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FAQ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา
สำหรับภาคประชาชนประเภทบ้านอยู่อาศัย พ.ศ. 2565
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2565
คำถาม
คำตอบ
โครงการ Solar ภาคประชาชน ผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เองภายในบ้านก่อน ไฟฟ้าส่วนที่เหลือที่ใช้งาน กฟน. จะรับซื้อ
มีรายละเอียดอย่างไรบ้าง
2.20 บาท/หน่วย ระยะเวลา 10 ปี
เป้าหมายการรับซื้อไฟฟ้าของ
เป้าหมายการรับซื้อไฟฟ้า จำนวน 10 MW ต่อปี แบ่งเป็น กฟน. 5 MW ต่อปี และ กฟภ.
โครงการ
5 MW ต่อปี ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายสามารถบริหารจัดการเป้าหมายการรับซื้อไฟฟ้า
ร่วมกันได้
อัตราราคารับซื้อไฟฟ้าส่วนที่เหลือ เท่ากับ 2.20 บาท/หน่วย อายุสัญญา 10 ปี
เข้าระบบจำหน่ายของการไฟฟ้า
ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทใดที่สามารถเข้า ประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัยเท่านั้น จะเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลได้ แต่ต้องเป็น
ร่วมโครงการ Solar ภาค
ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย ซึ่งสามารถดูประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าในใบแจ้งค่าไฟฟ้าได้
ประชาชนได้
หากเป็นประเภทที่ 1.1, 1.2, 1.3 สามารถสมัคร Solar ประชาชนได้
1) ผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการนี้จะต้องเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าของ กฟน. ประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัย
เท่านั้น จะเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลได้ และมีหมายเลขสัญญา (CA) และ
หมายเลขเครื่องวัดฯ แล้ว ซึ่งสามารถดูประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าในใบแจ้งค่าไฟฟ้าได้
(1.1 1.2 1.3 สามารถสมัครได้)
2) เป็นเจ้าของเครื่องวัดฯ เท่านั้น หากปัจจุบันชื่อไม่ตรงกับชื่อเจ้าของเครื่องวัดฯ จะต้อง
ติดต่อกับการไฟฟ้านครหลวงเขต เพื่อขอเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ไฟฟ้าก่อน
นิติบุคคลใดที่มีมิเตอร์ประเภทที่ 1 นิติบุคคล ที่เป็นเจ้าของบ้านจัดสรร ยังไม่โอนให้ลูกบ้าน
บ้านอยู่อาศัย
ระยะเวลาเปิดรับสมัคร และ
เปิดรับซื้อไฟฟ้าตั้งแต่ ปี 2565 เป็นต้นไป และกำหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์
กำหนดวันจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (SCOD) ที่ระบุในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าภายใน 270 วัน นับแต่วันที่ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
(SCOD)
ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ ผู้ใช้ไฟฟ้า ต้องทำหนังสือยกเลิกสัญญาขนานเครื่อง แล้วส่งมาที่แผนกบริการ การไฟฟ้า
ผลิตไฟฟ้าใช้เอง และอยู่ระหว่าง นครหลวง หรือฝ่ายเศรษฐกิจพลังไฟฟ้า หรือ Email solarpv@mea.or.th จากนั้น
ยื่นเรื่องขอขนาน หรือมีสัญญา
เจ้าหน้าที่ กฟน. จะยกเลิกการขนานเครื่องในระบบ จากนั้นผู้ใช้ไฟฟ้าค่อยสมัคร Solar
ขนานเครื่องแล้ว สามารถสมัคร ประชาชน
โครงการได้หรือไม่
หากเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทอื่น
ให้ดำเนินการยื่นขอเชื่อมต่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟน.
ไม่ใช่ประเภทบ้านอยู่อาศัย แต่ติด ซึ่งเป็นการผลิตไฟฟ้าใช้เอง ไม่ขายไฟฟ้า โดยยื่นแบบคำขอเชื่อมต่อ พร้อมเอกสาร
แผง Solar cell ต้องทำอย่างไร ประกอบการพิจารณา ทีเ่ ว็ปไซต์ https://myenergy.mea.or.th โดยมีรายละเอียด
https://www.mea.or.th/minisite/vspp/about/846
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ข้อ

คำถาม

9 จังหวัดอื่นๆ นอกจาก กรุงเทพ
นนทบุรี สมุทรปราการ สามารถ
สมัครเข้าร่วมโครงการได้หรือไม่
10 สมัครเข้าร่วมโครงการ Solar
ภาคประชาชน ต้องทำอย่างไร

คำตอบ
ค่าใช้จ่ายการขอขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าประเภท Inverter Based Generator ไม่เกิน
1 เมกะวัตต์ (MW) ประมาณ 10,000 บาท สำหรับแรงดัน 230/400 V และประมาณ
20,000 บาท สำหรับแรงดัน 12/24 kV
เอกสารประกอบการพิจารณา ประกอบด้วย
1. สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของเครื่องวัดฯ
2. หนังสือรับรองนิติบุคคล ไม่เกิน 6 เดือน และสำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มี
อำนาจลงนาม (กรณีนิติบุคคล)
3. หนังสือมอบอำนาจขนานเครื่อง ติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีมอบอำนาจ)
4. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ)
5. แผนผังแสดงที่ตั้งของสถานที่เชื่อมต่อฯ
6. รูปถ่ายอาคารหรือสถานที่ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า
7. แบบ Single Line Diagram พร้อมมีวิศวกรไฟฟ้าลงนามรับรองแบบตามระดับแรงดัน
ที่ขอเชื่อมต่อ ระดับแรงดัน 230/400 V ใช้ตั้งแต่ระดับภาคีวิศวกร และระดับแรงดัน
12 kV ขึ้นไป ใช้ตั้งแต่ระดับสามัญวิศวกร
8. สำเนาใบประจำตัวผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรที่ยังไม่หมดอายุ
9. เอกสารแสดงรายละเอียดคุณสมบัติของแผงโฟโตโวลเทอิก
10. เอกสารแสดงรายละเอียดคุณสมบัติของอินเวอร์เตอร์
11. กรณีใช้อุปกรณ์กันไฟไหลย้อน Zero Export Controller ให้กรอกข้อมูลในแบบแจ้ง
ความประสงค์ในการใช้งานอุปกรณ์ควบคุมการจ่ายไฟไหลย้อน เข้าสู่ระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าของ กฟน. พร้อมแนบรายละเอียดคุณสมบัติของอุปกรณ์ Zero Export
Controller พร้อม Current Transformer
สมัครได้ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 1129 หรือ ppim.pea.co.th

1) สมัครผ่านระบบ Online ผ่าน https://myenergy.mea.or.th
2) กรอกหมายเลขสัญญา (CA) และหมายเลขเครื่องวัดฯ ที่ปรากฎในใบแจ้งค่าไฟฟ้า
เพื่อตรวจสอบประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า ประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัย
3) เอกสารประกอบการพิจาณาที่ upload ในระบบประกอบด้วย
1. สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของเครื่องวัดฯ
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่มีวัตถุประสงค์ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า
ไม่เกิน 6 เดือน และสำเนาบัตร ปชช. กรรมการผู้มีอำนาจลงนามและสำเนาแบบ
ภ.พ. 01 หรือแบบ ภ.พ. 20 (ถ้ามี)
3. สำเนาใบแจ้งค่าไฟฟ้าของอาคารที่ติดตั้งแผง
4. เอกสารแสดงรายละเอียดคุณสมบัติของแผงโฟโตโวลเทอิก
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คำถาม

11 ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมโครงการ Solar
ภาคประชาชน
12 มีขั้นตอนอะไรบ้าง แต่ละขั้นตอน
ใช้เวลากี่วัน

13 ต้องเปลี่ยนเครื่องวัดฯ หรือไม่
14 สมัครแล้วยกเลิกได้หรือไม่
15 เอกสารไม่ครบถ้วนทำอย่างไร
16 ในระบบขึ้นว่า “ระบบยกเลิก
อัตโนมัติ ไม่แก้ไขเอกสารภายใน
7 วัน” ต้องทำอย่างไร

คำตอบ
5. แผนผังแสดงที่ตั้งของสถานที่ติดตั้งแผงโฟโตโวลเทอิก
6. แบบ Single Line Diagram พร้อมมีวิศวกรไฟฟ้าลงนามรับรองแบบตามระดับ
แรงดันที่ขอเชื่อมต่อ ระดับแรงดัน 230/400 V ใช้ตั้งแต่ระดับภาคีวิศวกร และ
ระดับแรงดัน 12 kV ขึ้นไป ใช้ตั้งแต่ระดับสามัญวิศวกร
7. สำเนาใบประจำตัวผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรตามระดับแรงดันที่ขอเชื่อมต่อ ที่ยังไม่
หมดอายุ
8. เอกสารแสดงรายละเอียดคุณสมบัติของอินเวอร์เตอร์
9. รูปถ่ายบ้านอยู่อาศัยที่จะติดตั้งแผง Solar
10. หนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีมอบอำนาจ)
11. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ)

ค่าตรวจสอบ/ทดสอบ การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า จำนวน 2,000 บาท ไม่รวม VAT หรือ
2,140 บาท รวม VAT
1) ติดต่อบริษัท/ผู้รับติดตั้งให้ออกแบบระบบ
2) ยื่นสมัครในเว็บไซต์ https://myenergy.mea.or.th
3) การไฟฟ้าประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณา ภายใน 45 วันนับแต่วันยื่นคำเสนอขอ
ขายไฟฟ้าครบถ้วน
4) ผู้ที่ผ่านการพิจารณาลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้า ภายใน 30 วันนับแต่
วันที่ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณา
5) ผู้ขอเชื่อมต่อขอหนังสือจดแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
(กกพ.) ผ่านเว็บไซต์ www.erc.or.th เมนู ยื่นคำขอรับใบแจ้งประกอบกิจการพลังงาน
ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาต
6) การไฟฟ้าทดสอบระบบผลิตไฟฟ้า ภายใน 10 วันทำการ
7) เชื่อมต่อระบบ และจ่ายไฟเข้าสู่ระบบเชิงพาณิชย์ (COD)
ต้องเปลี่ยนเครื่องวัดฯ เป็นชนิดอิเล็กทรอนิกส์ที่อ่านหน่วยไฟฟ้าได้ 2 ทิศทาง สำหรับ
อ่านหน่วยที่ซื้อและหน่วยที่ขาย
สามารถยกเลิกได้ตลอดเวลา โดยทำหนังสือแจ้งยกเลิกมาที่แผนกบริการ ฟข. หรือ
ฝ่ายเศรษฐกิจพลังไฟฟ้า หรือ Email solarpv@mea.or.th
ผู้สมัครสามารถแก้ไขเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนภายใน 7 วันปฏิทิน นับจากที่ได้รับ
Email จากระบบ MyEnergy ให้แก้ไขเอกสาร
เนื่องจากผู้ใช้ไฟฟ้าไม่แก้ไขเอกสารภายใน 7 วัน ระบบจึงยกเลิก
หากจะดำเนินการ ผู้ใช้ไฟฟ้าจะต้องสมัครใหม่ตั้งแต่ต้น
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ข้อ
คำถาม
17 สามารถตรวจสอบ Inverter
ที่ผ่านการรับรองจาก กฟน.
ได้จากไหน
18 ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการสามารถ
มอบอำนาจให้บุคคลอื่นสมัครได้
หรือไม่ มีขั้นตอนอย่างไร
19 ผู้เช่าบ้านสามารถยื่นขอเชื่อมต่อฯ
ได้หรือไม่
20 ไม่ได้เป็นเจ้าของเครื่องวัดฯ/
ชื่อเจ้าของเครื่องวัดฯ ไม่ถูกต้อง
ต้องทำอย่างไร
21 ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งสูงสุด
ของแต่ละราย

22 ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลัตอบ
งคา
โรงจอดรถ (ที่มีวัสดุหลังคาอยู่
แล้ว) ภายในบริเวณรั้วบ้านจะ
สามารถสมัครเข้าโครงการโซลาร์
ภาคประชาชนครั้งนี้ได้หรือไม่
23 ผู้ผลิตตรวจสอบสถานะการยื่น
อย่างไร

คำตอบ
1) ใน www.mea.or.th หัวข้อ เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า -> ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP)
–> อินเวอร์เตอร์สำหรับระบบผลิตไฟฟ้า -> รายชื่ออินเวอร์เตอร์ที่ผ่านการตรวจสอบ
2) หากยังไม่ผ่านการขึ้นการรับรอง ให้สามารถขอขึ้นทะเบียน ได้ที่
www.mea.or.th/minisite/vspp/about/850
สามารถมอบอำนาจได้ โดยต้องมีหนังสือมอบอำนาจ ประกอบการยื่นสมัครเข้าร่วม
โครงการ
ไม่สามารถยื่นขอได้ ต้องเป็นเจ้าของเครื่องวัดฯ เท่านั้น
ดำเนินการเปลี่ยนแปลงชื่อเจ้าของเครื่องวัดฯ ที่แผนกบริการ การไฟฟ้านครหลวงเขต

ติดตั้งได้ไม่เกิน 10 กิโลวัตต์ (กรณีใช้ไฟฟ้า 3 เฟส) และไม่เกิน 5 กิโลวัตต์ (กรณีใช้ไฟฟ้า
1 เฟส) ตามตาราง

หรือเข้า https://myenergy.mea.or.th แล้วเลือกยื่นแบบคำขอเชื่อมต่อ กรอกบัญชี
แสดงสัญญาเลขที่ (9 หลัก) และหมายเลขเครื่องวัด (8 หลัก) เพื่อตรวจสอบข้อมูลกำลัง
การผลิตสูงสุด
กรณีเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าของ กฟน. ประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัย สามารถสมัครได้ เนื่องจาก
โครงการนี้สามารถติดตั้งบนหลังคา ดาดฟ้า หรือส่วนหนึ่งส่วนใดบนอาคาร ซึ่งบุคคลอาจ
เข้าอยู่หรือใช้สอยได้ โดยแผงโซลาร์เซลล์ในบริเวณรั้วบ้านดังกล่าวเชื่อมต่อกับระบบ
ไฟฟ้าของ กฟน. อยู่ภายใต้เครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าเครื่องวัดเดียว ทั้งนีแ้ ผงโซลาร์เซลล์ไม่
ข้ามพื้นที่ที่เป็นสาธารณะหรือพื้นที่ของบุคคลอื่น
กฟน. จะแจ้งขั้นตอนการดำเนินการให้ผู้สมัครทราบผ่านทาง E-mail ที่ผู้สมัครให้ไว้ตอน
ยื่นสมัคร หรือสามารถติดตามได้ผ่าน https://myenergy.mea.or.th ได้
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ข้อ
คำถาม
24 ได้ลำดับคิวการตรวจสอบระบบ
เมื่อใด
25 กฟน. รายงานความคืบหน้าทาง
ไหน
26 กฟน. ประกาศผลผู้ผ่านการ
คัดเลือกทางไหน

คำตอบ
เมื่อผ่านการตรวจสอบเอกสารประกอบแบบคำขอขายไฟฟ้า ครบถ้วนถูกต้องภายใน
7 วัน
กฟน. จะรายงานความคืบหน้าผ่านทาง E-mail ของผู้ผลิตไฟฟ้าและผู้รับมอบอำนาจ
ที่กรอกข้อมูลไว้ตอนยื่นสมัคร
กฟน. จะแจ้งผลผู้ผ่านการคัดเลือกผ่านทาง
www.mea.or.th/minisite/vspp/download/841
และ E-mail ที่ผู้สมัครให้ไว้ตอนยื่นสมัคร
27 หลังจาก กฟน. ออกประกาศแล้ว ผู้ผ่านการคัดเลือก ต้องยื่นต้นฉบับเอกสารประกอบการพิจารณาทั้งหมดที่แผนกบริการ
ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องยื่น
การไฟฟ้านครหลวงเขต ตามพื้นที่ ถ้ามอบอำนาจจะต้องทำเรื่องมอบอำนาจติดอากร
เอกสารตัวจริงด้วยหรือไม่
แสตมป์ 30 บาท พร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ
28 ขั้นตอนหลังจากการประกาศ
ดำเนินการที่แผนกบริการ การไฟฟ้านครหลวงเขต ตามพื้นที่ ดังนี้
ผลการคัดเลือกทำอย่างไร
1. นำส่งแบบคำขอขายไฟฟ้าที่ลงนามแล้ว และเอกสารประกอบการพิจารณาตัวจริง
ทั้งหมด
2. ชำระค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ 2,140 บาท รวม VAT
3. นำส่งหนังสือแจ้งขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลการโอนเงินฝากธนาคาร พร้อมสำเนาบัญชีเงิน
ฝากธนาคาร
4. นำส่งแบบขอชำระค่าไฟฟ้าโดยหักบัญชีเงินฝากธนาคาร
5. นำส่งเอกสารประกอบการทำสัญญา ดังนี้
เอกสาร
บุคคลธรรมดา
กรณีเจ้าของเครื่องวัดฯ ลงนามด้วยตนเอง
สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของเครื่องวัดฯ
√
สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ ุคคลของกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน ก่อน
วันที่ทำสัญญา และสำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มี
อำนาจ
กรณีมอบอำนาจ
หนังสือมอบอำนาจตัวจริง พร้อมติดอากรแสตมป์
√
(มอบอำนาจ 1 เรื่อง ติด 10 บาท
มอบอำนาจมากกว่า 1 เรื่อง ติด 30 บาท)
สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ
√

29 ผู้ที่อยู่ในโครงการนำร่อง Solar
Roof เสรี เมื่อปี 2559 สามารถ
เข้าร่วมโครงการฯ ได้หรือไม่
30 การขอหนังสือจดแจ้งการ
ประกอบกิจการพลังงาน จะต้อง
ดำเนินการเมื่อไร

นิติบุคคล

จำนวน (ชุด)

√

2
2

√

ตัวจริง 1 ชุด
สำเนา 1 ชุด

√

2

ได้ โดยสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านระบบออนไลน์ และเมื่อผ่านการคัดเลือก
ในวันที่เข้ามาทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของโครงการฯ จะต้องมายกเลิกสัญญาเดิม
เมื่อผู้ผลิตได้รับสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของ กฟน. จะต้องใช้สำเนาคู่ฉบับสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
ของ กฟน. ติดต่อกับสำนักงาน กกพ. (ERC) เพื่อขอหนังสือจดแจ้งการประกอบกิจการ
พลังงาน ผ่านเว็บไซต์ www.erc.or.th เมนู ยื่นคำขอรับใบแจ้งประกอบกิจการพลังงาน
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ข้อ

คำถาม

คำตอบ
ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาต หรือติดต่อสอบถามสำนักงาน กกพ. เขต 13
โทรศัพท์ 02-525-2544-5
31 ขอหนังสือจดแจ้ง/ใบอนุญาต จาก ยื่นเอกสารออนไลน์ www.erc.or.th เมนู ยื่นคำขอรับใบแจ้งประกอบกิจการพลังงาน
กกพ. อย่างไร ใช้เวลากี่วัน
ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาต ใช้เวลาประมาณ 15 วันทำการ นับจากเอกสาร
ครบถ้วน ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 1204 หรือสำนักงาน กกพ. เขต 13 โทรศัพท์
02-525-2544-5
32 ใบแจ้งค่าไฟฟ้า แต่ละเดือนเป็น ใบแจ้งค่าไฟฟ้า ประกอบด้วย
อย่างไร
1) ค่าไฟฟ้า คือค่าที่ผู้ใช้ไฟฟ้าซื้อไฟฟ้าจาก กฟน.
2) ค่าขายไฟฟ้า คือค่าที่ผู้ใช้ไฟฟ้าขายไฟฟ้าจาก Solar ให้ กฟน.
3) รายการหักกลบลบหนี้ คือนำค่าไฟฟ้า และค่าขายไฟฟ้า มาหักกลบลบหนี้กัน
ถ้า ค่าไฟฟ้า มากกว่า ค่าขายไฟฟ้า ผู้ใช้ไฟฟ้าชำระค่าไฟฟ้าส่วนต่างให้แก่ กฟน.
โดยผ่านช่องทางที่ กฟน. กำหนด
ถ้า ค่าไฟฟ้า น้อยกว่า ค่าขายไฟฟ้า กฟน. จะจ่ายเงินค่าซื้อไฟฟ้าให้ผู้ผลิตไฟฟ้า
โดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่ผู้ผลิตไฟฟ้าได้ระบุไว้ใน “หนังสือแจ้ง
ข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคาร และข้อมูลอีเมล์ สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้า โครงการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา สำหรับภาคประชาชน” มีรูปประกอบ
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ข้อ

คำถาม

33 คิดเงินอย่างไร

คำตอบ

ตัวอย่าง
1) ค่าไฟฟ้าที่ผู้ใช้ไฟฟ้าซื้อไฟฟ้าจาก กฟน. จำนวน 100 บาท
2) ค่าไฟฟ้าที่ผู้ใช้ไฟฟ้าขายไฟฟ้าให้ กฟน. จำนวน 40 บาท
ค่าไฟฟ้าที่ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องจ่ายให้ กฟน. 100-40=60 บาท
แต่หากเดือนไหนผู้ใช้ไฟฟ้าขายไฟฟ้าให้ กฟน. มากกว่าที่ซื้อ กฟน. จะโอนเงินส่วนที่เกิน
เข้าบัญชีผู้ใช้ไฟฟ้า
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ข้อ
คำถาม
34 ใบแจ้งค่าไฟฟ้าส่งทางไหน

35
36

37

38

คำตอบ
กฟน. จะส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าให้ผู้ผลิตไฟฟ้าทาง Email ตามที่ระบุใน “หนังสือแจ้งข้อมูล
บัญชีเงินฝากธนาคารและข้อมูลอีเมล์ สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้าโครงการจัดหาไฟฟ้าจากการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา สำหรับภาคประชาชน”
หากไม่ได้รับอีเมลใบแจ้งค่าไฟฟ้า ติดต่อแผนกประมวลข้อมูลและจัดเตรียมใบเสร็จฯ การไฟฟ้านครหลวงเขต เพื่อให้
ทำอย่างไร
เจ้าหน้าที่ส่งอีเมลให้อีกครั้ง เบอร์โทรศัพท์ตามใบแจ้งค่าไฟฟ้า
มารับเงินที่ ฟข. ได้หรือไม่ หรือ รับเงินที่ ฟข. ไม่ได้
โอนอย่างเดียว
กฟน. ดำเนินการโอนเงินค่าซื้อไฟฟ้าผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร ตามที่ระบุใน “หนังสือ
แจ้งข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารและข้อมูลอีเมล์ สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้าโครงการจัดหาไฟฟ้า
จากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา สำหรับภาคประชาชน”
เปลี่ยนแปลงข้อมูลอีเมล และเลข กรณีเปลี่ยนแปลงข้อมูล ผู้ผลิตไฟฟ้าต้องกรอกข้อมูลใน “หนังสือแจ้งข้อมูลบัญชีเงินฝาก
บัญชีภายหลังได้หรือไม่
ธนาคารและข้อมูลอีเมล์ สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้าโครงการจัดหาไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา สำหรับภาคประชาชน” พร้อมแนบสำเนาหน้า
สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร แล้วส่งมาที่แผนกบริการ ฟข.
Solar ประชาชน สามารถติดตั้ง ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระบุว่า ห้ามผู้ผลิตไฟฟ้านำพลังงานไฟฟ้า
ระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่ ที่ได้มาจากแหล่งผลิตไฟฟ้าอื่นมาเชื่อมต่อเข้าระบบไฟฟ้าของผู้รับซื้อไฟฟ้า นอกจาก
(Battery Energy Storage
พลังงานไฟฟ้าที่ได้จากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาตามสัญญานี้ หากพบว่า
System: BESS) ร่วมกันได้หรือไม่ ผู้ผลิตไฟฟ้าฝ่าฝืนดำเนินการดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ผลิตไฟฟ้าผิดสัญญา ผู้รับซื้อไฟฟ้ามีสิทธิ
บอกเลิกสัญญาได้ทันที และผู้ผลิตไฟฟ้าอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งทางแพ่งและ
ทางอาญาต่อไป โดยผู้ผลิตไฟฟ้าไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากผู้รับซื้อไฟฟ้าทั้งสิ้น
ทั้งนี้ ผู้รับซื้อไฟฟ้ามีสิทธิเรียกค่าปรับจากผู้ผลิตไฟฟ้าในอัตรา 10,000 (หนึ่งหมื่น) บาท
ต่อกิโลวัตต์สูงสุดของกำลังการผลิตตามที่กำหนดในสัญญา
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