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มีความประสงคเขารวมโครงการผูผลิตไฟฟารายเล็กประเภท Firm ระบบ Cogeneration ที่จะสิ้นสุดอายุสัญญา
ในป 2562 - 2568 (กอสรางโรงไฟฟาใหม) เพื่อขายไฟฟาเขาระบบใหกับ
 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.)
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สวนที่ 2 ขอมูลการเสนอขายไฟฟา
2.1 ประเภทเชื้อเพลิง.....................................................................................................................................
กําลังผลิตติดตั้ง (เมกะวัตต) ...........................................................................................................................
ปริมาณพลังไฟฟาเสนอขาย (เมกะวัตต).............................................................................................................
ประมาณการจํานวนหนวยที่ผลิตตอป (กิโลวัตต-ชั่วโมง)....................................................................................
ประมาณการใชเชื้อเพลิงตอการผลิตไฟฟาหนึ่งหนวยไฟฟา................................................................................
2.2 กําหนดวันจายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชย (SCOD) ภายในวันที่
สวนที่ 3 เอกสารประกอบคําเสนอขอขายไฟฟา
ดังนี้

ขาพเจาขอเสนอขายไฟฟาเขาระบบของการไฟฟาและไดแนบเอกสารประกอบคํารองและขอเสนอการขายไฟฟา
1) สําเนาหลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคล
2) สําเนาหนังสือบริคณหสนธิของนิติบุคคล
3) หนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท (อายุไมเกิน 3 เดือน นับ จากวันที่ออกหนังสือรับรอง
ดังกลาว และนิติบุคคลตองมีวัตถุประสงคในการผลิตและจําหนายไฟฟา)
4) สําเนาบัต รประจําตัวประชาชน (กรณี คนไทย) หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (กรณี คนต างประเทศ) ของผู มี
อํานาจทําการแทนนิติบุคคล หรือผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ (กรณีรับมอบอํานาจ) พรอมลงลายมือชื่อ
รับรองสําเนาถูกตอง
5) หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจ) ที่ปดอากรถูกตองครบถวนตามประมวลรัษฎากร
6) สําเนาหนังสือรับรองตราประทับของนิติบุคคล และสําเนาบัญชีรายชื่อผูถือหุน (แบบ บอจ. 5 กรณี บริษัท
จํากัด หรือแบบบมจ. 006 กรณีบริษัทมหาชนจํากัด)
7) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ภพ.20 หรือ ภพ.09)
8) แผนที่แสดงที่ตั้งของโรงไฟฟา (แสดงรายละเอียด ถนน ตําบล อําเภอ และจังหวัดที่ชัดเจน)
9) เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิการใชที่ดิน หรือหลักฐานการจัดหาที่ดินในการกอสรางโรงไฟฟา
10) ขนาดที่ดินทั้งหมด
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11) แผนผังโรงไฟฟา ( Plant Lay out)
12) ขนาดที่ดินสําหรับโรงไฟฟา
13) ขอมูลลักษณะกระบวนการผลิตไฟฟา Heat Balance Diagram ที่แสดงปริมาณ อุณหภูมิ แรงดัน อัตราการ
ไหลของไอน้ําที่ใชในกระบวนการผลิต
14) Piping and Instrument Diagram (P&ID) ที่แสดงตําแหนงติดตั้งมาตรวัดไอน้ํา
15) ขัอมูลขั้นตอนกระบวนการผลิตภายในโรงงาน (Process Flow Diagram)
16) ปริมาณพลังงานความรอนที่ใชในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑตอพลังงานที่ผลิตไดทั้งหมด
17) รายละเอียดการออกแบบใหมีสัดสวนของพลังงานความรอนที่จะนําไปใชในกระบวนการอุณหภาพนอกจาก
การผลิตไฟฟาตอการผลิตพลังงานทั้งหมด
18) แผนการใชพลังงานความรอนในกระบวนการอุณหภาพนอกจากการผลิตไฟฟาของผูผลิตไฟฟารายเล็ก และ
นิติบุคคลอื่นที่จะเปนลูกคาของผูผลิตไฟฟารายเล็กตลอดอายุสัญญา
19) เอกสารขอตกลงหรือหลักฐานแสดงการใชพลังงานความรอนในกระบวนการอุณหภาพนอกจากการผลิต
ไฟฟาดังกลาว
20) ที่ตั้งของนิติบุคคลอื่นที่จะเปนลูกค าการใชพลังงานความรอนในกระบวนการอุณ หภาพนอกจากการผลิ ต
ไฟฟาของผูผลิตไฟฟารายเล็ก
21) แผนผัง (Lay out) การสงและขายพลังงานความรอนในกระบวนการอุณหภาพนอกจากการผลิตไฟฟาใหนิติ
บุคคลอื่นที่จะเปนลูกคาของผูผลิตไฟฟารายเล็ก
22) ปริมาณพลังไฟฟา พลังงานไฟฟา ที่จะจายเขาระบบของการไฟฟา ณ จุดเชื่อมโยงระบบไฟฟา
23) แผนการผลิตไฟฟาและการใชไฟฟาของผูผลิตไฟฟารายเล็ก และการใชไฟฟาของนิติบุคคลอื่นที่จะใชไฟฟา
จากการผลิตไฟฟาของผูผลิตไฟฟารายเล็กตลอดอายุสัญญา
24) เอกสารขอตกลงหรือหลักฐานแสดงการใชไฟฟาดังกลาว
25) ที่ตั้งของนิติบุคคลอื่นที่จะเปนลูกคาการใชไฟฟาของผูผลิตไฟฟารายเล็ก และระบุชื่อนิคมอุตสาหกรรมหรือ
สวนอุตสาหกรรมที่เปนที่ตั้งของนิติบุคคลอื่นที่จะเปนลูกคาการใชไฟฟาของผูผลิตไฟฟารายเล็ก
26) แผนผัง (Lay out) การสงและขายไฟฟาใหนิติบุคคลอื่นที่จะเปนลูกคาของผูผลิตไฟฟารายเล็ก
27) รายละเอี ย ดของเครื่ องกํ า เนิ ดไฟฟ า เครื่อ งตน กํ าลัง และหมอ แปลงไฟฟ า พรอมขอกํ าหนดทางเทคนิ ค
(Specification)
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28) จุดเชื่อมโยงของโรงไฟฟาเขากับระบบของการไฟฟา (ระบุสถานีไฟฟาที่ตองการเชื่อมโยง ระดับแรงดัน และ
ระยะหางจากโรงไฟฟาถึงสถานี ไฟฟาดังกลาว พรอมแผนผัง (Lay out) แสดงแนวการเดินสายไฟฟ าจาก
โรงไฟฟาถึงสถานีไฟฟา และระบบความยาวสายสง)
29) แผนภูมิของระบบไฟฟา (Single Line Diagram) ที่ชัดเจนซึ่งแสดงขอมูลปริมาณไฟฟา(Load) ที่ใชภายใน
โรงไฟฟาและปริมาณไฟฟา (Load) อื่นที่โรงไฟฟาจายให รวมทั้งขอมูลเบื้องตนของขั้นตอนกระบวนการผลิต
ภายในโรงงาน (Process Flow Diagram) โดยมี วิ ศ วกรรั บ รองแบบตามสาขาและระดั บ ที่ กํ า หนดไว ใน
กฎหมายวาดวยวิศวกร พรอมแนบสําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมที่ยังไมหมดอายุ
30) ระบบมาตรวัดไฟฟาและระบบปองกัน (Metering and Relaying Diagram) ที่จะตอเชื่อมกับระบบของการ
ไฟฟา
31) กําหนดวันจายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชย (SCOD)
32) หนังสือยืนยันจากหนวยงานที่เกี่ยวของวาที่ดินที่ตั้งโครงการเปนที่ดินที่สามารถกอสรางโรงไฟฟาไดโดยไมขัด
ตอกฎหมายที่เกี่ยวของ
33) หนังสือยืนยันจากผูจําหนายเชื้อเพลิงในการสงมอบเชื้อเพลิงที่สอดคลองกับวัน SCOD ของผูยื่นขอผลิตไฟฟา
รายเล็ก
34) แผนผั ง (Lay out) แสดงแนวทางการเดิ น ท อ ก า ซธรรมชาติ จ ากระบบท อ หลั ก ของบริ ษั ท ปตท.จํ า กั ด
(มหาชน) ถึงโรงไฟฟา และระบุความยาวทอ (เฉพาะกรณีใชเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ)
35) ปริมาณของเชื้อเพลิงที่ใชตอป
36) คาความรอนต่ําเฉลี่ย (Average Lower Heating Value) ของเชื้อเพลิง
37) ตําแหนงติดตั้งมาตรวัดเชื้อเพลิง
38) แผนการดํ าเนิน งานของโครงการและแผนการดําเนินงานอื่ นๆ ที่เกี่ยวของ เชน ดานการจัดหาที่ดิ น ดาน
ใบอนุญาตตางๆ ดานการจัดหาแหลงเงินทุน (พรอมรายละเอียดของแหลงเงินทุน) ดานการใชเงินลงทุน ดาน
การจัดหาเทคโนโลยี ดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน เปนตน
39) หลักประกันการยื่นคําเสนอขอขายไฟฟา
40) เอกสารแสดงความพรอมของแหลงเงินลงทุนโครงการตามขอ 14 (4) ของประกาศฯ ประกอบดวย
(ก) ประมาณการมูลคาโครงการ
(ข) หนังสือสนับสนุนทางการเงินจากสถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน หรือสถาบัน
การเงินของรัฐที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น โดยตองระบุจํานวนเงินที่ใหสนับสนุนไมนอยกวารอยละ 50
ของประมาณการมูลคาโครงการ รวมทั้งใหระบุชื่อบริษัทและโครงการที่จะสนับสนุนในเอกสารดังกลาว
4

เอกสารแนบทายประกาศหมายเลข 5
จํานวนเอกสารประกอบคํารองและขอเสนอการขายไฟฟาตั้งแตขอ 1- 40 ใหทําเปนตนฉบับจํานวน 1 ชุด
สําเนา 12 ชุด พรอมบันทึกเปนแผนซีดี (Acrobat file ) จํานวน 12 แผน
หมายเหตุ:
ผูยื่นขอผลิตไฟฟารายเล็กตองยื่นคําเสนอขอขายไฟฟาตามแบบและรายละเอียดที่กําหนดไวในเอกสารแนบทาย
ประกาศและเอกสารประกอบคําเสนอขอขายไฟฟาในสวนที่ 3 ใหถูกตองครบถวน และลงนามกํากับโดยผูมีอํานาจ
พรอมทั้งประทับตรา (ถามี) ในเอกสารทุกหนา
สวนที่ 4 การรับรองการกอสรางโรงไฟฟาใหมของผูยื่นขอผลิตไฟฟารายเล็ก
ขาพเจา
 ขอรับรองวาโรงไฟฟาของโครงการที่เสนอ มีอุปกรณหลักในการผลิตไฟฟา ประกอบดวย หมอไอน้ํา
(Boiler) กั งหั น ก าซ (Gas Turbine) กั งหั น ไอน้ํ า (Steam Turbine) (ถามี) และเครื่องกําเนิด ไฟฟ า (Generation)
เป น อุ ป กรณ ใหม ตามที่ผูยื่ น ขอผลิตไฟฟ ารายเล็กยื่น คําเสนอขอขายไฟฟ าตอการไฟฟ าฝ ายผลิ ตแหงประเทศไทย
(กฟผ.)
สวนที่ 5 การรับรองของผูยื่นขอผลิตไฟฟารายเล็ก
ขาพเจาขอรับรองวาไดอานโดยตลอดและเขาใจประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เรื่อง ประกาศ
เชิญชวนการรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟารายเล็ก ประเภท Firm ระบบ Cogeneration ที่จะสิ้นสุดอายุสัญญาในป
2562 - 2568 (ก อสร างโรงไฟฟ าใหม ) พ.ศ. 2562 และยอมรั บ ข อ กําหนดและเงื่ อ นไขนั้ น แล ว รวมทั้ งรับ รองว า
โครงการที่เสนอมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามประกาศฯ
ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลขางตนและเอกสารที่เกี่ยวของทั้งหมดเปนความจริงทุกประการ
ลงนาม

ผูยื่นขอผลิตไฟฟารายเล็ก

(.................................................)
วันที่
หมายเหตุ: ในกรณีที่เปนนิติบุคคลใหผูที่มีอํานาจในการลงนาม เปนผูลงนามและประทับตราของนิติบุคคลนั้น
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