
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

แบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานด้านการจัดการพลังงานหรือพลังงานทดแทนของ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

(เฉพาะส่วนที่ให้บริการแก่ลูกค้าภายนอก) 
 

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

เรื่อง  ขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการฯ 
เรียน  ผู้อ านวยการฝ่ายส่งเสริมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน   
 

ข้าพเจ้าบริษัท/ห้าง/กิจการร่วมค้า/ค้าร่วม   
โดย นาย/นาง/นางสาว  
ส านักงาน เลขที่ ถนน แขวง/ต าบล  
เขต/อ าเภอ จังหวัด โทรศัพท์  
โทรสาร E-mail                   

 มีความประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับจ้างงานด้านการจัดการพลังงานและพลังงานทดแทนกับ          
ฝ่ายส่งเสริมพลังงานทดแทนหรืออนุรักษ์พลังงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  

 ทั้งนี้ ได้ยื่นเอกสารหลักฐานต่างๆ มาเพ่ือประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว ดังนี้ 

1. หลักฐานนิติบุคคล 
1.1 หนังสือรับรองของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ออกให้ไม่เกิน 3 เดือนพร้อม

ส าเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น 
1.2 ใบทะเบียนการค้าของกรมสรรพากร  
1.3 ใบรับรองการขึ้นทะเบียน ESCO/การเป็นสมาชิกประเภทสามัญ (สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย) (ถ้ามี) 

2. หลักฐานบุคลากร (รายบุคคล) 
2.1 ใบรับรองวุฒิการศึกษา 
2.2 ใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.) 
2.3 สัญญาจ้าง 
2.4 หลักฐานการหักภาษี ภ.ง.ด.1 หรือ ภ.ง.ด. 1 ก หรือ ภ.ง.ด.3 
2.5 หลักฐานผลงานโครงการที่มีมูลค่ามากกว่า 1 ล้านบาท (เฉพาะต าแหน่งผู้จัดการโครงการ) 

3. หลักฐานฐานะการเงิน 
3.1 ทุนจดทะเบียนที่ช าระมูลค่าหุ้นแล้ว 
3.2 งบดุล งบก าไรขาดทุนย้อนหลัง 3 ปี ที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรับรอง 

4.    หลักฐานผลงาน (ผลงานที่ไม่เกิน 5 ปี) 
4.1 ผลงานจากส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้หนังสือรับรองผลงานที่ออกให้โดยส่วนราชการ

หรือรัฐวิสาหกิจนั้นๆ และ/หรือส าเนาคู่สัญญา 
4.2 ผลงานจากเอกชน ให้ใช้หนังสือรับรองผลงาน และ/หรือส าเนาสัญญาจ้างพร้อมหลักฐานการช าระ

ภาษขีองงานจ้างตามสัญญานั้น 
 
*** กรณีเป็นกิจการร่วมค้า (Joint Venture) หรือค้าร่วม (Consortium) ให้แสดงหลักฐานการจดทะเบียนร่วมค้าที่

ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือหลักฐานการจดทะเบียนในสัญญาค้าร่วม 
 

 
 
 

แบบ ฝสอ.1 



 โดย บริษัท/ห้าง/กิจการร่วมค้า/ค้าร่วม ได้มอบหมายให้..........................................................................
โทร.......................................เป็นผู้ประสานงานของบริษัทฯ ต่อไป (แนบหนังสือมอบอ านาจ) 
 
 
 
                                                                         ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 (ลงชื่อ)......................................................................ผู้ยื่นขอขึ้นทะเบียน 
                                                           (.......................................................................) 
                                                            กรรมการผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ/ผู้จัดการ 
                                                           ประทับตราบริษัท/ห้าง/กิจการร่วมค้า/ค้าร่วม 
 
 
 
 
หมายเหตุ    การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาขึ้นทะเบียนตามความเหมาะสม โดยเอกสารทุกแผ่น

ทีบ่ริษัท/ห้าง/กิจการร่วมค้า/ค้าร่วม ยื่นเพ่ือให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพิจารณาฯ จะต้องรับรองเอกสาร
โดยกรรมการผู้จัดการหรือผู้มีอ านาจลงนาม พร้อมตราประทับรับรองความถูกต้องของเอกสาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



แบบฟอร์มแจ้งรายละเอียด ต าแหน่ง ผู้จัดการโครงการ 
 

  
1. นาย/นาง/นางสาว   

ต าแหน่ง  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ (ก.ว.) หมายเลขทะเบียน (ถ้ามี)  
เป็นพนักงานตั้งแต่วันที่  
 
ประสบการณ์ในการท างาน 
1) ชื่อโครงการ   
 มูลค่าโครงการ   
 รายละเอียดโครงการ   
 
2) ชื่อโครงการ  
 มูลค่าโครงการ   
 รายละเอียดโครงการ   
 
3) ชื่อโครงการ  
 มูลค่าโครงการ   
 รายละเอียดโครงการ   

 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายละเอียดของลูกจ้างข้างบนนี้ ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทุกประการพร้อมนี้ได้แนบ

เอกสารตาม ฝสอ.1 ข้อ 2.1 – 2.5 มาด้วยแล้ว 
 
 ขอแสดงความนับถือ 
 
 (ลงชื่อ)......................................................................ผู้รับรอง 
 (........................................................ .............) 
 กรรมการผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ/ผู้จัดการ 
  
 วันที่.................................................................... 
 ประทับตราบริษัท/ห้าง/กิจการร่วมค้า/ค้าร่วม 
 
 
หมายเหตุ –  1) ในกรณีผู้จัดการโครงการมีประสบการณ์การด าเนินโครงการ มากกว่า 3 โครงการ สามารถท า

ส าเนาแบบฟอร์ม ฝสอ.2.1 เพ่ิมเติมได้ 
2) มูลค่างานด้านจัดการพลังงานหรือพลังงานทดแทนของผู้จัดการโครงการเคยด าเนินงาน 
ต้องมากกว่า 1 ล้านบาท/โครงการ โดยพิจารณาจากบุคคลที่มีประสบการณ์มากท่ีสุดก่อน 

 
 
 

แบบ ฝบว.3 

 
 
 

แบบ ฝสอ.2.1 



แบบฟอร์มแจ้งรายละเอียด ต าแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า/เครื่องกล/พลังงาน/โยธา 
 
  

1. นาย/นาง/นางสาว   
ต าแหน่ง  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ (ก.ว.) หมายเลขทะเบียน  
เป็นพนักงานตั้งแต่วันที่  
 

2. นาย/นาง/นางสาว   
ต าแหน่ง  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ (ก.ว.) หมายเลขทะเบียน  
เป็นพนักงานตั้งแต่วันที่  
 

3. นาย/นาง/นางสาว   
ต าแหน่ง  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ (ก.ว.) หมายเลขทะเบียน  
เป็นพนักงานตั้งแต่วันที่  
 

 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายละเอียดของลูกจ้างข้างบนนี้ ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทุกประการพร้อมนี้ได้แนบ

เอกสารตาม ฝสอ.1 ข้อ 2.1 – 2.4 มาด้วยแล้ว 
 ขอแสดงความนับถือ 
 
 (ลงชื่อ)......................................................................ผู้รับรอง 
 (.....................................................................) 
 กรรมการผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ/ผู้จัดการ 
  
 วันที่............................................................... ..... 
 ประทับตราบริษัท/ห้าง/กิจการร่วมค้า/ค้าร่วม 
 
 
 
หมายเหตุ –  1) ในกรณีที่บริษัท/ห้าง/กิจการร่วมค้า/ค้าร่วม มีจ านวนวิศวกรไฟฟ้า/เครื่องกล/พลังงาน/โยธา

มากกว่า 3 ท่าน สามารถท าส าเนาแบบฟอร์ม ฝสอ.2.2 เพ่ิมเติมได้ 
2) กฟภ. จะพิจารณาจ านวนบุคลากรภายนอก (ต าแหน่งวิศวกร) ไม่เกิน 30% ของจ านวน
วิศวกรทั้งหมดท่ีผู้ประกอบการยื่นมาให้ กฟภ. พิจารณา 
 
 
 
 

 

 
 
 

แบบ ฝสอ.2.2 



แบบฟอร์มแจ้งรายละเอียด ต าแหน่ง ทีมงานฝ่ายสนับสนุน (ผู้ประสานงานโครงการ) 
 

  
1. นาย/นาง/นางสาว   

ต าแหน่ง  
เป็นพนักงานตั้งแต่วันที่  
 

2. นาย/นาง/นางสาว   
ต าแหน่ง  
เป็นพนักงานตั้งแต่วันที่  
 

3. นาย/นาง/นางสาว   
ต าแหน่ง  
เป็นพนักงานตั้งแต่วันที่  

 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายละเอียดของลูกจ้างข้างบนนี้ ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทุกประการพร้อมนี้ได้แนบ

เอกสารตาม ฝสอ.1 ข้อ 2.3 – 2.4 มาด้วยแล้ว 
 
 ขอแสดงความนับถือ 
 
 (ลงชื่อ)......................................................................ผู้รับรอง 
 (.....................................................................) 
 กรรมการผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ/ผู้จัดการ 
  
 วันที่.................................................................... 
 ประทับตราบริษัท/ห้าง/กิจการร่วมค้า/ค้าร่วม 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ –  ในกรณีทีบ่ริษัท/ห้าง/กิจการร่วมค้า/ค้าร่วม มีจ านวนทีมงานฝ่ายสนับสนุน มากกว่า 3 ท่าน   

สามารถท าส าเนาแบบฟอร์ม ฝสอ.2.3 เพ่ิมเติมได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แบบ ฝสอ.2.3 



ผลงานทีเ่คยด าเนินการ 
 

บริษัท/ห้าง/กิจการร่วมค้า/ค้าร่วม  ขอส่งผลงานที่ด าเนินการแล้ว
เสร็จไม่เกิน 5 ปี ก่อนวันขอจดทะเบียน หรือก่อนวันที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก าหนด พร้อมด้วยหลักฐานประกอบ 
การพิจารณา รวมทั้งสิ้น โครงการ ตามบัญชีผลงานก่อสร้างตามแบบ ฝสอ.3.2 ที่ส่งมาพร้อมนี้ 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า หลักฐานประกอบการพิจารณาที่ส่งมาพร้อมกับแบบ ฝสอ.3.2 ถูกต้องและ 
เป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 
 (ลงชื่อ)......................................................................ผู้รับรอง 
 (.....................................................................) 
 กรรมการผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ/ผู้จัดการ 
  
 วันที่.................................................................... 
 ประทับตราบริษัท/ห้าง/กิจการร่วมค้า/ค้าร่วม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

แบบ ฝสอ.3.1 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

หลักฐานผลงาน (ผลงานที่ไม่เกิน 5 ปี) 
1) ผลงานจากส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้หนังสือรับรองผลงานที่ออกให้
โดยส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจนั้นๆ และ/หรือส าเนาคู่สัญญา 
2) ผลงานจากเอกชน ให้ใช้หนังสือรับรองผลงาน และ/หรือส าเนาสัญญาจ้างพร้อม
หลักฐานการช าระภาษีของงานจ้างตามสัญญานั้น 
 
หมายเหตุ กรณีเป็นกิจการร่วมค้า (Joint Venture) หรือค้าร่วม (Consortium) 

ให้แสดงหลักฐานการจดทะเบียนร่วมค้าที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือหลักฐานการจดทะเบียนในสัญญาค้า
ร่วม 

 

สรุปผลงานที่เคยด าเนินการ 
 

ล าดับ โครงการ ผู้ว่าจ้าง 
วัน เดือน ปี 
ที่แล้วเสร็จ 

มูลค่าโครงการ 
ที่เคยด าเนินการแล้วเสร็จ 

(ล้านบาท) หมายเหตุ 

ฐานะคู่สัญญา งานร่วมค้า 

      

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  
 (ลงชื่อ)......................................................................ผู้รับรอง 
 (.....................................................................) 
 กรรมการผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ/ผู้จัดการ 
  
 วันที่.................................................................... 
 ประทับตราบริษัท/ห้าง/กิจการร่วมค้า/ค้าร่วม 

 

 
 
 

แบบ ฝสอ.3.2 


