
แผนกส่งเสริมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
กองวิศวกรรมและวางแผน ฝ่ายวิศกรรมและบริการ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่
27 มกราคม 2566

การขออนุญาตเชื่อมต่อเครื่องก าเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบไฟฟ้าของ กฟภ
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รูปแบบและมาตรฐานการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์



- 3 -รูปแบบการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้า

1. Grid connected system (On Grid)

2. Off Grid system (Off Grid + Backup Mode)

3. Off Grid system (Off Grid + Stand alone)



- 4 -รูปแบบการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้า

Grid connected system (On Grid)

√ มี Meter ซื้อไฟฟ้า
√ ขอใบอนุญาต
√ ขออนุญาตเชื่อมต่อ
√ ผ่านการตรวจสอบ 
√ ผ่านการทดสอบ

VSPP, SPP – ผู้ผลิตไฟฟ้าที่ขายไฟ
IPS - ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีเครื่องก าเนิดไฟฟ้า
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Off Grid system (Off Grid + Backup Mode)

Disconnection
To Grid

√ มี Meter ซื้อไฟฟ้า
√ ขอใบอนุญาต เฉพาะ พค.2
√ ขออนุญาตเชื่อมต่อ 
√ ผ่านการตรวจสอบ (เบื้องต้น)
× ผ่านการทดสอบ

รูปแบบการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้า

IPS – ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีเครื่องก าเนิดไฟฟ้า
ติดตั้งแหล่งผลิตไฟฟ้าส ารอง เช่น 
โรงแรม โรงพยาบาล

Transfer Switch
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Off Grid system (Off Grid + Stand alone)

No Grid

× มี Meter ซื้อไฟฟ้า
√ ขอใบอนุญาต เฉพาะ พค.2
× ขออนุญาตเชื่อมต่อ
× ผ่านการตรวจสอบ
× ผ่านการทดสอบ

รูปแบบการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้า

เช่น Solar Inverter Pump เพ่ือการเกษตร



- 7 -(Intro.) ขอบเขตของมาตรฐานการติดตั้ง

มาตรฐานการติดตั้งระบบผลติไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์บนหลังคา (วสท.)

มาตรฐานอุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง

มาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้า (วสท.) และ
ข้อก าหนดการเชื่อมต่อ (PEA)

DC part AC part

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=-SL8avhOKyXXIM&tbnid=0GrZ2edNlUF6vM:&ved=0CAUQjRw&url=http://pvshop.eu/diagrams.html&ei=zcrgUuSfEpHKrAfdu4CgCQ&bvm=bv.59568121,d.bmk&psig=AFQjCNEfd_Aj0qEGJZgs0XKAP22MgJ5R1g&ust=1390549977816329


- 8 -(Intro.) ขอบเขตของมาตรฐานการติดตั้ง

มาตรฐานการติดตั้งระบบผลติไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์บนหลังคา (วสท.)

DC part มาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้า
ส าหรับประเทศไทย:
ระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งหลังคา
2556

ระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งหลังคา 
2565 (New)

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=-SL8avhOKyXXIM&tbnid=0GrZ2edNlUF6vM:&ved=0CAUQjRw&url=http://pvshop.eu/diagrams.html&ei=zcrgUuSfEpHKrAfdu4CgCQ&bvm=bv.59568121,d.bmk&psig=AFQjCNEfd_Aj0qEGJZgs0XKAP22MgJ5R1g&ust=1390549977816329
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2. ใบอนุญาตต่างๆ ตามที่กฎหมายก าหนด
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1. โรงงาน (รง.4)
พรบ. 2535  / กรมโรงงาน (อก.)

2. ควบคุมอาคาร 
(อ.1)

พรบ. 2522 / กรมโยธาธิการ 
(มท.)

3. พลังงานควบคุม 
(พค.2)

พรบ. 2535 / พพ. (พน.)

- ล าดับที่ 88 (ผลิตไฟฟ้า), 89 (ผลิตก๊าซ)
- Solar Rooftop ไม่เกิน 1,000 kW
ได้รับการยกเว้นตามกฎกระทรวง

เปลี่ยนแปลง/ต่อเติมเพิ่ม
น้ าหนักโครงสร้าง > 10%
ถือเป็นการดัดแปลงอาคาร

≥ 200 kVA 
(Inverter , Sync. Gen. , 

Back up Gen)

ส าหรับ ติดตั้ง Solar PV Rooftop พื้นที่ไม่เกิน 160 ตร.ม. และน้ าหนักไม่เกิน 20 กก./ตร.ม. ไม่ถือ
เป็นการดัดแปลงอาคาร แต่ต้องมีการแจ้งให้ทราบ

4. บญ. กิจการไฟฟ้า น้อยกว่า 1,000 kVA ยกเว้นไม่ต้องขอ
แต่ต้องแจ้งประกอบกิจการพลังงานพรบ.ประกอบกิจการ

พลังงาน 2550 / กกพ.

One Stop 
Service ยื่นขอ บญ. ต่างๆ (อ.1, รง.4 และ พค.2)  ที่ ส านักงาน กกพ. (ส่วนกลาง/ส านักงานประจ าเขต)

https://www.erc.or.th/

ใบอนุญาตต่างๆ ตามที่กฎหมายก าหนด

อื่นๆ
- พรบ. การผังเมือง
- EIA ≥ 10 MW 



- 11 -ใบอนุญาตต่างๆ ตามที่กฎหมายก าหนด

พระราชบัญญัติประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550

มาตรา 10, 11 คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.)
❑ ก ากับดูแลการประกอบกิจการพลังงานเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของ

พระราชบัญญัตินี้ภายใตกรอบนโยบายของรัฐ
❑ ออกประกาศก าหนดประเภทใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน และ

เสนอการตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อก าหนดประเภท ขนาด และลักษณะ
ของกิจการพลังงานที่ไดรับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาต

❑ ก าหนดระเบียบและหลักเกณฑในการจัดหาไฟฟ้า และการออกประกาศ
เชิญชวนการรับซื้อไฟฟา รวมทั้งก ากับดูแลขั้นตอนการคัดเลือกใหเกิด
ความเปนธรรมแกทุกฝาย



- 12 -ใบอนุญาตต่างๆ ตามที่กฎหมายก าหนด

พระราชบญัญัติประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550

❑ ผรูับใบอนุญาตที่มีระบบโครงขายพลังงานต้อง
ยินยอมใหผู้รับใบอนุญาตหรือผปูระกอบกิจการ
พลังงานรายอื่นใชหรือเชื่อมตอระบบโครงขาย
พลังงานของตน ทั้งนี้ ตามข้อก าหนดที่ผรูับ
ใบอนุญาตที่มีระบบโครงขายพลังงานประกาศ
ก าหนด

❑ ข้อก าหนดตามวรรคหนึ่งประกอบด้วยข้อก าหนด
เกี่ยวกับการเชื่อมต่อ ใช้บริการ และปฏิบัติการ
ระบบโครงข่ายไฟฟ้า

มาตรา 81

Grid Code



- 13 -ใบอนุญาตต่างๆ ตามที่กฎหมายก าหนด

ตัวอย่างใบอนุญาตต่างๆ

อ.1 รับแจ้งยกเว้นพค.2 ผลิตไฟฟ้า

Solar Rooftop กลุ่มบ้านอยู่อาศัย
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ประเภท
การเชื่อมต่อ

ดัดแปลงอาคาร
(ท้องถิ่น)

พค.2
(≥ 200 kVA)

แจ้งยกเว้น
กิจการไฟฟ้า 

(สกพ.)

บญ. กิจการ
ไฟฟ้า (กกพ.)

ขออนุญาต
เชื่อมต่อ PEA

On 
Grid

IPS, VSPP
< 1 MVA



(แจ้ง/ขออนุญาต)   - 

IPS, VSPP, SPP
≥ 1 MVA


 -  

Off
Grid

IPS (Backup)   - - 

(ตรวจสอบเบื้องต้น)

Stand alone Gen.   - - -

การอนุญาตต่างๆ ตามที่กฎหมายก าหนด

สรุปขอบเขตการอนุญาต
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ผ่านระบบ Online
http://www.erc.or.th/

รูปแสดงการจดแจ้งยกเว้นฯ 

กระบวนจดแจ้งยกเว้นฯ เชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า
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3. ขั้นตอนการขออนุญาตติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าและเชื่อมต่อระบบ กับ กฟภ.



- 17 -รูปแบบการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้า

ผู้ผลิต/ผู้ใช้ไฟฟ้าทีข่ายไฟฟ้า (VSPP) ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีเครื่องก าเนิดไฟฟา้ (IPS)
PEA

G

Load ผู้ใช้ไฟ

CB

Meter

CB

Gen ผู้ใช้ไฟ

PEA

G

Load ผู้ใช้ไฟ

CB

Meter

CB

Gen ผู้ใช้ไฟ

วัตถุประสงค์
ไม่ขายไฟ

ขายไฟ

Solar ภาคประชาชน
Solar ใช้เอง



- 18 -การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่

• ดูแลพื้นที่ 6 จังหวัดทางภาคเหนือตอนบน 
ได้แก่ 
เชียงใหม่ เชียงราย
ล าปาง ล าพูน
พะเยา แม่ฮ่องสอน
• ส านักงานเขตตั้งอยู่ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่



- 19 -แผนกส่งเสริมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

ชั้น 1 อาคาร 1

• สังกัด กองวิศวกรรมและวางแผน ฝ่ายวิศวกรรมและบริการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคเหนือ (เชียงใหม)่

• เลขที่ 208 ถ.เชียงใหม่-ล าพูน ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

• โทร 053-241018 ต่อ 10126 – 10128, 053-244-683, Fax 053-244-682

• Website: pean1.pea.co.th

• Email : pvrooftop.pean1@gmail.com



- 20 -ขั้นตอนการขออนุญาตเชื่อมต่อ

ผู้ใช้
ไฟฟ้ายื่น
ค าขอฯ

พิจารณาทาง
เทคนิคตาม
ข้อก าหนดฯ 
และรวบรวม

ค่าใช้จ่ายต่างๆ

ตรวจสอบ
เอกสารให้
ครบถ้วน

จัดท าอนุมัติ
ขนานฯ พร้อม

เรียกเก็บ
ค่าใช้จ่าย

ผู้ใช้ไฟฟ้ายื่น
ใบแจ้งเข้า
ทดสอบฯ

ท าอนุมัติขนาน
ตรวจสอบ
ระบบผลิต

ไฟฟ้า

ทดสอบขนาน
เครื่องก าเนิด
ไฟฟ้า และ

เริ่มต้นจ่ายไฟ

1

2



- 21 -เอกสารการยืน่ค าขอ

Inverter List

www.pea.co.th/vspp

เอกสารการเชื่อมต่อ
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❑ หนังสือน าส่งแจ้งความประสงคข์อเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ PEA

❑ แบบค าขอเชื่อมต่อกับระบบโครงขา่ยไฟฟ้าของ PEA ที่มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้อง

❑ แผนที่เดินทางไปยังสถานที่ตั้งโรงไฟฟ้าพร้อมระบพุิกัด x-y coordinate

❑ แผนภูมิของระบบไฟฟ้า (Single Line Diagram) และระบบป้องกัน (Metering and Relaying Diagram)

❑ รายละเอียดทางเทคนิค (Specification) ของเครื่องก าเนิดไฟฟ้า อุปกรณ์ป้องกัน และอุปกรณ์อื่นๆ

❑ หลักฐานการเป็นผู้ใช้ไฟฟ้า (ใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า/ใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า)

❑ หนังสือยินยอมรับภาระคา่ใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบจ าหน่ายไฟฟ้า และแก้ไข/ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้า (เช่น ฟิวส์, รีโครสเซอร์, เบรกเกอร์ เป็นต้น)

❑ ใบรับแจ้งการประกอบกิจการพลังงานที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรับใบอนุญาต จากส านักงานคณะกรรมการก ากับ
กิจการพลังงาน (สกพ.)

เอกสารการยืน่ค าขอ

www.pea.co.th/vspp



- 23 -ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อเครื่องก าเนิดไฟฟ้า

2,000+VAT



- 24 -ขั้นตอนขอติดตั้งและเชื่อมต่อระบบ Solar ภาคประชาชน

ตรวจสอบระบบ RCBO
Inverter

PV

ตามแบบที่เสนอ
เข้าร่วมโครงการ

ทดสอบการเชื่อมต่อ

15 นาที

ปลด
25
50
75
100
%

1. First Sync.

2. Rejection + 3. Anti-Islanding

On CB

4. Response to utility 
recovery

20 วินาที < t < 5 นาที
On syetem



- 25 -ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง

www.pea.co.th/vspp



- 26 -ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง
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ประกาศ กฟภ. เรื่อง ปรับปรุงรูปแบบการเชื่อมต่อและระบบป้องกันตามระเบยีบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วย
ข้อก าหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2559 ส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีคอนเวอร์เตอร์



- 28 -การเชื่อมต่อของผู้ใช้ไฟฟา้ที่มีคอนเวอร์เตอร์เชือ่มต่อกับระบบแรงดันต่ า



- 29 -การเชื่อมต่อของผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีคอนเวอร์เตอร์ ขนาดพิกัดรวมกันไม่เกิน 2 MW 
เชื่อมต่อกับระบบ 22 หรือ 33 kV (หม้อแปลงเครื่องเดียว)



- 30 -การเชื่อมต่อของผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีคอนเวอร์เตอร์ ขนาดพิกัดรวมกันไม่เกิน 2 MW 
เชื่อมต่อกับระบบ 22 หรือ 33 kV (หม้อแปลงเครื่องเดียว) (ต่อ)



- 31 -การเชื่อมต่อของผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีคอนเวอร์เตอร์ ขนาดพิกัดรวมกันไม่เกิน 2 MW 
เชื่อมต่อกับระบบ 22 หรือ 33 kV (หม้อแปลงหม้อแปลงหลายเครื่อง)

รวมระบบป้องกันไหลย้อน แยกระบบป้องกันไหลย้อน



- 32 -ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง

www.pea.co.th/vspp



- 33 -ข้อก าหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2559



- 34 -ข้อก าหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2559

การควบคุมคุณภาพไฟฟา
1. การควบคุมระดับแรงดัน และตัวประกอบก าลังไฟฟา
2. การควบคุมความถี่ไฟฟ้า (อยู่ในช่วง 47.00 Hz – 52.00 Hz) 
3. การควบคุมแรงดันกระเพื่อม (ข้อก าหนดเกณฑ์แรงดันกระเพื่อมเกี่ยวกับไฟฟ้าประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม)
4. การควบคุมฮาร์มอนิก (ตามข้อก าหนดเกณฑ์ฮาร์มอนิกเกี่ยวกับไฟฟ้าประเภทธุรกิจ และอุตสาหกรรม)
5. การควบคุมการจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงเข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้า (ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของกระแสพิกัดของคอนเวอร์

เตอร)์
6. การติดตั้งเครื่องวัดคุณภาพไฟฟ้า (ก าลังผลิตของคอนเวอร์เตอร์รวมกันเกินกว่า 250 กิโลวัตต)์



- 35 -ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง

www.pea.co.th/vspp



- 36 -ประกาศผ่อนผันข้อก าหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2559
ในส่วนของมาตรฐานเครื่องวัดคุณภาพไฟฟ้า



- 37 -ประกาศ กฟภ. เรื่อง ผ่อนผันระเบียบว่าด้วยข้อก าหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
พ.ศ. 2559 ส าหรับการเชื่อมต่อ Solar Rooftop กลุ่มบ้านอยู่อาศัย

ประกาศเมื่อ 18 กรกฎาคม 2565



- 38 -การออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา

ขนาดมิเตอร์
บ่งบอกถึงก าลังไฟฟ้าที่ใช้

ไม่ควรติดตั้งเกิน
**ควรมองจากโหลดการใช้งาน**



- 39 -ขั้นตอนขอติดตั้งและเชื่อมต่อระบบ

ในปี 2565 อยู่ระหว่างภาคนโยบายออกประกาศหลักเกณฑ์ 

Solar ภาคประชาชน

ยื่น Online  ผ่าน https://ppim.pea.co.th/



- 40 -ขั้นตอนขอติดตั้งและเชื่อมต่อระบบ Solar ภาคประชาชน

1. สมัครบัญชี
ผู้ใช้งานระบบ PPIM

12. จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิง
พาณิชย์ (COD)

6. ลงนามสัญญา
ซื้อขายไฟฟ้า

5. ช าระค่าเชื่อมต่อ
ระบบโครงข่ายไฟฟ้า

4. ประกาศรายช่ือ
ผู้ผ่านการคัดเลือก

2. ยื่นขอขายไฟฟ้า
ในระบบ PPIM

3. PEA ตรวจสอบทาง
เทคนิค (Capacity)

1 วันท าการ

8. ติดตั้งอุปกรณ์
และระบบ

9. ยื่นขอจดแจ้งยกเว้น
ไม่ต้องขอรับใบอนุญาต

10. ยื่นขออนุญาต
เชื่อมต่อกับ PEA

11. เปลี่ยนมิเตอร์ / 
ตรวจสอบและทดสอบระบบ

7. แจ้งให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่น

15 – 45 วัน 30 วัน

15- 30 วัน

ระยะเวลาด าเนินของ 
PEA รวมประมาณ

90 - 135 วัน

45 - 60 วัน



- 41 -ขั้นตอนขอติดตั้งและเชื่อมต่อระบบ Solar ภาคประชาชน

1. สมัครบัญชี
ผู้ใช้งานระบบ PPIM

6. ลงนามสัญญา
ซื้อขายไฟฟ้า

5. ช าระค่าเชื่อมต่อ
ระบบโครงข่ายไฟฟ้า

4. ประกาศรายช่ือ
ผู้ผ่านการคัดเลือก

2. ยื่นขอขายไฟฟ้า
ในระบบ PPIM

3. PEA ตรวจสอบทาง
เทคนิค (Capacity)

1 วันท าการ
15 – 45 วัน 30 วัน

Solar ภาคแสดงใน Slide การยื่นค าขอใน PPIM



- 42 -

1. ไปที่เว็บไซต์ https://ppim.pea.co.th
และคลิกที่ “เข้าสู่ระบบ” ใช้บัญชีผู้ใช้งาน 
(E-mail) ที่ได้ลงทะเบียนและอนมุตัแิล้ว

2. คลิกไปที่  “โครงการผลิต
ไฟฟ้าฯ ภาคประชาชน”

42

2. คลิกไปที่  “โครงการผลิต
ไฟฟ้าฯ ภาคประชาชน”

https://ppim.pea.co.th/


Thank You
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