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ดําเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์และจัดทํารายงานโดย 
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หมายเหตุ : แบบฟอร์มน้ีเป็นเพียงตัวอย่างและแนวทางเพ่ือให้รายงานมีเน้ือหาครบถ้วนตามระเบียบ กกพ. 

ในการจัดทํารายงานจริง หน่วยงานกลางอาจปรับปรุงให้เหมาะสมกับโรงไฟฟ้าแต่ละแห่งได้ 
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สารบัญ 

           หน้า 

บทสรุปสาํหรบัผู้บริหาร 

บทนํา 

 ความเป็นมา 

 วัตถุประสงค์ และขอบเขต 

ข้อมูลเบื้องต้น 

 ข้อมูลผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) 

 ข้อมูลหน่วยงานกลาง 

ใบแจ้งผลการตรวจสอบและรายละเอียดการตรวจสอบ 

(1) เอกสารประกอบการตรวจสอบ 
(2) ผังกระบวนการอย่างง่าย และคําอธิบายกระบวนการ 
(3) การคํานวณปริมาณความร้อนตามการติดต้ัง 
(4) การคํานวณปริมาณไฟฟ้า (พิจารณาจากเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า) ตามการติดต้ัง 
(5) การคํานวณค่าสัดส่วนพลังงานความร้อนตามการติดต้ัง (ถ้ามี) 
(6) ผลการตรวจสอบ 

เอกสารแนบทา้ย 1 หนังสือแจ้งผลการพิจารณารับสมัครขึน้ทะเบียนเป็นหน่วยงานกลางของสํานักงาน กกพ. 

เอกสารแนบทา้ย 2 Process Flow Diagram 

เอกสารแนบทา้ย 3 Heat Balance Diagram 

เอกสารแนบทา้ย 4 Piping and Instrument Diagram (P&ID) 

 Process Steam System 

 Gas Metering 

เอกสารแนบทา้ย 5 Single Line Diagram 

เอกสารแนบทา้ย 6 Plant Layout แสดงสถานที่ติดต้ังมิเตอร์ 
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เอกสารแนบทา้ย 7 Major Equipments, Instrument & Metering Specifications 

 Gas Turbine 

 Steam Turbine 

 Heat Recovery Steam Generator 

 Generator & Transformer 

 Metering 

 อ่ืนๆ (ถ้าม)ี 
เอกสารแนบทา้ย 8 Steam Piping Calculation 

เอกสารแนบทา้ย 9 รายช่ือลกูค้าของผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก และประมาณการปริมาณไฟฟ้าและไอนํ้า 

เอกสารแนบทา้ย 10 แผนที่โรงไฟฟ้า 

เอกสารแนบทา้ย 11 รายงานการประชุม 3 ฝ่าย 

  (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หน่วยงานกลาง ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก) 

เอกสารแนบทา้ย 12 รูปภาพประกอบการตรวจสอบพลังงานความร้อน 
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บทสรุปสาํหรบัผู้บริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 
 

บทนํา 

ความเป็นมา 

 <เป้าหมายการส่งเสริม Cogeneration คือ ให้สามารถลดการใช้เช้ือเพลิงฟอสซิลลง สําหรับการผลติ
พลังงานสองรูปแบบ คือ ไอนํ้า และไฟฟ้า ซึ่งจะมีดัชนีที่สามารถใช้ช้ีวัดได้คือ การตรวจวัดค่า PES> 

 <SPP Cogen. เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าที่ได้รับการส่งเสริมในรูปของค่า FS ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของค่าไฟฟ้าที่จะ
จ่ายให้กับ SPP ไปตลอดสิบสองเดือน เป็นภาระแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งประเทศ ทําให้เกิดการจุนเจือผู้ใช้ไอนํ้า และ
ไฟฟ้าลูกค้าตรงของ SPP ซึ่งจ่ายโดยผู้ซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าทั้งประเทศ การตรวจสอบการดําเนินการของ 
SPP Cogen. ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์จึงมีความสําคัญย่ิง> 

 

วัตถุประสงค์ และขอบเขต 

 <ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบการผลิตไอน้ํา เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมผู้ผลิตไฟฟ้า
ประเภท Cogeneration> 

 <การตรวจสอบตามรายงานฉบับน้ี ดําเนินการไปตามสัญญาฯ ข้อ 5.12 ซึ่งเป็นเง่ือนไขสําคัญ ก่อนที่ 
SPP จะเริ่มต้นขายไฟฟ้าให้ กฟผ.> 

 <รายงานฉบับน้ี จึงประกอบไปด้วย การตรวจสอบเชิงประจักษ์ ของการติดต้ังอุปกรณ์ในโรงไฟฟ้า
เพ่ือให้สามารถจัดหาไอนํ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ [เช่น จาก Steam Turbine Extraction] พร้อมกับแสดงผัง
กระบวนการผลิตอย่างง่ายประกอบ ศักยภาพในการจัดหาลูกค้าไอนํ้า และไฟฟ้า รวมถึงรายละเอียดการ
อ อ ก แ บ บ ท า ง วิ ศ ว ก ร ร ม  ไ ด้ แ ก่  Process Flow Diagram, Heat Balance Diagram, Piping and 
Instrument Diagram, Single Line Diagram, Specifications ของอุปกรณ์หลัก และมิเตอร์ต่างๆ และ
รูปภาพประกอบการตรวจสอบอุปกรณ์ เป็นต้น>  

 <การคํานวณค่าสัดส่วนพลังงานความร้อนที่จะนําไปใช้ในกระบวนการอุณหภาพนอกจากการผลิต
ไฟฟ้าต่อการผลิตพลังงานทั้งหมด โดยการออกแบบน้ี ใช้ค่าปริมาณพลังงานความร้อน และไฟฟ้า สุทธิที่
โรงไฟฟ้าจะสามารถจําหน่ายได้ โดยอาศัยข้อมูล Heat Balance Diagram ซึ่งแสดงภาวะการเดินเคร่ือง Base 
Load Case ซึ่งจะผลิตไฟฟ้ามากพอที่จะจ่ายการไฟฟ้าได้ครบปริมาณพลังไฟฟ้าตามสัญญา และ Ambient 
Condition ที่ใกล้เคียงกับประเทศไทย> 

 <และโดยเง่ือนไขเวลา ที่การดําเนินการตรวจวัด PES จะมีขึ้นหลังจากการตรวจสอบคร้ังน้ี ในอีกไม่ช้า 
ความพร้อมของอุปกรณ์เครื่องมือวัด รวมถึงการทบทวนกระบวนการผลิต โดยเฉพาะประเด็นที่เก่ียวข้องกับ
การคํานวณค่า PES ต่อไป เช่น Supplementary Firing และการนําพลังงานท่ีผลิตได้ไปปรับคุณภาพอากาศ
ขาเข้าของเครื่องกําเนิดไฟฟ้ากังหันก๊าซ จึงได้รับการดําเนินการ และแสดงผลไว้ในรายงานฉบับน้ี> 
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ข้อมูลเบื้องต้น 

ข้อมูลผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) 

ช่ือนิติบุคคล / โครงการ   ________________________________________________ 

ที่อยู่ สํานักงาน    ________________________________________________ 

ที่อยู่ โรงไฟฟ้า    ________________________________________________ 

โทรศัพท ์    ________________________________________________ 

โทรสาร     ________________________________________________ 

E-mail     ________________________________________________ 

สัญญาซื้อขายไฟฟ้าเลขที่   ________________________________________________ 

ประเภท     ________________________________________________ 

พิกัดกําลังการผลิตไฟฟ้า    

 Gas Turbine Generator ________________________________________________ 

 Steam Turbine Generator ________________________________________________ 

 กําลังการผลิตรวม  ________________________________________________ 

ประเภทเช้ือเพลิง 

วันกําหนดเร่ิมต้นซื้อขายไฟฟ้า  (SCOD) 

ผู้ประสานงาน 
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ข้อมูลหน่วยงานกลาง 

ช่ือนิติบุคคล    ________________________________________________ 

ช่ือผู้ชํานาญการ    ________________________________________________ 

ที่อยู่     ________________________________________________ 

โทรศัพท ์    ________________________________________________ 

โทรสาร     ________________________________________________ 

E-mail      ________________________________________________ 

ขึ้นทะเบียนหน่วยงานกลาง  ________________________________________________ 

ผู้ประสานงาน    ________________________________________________ 
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ใบแจ้งผลการตรวจสอบ และรายละเอียดการตรวจสอบ SPP Cogeneration 

เรื่อง สัดส่วนของพลังงานความร้อนที่จะนําไปใช้ในกระบวนการอุณหภาพนอกจากการผลิตไฟฟ้าต่อการ
ผลิตพลงังานทั้งหมด โดยการติดต้ัง 

ช่ือนิติบุคคล / โครงการ  ______________________________________________________ 

ที่อยู่ โรงไฟฟ้า   ______________________________________________________ 

เลขรหัสการตรวจสอบ (ถ้ามี) ______________________________________________________ 

วันที่ทําการตรวจสอบ  ______________________________________________________ 

ขอบเขต    ______________________________________________________ 

รายละเอียดการตรวจสอบ      (1) เอกสารประกอบการตรวจวัด 

 Process Flow Diagram        จํานวน................แผ่น 

 Heat Balance Diagram       จํานวน................แผ่น 

 P&ID แสดงตําแหน่งมิเตอร์ไฟฟ้า และมิเตอร์ไอนํ้า   จํานวน................แผ่น 

 Single Line Diagram        จํานวน................แผ่น 

 Plant Layout แสดงสถานทีติ่ดต้ังมิเตอร์    จํานวน................แผ่น 

 Major Equipments, Instrument & Metering Specifications  จํานวน...............แผ่น 

 Steam Piping Calculation      จํานวน...............แผ่น 

 แผนที่โรงไฟฟ้า       จํานวน...............แผ่น 
  

 

 

 

 
 

 

 

.........................................................(ลงนาม) 
ผู้เชี่ยวชาญในการรับรองผลการตรวจวัดฯ 

หน่วยงานกลาง 

.........................................................(ลงนาม) 
ผู้เชี่ยวชาญ หรือวิศวกรอ่ืน 

ในการรับรองผลการตรวจวัดฯ (ถ้ามี) 
หน่วยงานกลาง 
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รายละเอียดการตรวจสอบ         (2) ผังกระบวนการ และคาํอธบิายกระบวนการ 

 ผังกระบวนการ  

 

 

 

 

 

แนวทางการเขียนผังกระบวนการ 

1. แสดง Process Flow Diagram ที่ครบถ้วนด้วย Diagram 1 หน้า หากจําเป็นต้องแสดงด้วย 
Diagram มากกว่า 1 หน้า ให้ระบุรหัสแสดงความเช่ือมโยงระหว่าง Diagram แต่ละหน้าอย่างชัดเจน
และครบถ้วน 

2. Diagram ต้องแสดงอุปกรณ์หลักครบทุกตัว เช่น Gas Turbine, Gas Engine, Fuel Cell, 
Generator, Heat Recovery Steam Generator (HRSG), Heat Recovery Unit (HRU) หรือ 
Boiler, Bypass Facility (เช่น Bypass Stack), Steam Turbine, Condenser, De-aerator และ 
Auxiliary/Backup Boiler หรืออ่ืนๆ ใหค้รบ 

3. Diagram ต้องแสดงอุปกรณ์ประกอบที่มีสว่นเก่ียวข้องในการตรวจวัด PES เช่น 
3.1 ถ้ามีการปรับสภาพอากาศขาเข้าของ Gas Turbine ต้องแสดงให้เห็นใน Diagram หากไม่มีให้

ระบุใต้ Diagram ว่า “ไม่มีการปรับสภาพอากาศขาเข้าของ Gas Turbine” 
ถ้าการปรับสภาพอากาศขาเข้าของ Gas Turbine มีการใช้ Chiller ต้องแสดงให้เห็นใน Diagram 
โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็น Electric Chiller หรือ Absorption Chiller ฯลฯ และแสดงจํานวน 
ขนาดของ Chiller และค่า Coefficient of Performance (COP) ตาม Specification ให้
ครบถ้วน  
3.1.1 หาก Chiller น้ันมีการใช้ไอนํ้า ต้องแสดงเส้นทางการไหลของไอนํ้าจากจุดต้นทางด้วย  
3.1.2 หาก Chiller น้ันมีการใช้ก๊าซ ต้องแสดงเสน้ทางไหลของก๊าซจากจุดต้นทางด้วย 

3.2 ถ้า HRSG มี Supplementary Firing ต้องแสดงให้เห็นใน Diagram และต้องแสดงเส้นทางไหลของ
ก๊าซจากจุดต้นทางด้วย หากไม่มีให้ระบุใต้ Diagram ว่า “HRSG ไม่มีระบบ Supplementary 
Firing” 

3.3 ถ้า Steam Turbine มี Steam Extraction ต้องแสดงให้เห็นครบทุกจุด Extraction ใน 
Diagram หากไม่มีให้ระบุใต้ Diagram ว่า “Steam Turbine ไม่มีกระบวนการ Steam 
Extraction” 
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3.4 หากมีการผลิตความเย็นเพ่ือจําหน่าย ต้องแสดงอุปกรณ์ที่ใช้ผลิตความเย็น เช่น Chiller ใน 
Diagram โดยระบุรายละเอียดที่เก่ียวข้องให้ครบถ้วน ในลักษณะเดียวกันกับ Chiller ที่ใช้เพ่ือ
การปรับสภาพอากาศขาเข้าของ Gas Turbine 

4. Diagram ต้องแสดงเส้นทางหลักการไหลของเช้ือเพลิงก๊าซ รวมถึงอุปกรณ์เพ่ิมแรงดัน (Compressor, 
Pressure Booster ฯลฯ) ปรับลดแรงดัน (Pressure Regulating) และเพ่ิมอุณหภูมิ (Gas Heater) 

5. Diagram ต้องแสดงเส้นทางหลักการไหลของระบบนํ้า-ไอนํ้าทั้งหมด ต้ังแต่ Condensate Water, 
Boiler Feed Water เส้นทางไอนํ้าระหว่าง HRSG กับ Steam Turbine ทั้ง Superheater, Hot 
Reheater, และ Cold Reheater (ถ้ามี) เป็นต้น, เส้นทางไอนํ้าที่จําหน่ายแก่ผู้ใช้ (Process Steam) 
ทั้งจาก Steam Turbine Steam Extraction และ/หรือ Letdown จาก HRSG,  เส้นทางไอนํ้าที่
ส่งไปยัง Gas Turbine ที่มีเพ่ือ De-nox., Splint เคร่ือง หรืออ่ืนๆ และเส้นทางไอนํ้าที่ใช้เพ่ือการปรับ
สภาพอากาศขาเข้าของ Gas Turbine เป็นต้น 

6. หากมีการใช้ไอนํ้าภายในโรงไฟฟ้านอกเหนือจากกระบวนการ Rankine Cycle เช่น กระบวนการ
บําบัดนํ้าเสียที่ใช้ไอนํ้า Thermal Evaporator เป็นต้น ให้แสดงอุปกรณ์และเส้นทางการไหลของไอ
นํ้าด้วย 

7. Diagram ที่แสดงเส้นทางหลักการไหลของระบบนํ้า-ไอนํ้าข้างต้น ให้แสดงอุปกรณ์เพ่ิมความดัน (เช่น 
Pump) และอุปกรณ์ปรับลดแรงดัน (Pressure Regulating) ด้วย และหากมีการเช่ือมโยงระบบไอนํ้า
กับโครงการข้างเคียง ให้แสดงตําแหน่งของเส้นท่อเช่ือมโยงและอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องน้ันด้วย 

8. Diagram ต้องแสดงตําแหน่งของมาตรวัดต่างๆ เช่น มาตรวัดพลังงานเช้ือเพลิง พลังงานไฟฟ้า และ
พลังงานไอนํ้า ฯลฯ ครบทุกตัว 
 

 

 

 

 

.........................................................(ลงนาม) 
ผู้เชี่ยวชาญในการรับรองผลการตรวจวัดฯ 

หน่วยงานกลาง 

.........................................................(ลงนาม) 
ผู้เชี่ยวชาญ หรือวิศวกรอ่ืน 

ในการรับรองผลการตรวจวัดฯ (ถ้ามี) 
หน่วยงานกลาง 
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รายละเอียดการตรวจสอบ    (3) แบบทางวิศวกรรมที่ใชอ้้างอิงการตรวจสอบการติดต้ัง 

กรณี ระบบไอน้ํา 

(   ) ใช้ Piping and Instrument Diagrams ตามรายงานผลการตรวจสอบสัดส่วนของพลังงานความร้อนที่จะ
นําไปใช้ในกระบวนการอุณหภาพนอกจากการผลิตไฟฟ้าต่อการผลิตพลังงานท้ังหมด โดยการออกแบบ ฉบับที่
นําส่ง กฟผ. เมือ่วันที่ ............................. 

(   ) ใช้ Piping and Instrument Diagrams ฉบับใหม่ทีแ่นบมาในรายงานฉบับน้ี 

(   ) อ่ืนๆ ระบุ ................................................................................................................ 

กรณี ระบบไฟฟ้า 

(   ) ใช้ Single Line Diagrams ตามรายงานผลการตรวจสอบสัดส่วนของพลังงานความร้อนที่จะนําไปใช้ใน
กระบวนการอุณหภาพนอกจากการผลิตไฟฟ้าต่อการผลิตพลังงานท้ังหมด โดยการออกแบบ ฉบับที่นําส่ง 
กฟผ. เมื่อวันที ่............................. 

(   ) ใช้ Single Line Diagrams ฉบับใหมท่ี่แนบมาในรายงานฉบับน้ี 

(   ) อ่ืนๆ ระบุ ................................................................................................................ 

รายละเอียดการตรวจสอบ    (4) แบบทางวิศวกรรมที่ใชอ้้างอิงการคํานวณคา่สัดส่วนไอน้ํา 

(   ) ใช้ Heat Balance Diagrams ตามรายงานผลการตรวจสอบสัดส่วนของพลังงานความร้อนที่จะนําไปใช้
ในกระบวนการอุณหภาพนอกจากการผลิตไฟฟ้าต่อการผลิตพลังงานท้ังหมด โดยการออกแบบ ฉบับที่นําส่ง 
กฟผ. เมื่อวันที ่............................. 

(   ) ใช้ Heat Balance Diagrams ฉบับใหม่ที่แนบมาในรายงานฉบับน้ี 

(   ) อ่ืนๆ ระบุ ................................................................................................................ 

 

 

.........................................................(ลงนาม) 
ผู้เชี่ยวชาญในการรับรองผลการตรวจวัดฯ 

หน่วยงานกลาง 

.........................................................(ลงนาม) 
ผู้เชี่ยวชาญ หรือวิศวกรอ่ืน 

ในการรับรองผลการตรวจวัดฯ (ถ้ามี) 
หน่วยงานกลาง 



 

12 
 

รายละเอียดการตรวจสอบ    (5) การคํานวณปริมาณความร้อนตามการติดต้ัง (ตัวอย่าง) 

 

การตรวจสอบการติดต้ังระบบจําหน่ายไอนํ้าจริง ได้แสดงไว้ตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 12 ซึ่งตรวจสอบ
ตามแบบทางวิศวกรรมตาม (3) ประเภท For Construction หรือ As-built 

ข้อมูลปริมาณพลังงานความร้อนตามจุดจ่ายต่างๆ ดังแสดงไว้ใน Heat Balance Diagram กรณี Base Case 
แสดงได้เป็น 

จดุ
จ่าย 

จดุวดั
อ้างอิง 

อณุหภมิู 
(oC) 

ความดนั 
(barg) 

Flow  
(T/h) 

เส้นผา่นศนูย์ 
กลางทอ่ไอนํา้ 

ขนาดทอ่
ท่ีตดิตัง้
เพียงพอ 

Enthalpy 
(kJ/kg) 

Power 
(kJ/h) * 

1         
2         
3         
4         
5         
       รวม  

 

การจําหนา่ยไอนํา้รวม (T) คดิเป็น ....................................... MW-T 

(    )  ข้อมูลปริมาณลูกค้าไอนํ้า ตามเอกสารแนบท้าย 11 สอดคล้องกันกับข้อมูลปริมาณพลงังานความร้อน
ตามจุดจ่ายต่างๆ ข้างต้น 

(    )  อ่ืนๆ .............................................................................................. 

 

.........................................................(ลงนาม) 
ผู้เชี่ยวชาญในการรับรองผลการตรวจวัดฯ 

หน่วยงานกลาง 

.........................................................(ลงนาม) 
ผู้เชี่ยวชาญ หรือวิศวกรอ่ืน 

ในการรับรองผลการตรวจวัดฯ (ถ้ามี) 
หน่วยงานกลาง 
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รายละเอียดการตรวจสอบ     (6) การคํานวณปริมาณไฟฟ้า (พิจารณา 
จากเคร่ืองกําเนิดไฟฟา้) ตามการติดต้ัง (ตัวอย่าง) 

 

การตรวจสอบการติดต้ังเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าจริง ได้แสดงไว้ตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 12 ซึ่งตรวจสอบ
ตามแบบทางวิศวกรรมตาม (3)  ประเภท For Construction หรือ As-built 

หน่วยที่ แรงดัน 
(kV) 

พิกัด 
(Amp) 

พิกัด ปริมาณไฟฟ้าที่
ผลิตได้ (MW) Turbine-Gen.  หม้อแปลง  

   (MW) (MVA) (MVA)  
1       
2       
3       
4       
     รวม  
     ไฟฟ้าสุทธิ  

 หมายเหตุ การแปลงค่าพิกัดจาก MVA เป็น MW ใหใ้ช้ค่าประมาณ Power Factor = 0.85 

การจําหน่ายไฟฟ้ารวม (P) คิดเป็น ....................................... MW 

 

 

.........................................................(ลงนาม) 
ผู้เชี่ยวชาญในการรับรองผลการตรวจวัดฯ 

หน่วยงานกลาง 

.........................................................(ลงนาม) 
ผู้เชี่ยวชาญ หรือวิศวกรอ่ืน 

ในการรับรองผลการตรวจวัดฯ (ถ้ามี) 
หน่วยงานกลาง 
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รายละเอียดการตรวจสอบ       (7) การคํานวณคา่สัดส่วนพลังงานความร้อนฯ ตามการติดต้ัง 

 

(   ) แบบทางวิศวกรรมที่ใช้อ้างอิงการตรวจสอบการติดต้ังตาม (3) สอดคล้องกับแบบกระบวนการ Heat 
Balance Diagram ตาม (4)  

(   ) อ่ืนๆ ....................................................................... 

 

 

คํานวณค่าสัดส่วนโดยข้อมูลจาก Heat Balance Diagram กรณี  Base Case ล่าสุด ตาม (4) ซึ่งได้รับ
ตรวจสอบว่าสอดคล้องกับการติดต้ังจริงที่ตรงตามแบบทางวิศวกรรมตาม (3) ประเภท For Construction 
หรือ As-built 

  คํานวณด้วย  T / (T+P)  

    = ………………… / (…………………+…………………) 

    = ………………. % 

 

  

.........................................................(ลงนาม) 
ผู้เชี่ยวชาญในการรับรองผลการตรวจวัดฯ 

หน่วยงานกลาง 

.........................................................(ลงนาม) 
ผู้เชี่ยวชาญ หรือวิศวกรอ่ืน 

ในการรับรองผลการตรวจวัดฯ (ถ้ามี) 
หน่วยงานกลาง 
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รายละเอียดการตรวจสอบ            (8) ผลการทดสอบ 

 

 โรงไฟฟ้า/ยูนิต/สัญญา ................................................................................................ 

 ตามเลขรหัสการตรวจสอบ ................................................ 

      อาศัยข้อมูลจาก Heat Balance Diagram ค่าสัดส่วนพลังงานความร้อนฯ ตาม (4) 

  (   ) ผ่านเกณฑ์ ร้อยละห้า 

  (   ) ไม่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละห้า 

  (   ) การติดต้ังอุปกรณ์ต่างๆ ตรงตามแบบทางวิศวกรรมตาม (3) และสอดคล้องกับ  
 Heat Balance Diagram ตาม (4) 

 

รายงาน ณ วันที่ ......................................................... 

 

 

 

 

 

  

 

.........................................................(ลงนาม) 
ผู้เชี่ยวชาญในการรับรองผลการตรวจวัดฯ 

หน่วยงานกลาง 

.........................................................(ลงนาม) 
ผู้เชี่ยวชาญ หรือวิศวกรอ่ืน 

ในการรับรองผลการตรวจวัดฯ (ถ้ามี) 
หน่วยงานกลาง 
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เอกสารแนบทา้ย 1 หนังสือแจ้งผลการพิจารณารับสมัครขึน้ทะเบียนเป็นหน่วยงานกลางของสํานักงาน กกพ. 

 (ลงนามรับรองเอกสารโดย หน่วยงานกลาง ทุกแผ่น) 

 

เอกสารแนบทา้ย 2 Process Flow Diagram (ถ้าม)ี 

 (ลงนามรับรองเอกสารโดย หน่วยงานกลาง และ/หรือ SPP ทุกแผ่น) 

 

เอกสารแนบทา้ย 3 Heat Balance Diagram (ถ้ามี) 

 (ลงนามรับรองเอกสารโดย หน่วยงานกลาง และ/หรือ SPP ทุกแผ่น) 

 

เอกสารแนบทา้ย 4 Piping and Instrument Diagram (P&ID) (ถ้ามี) 

 Process Steam System 

 Gas Metering 
 (ลงนามรับรองเอกสารโดย หน่วยงานกลาง และ/หรือ SPP ทุกแผ่น) 

 
เอกสารแนบทา้ย 5 Single Line Diagram (ถ้าม)ี 

 (ลงนามรับรองเอกสารโดย หน่วยงานกลาง และ/หรือ SPP ทุกแผ่น) 

 

เอกสารแนบทา้ย 6 Plant Layout แสดงสถานที่ติดต้ังมิเตอร์ 

 (ลงนามรับรองเอกสารโดย หน่วยงานกลาง และ/หรือ SPP ทุกแผ่น) 
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เอกสารแนบทา้ย 7 Major Equipments, Instrument & Metering Specifications 

 Gas Turbine 

 Steam Turbine 

 Heat Recovery Steam Generator 

 Generator & Transformer 

 Metering 

 อ่ืนๆ (ถ้าม)ี 
 (ลงนามรับรองเอกสารโดย หน่วยงานกลาง และ/หรือ SPP ทุกแผ่น) 

 

เอกสารแนบทา้ย 8 Steam Piping Calculation (ถ้ามี) 

 (ลงนามรับรองเอกสารโดย หน่วยงานกลาง ทุกแผ่น) 

 

เอกสารแนบทา้ย 9 รายช่ือลกูค้าตรงของผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก และประมาณการปริมาณไฟฟ้าและไอนํ้า 

(ลงนามรับรองเอกสารโดย หน่วยงานกลาง และ/หรือ SPP ทุกแผ่น) 

ลูกค้าไอนํ้า 

จุดจ่าย รายช่ือลูกค้าไอนํ้า อุณหภูมิ (oC) ความดัน (barg) Flow  (T/h) 

1     

2     

3     

4     

5     
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ลูกค้าไฟฟ้า 

จุดจ่าย รายช่ือลูกค้าไฟฟ้า 
แรงดันจุดขายไฟฟ้า 

(kV) 
ปริมาณพลังไฟฟ้าที่ขาย

(MW) 

1    

2    

3    

4    

5    

 

 

เอกสารแนบทา้ย 10 แผนที่โรงไฟฟ้า 

 (ลงนามรับรองเอกสารโดย หน่วยงานกลาง และ/หรือ SPP ทุกแผ่น) 

 
เอกสารแนบทา้ย 11 รายงานการประชุม 3 ฝ่าย 

  (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หน่วยงานกลาง ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก) 

 (ลงนามรับรองเอกสารโดย หน่วยงานกลาง ทุกแผ่น) 

 

เอกสารแนบทา้ย 12 รูปภาพประกอบการตรวจสอบพลังงานความร้อน 

 (ลงนามรับรองเอกสารโดย หน่วยงานกลาง ทุกแผ่น) 

 



 

19 
 

 


