
ขั้นตอนการยื่นแบบคําขั้นตอนการยื่นแบบคําขอเชื่อมต�อขอเชื่อมต�อ
ของการไฟฟ�านครหลวงของการไฟฟ�านครหลวง

โครงการนําร�อง (Pilot Project) การส�งเสริมการติดตั้งโซลาร-รูฟอย�างเสรี
(ระบบผลิตไฟฟ�าด2วยแสงอาทิตย-สําหรับบ2านและอาคาร) (ระบบผลิตไฟฟ�าด2วยแสงอาทิตย-สําหรับบ2านและอาคาร) 

วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559
ณ โรงแรมแมนดาริน ห2องประชุมแมนดาริน A
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หัวข2อนําเสนอ

1. คุณสมบัติผู�เข�าร�วมโครงการ
2. การพิจารณากําลังการผลิตติดตั้ง
3. หลักเกณฑ#การพิจารณาแบบคําขอเชื่อมต�อ
4. ค�าใช�จ�ายในการเชื่อมต�อระบบฯ
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4. ค�าใช�จ�ายในการเชื่อมต�อระบบฯ
5. ขั้นตอนการดําเนินโครงการนําร�องฯ
6. การยื่นแบบคําขอเชื่อมต�อ Online



คุณสมบัติของผู2เข2าร�วมโครงการ

คณุสมบัติของผู2เข2าร�วมโครงการ

(1) ผู�เข�าร�วมต�องเป9นผู�ใช�ไฟฟ<าในเขตพื้นที่ดําเนินการ

(2) กรณีบ�าน ผู�เข�าร�วมโครงการจะต�องเป9นเจ�าของบ�านหรือที่ได�รับการยินยอม
จากผู�ที่เป9นเจ�าของบ�าน ต�องมีเครื่องวัดหน�วยไฟฟ<าที่มีการซื้อไฟฟ<าอยู�แล�ว 
หรือเป9นผู�ขอใช�ไฟฟ<ารายใหม�

(3) กรณีอาคาร ผู�เข�าร�วมโครงการจะต�องเป9นเจ�าของบ�านหรือที่ได�รับการ
ยินยอมจากผู�ที่เป9นเจ�าของอาคาร ต�องมีเครื่องวัดหน�วยไฟฟ<าที่มีการซื้อไฟฟ<า
อยู�แล�ว หรือเป9นผู�ขอใช�ไฟฟ<ารายใหม�

(4) ผู�ทีไ่ด�รับหนังสือแจ�งยกเว�นฯ หรือผู�ที่ติดตั้งระบบฯ อยู�ก�อนแล�ว



การพิจารณากําลังผลิตติดตั้ง

ระดับแรงดันต่ํา (230/400 V) มีการพิจารณาดังนี้

ทั้งนี้ ปริมาณกําลังการผลิตติดตั้งรวมของระบบผลิตไฟฟ<าทุกประเภท ต�องไม�เกินขีดจํากัดร�อยละ ๑๕ 
ของพิกัดหม�อแปลงจําหน�าย



การพิจารณากําลังผลิตติดตั้ง

ระดับแรงดันสงู (12/24 kV) ต�องไม�เกินขนาดการขอใช�ไฟฟ<าที่ได�รับอนุมัติ     
จาก กฟน. และขนาดกําลังการติดตั้งสูงสุดต�องไม�เกิน 1 MWp มีการพิจารณาดังนี้

ระดับแรงดัน ขนาดสายป�อน/วงจร Capacity ของหม2อ
แปลงที่ยอมรับได2

12 kV ไม�เกิน 4 MWp
20%

24 kV ไม�เกิน 8 MWp



การพิจารณากําลังผลิตติดตั้ง

ข2อแนะนาํในการกําหนดขนาดการติดตั้ง
ขนาดกําลังการผลิตติดตั้งของ Solar ไม�ควรเกนิปริมาณพลังงานไฟฟ<า

ที่ผลิตได�ในช�วงเวลากลางวัน เพือ่หลีกเลี่ยงการติดตั้งเกินความจําเป9น ตามสูตร
การคํานวณดังนี้



การยื่นแบบคําขอเชื่อมต�อ Online

ตรวจสอบขนาดเครื่องวัดหน�วยไฟฟ�า

หมายเลขเครื่องวัดหน�วยไฟฟ<า  ค้นหา

ผลการค2นหา
ที่อยู�:_____________________________________________________
ประเภทผู�ใช�ไฟฟ<า:_________________
ขนาดเครื่องวัดฯ:_______________เฟส:____ระดับแรงดัน:____________
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ขนาดเครื่องวัดฯ:_______________เฟส:____ระดับแรงดัน:____________
ขนาดกําลังการผลิตติดตั้งไม�เกิน:____________________________kW

คําแนะนํา
- ขนาดกําลังการผลิตติดตัง้ของระบบผลิตไฟฟ<าฯ ไม�ควรทําให�ปริมาณพลังงานไฟฟ<าที่ผลิตได�เกินปริมาณการใช�ไฟฟ<าในช�วง
กลางวันของบ�านหรืออาคารหลังนั้น เพื่อหลีกเลี่ยงการลงทุนเกินความจําเป9น
-ขนาดกําลังผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ<าฯ ไม�ควรทําให�เกิดปริมาณกระแสเกินกว�าร�อยละ ๘๐ ของพิกัดหรือขนาดปรับตั้ง
ของเครื่องป<องกันกระแสเกินที่ต�องรับกระแสจากระบบผลิตไฟฟ<าฯนั้น เพื่อหลีกเลี่ยงปTญหาเครื่องป<องกันกระแสเกินปลดวงจร
โดยไม�จําเป9น ซึ่งส�งผลให�เกิดไฟฟ<าดับตามมา
-ทั้งนี้ กฟน. ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนขีดจํากัดขนาดระบบผลิตไฟฟ<าตามความจําเป9น เพื่อรักษาระดับแรงดันไฟฟ<า
คุณภาพไฟฟ<า และความเชื่อถือได�ของระบบไฟฟ<าให�อยู�ในเกณฑ#มาตรฐานและไม�ส�งผลกระทบต�อผู�ใช�ไฟฟ<าโดยรวม 



หลักเกณฑ-การพิจารณาแบบคําขอเชื่อมต�อ

หลักเกณฑ-การพิจารณาแบบคําขอเชื่อมต�อ
    (1) กฟน. จะพิจารณาโดยเรียงลําดับตามแบบคําขอเชื่อมต�อที่ได�รับเอกสาร
ครบถ�วนสมบูรณ# ตามที่กําหนดในเอกสารแบบคําขอเชื่อมต�อ (เอกสารแนบท�าย 1.1)
     (2) ในกรณีที่แบบคําขอเชื่อมต�อและเอกสารหลักฐานประกอบไม�ครบถ�วนและ
ถูกต�อง ผู�ยื่นแบบคําขอฯ จะต�องเริ่มสมัครใหม�ผ�านหน�าเว็บไซต#ถูกต�อง ผู�ยื่นแบบคําขอฯ จะต�องเริ่มสมัครใหม�ผ�านหน�าเว็บไซต#
     (3) กฟน. พิจารณาความสอดคล�องและความถูกต�องของเอกสาร ตามข�อกําหนด
การเชื่อมต�อระบบโครงข�ายของ กฟน. (เอกสารแนบท�าย 2.1)
     (4) กฟน. จะพิจารณาจัดลําดับคําขอเชื่อมต�อระบบฯ ที่ผ�านการคัดเลือกจนกว�า
ขนาดกําลังการผลิตติดตั้งรวมเท�ากับเป<าหมายปริมาณกําลังการผลิตติดตั้ง



ค�าใช2จ�ายในการเชื่อมต�อระบบฯ

ค�าใช2จ�ายในการเชื่อมต�อระบบฯ 
    1. บ�าน (ผู�ใช�ไฟฟ<าประเภทที่ 1)

รายการค�าใช2จ�าย ค�าใช2จ�าย (บาท)

1. ค�าก�อสร�างและปรับปรุงระบบจําหน�าย(*) คิดตามจริง

หมายเหตุ: (*) คิดเฉพาะกรณีที่จะต�องปรับปรุงระบบจําหน�าย

2. ค�าธรรมเนียมในการตรวจสอบด�าน
เครื่องวัดหน�วยไฟฟ<า กฟน. จะเป9นผู�รับผิดชอบ



ค�าใช2จ�ายในการเชื่อมต�อระบบฯ

ค�าใช2จ�ายในการเชื่อมต�อระบบฯ 
    2. อาคารหรืออาคารธุรกิจหรือโรงงาน (ผู�ใช�ไฟฟ<าประเภทที่ 2-6)

รายการค�าใช2จ�าย ระดับแรงดันทีเ่ชื่อมต�อ

ต่ํากว�า 12 kV 12 kV ขึ้นไป

1. ค�าก�อสร�างและปรับปรุงระบบจําหน�าย(*) คิดตามจริง

หมายเหตุ: (*) คิดเฉพาะกรณีที่จะต�องปรับปรุงระบบจําหน�าย

1. ค�าก�อสร�างและปรับปรุงระบบจําหน�าย(*) คิดตามจริง

2. ค�าธรรมเนียมในการตรวจสอบด�าน
เครื่องวัดหน�วยไฟฟ<า

การไฟฟ<าฝ̀ายจําหน�าย
จะเป9นผู�รับผิดชอบ

100,000 บาท



ขั้นตอนการดําเนินโครงการนําร�องฯ

ผู2ทีป่ระสงค-จะสมัครเข2าร�วมโครงการสามารถไปยื่นแบบคําขอ Online
พร2อม Upload เอกสารที่เกี่ยวข2องได2ที่ www.mea.or.th ได2ตั้งแต�
วันที่ 15 สงิหาคม 2559 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 หรือจนกว�าจะ
ได2กําลังการติดตั้งครบตามเป�าหมาย

กฟน. ทําการตรวจสอบแบบคําขอเชื่อมต�อและเอกสารที่เกี่ยวข2องกฟน. ทําการตรวจสอบแบบคําขอเชื่อมต�อและเอกสารที่เกี่ยวข2อง
และจะแจ2งผลการพิจารณาผ�านทาง E-mail
หากเอกสารยังไม�ครบถ2วนและถูกต2องจะต2องทําการสมัครใหม�ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด

กฟน. จะประกาศผลผู2ผ�านการคัดเลือกเปYนระยะๆ แต�ไม�เกินวันที่       
31 ตุลาคม 2559 ผ�านทางเวบ็ไซต- www.mea.or.th



ขั้นตอนการดําเนินโครงการนําร�องฯ

ผู2เข2าร�วมโครงการจะต2องมาชําระค�าใช2จ�าย 
(ในกรณีที่ติดตั้งในระดับแรงดัน 12/24 kV) ที่ กฟน. ในเขตพื้นที่ดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนด

ผู2เข2าร�วมโครงการยื่นขอใบอนุญาตต�างๆ ตามกฎหมายกําหนด เช�น หนังสอื
รับแจ2งการประกอบกิจการพลังงานที่ได2รับการยกเว2น เปYนต2น

ผู2เข2าร�วมโครงการที่ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ�าเรียบร2อยแล2ว ให2ยื่นหนงัสือ    
รับแจ2งฯ เพื่อนัดหมาย กฟน. เข2าตรวจสอบระบบ

กฟน. ทดสอบระบบฯ ก�อนการเชื่อมโยง (First Synchronization ) 
และเปลี่ยนเครื่องวดัฯ เปYนแบบอิเล็กทรอนิกส-ที่วัดได2สองทศิทาง ซึ่งเปYน

การเริ่มต2นเชื่อมต�อระบบ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2560



ขั้นตอนการดําเนินโครงการนาํร�องฯ : การทําสัญญา

ผู2ผ�านการคัดเลือกที่เชื่อมต�อระบบโครงข�ายแล2วจะต2องมาทําสัญญาเชื่อมต�อ
ระบบโครงข�าย โดยนับอายุสัญญาจากวันเชื่อมต�อระบบฯ มีระยะเวลาดังนี้

- ในกรณีที่ติดตั้งระบบฯ ขนาดกําลังการผลิตติดตั้งไม�เกิน 250 kW จะมีอายุสัญญา 5 ปa และต�อเนื่อง
อัตโนมัติ โดยต�องมีการส�งรายงานการตรวจสอบระบบฯ ตามที่การไฟฟ<าฝ̀ายจําหน�ายกําหนด ก�อนวัน
หมดอายุสัญญาไม�น�อยกว�า 60 วัน

- ในกรณีที่ติดตั้งระบบฯ ขนาดกําลังการผลิตติดตั้งเกินกว�า 250 kW จะมีอายุสัญญา 3 ปa และต�อเนื่อง- ในกรณีที่ติดตั้งระบบฯ ขนาดกําลังการผลิตติดตั้งเกินกว�า 250 kW จะมีอายุสัญญา 3 ปa และต�อเนื่อง
อัตโนมัติ โดยต�องมีการส�งรายงานการตรวจสอบระบบฯ ตามที่การไฟฟ<าฝ̀ายจําหน�ายกําหนด ก�อนวัน
หมดอายุสัญญาไม�น�อยกว�า 60 วัน



การยื่นแบบคําขอเชื่อมต�อ Online

Log-in โดยใช2หมายเลขเครื่องวัดไฟฟ�า

กรุณากรอกหมายเลขเครื่องวัดไฟฟ<า

Log-in
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การยื่นแบบคําขอเชื่อมต�อ Online
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การยื่นแบบคําขอเชื่อมต�อ Online
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การยื่นแบบคําขอเชื่อมต�อ Online

31 ม.ค 2560
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การยื่นแบบคําขอเชื่อมต�อ Online
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การยื่นแบบคําขอเชื่อมต�อ Online
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การยื่นแบบคําขอเชื่อมต�อ Online
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การยื่นแบบคําขอเชื่อมต�อ Online

ผู�ขอเชื่อมต�อจะต�อง Print แบบคํา
ขอเชื่อมต�อ แล�วลงนามพร�อมวันที่
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พิมพ์ ต่อไป ยกเลกิ



การยื่นแบบคําขอเชื่อมต�อ Online

เมื่อผู2ขอเชื่อมต�อกรอกข2อมูลและ Print เพื่อลงนามเสร็จสิ้น ระบบจะส�ง E-Mail เพื่อ
ยืนยันตัวตนของผู2ขอเชื่อมต�อให2ทําการ Upload เอกสารต�อไป

ขณะนี้ท�านได�ทําการบันทึกข�อมูลลงในเอกสารเรียบร�อยแล�ว ต�อไปนี้
จะเป9นการยืนยันตัวตนและทําการ Upload เอกสารประกอบการ
พิจารณา กรุณา Click
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พิจารณา กรุณา Click

LINK



การยื่นแบบคําขอเชื่อมต�อ Online

Upload เอกสารประกอบแนบท2ายตาม Checklist
ส�วนที่ 1 รายละเอียดของผู�ประสงค#จะขอเชื่อมต�อและอาคารที่จะติดตั้ง
กรุณาตั้งชื่อไฟล#ให�ตรงกับประเภทเอกสารที่จะทําการ Upload และไฟล#จะต�องมีรายละเอียดครบถ�วน
ชัดเจนตรวจสอบได�
1) แบบคําขอเชื่อมต�อกับระบบโครงข�ายไฟฟ<า                   
2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

Upload

Upload
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3) หนังสือมอบอํานาจ
4) สําเนาบัตรประชาชนของผู�รับมอบอํานาจ
5) หลักฐานแสดงความเป9นเจ�าของอาคาร

ต่อไป ล้าง ย้อนกลบั

Upload

Upload

Upload



การยื่นแบบคําขอเชื่อมต�อ Online

Upload เอกสารประกอบแนบท2ายตาม Checklist
ส�วนที่ 2 คุณสมบัติและข�อมูลทางเทคนิคของระบบผลิตไฟฟ<า
กรุณาตั้งชื่อไฟล#ให�ตรงกับประเภทเอกสารที่จะทําการ Upload และไฟล#จะต�องมีรายละเอียดครบถ�วน
ชัดเจนตรวจสอบได�

1) เอกสารแสดงรายละเอียดคุณสมบัติของแผงโฟโตโวลเทอิก Upload
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2) แผนผังแสดงที่ตั้งของสถานที่ติดตั้งแผงโฟโตโวลเทอิก
3) แผนภูมิของระบบไฟฟ<า (Single Line Diagram)
    ที่มีวศิวกรรับรองแบบพร�อมแนบสําเนาใบประจําตัว
    ผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรที่เกี่ยวข�องที่ยังไม�หมดอายุ  
  

ต่อไป ล้าง ย้อนกลบั

Upload

Upload



การยื่นแบบคําขอเชื่อมต�อ Online

ตรวจสอบเอกสารที่ Upload แล2ว ตาม Checklist
  ตัวอย�าง รายชื่อเอกสารที่ได� Upload ไปแล�ว

   

รายชื่อเอกสาร ไฟล-แนบ

แบบคําขอเชื่อมต�อ แบบคําขอเชื่อมต�อ.pdf

สําเนาบัตรประชาชน สําเนาบัตรประชาชน.pdf
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ยืนยนั ย้อนกลบั

สําเนาบัตรประชาชน สําเนาบัตรประชาชน.pdf

หนังสือมอบอํานาจ หนังสือมอบอํานาจ.pdf

เมื่อท�านกดยืนยันไปแล�วข�อมูลของท�านจะ
ไม�สามารถเปลี่ยนแปลงได�

ตกลง ยกเลกิ

Pop-Up ปรากฏ



กรอกแบบคําขอเชื่อมต�อ

เมื่อ กฟน. ได2รับเอกสารและทําการพิจารณาความครบถ2วนถูกต2องเรียบร2อยจะทํา
การแจ2งผลการพิจารณาผ�านทาง E-mail 
 ถ�าผ�านการพิจารณาจะได�รับข�อความ

แบบคําขอเชื่อมต�อและเอกสารแนบของท�านได�ผ�านการ
พิจารณาเรียบร�อย

เลขรับเรื่องของท�านคือ............
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เลขรับเรื่องของท�านคือ............

ถ�าไม�ผ�านการพิจารณาจะได�รับข�อความ
แบบคําขอเชื่อมต�อและเอกสารแนบของท�านไม�ผ�านการ
พิจารณา

กรุณาสมัครใหม�ที่ LINK



กรอกแบบคําขอเชื่อมต�อ

กฟน. ได2ทําการพิจารณาเอกสารครบตามขั้นตอนเสร็จสมบูรณ- จะทําการ
ประกาศรายชื่อตามลําดับเลขรับเรื่องที่ผ�านการพิจารณาเปYนระยะๆ 
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ประกาศรายชื่อตามลําดับเลขรับเรื่องที่ผ�านการพิจารณาเปYนระยะๆ 

ผ�านทาง Website:  www.mea.or.th



ติดต�อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทรศัพท- 02 – 220 – 5706 หรือ 02 – 220 - 5707

ติดต�อสอบถาม

ทุกวันจันทร- ถึง ศุกร- เวลา 7.30 – 15.30 น.



ตัวอย�างการพิจารณากําลังผลิตติดตั้ง

บ�านอยู�อาศัยเชื่อมต�อที่ระดับแรงดัน 1 เฟส 230/400 V ใช�เครื่องวัดฯ ขนาด 15(45) A มีCircuit 
Breaker ขนาด 20 AT และมีการใช�ไฟฟ<าทั้งปaเป9น 5,000 หน�วย สามารถหาขนาดกําลังการผลิตที่

เหมาะสม ดังนี้

  แนวคิดที่ 1 แนวคิดที่ 2 แนวคิดที่ 3

5 kW 0.8 x 20 x 230 = 3.68 kW 5000 x 0.429 = 1.65 kW5 kW 0.8 x 20 x 230 = 3.68 kW
     1000

5000 x 0.429 = 1.65 kW
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