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1. การยื่นเรื่องจดแจ้งยกเว้น 

 
หัวข้อต่อไปนี้จะอธิบำยถึงขั้นตอนกำรยื่นเรื่องจดแจ้งยกเว้นเข้ำมำในระบบ เพ่ือให้ทำงกกพ. ด ำเนินกำรออก
ใบอนุญำตหนังสือจดแจ้งยกเว้นตำมกำรยื่นเรื่องของผู้แจ้ง  
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รูปภาพที่ 8 ขั้นตอนกำรยื่นเรื่องจดแจ้งยกเว้น ข้อมูลเชื้อเพลิง 

 

 
รูปภาพที่ 9 ขั้นตอนกำรยื่นเรื่องจดแจ้งยกเว้น ข้อมูลก ำลังกำรผลิต 
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รูปภาพที่ 10 ขั้นตอนกำรยื่นเรื่องจดแจ้งยกเว้น แนบเอกสำร 

 

 
รูปภาพที่ 11 ขั้นตอนกำรยื่นเรื่องจดแจ้งยกเว้น แนบเอกสำร (ต่อ) 

 
รูปภาพที่ 12 ขั้นตอนกำรยื่นเรื่องจดแจ้งยกเว้น แนบเอกสำร (ต่อ) 
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รูปภาพที่ 13 ขั้นตอนกำรยื่นเรื่องจดแจ้งยกเว้น ท ำรำยกำรส ำเรจ็ 

 
เมื่อผู้ใช้งำนต้องกำรยื่นเรื่องจดแจ้งยกเว้น ให้ด ำเนินกำรตำมข้ันตอน ดังนี้  

1. หน้ำรำยกำรจดแจ้งยกเว้น คลิกที่ปุ่ม “+ จดแจ้งยกเว้น” ระบบแสดงหน้ำ Step 1 ข้อมูลผู้จดแจ้ง 
2. ผู้ใช้งำนกรอกข้อมูลผู้จดแจ้งยกเว้น โดยเลือกประเภทจดแจ้งยกเว้น เป็น ตนเอง หรือ บุคคลอื่น 

กรณีเลือก บุคคลอื่น จะต้องระบุประเภทบุคคล ดังนี้ 

 บุคคลธรรมดำ 

 นิติบุคคล 

 หน่วยงำนรัฐ 
3. จำกนั้นกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 
4. เมื่อกรอกข้อมูล Step 1 ข้อมูลผู้จดแจ้งเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม “ต่อไป ->” ระบบแสดงหน้ำ Step 

2 ข้อมูลประเภทกิจกำร 
5. ผู้ใช้งำนกรอกข้อมูลประเภทกิจกำร กิจกำรไฟฟ้ำ หรือ กิจกำรสถำนีอัดประจุไฟฟ้ำ (EV) 

จำกนั้นกรอกข้อมูลใน ส่วนของท่ีตั้งโรงไฟฟ้า ให้ครบถ้วน ส่วนของพิกัด GPS ให้ระบุต ำแหน่ง โดย 
 ต ำแหน่งของฉัน : ส ำหรับผู้ใช้งำนทีอ่นุญำตกำรเข้ำถึงต ำแหน่ง GPS เมื่อคลิกที่ต ำแหน่งของฉัน 

จะท ำกำรปักหมุดบนแผนที่ตรงต ำแหน่งที่ผู้ใช้งำนอยู่  
 แผนที่ : คลิกท่ีต ำแหน่งที่ตั้งโรงไฟฟ้ำบนแผนที่เพ่ือปักหมุดต ำแหน่งที่เลือก 
 ค้นหำสถำนที่ : ส ำหรับกรอกค ำค้นหำเพ่ือค้นหำสถำนที่บนแผนที่  

6. เมื่อกรอกข้อมูล Step 2 ข้อมูลผู้ประเภทกิจกำรเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม “ต่อไป ->” ระบบแสดง
หน้ำ Step 3 วัตถุประสงค์ 

7. Step 3 วัตถุประสงค์ ให้ผู้ใช้งำนเลือกวัตถุประสงค์ ใช้เอง หรือ เพื่อจ ำหน่ำย หำกเลือก “เพ่ือ
จ ำหน่ำย” ให้เลือกกลุ่มเป้ำหมำย โดยมีให้เลือก 3 กลุ่มคือ ให้กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค / ให้กำรไฟฟ้ำ
นครหลวง / ให้แก่ลูกค้ำตรง จำกนั้นกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ให้คลิกปุ่ม “ต่อไป 

8. ระบบแสดงหน้ำ Step 4 เลือกเทคโนโลยี ให้ผู้ใช้งำนคลิกเลือก เทคโนโลยีที่ใช้ โดยสำมำรถเพ่ิม
เทคโนโลยีที่ใช้สูงสุด 3 เทคโนโลย ีจำกนั้นคลิกปุ่ม “ต่อไป” 

9. เมื่อจัดกำรข้อมูล Step 5 ข้อมูลเชื้อเพลิงเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม “ต่อไป” 
10. ระบบแสดงหน้ำ Step 6 ข้อมูลก ำลังกำรผลิต จำกนั้นกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ให้คลิกปุ่ม “ต่อไป” 
11. ระบบแสดงหน้ำ Step 7 แนบเอกสำร แนบเอกสำรให้ครบถ้วน 
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12. กดติ๊กถูกข้ำงหน้ำ “ยอมรับเงื่อนไข ค ำรับร้องตนเองประกอบแบบแจ้งกำรประกอบกิจกำรพลังงำนที่
ได้รับกำรยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญำต (เซลล์แสงอำทิตย์)” ระบบแสดง Popup ส ำหรับให้อ่ำน
รำยละเอียดเงื่อนไขกำรรับรองตนเอง 

13. เมื่ออ่ำนรำยละเอียดเงื่อนไขกำรรับรองตนเองเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม “ตกลง” ระบบปิด Popup 
14. คลิกปุ่ม “บันทึกข้อมูล” เพ่ือบันทึกข้อมูลยื่นเรื่องจดแจ้งยกเว้น ระบบแสดงแจ้งเตือนท ำรำยกำร

ส ำเร็จ 
15. คลิกปุ่ม “ตกลง” ระบบกลับไปหน้ำรำยกำรจดแจ้งยกเว้น แสดงรำยกำรที่พ่ึงยื่นเรื่องจดแจ้งยกเว้น

สถำนะ “ยื่นค ำขอแล้วเสร็จ” พร้อมกับส่งอีเมลแจ้งผู้จดแจ้งยกเว้น โดยผู้ใช้งำนสำมำรถเข้ำมำแก้ไข
ข้อมูลสถำนะ “ยื่นค ำขอแล้วเสร็จ” ได้ภำยใน 3 วันก่อนเปลี่ยนสถำนะเป็น “อยู่ระหว่ำงกำร
พิจำรณำ” เจ้ำหน้ำที่จะท ำกำรพิจำรณำค ำขอ เมื่อเจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรเสร็จสิ้นทั้งหมดแล้วผ่ำนกำร
อนุมัติ รำยกำรจะถูกปรับสถำนะเป็น “จดแจ้งยกเว้นแล้วเสร็จ” ผู้ยื่นเรื่องสำมำรถคลิกที่          
“ดำวน์โหลดไฟล์” หน้ำรำยกำร เพื่อดูหนังสือรับรองจดแจ้งยกเว้น 

 

2. การแก้ไขค าขอจดแจ้งยกเว้น 

 
หัวข้อต่อไปนี้จะอธิบำยถึงขั้นตอนกำรแก้ไขค ำขอจดแจ้งยกเว้นหลังจำกยื่นเรื่องจดแจ้งยกเว้น โดยสำมำรถ
แก้ไขค ำขอภำยใน 3 วัน หลังจำกยื่นค ำขอจดแจ้งยกเว้นเป็นสถำนะ “ยื่นค ำขอแล้วเสร็จ”  

 
รูปภาพที่ 14 ขั้นตอนกำรแก้ไขค ำขอจดแจ้งยกเวน้ 
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รูปภาพที่ 15 ขั้นตอนกำรแก้ไขค ำขอจดแจ้งยกเว้น (ต่อ) 

 
 

เมื่อรำยกำรขอจดแจ้งยกเว้น เป็นสถำนะ “ยื่นค ำขอแล้วเสร็จ” หลังจำกยื่นค ำขอภำยใน 3วัน ก่อนถูกปรับ
สถำนะเป็น “อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำ” ภำยในระยะเวลำ 3วันนี้ ผู้ยื่นค ำขอสำมำรถแก้ไขค ำขอจดแจ้งยกเว้น
โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1. หน้ำรำยกำรจดแจ้งยกเว้น รำยกำรสถำนะ “ยื่นค ำขอแล้วเสร็จ” ให้ผู้ใช้งำนคลิกไอคอนแก้ไข “ ” 
ที่รำยกำร ระบบแสดงหน้ำ Step 1 ข้อมูลผู้จดแจ้ง ผู้ใช้งำนสำมำรถแก้ไขข้อมูลจดแจ้งยกเว้นตั้งแต่ 
Step 1 ถึง Step 7 เหมือนตอนยื่นเรื่องแล้วท ำกำรบันทึกข้อมูล ระบบจะกลับไปยังหน้ำรำยกำร 
แสดงสถำนะ “ยื่นค ำขอแล้วเสร็จ” ด่ังเดิม พร้อมกับส่งอีเมลแจ้งผู้จดแจ้งยกเว้น โดยผู้ใช้งำนสำมำรถ
เข้ำมำแก้ไขข้อมูลได้เรื่อยๆ จนกว่ำสถำนะจะเปลี่ยนไปเป็น “อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำ” 
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3. การแก้ไขเอกสาร ตามสถานะรอแก้ไขเอกสาร 

 
หัวข้อต่อไปนี้จะอธิบำยถึงขั้นตอนกำรแก้ไขเอกสำร หลังจำกเจ้ำหน้ำที่ได้ท ำกำรตรวจสอบกำรยื่นเรื่องจดแจ้ง
ยกเว้นเข้ำมำแล้วเอกสำรไม่ครบถ้วน เจ้ำหน้ำทีไ่ด้ท ำกำรปรับสถำนะรำยกำรเป็น “รอแก้ไขเอกสำร” พร้อมกับ
ระบหุมำยเหตุแจ้งผู้ยื่นเรื่องให้ท ำแก้ไขเอกสำรตำมหมำยเหตุที่เจ้ำหน้ำที่แจ้ง   

 
รูปภาพที่ 16 ขั้นตอนกำรแก้ไขเอกสำรจดแจ้งยกเวน้ จำกสถำนะรอแก้ไขเอกสำร 
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รูปภาพที่ 17 ขั้นตอนกำรแก้ไขเอกสำรจดแจ้งยกเวน้ จำกสถำนะรอแก้ไขเอกสำร (ต่อ) 

 

 
รูปภาพที่ 18 ขั้นตอนกำรแก้ไขเอกสำรจดแจ้งยกเวน้ จำกสถำนะรอแก้ไขเอกสำร (ต่อ) 

 



 โครงกำรพัฒนำแพลตฟอร์มพลังงำนสะอำดอัจฉรยิะ เวอร์ชัน 1.1 
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รูปภาพที่ 19 ขั้นตอนกำรแก้ไขเอกสำรจดแจ้งยกเวน้ จำกสถำนะรอแก้ไขเอกสำร (ต่อ) 

 
เมื่อรำยกำรขอจดแจ้งยกเว้น อยู่ในสถำนะ “รอแก้ไขเอกสำร” ให้ผู้ยื่นเรื่องท ำแก้ไขเอกสำรตำมหมำยเหตุที่
เจ้ำหน้ำที่แจ้ง โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้   

1. หน้ำรำยกำรจดแจ้งยกเว้น เมื่อรำยกำรแสดงสถำนะ “รอแก้ไขเอกสำร” ให้ผู้ใช้งำนคลิกปุ่ม “แก้ไข
เอกสำร” ที่รำยกำร ระบบแสดงหน้ำส ำหรับแนบเอกสำรที่ต้องแก้ไขเพ่ิมเติม 

2. ส่วนของแนบเอกสารประกอบการแจ้งการประกอบกิจการพลังงานที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรับ
ใบอนุญาต : ส ำหรับให้ผู้ใช้แก้ไขเอกสำรแนบ หรือแนบเอกสำรประกอบกำรแจ้งแต่ละโฟลเดอร์
เพ่ิมเติม 

3. เมื่อแนบเอกสำรเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม “บันทึกข้อมูล” ระบบแสดงแจ้งเตือนท ำรำยกำรส ำเร็จ 
4. คลิกปุ่ม “ตกลง” ระบบกลับไปหน้ำรำยกำรจดแจ้งยกเว้น แสดงเป็นสถำนะ “ยื่นเอกสำรเพิ่มเติม

แล้ว” พร้อมกับส่งอีเมลแจ้งผู้ยื่นเรื่องจดแจ้งยกเว้น 
 

  



 โครงกำรพัฒนำแพลตฟอร์มพลังงำนสะอำดอัจฉรยิะ เวอร์ชัน 1.1 
คู่มือ กำรปฏิบัติงำนของระบบงำนส ำหรบัผู้ใช้เว็บไซต์จดแจ้งยกเว้น (User Manual) วันที่ 12/11/2564 

กกพ_คู่มือกำรปฏิบัติงำนของระบบงำนส ำหรับผู้ใช้เว็บไซต์จดแจ้งยกเว้น(User Manual)_V1.1.docx 

 

คู่มือ กำรปฏิบัติงำนของระบบงำน 
ส ำหรับผู้ใช้เว็บไซต์จดแจ้งยกเว้น (User Manual) 
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4. การแก้ไขค าขอจดแจ้งยกเว้น (เฉพาะรายการจดแจ้งยกเว้นแล้วเสร็จ) 

 
หัวข้อต่อไปนี้จะอธิบำยถึงขั้นตอนกำรแก้ไขรำยกำรจดแจ้งยกเว้น เมื่อรำยกำรจดแจ้งยกเว้นเป็นสถำนะ     
“จดแจ้งยกเว้นแล้วเสร็จ” ต้องกำรขอยกเลิกเปลี่ยนแปลงรำยกำรจดแจ้งยกเว้นรำยกำรเก่ำ เพ่ือออกหนังสือ
รับรองจดแจ้งยกเว้นรำยกำรใหม่ 

 
รูปภาพที่ 20 ขั้นตอนกำรแก้ไขค ำขอจดแจ้งยกเวน้ ของรำยกำรสถำนะจดแจ้งยกเว้นแล้วเสร็จ 

 

 
รูปภาพที่ 21 ขั้นตอนกำรแก้ไขค ำขอจดแจ้งยกเวน้ ของรำยกำรสถำนะจดแจ้งยกเว้นแล้วเสร็จ (ต่อ) 



 โครงกำรพัฒนำแพลตฟอร์มพลังงำนสะอำดอัจฉรยิะ เวอร์ชัน 1.1 
คู่มือ กำรปฏิบัติงำนของระบบงำนส ำหรบัผู้ใช้เว็บไซต์จดแจ้งยกเว้น (User Manual) วันที่ 12/11/2564 

กกพ_คู่มือกำรปฏิบัติงำนของระบบงำนส ำหรับผู้ใช้เว็บไซต์จดแจ้งยกเว้น(User Manual)_V1.1.docx 

 

คู่มือ กำรปฏิบัติงำนของระบบงำน 
ส ำหรับผู้ใช้เว็บไซต์จดแจ้งยกเว้น (User Manual) 
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รูปภาพที่ 22 ขั้นตอนกำรแก้ไขค ำขอจดแจ้งยกเวน้ ของรำยกำรสถำนะจดแจ้งยกเว้นแล้วเสร็จ (ต่อ) 

 

 
รูปภาพที่ 23 ขั้นตอนกำรแก้ไขค ำขอจดแจ้งยกเวน้ ของรำยกำรสถำนะจดแจ้งยกเว้นแล้วเสร็จ (ต่อ) 



 โครงกำรพัฒนำแพลตฟอร์มพลังงำนสะอำดอัจฉรยิะ เวอร์ชัน 1.1 
คู่มือ กำรปฏิบัติงำนของระบบงำนส ำหรบัผู้ใช้เว็บไซต์จดแจ้งยกเว้น (User Manual) วันที่ 12/11/2564 

กกพ_คู่มือกำรปฏิบัติงำนของระบบงำนส ำหรับผู้ใช้เว็บไซต์จดแจ้งยกเว้น(User Manual)_V1.1.docx 

 

คู่มือ กำรปฏิบัติงำนของระบบงำน 
ส ำหรับผู้ใช้เว็บไซต์จดแจ้งยกเว้น (User Manual) 
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รูปภาพที่ 24 ขั้นตอนกำรแก้ไขค ำขอจดแจ้งยกเวน้ ของรำยกำรสถำนะจดแจ้งยกเว้นแล้วเสร็จ (ต่อ) 

 



 โครงกำรพัฒนำแพลตฟอร์มพลังงำนสะอำดอัจฉรยิะ เวอร์ชัน 1.1 
คู่มือ กำรปฏิบัติงำนของระบบงำนส ำหรบัผู้ใช้เว็บไซต์จดแจ้งยกเว้น (User Manual) วันที่ 12/11/2564 

กกพ_คู่มือกำรปฏิบัติงำนของระบบงำนส ำหรับผู้ใช้เว็บไซต์จดแจ้งยกเว้น(User Manual)_V1.1.docx 

 

คู่มือ กำรปฏิบัติงำนของระบบงำน 
ส ำหรับผู้ใช้เว็บไซต์จดแจ้งยกเว้น (User Manual) 
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รูปภาพที่ 25 ขั้นตอนกำรแก้ไขค ำขอจดแจ้งยกเวน้ ของรำยกำรสถำนะจดแจ้งยกเว้นแล้วเสร็จ (ต่อ) 

 



 โครงกำรพัฒนำแพลตฟอร์มพลังงำนสะอำดอัจฉรยิะ เวอร์ชัน 1.1 
คู่มือ กำรปฏิบัติงำนของระบบงำนส ำหรบัผู้ใช้เว็บไซต์จดแจ้งยกเว้น (User Manual) วันที่ 12/11/2564 

กกพ_คู่มือกำรปฏิบัติงำนของระบบงำนส ำหรับผู้ใช้เว็บไซต์จดแจ้งยกเว้น(User Manual)_V1.1.docx 

 

คู่มือ กำรปฏิบัติงำนของระบบงำน 
ส ำหรับผู้ใช้เว็บไซต์จดแจ้งยกเว้น (User Manual) 
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รูปภาพที่ 26 ขั้นตอนกำรแก้ไขค ำขอจดแจ้งยกเวน้ ของรำยกำรสถำนะจดแจ้งยกเว้นแล้วเสร็จ (ต่อ) 

 



 โครงกำรพัฒนำแพลตฟอร์มพลังงำนสะอำดอัจฉรยิะ เวอร์ชัน 1.1 
คู่มือ กำรปฏิบัติงำนของระบบงำนส ำหรบัผู้ใช้เว็บไซต์จดแจ้งยกเว้น (User Manual) วันที่ 12/11/2564 

กกพ_คู่มือกำรปฏิบัติงำนของระบบงำนส ำหรับผู้ใช้เว็บไซต์จดแจ้งยกเว้น(User Manual)_V1.1.docx 

 

คู่มือ กำรปฏิบัติงำนของระบบงำน 
ส ำหรับผู้ใช้เว็บไซต์จดแจ้งยกเว้น (User Manual) 
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รูปภาพที่ 27 ขั้นตอนกำรแก้ไขค ำขอจดแจ้งยกเวน้ ของรำยกำรสถำนะจดแจ้งยกเว้นแล้วเสร็จ (ต่อ) 

 
รูปภาพที่ 28 ขั้นตอนกำรแก้ไขค ำขอจดแจ้งยกเวน้ ของรำยกำรสถำนะจดแจ้งยกเว้นแล้วเสร็จ (ต่อ) 

 

 
รูปภาพที่ 29 ขั้นตอนกำรแก้ไขค ำขอจดแจ้งยกเวน้ ของรำยกำรสถำนะจดแจ้งยกเว้นแล้วเสร็จ (ต่อ) 



 โครงกำรพัฒนำแพลตฟอร์มพลังงำนสะอำดอัจฉรยิะ เวอร์ชัน 1.1 
คู่มือ กำรปฏิบัติงำนของระบบงำนส ำหรบัผู้ใช้เว็บไซต์จดแจ้งยกเว้น (User Manual) วันที่ 12/11/2564 

กกพ_คู่มือกำรปฏิบัติงำนของระบบงำนส ำหรับผู้ใช้เว็บไซต์จดแจ้งยกเว้น(User Manual)_V1.1.docx 

 

คู่มือ กำรปฏิบัติงำนของระบบงำน 
ส ำหรับผู้ใช้เว็บไซต์จดแจ้งยกเว้น (User Manual) 
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รูปภาพที่ 30 ขั้นตอนกำรแก้ไขค ำขอจดแจ้งยกเวน้ ของรำยกำรสถำนะจดแจ้งยกเว้นแล้วเสร็จ (ต่อ) 

 

 
รูปภาพที่ 31 ขั้นตอนกำรแก้ไขค ำขอจดแจ้งยกเวน้ ของรำยกำรสถำนะจดแจ้งยกเว้นแล้วเสร็จ (ต่อ) 

 

 
รูปภาพที่ 32 ขั้นตอนกำรแก้ไขค ำขอจดแจ้งยกเวน้ ของรำยกำรสถำนะจดแจ้งยกเว้นแล้วเสร็จ (ต่อ) 

 

เมื่อรำยกำรขอจดแจ้งยกเว้น เป็นสถำนะ “จดแจ้งยกเว้นแล้วเสร็จ” ผู้ยื่นจดแจ้งเคยได้หนังสือรับรองจดแจ้ง
ยกเว้นแล้ว ต้องกำรขอยกเลิกเปลี่ยนแปลงรำยกำรจดแจ้งยกเว้นรำยกำรเก่ำ เพ่ือออกหนังสือรับรองจดแจ้ง
ยกเว้นรำยกำรใหม ่โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1. หน้ำรำยกำรจดแจ้งยกเว้น รำยกำรสถำนะ “จดแจ้งยกเว้นแล้วเสร็จ” ให้ผู้ใช้งำนคลิกไอคอนแก้ไข    
“ ” ที่รำยกำร ระบบแสดงหน้ำ Step 1 ข้อมูลผู้จดแจ้ง  
หมำยเหตุ จะสำมำรถแก้ไขข้อมูลได้เฉพำะ Step 3, Step 5 และStep 6 ได้เท่ำนั้น นอกเหนือจำก 
Step ดังกล่ำวเป็นโหมด Preview เท่ำนั้น 



 โครงกำรพัฒนำแพลตฟอร์มพลังงำนสะอำดอัจฉรยิะ เวอร์ชัน 1.1 
คู่มือ กำรปฏิบัติงำนของระบบงำนส ำหรบัผู้ใช้เว็บไซต์จดแจ้งยกเว้น (User Manual) วันที่ 12/11/2564 

กกพ_คู่มือกำรปฏิบัติงำนของระบบงำนส ำหรับผู้ใช้เว็บไซต์จดแจ้งยกเว้น(User Manual)_V1.1.docx 

 

คู่มือ กำรปฏิบัติงำนของระบบงำน 
ส ำหรับผู้ใช้เว็บไซต์จดแจ้งยกเว้น (User Manual) 

  2fellows Network and Design หน้ำ 25 จำก 28 

 

2. ให้คลิกปุ่ม “ต่อไป >” ระบบแสดงหน้ำ Step 2 ข้อมูลประเภทกิจกำร 
3. ให้คลิกปุ่ม “ต่อไป >” ระบบแสดงหน้ำ Step 3 วัตถุประสงค์ 
4. ให้ผู้แจ้งท ำกำรจัดกำรข้อมูลวัตถุประสงค์ที่เคยยื่นเรื่อง 
5. ให้คลิกปุ่ม “ต่อไป >” ระบบแสดงหน้ำ Step 4 ข้อมูลเทคโลโลยี / ข้อมูลประเภทกำรใช้ 
6. ให้คลิกปุ่ม “ต่อไป >” ระบบแสดงหน้ำ Step 5 ข้อมูลเชื้อเพลิง แสดงข้อมูลเชื้อเพลิงตำมเทคโนโลยี 

/ ประเภทกำรใช้ที่ผู้ยื่นเคยแจ้งไว้ 
7. ให้ผู้แจ้งท ำกำรจัดกำรข้อมูลเชื้อเพลิงของเทคโนโลยี / ประเภทกำรใช้ที่เคยยื่นเรื่อง 
8. เมื่อจัดกำรข้อมูล Step 5 ข้อมูลเชื้อเพลิงเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม “ต่อไป >” ถ้ำผู้แจ้งเคยยื่น

เทคโนโลยี / ประเภทกำรใช้มำกกว่ำ 1รำยกำร ระบบจะแสดงแท็บเทคโนโลยี / ประเภทกำรใช้ของ
อันต่อไปส ำหรับจัดกำรข้อมูลเชื้อเพลิง แต่ถ้ำผู้แจ้งเคยยื่นเพียง 1เทคโนโลยี / ประเภทกำรใช้ ระบบ
จะแสดงหน้ำ Step 6 ข้อมูลก ำลังกำรผลิต แสดงข้อมูลก ำลังกำรผลิตตำมเทคโนโลยี / ประเภทกำรใช้
ที่ผู้ยื่นเคยแจ้งไว้ 

9. ให้ผู้แจ้งท ำกำรจัดกำรข้อมูลก ำลังกำรผลิตของเทคโนโลยี / ประเภทกำรใช้ที่เคยยื่นเรื่อง 
10. เมื่อจัดกำรข้อมูล Step 6 ข้อมูลก ำลังกำรผลิตเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม “ต่อไป >” ถ้ำผู้แจ้งเคยยื่น

เทคโนโลยี / ประเภทกำรใช้มำกกว่ำ 1รำยกำร ระบบจะแสดงแท็บเทคโนโลยี / ประเภทกำรใช้ของ
อันต่อไปส ำหรับจัดกำรข้อมูลก ำลังกำรผลิต แต่ถ้ำผู้แจ้งเคยยื่นเพียง 1เทคโนโลยี / ประเภทกำรใช้ 
ระบบจะแสดงหน้ำ Step 7 แนบเอกสำร ส ำหรับดูรำยกำรเอกสำรที่เคยแนบ 

11. กดติ๊กถูกข้ำงหน้ำ “ยอมรับเงื่อนไข ค ำรับร้องตนเองประกอบแบบแจ้งกำรประกอบกิจกำรพลังงำนที่
ได้รับกำรยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญำต” ระบบแสดง Popup ส ำหรับให้อ่ำนรำยละเอียดเงื่อนไขกำร
รับรองตนเอง 

12. เมื่ออ่ำนรำยละเอียดเงื่อนไขกำรรับรองตนเองเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม “ตกลง” ระบบปิด Popup 
13. คลิกปุ่ม “บันทึกข้อมูล” เพ่ือบันทึกข้อมูลยื่นเรื่องจดแจ้งยกเว้น ระบบแสดงแจ้งเตือนท ำรำยกำร

ส ำเร็จ 
14. คลิกปุ่ม “ตกลง” ระบบกลับไปหน้ำรำยกำรจดแจ้งยกเว้น และแสดงรำยกำรจดแจ้งยกเว้นที่แก้ไข 

เป็นรำยกำรใหม่สถำนะ “ยื่นค ำขอแล้วเสร็จ” พร้อมกับส่งอีเมลแจ้งผู้จดแจ้งยกเว้น เจ้ำหน้ำที่จะท ำ
กำรพิจำรณำค ำขอจดแจ้งยกเว้นที่แก้ไข เมื่อเจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรเสร็จสิ้นทั้งหมดแล้วผ่ำนกำรอนุมัติ  
รำยกำรจดแจ้งยกเว้นใหม่จะถูกปรับสถำนะเป็น “จดแจ้งยกเว้นแล้วเสร็จ” ผู้ยื่นเรื่องสำมำรถคลิกที่ 
“ดำวน์โหลดไฟล์” หน้ำรำยกำร เพ่ือดูหนังสือรับรองจดแจ้งยกเว้นรำยกำรที่แก้ไขใหม่ ส่วนรำยกำร
จดแจ้งยกเว้นรำยกำรเก่ำจะถูกปรับสถำนะเป็น “ยกเลิก (เปลี่ยนแปลง)” 
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5. การยกเลิกกิจการจดแจ้งยกเว้น (เฉพาะรายการจดแจ้งยกเว้นแล้วเสร็จ) 

 
หัวข้อต่อไปนี้จะอธิบำยถึงขั้นตอนกำรยกเลิกกิจกำรจดแจ้งยกเว้น เมื่อรำยกำรจดแจ้งยกเว้นแสดงสถำนะเป็น 
“จดแจ้งยกเว้นแล้วเสร็จ” ผู้ยื่นจดแจ้งเคยได้หนังสือรับรองจดแจ้งยกเว้นแล้ว แต่ต้องกำรยกเลิกกิจกำร  

 
รูปภาพที่ 33 ขั้นตอนกำรยกเลิกกิจกำรจดแจ้งยกเว้น 

 

 
รูปภาพที่ 34 ขั้นตอนกำรยกเลิกกิจกำรจดแจ้งยกเว้น (ต่อ) 

 

 
รูปภาพที่ 35 ขั้นตอนกำรยกเลิกกิจกำรจดแจ้งยกเว้น (ต่อ) 

 



 โครงกำรพัฒนำแพลตฟอร์มพลังงำนสะอำดอัจฉรยิะ เวอร์ชัน 1.1 
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เมื่อรำยกำรขอจดแจ้งยกเว้น เป็นสถำนะ “จดแจ้งยกเว้นแล้วเสร็จ” ผู้ยื่นจดแจ้งเคยได้หนังสือรับรองจดแจ้ง
ยกเว้นแล้ว แต่ต้องกำรยกเลิกกิจกำรจดแจ้งยกเว้น โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1. หน้ำรำยกำรจดแจ้งยกเว้น รำยกำรสถำนะ “จดแจ้งยกเว้นแล้วเสร็จ” ให้ผู้ใช้งำนคลิกปุ่ม “ยกเลิก
กิจกำรจดแจ้งยกเว้น” ที่รำยกำรที่ต้องกำรยกเลิกกิจกำร ระบบแสดง Popup ยืนยันกำรยกเลิก
กิจกำร 

2. คลิกปุ่ม “ตกลง” เพ่ือยืนยันกำรยกเลิกกิจกำรจดแจ้งยกเว้น ระบบจะท ำกำรปรับสถำนะรำยกำรจด
แจ้งยกเว้นที่เลือกเป็น “ยกเลิก (กิจกำร)” พร้อมกับส่งอีเมลแจ้งผู้จดแจ้งยกเว้น 

 

6. การลบรายการจดแจ้งยกเว้น  

 
หัวข้อต่อไปนี้จะอธิบำยถึงขั้นตอนกำรลบรำยกำรยื่นเรื่องจดแจ้งยกเว้น โดยผู้ยื่นเรื่องสำมำรถลบรำยกำรจด
แจ้งยกเว้น เฉพำะรำยกำรที่มีสถำนะ “ยื่นค ำขอแล้วเสร็จ” และ“อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำ” ได้แล้วเท่ำนั้น 

 
รูปภาพที่ 36 ขั้นตอนกำรลบรำยกำรจดแจ้งยกเว้น 

 

 
รูปภาพที่ 37 ขั้นตอนกำรลบรำยกำรจดแจ้งยกเว้น (ต่อ) 

 
เมื่อรำยกำรขอจดแจ้งยกเว้น อยู่ในสถำนะ “ยื่นค ำขอแล้วเสร็จ” และ“อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำ” ผู้ยื่นค ำขอ
สำมำรถลบรำยกำรจดแจ้งยกเว้น โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
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1. หน้ำรำยกำรจดแจ้งยกเว้น รำยกำรสถำนะ “ยื่นค ำขอแล้วเสร็จ” และ“อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำ” ให้

ผู้ใช้งำนคลิกไอคอนถังขยะ “ ” ที่รำยกำรที่ต้องกำรลบ ระบบแสดงแจ้งเตือนยืนยันกำรลบกิจกำร
จดแจ้งยกเว้น 

2. คลิกปุ่ม “ตกลง” ระบบลบรำยกำรจดแจ้งยกเว้นที่ผู้ใช้งำนเลือก 

 
 

7. การค้นหารายการจดแจ้งยกเว้น 

 
หัวข้อต่อไปนี้จะอธิบำยถึงขั้นตอนกำรค้นหำรำยกำรจดแจ้งยกเว้น ที่ผู้แจ้งได้เคยยื่นเรื่องจดแจ้งยกเว้นเข้ำมำ
ในระบบแล้ว 

 
รูปภาพที่ 38 ขั้นตอนกำรค้นหำรำยกำรจดแจ้งยกเว้น 

 
เมื่อผู้ใช้งำนต้องกำรค้นหำรำยกำรจดแจ้งยกเว้น มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1. ให้ผู้ใช้กรอกชื่อโครงกำร ที่ต้องกำรค้นหำ 
2. เมื่อกรอกชื่อโครงกำรเรียบร้อย คลิกไอคอนค้นหำ “ ” ระบบแสดงชื่อโครงกำร/ชื่อสถำนีตำมท่ี

ผู้ใช้งำนค้นหำ 
 

 


