




เอกสารหลักฐาน 

๑. เอกสารหลักฐานประกอบการรับแจ้งยกเว้นฯ ส าหรับโครงการที่มีขนาดก าลังการผลิตรวมของเครื่อง
แปลงกระแสไฟฟ้าตรงเป็นกระแสไฟฟ้าสลับ (Inverter) ต่ ากว่า ๒๐๐ กิโลโวลต์แอมแปร์ (kVA) หรือมี
ขนาดก าลังการผลิตรวมของแต่ละแหล่งผลิตต่ ากว่า ๒๐๐ kVA แล้วแต่กรณี (กรณีไม่เข้าข่ายต้องรับขอ
ใบอนุญาต พค.๒) 

๑.๑ หนังสือมอบอ านาจให้จัดการหรือด าเนินการแทนตาม พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๐ (กรณีมอบอ านาจ) 

๑.๒. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มีอ านาจท าการแทนผู้แทนนิติบุคคลหรือผู้จัดการนิติ
บุคคล และของผู้รับมอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจ) 

 

๒. เอกสารหลักฐานประกอบการรับแจ้งยกเว้นฯ โครงการที่มีขนาดก าลังการผลิตรวมของ Inverter ตั้งแต่ 
๒๐๐ kVA ขึ้นไปแต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ kVA หรือขนาดก าลังการผลิตรวมของแต่ละแหล่งผลิตตั้งแต่ ๒๐๐ 
kVA ขึ้นไปแต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ kVA แล้วแต่กรณี (กรณีเข้าข่ายต้องรับขอใบอนุญาต พค.๒) 

๒.๑. หนังสือมอบอ านาจให้จัดการหรือด าเนินการแทนตาม พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 
๒๕๕๐ (กรณีมอบอ านาจ) 

๒.๒. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มีอ านาจท าการแทนผู้แทนนิติบุคคลหรือผู้จัดการนิติบุคคล 
และของผู้รับมอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจ) 

 

ตัวอย่าง หลักฐานการยื่นขอจดแจ้งยกเว้นต่อส านักงาน กกพ. (พลังงานแสงอาทิตย์และเชื้อเพลิงประเภทอ่ืน) 
โดยใช้การบันทึกภาพหน้าจอ (Print screen) ที่แสดงข้อมูลที่มี เลขที่จดแจ้งยกเว้น 

ที่ได้ยื่นต่อส านักงาน กกพ. แล้ว 
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กระบวนการจดแจง้ยกเวน้ฯ ทเีชอืมตอ่กบัระบบโครงขา่ยไฟฟ้า (กาํลงัการผลติตดิตงัตงัตาํกวา่ 200 kVA)
กฟน./กฟภ.

รับพจิารณา
แบบและระบบไฟฟ้า

+ เงอืนไข

ตรวจสอบ
ระบบไฟฟ้า/อปุกรณ์

การเชอืมตอ่

เชอืมโยงฐานขอ้มลู  
กบั สํานักงาน กกพ. 

COD/ขนานไฟฟ้า

ผา่น

ผา่น

ไมผ่า่น

ไมผ่า่น

ไมเ่กนิ 
30 วนั

ทําการ **

ผูป้ระกอบการ

เรมิ

ออกแบบระบบไฟฟ้า 
ตามขอ้กําหนดของการไฟฟ้า *

ยนืคําขอแจง้กจิการทไีดรั้บ 
การยกเวน้ฯ ตอ่ สํานักงาน กกพ. 

ผา่นระบบออนไลน ์

ยนืคําขอตรวจสอบแบบและระบบไฟฟ้า 
ตอ่การไฟฟ้า พรอ้มแนบหลกัฐานการยนื
คําขอแจง้กจิการทไีดรั้บการยกเวน้ฯ 

ตดิตงัเครอืงจักร 
อปุกรณ ์สายไฟฟ้า 

แกไ้ขการตดิตงัอปุกรณเ์ครอืงจักร  
อปุกรณ ์สายไฟฟ้า 

(รวมถงึแกไ้ขขอ้มลูประกอบคําขอทยีนืไว ้
ตอ่การไฟฟ้าและสํานักงาน กกพ.) 

สาํนกังาน กกพ.

รับแจง้กจิการทไีด ้
รับการยกเวน้ฯ

รับคําขอแจง้กจิการ 
ทไีดรั้บการยกเวน้ฯ 
ผา่นระบบออนไลน ์

พพ.

ไมเ่กนิ 5 วนัทําการ

* ขอ้กําหนดของการไฟฟ้า ณ ปัจจบุนั และทจีะประกาศใชใ้นอนาคต
** ระยะเวลาดําเนนิการ ไมร่วมระยะเวลาปรับปรงุแกไ้ขขอ้มลูและการตดิตงัเครอืงจักรอปุกรณ์

หมายเหต:ุ กรณีโครงการทมีกีารจําหน่ายไฟฟ้า ระยะเวลาดําเนนิการของการไฟฟ้าจะพจิารณาตามประกาศของโครงการนันๆ

ไมเ่กนิ 
15 วนั

ทําการ **
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กระบวนการจดแจง้ยกเวน้ฯ ทเีชอืมตอ่กบัระบบโครงขา่ยไฟฟ้า (กาํลงัการผลติตดิตงัตงัแต ่200 kVA ขนึไป และตาํกวา่ 1,000 kVA)
กฟน./กฟภ.

รับพจิารณา
แบบและระบบไฟฟ้า

+ เงอืนไข

ตรวจสอบ
ระบบไฟฟ้า/อปุกรณ์

การเชอืมตอ่

เชอืมโยงฐานขอ้มลู  
กบั สํานักงาน กกพ. 

COD/ขนานไฟฟ้า

ผา่น

ผา่น

ไมผ่า่น

ไมผ่า่น

ไมเ่กนิ 
15 วนั

ทําการ **

ผูป้ระกอบการ

เรมิ

ออกแบบระบบ
ไฟฟ้า 

ตามขอ้กําหนด
ของการไฟฟ้า *

ยนืคําขอแจง้กจิการทไีดรั้บ 
การยกเวน้ฯ ตอ่ สํานักงาน กกพ. 

ผา่นระบบออนไลน ์

ยนืคําขอตรวจสอบแบบและระบบไฟฟ้า 
ตอ่การไฟฟ้า พรอ้มแนบหลกัฐานการยนื
คําขอแจง้กจิการทไีดรั้บการยกเวน้ฯ 

ยนืคําขอ พค.2 
ตอ่ พพ. 

ตดิตงัเครอืงจักร 
อปุกรณ ์สายไฟฟ้า 

แกไ้ขการตดิตงัอปุกรณเ์ครอืงจักร
อปุกรณ ์สายไฟฟ้า 

(รวมถงึแกไ้ขขอ้มลูประกอบคําขอทยีนืไว ้
ตอ่การไฟฟ้าและสํานักงาน กกพ.) 

ยนืสําเนา พค.2 ตอ่ กฟน./กฟภ. 
เพอืประกอบการ COD/ขนานไฟฟ้า

สาํนกังาน กกพ.

จัดทําความเห็น 
เสนอตอ่ กกพ.

ลงนาม พค.2

รับแจง้กจิการทไีด ้
รับการยกเวน้ฯ

รับคําขอแจง้กจิการ 
ทไีดรั้บการยกเวน้ฯ 
ผา่นระบบออนไลน ์

พพ.

พจิารณาและ 
ใหค้วามเห็น 

ตอ่สํานักงาน กกพ. 

รับคําขอ พค.2 

ไมเ่กนิ 
5 วนั 
ทําการ

* ขอ้กําหนดของการไฟฟ้า ณ ปัจจบุนั และทจีะประกาศใชใ้นอนาคต
** ระยะเวลาดําเนนิการ ไมร่วมระยะเวลาปรับปรงุแกไ้ขขอ้มลูและการตดิตงัเครอืงจักรอปุกรณ์

หมายเหต:ุ กรณีโครงการทมีกีารจําหน่ายไฟฟ้า ระยะเวลาดําเนนิการของการไฟฟ้าจะพจิารณาตามประกาศของโครงการนันๆ

ไมเ่กนิ 
30 วนั

ทําการ **

ไมเ่กนิ 
30 วนั
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