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 ด้วยพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550  มาตรา 81 ก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาต
ที่มีระบบโครงข่ายพลังงานต้องยินยอมให้ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ประกอบกิจการพลังงานรายอ่ืนใช้หรือ
เชื่อมต่อระบบโครงข่ายพลังงานของตน ตามข้อก าหนดที่ผู้รับใบอนุญาตที่มีระบบโครงข่ายพลังงาน
ประกาศก าหนด เพ่ือให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 
31(2) แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงออกระเบียบการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยข้อก าหนดการใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2559 โดยให้มีผลบังคับใช้
ระเบียบนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และให้ยกเลิกระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยข้อก าหนดการใช้
บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2551 โดยใช้ระเบียบนี้แทน บรรดาค าสั่ง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติอ่ืน
ใด ที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
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             ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยข้อก าหนดการใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2559 

 

1. นิยามค าศัพท์ 

“ระบบโครงข่ายไฟฟ้า”  หมายความว่า ระบบส่ ง ไฟ ฟ้าหรือระบบจ าหน่ ายไฟฟ้าของ       
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

“ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้า”  หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ้า หรือ  ผู้
ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอใบอนุญาตการประกอบ
กิจการไฟฟ้าที่ผลิต จัดให้ได้มา จัดส่ง จ าหน่ายไฟฟ้า 
หรือควบคุมระบบไฟฟ้า ตามพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550  

“ผู้ใช้ไฟฟ้า” หมายความว่า ผู้ที่ท าสัญญาซื้อไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

“ผู้ขอใช้บริการ” หมายความว่า ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าที่ขออนุญาตเชื่อมต่อเครื่อง
ก า เนิ ด ไฟฟ้า  หรื อระบบโครงข่ าย ไฟฟ้า ของ            
ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าเข้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้า
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และหรือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ขอ
อนุญาตเชื่อมต่อเครื่องก าเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

“ผู้เชื่อมต่อ” หมายความว่า ผู้ ป ร ะกอบกิ จการ ไฟ ฟ้า ที่ ไ ด้ รั บอนุญาตจาก         
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้เชื่อมต่อเครื่องก าเนิดไฟฟ้า
หรือระบบโครงข่ายไฟฟ้าของผู้ประกอบกิจการไฟฟ้า 
เข้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค และหรือผู้ ใช้ ไฟฟ้าที่ ได้ รับอนุญาตให้
เชื่อมต่อเครื่องก าเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และผ่านการ
ทดสอบการเชื่อมต่อตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ก าหนดแล้ว 

 

 “ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก” หมายความว่า ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้า ที่ขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค ตามระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิต
ไฟฟ้าขนาดเล็กมาก 

“ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก” หมายความว่า ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้า ที่ขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตามระเบียบการรับซื้อ
ไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก 
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“จุดรับซื้อไฟฟ้า” หมายความว่า จุดที่ติดตั้งมาตรวัดไฟฟ้าที่ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก 
จ าหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือจุดที่ผู้
ขอใช้บริการรับซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

“ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้ารายอ่ืน” หมายความว่า ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าตามพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 หรือฉบับล่าสุด 

 “ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าและ     หมายความว่า ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าและความร้อนที่ใช้เชื้อ 
และความร้อนร่วม”     เพลิงสิ้นเปลืองที่ใช้แล้วหมดไป เช่นถ่านหิน ก๊าซ

ธรรมชาติ  
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             ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยข้อก าหนดการใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2559 

 

2. วัตถปุระสงค์และขอบเขต 
2.1 วัตถุประสงค์ 

ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยข้อก าหนดการใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2559 
ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดขอบเขตและแนวทางในการด าเนินการขออนุญาตเชื่อมต่อกับระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส าหรับผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าใช้ในการวางแผนและด าเนินการ 
เพ่ือให้การใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นธรรม ไม่ส่งผลกระทบต่อ
ระบบโครงข่ายไฟฟ้าและผู้ใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้ารายอ่ืน  
2.2 ขอบเขต 

ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยข้อก าหนดการใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2559
ฉบับนี้ใช้กับผู้ขอใช้บริการทุกรายดังนี้ 

2.2.1 ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer, VSPP) 
2.2.2 ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer, SPP) 
2.2.3 ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 
2.2.4 ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้ารายอ่ืน ยกเว้น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  และ  

การไฟฟ้านครหลวง    

3. ลักษณะการให้บริการ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะให้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้า ในลักษณะดังต่อไปนี้ 
3.1 รับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากที่ผลิตไฟฟ้าตามลักษณะกระบวนการผลิตจาก

พลังงานหมุนเวียนหรือระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าและความร้อนร่วม ที่มีปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขายตาม
ประกาศการรับซื้อไฟฟ้าหรือระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากที่เกี่ยวข้องและยังมีผล
บังคับใช้ในขณะนั้น 

3.2 รับเชื่อมต่อเครื่องก าเนิดไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีความประสงค์จะติดตั้งเครื่องก าเนิดไฟฟ้า
เพื่อผลิตพลังไฟฟ้าใช้เองและขออนุญาตเชื ่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า หรือรับเชื ่อมต่อระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าของผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าอ่ืนๆ   

3.3 รับเชื่อมต่อเครื่องก าเนิดไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ซึ่งท าสัญญาขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

4. เอกสารในการขอใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
การขอใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้า ให้ผู้ขอใช้บริการยื่นเอกสารให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใช้

ประเมินความเป็นไปได้ของการให้บริการและการวิเคราะห์ผลกระทบต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดังนี้ 
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4.1 กรณีขอใช้บริการตามข้อ 3.1 
แบบค าขอจ าหน่ายไฟฟ้าที่ผู้ขอใช้บริการได้มีการลงนามถูกต้องตามกฏหมายแล้ว ที่ลง
นามโดยผู้มีอ านาจลงนาม หรือผู้รับมอบอ านาจตามหนังสือมอบอ านาจและเอกสาร
ประกอบการขอจ าหน่ายไฟฟ้าตามประกาศการรับซื้อไฟฟ้าหรือระเบียบการรับซื้อไฟฟ้า
จากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากที่เก่ียวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะนั้น 
กรณีขอใช้บริการตามข้อ 3.2 และ 3.3  
แบบค าขอเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าตามสิ่งแนบที่ 1 ที่ผู้ขอใช้บริการได้มีการลงนาม
ถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ที่ลงนามโดยผู้มีอ านาจลงนาม หรือผู้รับมอบอ านาจตาม
หนังสือมอบอ านาจ  

4.2 ภาพถ่ายหลักฐานแสดงการมีตัวตนและแสดงสถานที่อยู่ของผู้ขอใช้บริการที่เป็นบุคคล
ธรรมดา หรือคณะหรือกลุ่มบุคคล หรือห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียนตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ รายละเอียดตามที่ระบุไว้ในสิ่งแนบที่  2 

4.3 ภาพถ่ายหลักฐานแสดงการเป็นนิติบุคคลและวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล (ถ้ามี)ของผู้ขอ
ใช้บริการที่เป็นนิติบุคคล รายละเอียดตามที่ระบุไว้ในสิ่งแนบที่ 3 
ทั้งนี้ให้ผู้ขอใช้บริการหรือผู้รับมอบอ านาจเป็นผู้รับรองความถูกต้องของเอกสารที่ใช้ยื่น
ต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  

4.4 หนังสือมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนกระท าการแทน (ถ้ามี) รายละเอียดตามสิ่งแนบที่  4 

5. ขั้นตอนการขอใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
ผู้ขอใช้บริการที่ประสงค์จะขอใช้บริการโครงข่ายระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามข้อ 3 

สามารถยื่นเอกสารได้ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เลขที่ 200 ถนน งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ 10900 หรือที่ท าการส านักงานเขตของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ผู้ขอใช้บริการจะเชื่อมต่อระบบ
หรือซื้อขายไฟฟ้าหรือที่ระบุไว้ตามประกาศการรับซื้อไฟฟ้าหรือระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง 

5.1 การขอใช้บริการตามข้อ 3.1  

5.1.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะแจ้งผลการพิจารณารับซื้อไฟฟ้าไปยังผู้ขอใช้บริการเป็นลายลักษณ์
อักษร ตามระยะเวลาที่ก าหนดในระเบียบหรือประกาศท่ีเกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะนั้น 

5.1.2     ผู้ขอใช้บริการจะต้องท าสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคภายในระยะเวลาที่
ก าหนดในระเบียบหรือประกาศท่ีเกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะนั้น หากพ้นก าหนดนี้ผู้ขอใช้บริการไม่
มาท าสัญญาการซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ถือว่าค าขอของผู้ขอใช้บริการรายนั้นเป็นอัน
ยกเลิก  

 ในการนี้ผู้ขอใช้บริการต้องจัดส่งแผนงานการด าเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าให้การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคเห็นชอบก่อนลงนามสัญญา ทั้งนี้หลังจากลงนามในสัญญาแล้ว การด าเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
ไม่มีความคืบหน้าตามแผนงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสัญญา 

5.1.3 ผู้ขอใช้บริการจะต้องส่งแบบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าพร้อมรายละเอียดให้การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ทั้งนี้การออกแบบติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
จะต้องเป็นไปตามหลักวิศวกรรมที่ก าหนดในระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยข้อก าหนดการเชื่อมต่อ
ระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่มีผลบังคับใช้ในขณะนั้น  
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5.1.4 ผู้ขอใช้บริการที่ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าแล้ว จะจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบได้เมื่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ได้ตรวจสอบการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ท่ีติดตั้ง ตลอดจนแผนปฏิบัติการเชื่อมต่อตามระเบียบการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยข้อก าหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า ที่มีผลบังคับใช้ในขณะนั้น และระเบียบ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยข้อก าหนดการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้า ที่มีผลบังคับใช้ในขณะนั้น โดย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะด าเนินการตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผู้ขอใช้บริการแจ้ง
ความประสงค์ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้าตรวจสอบระบบไฟฟ้าก่อนจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ  
  5.1.5 ผู้ขอใช้บริการจะต้องน าใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม ใบอนุญาตประกอบกิจการผลิต
ไฟฟ้าหรือใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร้องขอ มาแสดงกับการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันท าการ ก่อนวันเริ่มต้นเชื่อมต่อและหรือวันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า 

 5.2 การขอใช้บริการตามข้อ 3.2 และ 3.3  

5.2.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะแจ้งผลการพิจารณารับเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าไปยังผู้ขอใช้
บริการเป็นลายลักษณ์อักษร ภายใน 45 วัน กรณีการขอใช้บริการตามข้อ 3.2 หรือภายใน 90 วัน กรณีการ
ขอใช้บริการตามข้อ 3.3 นับจากวันที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับข้อมูลประกอบการพิจารณาครบถ้วน  

5.2.2 ผู้ขอใช้บริการจะต้องส่งแบบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าพร้อมรายละเอียดให้การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ทั้งนี้การออกแบบติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
จะต้องเป็นไปตามระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยข้อก าหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า ที่มีผล
บังคับใช้ในขณะนั้น  

5.2.3 ผู้ขอใช้บริการที่ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าแล้ว จะจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบได้เมื่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ได้ตรวจสอบการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ท่ีติดตั้ง ตลอดจนแผนปฏิบัติการเชื่อมต่อตามระเบียบการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยข้อก าหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า ที่มีผลบังคับใช้ในขณะนั้น และระเบียบ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยข้อก าหนดการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้า ที่มีผลบังคับใช้ในขณะนั้น โดย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะด าเนินการตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผู้ขอใช้บริการแจ้ง
ความประสงค์ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้าตรวจสอบระบบไฟฟ้าก่อนเชื่อมต่อเข้าระบบ  
  5.2.4 ผู้ขอใช้บริการจะต้องน าหนังสือรับรองการอนุญาตให้ก่อสร้างโรงงานติดตั้งเครื่องก าเนิด
ไฟฟ้า ใบอนุญาตผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใบอนุญาตทางสิ่งแวดล้อมและ
ใบอนุญาตอ่ืนๆ ตามที่กฎหมายก าหนดมาแสดงกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันท า
การ กอ่นวันเริ่มต้นเชื่อมต่อ 

 ทั้งนี้ การด าเนินการตามข้อ 5.2.2 ถึง ข้อ 5.2.4   ไม่ใช้กับผู้ขอใช้บริการที่เป็นผู้ประกอบกิจการ 
ไฟฟ้ารายอื่น 

6. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะพิจารณารับเชื่อมต่อและหรือรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ขอใช้บริการที่ยอมรับ

และปฏิบัติตามระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยข้อก าหนดการใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้า ระเบียบ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยข้อก าหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายและระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วย
ข้อก าหนดการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้า ที่มีผลบังคับใช้ในขณะนั้น 
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ภายหลังจากมีการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าแล้ว เพ่ือความมั่นคงและความปลอดภัยของ
ระบบโครงข่ายไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงวนสิทธิ์ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกัน ระบบมาตรวัดไฟฟ้า 
คุณภาพไฟฟ้าทุกปีหรือตามท่ีการไฟฟ้าภูมิภาคเห็นสมควร  และกรณีที่มีการแก้ไข ปรับปรุง ขอให้ผู้ขอใช้
บริการด าเนินการ เมื่อได้รับแจ้งจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ในการตรวจสอบ
หรือแก้ไขปรับปรุง  ผู้ขอใช้บริการต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเรียกเก็บ 

7. ค่าใช้จ่ายและเงื่อนไขในการช าระเงิน 
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคิดค่าใช้จ่ายในการใช้บริการส าหรับผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก และผู้ผลิต
ไฟฟ้ารายเล็กเป็นไปตามประกาศการรับซื้อไฟฟ้าหรือระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้
ในขณะนั้น  

ส าหรับผู้ขอใช้บริการที่เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีเครื่องก าเนิดไฟฟ้าขอเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะคิดค่าใช้จ่ายการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเพ่ิมเติมในส่วนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
การปรับปรุงระบบจ าหน่ายไฟฟ้า(ถ้ามี) ระบบมาตรวัดไฟฟ้า เพ่ือรองรับการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
และอุปกรณ์ควบคุมระยะไกลและระบบสื่อสารตามที่ระบุในระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยข้อ
ก าหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า ที่มีผลบังคับใช้ในขณะนั้น  

ในกรณีที่มีการขยายเขต ปรับปรุงระบบโครงข่ายไฟฟ้าเพ่ือรองรับการเชื่อมต่อ ผู้ขอใช้บริการเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนทั้งหมด   
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะไม่คิดค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบแบบส าหรับผู้ขอใช้บริการที่เชื่อมต่อกับ
ระบบแรงดันต่ า  
 ส าหรับค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าส าหรับผู้ประกอบกิจการไฟฟ้ารายอ่ืน การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะพิจารณาเป็นกรณีๆไป 
 ผู้ขอใช้บริการจะต้องช าระค่าใช้จ่ายภายใน 30 วัน หลังจากได้รับแจ้งจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  

8. กรรมสิทธิ์และทรัพย์สิน 
ระบบไฟฟ้า (ยกเว้นมาตรวัดไฟฟ้าที่ขายไฟฟ้าให้ผู้ใช้บริการที่เป็นทรัพย์สินของการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค) ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของผู้ขอใช้บริการเป็นทรัพย์สินของผู้ขอใช้บริการ รวมถึงการดูแล รักษา 
เว้นแต่จะมีการตกลงเป็นอย่างอ่ืน  

9. ความรับผิดชอบต่อความเสียหายของระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
ผู้เชื่อมต่อต้องบ ารุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันให้อยู่ในสภาพดีพร้อมท างาน หากมีความเสียหาย

เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความบกพร่องทางด้านอุปกรณ์ป้องกัน การควบคุมคุณภาพไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐาน 
การปฏิบัติการที่บกพร่อง หรือสาเหตุอื่นๆ จากฝ่ายใด ฝ่ายนั้นจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายดังกล่าว 
ในกรณีที่เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือเสียชีวิตต่อบุคคลที่ 3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและผู้เชื่อมต่อ
จะต้องร่วมกันตรวจสอบความเสียหายว่าเกิดจากฝ่ายใด ฝ่ายนั้นจะต้องรับผิดชอบออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดใน
การซ่อมแซมหรือท าให้กลับคืนสู่สภาพเดิมและยินยอมชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมด  

 
 



497384
Text Box
12



 

 
 
 

 

สิ่งแนบท่ี  1 

แบบค าขอเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
  

ส่วนที่1 รายละเอียดของผู้ขอใชบ้ริการ 

ช่ือ 

ที่อยู่ 

 

 

 

โทรศัพท ์  โทรสาร  

ที่ตั้งโครงการ 
 

 
 
 

โทรศัพท ์  โทรสาร  

ประเภทกิจการ  

วัตถุประสงค์ในการเช่ือมต่อกับ
ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 

 

 
ส่วนที่ 2  รายละเอียดทางเทคนิค 

ระดับแรงดันไฟฟ้าที่ต้องการเชื่อมโยงกับระบบของ กฟภ.                            กิโลโวลต ์

ขนาด/แรงดัน/Vector group ของหม้อแปลงไฟฟ้า  

ชนิดของเครื่องก าเนิดไฟฟ้า  

จ านวนเครื่องก าเนิดไฟฟ้าของโครงการ             เครื่อง   ก าลังการผลิตไฟฟ้ารวม           กิโลวตัต ์                 

 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลโหลดของโครงการ 

ก าลังไฟฟ้าท่ีรับจาก กฟภ.                                 สูงสุด       กิโลวัตต ์ ต่ าสุด                 กิโลวัตต ์

ก าลังไฟฟ้ารวมทีต่ิดตั้ง                                     สูงสุด                 กิโลโวลต์แอมป ์   

 
 
 
 



สวนที่ 4 รายชื่อผูติดตอประสานงาน 

ช่ือ-นามสกุล  ตําแหนง  

โทรศัพท  โทรสาร  

e-mail address 

 

 
สวนที่ 5   เอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม จํานวน 3 ชุด  

1. แผนผังแสดงที่ต้ังของโรงงานหรือแผนที่ของระบบไฟฟา 
2. แบบระบบไฟฟา (Single Line Diagram) และระบบปองกัน (Metering and Relaying Diagram) พรอม

วิศวกรรับรองแบบและสําเนาใบประจําตัวผูประกอบวิชาชีพวิศวกรที่ยังไมหมดอายุ 
3.  ฟงกช่ันการทํางานของระบบปองกัน  
4. รายละเอียดของเครื่องกําเนิดไฟฟา พรอมขอกําหนดทางเทคนิค (Specification)เชน คา Xd, Xq, Ro, Xo, 

R2, X2, Xd”, Xq”, Xd’, Xq’, Td”, Tq”, Td’, Tq’, P-Q (Generator Capability) Curve (เฉพาะผูขอใช
บริการที่มีเครื่องกําเนิดไฟฟา) 

5. รายละเอียดทางเทคนิค (Specifications) ของระบบไฟฟาและหรืออุปกรณที่ใชในการเชื่อมตอระบบไฟฟา 
เชน หมอแปลง (Transformer), เซอรกิตเบรกเกอร (Circuit Breaker), CT, PT, รีเลย (Relays), เครื่องวัด
คุณภาพไฟฟา (Power Quality Meter) และแบบระบบ Teleprotection สําหรับการเชื่อมตอระบบ 115 kV 

 
ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลในการขอเชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาค ดังกลาว

ขางตนเปนความจริงและจะปฏิบัติตามระเบียบการไฟฟาสวนภูมิภาควาดวยขอกําหนดการเชื่อมตอระบบโครงขาย
ไฟฟา พ.ศ. 2551 

 
               
      
 
 
 

 

 

 

 

 

ลงช่ือ    

    (                                                ) 

ตําแหนง    

วันที่    



สิ่งแนบที่ 2 

หลักฐานแสดงการมีตัวตนและแสดงสถานที่อยูของผูขอใชบริการที่เปนบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย 

หลักฐานแสดงการมีตัวตนและแสดงสถานที่อยูของผูขอใชบริการ จํานวน 2 ชุด 
ลําดับที่ รายละเอียด 

1 ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนหรือเอกสารอื่นๆ ที่หนวยงานของรัฐบาลไทยไดออกให ซึ่งมีรูปถาย
ของผูขอใชบริการและยังไมหมดอายุ เชน  
- บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ (บัตรขาราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ)  
- พาสปอรต 
- ใบขับขี่รถยนตหรือรถจักรยานยนต 
- ฯลฯ 
โดยผูขอใชบริการลงลายมือช่ือรับรองความถูกตองของภาพถายเอกสารดังกลาวแลว 

2 ภาพถายทะเบียนบานฉบับปจจุบันโดยผูขอใชบริการลงลายมือช่ือรับรองความถูกตองของภาพถาย
เอกสารดังกลาวแลว 

3 ภาพถายหลักฐานแสดงการเปลี่ยนช่ือและหรือนามสกุลของผูขอใชบริการตั้งแตตนจนถึงปจจุบัน ใน
กรณีที่ช่ือและหรือนามสกุลของผูขอใชบริการในปจจุบันไมตรงกับเอสารลําดับที่ 1 และหรือ 2 โดยผูขอ
ใชบริการลงลายมือช่ือรับรองความถูกตองของภาพถายเอกสารดังกลาวแลว (ถามี) 

4 ภาพถายทะเบียนสมรสโดยผูขอใชบริการลงลายมือช่ือรับรองความถูกตองของภาพถายเอกสารดังกลาว
แลว (ถามี) 

5 หลักฐานแสดงความยินยอมของคูสมรสของผูขอใชบริการ ในการขอใชบริการของผูขอใชบริการกับการ
ไฟฟาสวนภูมิภาค (ถามี) 

6 ภาพถายใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ภ.พ.20) ที่กรมสรรพากร ออกใหโดยผูขอใชบริการลงลายมือช่ือ
รับรองความถูกตองของภาพถายเอกสารดังกลาวแลว (ถามี) 



สิ่งแนบที่ 2 

หลักฐานแสดงการมีตัวตนและแสดงสถานที่อยูของผูขอใชบริการที่เปนคณะหรือกลุมบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศ
ไทย ตามประมวลรัษฎากรของประเทศไทย (คณะหรือกลุมบุคคลที่ประกอบดวยบุคคลธรรมดาไมวาจะมีสัญชาติ
ไทยหรือไมและหรือนิติบุคคลไมวาตามกฎหมายของประเทศไทยหรือไม มีวัตถุประสงคจะแสวงหารายได โดยไมมี
การแบงกําไร ขาดทุนระหวางผูเขารวมเปนคณะหรือกลุมบุคคลดังกลาว) 

หลักฐานแสดงการมีตัวตนและแสดงสถานที่อยูของผูขอใชบริการ จํานวน 2 ชุด 
ลําดับที่ รายละเอียด 

1 ภาพถายสัญญาหรือขอตกลงใดๆ ในการจัดตั้งคณะหรือกลุมบุคคล ต้ังแตตนจนถึงปจจุบัน โดย
ผูเขารวมจัดต้ังคณะหรือกลุมบุคคลทุกคนลงลายมือช่ือรับรองความถูกตองของภาพถายเอกสาร
ดังกลาวแลว (ถามี) 

2 คําแปลเปนภาษาไทยของเอกสารลําดับที่ 1 ในกรณีที่เอกสารดังกลาวมิไดจัดทําเปนภาษาไทย โดย
ผูเขารวมจัดต้ังคณะหรือกลุมบุคคลทุกคนลงลายมือช่ือรับรองความถูกตองของคําแปลเอกสารดังกลาว
แลว (ถามี) 

3 ภาพถายบัตรประจําตัวผูเสียภาษีอากรที่กรมสรรพากรออกใหแกผูขอใชบริการ โดยผูเขารวมจัดต้ัง
คณะหรือกลุมบุคคลทุกคนลงลายมือช่ือรับรองความถูกตองของภาพถายเอกสารดังกลาวแลว 

4 ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนหรือเอกสารอื่นๆ ที่หนวยงานของรัฐบาลไทยหรือหนวยงานของ
รัฐบาลตางประเทศ ไดออกใหแกผูเขารวมจัดตั้งคณะหรือกลุมบุคคลที่ผูเขารวมจัดต้ังคณะหรือกลุม
บุคคลทั้งหมดตกลงกันใหผูนั้นเปนผูลงนามในนามของคณะหรือกลุมบุคคลในการขอใชบริการกับ
การไฟฟาสวนภูมิภาค ซึ่งมีรูปถายของผูนั้นและยังไมหมดอายุ เชน บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ 
พาสปอรต ใบขับขี่รถยนตหรือรถจักรยานยนต ใบอนุญาตทํางานของคนตางดาว (WORK PERMIT) 
ฯลฯ เปนตน โดยผูนั้นลงลายมือช่ือรับรองความถูกตองของภาพถายเอกสารดังกลาวแลว (ถามี) 

5 ภาพถายหลักฐานแสดงการเปลี่ยนช่ือและหรือนามสกุลของผูลงนามในนามของคณะหรือกลุมบุคคล
ในการขอใชบริการกับการไฟฟาสวนภูมิภาค ต้ังแตตนจนถึงปจจุบัน ในกรณีที่ช่ือและหรือนามสกุล
ของผูนั้นในปจจุบันไมตรงกันกับเอกสารลําดับที่ 4 โดยผูนั้นลงลายมือช่ือรับรองความถูกตองของ
ภาพถายเอกสารดังกลาวแลว (ถามี) 

6 ภาพถายใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ภ.พ.20) ที่กรมสรรพากรออกใหโดยผูเขารวมจัดตั้งคณะหรือกลุม
บุคคลทุกคนลงลายมือช่ือรับรองความถูกตองของภาพถายเอกสารดังกลาวแลว (ถามี) 



สิ่งแนบที่ 2 

หลักฐานแสดงการมีตัวตนและแสดงสถานที่อยูของผูขอใชบริการที่เปนหางหุนสวนสามัญไมจดทะเบียนเปนนิติ
บุคคลตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของประเทศไทย (กลุมการคาที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย ประกอบดวย 
บุคคลธรรมดาไมวาจะมีสัญชาติไทยหรือไมและหรือนิติบุคคลไมวาตามกฎหมายของประเทศไทยหรือไม ซึ่งมิใช
หางหุนสวนสามัญนิติบุคคลหรือหางหุนสวนจํากัดหรือบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด มาเขาหุนกันดวยการลง
เงินและหรือทรัพยสินและหรือแรงงานเพื่อแสวงหากําไร โดยมีการตกลงแบงกําไร ขาดทุนระหวางผูเปนหุนสวนทุก
คน) 

หลักฐานแสดงการมีตัวตนและแสดงสถานที่อยูของผูขอใชบริการ จํานวน 2 ชุด 
ลําดับที่ รายละเอียด 

1 ภาพถายสัญญาจัดตั้งหางหุนสวนสามัญไมจดทะเบียนเปนนิติบุคคล ต้ังแตตนจนถึงปจจุบันที่ปดอากร
แสตมป 100 บาท และหรือ 50 บาท และมีการขีดฆาอากรแสตมปแลว โดยหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจ
กระทําการในนามของหางหุนสวนสามัญดังกลาว ลงลายมือช่ือรับรองความถูกตองของภาพถาย
เอกสารดังกลาวแลว 

2 คําแปลเปนภาษาไทยของเอกสารลําดับที่ 1 ในกรณีที่เอกสารดังกลาวมิไดจัดทําเปนภาษาไทย โดย
หุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจกระทําการในนามของหางหุนสวนสามัญดังกลาว ลงลายมือช่ือรับรอง
ความถูกตองของคําแปลเอกสารดังกลาวแลว (ถามี) 

3 ภาพถายบัตรประจําตัวผูเสียภาษีอากรที่กรมสรรพากรออกใหแกผูขอใชบริการ โดยหุนสวนผูจัดการ ผู
มีอํานาจกระทําการในนามของหางหุนสวนสามัญดังกลาว ลงลายมือช่ือรับรองความถูกตองของ
ภาพถายเอกสารดังกลาวแลว 

4 ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนหรือเอกสารอื่นๆ ที่หนวยงานของรัฐบาลไทยหรือหนวยงานของ
รัฐบาลตางประเทศ ไดออกใหแกหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจกระทําการในนามของหางหุนสวนสามัญ
ดังกลาว ที่จะลงนามในนามของหางหุนสวนสามัญดังกลาวในการขอใชบริการกับการไฟฟาสวน
ภูมิภาค ซึ่งมีรูปถายของหุนสวนผูจัดการดังกลาวและยังไมหมดอายุ เชน บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของ
รัฐ พาสปอรต ใบขับขี่รถยนตหรือรถจักรยานยนต ใบอนุญาตทํางานของคนตางดาว (WORK 
PERMIT) ฯลฯ เปนตน โดยหุนสวนผูจัดการดังกลาวลงลายมือช่ือรับรองความถูกตองของภาพถาย
เอกสารดังกลาวแลว (ถามี) 

5 ภาพถายหลักฐานแสดงการเปลี่ยนช่ือและหรือนามสกุลของหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจกระทําการใน
นามของหางหุนสวนสามัญดังกลาว ที่จะลงนามในนามของหางหุนสวนสามัญดังกลาว ในการขอใช
บริการกับการไฟฟาสวนภูมิภาค ต้ังแตตนจนถึงปจจุบัน ในกรณีที่ช่ือและหรือนามสกุลของหุนสวน
ผูจัดการดังกลาวในปจจุบันไมตรงกันกับเอกสารลําดับที่ 4 โดยหุนสวนผูจัดการดังกลาวลงลายมือช่ือ
รับรองความถูกตองของภาพถายเอกสารดังกลาวแลว (ถามี) 

6 ภาพถายใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ภ.พ.20) ที่กรมสรรพากรออกให โดยหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจ
กระทําการในนามของหางหุนสวนสามัญดังกลาวที่จะลงนามในนามของหางหุนสวนสามัญดังกลาว 
ในการขอใชบริการกับการไฟฟาสวนภูมิภาค ลงลายมือช่ือรับรองความถูกตองของภาพถายเอกสาร
ดังกลาวแลว (ถามี) 



สิ่งแนบที่ 2 

หลักฐานแสดงการมีตัวตนและแสดงสถานที่อยูของผูขอใชบริการที่เปนกิจการรวมคา (JOINT VENTURE) ที่จัดตั้ง
ขึ้นในประเทศไทยตามประมวลรัษฎากรของประเทศไทย (กลุมการคาที่ประกอบดวย บุคคลธรรมดาไมวาจะมี
สัญชาติไทยหรือไม และหรือหางหุนสวนสามัญนิติบุคคลและหรือหางหุนสวนจํากัดและหรือบริษัทจํากัดและหรือ
บริษัทมหาชนจํากัดและหรือนิติบุคคลไมวาตามกฎหมายของประเทศไทยหรือไมมาเขาหุนกันดวยการลงเงินและ
หรือทรัพยสินและหรือแรงงานเพื่อแสวงหากําไร โดยมีการตกลงแบงกําไร ขาดทุนระหวางผูเขารวมกิจการรวมคา
ทุกคน) 

หลักฐานแสดงการมีตัวตนและแสดงสถานที่อยูของผูขอใชบริการ จํานวน 2 ชุด 
ลําดับที่ รายละเอียด 

1 ภาพถายสัญญาจัดตั้งกิจการรวมคา ต้ังแตตนจนถึงปจจุบันที่ปดอากรแสตมป 100 บาท และหรือ 50 บาท 
และมีการขีดฆาอากรแสตมปแลว โดยผูเขารวมกิจการรวมคาที่ผูเขารวมกิจการรวมคาทั้งหมดตกลงกัน
ใหผูนั้นเปนผูลงนามในนามของกิจการรวมคา ในการขอใชบริการกับการไฟฟาสวนภูมิภาค ลงลายมือ
ช่ือรับรองความถูกตองของภาพถายเอกสารดังกลาวแลว 

2 คําแปลเปนภาษาไทยของเอกสารลําดับที่ 1 ในกรณีที่เอกสารดังกลาวมิไดจัดทําเปนภาษาไทยโดยผูลง
นามฯ ตามเอกสารลําดับที่ 1 ลงลายมือช่ือรับรองความถูกตองของคําแปลเอกสารดังกลาวแลว (ถามี) 

3 ภาพถายบัตรประจําตัวผูเสียภาษีอากรที่กรมสรรพากรออกใหแกผูขอใชบริการโดยผูลงนามฯ ตาม
เอกสารตามลําดับที่ 1 ลงลายมือช่ือรับรองความถูกตองของภาพถายเอกสารดังกลาวแลว 

4 ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนหรือเอกสารอื่นๆ ที่หนวยงานของรัฐบาลไทยหรือหนวยงานของ
รัฐบาลตางประเทศ ไดออกใหแกผูลงนามฯ ตามเอกสารลําดับที่ 1 ซึ่งมีรูปถายของผูนั้นและยังไม
หมดอายุ เชน บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ พาสปอรต ใบขับขี่รถยนตหรือรถจักรยานยนต ใบอนุญาต
ทํางานของคนตางดาว (WORK PERMIT) ฯลฯ เปนตน โดยผูนั้นลงลายมือช่ือรับรองความถูกตองของ
ภาพถายเอกสารดังกลาวแลว (ถามี) 

5 ภาพถายหลักฐานแสดงการเปลี่ยนช่ือและหรือนามสกุลของผูลงนามฯ ตามเอกสารลําดับที่ 1 ต้ังแตตน
จนถึงปจจุบัน ในกรณีที่ช่ือและหรือนามสกุลของผูนั้นในปจจุบันไมตรงกันกับเอกสารลําดับที่ 4 โดยผู
นั้นลงลายมือช่ือรับรองความถูกตองของภาพถายเอกสารดังกลาวแลว (ถามี) 

6 ภาพถายใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ภ.พ.20) ที่กรมสรรพากรออกให โดยผูลงนามฯ ตามเอกสารลําดับที่ 1  
ลงลายมือช่ือรับรองความถูกตองของภาพถายเอกสารดังกลาวแลว (ถามี) 



สิ่งแนบที่ 3 

หลักฐานแสดงการเปนนิติบุคคลและวัตถุประสงคของนิติบุคคลของผูขอใชบริการที่เปนหางหุนสวนสามัญนิติบุคคล
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของประเทศไทย 

หลักฐานแสดงการเปนนิติบุคคลและวัตถุประสงคของนิติบุคคลของผูขอใชบริการ จํานวน 2 ชุด 
ลําดับที่ รายละเอียด 

1 ภาพถายหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนหางหุนสวนสามัญนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพงและ
พานิชย ออกใหโดยสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทจังหวัดหรือกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวง
พาณิชย ที่สํานักงานใหญของผูขอใชบริการต้ังอยูในเขตรับผิดชอบของหนวยงานดังกลาวซึ่งตองมีอายุ
ไมเกิน 1 เดือนนับตั้งแตวันที่หนาวยงานดังกลาวไดออกหนังสือรับรองฯนั้น โดยหุนสวนผูจัดการ ผูมี
อํานาจกระทําการในนามหางหุนสวนสามัญนิติบุคคลดังกลาว ลงลายมือช่ือหรือลงลายมือช่ือและ
ประทับตราสําคัญ รับรองความถูกตองของภาพถายเอกสารดังกลาวแลว 

2 ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนหรือเอกสารอื่นๆ ที่หนวยงานของรัฐบาลไทยหรือหนวยงานของ
รัฐบาลตางประเทศไดออกใหแก หุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจกระทําการในนามหางหุนสวนสามัญนิติ
บุคคลดังกลาวแตละคน ซึ่งมีรูปถายของหุนสวนผูจัดการดังกลาวและยังไมหมดอายุ เชน บัตรประจําตัว
เจาหนาที่ของรัฐ พาสปอรต ใบขับขี่รถยนตหรือรถจักรยานยนต ใบอนุญาตทํางานของคนตางดาว 
(WORK PERMIT) ฯลฯ โดยหุนสวนผูจัดการดังกลาว ลงลายมือช่ือรับรองความถูกตองของภาพถาย
เอกสารดังกลาวแลว (ถามี) 

3 ภาพถายหลักฐานแสดงการเปลี่ยนช่ือและหรือนามสกุลของหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจกระทําการใน
นามหางหุนสวนสามัญนิติบุคคลที่จะลงนามในนามของหางหุนสวนดังกลาว ในการขอใชบริการกับการ
ไฟฟาสวนภูมิภาค ต้ังแตตนจนถึงปจจุบัน ในกรณีที่ช่ือและหรือนามสกุลของหุนสวนผูจัดการดังกลาว
ในปจจุบันไมตรงกันกับเอกสารลําดับที่ 2 โดยหุนสวนผูจัดการดังกลาว ลงลายมือช่ือรับรองความถูกตอง
ของภาพถายเอกสารดังกลาวแลว (ถามี) 

4 ภาพถายใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ภ.พ.20) ที่กรมสรรพากรออกให โดยหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจ
กระทําการในนามของหางหุนสวนสามัญนิติบุคคลที่จะลงนามในนามของหางหุนสวนดังกลาว ในการ
ขอใชบริการกับการไฟฟาสวนภูมิภาค ลงลายมือช่ือหรือลงลายมือช่ือและประทับตราสําคัญรับรอง
ความถูกตองของภาพถายเอกสารดังกลาวแลว (ถามี) 



สิ่งแนบที่ 3 

หลักฐานแสดงการเปนนิติบุคคลและวัตถุประสงคของนิติบุคคลของผูขอใชบริการที่เปนหางหุนสวนจํากัดตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของประเทศไทย 

หลักฐานแสดงการเปนนิติบุคคลและวัตถุประสงคของนิติบุคคลของผูขอใชบริการ จํานวน 2 ชุด 
ลําดับที่ รายละเอียด 

1 ภาพถายหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนหางหุนสวนจํากัด ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
ออกใหโดยสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทจังหวัดหรือกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพานิชย ที่
สํานักงานใหญของผูขอใชบริการตั้งอยูในเขตรับผิดชอบของหนวยงานดังกลาว ซึ่งตองมีอายุไมเกิน 1 
เดือน นับต้ังแตวันที่หนวยงานดังกลาวไดออกหนังสือรับรองฯนั้น โดยหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจ
กระทําการในนามของหางหุนสวนจํากัดดังกลาว ลงลายมือช่ือหรือลงลายมือช่ือและประทับตราสําคัญ 
รับรองความถกูตองของภาพถายเอกสารดังกลาวแลว 

2 ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนหรือเอกสารอื่นๆ ที่หนวยงานของรัฐบาลไทยหรือหนวยงานของ
รัฐบาลตางประเทศไดออกใหแก หุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจกระทําการในนามของหางหุนสวนจํากัด
ดังกลาวแตละคน ซึ่งมีรูปถายของหุนสวนผูจัดการดังกลาวและยังไมหมดอายุ เชน บัตรประจําตัว
เจาหนาที่ของรัฐ พาสปอรต ใบขับขี่รถยนตหรือรถจักรยานยนต ใบอนุญาตทํางานของคนตางดาว 
(WORK PERMIT) ฯลฯ โดยหุนสวนผูจัดการดังกลาว ลงลายมือช่ือรับรองความถูกตองของภาพถาย
เอกสารดังกลาวแลว (ถามี) 

3 ภาพถายหลักฐานแสดงการเปลี่ยนช่ือและหรือนามสกุลของหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจกระทําการใน
นามหางหุนสวนจํากัดที่จะลงนามในนามของหางหุนสวนดังกลาว ในการขอใชบริการกับการไฟฟาสวน
ภูมิภาค ต้ังแตตนจนถึงปจจุบัน ในกรณีที่ช่ือและหรือนามสกุลของหุนสวนผูจัดการดังกลาวในปจจุบัน
ไมตรงกันกับเอกสารลําดับที่ 2 โดยหุนสวนผูจัดการดังกลาว ลงลายมือช่ือรับรองความถูกตองของ
ภาพถายเอกสารดังกลาวแลว (ถามี) 

4 ภาพถายใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ภ.พ.20) ที่กรมสรรพากรออกให โดยหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจ
กระทําการในนามของหางหุนสวนจํากัดที่จะลงนามในนามของหางหุนสวนดังกลาว ในการขอใชบริการ
กับการไฟฟาสวนภูมิภาค ลงลายมือช่ือหรือลงลายมือช่ือและประทับตราสําคัญรับรองความถูกตองของ
ภาพถายเอกสารดังกลาวแลว (ถามี) 



สิ่งแนบที่ 3 

หลักฐานแสดงการเปนนิติบุคคลและวัตถุประสงคของนิติบุคคลของผูขอใชบริการที่เปนบริษัทจํากัดตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยของประเทศไทย 

หลักฐานแสดงการเปนนิติบุคคลและวัตถุประสงคของนิติบุคคลของผูขอใชบริการ จํานวน 2 ชุด 
ลําดับที่ รายละเอียด 

1 ภาพถายหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนบริษัทจํากัด ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ออกให
โดยสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทจังหวัดหรือกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพานิชย ที่
สํานักงานใหญของผูขอใชบริการต้ังอยูในเขตรับผิดชอบของหนวยงานดังกลาว ซึ่งตองมีอายุไมเกิน 1 
เดือน นับตั้งแตวันที่หนวยงานดังกลาวไดออกหนังสือรับรองฯนั้น โดยกรรมการบริษัท ผูมีอํานาจ
กระทําการในนามของบริษัทฯ ลงลายมือช่ือหรือลงลายมือช่ือและประทับตราสําคัญ รับรองความถูก
ตองของภาพถายเอกสารดังกลาวแลว 

2 ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนหรือเอกสารอื่นๆ ที่หนวยงานของรัฐบาลไทยหรือหนวยงานของ
รัฐบาลตางประเทศไดออกใหแก กรรมการบริษัท ผูมีอํานาจกระทําการในนามของบริษัทจํากัด
ดังกลาวแตละคน ซึ่งมีรูปถายของกรรมการบริษัทฯดังกลาวและยังไมหมดอายุ เชน บัตรประจําตัว
เจาหนาที่ของรัฐ พาสปอรต ใบขับขี่รถยนตหรือรถจักรยานยนต ใบอนุญาตทํางานของคนตางดาว 
(WORK PERMIT) ฯลฯ เปนตนโดยกรรมการบริษัทดังกลาว ลงลายมือช่ือรับรองความถูกตองของ
ภาพถายเอกสารดังกลาวแลว (ถามี) 

3 ภาพถายหลักฐานแสดงการเปลี่ยนช่ือและหรือนามสกุลของกรรมการบริษัท ผูมีอํานาจกระทําการใน
นามของบริษัทจํากัดที่จะลงนามในนามของบริษัทดังกลาว ในการขอใชบริการกับการไฟฟาสวน
ภูมิภาค ต้ังแตตนจนถึงปจจุบัน ในกรณีที่ช่ือและหรือนามสกุลของกรรมการบริษัทดังกลาวในปจจุบัน
ไมตรงกันกับเอกสารลําดับที่ 2 โดยกรรมการบริษัท ลงลายมือช่ือรับรองความถูกตองของภาพถาย
เอกสารดังกลาวแลว (ถามี) 

4 ภาพถายใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ภ.พ.20) ที่กรมสรรพากรออกให โดยกรรมการบริษัท ผูมีอํานาจ
กระทําการในนามของบริษัทจํากัดที่จะลงนามในนามของบริษัทดังกลาว ในการขอใชบริการกับการ
ไฟฟาสวนภูมิภาค ลงลายมือช่ือหรือลงลายมือช่ือและประทับตราสําคัญรับรองความถูกตองของ
ภาพถายเอกสารดังกลาวแลว (ถามี) 



สิ่งแนบที่ 3 

หลักฐานแสดงการเปนนิติบุคคลและวัตถุประสงคของนิติบุคคลของผูขอใชบริการที่เปนบริษัทมหาชนจํากัดตาม
พระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจํากัดของประเทศไทย 

หลักฐานแสดงการเปนนิติบุคคลและวัตถุประสงคของนิติบุคคลของผูขอใชบริการ จํานวน 2 ชุด 
ลําดับที่ รายละเอียด 

1 ภาพถายหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนบริษัทมหาชนจํากัด ตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจํากัด 
ออกใหโดยสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทจังหวัดหรือกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพานิชย ที่
สํานักงานใหญของผูขอใชบริการตั้งอยูในเขตรับผิดชอบของหนวยงานดังกลาว ซึ่งตองมีอายุไมเกิน 1 
เดือน นับตั้งแตวันที่หนวยงานดังกลาวไดออกหนังสือรับรองฯนั้น โดยกรรมการบริษัท ผูมีอํานาจกระทํา
การในนามของบริษัทฯ ลงลายมือช่ือหรือลงลายมือช่ือและประทับตราสําคัญ รับรองความถูกตองของ
ภาพถายเอกสารดังกลาวแลว 

2 ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนหรือเอกสารอื่นๆ ที่หนวยงานของรัฐบาลไทยหรือหนวยงานของ
รัฐบาลตางประเทศไดออกใหแก กรรมการบริษัท ผูมีอํานาจกระทําการในนามของบริษัทมหาชนจํากัด
ดังกลาวแตละคน ซึ่งมีรูปถายของกรรมการบริษัทฯดังกลาวและยังไมหมดอายุ เชน บัตรประจําตัว
เจาหนาที่ของรัฐ พาสปอรต ใบขับขี่รถยนตหรือรถจักรยานยนต ใบอนุญาตทํางานของคนตางดาว 
(WORK PERMIT) ฯลฯ เปนตนโดยกรรมการบริษัทดังกลาว ลงลายมือช่ือรับรองความถูกตองของ
ภาพถายเอกสารดังกลาวแลว (ถามี) 

3 ภาพถายหลักฐานแสดงการเปลี่ยนช่ือและหรือนามสกุลของกรรมการบริษัท ผูมีอํานาจกระทําการในนาม
ของบริษัทมหาชนจํากัดที่จะลงนามในนามของบริษัทดังกลาว ในการขอใชบริการกับการไฟฟาสวน
ภูมิภาค ต้ังแตตนจนถึงปจจุบัน ในกรณีที่ช่ือและหรือนามสกุลของกรรมการบริษัทดังกลาวในปจจุบันไม
ตรงกันกับเอกสารลําดับที่ 2 โดยกรรมการบริษัท ลงลายมือช่ือรับรองความถูกตองของภาพถายเอกสาร
ดังกลาวแลว (ถามี) 

4 ภาพถายใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ภ.พ.20) ที่กรมสรรพากรออกให โดยกรรมการบริษัทผูมีอํานาจ
กระทําการในนามของบริษัทมหาชนจํากัดที่จะลงนามในนามของบริษัทดังกลาว ในการขอใชบริการกับ
การไฟฟาสวนภูมิภาค ลงลายมือช่ือหรือลงลายมือช่ือและประทับตราสําคัญรับรองความถูกตองของ
ภาพถายเอกสารดงักลาวแลว (ถามี) 



สิ่งแนบที่ 3 

หลักฐานแสดงการเปนนิติบุคคลและวัตถุประสงคของนิติบุคคลของผูขอใชบริการที่เปนสวนราชการไดแก 
กระทรวง, กรม, กอง, กองทัพบก, กองทัพเรือ, กองทัพอากาศและหนวยงานของรัฐที่มีฐานะเปนสวนราชการตาม
กฏหมายของประเทศไทย 

หลักฐานแสดงการเปนนิติบุคคลและวัตถุประสงคของนิติบุคคลของผูขอใชบริการ จํานวน 2 ชุด 
ลําดับที่ รายละเอียด 

1 ภาพถายกฏหมายจัดตั้งสวนราชการผูขอใชบริการต้ังแตตนจนถึงปจจุบันโดยผูที่มีอํานาจกระทําการใน
นามผูขอใชบริการที่จะลงนามในนามผูขอใชบริการในการขอใชบริการกับการไฟฟาสวนภูมิภาค ลง
ลายมือช่ือหรือลงลายมือช่ือและประทับตราสําคัญ(ถามี) รับรองความถูกตองของภาพถายเอกสาร
ดังกลาวแลว 

2 ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนหรือเอกสารอื่นๆ ที่หนวยงานของรัฐบาลไทยหรือหนวยงานของ
รัฐบาลตางประเทศไดออกใหแก ผูที่มีอํานาจกระทําการในนามผูขอใชบริการที่จะลงนามในนามผูขอใช
บริการในการขอใชบริการกับการไฟฟาสวนภูมิภาคแตละคน ซึ่งมีรูปถายของผูนั้นและยังไมหมดอายุ 
เชน บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ พาสปอรต ใบขับขี่รถยนตหรือรถจักรยานยนต ใบอนุญาตทํางาน
ของคนตางดาว (WORK PERMIT) ฯลฯ เปนตนโดยผูนั้นลงลายมือช่ือรับรองความถูกตองของภาพถาย
เอกสารดังกลาวแลว (ถามี) 

3 ภาพถายหลักฐานแสดงการเปลี่ยนช่ือและหรือนามสกุลของ ผูที่มีอํานาจกระทําการในนามผูขอใชบริการ
ที่จะลงนามในนามผูขอใชบริการในการขอใชบริการกับการไฟฟาสวนภูมิภาคตั้งแตตนจนถึงปจจุบันใน
กรณีที่ช่ือและหรือนามสกุลของผูนั้นในปจจุบันไมตรงกันกับเอกสารลําดับที่ 2 โดยผูนั้นลงลายมือช่ือ
รับรองความถูกตองของภาพถายเอกสารดังกลาวแลว (ถามี) 

4 ภาพถายใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ภ.พ.20) ที่กรมสรรพากรออกให โดย ผูที่มีอํานาจกระทําการในนามผู
ขอใชบริการที่จะลงนามในนามผูขอใชบริการในการขอใชบริการกับการไฟฟาสวนภูมิภาคลงลายมือช่ือ
หรือลงลายมือช่ือและประทับตราสําคัญรับรองความถูกตองของภาพถายเอกสารดังกลาวแลว (ถามี) 



สิ่งแนบที่ 3 

หลักฐานแสดงการเปนนิติบุคคลและวัตถุประสงคของนิติบุคคลของผูขอใชบริการที่เปนราชการบริหารสวนทองถิ่น
ไดแก องคการบริหารสวนตําบล (อบต.), เทศบาลตําบล, เทศบาลเมือง, เทศบาลนคร, กรุงเทพมหานคร (กทม.) และ
เมืองพัทยา ตามกฏหมายของประเทศไทย 

หลักฐานแสดงการเปนนิติบุคคลและวัตถุประสงคของนิติบุคคลของผูขอใชบริการ จํานวน 2 ชุด 
ลําดับที่ รายละเอียด 

1 ภาพถายกฏหมายจัดตั้งราชการบริหารสวนทองถิ่น ผูขอใชบริการต้ังแตตนจนถึงปจจุบันโดยผูที่มีอํานาจ
กระทําการในนามผูขอใชบริการที่จะลงนามในนามผูขอใชบริการในการขอใชบริการกับการไฟฟาสวน
ภูมิภาค ลงลายมือช่ือหรือลงลายมือช่ือและประทับตราสําคัญ(ถามี) รับรองความถูกตองของภาพถาย
เอกสารดังกลาวแลว 

2 ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนหรือเอกสารอื่นๆ ที่หนวยงานของรัฐบาลไทยหรือหนวยงานของ
รัฐบาลตางประเทศไดออกใหแก ผูที่มีอํานาจกระทําการในนามผูขอใชบริการที่จะลงนามในนามผูขอใช
บริการในการขอใชบริการกับการไฟฟาสวนภูมิภาคแตละคน ซึ่งมีรูปถายของผูนั้นและยังไมหมดอายุ 
เชน บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ พาสปอรต ใบขับขี่รถยนตหรือรถจักรยานยนต ใบอนุญาตทํางาน
ของคนตางดาว (WORK PERMIT) ฯลฯ เปนตนโดยผูนั้นลงลายมือช่ือรับรองความถูกตองของภาพถาย
เอกสารดังกลาวแลว (ถามี) 

3 ภาพถายหลักฐานแสดงการเปลี่ยนช่ือและหรือนามสกุลของ ผูที่มีอํานาจกระทําการในนามผูขอใชบริการ
ที่จะลงนามในนามผูขอใชบริการในการขอใชบริการกับการไฟฟาสวนภูมิภาคตั้งแตตนจนถึงปจจุบันใน
กรณีที่ช่ือและหรือนามสกุลของผูนั้นในปจจุบันไมตรงกันกับเอกสารลําดับที่ 2 โดยผูนั้นลงลายมือช่ือ
รับรองความถูกตองของภาพถายเอกสารดังกลาวแลว (ถามี) 

4 ภาพถายใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ภ.พ.20) ที่กรมสรรพากรออกให โดย ผูที่มีอํานาจกระทําการในนามผู
ขอใชบริการที่จะลงนามในนามผูขอใชบริการในการขอใชบริการกับการไฟฟาสวนภูมิภาคลงลายมือช่ือ
หรือลงลายมือช่ือและประทับตราสําคัญรับรองความถูกตองของภาพถายเอกสารดังกลาวแลว (ถามี) 



สิ่งแนบที่ 3 

หลักฐานแสดงการเปนนิติบุคคลและวัตถุประสงคของนิติบุคคลของผูขอใชบริการที่เปนรัฐวิสาหกิจที่มีกฏหมาย
กอต้ังขึ้นเปนการเฉพาะโดยมิใชหางหุนสวนสามัญนิติบุคคล หรือหางหุนสวนจํากัด หรือบริษัทจํากัด ตามประมวล
กฏหมายแพงและพาณิชย หรือบริษัทมหาชนจํากัด ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด เชน การไฟฟานคร
หลวง, การประปาสวนภูมิภาค, การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย, การรถไฟแหงประเทศไทย ฯ9ฯ เปนตน
ตามกฏหมายของประเทศไทย 

หลักฐานแสดงการเปนนิติบุคคลและวัตถุประสงคของนิติบุคคลของผูขอใชบริการ จํานวน 2 ชุด 
ลําดับที่ รายละเอียด 

1 ภาพถายกฏหมายกอต้ังรัฐวิสาหกิจ ผูขอใชบริการต้ังแตตนจนถึงปจจุบันโดยผูที่มีอํานาจกระทําการใน
นามผูขอใชบริการที่จะลงนามในนามผูขอใชบริการในการขอใชบริการกับการไฟฟาสวนภูมิภาค ลง
ลายมือช่ือหรือลงลายมือช่ือและประทับตราสําคัญ(ถามี) รับรองความถูกตองของภาพถายเอกสาร
ดังกลาวแลว 

2 ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนหรือเอกสารอื่นๆ ที่หนวยงานของรัฐบาลไทยหรือหนวยงานของ
รัฐบาลตางประเทศไดออกใหแก ผูที่มีอํานาจกระทําการในนามผูขอใชบริการที่จะลงนามในนามผูขอใช
บริการในการขอใชบริการกับการไฟฟาสวนภูมิภาคแตละคน ซึ่งมีรูปถายของผูนั้นและยังไมหมดอายุ 
เชน บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ พาสปอรต ใบขับขี่รถยนตหรือรถจักรยานยนต ใบอนุญาตทํางาน
ของคนตางดาว (WORK PERMIT) ฯลฯ เปนตนโดยผูนั้นลงลายมือช่ือรับรองความถูกตองของภาพถาย
เอกสารดังกลาวแลว (ถามี) 

3 ภาพถายหลักฐานแสดงการเปลี่ยนช่ือและหรือนามสกุลของ ผูที่มีอํานาจกระทําการในนามผูขอใชบริการ
ที่จะลงนามในนามผูขอใชบริการในการขอใชบริการกับการไฟฟาสวนภูมิภาคตั้งแตตนจนถึงปจจุบันใน
กรณีที่ช่ือและหรือนามสกุลของผูนั้นในปจจุบันไมตรงกันกับเอกสารลําดับที่ 2 โดยผูนั้นลงลายมือช่ือ
รับรองความถูกตองของภาพถายเอกสารดังกลาวแลว (ถามี) 

4 ภาพถายใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ภ.พ.20) ที่กรมสรรพากรออกให โดย ผูที่มีอํานาจกระทําการในนามผู
ขอใชบริการที่จะลงนามในนามผูขอใชบริการในการขอใชบริการกับการไฟฟาสวนภูมิภาคลงลายมือช่ือ
หรือลงลายมือช่ือและประทับตราสําคัญรับรองความถูกตองของภาพถายเอกสารดังกลาวแลว (ถามี) 



สิ่งแนบที่ 3 

หลักฐานแสดงการเปนนิติบุคคลและวัตถุประสงคของนิติบุคคลของผูขอใชบริการที่เปน มหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันการศึกษาของรัฐที่กอต้ังตามกฏหมายของประเทศไทย 

หลักฐานแสดงการเปนนิติบุคคลและวัตถุประสงคของนิติบุคคลของผูขอใชบริการ จํานวน 2 ชุด 
ลําดับที่ รายละเอียด 

1 ภาพถายกฏหมายกอต้ังเปนมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาของรัฐ ผูขอใชบริการตั้งแตตนจนถึง
ปจจุบันโดยผูที่มีอํานาจกระทําการในนามผูขอใชบริการที่จะลงนามในนามผูขอใชบริการในการขอใช
บริการกับการไฟฟาสวนภูมิภาค ลงลายมือช่ือหรือลงลายมือช่ือและประทับตราสําคัญ(ถามี) รับรอง
ความถูกตองของภาพถายเอกสารดังกลาวแลว 

2 ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนหรือเอกสารอื่นๆ ที่หนวยงานของรัฐบาลไทยหรือหนวยงานของ
รัฐบาลตางประเทศไดออกใหแก ผูที่มีอํานาจกระทําการในนามผูขอใชบริการที่จะลงนามในนามผูขอใช
บริการในการขอใชบริการกับการไฟฟาสวนภูมิภาคแตละคน ซึ่งมีรูปถายของผูนั้นและยังไมหมดอายุ 
เชน บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ พาสปอรต ใบขับขี่รถยนตหรือรถจักรยานยนต ใบอนุญาตทํางาน
ของคนตางดาว (WORK PERMIT) ฯลฯ เปนตนโดยผูนั้นลงลายมือช่ือรับรองความถูกตองของภาพถาย
เอกสารดังกลาวแลว (ถามี) 

3 ภาพถายหลักฐานแสดงการเปลี่ยนช่ือและหรือนามสกุลของ ผูที่มีอํานาจกระทําการในนามผูขอใชบริการ
ที่จะลงนามในนามผูขอใชบริการในการขอใชบริการกับการไฟฟาสวนภูมิภาคตั้งแตตนจนถึงปจจุบันใน
กรณีที่ช่ือและหรือนามสกุลของผูนั้นในปจจุบันไมตรงกันกับเอกสารลําดับที่ 2 โดยผูนั้นลงลายมือช่ือ
รับรองความถูกตองของภาพถายเอกสารดังกลาวแลว (ถามี) 

4 ภาพถายใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ภ.พ.20) ที่กรมสรรพากรออกให โดย ผูที่มีอํานาจกระทําการในนามผู
ขอใชบริการที่จะลงนามในนามผูขอใชบริการในการขอใชบริการกับการไฟฟาสวนภูมิภาคลงลายมือช่ือ
หรือลงลายมือช่ือและประทับตราสําคัญรับรองความถูกตองของภาพถายเอกสารดังกลาวแลว (ถามี) 



สิ่งแนบที่ 3 

หลักฐานแสดงการเปนนิติบุคคลและวัตถุประสงคของนิติบุคคลของผูขอใชบริการที่เปนหนวยงานอิสระของรัฐตาม
กฏหมายของประเทศไทย 

หลักฐานแสดงการเปนนิติบุคคลและวัตถุประสงคของนิติบุคคลของผูขอใชบริการ จํานวน 2 ชุด 
ลําดับที่ รายละเอียด 

1 ภาพถายกฏหมายกอต้ังเปนหนวยงานอิสระของรัฐ ผูขอใชบริการต้ังแตตนจนถึงปจจุบันโดยผูที่มีอํานาจ
กระทําการในนามผูขอใชบริการที่จะลงนามในนามผูขอใชบริการในการขอใชบริการกับการไฟฟาสวน
ภูมิภาค ลงลายมือช่ือหรือลงลายมือช่ือและประทับตราสําคัญ(ถามี) รับรองความถูกตองของภาพถาย
เอกสารดังกลาวแลว 

2 ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนหรือเอกสารอื่นๆ ที่หนวยงานของรัฐบาลไทยหรือหนวยงานของ
รัฐบาลตางประเทศไดออกใหแก ผูที่มีอํานาจกระทําการในนามผูขอใชบริการที่จะลงนามในนามผูขอใช
บริการในการขอใชบริการกับการไฟฟาสวนภูมิภาคแตละคน ซึ่งมีรูปถายของผูนั้นและยังไมหมดอายุ 
เชน บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ พาสปอรต ใบขับขี่รถยนตหรือรถจักรยานยนต ใบอนุญาตทํางาน
ของคนตางดาว (WORK PERMIT) ฯลฯ เปนตนโดยผูนั้นลงลายมือช่ือรับรองความถูกตองของภาพถาย
เอกสารดังกลาวแลว (ถามี) 

3 ภาพถายหลักฐานแสดงการเปลี่ยนช่ือและหรือนามสกุลของ ผูที่มีอํานาจกระทําการในนามผูขอใชบริการ
ที่จะลงนามในนามผูขอใชบริการในการขอใชบริการกับการไฟฟาสวนภูมิภาคตั้งแตตนจนถึงปจจุบันใน
กรณีที่ช่ือและหรือนามสกุลของผูนั้นในปจจุบันไมตรงกันกับเอกสารลําดับที่ 2 โดยผูนั้นลงลายมือช่ือ
รับรองความถูกตองของภาพถายเอกสารดังกลาวแลว (ถามี) 

4 ภาพถายใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ภ.พ.20) ที่กรมสรรพากรออกให โดย ผูที่มีอํานาจกระทําการในนามผู
ขอใชบริการที่จะลงนามในนามผูขอใชบริการในการขอใชบริการกับการไฟฟาสวนภูมิภาคลงลายมือช่ือ
หรือลงลายมือช่ือและประทับตราสําคัญรับรองความถูกตองของภาพถายเอกสารดังกลาวแลว (ถามี) 



สิ่งแนบที่ 3 

หลักฐานแสดงการเปนนิติบุคคลและวัตถุประสงคของนิติบุคคลของผูขอใชบริการที่เปนองคกรทางศาสนา ไดแก 
วัด, โบสถ, มัสยิด หรือ ศาสนสถานที่เปนนิติบุคคลตามกฏหมายของประเทศไทย 

หลักฐานแสดงการเปนนิติบุคคลและวัตถุประสงคของนิติบุคคลของผูขอใชบริการ จํานวน 2 ชุด 
ลําดับที่ รายละเอียด 

1 ภาพถายกฏหมายกอต้ังเปนองคกรทางศาสนา ผูขอใชบริการตั้งแตตนจนถึงปจจุบันหรือหลักฐานแสดง
การเปนนิติบุคคลประเภทองคกรทางศาสนาที่รัฐบาลไทยไดออกใหและวัตถุประสงคตลอดจนขอบังคับ
ขององคกรทางศาสนาผูขอใชบริการตั้งแตตนจนถึงปจจุบันโดยผูที่มีอํานาจกระทําการในนามผูขอใช
บริการที่จะลงนามในนามผูขอใชบริการในการขอใชบริการกับการไฟฟาสวนภูมิภาค ลงลายมือช่ือหรือ
ลงลายมือช่ือและประทับตราสําคัญ(ถามี) รับรองความถูกตองของภาพถายเอกสารดังกลาวแลว 

2 ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนหรือเอกสารอื่นๆ ที่หนวยงานของรัฐบาลไทยหรือหนวยงานของ
รัฐบาลตางประเทศไดออกใหแก ผูที่มีอํานาจกระทําการในนามผูขอใชบริการที่จะลงนามในนามผูขอใช
บริการในการขอใชบริการกับการไฟฟาสวนภูมิภาคแตละคน ซึ่งมีรูปถายของผูนั้นและยังไมหมดอายุ 
เชน บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ พาสปอรต ใบขับขี่รถยนตหรือรถจักรยานยนต ใบอนุญาตทํางาน
ของคนตางดาว (WORK PERMIT) ฯลฯ เปนตนโดยผูนั้นลงลายมือช่ือรับรองความถูกตองของภาพถาย
เอกสารดังกลาวแลว (ถามี) 

3 ภาพถายหลักฐานแสดงการเปลี่ยนช่ือและหรือนามสกุลของ ผูที่มีอํานาจกระทําการในนามผูขอใชบริการ
ที่จะลงนามในนามผูขอใชบริการในการขอใชบริการกับการไฟฟาสวนภูมิภาคตั้งแตตนจนถึงปจจุบันใน
กรณีที่ช่ือและหรือนามสกุลของผูนั้นในปจจุบันไมตรงกันกับเอกสารลําดับที่ 2 โดยผูนั้นลงลายมือช่ือ
รับรองความถูกตองของภาพถายเอกสารดังกลาวแลว (ถามี) 

4 ภาพถายใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ภ.พ.20) ที่กรมสรรพากรออกให โดย ผูที่มีอํานาจกระทําการในนามผู
ขอใชบริการที่จะลงนามในนามผูขอใชบริการในการขอใชบริการกับการไฟฟาสวนภูมิภาคลงลายมือช่ือ
หรือลงลายมือช่ือและประทับตราสําคัญรับรองความถูกตองของภาพถายเอกสารดังกลาวแลว (ถามี) 



สิ่งแนบที่ 3 

หลักฐานแสดงการเปนนิติบุคคลและวัตถุประสงคของนิติบุคคลของผูขอใชบริการที่เปนมูลนิธิตามกฏหมายของ
ประเทศไทย 

หลักฐานแสดงการเปนนิติบุคคลและวัตถุประสงคของนิติบุคคลของผูขอใชบริการ จํานวน 2 ชุด 
ลําดับที่ รายละเอียด 

1 ภาพถายหลักฐานแสดงการจดทะเบียนเปนมูลนิธิ, วัตถุประสงคและขอบังคับมูลนิธิของผูขอใชบริการ
ต้ังแตตนจนถึงปจจุบันโดยผูที่มีอํานาจกระทําการในนามผูขอใชบริการที่จะลงนามในนามผูขอใชบริการ
ในการขอใชบริการกับการไฟฟาสวนภูมิภาค ลงลายมือช่ือหรือลงลายมือช่ือและประทับตราสําคัญ(ถามี) 
รับรองความถูกตองของภาพถายเอกสารดังกลาวแลว 

2 ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนหรือเอกสารอื่นๆ ที่หนวยงานของรัฐบาลไทยหรือหนวยงานของ
รัฐบาลตางประเทศไดออกใหแก ผูที่มีอํานาจกระทําการในนามผูขอใชบริการที่จะลงนามในนามผูขอใช
บริการในการขอใชบริการกับการไฟฟาสวนภูมิภาคแตละคน ซึ่งมีรูปถายของผูนั้นและยังไมหมดอายุ 
เชน บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ พาสปอรต ใบขับขี่รถยนตหรือรถจักรยานยนต ใบอนุญาตทํางาน
ของคนตางดาว (WORK PERMIT) ฯลฯ เปนตนโดยผูนั้นลงลายมือช่ือรับรองความถูกตองของภาพถาย
เอกสารดังกลาวแลว (ถามี) 

3 ภาพถายหลักฐานแสดงการเปลี่ยนช่ือและหรือนามสกุลของ ผูที่มีอํานาจกระทําการในนามผูขอใชบริการ
ที่จะลงนามในนามผูขอใชบริการในการขอใชบริการกับการไฟฟาสวนภูมิภาคตั้งแตตนจนถึงปจจุบันใน
กรณีที่ช่ือและหรือนามสกุลของผูนั้นในปจจุบันไมตรงกันกับเอกสารลําดับที่ 2 โดยผูนั้นลงลายมือช่ือ
รับรองความถูกตองของภาพถายเอกสารดังกลาวแลว (ถามี) 

4 ภาพถายใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ภ.พ.20) ที่กรมสรรพากรออกให โดย ผูที่มีอํานาจกระทําการในนามผู
ขอใชบริการที่จะลงนามในนามผูขอใชบริการในการขอใชบริการกับการไฟฟาสวนภูมิภาคลงลายมือช่ือ
หรือลงลายมือช่ือและประทับตราสําคัญรับรองความถูกตองของภาพถายเอกสารดังกลาวแลว (ถามี) 



สิ่งแนบที่ 3 

หลักฐานแสดงการเปนนิติบุคคลและวัตถุประสงคของนิติบุคคลของผูขอใชบริการที่เปนสมาคมตามกฏหมายของ
ประเทศไทย 

หลักฐานแสดงการเปนนิติบุคคลและวัตถุประสงคของนิติบุคคลของผูขอใชบริการ จํานวน 2 ชุด 
ลําดับที่ รายละเอียด 

1 ภาพถายหลักฐานแสดงการจดทะเบียนสมาคม, วัตถุประสงคและขอบังคับสมาคมของผูขอใชบริการ
ต้ังแตตนจนถึงปจจุบันโดยผูที่มีอํานาจกระทําการในนามผูขอใชบริการที่จะลงนามในนามผูขอใชบริการ
ในการขอใชบริการกับการไฟฟาสวนภูมิภาค ลงลายมือช่ือหรือลงลายมือช่ือและประทับตราสําคัญ(ถามี) 
รับรองความถูกตองของภาพถายเอกสารดังกลาวแลว 

2 ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนหรือเอกสารอื่นๆ ที่หนวยงานของรัฐบาลไทยหรือหนวยงานของ
รัฐบาลตางประเทศไดออกใหแก ผูที่มีอํานาจกระทําการในนามผูขอใชบริการที่จะลงนามในนามผูขอใช
บริการในการขอใชบริการกับการไฟฟาสวนภูมิภาคแตละคน ซึ่งมีรูปถายของผูนั้นและยังไมหมดอายุ 
เชน บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ พาสปอรต ใบขับขี่รถยนตหรือรถจักรยานยนต ใบอนุญาตทํางาน
ของคนตางดาว (WORK PERMIT) ฯลฯ เปนตนโดยผูนั้นลงลายมือช่ือรับรองความถูกตองของภาพถาย
เอกสารดังกลาวแลว (ถามี) 

3 ภาพถายหลักฐานแสดงการเปลี่ยนช่ือและหรือนามสกุลของ ผูที่มีอํานาจกระทําการในนามผูขอใชบริการ
ที่จะลงนามในนามผูขอใชบริการในการขอใชบริการกับการไฟฟาสวนภูมิภาคตั้งแตตนจนถึงปจจุบันใน
กรณีที่ช่ือและหรือนามสกุลของผูนั้นในปจจุบันไมตรงกันกับเอกสารลําดับที่ 2 โดยผูนั้นลงลายมือช่ือ
รับรองความถูกตองของภาพถายเอกสารดังกลาวแลว (ถามี) 

4 ภาพถายใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ภ.พ.20) ที่กรมสรรพากรออกให โดย ผูที่มีอํานาจกระทําการในนามผู
ขอใชบริการที่จะลงนามในนามผูขอใชบริการในการขอใชบริการกับการไฟฟาสวนภูมิภาคลงลายมือช่ือ
หรือลงลายมือช่ือและประทับตราสําคัญรับรองความถูกตองของภาพถายเอกสารดังกลาวแลว (ถามี) 



สิ่งแนบที่ 3 

หลักฐานแสดงการเปนนิติบุคคลและวัตถุประสงคของนิติบุคคลของผูขอใชบริการที่เปนสหกรณตามกฏหมายของ
ประเทศไทย 

หลักฐานแสดงการเปนนิติบุคคลและวัตถุประสงคของนิติบุคคลของผูขอใชบริการ จํานวน 2 ชุด 
ลําดับที่ รายละเอียด 

1 ภาพถายหลักฐานแสดงการจดทะเบียนสหกรณ, วัตถุประสงคและขอบังคับสหกรณของผูขอใชบริการ
ต้ังแตตนจนถึงปจจุบันโดยผูที่มีอํานาจกระทําการในนามผูขอใชบริการที่จะลงนามในนามผูขอใชบริการ
ในการขอใชบริการกับการไฟฟาสวนภูมิภาค ลงลายมือช่ือหรือลงลายมือช่ือและประทับตราสําคัญ(ถามี) 
รับรองความถูกตองของภาพถายเอกสารดังกลาวแลว 

2 ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนหรือเอกสารอื่นๆ ที่หนวยงานของรัฐบาลไทยหรือหนวยงานของ
รัฐบาลตางประเทศไดออกใหแก ผูที่มีอํานาจกระทําการในนามผูขอใชบริการที่จะลงนามในนามผูขอใช
บริการในการขอใชบริการกับการไฟฟาสวนภูมิภาคแตละคน ซึ่งมีรูปถายของผูนั้นและยังไมหมดอายุ 
เชน บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ พาสปอรต ใบขับขี่รถยนตหรือรถจักรยานยนต ใบอนุญาตทํางาน
ของคนตางดาว (WORK PERMIT) ฯลฯ เปนตนโดยผูนั้นลงลายมือช่ือรับรองความถูกตองของภาพถาย
เอกสารดังกลาวแลว (ถามี) 

3 ภาพถายหลักฐานแสดงการเปลี่ยนช่ือและหรือนามสกุลของ ผูที่มีอํานาจกระทําการในนามผูขอใชบริการ
ที่จะลงนามในนามผูขอใชบริการในการขอใชบริการกับการไฟฟาสวนภูมิภาคตั้งแตตนจนถึงปจจุบันใน
กรณีที่ช่ือและหรือนามสกุลของผูนั้นในปจจุบันไมตรงกันกับเอกสารลําดับที่ 2 โดยผูนั้นลงลายมือช่ือ
รับรองความถูกตองของภาพถายเอกสารดังกลาวแลว (ถามี) 

4 ภาพถายใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ภ.พ.20) ที่กรมสรรพากรออกให โดย ผูที่มีอํานาจกระทําการในนามผู
ขอใชบริการที่จะลงนามในนามผูขอใชบริการในการขอใชบริการกับการไฟฟาสวนภูมิภาคลงลายมือช่ือ
หรือลงลายมือช่ือและประทับตราสําคัญรับรองความถูกตองของภาพถายเอกสารดังกลาวแลว (ถามี) 



สิ่งแนบที่ 3 

หลักฐานแสดงการเปนนิติบุคคลและวัตถุประสงคของนิติบุคคลของผูขอใชบริการที่เปนมหาวิทยาลัยหรือ
สถานศึกษาของเอกชนตามกฏหมายของประเทศไทย 

หลักฐานแสดงการเปนนิติบุคคลและวัตถุประสงคของนิติบุคคลของผูขอใชบริการ จํานวน 2 ชุด 
ลําดับที่ รายละเอียด 

1 ภาพถายหลักฐานแสดงการเปนนิติบุคคล, วัตถุประสงคและขอบังคับมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาของ
เอกชนของผูขอใชบริการตั้งแตตนจนถึงปจจุบันโดยผูที่มีอํานาจกระทําการในนามผูขอใชบริการที่จะลง
นามในนามผูขอใชบริการในการขอใชบริการกับการไฟฟาสวนภูมิภาค ลงลายมือช่ือหรือลงลายมือช่ือ
และประทับตราสําคัญ(ถามี) รับรองความถูกตองของภาพถายเอกสารดังกลาวแลว 

2 ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนหรือเอกสารอื่นๆ ที่หนวยงานของรัฐบาลไทยหรือหนวยงานของ
รัฐบาลตางประเทศไดออกใหแก ผูที่มีอํานาจกระทําการในนามผูขอใชบริการที่จะลงนามในนามผูขอใช
บริการในการขอใชบริการกับการไฟฟาสวนภูมิภาคแตละคน ซึ่งมีรูปถายของผูนั้นและยังไมหมดอายุ 
เชน บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ พาสปอรต ใบขับขี่รถยนตหรือรถจักรยานยนต ใบอนุญาตทํางาน
ของคนตางดาว (WORK PERMIT) ฯลฯ เปนตนโดยผูนั้นลงลายมือช่ือรับรองความถูกตองของภาพถาย
เอกสารดังกลาวแลว (ถามี) 

3 ภาพถายหลักฐานแสดงการเปลี่ยนช่ือและหรือนามสกุลของ ผูที่มีอํานาจกระทําการในนามผูขอใชบริการ
ที่จะลงนามในนามผูขอใชบริการในการขอใชบริการกับการไฟฟาสวนภูมิภาคตั้งแตตนจนถึงปจจุบันใน
กรณีที่ช่ือและหรือนามสกุลของผูนั้นในปจจุบันไมตรงกันกับเอกสารลําดับที่ 2 โดยผูนั้นลงลายมือช่ือ
รับรองความถูกตองของภาพถายเอกสารดังกลาวแลว (ถามี) 

4 ภาพถายใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ภ.พ.20) ที่กรมสรรพากรออกให โดย ผูที่มีอํานาจกระทําการในนามผู
ขอใชบริการที่จะลงนามในนามผูขอใชบริการในการขอใชบริการกับการไฟฟาสวนภูมิภาคลงลายมือช่ือ
หรือลงลายมือช่ือและประทับตราสําคัญรับรองความถูกตองของภาพถายเอกสารดังกลาวแลว (ถามี) 



สิ่งแนบที่ 3 

หลักฐานแสดงการเปนนิติบุคคลและวัตถุประสงคของนิติบุคคลของผูขอใชบริการที่เปนนิติบุคคลอื่นๆตามกฏหมาย
ของประเทศไทย 

หลักฐานแสดงการเปนนิติบุคคลและวัตถุประสงคของนิติบุคคลของผูขอใชบริการ จํานวน 2 ชุด 
ลําดับที่ รายละเอียด 

1 ภาพถายหลักฐานแสดงการเปนนิติบุคคล, วัตถุประสงคและขอบังคับของนิติบุคคลผูขอใชบริการตั้งแต
ตนจนถึงปจจุบัน(ถามี)โดยผูที่มีอํานาจกระทําการในนามผูขอใชบริการที่จะลงนามในนามผูขอใชบริการ
ในการขอใชบริการกับการไฟฟาสวนภูมิภาค ลงลายมือช่ือหรือลงลายมือช่ือและประทับตราสําคัญ(ถามี) 
รับรองความถูกตองของภาพถายเอกสารดังกลาวแลว 

2 ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนหรือเอกสารอื่นๆ ที่หนวยงานของรัฐบาลไทยหรือหนวยงานของ
รัฐบาลตางประเทศไดออกใหแก ผูที่มีอํานาจกระทําการในนามผูขอใชบริการที่จะลงนามในนามผูขอใช
บริการในการขอใชบริการกับการไฟฟาสวนภูมิภาคแตละคน ซึ่งมีรูปถายของผูนั้นและยังไมหมดอายุ 
เชน บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ พาสปอรต ใบขับขี่รถยนตหรือรถจักรยานยนต ใบอนุญาตทํางาน
ของคนตางดาว (WORK PERMIT) ฯลฯ เปนตนโดยผูนั้นลงลายมือช่ือรับรองความถูกตองของภาพถาย
เอกสารดังกลาวแลว (ถามี) 

3 ภาพถายหลักฐานแสดงการเปลี่ยนช่ือและหรือนามสกุลของ ผูที่มีอํานาจกระทําการในนามผูขอใชบริการ
ที่จะลงนามในนามผูขอใชบริการในการขอใชบริการกับการไฟฟาสวนภูมิภาคตั้งแตตนจนถึงปจจุบันใน
กรณีที่ช่ือและหรือนามสกุลของผูนั้นในปจจุบันไมตรงกันกับเอกสารลําดับที่ 2 โดยผูนั้นลงลายมือช่ือ
รับรองความถูกตองของภาพถายเอกสารดังกลาวแลว (ถามี) 

4 ภาพถายใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ภ.พ.20) ที่กรมสรรพากรออกให โดย ผูที่มีอํานาจกระทําการในนามผู
ขอใชบริการที่จะลงนามในนามผูขอใชบริการในการขอใชบริการกับการไฟฟาสวนภูมิภาคลงลายมือช่ือ
หรือลงลายมือช่ือและประทับตราสําคัญรับรองความถูกตองของภาพถายเอกสารดังกลาวแลว (ถามี) 



สิ่งแนบที่ 3 

หลักฐานแสดงการเปนนิติบุคคลและวัตถุประสงคของนิติบุคคลของผูขอใชบริการที่เปนนิติบุคคลอื่นๆตามกฏหมาย
ตางประเทศ 

หลักฐานแสดงการเปนนิติบุคคลและวัตถุประสงคของนิติบุคคลของผูขอใชบริการ จํานวน 2 ชุด 
ลําดับที่ รายละเอียด 

1 ตนฉบับหลักฐานแสดงการเปนนิติบุคคลตามกฏหมายตางประเทศ, วัตถุประสงคและขอบงคับ (ถามี) 
ตลอดจนหลักฐานแสดงอํานาจของผูแทนนิติบุคคลดังกลาวหรือผูที่จะลงนามนิติบุคคลดังกลาวในการลง
นามขอใชบริการกับการไฟฟาสวนภูมิภาคตามกฏหมายตางประเทศฉบับลาสุดออกใหโดยหนวยงาน
ตางประเทศที่มีหนาที่ออกหลักฐานดังกลาวซึ่งไดรับการรับรองจากโนตารีพับลิก (NOTARY PUBLIC) 
และหรือกระทรวงการตางประเทศของประเทศที่หนังสือมอบอํานาจไดจัดทําขึ้นในเขตของประเทศนั้น
และสถานกงสุลหรือสถานทูตไทยประจําประเทศนั้นและกระทรวงการตางประเทศของรัฐบาลไทยแลว  
(การไฟฟาสวนภูมิภาคจะคืนใหผูขอใชบริการเมือไดตรวจสอบความถูกตองเรียบรอยแลว) 

2 ภาพถายของหลักฐานลําดับที่ 1 โดยผูแทนนิติบุคคลดังกลาวหรือผูมีอํานาจกระทําการในนามผูขอใช
บริการที่จะลงนามในนามผูขอใชบริการในการขอใชบริการกับการไฟฟาสวนภูมิภาคลงลายมือช่ือหรือ
ลงลายมือช่ือและประทับตราสําคัญ (ถามี) รับรองความถูกตองของภาพถายเอกสารดังกลาวแลว  

3 คําแปลเปนภาษาไทยของเอกสารลําดับที่ 1 และ 2 โดยผูแทนนิติบุคคลดังกลาวหรือผูมีอํานาจกระทําการ
ในนามผูขอใชบริการที่จะลงนามในนามผูขอใชบริการในการขอใชบริการกับการไฟฟาสวนภูมิภาคลง
ลายมือช่ือหรือลงลายมือช่ือและประทับตราสําคัญ (ถามี) รับรองความถูกตองของภาพถายเอกสาร
ดังกลาวแลว 

4 ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนหรือเอกสารอื่นๆ ที่หนวยงานของรัฐบาลไทยหรือหนวยงานของ
รัฐบาลตางประเทศไดออกใหแกผูแทนนิติบุคคลดังกลาวหรือผูมีอํานาจกระทําการในนามผูขอใชบริการ
ที่จะลงนามในนามผูขอใชบริการในการขอใชบริการกับการไฟฟาสวนภูมิภาค ซึ่งมีรูปถายของผูน้ันและ
ยังไมหมดอายุเชนบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ พาสปอรต ใบขับขี่รถยนตหรือรถจักรยานยนต 
ใบอนุญาตทํางานของคนตางดาว (WORK PERMIT) ฯลฯเปนตนโดยผูนั้นลงลายมือช่ือรับรองความ
ถูกตองของภาพถายเอกสารดังกลาวแลว (ถามี) 

5 ภาพถายหลักฐานแสดงการเปลี่ยนช่ือและหรือนามสกุลของผูแทนนิติบุคคลดังกลาวหรือผูมีอํานาจ
กระทําการในนามผูขอใชบริการที่จะลงนามในนามผูขอใชบริการในการขอใชบริการกับการไฟฟาสวน
ภูมิภาคตั้งแตตนจนถึงปจจุบัน ในกรณีที่ช่ือและหรือนามสกุลของผูขอใชบริการในปจจุบันไมตรงกับเอ
สารลําดับที่ 4 โดยผูนั้นลงลายมือช่ือรับรองความถูกตองของภาพถายเอกสารดังกลาวแลว (ถามี) 

6 ภาพถายใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ภ.พ.20) ที่กรมสรรพากร ออกใหโดยผูแทนนิติบุคคลดังกลาวหรือผูมี
อํานาจกระทําการในนามผูขอใชบริการที่จะลงนามในนามผูขอใชบริการในการขอใชบริการกับการ
ไฟฟาสวนภูมิภาค ลงลายมือช่ือหรือลงลายมือช่ือและประทับตราสําคัญรับรองความถูกตองของภาพถาย
เอกสารดังกลาวแลว (ถาม)ี 



สิ่งแนบที่ 4 

หนังสือมอบอํานาจที่จัดทําขึ้นในประเทศไทยของผูขอใชบริการ ซึ่งมอบอํานาจใหผูอื่นกระทําการแทนตน ในการขอ
ใชบริการกับการไฟฟาสวนภูมิภาค ที่ตองแนบประกอบกับเอกสารตามสิ่งแนบที่ 3 และสิ่งแนบที่ 4 ดวย (ถามี) 

หนังสือมอบอํานาจของผูขอใชบริการฯ และเอกสารประกอบหนังสือมอบอํานาจดังกลาว จํานวน 2 ชุด 
ลําดับที่ รายละเอียด 

1 ตนฉบับหนังสือมอบอํานาจใหผูอื่นกระทําการแทนตน ในการขอใชบริการกับการไฟฟาสวนภูมิภาค ซึ่ง
ไดปดและขีดฆาอากรแสตมป 10 บาทหรือ 30 บาท แลวแตกรณีแลวหรือภาพถายของเอกสารดังกลาว ที่
ผูมอบอํานาจตามหนังสือมอบอํานาจดังกลาวไดลงลายมือช่ือหรือลงลายมือช่ือและประทับตราสําคัญ 
รับรองความถูกตองของภาพถายเอกสารดังกลาวแลว (ถามี) 

2 ตนฉบับหรือภาพถายของเอกสารลําดับที่ 1 ทุกฉบับและตนฉบับหนังสือมอบอํานาจชวงฉบับทายสุด ซึ่ง
ไดปดและขีดฆาอากรแสตมป 10 บาทหรือ 30 บาท แลวแตกรณี เฉพาะในกรณีที่มีการมอบอํานาจชวง
ไมวาชวงเดียวหรือหลายชวงตามหนังสือมอบอํานาจฉบับแรกสุด 

3 คําแปลเปนภาษาไทยของเอกสารลําดับที่ 1 และหรือ 2 ในกรณีที่เอกสารดังกลาวมิไดจัดทําเปนภาษาไทย 
โดยผูมอบอํานาจตามหนังสือมอบอํานาจดังกลาวแตละคนไดลงลายมือช่ือหรือลงลายมือช่ือและ
ประทับตราสําคัญ รับรองความถูกตองของคําแปลดังกลาวแลว (ถามี) 

4 ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนหรือเอกสารอื่นๆ ที่หนวยงานของรัฐบาลไทยหรือหนวยงานของ
รัฐบาลตางประเทศไดออกใหแก ผูรับมอบอํานาจทุกคน ซึ่งมีรูปถายของผูนั้นและยังไมหมดอายุ เชน 
บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ พาสปอรต ใบขับขี่รถยนตหรือรถจักรยานยนต ใบอนุญาตทํางานของคน
ตางดาว (WORK PERMIT) ฯลฯเปนตน โดยผูนั้นลงลายมือช่ือรับรองความถูกตองของภาพถายเอกสาร
ดังกลาวแลว (ถามี) 

5 ภาพถายหลักฐานแสดงการเปลี่ยนช่ือและหรือนามสกุลของผูรับมอบอํานาจ ต้ังแตตนจนถึงปจจุบัน ใน
กรณีที่ช่ือและหรือนามสกุลของผูนั้นในปจจุบันไมตรงกับเอกสารลําดับที่ 4 โดยผูนั้นลงลายมือช่ือ
รับรองความถูกตองของภาพถายเอกสารดังกลาวแลว (ถามี) 



สิ่งแนบที่ 4 

หนังสือมอบอํานาจที่จัดทําขึ้นในตางประเทศของผูขอใชบริการ ซึ่งมอบอํานาจใหผูอื่นกระทําการแทนตน ในการ
ขอใชบริการกับการไฟฟาสวนภูมิภาค ที่ตองแนบประกอบกับเอกสารตามสิ่งแนบที่ 3 และสิ่งแนบที่ 4 ดวย (ถามี) 

หนังสือมอบอํานาจของผูขอใชบริการฯ และเอกสารประกอบหนังสือมอบอํานาจดังกลาว จํานวน 2 ชุด 
ลําดับที่ รายละเอียด 

1 ตนฉบับหนังสือมอบอํานาจใหผูอื่นกระทําการแทนตน ในการขอใชบริการกับการไฟฟาสวนภูมิภาค ที่
ไดรับการรับรองจากโนตารีพับลิก (NOTARY PUBLIC) และหรือกระทรวงการตางประเทศของประเทศ
ที่หนังสือมอบอํานาจไดจัดทําขึ้นในเขตของประเทศนั้นและสถานกงสุลหรือสถานทูตไทยประจํา
ประเทศนั้นและกระทรวงการตางประเทศของรัฐบาลไทย ซึ่งไดปดและขีดฆาอากรแสตมป 10 บาทหรือ 
30 บาท แลวแตกรณีในประเทศไทยแลวหรือภาพถายของเอกสารดังกลาว ที่ผูมอบอํานาจตามหนังสือ
มอบอํานาจดังกลาวไดลงลายมือช่ือหรือลงลายมือช่ือและประทับตราสําคัญ รับรองความถูกตองของ
ภาพถายเอกสารดังกลาวแลว (ถามี) 

2 ตนฉบับหรือภาพถายของเอกสารลําดับที่ 1 ทุกฉบับและตนฉบับหนังสือมอบอํานาจชวงฉบับทายสุดที่
ไดรับการรับรองจากโนตารีพับลิก (NOTARY PUBLIC) และหรือกระทรวงการตางประเทศของประเทศ
ที่หนังสือมอบอํานาจชวงฉบับทายสุดไดจัดทําขึ้นในเขตของประเทศนั้นและสถานกงสุลหรือสถานทูต
ไทยประจําประเทศนั้นและกระทรวงการตางประเทศของรัฐบาลไทย ซึ่งไดปดและขีดฆาอากรแสตมป 
10 บาทหรือ 30 บาท แลวแตกรณีในประเทศไทยแลวเฉพาะในกรณีที่มีการมอบอํานาจชวงไมวาชวง
เดียวหรือหลายชวงตามหนังสือมอบอํานาจฉบับแรกสุด 

3 คําแปลเปนภาษาไทยของเอกสารลําดับที่ 1 และหรือ 2 ในกรณีที่เอกสารดังกลาวมิไดจัดทําเปนภาษาไทย 
โดยผูมอบอํานาจตามหนังสือมอบอํานาจดังกลาวแตละคนไดลงลายมือช่ือหรือลงลายมือช่ือและ
ประทับตราสําคัญ รับรองความถูกตองของคําแปลดังกลาวแลว (ถามี) 

4 ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนหรือเอกสารอื่นๆ ที่หนวยงานของรัฐบาลไทยหรือหนวยงานของ
รัฐบาลตางประเทศไดออกใหแก ผูรับมอบอํานาจทุกคน ซึ่งมีรูปถายของผูนั้นและยังไมหมดอายุ เชน 
บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ พาสปอรต ใบขับขี่รถยนตหรือรถจักรยานยนต ใบอนุญาตทํางานของคน
ตางดาว (WORK PERMIT) ฯลฯ เปนตนโดยผูนั้นลงลายมือช่ือรับรองความถูกตองของภาพถายเอกสาร
ดังกลาวแลว (ถามี) 

5 ภาพถายหลักฐานแสดงการเปลี่ยนช่ือและหรือนามสกุลของผูรับมอบอํานาจ ต้ังแตตนจนถึงปจจุบัน ใน
กรณีที่ช่ือและหรือนามสกุลของผูนั้นในปจจุบันไมตรงกันกับเอกสารลําดับที่ 4 โดยผูนั้นลงลายมือช่ือ
รับรองความถูกตองของภาพถายเอกสารดังกลาวแลว (ถามี) 
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