
   1 

ระเบียบการรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก 
(สําหรับการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน) 

นิยาม 

“ผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก” หมายถึง 

  ผูผลิตไฟฟา ทั้งภาคเอกชน รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และ

ประชาชนทั่วไปที่มีเครื่องกําเนิดไฟฟาของตนเอง มีลักษณะ
กระบวนการผลิตไฟฟาตามขอ ข. ที่จําหนายไฟฟาใหการ
ไฟฟาฝายจําหนาย โดยมีปริมาณพลังไฟฟาขายเขาระบบ
ไมเกิน 10 เมกะวัตต 

“การไฟฟาฝายจําหนาย”   หมายถึง การไฟฟานครหลวง (กฟน.) 
  การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) 

“ระเบียบวาดวยการเดินเครือ่งกําเนิดไฟฟาขนานกับระบบของการไฟฟาฝายจําหนาย” หมายถึง 

  ระเบียบวาดวยการเดินเครื่องกําเนิดไฟฟาขนานกับระบบ

ของการไฟฟาฝายจําหนาย สําหรับปริมาณพลังไฟฟาไมเกิน 
10 เมกะวัตต 

“พลังงานหมุนเวียน” หมายถึง  พลังงานที่มีอยูในธรรมชาติ เมื่อใชหมดไปแลวสามารถผลิต
ทดแทนไดใหมในระยะเวลาอันสั้น เชน พลังงาน

แสงอาทิตย พลังงานลม พลังน้ํา พลังงานคลื่นทะเลหรือ
มหาสมุทร พลังงานความรอนใตพิภพ พลังงานชีวมวล 
พลังงานจากกาซชีวภาพ รวมถึงพลังงานข้ันที่สองที่ผลิตจาก
พลังงานหมุนเวียนตามที่กลาวมา เชน เช้ือเพลิงจากพืช 
(Biofuel) เซลลเช้ือเพลิง เปนตน 

ทั้งนี้ ไมรวมถึงพลังงานสิ้นเปลืองที่ใชแลวหมดไปหรือ

แหลงทรัพยากรมีจํากัด เชน พลังงานที่ไดจากถานหิน หิน
น้ํามัน ทรายน้ํามัน น้ํามันดิบ น้ํามันเชื้อเพลิง กาซธรรมชาติ 
และนิวเคลียร เปนตน 
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ก. วัตถุประสงคของการรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก 

1. เพ่ือสงเสริมใหผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมากเขามามีสวนรวมในการผลิตไฟฟา 

2. เพ่ือสงเสริมใหมีการใชทรัพยากรภายในประเทศอยางมีประสิทธิภาพ ลดการพึ่งพาการผลิต
ไฟฟาจากพลังงานเชิงพาณิชย ซึ่งเปนการลดคาใชจายการนําเขาเชื้อเพลิงจากตางประเทศ และลด
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

3. เพ่ือเปนการกระจายโอกาสไปยังพ้ืนที่หางไกลใหมีสวนรวมในการผลิตไฟฟา 

4. เพ่ือชวยแบงเบาภาระทางดานการลงทุนของรัฐในระบบการผลิตและจําหนายไฟฟา 

ข. ลักษณะกระบวนการผลิตไฟฟาของผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก 

 การไฟฟาฝายจําหนายจะรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมากที่ผลิตไฟฟาตามลักษณะ

กระบวนการผลิตดังตอไปนี้ 

 1. การผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) เชน พลังลม พลัง

แสงอาทิตย พลังน้ําขนาดเล็ก (Mini Hydroelectricity) พลังน้ําขนาดเล็กมาก (Micro 
Hydroelectricity) พลังคลื่นทะเลหรือมหาสมุทร พลังความรอนใตพิภพ และกาซชีวภาพ เปนตน 

 2. การผลิตไฟฟาจากเชื้อเพลิงดังตอไปนี้ 

 2.1 กากหรือเศษวัสดุเหลือใชในการเกษตร หรือกากจากการผลิตผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
หรือการเกษตร 

 2.2 ผลิตภัณฑที่แปรรูปมาจากกากหรือเศษวัสดุเหลือใชจากการเกษตร หรือจากการผลิต
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมหรือการเกษตร 

 2.3 ขยะมูลฝอย 

 2.4 ไมจากการปลูกปาเปนเชื้อเพลิง 

 ผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมากที่ใชเช้ือเพลิงดังกลาวขางตนสามารถใชเช้ือเพลิงในเชิงพาณิชย เชน 
น้ํามัน กาซธรรมชาติ และถานหินเปนเชื้อเพลิงเสริมได แตทั้งนี้พลังงานความรอนที่ไดจากการใช

เช้ือเพลิงเสริมในแตละรอบป ไมเกินรอยละ 25 ของพลังงานความรอนทั้งหมดที่ใชในการผลิตไฟฟา
ในรอบปนั้นๆ 



   3 

 3. การผลิตไฟฟาจากพลังงานที่ไดมาจากกระบวนการผลิต การใช หรือการขนสงเช้ือเพลิง ไดแก 

3.1 พลังงานที่เหลือทิ้ง  เชน ไอน้ําที่เหลือจากกระบวนการผลิตผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
หรือการเกษตร 

3.2 พลังงานสูญเสีย เชน ความรอนจากไอเสียเครื่องยนต 

3.3 พลังงานที่เปนผลพลอยได เชน พลังงานกลซึ่งเปนผลพลอยไดจากการปรับลด

ความดันของกาซธรรมชาติ 

 ทั้งนี้ ไมรวมถึงการใชพลังงานสิ้นเปลืองที่ใชแลวหมดไปมาผลิตไฟฟาโดยตรง 

ค. มาตรฐานระบบไฟฟาของผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก 

 ผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก ที่มีความประสงคจะผลิตและจําหนายไฟฟาใหการไฟฟาฝาย

จําหนายจะตองปฏิบัติตามมาตรฐานในดานความปลอดภัยและมาตรฐานในการเชื่อมโยงเขากับระบบ

ตามระเบียบวาดวยการเดินเครื่องกําเนิดไฟฟาขนานกับระบบของการไฟฟาฝายจําหนาย 

ง. ขั้นตอนและหลักการพิจารณารับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก 

 1. ผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมากที่ประสงคจะขายไฟฟาใหกับการไฟฟาฝายจําหนายตองย่ืนแบบ

คําขอจําหนายไฟฟาและการเชื่อมโยงระบบไฟฟา ณ ที่ทําการสํานักงานเขตของการไฟฟานครหลวง
หรือที่ทําการสํานักงานจังหวัดของการไฟฟาสวนภูมิภาค ที่ผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมากจะเชื่อมโยงระบบ
และซื้อขายไฟฟา 

 2. การไฟฟาฝายจําหนายจะพิจารณารับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก ตาม

รายละเอียดที่กําหนดในแบบคําขอจําหนายไฟฟาและการเชื่อมโยงระบบไฟฟา  

3. กรณีผูผลิตไฟฟาที่มีปริมาณพลังไฟฟาเสนอขายตามสัญญาเกินกวา 6 เมกะวัตต ใหการ

ไฟฟาฝายจําหนายพิจารณารับซื้อเปนกรณีๆ ไป โดยสงเอกสารใหการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

พิจารณาดวย ทั้งนี้ หากไมพิจารณารับซื้อจะตองมีรายงานผลการตรวจสอบ และหากมีขอขัดแยงใหผู

ย่ืนคํารองขอขายไฟฟาย่ืนอุทธรณไปยังสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

4. การไฟฟาฝายจําหนายจะแจงผลการพิจารณารับซื้อไฟฟาไปยังผูย่ืนขอเสนอเปนลายลักษณ
อักษร ภายใน 45 วัน นับจากวันที่การไฟฟาฝายจําหนายไดรับขอมูลประกอบการพิจารณาครบถวน 
ทั้งนี้ การไฟฟาฝายจําหนายจะแจงรายละเอียดคาใชจายใหทราบภายใน 15 วัน นับจากวันแจงผลการ
พิจารณารับซื้อไฟฟา 

5. ผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก จะตองทําสัญญาซื้อขายไฟฟากับการไฟฟาฝายจําหนายภายใน 
60 วัน นับจากวันที่การไฟฟาฝายจําหนายแจงผลการพิจารณารับซื้อไฟฟา หากพนกาํหนดนีผู้ผลติไฟฟา
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ขนาดเล็กมากไมมาทําสัญญาการซื้อขายไฟฟากับการไฟฟาฝายจําหนาย ใหถือวาคําขอจําหนาย

ไฟฟาและการเชื่อมโยงระบบไฟฟาของผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมากรายนั้นเปนอันยกเลิก  

6. ผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมากที่ลงนามในสัญญาการซื้อขายไฟฟาแลว จะจายไฟฟาเขาระบบได
เมื่อการไฟฟาฝายจําหนายไดตรวจสอบการเชื่อมโยงระบบไฟฟา ตลอดจนอุปกรณที่ติดตั้ง วาเปนไป
ตามมาตรฐานที่กําหนดในแบบคําขอจําหนายไฟฟาและการเชื่อมโยงระบบไฟฟา โดยการไฟฟาฝาย

จําหนายจะตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมากไดติดตั้ง
อุปกรณไวอยางถูกตองครบถวนแลว และไดแจงความประสงคใหการไฟฟาฝายจําหนายเขาตรวจสอบ

ระบบไฟฟากอนจายไฟฟาเขาระบบ ทั้งนี้ ยกเวนกรณีที่ผูผลิตไฟฟาเปนผูใชไฟรายใหม ใหการไฟฟา
ฝายจําหนายดําเนินการตามระเบียบปฏิบัติของการไฟฟาฝายจําหนาย 

7. ผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมากจะตองไดรับใบอนุญาตตามที่กฎหมายกําหนด โดยนํามาแสดง
กับการไฟฟาฝายจําหนายกอนการเริ่มจําหนายไฟฟา 

จ. เง่ือนไขการรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก 

 เง่ือนไขการรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมากมีดังนี้ 

 1. การไฟฟาฝายจําหนายเปนผูรับซื้อไฟฟา 

 2. การไฟฟาฝายจําหนายจะรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาที่มีลักษณะกระบวนการผลิตไฟฟาตาม

ขอ ข. 

 3. ปริมาณพลังไฟฟาของผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมากแตละรายที่จายเขาระบบของการ

ไฟฟาฝายจําหนายจะตองไมเกิน 10 เมกะวัตต ณ จุดเชื่อมโยงระบบไฟฟา โดยการไฟฟาฝายจําหนาย
จะคํานึงถึงความสามารถและความมั่นคงของระบบไฟฟาที่จะรับได ตามระเบียบวาดวยการ

เดินเครื่องกําเนิดไฟฟาขนานกับระบบของการไฟฟาฝายจําหนาย 

 4. เพ่ือความมั่นคงของระบบไฟฟาของการไฟฟาฝายจําหนาย การไฟฟาฝายจําหนายมีสิทธิ์
ตรวจสอบ และ/หรือขอใหผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก ตรวจสอบ แกไข ปรับปรุงอุปกรณการจายไฟฟา
ของผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมากที่เก่ียวของกับระบบไฟฟาของการไฟฟาฝายจําหนายเมื่อใดก็ไดตาม

ความจําเปน 

ฉ. จุดรับซื้อไฟฟาและจุดเชื่อมโยงระบบไฟฟา 

 1. จุดรับซื้อไฟฟา หมายถึง จุดที่ติดตั้งมาตรวัดไฟฟาที่ผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก จําหนาย
ไฟฟาใหกับการไฟฟาฝายจําหนาย 
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 2. จุดเชื่อมโยงระบบไฟฟา หมายถึง จุดที่ระบบไฟฟาของผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก 
เช่ือมโยงกับระบบไฟฟาของการไฟฟาฝายจําหนาย ซึ่งการไฟฟาฝายจําหนายจะเปนผูกําหนดและ

อาจจะเปนจุดเดียวกับจุดรับซื้อไฟฟาก็ได 

 การไฟฟาฝายจําหนายจะรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก ณ จุดรับซื้อไฟฟา 

ช. คาใชจายของผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก 

 ผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก จะตองรับภาระคาใชจายดังตอไปนี ้

 1. คาใชจายในการเชื่อมโยงระบบไฟฟา ไดแก คาระบบจําหนายไฟฟาจากจุดเชื่อมโยงระบบ
ไฟฟาถึงโรงไฟฟาของผูผลิตขนาดเล็กมาก คามาตรวัดไฟฟา คาใชจายเกี่ยวกับระบบปองกันไฟฟา 
และคาทดสอบอุปกรณปองกัน ยกเวนกรณีที่อุปกรณของผูผลิตไฟฟามีระบบปองกันรวมอยูแลว ทั้งนี้ 
จะไมคิดคาใชจายในการตรวจสอบแบบเพื่อการขนานเครื่องสําหรับผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมากที่

เช่ือมโยงกับระบบแรงดันต่ํา 

 ผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก จะตองชําระคาใชจายดังกลาวใหเสร็จสิ้นกอนที่การไฟฟาฝาย

จําหนายจะเริ่มดําเนินการเชื่อมโยงระบบไฟฟา 

 2. คาใชจายในการตรวจสอบอุปกรณ ไดแก คาใชจายในการตรวจสอบอุปกรณการจาย

ไฟฟาของผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก ที่เก่ียวของกับระบบไฟฟาของการไฟฟา ตามขอ จ. 4 (ไมวาจะ
เปนการตรวจสอบตามระเบียบของการไฟฟาฝายจําหนายหรือการตรวจสอบตามคําขอของผูผลิต

ขนาดเล็กมาก และคาใชจายในการปฏิบัติการที่เหมาะสมที่เกิดเพิ่มขึ้นจากปกติของการไฟฟาฝาย

จําหนาย ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่การไฟฟาฝายจําหนายตรวจสอบแลวพบวาเปนปญหาที่เกิดจากผูผลิต
ไฟฟาขนาดเล็กมากเทานั้น 

(รายละเอียดตามสิ่งแนบที่ 1) 

 ผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมากจะตองชําระคาใชจายในการตรวจสอบอุปกรณใหกับการไฟฟาฝาย

จําหนายภายใน 30 วัน นับจากวันทีไ่ดรับใบแจงหนี้จากการไฟฟาฝายจําหนาย 

ซ. หลักการกําหนดอัตราคาไฟฟาในการซือ้ขายไฟฟากบัผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก 

 อัตราคาพลังงานไฟฟาในการซื้อขายไฟฟากับผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก มีหลักการดังนี้ 

 1. อัตราคาพลังงานไฟฟาที่การไฟฟาฝายจําหนายขายใหผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก เทากับ

อัตราคาพลังงานไฟฟาขายปลีกตามโครงสรางอัตราคาไฟฟาขายปลีก ตามประเภทการใชไฟฟาของ

ผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก รวมกับคาไฟฟาตามสูตรการปรับอัตราคาไฟฟาโดยอัตโนมัติขายปลีก (Ft 
ขายปลีก) ในเดือนนั้นๆ 



   6 

 ในสวนของคาไฟฟาสวนอื่นๆ ที่นอกเหนือจากคาพลังงานไฟฟา ผูผลติไฟฟาขนาดเลก็มากยงัคง

ตองจายตามประเภทการใชไฟฟานั้นๆ 

2. ผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมากที่มีปริมาณพลังไฟฟาขายเขาระบบไมเกิน 6 เมกะวัตต การไฟฟา

ฝายจําหนายจะแบงการรับซื้อพลังงานไฟฟาในแตละเดือนออกเปน 2 สวน ดังนี้ 

 2.1 ปริมาณพลังงานไฟฟาที่ผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมากขายใหการไฟฟาฝายจําหนาย 
นอยกวาหรือเทากับปริมาณพลังงานไฟฟาที่การไฟฟาฝายจําหนายขายใหผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก

ในแตละเดือน การไฟฟาฝายจําหนายจะรับซื้อพลังงานไฟฟาในสวนนี้ เทากับคาพลังงานไฟฟา

ตามโครงสรางอัตราคาไฟฟาขายปลีกหรือคาพลังงานไฟฟาขายปลีกเฉลี่ย ที่การไฟฟาฝายจําหนาย
ขายใหผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมากรายนั้นๆ ในเดือนนั้นๆ รวมกับคาไฟฟาตามสูตรการปรับอัตราคา
ไฟฟาโดยอัตโนมัติขายปลีก (Ft ขายปลีก) 

2.2 ปริมาณพลังงานไฟฟาที่ผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมากขายใหการไฟฟาฝายจําหนาย 
มากกวาปริมาณพลังงานไฟฟาที่การไฟฟาฝายจําหนายขายใหผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมากในแตละ

เดือน การไฟฟาฝายจําหนายจะรับซื้อพลังงานไฟฟาสวนที่เทากับปริมาณพลังงานไฟฟาที่การไฟฟา
ฝายจําหนายขายใหผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก ในแตละเดือน ดวยราคาตามขอ 2.1 

พลังงานไฟฟาสวนที่ขายเกินกวาที่การไฟฟาฝายจําหนายขายใหผูผลิตไฟฟาขนาด

เล็กมาก กําหนดราคารับซื้อเปน 2 กรณี ดังนี้ 

 2.2.1 กรณีเปนผูใชไฟอัตราปกติ อัตราคาพลังงานไฟฟาที่ขายจะเทากับอัตรา
คาไฟฟาขายสงเฉล่ียทุกระดับแรงดัน ที่การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยขายใหการไฟฟาฝายจําหนาย 
รวมกับคาไฟฟาตามสูตรการปรับอัตราคาไฟฟาโดยอัตโนมัติขายสงเฉล่ีย (Ft ขายสงเฉล่ีย) 

 2.2.2 กรณีเปนผูใชไฟอัตรา TOU อัตราคาพลังงานไฟฟาที่ขายจะเทากับ
อัตราคาพลังงานไฟฟาขายสง ณ ระดับแรงดัน 11-33 กิโลโวลต ที่การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
ขายใหการไฟฟาฝายจําหนาย รวมกับคาไฟฟาตามสูตรการปรับอัตราคาไฟฟาโดยอัตโนมัติขายสง

เฉล่ีย (Ft ขายสงเฉล่ีย) 

3. ผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมากที่มีปริมาณพลังไฟฟาขายเขาระบบเกินกวา 6 เมกะวัตต การ

ไฟฟาฝายจําหนายจะรับซื้อพลังงานไฟฟาในอัตราคาไฟฟา ดังนี้ 

3.1 กรณีเปนผูใชไฟอัตราปกติ อัตราคาพลังงานไฟฟาที่ขายจะเทากับอัตราคาไฟฟา
ขายสงเฉล่ียทุกระดับแรงดัน ที่การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยขายใหการไฟฟาฝายจําหนาย รวมกับ

คาไฟฟาตามสูตรการปรับอัตราคาไฟฟาโดยอัตโนมัติขายสงเฉล่ีย (Ft ขายสงเฉล่ีย) 
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 3.2 กรณีเปนผูใชไฟอัตรา TOU อัตราคาพลังงานไฟฟาที่ขายจะเทากับอัตราคา

พลังงานไฟฟาขายสง ณ ระดับแรงดัน 11-33 กิโลโวลต ที่การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยขายให

การไฟฟาฝายจําหนาย รวมกับคาไฟฟาตามสูตรการปรับอัตราคาไฟฟาโดยอัตโนมัติขายสงเฉล่ีย (Ft 
ขายสงเฉล่ีย) 

 4. ผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมากที่มีปริมาณพลังไฟฟาเสนอขายตามสัญญาเกิน 1 เมกะวัตต ณ 
จุดรับซื้อไฟฟา ปริมาณพลังงานไฟฟาที่นํามาคํานวณในขอ 2.2.1 และขอ 2.2.2 และขอ 3 จะถูกหัก

ออกรอยละ 2 ของปริมาณพลังงานไฟฟาสวนที่ขายเกินกวาที่การไฟฟาฝายจําหนายขายใหผูผลิต

ไฟฟาขนาดเล็กมาก เพ่ือเปนคาดําเนินการโครงการรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก 

 5. ในกรณีที่ผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมากมีความประสงคจะขอใชไฟฟาในลักษณะไฟฟาสํารอง

จากการไฟฟา วิธีปฏิบัติและอัตราคาไฟฟาสํารองจะเปนไปตามประกาศเรื่อง ไฟฟาสํารองของการ

ไฟฟา 

 ทั้งนี้ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย จะแจงขอมูลคาไฟฟาขายสงเฉล่ียทุกระดับแรงดัน

ของการไฟฟาฝายจําหนาย และคาไฟฟาตามสูตรการปรับอัตราคาไฟฟาโดยอัตโนมัติขายสงเฉลี่ย   

(Ft ขายสงเฉลี่ย) ใหการไฟฟาฝายจําหนายทราบ ภายใน 5 วันทําการ นับตั้งแตวางใบแจงหนี้คา
ไฟฟาประจําเดือนกับการไฟฟาฝายจําหนาย และการไฟฟาฝายจําหนายจะแจงการรับซื้อไฟฟา โดย
แจงคาพลังงานไฟฟาขายปลีกเฉล่ีย ราคาขายสง หรือราคาขายสงเฉล่ีย รวมทั้งหนวยการซื้อและการขาย
ไฟฟาของผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก ในแตละเดือนใหกับผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมากเพื่อออกใบแจง
หนี้ และใบเสร็จรับเงินหรือใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี ใหกับการไฟฟาฝายจําหนายตอไป 

ฌ. เง่ือนไขการชําระเงินคาซื้อไฟฟา 

 1. ในกรณีที่ผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก ซื้อไฟฟาจากการไฟฟาฝายจําหนาย การไฟฟาฝาย
จําหนาย จะจดบันทึกหนวยการใชไฟฟา พรอมกับจัดทําใบแจงหนี้ โดยใหผูผลิตไฟฟาขนาดเล็ก
มาก ชําระเงินคาซื้อไฟฟาในรอบเดือนที่ผานมาใหการไฟฟาฝายจําหนาย ภายใน 15 วัน นับจากวันที่
ไดรับใบแจงหนี้จากการไฟฟาฝายจําหนาย ทั้งนี้ กรณีผูใชไฟรายใหญใหเปนไปตามระเบียบของการ
ไฟฟาฝายจําหนาย 

 2. ในกรณีที่ผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก มีการขายไฟฟาใหการไฟฟาฝายจําหนาย การไฟฟา

ฝายจําหนาย จะจดบันทึกหนวยการขายไฟฟา (Credit) และคํานวณคาไฟฟาในแตละเดือน และแจง
ผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก เพ่ือจัดทําใบแจงหนี้ โดยการไฟฟาฝายจําหนายสามารถแจงใหผูผลิตไฟฟา
ขนาดเล็กมากขอรับเงินจากการไฟฟาฝายจําหนายเปนประจําทุกเดือน หรือเมื่อจํานวนเงินคาไฟฟา

สะสมถึง 3,000 บาท ทั้งนี้ การไฟฟาฝายจําหนายจะตองชําระเงินคาไฟฟาใหผูผลิตไฟฟาขนาดเล็ก
มากภายใน 30 วัน นับจากวันที่การไฟฟาฝายจําหนายไดรับใบแจงขอรับเงิน 
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ญ. ความเสียหายของระบบไฟฟา 

 ผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมากและการไฟฟาฝายจําหนายจะตองติดตั้งอุปกรณปองกันความ

เสียหายของระบบไฟฟา ตามระเบียบวาดวยการเดินเครื่องกําเนิดไฟฟาขนานกับระบบไฟฟาของการ
ไฟฟาฝายจําหนาย 

 หากมีความเสียหายเกิดขึ้นอันเนื่องจากความบกพรองทางดานอุปกรณระบบไฟฟาหรือสาเหตุ

อ่ืนๆ จากฝายใด ฝายนั้นจะตองเปนผูรับผิดชอบตอความเสียหายดังกลาว 

ฎ. ปญหาจากการปฏิบัติตามระเบียบการรับซื้อไฟฟาฯ และสัญญาการซื้อขายไฟฟา 

1. ปญหาจากการปฏิบัติตามระเบียบการรับซื้อไฟฟาฯ  

ผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมากที่ประสบปญหาจากการปฏิบัติตามระเบียบฯ นี้ หรือผูผลิตไฟฟา
ขนาดเล็กมากที่มีความประสงคจะยื่นคํารองเรียนหรือย่ืนคําอุทธรณใดๆ เก่ียวกับการปฏิบัติตาม

ระเบียบฯ นี้ ใหย่ืนไดตอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ โดยใหสงหนังสือรองเรียนไปยัง
ประธานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน เลขที่ 121/1-2 
ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 และใหถือวาการวินิจฉัยปญหาโดยคณะกรรมการฯ ถือ
เปนที่สุด 

2. ปญหาจากการปฏิบัติตามสัญญาการซื้อขายไฟฟา 

ผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมากที่ประสบปญหาจากการปฏิบัติตามสัญญาการซื้อขายไฟฟา หรือ

ผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมากที่มีความประสงคจะยื่นคํารองเรียนหรือย่ืนคําอุทธรณใดๆ เก่ียวกับการ

ปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายไฟฟา ใหย่ืนไดตออนุญาโตตุลาการ หากอนุญาโตตุลาการไมสามารถวินิจฉัย
หาขอยุติได ใหศาลไทยเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด 

ฏ. การแกไขระเบียบการรับซื้อไฟฟาฯ  

 การแก ไ ข ร ะ เบ ียบการร ับซื ้อ ไฟฟ า ฯ  ท ุกครั ้ง จ ะต อ ง ได ร ับคว าม เห ็นชอบจาก

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ 
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คาใชจายในการเชื่อมโยงระบบไฟฟา 
สําหรับผูผลิตไฟฟาขนาดเลก็มาก ปริมาณพลังไฟฟาเสนอขายตามสัญญาไมเกิน 6 เมกะวัตต 

 

คาใชจาย (บาท) 
รายการ 

กฟน. กฟภ. 

คากอสรางและปรับปรุงระบบจําหนาย 

(ระยะเวลาดาํเนินการ) 

ข้ึนอยูกับระยะทาง และ
ขนาดหมอแปลง 

 (กรณีแรงสูง) 

ข้ึนอยูกับระยะทาง และ
ขนาดหมอแปลง 

(กรณแีรงสูง) (40-55 วัน) 
คาตรวจสอบแบบเพื่อการขนานเครื่อง (กรณี
แรงสูง) 
(ระยะเวลาดาํเนินการ) 

ไมเกิน 15,000 * 
(3-5 วัน) 

ไมเกิน 15,000* 
(3-5 วัน) 

คาทดสอบอุปกรณปองกัน (กรณีแรงสูง) 
(ระยะเวลาดาํเนินการ) 

ไมเกิน 50,000* 
(3-5 วัน) 

ไมเกิน 50,000* 
(3-5 วัน) 

คาตดิตั้งมิเตอรเพ่ิมเติม 
- แรงต่ํา 
- แรงสูง 

 
1,600-20,000 
10,000-25,000 

 
1,600-20,000 
10,000-25,000 

หมายเหตุ 

1. คาธรรมเนียมการขอใชไฟฟาในกรณีเปนผูใชไฟรายใหม ใหเปนไปตามขอบังคับการไฟฟาฝาย
จําหนาย 

2. * สําหรับเครื่องกําเนิดไฟฟาขนาดเล็กกวา 6 MW ใหคิดคาใชจายลดลงตามสัดสวนของขนาดเครื่อง
กําเนิดไฟฟา 

3. ผูผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมากที่เช่ือมโยงกับระบบแรงสูง และมีเครื่องกําเนิดไฟฟา
ขนาดกําลังผลิตเกินกวา 500 kW หากมีความประสงคจะติดตั้งอุปกรณ Synchronous check 
Relay ที่สถานีไฟฟาของ กฟภ. จะพิจารณาคาใชจายโดยประมาณ 200,000 บาทตอชุด 

 

 

 

สิ่งแนบที ่1 
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คาใชจายในการเชื่อมโยงระบบไฟฟา 
สําหรับผูผลิตไฟฟาขนาดเลก็มาก ปริมาณพลังไฟฟาเสนอขายตามสัญญาเกิน 6 เมกะวัตต  

 

คาใชจาย (บาท) 
รายการ 

กฟน. กฟภ. 

คากอสรางและปรับปรุงระบบจําหนาย 

(ระยะเวลาดาํเนินการ) 

ข้ึนอยูกับระยะทาง และ
ขนาดหมอแปลง 

 (กรณีแรงสูง) 

ข้ึนอยูกับระยะทาง และ
ขนาดหมอแปลง 

(กรณแีรงสูง) (40-55 วัน) 
คาตรวจสอบแบบเพื่อการขนานเครื่อง (กรณี
แรงสูง) 
(ระยะเวลาดาํเนินการ) 

ไมเกิน 15,000  
(3-5 วัน) 

ไมเกิน 15,000 
(3-5 วัน) 

คาทดสอบอุปกรณปองกัน (กรณีแรงสูง) 
(ระยะเวลาดาํเนินการ) 

ไมเกิน 50,000 
(3-5 วัน) 

ไมเกิน 50,000 
(3-5 วัน) 

คาตดิตั้งมิเตอรเพ่ิมเติม 
- แรงต่ํา 
- แรงสูง 

 
1,600-20,000 
10,000-25,000 

 
1,600-20,000 
10,000-25,000 

คาตดิตั้งอุปกรณ Synchronizing Check 
Relay ที่สถานีของการไฟฟา (ชุดละ) 

- 200,000  

หมายเหตุ :  คาธรรมเนียมการขอใชไฟฟาในกรณีเปนผูใชไฟรายใหม ใหเปนไปตามขอบังคับ

การไฟฟาฝายจําหนาย 
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ประเด็นเพิ่มเติมประกอบการพิจารณารับซื้อไฟฟา 

1. ผูใชไฟในอัตราที่แตกตางกันตามชวงเวลาของวัน (Time of Day: TOD) ที่ตองการขายไฟฟาใหการ
ไฟฟาฝายจําหนายตามนโยบายการรับซื ้อไฟฟาจากผู ผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก จะตองเปลี ่ยน

ประเภทการใชไฟฟาเปนอัตราที่แตกตางกันตามชวงเวลาของการใช (Time of Use: TOU) 

2. ผูผลิตไฟฟาที่เปนลูกคาเดิมของการไฟฟาฝายจําหนาย การไฟฟาฝายจําหนายจะพิจารณาเปลี่ยน

ประเภทการใชไฟตามความเหมาะสม หากภายใน 12 เดือน ผูผลิตไฟฟามีปริมาณพลังงานไฟฟาที่ซื้อ

จากการไฟฟาฝายจําหนายลดลง 

3. ผูผลิตไฟฟาที่เปนลูกคารายใหม การไฟฟาฝายจําหนายจะจัดประเภทการใชไฟฟาและจัดหามิเตอร
ที่เหมาะสม โดยจะพิจารณาจากขอมูลกําลังการผลิตไฟฟาที่ขายเขาระบบ และความตองการใชไฟฟา
สูงสุดตามที่ผูผลิตกรอกในแบบคําขอจําหนายไฟฟาและการเชื่อมโยงระบบไฟฟา 

4. การคิดคา Power Factor ใชหลักเกณฑเดียวกับที่การไฟฟาฝายจําหนายคิดกับผูใชไฟในปจจุบัน 

 

สิ่งแนบที ่2 


