไมขายไฟฟาใหกับ
การไฟฟา แตขอเช่ือมตอเขากับระบบของการไฟฟาและไดรับอนุญาตใหเช่ือมตอแลว 
ตามขอกําหนดเก่ียวกับการเช่ือมตอโครงขายไฟฟาของการไฟฟา 

ผูผลิตไฟฟารายเล็ก 
(Small Power 
Producer : SPP)  

ผูผลิตไฟฟาท้ังภาคเอกชน รัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจ  ท่ีมีลักษณะกระบวนการผลิต
ไฟฟาตามระเบียบการรับซ้ือไฟฟา ท่ีจําหนายไฟฟาให กฟผ. มีปริมาณพลังไฟฟาตาม
สัญญามากกวา 10 เมกะวัตต แตไมเกิน 90 เมกะวัตต ท้ังประเภทสัญญา Firm และ
ประเภทสัญญา Non-Firm 
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ในขอกําหนดการใชบริการระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. น้ี 
 

ผูผลิตไฟฟารายใหญ 
(Independent 
Power Producer : 
IPP) 

ผูผลิตไฟฟาเอกชนท่ีผลิตไฟฟาเขากับระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. มีปริมาณพลัง
ไฟฟาตามสัญญามากกวา 90 เมกะวัตต 

ผูใหบริการ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 

ระบบกักเก็บพลังงาน 
(Energy Storage 
System : ESS) 

ระบบหรืออุปกรณตาง ๆ ท่ีติดต้ังเพ่ือใหสามารถแปลงพลังงานไฟฟาจากระบบ
โครงขายไฟฟาหรือพลังงานไฟฟาท่ีผลิตได ใหเปนพลังงานรูปแบบอ่ืนท่ีสามารถ 
กักเก็บไวได และสามารถแปลงพลังงานท่ีกักเก็บไวใหกลับมาเปนพลังงานไฟฟาใหม 
เพ่ือจายเขาสูระบบโครงขายไฟฟา  

ระบบกักเก็บพลังงาน
แบบเซลลไฟฟาเคมี
(Battery Energy 
Storage System : 
BESS) 

ระบบหรืออุปกรณตาง ๆ ท่ีติดต้ังเพ่ือใหสามารถแปลงพลังงานไฟฟาจากระบบ
โครงขายไฟฟาหรือพลังงานไฟฟาท่ีผลิตได ใหเปนพลังงานรูปแบบเซลลไฟฟาเคมี 
และสามารถแปลงพลังงานท่ีกักเก็บไวใหกลับมาเปนพลังงานไฟฟาใหม เพ่ือจายเขาสู
ระบบโครงขายไฟฟา 
 

ระบบโครงขายไฟฟา ระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.)  
ระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) 
ระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟานครหลวง (กฟน.)  

ระบบโครงขายไฟฟา
ของ กฟผ. 

ระบบสงไฟฟา และ/หรือ ระบบจําหนายไฟฟาของ กฟผ. 

ระบบผลิตไฟฟา โรงไฟฟ าชนิดต าง ๆ ท่ี ได รับใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานตาม
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 รวมถึงระบบกักเก็บพลังงาน
ไฟฟาท่ีจายพลังไฟฟาเขาสูระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟา 

ระบบไฟฟา ระบบผลิตไฟฟา และระบบโครงขายไฟฟา ท่ีอยูภายใตการปฏิบัติการ และควบคุม
ของผูรับใบอนุญาต 

สัญญาซ้ือขายไฟฟา 
(PPA) 

สัญญาซ้ือขายไฟฟาระหวางผูผลิตไฟฟารายเล็ก และ กฟผ. หรือ 
สัญญาซ้ือขายไฟฟาระหวางผูผลิตไฟฟารายใหญ และ กฟผ. 

Ancillary Service 
 

การบริการท่ีชวยบริหารจัดการดานความม่ันคงเช่ือถือไดของระบบไฟฟาในชวงเวลา
ส้ัน ๆ เพ่ิมความสามารถของระบบไฟฟาใหสามารถตอบสนองตอปญหาตาง  ๆท่ีเกิด
จากการเขามามีสวนรวมในระบบไฟฟา 

Microgrid ระบบไฟฟาขนาดเล็ก ท่ีมีการรวมระบบผลิตไฟฟา สงจายไฟฟา และควบคุมส่ังการ
เขาไวดวยกัน สามารถทํางานประสานเช่ือมกับระบบโครงขายไฟฟาหลัก หรือ
โครงขายอ่ืน ๆ และยังทํางานแยกตัวเปนอิสระได ซ่ึงแหลงผลิตไฟฟาภายในสามารถ
เปนไดท้ังโรงไฟฟาพลังงานหมุนเวียน หรือพลังงานอ่ืน  ๆท่ีไมใชพลังงานหมุนเวียน 

 
 
 
 



 

3 
 

 
บทนํา 
ขอกําหนดเก่ียวกับการใชบริการระบบโครงขายไฟฟาฉบับน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือกําหนดรูปแบบและเง่ือนไข

ในการใหบริการ ตลอดจนลักษณะการใหบริการและประเภทของผูขอใชบริการ ระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. 
เพ่ือใหผูขอใชบริการไดรับการบริการดวยความเรียบรอยและเปนธรรม เพ่ือความม่ันคง  ความปลอดภัย และ
คุณภาพของระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. และไมสงผลกระทบตอผูใชบริการระบบโครงขายไฟฟารายอ่ืน 

 
1.  ประเภทการใหบริการ  

กฟผ. จะใหบริการระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. 4 ประเภท ดังน้ี 

1.1  การใหบริการเสริมความม่ันคงในระบบไฟฟา  
 ผูใชบริการสามารถเช่ือมตอเคร่ืองกําเนิดไฟฟา หรือระบบโครงขายไฟฟากับ กฟผ. เพ่ือเสริม 

ความม่ันคงของระบบไฟฟาของผูใชบริการ เชน Ancillary Service 
1.2  การใหบริการไฟฟาสํารอง  
 ผูใชบริการสามารถใชบริการไฟฟาสํารองเพ่ือบํารุงรักษาเคร่ืองกําเนิดไฟฟาตามแผนงาน หรือกรณีท่ี

มีเหตุขัดของในการผลิตไฟฟา  
1.3  การใหบริการรับสงพลังงานไฟฟา  
 ผูใชบริการสามารถใชบริการรับและสงพลังงานไฟฟาจากจุดรับไฟฟาไปยังจุดสงไฟฟาผานระบบ

โครงขายไฟฟาของ กฟผ. 
1.4 การใหบริการอ่ืน  ๆท่ีเก่ียวของหรือตอเน่ืองกับระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. 
 

2. ประเภทของผูขอใชบริการ 

ผูขอใชบริการจะตองเปนผูรับใบอนุญาตในแตละประเภท หรือเปนผูประกอบกิจการพลังงาน โดยมี
ประเภทของผูขอใชบริการ ดังตอไปน้ี 

 (1)  ผูผลิตไฟฟารายเล็ก  

(2)  ผูผลิตไฟฟารายใหญ  

(3)  ผูขอใชบริการท่ีประสงคจะรับสงพลังงานไฟฟาผานระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.  

(4)  ผูขอใชบริการประเภทอ่ืน เชน ผูผลิตไฟฟานอกสัญญา, ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage 
System) และ Microgrid เปนตน 

 
3.  หลักเกณฑการขอใชบริการ 

ผูขอใชบริการแตละประเภทมีสิทธิย่ืนขอใชบริการตามหลักเกณฑ ดังน้ี 

3.1  ระเบียบรับซ้ือไฟฟากําหนดใหผูขอใชบริการท่ีเปนผูผลิตไฟฟารายเล็ก ตองย่ืนขอใชบริการ 
ไฟฟาสํารอง จาก กฟผ.  

3.2  สัญญาซ้ือขายไฟฟากําหนดใหผูขอใชบริการท่ีเปนผูผลิตไฟฟารายใหญ ตองย่ืนขอใชบริการ 
ไฟฟาสํารอง จาก กฟผ. 
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3.3  ผูขอใชบริการระบบโครงขายของ กฟผ. นอกจากขอ 3.1 และ 3.2 ตองย่ืนขอใชบริการ 
ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในขอ 4 
 
4. ข้ันตอนการขอใชบริการระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. 

4.1  กฟผ. จะเปดใหบริการระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. โดยออกประกาศ กฟผ. เพ่ือกําหนด
หลักเกณฑ ประเภท และวิธีการขอใชบริการเปนคราว ๆ ไปและ กฟผ. จะจัดช้ีแจงทําความเขาใจในการย่ืนขอใช
บริการระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. 

  4.2  ผูขอใชบริการจะตองย่ืนเอกสารเพ่ือประกอบการขอใชบริการระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. ดังน้ี 
  (1)  คําขอใชบริการระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. ตามเอกสารแนบทายขอกําหนด หมายเลข 1 
พรอมเอกสารแนบทายคํารอง หมายเลข 1 และหมายเลข 2 

(2)  เอกสารทางเทคนิคเพ่ือประกอบการพิจารณาการขอใชบริการระบบโครงขายไฟฟาของ 
กฟผ. สําหรับทุกลักษณะการใหบริการระบบโครงขายไฟฟา ผูขอใชบริการจะตองจัดเตรียมเอกสารให
เปนไปตามขอกําหนดการเช่ือมตอระบบโครงขายไฟฟาในแตละประเภท 

 (3)  หลักฐานการชําระคาบริหารจัดการ และคาบริการศึกษาระบบไฟฟา ตามท่ีกําหนดในขอ 5 

(4)  เอกสารอ่ืน  ๆตามท่ีประกาศกําหนด 

 เม่ือผูขอใชบริการยื่นเอกสารขางตนถูกตองครบถวนแลว กฟผ. จะออกใบรับเพ่ือใหผูขอใช
บริการเก็บไวเพ่ือเปนหลักฐาน 

4.3  กฟผ. จะพิจารณาคําขอใชบริการระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. ตามหลักเกณฑ ดังตอไปน้ี 

 (1)  กฟผ. จะตรวจสอบความถูกตองครบถวนของเอกสารตามขอ 4.2 เบ้ืองตน หากพบวา 
ขอเท็จจริงหรือเอกสารไมเพียงพอท่ีจะพิจารณา กฟผ. จะมีหนังสือแจงขอใหผูขอใชบริการช้ีแจงหรือย่ืน
เอกสารเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการพิจารณาภายในระยะเวลาท่ี กฟผ. กําหนด ซ่ึงหากผูขอใชบริการไม
ช้ีแจงหรือย่ืนเอกสารเพ่ิมเติมภายในกําหนด กฟผ. จะไมรับพิจารณาคําขอใชบริการระบบโครงขายไฟฟา
ของ กฟผ.  

 (2)  เม่ือ กฟผ. ไดรับเอกสารของผูขอใชบริการตามขอ 4.3 (1) แลว  กฟผ. จะทําการศึกษา
ระบบไฟฟาและพิจารณาความเปนไปไดในการใชบริการระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ.  ใหแลวเสร็จ
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดตามประกาศ กฟผ. 

 (3)  เม่ือพิจารณาเสร็จ กฟผ. จะแจงผลการพิจารณา ซ่ึงในกรณีท่ี กฟผ. แจงผลการพิจารณาวา 
ไมอนุญาตใหผูขอใชบริการใชบริการระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. ผูขอใชบริการสามารถโตแยงผลการ
พิจารณาเปนลายลักษณอักษรตอ กฟผ. ไดภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงผลการพิจารณา โดยผูขอ
ใชบริการตองระบุขอโตแยงผลการพิจารณาพรอมย่ืนหลักฐานประกอบการโตแยงดังกลาวดวย 

 (4)  กฟผ. จะพิจารณาขอโตแยงดังกลาว และแจงผลการพิจารณาขอโตแยงใหผูขอใชบริการ
ทราบภายใน 30 วันนับจากวันท่ี กฟผ. ไดรับขอโตแยงดังกลาว 

 (5)  ถาผูขอใชบริการยังไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยขอโตแยงของ กฟผ. ผูขอใชบริการสามารถใช
สิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปนลายลักษณอักษรไดภายใน 30 วัน นับ
จากวันท่ีไดรับผลการวินิจฉัยขอโตแยงจาก กฟผ. โดยผลการวินิจฉัยอุทธรณของ กกพ. ใหถือเปนเด็ดขาด 
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 (6)  การโตแยงและการอุทธรณผลการพิจารณาของผูขอใชบริการไมเปนเหตุใหทุเลาหรือระงับ
การอนุญาตใชบริการระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. ท่ีไดอนุญาตไปแลว 

4.4  การเขาทําสัญญาใชบริการระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. 

(1)  เม่ือ กฟผ. อนุญาตใหผูขอใชบริการใชบริการระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. แลว ผูขอใช
บริการตองเขาทําสัญญาใชบริการระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. ภายใน 45 วัน โดยผูขอใชบริการ
จะตองย่ืนเอกสารประกอบการเขาทําสัญญา ภายใน 7 วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงผลการพิจารณา หากผูขอ
ใชบริการไมนําสงเอกสาร หรือไมมีการเขาทําสัญญาใชบริการระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. ภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด ใหถือวาคําขอใชบริการของผูขอใชบริการส้ินผลไป เวนแตมีเหตุอันจะอางไดวาการท่ี
ไมสามารถเขาทําสัญญาขอใชบริการระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. ไดภายในเวลาท่ีกําหนด มิไดเกิดจาก
ความผิดของผูขอใชบริการ 

(2)  กรณีผูขอใชบริการไมสามารถเขาทําสัญญาใชบริการระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. ภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด โดยมิไดมีสาเหตุจากความผิดของผูขอใชบริการ ผูขอใชบริการจะขอขยายระยะเวลา
การเขาทําสัญญาขอใชบริการระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. ออกไปก็ได โดยมีหนังสือแจงขอขยาย
ระยะเวลาดังกลาว พรอมช้ีแจงเหตุผลประกอบตอ กฟผ. โดย กฟผ. จะพิจารณาขยายระยะเวลา และ
จะแจงเปนหนังสือใหผูขอใชบริการทราบ ท้ังน้ี การพิจารณาขยายระยะเวลาจะขยายไดสูงสุดไมเกิน 30 
วันนับแตวันครบกําหนด 

(3)  หากภายหลัง กฟผ. พบวาขอมูลหรือเอกสารท่ีผูขอใชบริการย่ืนตอ กฟผ. เพ่ือประกอบการ
พิจารณาการขอใชบริการระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. หรือขอมูลหรือเอกสารท่ีย่ืนประกอบการเขาทํา
สัญญาใชบริการระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. เปนขอมูลหรือเอกสารอันเปนเท็จหรือเปนเอกสารปลอม 
กฟผ. จะเพิกถอนการอนุญาตเขาใชบริการระบบโครงขายไฟฟาของผูขอใชบริการทันที และเรียก
คาเสียหายจากการกระทําดังกลาว 

 
5.  การเรียกเก็บเงินและการชําระเงิน  

(1)   กฟผ. จะเรียกเก็บคาบริหารจัดการและคาบริการศึกษาระบบไฟฟากับผูขอใชบริการ ตาม
อัตราท่ี กฟผ. กําหนด และ กฟผ. จะไมคืนคาบริหารจัดการและคาบริการศึกษาระบบไฟฟาทุกกรณี  

(2)   กฟผ. จะเรียกเก็บคาบริการ คาธรรมเนียม และคาใชจายในการใหบริการตามประเภทของ
บริการ โดยเปนไปตามอัตราท่ีกําหนดในสัญญาใหบริการแตละประเภท และผูใชบริการจะตองชําระ
ภายใน 30 วัน นับจากวันท่ีไดรับใบเรียกเก็บ 

(3)   ในกรณีท่ีผูใชบริการผิดนัดไมชําระคาบริการ คาธรรมเนียม และคาใชจายในการใหบริการ
ตามประเภทของบริการ ภายในกําหนดระยะเวลาตามสัญญาใหบริการแตละประเภท  ผูใชบริการยอมให 
กฟผ. คิดเบ้ียปรับจากจํานวนเงินท่ีคางชําระเปนรายวันในอัตราดอกเบ้ียท่ีกําหนดในสัญญาใหบริการ 
แตละประเภท นับต้ังแตวันท่ีผิดนัดจนกวาจะชําระเงินแลวเสร็จ 

 
6. เง่ือนไขการใหบริการ 

กฟผ. จะใหบริการระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. ภายใตเง่ือนไข ดังน้ี 

  (1)  ผูใชบริการทุกราย ตองปฏิบัติตามขอกําหนดเก่ียวกับระบบโครงขายไฟฟา (Grid Code) 
ของ กฟผ. คือ ขอกําหนดเก่ียวกับการเช่ือมตอระบบโครงขายไฟฟา ขอกําหนดเก่ียวกับการใชบริการ
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ระบบโครงขายไฟฟา ขอกําหนดเก่ียวกับการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟา ท่ีมีการประกาศใช รวมท้ัง
ขอตกลง และ/หรือ สัญญาอ่ืน  ๆท่ีเก่ียวของ 

(2)  ผูใชบริการตองดูแล บํารุงรักษา และรับผิดชอบคาใชจายท่ีเก่ียวของกับระบบไฟฟา และ
อุปกรณในระบบไฟฟายกเวนมาตรวัดไฟฟา ท่ีอยูในเขตรับผิดชอบของผูใชบริการโดยตองติดต้ังอุปกรณ
ปองกัน ตามขอกําหนดเก่ียวกับการเช่ือมตอระบบโครงขายไฟฟา และผูใชบริการจะตองบํารุงรักษา
อุปกรณปองกัน ดังกลาว ซ่ึงหากมีความเสียหายเกิดข้ึนเน่ืองจากความบกพรองของอุปกรณระบบไฟฟา
หรือสาเหตุอ่ืน ๆ ผูใชบริการจะตองรับผิดชอบตอความเสียหายดังกลาว และความเสียหายตอเน่ือง
ท้ังหมด 

  (3)  ผูใชบริการตองจัดหา และติดต้ังมาตรวัดไฟฟาและอุปกรณประกอบท่ีใชวัดปริมาณพลังงาน
ไฟฟา ณ จุดรับไฟฟาและจุดสงไฟฟา ตามขอกําหนดเก่ียวกับการเช่ือมตอระบบโครงขายไฟฟา รวมถึง
ผูใชบริการมีหนาท่ีดูแล บํารุงรักษา และรับผิดชอบคาใชจายท่ีเก่ียวของดวย 

(4)  ในกรณีท่ีผูใชบริการจะเช่ือมตอระบบไฟฟากับโรงไฟฟาอ่ืน ผูใชบริการตองแจงตอ กฟผ. 
ลวงหนา เพ่ือขออนุญาตกอนการเช่ือมตอ และผูใชบริการตองซ้ือบริการเสริมความม่ันคงในระบบไฟฟา
เพ่ิม หรือตองซ้ือบริการไฟฟาสํารองเพ่ิม หรือตองซ้ือบริการรับสงพลังงานไฟฟาผานระบบโครงขายไฟฟา
ของ กฟผ. เพ่ิม (แลวแตกรณี)  

(5)  ในกรณีท่ีผูใชบริการมีการเช่ือมตอตามขอ 6(4) โดยไมไดขออนุญาตตอ กฟผ. กอน กฟผ. 
จะเพิกถอนการอนุญาตเขาใชระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. โดยไมคืนเงินคาบริการท่ีมีการชําระมาแลว
ตามขอ 5 และจะเรียกเก็บคาเสียหายในสวนท่ีมีการเช่ือมตอโดยไมไดขออนุญาตในอัตราเปน 1 เทาของ
คาบริการเช่ือมตอท่ีผูใชบริการไดรับอนุญาตนับจากวันท่ีละเมิดและผูใชบริการยอมให กฟผ. คิดดอกเบ้ียเปน
รายวันจากจํานวนเงินคาเสียหายท่ีเรียกเก็บจากผูใชบริการคางชําระในอัตราเทากับอัตราดอกเบ้ียท่ีกําหนดใน
สัญญาบริการแตละประเภท นับต้ังแตวันผิดนัดชําระคาเสียหายดังกลาว จนกวาจะชําระครบถวน9 

(6)  การใหบริการระบบโครงขายของ กฟผ. ในบางประเภทอาจมีการเปดใหบริการเฉพาะบาง
ชวงเวลา ซ่ึงข้ึนอยูกับนโยบาย ความพรอม และความสามารถของระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. โดย
การบริหารจัดการการใหบริการระบบโครงขายของ กฟผ.  กฟผ. จะคํานึงถึงความม่ันคง ปลอดภัย และ
ประโยชนท่ีรัฐจะไดรับเปนสําคัญ 10 

 
 
 

                                                
9
 เห็นควรมีการปรับปรุง เน่ืองจากการเขาใชบริการโดยไมไดรับอนุญาตจาก กฟผ. ถือเปนการกระทําละเมิดตอทรัพยสิน (สายสง) ของ กฟผ. อีก

ท้ังเปนการสนับสนุนใหผูใชบริการหลีกเล่ียงท่ีจะขออนุญาตตอ กฟผ. อยางถูกตองอีกดวย 
10 เปนไปตามหลักการในการเปดใชโครงขายข้ันพ้ืนฐานของกิจการสาธารณูปโภคตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 มาตรา 56 ท่ีบัญญัติวา 
    “รฐัตองจัดหรือดําเนินการใหมีสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานท่ีจําเปนตอ การดํารงชีวิตของประชาชนอยางท่ัวถึงตามหลักการพัฒนาอยางย่ังยืน  
     โครงสรางหรือโครงขายข้ันพ้ืนฐานของกิจการสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานของรัฐ อันจําเปนตอการดํารงชีวิตของประชาชนหรือเพ่ือความม่ันคง
ของรัฐ จะกระทําดวยประการใด ใหตกเปนกรรมสิทธ์ิของเอกชนหรือทําใหรัฐเปนเจาของนอยกวารอยละหาสิบเอ็ดมิได  
      การจัดหรือดําเนินการใหมีสาธารณูปโภคตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสองดูแลรัฐตอง มิใหมีการเรียกเก็บคาบริการจนเปนภาระแกประชาชนเกิน
สมควร  
      การนําสาธารณูปโภคของรัฐไปใหเอกชนดําเนินการทางธุรกิจไมวาดวยประการใดเนิน  ๆรัฐตองไดรับประโยชนตอบแทนอยางเปนธรรม โดย
คํานึงถึงการลงทุนของรัฐ ประโยชนท่ีรัฐและ เอกชนจะไดรับ และคาบริการท่ีจะเรียกเก็บจากประชาชนประกอบกัน”  
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7.  ชองทางการติดตอ/สอบถามเก่ียวกับการบริการ 

สถานท่ีใหบริการ : ฝายสัญญาซ้ือขายไฟฟา การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
ช้ัน 5 อาคาร ท.102 
เลขท่ี 53 หมู 2 ถนนจรัญสนิทวงศ ตําบลบางกรวย 
อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 
โทรศัพท 0 2436 2800  

ระยะเวลาเปดใหบริการ : วันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดตามประกาศ กฟผ. และวันหยุดท่ีทาง
ราชการกําหนด) 

    ต้ังแตเวลา 08:00 - 16:00 น. (มีพักเท่ียง)
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เอกสารแนบทายขอกําหนด หมายเลข 1 
 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย     เลขท่ีรับ................................................. 
         วันท่ีรับ.................................................. 
                                                     

แบบคําขอใชบริการระบบโครงขายไฟฟา 
ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

สวนที่ 1  รายละเอียดของผูขอใชบริการ 

ช่ือผูขอใชบริการ/บริษัท ...................................................................................................................................... 
ท่ีอยูสํานักงาน ..................................................................................................................................................... 

        ..................................................................................................................................................... 
โทรศัพท  ..............................................................โทรสาร........................................................................... 
ท่ีต้ังโครงการ ..................................................................................................................................................... 

 ..................................................................................................................................................... 
โทรศัพท  ..............................................................โทรสาร........................................................................... 
ประเภทกิจการ..................................................................................................................................................... 

การเช่ือมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. 
 เปนผูเช่ือมตอรายใหม   เปนผูเช่ือมตอรายเดิม  

ประเภทผูขอใชบริการโครงขายไฟฟา 
 IPP   SPP   TPA   อ่ืน .ๆ........................... 

ประเภทบริการโครงขายไฟฟา  
 การใหบริการเสริมความม่ันคงในระบบไฟฟา 

ชวงเวลาท่ีตองการใชบริการ เร่ิมใชวันท่ี......................................ถึงวันท่ี................................................... 
กําลังไฟฟาท่ีรับจาก กฟผ. สูงสุด ................................................กิโลวัตต ตํ่าสุด ..........................................กิโลวัตต 
กําลังไฟฟารวมท่ีติดต้ัง  สูงสุด ................................................กิโลโวลตแอมป 
จุดเช่ือมตอ ..................................................................................................................................................... 

 การใหบริการไฟฟาสํารอง 

ชวงเวลาท่ีตองการใชบริการ เร่ิมใชวันท่ี......................................ถึงวันท่ี................................................... 
กําลังไฟฟาท่ีรับจาก กฟผ. สูงสุด ................................................กิโลวัตต ตํ่าสุด ..........................................กิโลวัตต 
กําลังไฟฟารวมท่ีติดต้ัง  สูงสุด ................................................กิโลโวลตแอมป 
ปริมาณไฟฟาสํารอง ......................................................... กิโลวัตต 
จุดเช่ือมตอ ........................................................................................................................................................ 
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 การใหบริการรับสงพลังงานไฟฟา 

ชวงเวลาท่ีตองการใชบริการ เร่ิมใชวันท่ี......................................ถึงวันท่ี.................................................... 
กําลังไฟฟาท่ีรับจาก กฟผ. สูงสุด ................................................กิโลวัตต ตํ่าสุด ..........................................กิโลวัตต 
กําลังไฟฟารวมท่ีติดต้ัง  สูงสุด ................................................กิโลโวลตแอมป 
ปริมาณรับ-สงไฟฟา ..........................................................กิโลวัตต 
จุดรับไฟฟา ........................................................................................................................................................ 
จุดสงไฟฟา ........................................................................................................................................................ 

 
สวนที่ 2 รายชื่อผูติดตอประสานงาน 
ช่ือ-นามสกุล ...............................................................................ตําแหนง.......................................................... 
โทรศัพท  ..............................................................โทรสาร............................................................................. 
E-mail address ........................................................................................................................................................ 

 
สวนที่  3 เอกสารแนบทายคํารอง 
กฟผ. จะพิจารณาคําขอใชบริการระบบโครงขายไฟฟา ตามขอมูลประกอบคําขอใชบริการระบบโครงขายไฟฟาท่ี
ตองย่ืนใหครบถวน ดังน้ี 

1. กรณีเปนนิติบุคคล  
- สําเนาหลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคล พรอมลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตอง 
- สําเนาหนังสือบริคณหสนธิของนิติบุคคล พรอมลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตอง 
- หนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท (อายุไมเกิน 3 เดือน นับจากวันท่ีออกหนังสือ
รับรองดังกลาว)  
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทาง ของผูมีอํานาจทําการแทนนิติบุคคล หรือผู
มอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ (กรณีรับมอบอํานาจ) พรอมลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตอง  
- หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจ) ท่ีปดอากรถูกตองครบถวนตามประมวลรัษฎากร  
- สําเนาหนังสือรับรองตราประทับของนิติบุคคล พรอมลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตอง11 

2. กรณีเปนบุคคลธรรมดา  
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทาง พรอมลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตอง 

3. รายละเอียดทางเทคนิค 
4. เอกสารแสดงฐานะทางการเงิน เชน หนังสือแสดงหลักฐานทางการเงิน หนังสือรับรองจากธนาคาร สําเนา

ใบทะเบียนพาณิชย (ถามี) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม (ถามี) เปนตน 
5. เอกสารประกอบการพิจารณาการขอเช่ือมตอระบบโครงขายไฟฟา 

6. หลักฐานการชําระคาศึกษาระบบไฟฟา (ท้ังน้ี กฟผ. ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาบริหารจัดการและคาศึกษา
ระบบไฟฟาทุกกรณี) 

7. โดยท่ีผูย่ืนคําขอใชบริการระบบโครงขายไฟฟา จะตองทําหนังสือรับรองวาเปนผูมีคุณสมบัติ ดังตอไปน้ี12 

7.1  มีความสามารถตามกฎหมาย 

                                                
11 อางอิงจาก แบบคํารองและขอเสนอการขายไฟฟา ระเบียบการรับซ้ือไฟฟาจากผูผลิตไฟฟารายเล็ก ประเภท Firm ระบบ COGENERATION พ.ศ. 
2553 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554) 
12 อางอิงจาก ประกาศ กฟผ. เรื่อง ประกวดราคาจางพิมพวารสาร EGAT News ป 2562 ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  



 

10 
 

7.2  ไมเปนบุคคลลมละลาย 
7.3  ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
7.4  ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูย่ืนคําขอใชบริการระบบโครงขายไฟฟารายอ่ืนท่ีเขาย่ืนคําขอใช
บริการระบบโครงขายไฟฟา ณ วันประกาศรับคําขอใชบริการระบบโครงขายไฟฟา  
7.5  ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแต รัฐบาลของผูย่ืน
ขอเสนอไดมีคําส่ังใหสละเอกสิทธ์ิและความคุมกันเชนวาน้ัน 
7.6  ผูย่ืนคําขอใชบริการระบบโครงขายไฟฟาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 
7.7  ผูย่ืนคําขอใชบริการระบบโครงขายไฟฟาซ่ึงไดรับอนุญาตใหใชบริการระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. 
ตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละคร้ังซ่ึงมีมูลคาไมเกินสามหม่ืนบาท ผูไดรับ
อนุญาตใหใชบริการระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. อาจจายเปนเงินสดก็ได ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
กําหนด 

 
ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลในการขอใชบริการระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. ดังกลาวขางตน  

เปนความจริงและจะปฏิบัติตามขอกําหนดเก่ียวกับระบบโครงขายไฟฟา (Grid Code) ของ กฟผ. คือ ขอกําหนด
เก่ียวกับการเช่ือมตอระบบโครงขายไฟฟา ขอกําหนดเก่ียวกับการใชบริการระบบโครงขายไฟฟา และขอกําหนด
เก่ียวกับการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟา ทุกประการ 

 
 

ลงช่ือ      ................................................ 
     (................................................) 

ตําแหนง  …............................................... 
     วันท่ี  .................................................. 



 

11 
 

เอกสารแนบทายคํารอง หมายเลข 1  
รายละเอียดทั่วไป   

 

ประเภทเทคโนโลยีโรงไฟฟา ………………………………………………………………………………………………………………………. 
เช้ือเพลิงหลัก ................................................................... เช้ือเพลิงรอง ...................................................................    
ระดับแรงดันท่ีจุดเช่ือมตอ (kV) ………………………………….. สถานีไฟฟา ณ จุดเช่ือมตอ ............................................ 
กําลังการผลิตติดต้ังรวม (MW) …………………………………… กําลังการผลิตติดต้ังรวม (kVA) ………………………………. 
จํานวนเคร่ืองกําเนิดไฟฟา (เคร่ือง) ...................................  
1. ชนิดของเคร่ืองกําเนิดไฟฟา/ Invertor......................................................................................................... 
ย่ีหอ ..............................................................................รุน………................................…...........…….…………. พิกัด
กําลังไฟฟา ..............................................กิโลวัตต พิกัดแรงดัน ...................................................โวลต 
2. ชนิดของเคร่ืองกําเนิดไฟฟา/ Invertor......................................................................................................... 
ย่ีหอ ..............................................................................รุน………................................…...........…….…………. พิกัด
กําลังไฟฟา ..............................................กิโลวัตต พิกัดแรงดัน ...................................................โวลต 
3. ชนิดของเคร่ืองกําเนิดไฟฟา/ Invertor......................................................................................................... 
ย่ีหอ ..............................................................................รุน………................................…...........…….…………. พิกัด
กําลังไฟฟา ..............................................กิโลวัตต พิกัดแรงดัน ...................................................โวลต 
4. ชนิดของเคร่ืองกําเนิดไฟฟา/ Invertor......................................................................................................... 
ย่ีหอ ..............................................................................รุน………................................…...........…….…………. พิกัด
กําลังไฟฟา ..............................................กิโลวัตต พิกัดแรงดัน ...................................................โวลต 
ปริมาณพลังไฟฟาขาย กฟผ. (ถามี)  ……………………………………………………………………………….…………. 
MW 
ปริมาณพลังไฟฟาขายลูกคาตรง (ถามี)  ……………………………………………………………………………….…………. 
MW 
ปริมาณพลังไฟฟาสํารอง (ถามี)  ……………………………………………………………………………….…………. MW 
รายละเอียดเพ่ิมเติม (อ่ืน )ๆ ……………………………………………………………………………….………………………………… 
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เอกสารแนบทายคํารอง หมายเลข 2  
เอกสารประกอบการพิจารณาการขอเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา 

 

เอกสารประกอบการพิจารณาการขอเช่ือมตอระบบโครงขายไฟฟาใหเปนไปตามแตละ
ประเภทของผูขอใชบริการท่ีระบุในขอกําหนดเก่ียวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา  
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เอกสารแนบทายคํารอง หมายเลข 3 
ใบเสร็จการชําระเงิน 

 
ผูขอใชบริการสามารถติดตอขอรับแบบฟอรมชําระคาบริหารจัดการและคาศึกษาระบบ

ไฟฟา ได ท่ีชองทางการใหบริการของ กฟผ.  เมื่อผูขอใชบริการชําระคาบริหารจัดการและ 
คาศึกษาระบบไฟฟา ผูขอใชบริการจะไดรับใบเสร็จการชําระเงินเพื่อใชเปนเอกสารแนบทาย 
คํารอง หมายเลข 3 
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ส้ินสุดข้ันตอน

ผาน

ไมผาน
กฟผ. แจงผลการ

พิจารณาเปนลาย

ลักษณอักษร

กฟผ. พิจารณาดําเนินการตรวจสอบความเปนไปไดใน

การขอใชบริการระบบโครงขายไฟฟา

ระยะเวลา [30] วัน

ระยะเวลา [30] วัน

กฟผ. และผูขอใชบริการ

เขาทําสัญญาใหบริการตามที่ไดรับอนุญาต

ระยะเวลา [7] วัน

กระบวนการอุทธรณ

ผูขอใชบริการสามารถใชสิทธิอุทธรณ ผูขอใชบริการยื่นเอกสารประกอบ

การเขาทําสัญญาใชบริการตามที่ไดรับอนุญาต 

ภายใน [7] วัน หลังจากไดรับเอกสารแจงผลการ

พิจารณาจาก กฟผ. 

กฟผ. ตรวจสอบความถูก

ตอง ครบถวนของเอกสาร

ประกอบการเขาทําสัญญาไมผาน

กฟผ. แจงใหผูขอใชบริการนําสงเอกสาร

เพ่ิมเติม

ผูขอใชบริการนําสงเอกสารเพ่ิมเติม

(ภายใน 5 วันทําการ)

ระยะเวลา [7] วัน

ผาน

 

เร่ิมตนกระบวนการ

กฟผ. ตรวจสอบ

ความถูกตองครบถวน

ของเอกสารการขอใช

บริการ

ครบ

ไมครบ

ผูขอใชบริการ ยื่นแบบคําขอใชบริการ

ระบบโครงขายไฟฟาและเอกสารประกอบ 

กฟผ. แจงคาใชจายที่เกี่ยวของในการบริหารจัดการ

การขอใชบริการระบบโครงขายไฟฟา

ผูขอใชบริการระบบโครงขายไฟฟาชําระคาใชจายสําหรับการ

ขอใชบริการระบบโครงขายไฟฟา

ระยะเวลา [7] วัน

กฟผ. แจงใหผูขอใชบริการนําสงเอกสาร

เพ่ิมเติม(รวมถึงขอมูลดานเทคนิคท่ี

เกี่ยวของ) ระยะเวลา [7] วัน

ผูขอใชบริการ ติดตอ กฟผ. 

เพ่ือขอแบบคําขอใชบริการระบบโครงขายไฟฟา

ผูขอใชบริการนําสงเอกสารเพ่ิมเติม

(ภายใน 5 วันทําการ)

กฟผ. ประกาศการใหบริการระบบ

โครงขายไฟฟา

กฟผ. จัดช้ีแจงความเขาใจในการยื่นเอกสารประกอบขอใช

บริการระบบโครงขายไฟฟา

เอกสารแนบทายขอกําหนด หมายเลข 2 

แผนภูมิภาพขั้นตอนการขอใชบริการระบบโครงขายไฟฟา 
ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 


