การขอจําหนายไฟฟา สําหรับผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก (VSPP)
ตามระเบียบการรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก(VSPP) ที่มีปริมาณพลังไฟฟาขายเขาระบบ
ของ การไฟฟานครหลวง (กฟน.) ไมเกิน 10 เมกะวัตต ป พ.ศ.2549 กฟน. มีขั้นตอนการรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟา
ขนาดเล็กมาก ดังนี้
1. การพิจารณารับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก ระยะเวลาดําเนินการภายใน 45 วัน
2. การทําสัญญาซื้อขายไฟฟากับผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก ระยะเวลาดําเนินการภายใน 60 วัน
3. การพิจารณาการเชื่อมโยงระบบไฟฟาของผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมากกับระบบของ กฟน.
ระยะเวลาดําเนินการภายใน 30 วัน
4. การซื้อขายไฟฟาระหวางการไฟฟานครหลวง กับผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก
โดย VSPP จะตองปฏิบัตติ ามระเบียบการรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก ป 2549:
http://www.mea.or.th/internet/Elecvalue/VSPP/vspp.htm
และระเบียบการไฟฟานครหลวงวาดวยขอกําหนดเกี่ยวกับระบบโครงขายไฟฟา :
http://www.mea.or.th/internet/Elecvalue/VSPP/vsppmenu.htm

ระยะเวลา ในการดําเนิ นงาน เพื่อรับซื้อไฟฟา จาก VSPP กฟน.จะใชเวลา การดําเนินการประมาณ
135 วัน นับแตที่ VSPP ยื่นแบบขอจําหนายไฟฟาพรอมเอกสารประกอบครบถวน และไมมีความลาชา
จากสาเหตุสุดวิสัยใด
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แผนผังขั้นตอน การการรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก
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ขั้นตอนที่ 1 : การพิจารณารับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก
(ระยะเวลาดําเนินการภายใน 45 วัน นับจากวันที่กฟน.ไดรับเอกสารครบถวน)

1.1 ผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก (VSPP) กรอกแบบคําขอจําหนายไฟฟา (สําหรับปริมาณผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก) และ
ยื่นแบบคําขอฯ พรอม เอกสารประกอบ หาก VSPP เปนผูใชไฟฟารายใหม กรอกแบบคําขอฯ พรอมการขอใชไฟฟา
ใหม ณ ที่ทําการของ การไฟฟานครหลวงเขตทุกสาขา
แบบคําขอจําหนายไฟฟาสําหรับผุผลิตไฟฟาขนาดเล็กมากสามารถ Download ไดจาก

http://www.mea.or.th/internet/Elecvalue/VSPP/Vuse.pdf หนา13-16
เอกสารประกอบ การพิจารณา ที่ผูผลิตไฟฟาฯ ตองยื่นพรอมแบบคําขอ ฯ มีดงั นี้
1) แผนผัง แสดงที่ตั้ง ของโรงไฟฟา และเอกสารแสดงความเป น เจ า ของหรือสิท ธิในการใช ที่ ดิน ในการก อสรา ง
โรงไฟฟา
2) แผนภูมิของระบบไฟฟา (Single Line Diagram) แสดงการจัดวางและการตอเชื่อมของอุปกรณทั้งหมด
โดยละเอียด ที่มีวิศวกรรับรองแบบ พรอมแนบสําเนาใบประจําตัวผูประกอบวิชาชีพวิศวกรที่ยังไมหมดอายุ และ
รายละเอียดอุปกรณไฟฟาที่ใชในสถานประกอบการ
กรณี ผูใชไฟฟารายเกา ตองมีแบบแปลนแสดงการติดตั้งอุปกรณไฟฟาภายในสถานประกอบการ
3) เอกสารแสดงรายละเอียดการดําเนินการของแผนการปองกันและควบคุม
4) แผนการผลิตไฟฟาและการใชไฟฟาของVSPP รายไตรมาส และรายป ตลอดอายุสัญญา (สําหรับผูผ ลิตไฟฟาที่
เชื่อมตอกับระบบจําหนายไฟฟา ณ ระดับแรงดัน 12 kV ขึ้นไป และสําหรับผูผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย
ขนาด 1 MW ขึ้นไป)
5) ปริมาณของเชื้อเพลิงที่ใชตอปและคาความและคาความรอนเฉลี่ย(Average Lower Heating Value)ของ
เชื้อเพลิงที่ใชในระบบผลิตไฟฟา หรือใชในระบบ Cogeneration ทั้งเชื้อเพลิงหลักและเชื้อเพลิงเสริม
6) ขอมูลเบื้องตนของลักษณะกระบวนการผลิตไฟฟา,Heat Balance Diagram พรอมแสดงปริมาณอุณหภูมิ,
แรงดันของไอน้ําที่ใชในกระบวนการผลิต,ลักษณะการนําพลังงานความรอนที่ไดจากระบบผลิตพลังงานรวมมาใช
ประโยชน และปริมาณพลังงานความรอนจากระบบ Cogeneration ที่นํามาใชในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ
ตอพลังงานไฟฟาที่ผลิตได จากระบบผลิตพลังงานรวม(Heat-to-Power Ratio)
(ผูผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม พลังงานน้ํา ไมตองสงเอกสารสวนนี้)
7) ขอมูลเบื้องตนของขั้นตอนกระบวนการผลิตภายในโรงไฟฟา (Flow Diagram) พรอมแสดงมาตรวัดเชื้อเพลิงที่ใช
8) ขอมูลทางดานเทคนิค
8.1) สําหรับระบบผลิตไฟฟาที่ตองใช Inverter จะตองมีผลการทดสอบของอินเวอรเตอร (Inverter) ตาม
มาตรฐาน ดังนี้
8.1.1) IEEE 1547 และ Underwriters Lab UL 1741 หรือ
8.1.2) IEC 61727 และ IEC 62116 หรือ
8.1.3) มาตรฐานอื่นๆที่ กฟน.ยอมรับ เชน ผลการทดสอบจากหนวยงานกลางของรัฐที่ทดสอบและรับรองผล
ตามหัวขอของมาตรฐานขางตนได
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8.2) สําหรับระบบผลิตไฟฟาที่ใช เครื่องกําเนิดไฟฟา จะตองมีรายละเอียดของเครื่องกําเนิดไฟฟา พรอม
ขอกําหนดทางเทคนิค(specification) ดังนี้
8.2.1) Specification ของ Generator เชน
- Maximum Power
- Maximum Reactive Power
- Subtransient Reactance (X "d)
- Transient Reactance (X'd)
- Synchronus Reactance (X d)
- Rated Voltage
- Symemetrical Components ไดแก positive sequence components, negative
sequence components, zero – sequence components
8.2.2) Specification ของ Transformer ที่ตอกับ Generator เชน
- Resistance (R) และ Symmetrical Components (R 0, R 1, R 2 )
- Reactance (X ) และ Symmetrical Components (X0, X1, X2 )
- Impedance (Z )
- X/R ratio
- Rated Voltage
- Vector Group
8.2.3) P-Q curve

โดย VSPP ตองจัดทํา สําเนา เอกสารประกอบการพิจารณาขางตน ให กฟน. ดังนี้
ปริมาณพลังไฟฟาสูงสุดทีจ่ ะจายเขาระบบ กฟน.
นอยกวา 1 MW
1-6 MW
เกินกวา 6 MW

จํานวน (ชุด)
6
8
9

1.2 VSPP ที่เปนนิติบุคคล จะตองยื่นหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ไมเกิน 6 เดือน) โดยการจดทะเบียนนิติบุคคล
ตองมีวัตถุประสงคใหดําเนินการเกี่ยวกับการผลิต หรือ ขายไฟฟา
1.3 กฟน. จะสงหนังสือแจงผลการพิจารณารับซื้อไฟฟา พรอมคาใชจายในการเชือ่ มโยงระบบไฟฟา(ถามี) ให VSPP ทราบ
ภายใน 45 วัน นับจากวันที่ VSPP ยื่นเอกสารให กฟน.พิจารณา ครบถวน และ VSPP ตองมาชําระคาใชจา ยฯทีท่ ําการ
การไฟฟานครหลวงเขต ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ไดรับหนังสือแจงผลพิจารณารับซื้อไฟฟา
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ขั้นตอนที่ 2 การทําสัญญาซื้อขายไฟฟากับผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก
(ระยะเวลาดําเนินการภายใน 60 วัน นับจากวันที่ กฟน.แจงผลการพิจารณารับซื้อไฟฟา)

2.1 กฟน.จะจัดทําสัญญาซื้อขายไฟฟา และให VSPP มาลงนามในสัญญาฯ ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ กฟน.แจง
ผลการพิจารณารับซื้อไฟฟา ที่ ฝายเศรษฐกิจพลังไฟฟา (ฝศก.) อาคาร 6 ชั้น 5 การไฟฟานครหลวงเขตวัดเลียบ ติดตอ
คุณอดุลย 02-220-5702, 02-220-5923 ทั้งนี้ ถามีคาใชจาย VSPP ตองชําระคาใชจายฯกอนจะทําสัญญา โดยตองนํา
เอกสารประกอบการทําสัญญาฯ มาแสดง ดังนี้
เอกสาร

บุคคลทั่วไป

นิติบุคคล

สวนราชการ

สําเนา ทะเบียนบาน

√

√

√

สําเนา บัตรประชาชน
หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ของกระทรวงพานิชย *
สําเนาคําสั่งแตงตั้ง

√

√
√

√
√

หมายเหตุ : 1. เอกสารทั้งหมดตองมีการลงนามรับรองสําเนาถูกตองดวยลายมือจริง
2.* ออกใหไมเกิน 6 เดือน และผูลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟา ตองเปนผูที่มีอํานาจตามหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย และตองประทับตราสําคัญของนิติบุคคล
(หากมีการระบุไวในหนังสือรับรอง)

2.2 การมอบอํานาจ หากมีการมอบอํานาจ ผูรับมอบอํานาจจะตองมี
1) หนังสือมอบอํานาจตัวจริง พรอมติดอากรแสตมป (มอบอํานาจใหทําการแทน 1 เรื่อง ตองติดอากรแสตมป
10 บาท และถามอบอํานาจให ทําการแทนมากกวา 1 เรื่อง ตองติดอากรแสตมป 30 บาท )
2) สําเนาทะเบียนบาน และ สําเนาบัตรประชาชนของผูมอบอํานาจ และผูรับมอบอํานาจ พรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง
2.3 สัญญาฯ ที่ไดลงนามเรียบรอยแลวทัง้ สองฝาย ( VSPP และ กฟน.) กฟน. จะสงสัญญาฯ คูฉบับคืนให VSPP
สวนสัญญาฯ ตนฉบับ กฟน. จะเปนผูเก็บไว
ขั้นตอนที่ 3 การพิจารณาการเชื่อมโยงระบบไฟฟาของผูผลิตไฟฟา กับระบบของการไฟฟานครหลวง
(ระยะเวลาดําเนินการภายใน 30 วัน)

3.1 VSPP ตองทําหนังสือแจงกําหนดวันที่จะให กฟน.เขาไปตรวจสอบระบบการเชื่อมโยง กอนที่ VSPP จะจายไฟฟาเขาระบบ
ของ กฟน.
3.2 กฟน. เขาไปตรวจสอบระบบการเชื่อมโยงของVSPP และจะสงหนังสือแจงผลการตรวจสอบระบบเชื่อมโยงฯ
ให VSPP ทราบ
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ขั้นตอนที่ 4 การซื้อขายไฟฟาระหวางการไฟฟานครหลวง กับผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก
4.1 VSPP ที่มีกําลังการผลิตไมเกิน 1 MW ยื่นสําเนาหลักฐานแสดงการแจงขอเปนผูประกอบกิจการพลังงานที่ไดรับ
การยกเวนไมตองขอใบอนุญาต /VSPP ที่มีกําลังการผลิตเกิน 1MW ยื่นสําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟา
สําหรับเอกสารการเปนผูประกอบการกิจการพลังงานนั้น ให VSPP ยื่นขอจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน
(สกพ.) : 319 อาคารจามจุรี ชั้น19 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 02-207-3500-99 โดยสามารถ
Download แบบคํ า ขอรั บ ใบอนุ ญ าต ได ที่ http://www.erc.or.th/Form1.html และสามารถDownload กฎ ระเบี ย บ ที่
เกี่ยวของกับการประกอบกิจพลังงานที่ออกโดย กกพ. ไดที่ http://www.erc.or.th/erc_Announcement.aspx
4.2 VSPP ทีเ่ ปนผูประกอบการในระบบภาษีมูลคาเพิ่ม ตองยื่นสําเนาหลักฐานการจดทะเบียนเปนผูประกอบการภาษี
มูลคาเพิ่มดวย
เอกสาร ตามขอ 4.1 และ ขอ 4.2 ยื่นไดที่ ฝศก. อาคาร 6 ชั้น 5 การไฟฟานครหลวงเขตวัดเลียบ ติดตอ
คุณศิรวิ รรณ/สุภาวดี 02-02-220-5923, 02-2220-5702
4.3 กฟน. ทําหนังสือแจงวันเริ่มรับซื้อไฟฟาเชิงพาณิชย (COD) ซึ่งจะกําหนดตามรอบการจดหนวยไฟฟาของ กฟน.
4.4 การรับเงินคาซื้อไฟฟาจาก กฟน.
1) กฟน. จะสงหนังสือแจงคาซื้อไฟฟา พรอมแนบรายละเอียดการคํานวณคาไฟฟาของผูผลิตไฟฟาฯ
ให ทราบทุกเดือน ไมวา จะมีหนวยขายหรือไมก็ตาม
2) VSPP นําหนังสือแจงคาซื้อไฟฟา พรอมจัดทําใบแจงหนี้ มายื่น ณ ที่ทาํ การของการไฟฟานครหลวงเขต
ที่เปนผูสงหนังสือแจงคาซือ้ ไฟฟาใหผูผลิตไฟฟาฯ เพือ่ เรียกเก็บเงินคาซื้อไฟฟาจาก กฟน. โดยสามารถ
ขอรับเงินไดเปนประจําทุกเดือน หรือเมื่อจํานวนเงินคาไฟฟาสะสมถึง 3,000 บาท
3) กฟน.จะชําระเงินคาไฟฟาให VSPP ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ กฟน.ไดรับใบแจงหนี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
ฝายเศรษฐกิจพลังไฟฟา
โทรศัพท 02-220-5702 02-220-5923
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