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(ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่) 

เลขรับที่ .......................... 

วันที่ย่ืน ........................... 

แบบค ำร้องและข้อเสนอขำยไฟฟ้ำ 
โครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์แบบตดิตั้งบนพื้นดิน 
ส ำหรับหน่วยงำนรำชกำรและสหกรณ์ภำคกำรเกษตร พ.ศ. 2560 

(ส ำหรับโครงกำรทีผ่่ำนกำรคัดเลือกให้มีสิทธ์ิเข้ำท ำสญัญำกับกำรไฟฟ้ำ โดยคณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำนเท่ำนั้น) 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรกองส่งเสริมพลังงำนทดแทนและผู้ผลิตไฟฟ้ำขนำดเล็ก (กสผ.) 

ส่วนที่ 1 รำยละเอียดข้อมูลโครงกำร 

(1) ประเภทของหน่วยงำนรำชกำรหรือสหกรณ์ภำคกำรเกษตร 
 หน่วยงำนรำชกำร 

       สหกรณภ์ำคกำรเกษตร 
 สหกรณ์กำรเกษตร     สหกรณ์นิคม     สหกรณ์ประมง  

(2)  ข้อมูลของหน่วยงำนรำชกำรหรือสหกรณ์ภำคกำรเกษตร 
ชื่อหน่วยงำน ..........สหกรณ์กำรเกษตรใจด ีจ ำกัด............................................................... .............. 

โดย นำย/นำง/นำงสำว ........ไฟฟ้ำ................................ นำมสกุล...........ดีใจ.......... ต ำแหน่ง .ประธำนสหกรณ.์. 
สังกัด .......-........................................................................................................ ....................... 
เลขที่บัตรข้ำรำชกำร/บัตรประชำชน ..............XXXXXXXXXXXXX....................................................................... 
ที่ตั้งหน่วยงำน เลขที่ .......2000............ หมู่ที่ .......-........ ตรอก/ซอย ...............-.................. ถนน .....งำมวงศ์วำน.... 
ต ำบล/แขวง .......ลำดยำว................ อ ำเภอ/เขต ........จตุจกัร........................ จังหวัด ...........กรุงเทพ................. 
รหัสไปรษณีย์ .........10900.................. โทรศัพท์ .........X-XXXX-XXXX....... โทรสำร .... X-XXXX-XXXX................ 
โทรศัพท์มือถือ ...... XX-XXXX-XXXX................. อีเมลล์............ XXXX@gmail.com...................................... 

 (3)  ข้อมูลของผู้สนับสนุนโครงกำร 
       ชื่อบริษัท..............บริษทั กำรไฟฟ้ำ จ ำกัด........................................................................................ 

ที่ตั้งส ำนักงำนใหญ่ ........... 2222 ถนนงำมวงศ์วำน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900..................... 
................................................................ ...... โทรศัพท์ .... X-XXXX-XXXX....... โทรสำร ........ X-XXXX-XXXX...... 
ผู้ประสำนงำน ......นำยประสำนงำน โรงไฟฟ้ำ......................... โทรศัพท์มือถือ ......... 10900...... 

 (4)  ข้อมูลโครงกำร* 
       สถำนที่ตั้งโครงกำร : ต ำบล.......ดอนเมือง....  อ ำเภอ........ดอนเมือง....   จังหวัด...กรุงเทพ.... 
       จุดเชื่อมโยงระบบไฟฟ้ำ : สถำนีไฟฟ้ำ....ดอนเมือง..........  วงจร...3....   
                                      รหัสวงจร...DMA03........... 
 

 
หมำยเหตุ * ต้องสอดคล้องกับแบบค ำขอขำยไฟฟ้ำที่ยื่นเพือ่ขอรับกำรคัดเลือกเข้ำร่วมโครงกำรกับคณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน (กกพ.) 
 

ตัวอย่าง – สหกรณ์ 
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ส่วนที่ 2 รำยละเอียดของผู้ยื่นค ำร้องและข้อเสนอขำยไฟฟ้ำ 

(1)  ยื่นค ำร้องและข้อเสนอขำยไฟฟ้ำในฐำนะ 
  ผู้มีอ ำนำจของหน่วยงำนรำชกำร/สหกรณ์ภำคกำรเกษตร   
  ผู้รับมอบอ ำนำจของหน่วยงำนรำชกำร/สหกรณ์ภำคกำรเกษตร    
   ผู้มีอ ำนำจของผู้สนับสนุนโครงกำร 
  ผู้รับมอบอ ำนำจของผู้สนับสนุนโครงกำร  

(2)  ข้ำพเจ้ำ นำย/นำง/นำงสำว .....สมชำย......... นำมสกุล............มีสุข.............................. 
สังกัด ............บริษัท กำรไฟฟ้ำ จ ำกัด.................................................................................................................  
เลขที่บัตรข้ำรำชกำร/บัตรประชำชน ............... XXXXXXXXXXXXX...................................................................... 
ที่ตั้งหน่วยงำน เลขที่ .... 2222..... หมู่ที่ .......-..... ตรอก/ซอย ............-.................. ถนน ......ถนนงำมวงศ์วำน...... 
ต ำบล/แขวง ......ลำดยำว.............. อ ำเภอ/เขต ........จตุจักร................. จังหวัด ..........กรุงเทพ............ 
รหัสไปรษณีย์ ......... 10900.................. โทรศัพท์ ....... X-XXXX-XXXX.......... โทรสำร ...... X-XXXX-XXXX.... 
โทรศัพท์มือถือ ....... XX-XXXX-XXXX.... อีเมลล์ ............... YYYY@gmail.com..................................................... 

 

ส่วนที ่3 คุณสมบัติและข้อมูลทำงเทคนิคของระบบผลิตไฟฟ้ำ 

 (1)  ขนำดก ำลังกำรผลิตติดตั้ง.......5.0...... MWp  [ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน (กกพ.)] 
ณ สภำวะทดสอบมำตรฐำน (Standard Test Condition) 

 (2)  ก ำหนดวันเริ่มต้นซื้อขำยไฟฟ้ำเข้ำระบบ (SCOD) ......30 ธันวำคม 2561........ 
 (3)  รำยละเอียดของระบบผลิตไฟฟ้ำ 

1) แผงโฟโตโวลเทอิก (Photovoltaic Panel)  
 - ยี่ห้อ ...............SOLARRR.......................................   รุ่น .......XX-01234..........    
  ขนำดก ำลังผลิต.......325......... วัตต์ต่อแผง  จ ำนวน....15,384................แผง 
 ชนิดผลึก (Crystalline Solar Cell)   ชนิดฟิล์มบำง (Thin Film Solar Cell) 
 อ่ืนๆ.............................................. 

-  ยี่ห้อ .............................................................   รุ่น .............................    
  ขนำดก ำลังผลิต........................ วัตต์ต่อแผง  จ ำนวน....................แผง 
 ชนิดผลึก (Crystalline Solar Cell)     ชนิดฟิล์มบำง (Thin Film Solar Cell) 
 อ่ืนๆ.............................................. 

2) ชนิด Inverter  
 - ยี่ห้อ .............Inverterrr................................................   รุ่น ......... YY-01234.................... 
  พิกัดก ำลังไฟฟ้ำ.........1000............... กิโลวัตต์ต่อเครื่อง  จ ำนวน..........5..........เครื่อง 
  - ยี่ห้อ .............................................................   รุ่น .............................    
 พิกัดก ำลังไฟฟ้ำ........................ กิโลวัตต์ต่อเครื่อง  จ ำนวน....................เครื่อง 

3) ข้อมูลของหม้อแปลง (ถ้ำมี) ขนำด..............กิโลโวลต-์แอมป์ต่อเครื่อง  จ ำนวน....................เครื่อง 
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ส่วนที่ 4 เงื่อนไข  

เมื่อยื่นแบบค ำร้องและข้อเสนอขำยไฟฟ้ำแล้ว ไม่สำมำรถขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดในแบบค ำร้อง 
และข้อเสนอขำยไฟฟ้ำได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญำตจำกกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค และข้อมูลต้องถูกต้อง 

ส่วนที่ 5 เอกสำรประกอบแบบค ำร้องและข้อเสนอขำยไฟฟ้ำ 

  ส ำเนำหนังสือแจ้งผลกำรพิจำรณำรับซ้ือไฟฟ้ำจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน 
  หนังสือรับรองกำรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ของผู้สนับสนุนโครงกำร ที่ระบุรำยละเอียดวัตถุประสงค์ 

ในกำรผลิตและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ อำยุไม่เกิน 1 เดือน นับจำกวันที่ยื่นแบบค ำร้องและข้อเสนอขำยไฟฟ้ำ 
  ส ำเนำบัตรประชำชนและส ำเนำทะเบียนบ้ำนผู้มีอ ำนำจลงนำม ผู้ยื่นค ำร้องและข้อเสนอขำยไฟฟ้ำ  

พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
  หนังสือมอบอ ำนำจพร้อมติดอำกรแสตมป์ 30 บำท (กรณีมอบอ ำนำจด ำเนินกำร) 
       ส ำเนำบัตรประชำชนและทะเบียนบ้ำนผู้มอบอ ำนำจ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
       ส ำเนำบัตรประชำชนและทะเบียนบ้ำนผู้รับมอบอ ำนำจ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
  รำยละเอียด (Specification) แผงโฟโตโวลเทอิก (Photovoltaic Panel) 
  รำยละเอียด (Specification) อินเวอร์เตอร์ (Inverter) 
  แผนภูมิระบบไฟฟ้ำ (Single Line Diagram) พร้อมวิศวกรไฟฟ้ำก ำลังระดับสำมัญขึ้นไปลงนำมรับรองแบบ  
      แผนภูมิระบบไฟฟ้ำ 
  ส ำเนำใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรไฟฟ้ำควบคุม (สำมัญวิศวกรขึ้นไป) ของผู้รับรองแบบแผนภูม ิ

  ระบบไฟฟ้ำพร้อมรับรองส ำเนำถูกต้องด้วย 
 
 ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้อมูลดังกล่ำวข้ำงต้นพร้อมเอกสำรประกอบแบบค ำร้องและข้อเสนอขำยไฟฟ้ำ
ทั้งหมดถูกต้องตำมควำมจริงทุกประกำร และขอยอมรับหำกไม่สำมำรถจ ำหน่ำยไฟฟ้ำได้ตำมปริมำณเสนอขำย
เนื่องจำกภำวะไม่ปกติในระบบไฟฟ้ำ และยินดีรับผิดชอบภำระค่ำใช้จ่ำยที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดในกำรก่อสร้ำงระบบ
จ ำหน่ำย, ค่ำใช้จ่ำยกำรเชื่อมโยงระบบไฟฟ้ำ, กำรตรวจสอบอุปกรณ์ รวมทั้งค่ำใช้จ่ำยอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยจะช ำระ
ค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวข้ำงต้นทั้งหมดก่อนลงนำมสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำ นอกจำกนี้ ข้ำพเจ้ำยินยอมช ำระค่ำใช้จ่ำย เพ่ิมเติม 
หำก PEA เรียกเก็บค่ำใช้จ่ำยที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ เพ่ิมเติม 

ลงนำม ........................................................................... วันที่ ............14 พฤศจิกำยน 2560........................... 

         (..................นำยสมชำย  มีสุข...........................) 

         ผู้ยื่นค ำร้องและข้อเสนอขำยไฟฟ้ำ 
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ส ำหรับผูย้ื่นแบบค ำร้องและข้อเสนอขำยไฟฟ้ำ 
ต้องมีควำมถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำดังนี้ 

กรณีไม่ครบถ้วนถูกต้อง กฟภ. ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธกำรรับเอกสำร 

ส ำหรับ
เจ้ำหน้ำที่ กฟภ. 

เอกสำรประกอบแบบแบบค ำร้องและข้อเสนอขำยไฟฟ้ำ 
มี ไม่มี/ไม่

ถูกต้อง 
  ส ำเนำหนังสือแจ้งผลกำรพิจำรณำรับซื้อไฟฟ้ำจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน 
  หนังสือรับรองกำรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของผู้สนับสนุนโครงกำรที่ระบุรำยละเอียดวัตถุประสงค์

ในกำรผลิตและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ อำยุไม่เกิน 1 เดือน นับจำกวันที่ยื่นแบบค ำร้องและข้อเสนอ
ขำยไฟฟ้ำ 

  ส ำเนำบัตรประชำชนและส ำเนำทะเบียนบ้ำนผู้มีอ ำนำจลงนำม ผู้ยื่นค ำร้องและข้อเสนอขำยไฟฟ้ำ 
พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 

  หนังสือมอบอ ำนำจพร้อมติดอำกรแสตมป์ 30 บำท (กรณีมอบอ ำนำจด ำเนินกำร) 
      ส ำเนำบัตรประชำชนและทะเบียนบ้ำนผู้มอบอ ำนำจ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
      ส ำเนำบัตรประชำชนและทะเบียนบ้ำนผู้รับมอบอ ำนำจ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 

  รำยละเอียด (Specification) แผงโฟโตโวลเทอิก (Photovoltaic Panel) สอดคล้องกับแบบ
ค ำร้องและข้อเสนอขำยไฟฟ้ำ 

  รำยละเอียด (Specification) อินเวอร์เตอร์ (Inverter) สอดคล้องกับแบบค ำร้องและข้อเสนอ
ขำยไฟฟ้ำ 

  แผนภูมิระบบไฟฟ้ำ (Single Line Diagram) พร้อมวิศวกรไฟฟ้ำก ำลังระดับสำมัญขึ้นไปลงนำม 
รับรองแบบแผนภูมิระบบไฟฟ้ำสอดคล้องกับแบบค ำร้องและข้อเสนอขำยไฟฟ้ำ 

  ส ำเนำใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรไฟฟ้ำควบคุมระดับสำมัญวิศวกรขึ้นไป  
ของผู้รับรองแบบแผนภูมิระบบไฟฟ้ำ (Single Line Diagram) พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้องด้วย 

 

เจ้ำหน้ำที ่....................................................................................... วันที่ .............................. ........ 2560 
 


