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เขียนที่............................................................. 

วันที่............เดือน....................................พ.ศ................ 

เรื่อง จัดส่งและรับรองรายงานการวิเคราะห์สัดส่วนการประหยัดเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า 
เรียน ผู้อ านวยการกองส่งเสริมพลังงานทดแทนและผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

แบบรายงานการวิเคราะห์สัดส่วนการประหยัดเช้ือเพลิงประจ าเดือน ................... ปี ........... 
ชื่อนิติบุคคล/บุคคล  
ที่ตั้งโครงการ  
เลขที่สัญญา  
วันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า  
ปริมาณเสนอขายตามสัญญา (MW)  
ชื่อผู้ประสานงาน  
เบอร์ติดต่อผู้ประสานงาน  
หน่วยไฟฟ้าที่ผลิตได้ทั้งหมด (kWh)  
หน่วยไฟฟ้าที่ขายได้ทั้งหมด (kWh)  
พลังงานความร้อนของเชื้อเพลิงที่ใช้ทั้งหมด (MJ)  
พลังงานความร้อนที่น าไปใช้ประโยชน์ทั้งหมด (MJ)  
Primary Energy Saving (PES) (%)  
เชื้อเพลิงชนิดที่ 1 
• ชนิดเช้ือเพลิง ............................................... 

(เช่น ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน น้ ามนั ฯลฯ) 
• ปริมาณเชื้อเพลิงทีใ่ช้ ...................................ตันต่อเดือน 
• LHV ค่าความร้อนต่ าของเช้ือเพลิง ..........................kJ/kg 
• พลังงานความร้อนท่ีใช้ ................................MJต่อเดือน 

เชื้อเพลิงชนิดที่ 2 (ถ้ามี) 
• ชนิดเช้ือเพลิง ............................................... 

(เช่น ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน น้ ามนั ฯลฯ) 
• ปริมาณเชื้อเพลิงทีใ่ช้ ......................................ตันต่อเดือน 
• LHV ค่าความร้อนต่ าของเช้ือเพลิง .............................kJ/kg 
• พลังงานความร้อนท่ีใช้ ....................................MJต่อเดือน 

เชื้อเพลิงชนิดที่ 3 (ถ้ามี) 
• ชนิดเช้ือเพลิง ............................................... 

(เช่น ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน น้ ามนั ฯลฯ) 
• ปริมาณเชื้อเพลิงทีใ่ช้ ...................................ตันต่อเดือน 
• LHV ค่าความร้อนต่ าของเช้ือเพลิง .........................kJ/kg 
• พลังงานความร้อนท่ีใช้ ................................MJต่อเดือน 

เชื้อเพลิงชนิดที่ 4 (ถ้ามี) 
• ชนิดเช้ือเพลิง ............................................... 

(เช่น ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน น้ ามนั ฯลฯ) 
• ปริมาณเชื้อเพลิงทีใ่ช้ ...................................ตันต่อเดือน 
• LHV ค่าความร้อนต่ าของเช้ือเพลิง ..........................kJ/kg 
• พลังงานความร้อนท่ีใช้ .................................MJต่อเดือน 

เชื้อเพลิงชนิดที่ 5 (ถ้ามี) 
• ชนิดเช้ือเพลิง ............................................... 

(เช่น ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน น้ ามนั ฯลฯ) 
• ปริมาณเชื้อเพลิงทีใ่ช้ ...................................ตันต่อเดือน 
• LHV ค่าความร้อนต่ าของเช้ือเพลิง ..........................kJ/kg 
• พลังงานความร้อนท่ีใช้ ................................MJต่อเดือน 

เชื้อเพลิงชนิดที่ 6 (ถ้ามี) 
• ชนิดเช้ือเพลิง ............................................... 

(เช่น ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน น้ ามนั ฯลฯ) 
• ปริมาณเชื้อเพลิงทีใ่ช้ ......................................ตันต่อเดือน 
• LHV ค่าความร้อนต่ าของเช้ือเพลิง .............................kJ/kg 
• พลังงานความร้อนท่ีใช้ ....................................MJต่อเดือน 

เชื้อเพลิงชนิดที่ 7 (ถ้ามี) 
• ชนิดเช้ือเพลิง ............................................... 

(เช่น ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน น้ ามนั ฯลฯ) 
• ปริมาณเชื้อเพลิงทีใ่ช้ ...................................ตันต่อเดือน 
• LHV ค่าความร้อนต่ าของเช้ือเพลิง .........................kJ/kg 
• พลังงานความร้อนท่ีใช้ ................................MJต่อเดือน 

เชื้อเพลิงชนิดที่ 8 (ถ้ามี) 
• ชนิดเช้ือเพลิง ............................................... 

(เช่น ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน น้ ามนั ฯลฯ) 
• ปริมาณเชื้อเพลิงทีใ่ช้ ...................................ตันต่อเดือน 
• LHV ค่าความร้อนต่ าของเช้ือเพลิง ..........................kJ/kg 
• พลังงานความร้อนท่ีใช้ .................................MJต่อเดือน 
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ความร้อนที่น าไปใช้ประโยชน์ 1 
• รูปแบบความร้อนท่ีน ามาใช้...................................... 

(เช่น ไอน้ า ไอเสีย น้ าหล่อเย็น ฯลฯ) 
• ปริมาณความร้อนท่ีน ามาใช้ .......................ตันต่อเดือน 
• สถานะความร้อนท่ีน ามาใช้ P.........barg, T……….C 

หรือ X(คุณภาพไอ)……….. 
(เช่น Low pressure steam 19 barg, 190C) 

• ค่าความร้อนที่น ามาใช้ ………..………………………...kj/kg 
• พลังงานความร้อนท่ีน ามาใช้........................MJต่อเดือน 

ความร้อนที่น าไปใช้ประโยชน์ 2 (ถ้ามี) 
• รูปแบบความร้อนท่ีน ามาใช้...................................... 

(เช่น ไอน้ า ไอเสีย น้ าหล่อเย็น ฯลฯ) 
• ปริมาณความร้อนท่ีน ามาใช้ .......................ตันต่อเดือน 
• สถานะความร้อนท่ีน ามาใช้ P.........barg, T……….C  

หรือ X(คุณภาพไอ)……….. 
(เช่น Low pressure steam 19 barg, 190C) 

• ค่าความร้อนที่น ามาใช้ ………..………………………...kj/kg 
• พลังงานความร้อนท่ีน ามาใช้........................MJต่อเดือน 

ความร้อนที่น าไปใช้ประโยชน์ 3 (ถ้ามี) 
• รูปแบบความร้อนท่ีน ามาใช้...................................... 

(เช่น ไอน้ า ไอเสีย น้ าหล่อเย็น ฯลฯ) 
• ปริมาณความร้อนท่ีน ามาใช้ .......................ตันต่อเดือน 
• สถานะความร้อนท่ีน ามาใช้ P.........barg, T……….C 

หรือ X(คุณภาพไอ)……….. 
(เช่น Low pressure steam 19 barg, 190C) 

• ค่าความร้อนที่น ามาใช้ ………..………………………...kj/kg 
• พลังงานความร้อนท่ีน ามาใช้........................MJต่อเดือน 

ความร้อนที่น าไปใช้ประโยชน์ 4 (ถ้ามี) 
• รูปแบบความร้อนท่ีน ามาใช้...................................... 

(เช่น ไอน้ า ไอเสีย น้ าหล่อเย็น ฯลฯ) 
• ปริมาณความร้อนท่ีน ามาใช้ .......................ตันต่อเดือน 
• สถานะความร้อนท่ีน ามาใช้ P.........barg, T……….C  

หรือ X(คุณภาพไอ)……….. 
(เช่น Low pressure steam 19 barg, 190C) 

• ค่าความร้อนที่น ามาใช้ ………..………………………...kj/kg 
• พลังงานความร้อนท่ีน ามาใช้........................MJต่อเดือน 

               ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบรายงานการวิเคราะห์สัดส่วนการประหยัดเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิต
ไฟฟ้าฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง และในฐานะกรรมการของบริษัทฯ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าว
ถูกต้องครบถ้วนเป็นจริงและไม่ท าให้ผู้อ่ืนส าคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ และข้าพเจ้า
ยินยอมให้ กฟภ. เข้าพ้ืนที่เพ่ือตรวจสอบปริมาณการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าได้ทุกเมื่อ 
 
 
 
 
 

ประทับตราส าคัญบริษัท(ถ้ามี) 

 
 
 

........................................................... 

          (............................................................)      
ลงชื่อ ผู้มีอ านาจลงนาม/ผู้รับมอบอ านาจ 

หมายเหตุ : 1.  ขอให้จัดส่งรายละเอียดการค านวณโดยมีวศิวกรเครือ่งกล ระดับสามญัวิศวกรขึ้นไปลงนามรับรองและส าเนา
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมมาพร้อมเอกสารฉบับนีด้้วย 

 2.  กรณีผูล้งนามในเอกสารฉบับนีเ้ป็นผู้รับมอบอ านาจ กรณุาจัดส่งหนังสือมอบอ านาจ ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนท้ังผู้รับและผูม้อบอ านาจและหนังสือรับรองบริษัทมาด้วย 


