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คําเสนอขอขายไฟฟา 

สวนท่ี 1  รายละเอียดของผูประสงคจะขายไฟฟา 

ชื่อโครงการ                                                                                                              . 

ขาพเจา                                                       อายุ          ป สัญชาติ           เชื้อชาติ   

อยูบานเลขท่ี  หมูท่ี             ตรอก/ซอย   ถนน    

ตําบล                       อําเภอ                      จังหวัด                   

รหัสไปรษณีย    โทรศัพท        

 
 
ขาพเจายื่นคําขอขายไฟฟาในฐานะเปน                 กิจการ หรือ บริษัท    

              

ท่ีตั้งสํานักงานใหญ                                                                                                 
              
โทรศัพท                              โทรสาร                                       

ท่ีตั้งโรงไฟฟา                                                                                                   
                                                                                                       

โทรศัพท                              โทรสาร                                          

 
ไดมอบอํานาจให ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)     นามสกุล     

เลขท่ีบัตรประชาชน     โทรศัพท      
โทรศัพทมือถือ    Email    ดําเนินการแทน 

 
มีความประสงคเขารวมโครงการผูผลิตไฟฟารายเล็กประเภท Firm ระบบ Cogeneration ท่ีจะส้ินสุดอายุสัญญา
ในป 2562 - 2568 (กอสรางโรงไฟฟาใหม) เพ่ือขายไฟฟาเขาระบบใหกับ 

 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 
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สวนท่ี 2  ขอมูลการเสนอขายไฟฟา 

2.1 ประเภทเช้ือเพลิง.....................................................................................................................................  

กําลังผลิตติดตั้ง (เมกะวัตต) ........................................................................................................................... 

ปริมาณพลังไฟฟาเสนอขาย (เมกะวัตต)............................................................................................................. 

ประมาณการจํานวนหนวยท่ีผลิตตอป (กิโลวัตต-ชั่วโมง).................................................................................... 

ประมาณการใชเชื้อเพลิงตอการผลิตไฟฟาหนึ่งหนวยไฟฟา................................................................................ 

2.2 กําหนดวันจายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชย (SCOD) ภายในวันท่ี      

สวนท่ี 3  เอกสารประกอบคําเสนอขอขายไฟฟา 

ขาพเจาขอเสนอขายไฟฟาเขาระบบของการไฟฟาและไดแนบเอกสารประกอบคํารองและขอเสนอการขายไฟฟา 
ดังนี้ 

 1) สําเนาหลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคล 

 2) สําเนาหนังสือบริคณหสนธิของนิติบุคคล 

 3) หนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท (อายุไมเกิน 3 เดือน นับจากวันท่ีออกหนังสือรับรอง
ดังกลาว และนิติบุคคลตองมีวัตถุประสงคในการผลิตและจําหนายไฟฟา) 

 4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (กรณีคนไทย) หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีคนตางประเทศ) ของผูมี
อํานาจทําการแทนนิติบุคคล หรือผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ (กรณีรับมอบอํานาจ) พรอมลงลายมือชื่อ
รับรองสําเนาถูกตอง 

 5) หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจ) ท่ีปดอากรถูกตองครบถวนตามประมวลรัษฎากร 

 6) สําเนาหนังสือรับรองตราประทับของนิติบุคคล และสําเนาบัญชีรายชื่อผูถือหุน (แบบ บอจ. 5 กรณีบริษัท 
จํากัด หรือแบบบมจ. 006 กรณีบริษัทมหาชนจํากัด) 

 7) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม (ภพ.20 หรือ ภพ.09)  

 8) แผนท่ีแสดงท่ีตั้งของโรงไฟฟา (แสดงรายละเอียด ถนน ตําบล อําเภอ และจังหวัดท่ีชัดเจน) 

 9) เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิการใชท่ีดิน หรือหลักฐานการจัดหาท่ีดินในการกอสรางโรงไฟฟา 

 10) ขนาดท่ีดินท้ังหมด 
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 11) แผนผังโรงไฟฟา ( Plant Lay out) 

 12) ขนาดท่ีดินสําหรับโรงไฟฟา 

 13) ขอมูลลักษณะกระบวนการผลิตไฟฟา Heat Balance Diagram ท่ีแสดงปริมาณ อุณหภูมิ แรงดัน อัตราการ
ไหลของไอน้ําท่ีใชในกระบวนการผลิต 

 14) Piping and Instrument Diagram (P&ID) ท่ีแสดงตําแหนงติดตั้งมาตรวัดไอน้ํา 

 15) ขัอมูลข้ันตอนกระบวนการผลิตภายในโรงงาน (Process Flow Diagram) 

 16) ปริมาณพลังงานความรอนท่ีใชในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑตอพลังงานท่ีผลิตไดท้ังหมด 

 17) รายละเอียดการออกแบบใหมีสัดสวนของพลังงานความรอนท่ีจะนําไปใชในกระบวนการอุณหภาพนอกจาก
การผลิตไฟฟาตอการผลิตพลังงานท้ังหมด 

 18) แผนการใชพลังงานความรอนในกระบวนการอุณหภาพนอกจากการผลิตไฟฟาของผูผลิตไฟฟารายเล็ก และ
นิติบุคคลอ่ืนท่ีจะเปนลูกคาของผูผลิตไฟฟารายเล็กตลอดอายุสัญญา 

 19) เอกสารขอตกลงหรือหลักฐานแสดงการใชพลังงานความรอนในกระบวนการอุณหภาพนอกจากการผลิต
ไฟฟาดังกลาว 

20) ท่ีตั้งของนิติบุคคลอ่ืนท่ีจะเปนลูกคาการใชพลังงานความรอนในกระบวนการอุณหภาพนอกจากการผลิต
ไฟฟาของผูผลิตไฟฟารายเล็ก 

21) แผนผัง (Lay out) การสงและขายพลังงานความรอนในกระบวนการอุณหภาพนอกจากการผลิตไฟฟาใหนิติ
บุคคลอ่ืนท่ีจะเปนลูกคาของผูผลิตไฟฟารายเล็ก 

22) ปริมาณพลังไฟฟา พลังงานไฟฟา ท่ีจะจายเขาระบบของการไฟฟา ณ จุดเชื่อมโยงระบบไฟฟา 

23) แผนการผลิตไฟฟาและการใชไฟฟาของผูผลิตไฟฟารายเล็ก และการใชไฟฟาของนิติบุคคลอ่ืนท่ีจะใชไฟฟา
จากการผลิตไฟฟาของผูผลิตไฟฟารายเล็กตลอดอายุสัญญา 

24) เอกสารขอตกลงหรือหลักฐานแสดงการใชไฟฟาดังกลาว 

25) ท่ีต้ังของนิติบุคคลอ่ืนท่ีจะเปนลูกคาการใชไฟฟาของผูผลิตไฟฟารายเล็ก และระบุชื่อนิคมอุตสาหกรรมหรือ
สวนอุตสาหกรรมท่ีเปนท่ีตั้งของนิติบุคคลอ่ืนท่ีจะเปนลูกคาการใชไฟฟาของผูผลิตไฟฟารายเล็ก 

26) แผนผัง (Lay out) การสงและขายไฟฟาใหนิติบุคคลอ่ืนท่ีจะเปนลูกคาของผูผลิตไฟฟารายเล็ก 

27) รายละเอียดของเครื่องกําเนิดไฟฟา เครื่องตนกําลัง และหมอแปลงไฟฟา พรอมขอกําหนดทางเทคนิค 
(Specification) 
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28) จุดเชื่อมโยงของโรงไฟฟาเขากับระบบของการไฟฟา (ระบุสถานีไฟฟาท่ีตองการเชื่อมโยง ระดับแรงดัน และ
ระยะหางจากโรงไฟฟาถึงสถานีไฟฟาดังกลาว พรอมแผนผัง (Lay out) แสดงแนวการเดินสายไฟฟาจาก
โรงไฟฟาถึงสถานีไฟฟา และระบบความยาวสายสง) 

29) แผนภูมิของระบบไฟฟา (Single Line Diagram) ท่ีชัดเจนซ่ึงแสดงขอมูลปริมาณไฟฟา(Load) ท่ีใชภายใน
โรงไฟฟาและปริมาณไฟฟา (Load) อ่ืนท่ีโรงไฟฟาจายให รวมท้ังขอมูลเบื้องตนของข้ันตอนกระบวนการผลิต
ภายในโรงงาน (Process Flow Diagram) โดยมีวิศวกรรับรองแบบตามสาขาและระดับท่ีกําหนดไวใน
กฎหมายวาดวยวิศวกร พรอมแนบสําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมท่ียังไมหมดอายุ 

30) ระบบมาตรวัดไฟฟาและระบบปองกัน (Metering and Relaying Diagram) ท่ีจะตอเชื่อมกับระบบของการ
ไฟฟา 

31) กําหนดวันจายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชย (SCOD) 

32) หนังสือยืนยนัจากหนวยงานท่ีเก่ียวของวาท่ีดินท่ีตั้งโครงการเปนท่ีดินท่ีสามารถกอสรางโรงไฟฟาไดโดยไมขัด
ตอกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

33) หนังสือยืนยันจากผูจําหนายเชื้อเพลิงในการสงมอบเชื้อเพลิงท่ีสอดคลองกับวัน SCOD ของผูยื่นขอผลิตไฟฟา
รายเล็ก 

34) แผนผัง (Lay out) แสดงแนวทางการเดินทอกาซธรรมชาติจากระบบทอหลักของบริษัท ปตท.จํากัด 
(มหาชน) ถึงโรงไฟฟา และระบุความยาวทอ (เฉพาะกรณีใชเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ) 

35) ปริมาณของเชื้อเพลิงท่ีใชตอป 

36) คาความรอนต่ําเฉลี่ย (Average Lower Heating Value) ของเชื้อเพลิง 

37) ตําแหนงติดตั้งมาตรวัดเชื้อเพลิง 

38) แผนการดําเนินงานของโครงการและแผนการดําเนินงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ เชน ดานการจัดหาท่ีดิน ดาน
ใบอนุญาตตางๆ ดานการจัดหาแหลงเงินทุน (พรอมรายละเอียดของแหลงเงินทุน) ดานการใชเงินลงทุน ดาน
การจัดหาเทคโนโลยี ดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน เปนตน 

39) หลักประกันการยื่นคําเสนอขอขายไฟฟา 

40) เอกสารแสดงความพรอมของแหลงเงินลงทุนโครงการตามขอ 14 (4) ของประกาศฯ ประกอบดวย 

(ก)  ประมาณการมูลคาโครงการ   

(ข)  หนังสือสนับสนุนทางการเงินจากสถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน หรือสถาบัน
 การเงินของรัฐท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน โดยตองระบุจํานวนเงินท่ีใหสนับสนุนไมนอยกวารอยละ 50 
 ของประมาณการมูลคาโครงการ  รวมท้ังใหระบุชื่อบริษัทและโครงการท่ีจะสนับสนุนในเอกสารดังกลาว 
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  จํานวนเอกสารประกอบคํารองและขอเสนอการขายไฟฟาตั้งแตขอ 1- 40 ใหทําเปนตนฉบับจํานวน 1 ชุด  
สําเนา 12 ชุด พรอมบันทึกเปนแผนซีดี (Acrobat file ) จํานวน 12 แผน 

หมายเหตุ:  

ผูยื่นขอผลิตไฟฟารายเล็กตองยื่นคําเสนอขอขายไฟฟาตามแบบและรายละเอียดท่ีกําหนดไวในเอกสารแนบทาย
ประกาศและเอกสารประกอบคําเสนอขอขายไฟฟาในสวนท่ี 3 ใหถูกตองครบถวน และลงนามกํากับโดยผูมีอํานาจ 
พรอมท้ังประทับตรา (ถามี) ในเอกสารทุกหนา 
 
สวนท่ี 4  การรับรองการกอสรางโรงไฟฟาใหมของผูย่ืนขอผลิตไฟฟารายเล็ก 

 ขาพเจา 

  ขอรับรองวาโรงไฟฟาของโครงการท่ีเสนอ มีอุปกรณหลักในการผลิตไฟฟา ประกอบดวย หมอไอน้ํา 
(Boiler) กังหันกาซ (Gas Turbine) กังหันไอน้ํา (Steam Turbine) (ถามี) และเครื่องกําเนิดไฟฟา (Generation) 
เปนอุปกรณใหมตามท่ีผูยื่นขอผลิตไฟฟารายเล็กยื่นคําเสนอขอขายไฟฟาตอการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
(กฟผ.) 
 
สวนท่ี 5  การรับรองของผูย่ืนขอผลิตไฟฟารายเล็ก 

ขาพเจาขอรับรองวาไดอานโดยตลอดและเขาใจประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เรื่อง ประกาศ
เชิญชวนการรับซ้ือไฟฟาจากผูผลิตไฟฟารายเล็ก ประเภท Firm ระบบ Cogeneration ท่ีจะสิ้นสุดอายุสัญญาในป    
2562 - 2568 (กอสรางโรงไฟฟาใหม) พ.ศ. 2562 และยอมรับขอกําหนดและเง่ือนไขนั้นแลว รวมท้ังรับรองวา 
โครงการท่ีเสนอมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามประกาศฯ  

ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลขางตนและเอกสารท่ีเกี่ยวของท้ังหมดเปนความจริงทุกประการ 

ลงนาม           ผูยื่นขอผลิตไฟฟารายเล็ก 

(.................................................) 

วันท่ี      

 

หมายเหตุ: ในกรณีท่ีเปนนิติบุคคลใหผูท่ีมีอํานาจในการลงนาม เปนผูลงนามและประทับตราของนิติบุคคลนั้น 
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	ส่วนที่ 1  รายละเอียดของผู้ประสงค์จะขายไฟฟ้า

