
 

 

รูปแบบ รายงานผลการตรวจวัดดัชนีท่ีใช�วัดความสามารถในการใช�พลังงานปฐมภูมิ                        
ในกระบวนการผลิตไฟฟ$าและพลังงานความร�อนร&วมกัน (Primary Energy Saving: PES) 

 

(ชื่อนิติบุคคล SPP Cogen./โครงการ-ถ�ามี) ………………………………………………………………………………… 

(ชื่อโรงไฟฟ%าอ่ืน-ถ�ามี) ………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปถ(ายโรงไฟฟ%า 

ดําเนินการตรวจสอบ วิเคราะห2และจัดทํารายงานโดย 

บริษัท….(ชื่อนิติบุคคลหน(วยงานกลางข้ึนทะเบียน) 

วันท่ีตรวจวัด………(ท่ีดําเนินการตรวจวัด PES)………. 

วันท่ี………(ท่ีรายงานเสร็จ)………. 

หมายเหตุ : แบบฟอร2มนี้เป=นเพียงตัวอย(างและแนวทางเพ่ือให�รายงานมีเนื้อหาครบถ�วนตามระเบียบ กกพ. 

ในการจัดทํารายงานจริง หน(วยงานกลางอาจปรับปรุงให�เหมาะสมกับโรงไฟฟ%าแต(ละแห(งได� 
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สารบัญ 

           หน�า 

บทสรุปสําหรับผู�บริหาร 

บทนํา 

• ความเป=นมา 

• วัตถุประสงค2 และขอบเขต 

ข�อมูลเบ้ืองต�น 

• ข�อมูลผู�ผลิตไฟฟ%ารายเล็ก (SPP) 

• ข�อมูลหน(วยงานกลาง 

ใบแจ�งผลการตรวจสอบและรายละเอียดการตรวจสอบ 

(1) เอกสารประกอบการตรวจสอบ 
(2) ผังกระบวนการอย(างง(าย และคําอธิบายกระบวนการ และ/หรือขอบเขตของโรงไฟฟ%ากระบวนการ  

ผลิตไฟฟ%าและความร�อนร(วมสําหรับการคํานวณ PES (Plant  Boundary) 
(3) รูปแบบและช(วงเวลาการตรวจวัด 
(4) การรับรองการสอบเทียบโดยรวม 
(5) การคํานวณปริมาณความร�อนจากการตรวจวัดข�อมูล 
(6) การคํานวณปริมาณไฟฟ%าจากการตรวจวัดข�อมูล 
(7) การคํานวณปริมาณเชื้อเพลิงจากการตรวจวัดข�อมูล 
(8) การคํานวณค(า PES จากการตรวจวัด 
(9) ผลการตรวจสอบ 

เอกสารแนบท�าย 1 หนังสือแจ�งผลการพิจารณารับสมัครข้ึนทะเบียนเป=นหน(วยงานกลางของสํานักงาน กกพ. 

เอกสารแนบท�าย 2 การบันทึกและการประมวลค(าปริมาณพลังงานความร�อน 

เอกสารแนบท�าย 3 การบันทึกและการประมวลค(าปริมาณพลังงานไฟฟ%า 

เอกสารแนบท�าย 4 การบันทึกและการประมวลค(าปริมาณพลังงานเชื้อเพลิง 

เอกสารแนบท�าย 5 Process Flow Diagram 

เอกสารแนบท�าย 6 Heat Balance Diagram 
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เอกสารแนบท�าย 7 Piping and Instrument Diagram (P&ID) 

• Process Steam System 

• Gas Metering 
เอกสารแนบท�าย 8 Single Line Diagram 

เอกสารแนบท�าย 9 Plant Layout แสดงสถานท่ีติดต้ังมิเตอร2 

เอกสารแนบท�าย 10 Major Equipments, Instrument & Metering Specifications 

• Gas Turbine 

• Steam Turbine 

• Heat Recovery Steam Generator 

• Generator & Transformer 

• Metering 

• อ่ืนๆ (ถ�ามี) 
เอกสารแนบท�าย 11 การสอบเทียบเครื่องมือวัด เง่ือนไขเวลา และเอกสารประกอบ 

เอกสารแนบท�าย 12 รูปแบบ วิธีการตรวจวัด และคํานวณค(า PES 

เอกสารแนบท�าย 13 รายชื่อลูกค�าของผู�ผลิตไฟฟ%ารายเล็ก และปริมาณไฟฟ%าและไอน้ํา โดยประมาณในช(วง
ตรวจวัด PES 

เอกสารแนบท�าย 14 แผนท่ีโรงไฟฟ%า 

เอกสารแนบท�าย 15 รายงานการประชุม 3 ฝlาย (ถ�ามี) 

  (การไฟฟ%าฝlายผลิตแห(งประเทศไทย หน(วยงานกลาง ผู�ผลิตไฟฟ%ารายเล็ก) 

เอกสารแนบท�าย 16 รูปภาพประกอบการตรวจวัดค(า PES  

เอกสารแนบท�าย 17 สําเนาหนังสือรับรองการไม(มีผลประโยชน2ร(วมกันระหว(างหน(วยงานกลางผู�ตรวจวัดฯ  
กับผู�ผลิตไฟฟ%ารายเล็ก (SPP) 

เอกสารแนบท�าย 18 ข�อมูลการตรวจวัด PES รายเดือน ในรอบปpท่ีผ(านมา (กรณีเป=นการตรวจวัดประจําปp) 
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บทสรุปสําหรับผู�บริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 
 

บทนํา 

ความเปHนมา 

 <เป%าหมายการส(งเสริม Cogeneration คือ ให�สามารถลดการใช�เชื้อเพลิงฟอสซิลลง สําหรับการผลิต
พลังงานสองรูปแบบ คือ ไอน้ํา และไฟฟ%า ซ่ึงจะมีดัชนีท่ีสามารถใช�ชี้วัดได�คือ การตรวจวัดค(า PES> 

 <SPP Cogen. เป=นผู�ผลิตไฟฟ%าและความร�อนท่ีนําไปใช�ประโยชน2ได� เช(น ไอน้ํา เป=นต�น ท่ีได�รับการ
ส(งเสริมในรูปของค(า FS ซ่ึงเป=นส(วนหนึ่งของค(าไฟฟ%าท่ีจะจ(ายให�กับ SPP ไปตลอดสิบสองเดือน เป=นภาระแก(
ผู�ใช�ไฟฟ%าท้ังประเทศ ทําให�เกิดการจุนเจือผู�ใช�ไอน้ํา และไฟฟ%าลูกค�าตรงของ SPP ซ่ึงจ(ายโดยผู�ซ้ือไฟฟ%าจาก
การไฟฟ%าท้ังประเทศ การตรวจสอบการดําเนินการของ SPP Cogen. ว(าเป=นไปตามวัตถุประสงค2จึงมี
ความสําคัญยิ่ง> 

 

วัตถุประสงคI และขอบเขต 

 <ความสําคัญ และวัตถุประสงค2ในการตรวจสอบการผลิตไอน้ํา เนื่องจากเป=นการส(งเสริมผู�ผลิตไฟฟ%า
ประเภท Cogeneration> 

 <การตรวจสอบตามรายงานฉบับนี้ ดําเนินการไปตามสัญญาฯ ข�อ 5.13 ซ่ึงเป=นไปตามระเบียบการรับ
ซ้ือไฟฟ%าจากผู�ผลิตไฟฟ%ารายเล็ก Cogeneration ปp.... อันเป=นเง่ือนไขสําคัญ ก(อนท่ี SPP จะเริ่มต�นขายไฟฟ%า
ให� กฟผ. หรือ ข�อ 20 ซ่ึงเป=นการดําเนินการอย(างน�อยปpละ 1 ครั้ง ตามสัญญาฯ ข�อ 20.3.1 หรือ เป=นการ
ดําเนินการตามท่ี SPP หรือ กฟผ. ร�องขอ ตามสัญญาฯ ข�อท่ี 20.3.3 สอดคล�องตามวิธีท่ีกําหนดไว�ใน
เอกสารแนบท�ายสัญญา หมายเลข 5 คู(มือการตรวจวัดประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ%าสําหรับผู�ผลิตไฟฟ%ารายเล็ก
ระบบ Cogeneration> 

 <รายงานฉบับนี้ จึงประกอบไปด�วย การตรวจวัดค(า PES จากมิเตอร2วัดของโรงไฟฟ%า โดยแสดง
เอกสารบันทึกและประมวลผลค(าพลังงาน ผังกระบวนการผลิตอย(างง(ายประกอบ ศักยภาพในการจัดหาลูกค�า
ไอน้ํา และไฟฟ%า รวมถึงรายละเอียดการออกแบบทางวิศวกรรม ได�แก( Process Flow Diagram, Heat 
Balance Diagram, Piping and Instrument Diagram, Single Line Diagram, Specifications ของ
อุปกรณ2หลัก และมิเตอร2ต(างๆ และรูปภาพประกอบการตรวจสอบอุปกรณ2 เป=นต�น โดยได�คํานึงถึงประเด็นท่ี
เก่ียวข�องกับการคํานวณค(า PES ได�แก( Supplementary Firing และการนําพลังงานท่ีผลิตได�ไปปรับคุณภาพ
อากาศขาเข�าของเครื่องกําเนิดไฟฟ%ากังหันกwาซไว�แล�ว>  
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ข�อมูลเบ้ืองต�น 

ข�อมูลผู�ผลิตไฟฟ$ารายเล็ก (SPP) 

ชื่อนิติบุคคล / โครงการ   ________________________________________________ 

ท่ีอยู( สํานักงาน    ________________________________________________ 

ท่ีอยู( โรงไฟฟ%า    ________________________________________________ 

โทรศัพท2    ________________________________________________ 

โทรสาร     ________________________________________________ 

E-mail     ________________________________________________ 

สัญญาซ้ือขายไฟฟ%าเลขท่ี   ________________________________________________ 

ประเภท     ________________________________________________ 

พิกัดกําลังการผลิตไฟฟ%า    

 Gas Turbine Generator ________________________________________________ 

 Steam Turbine Generator ________________________________________________ 

 กําลังการผลิตรวม  ________________________________________________ 

ประเภทเชื้อเพลิง 

วันกําหนดเริ่มต�นซ้ือขายไฟฟ%า (SCOD) 

ผู�ประสานงาน 
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ข�อมูลหน&วยงานกลาง 

ชื่อนิติบุคคล    ________________________________________________ 

ชื่อผู�ชํานาญการ    ________________________________________________ 

ท่ีอยู(     ________________________________________________ 

โทรศัพท2    ________________________________________________ 

โทรสาร     ________________________________________________ 

E-mail      ________________________________________________ 

ข้ึนทะเบียนหน(วยงานกลาง  ________________________________________________ 

ผู�ประสานงาน    ________________________________________________ 
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ใบแจ�งผลการตรวจสอบ และรายละเอียดการตรวจสอบ SPP Cogeneration 

เรื่อง การตรวจวัดดัชนีท่ีใช�วัดความสามารถในการใช�พลังงานปฐมภูมิในกระบวนการผลิตไฟฟ$าและ
พลังงานความร�อนร&วมกัน (Primary Energy Saving: PES) 

ชื่อนิติบุคคล / โครงการ  ______________________________________________________ 

ท่ีอยู( โรงไฟฟ%า   ______________________________________________________ 

เลขรหัสการตรวจสอบ (ถ�ามี) ______________________________________________________ 

วันท่ีทําการตรวจสอบ  ______________________________________________________ 

ขอบเขต    ______________________________________________________ 

รายละเอียดการตรวจสอบ      (1) เอกสารประกอบการตรวจวัด 

• การบันทึกและการประมวลค(าปริมาณพลังงานความร�อน   จํานวน................แผ(น 

• การบันทึกและการประมวลค(าปริมาณพลังงานไฟฟ%า   จํานวน................แผ(น 

• การบันทึกและการประมวลค(าปริมาณพลังงานเชื้อเพลิง   จํานวน................แผ(น 

• Process Flow Diagram        จํานวน................แผ(น 

• Heat Balance Diagram       จํานวน................แผ(น 

• P&ID แสดงตําแหน(งมิเตอร2ไฟฟ%า และมิเตอร2ไอน้ํา   จํานวน................แผ(น 

• Single Line Diagram        จํานวน................แผ(น 

• Plant Layout แสดงสถานท่ีติดต้ังมิเตอร2    จํานวน................แผ(น 

• Major Equipments, Instrument & Metering Specifications  จํานวน...............แผ(น 

• Certificates ของมิเตอร2 และอุปกรณ2ประกอบ    จํานวน...............แผ(น 

• รูปแบบ วิธีการตรวจวัด และคํานวณค(า PES    จํานวน................แผ(น 

• บัญชีรายชื่อลูกค�าไอน้ํา และไฟฟ%า ของผู�ผลิตไฟฟ%ารายเล็ก  จํานวน................แผ(น 

• รูปภาพประกอบการตรวจวัดค(า PES     จํานวน................แผ(น 

• แผนท่ีโรงไฟฟ%า       จํานวน...............แผ(น  
 

 

 

 

.........................................................(ลงนาม) 
ผู�เช่ียวชาญในการรับรองผลการตรวจวัดฯ 

หน(วยงานกลาง 

.........................................................(ลงนาม) 
ผู�เช่ียวชาญ หรือวิศวกรอ่ืน 

ในการรับรองผลการตรวจวัดฯ (ถ�ามี) 
หน(วยงานกลาง 
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รายละเอียดการตรวจสอบ         (2) ผังกระบวนการ และคําอธิบายกระบวนการ 

 ผังกระบวนการ  

 

 

 

 

 

แนวทางการเขียนผังกระบวนการ 

1. แสดง Process Flow Diagram ท่ีครบถ�วนด�วย Diagram 1 หน�า หากจําเป=นต�องแสดงด�วย 
Diagram มากกว(า 1 หน�า ให�ระบุรหัสแสดงความเชื่อมโยงระหว(าง Diagram แต(ละหน�าอย(างชัดเจน
และครบถ�วน 

2. Diagram ต�องแสดงอุปกรณ2หลักครบทุกตัว เช(น Gas Turbine, Gas Engine, Fuel Cell, 
Generator, Heat Recovery Steam Generator (HRSG), Heat Recovery Unit (HRU) หรือ 
Boiler, Bypass Facility (เช(น Bypass Stack), Steam Turbine, Condenser, De-aerator และ 
Auxiliary/Backup Boiler หรืออ่ืนๆ ให�ครบ 

3. Diagram ต�องแสดงอุปกรณ2ประกอบท่ีมีส(วนเก่ียวข�องในการตรวจวัด PES เช(น 
3.1 ถ�ามีการปรับสภาพอากาศขาเข�าของ Gas Turbine ต�องแสดงให�เห็นใน Diagram หากไม(มีให�

ระบุใต� Diagram ว(า “ไม(มีการปรับสภาพอากาศขาเข�าของ Gas Turbine” 
ถ�าการปรับสภาพอากาศขาเข�าของ Gas Turbine มีการใช� Chiller ต�องแสดงให�เห็นใน Diagram 
โดยระบุให�ชัดเจนว(าเป=น Electric Chiller หรือ Absorption Chiller ฯลฯ และแสดงจํานวน 
ขนาดของ Chiller และค(า Coefficient of Performance (COP) ตาม Specification ให�
ครบถ�วน  
3.1.1 หาก Chiller นั้นมีการใช�ไอน้ํา ต�องแสดงเส�นทางการไหลของไอน้ําจากจุดต�นทางด�วย  
3.1.2 หาก Chiller นั้นมีการใช�กwาซ ต�องแสดงเส�นทางไหลของกwาซจากจุดต�นทางด�วย 

3.2 ถ�า HRSG มี Supplementary Firing ต�องแสดงให�เห็นใน Diagram และต�องแสดงเส�นทางไหลของ
กwาซจากจุดต�นทางด�วย หากไม(มีให�ระบุใต� Diagram ว(า “HRSG ไม(มีระบบ Supplementary 
Firing” 

3.3 ถ�า Steam Turbine มี Steam Extraction ต�องแสดงให�เห็นครบทุกจุด Extraction ใน 
Diagram หากไม(มีให�ระบุใต� Diagram ว(า “Steam Turbine ไม(มีกระบวนการ Steam 
Extraction” 
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3.4 หากมีการผลิตความเย็นเพ่ือจําหน(าย ต�องแสดงอุปกรณ2ท่ีใช�ผลิตความเย็น เช(น Chiller ใน 
Diagram โดยระบุรายละเอียดท่ีเก่ียวข�องให�ครบถ�วน ในลักษณะเดียวกันกับ Chiller ท่ีใช�เพ่ือ
การปรับสภาพอากาศขาเข�าของ Gas Turbine 

4. Diagram ต�องแสดงเส�นทางหลักการไหลของเชื้อเพลิงกwาซ รวมถึงอุปกรณ2เพ่ิมแรงดัน (Compressor, 
Pressure Booster ฯลฯ) ปรับลดแรงดัน (Pressure Regulating) และเพ่ิมอุณหภูมิ (Gas Heater) 

5. Diagram ต�องแสดงเส�นทางหลักการไหลของระบบน้ํา-ไอน้ําท้ังหมด ต้ังแต( Condensate Water, 
Boiler Feed Water เส�นทางไอน้ําระหว(าง HRSG กับ Steam Turbine ท้ัง Superheater, Hot 
Reheater, และ Cold Reheater (ถ�ามี) เป=นต�น, เส�นทางไอน้ําท่ีจําหน(ายแก(ผู�ใช� (Process Steam) 
ท้ังจาก Steam Turbine Steam Extraction และ/หรือ Letdown จาก HRSG,  เส�นทางไอน้ําท่ี
ส(งไปยัง Gas Turbine ท่ีมีเพ่ือ De-nox., Splint เครื่อง หรืออ่ืนๆ และเส�นทางไอน้ําท่ีใช�เพ่ือการปรับ
สภาพอากาศขาเข�าของ Gas Turbine เป=นต�น 

6. หากมีการใช�ไอน้ําภายในโรงไฟฟ%านอกเหนือจากกระบวนการ Rankine Cycle เช(น กระบวนการ
บําบัดน้ําเสียท่ีใช�ไอน้ํา Thermal Evaporator เป=นต�น ให�แสดงอุปกรณ2และเส�นทางการไหลของไอ
น้ําด�วย 

7. Diagram ท่ีแสดงเส�นทางหลักการไหลของระบบน้ํา-ไอน้ําข�างต�น ให�แสดงอุปกรณ2เพ่ิมความดัน (เช(น 
Pump) และอุปกรณ2ปรับลดแรงดัน (Pressure Regulating) ด�วย และหากมีการเชื่อมโยงระบบไอน้ํา
กับโครงการข�างเคียง ให�แสดงตําแหน(งของเส�นท(อเชื่อมโยงและอุปกรณ2ท่ีเก่ียวข�องนั้นด�วย 

8. Diagram ต�องแสดงตําแหน(งของมาตรวัดต(างๆ เช(น มาตรวัดพลังงานเชื้อเพลิง พลังงานไฟฟ%า และ
พลังงานไอน้ํา ฯลฯ ครบทุกตัว 
 

 

 

 

 

 

 

 

.........................................................(ลงนาม) 
ผู�เช่ียวชาญในการรับรองผลการตรวจวัดฯ 

หน(วยงานกลาง 

.........................................................(ลงนาม) 
ผู�เช่ียวชาญ หรือวิศวกรอ่ืน 

ในการรับรองผลการตรวจวัดฯ (ถ�ามี) 
หน(วยงานกลาง 
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รายละเอียดการตรวจสอบ      (3) รูปแบบและช&วงเวลาการตรวจวัด 

 

 (  ) แบบท่ี 1 ทดสอบช(วง Peak Hours ก(อน Off-Peak Hour 

 (  ) แบบท่ี 2 ทดสอบช(วง Off-Peak Hour ก(อน Peak Hours 

 

 
 

 t1 = ………………, t2 = ………………, t3 = ………………, t4 = ……………… 
 

รายละเอียดการตรวจสอบ      (4) การรับรองการสอบเทียบโดยรวม 

 
การสอบเทียบเครื่องมือวัดโดยรวมพบว(า  (    ) มีความพร�อม และสามารถใช�งานได� 

     (    ) ไม(มีความพร�อม หรือสามารถใช�งานได� 

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

ผู้ เชี�ยวชาญในการรับรองผลการตรวจวดัฯ 

หนว่ยงานกลาง 

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

ผู�เช่ียวชาญ หรือวิศวกรอ่ืน 

ในการรับรองผลการตรวจวัดฯ (ถ�ามี) 
หน(วยงานกลาง 
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รายละเอียดการตรวจสอบ   (5) การคํานวณปริมาณความร�อนจากการตรวจวัดข�อมูล (ตัวอย&าง) 

 ช(วงเวลา t1 ถึง t2 ซ่ึงเป=นการวัดค(าช(วง  
 (  ) Peak Hours รวม 2 ชั่วโมง  (  ) Off-Peak Hour รวม 1 ชั่วโมง 

จุด
จ(าย 

จุดวัด
อ�างอิง 

อุณหภูมิ 
(oC) 

ความดัน 
(barg) 

Amount 
(T) 

Enthalpy 
(kJ/kg) 

Reference 
Flowcomp 

Energy 
(kJ) * 

1        

2        

3        

4        

5        

      รวม  

หมายเหตุ: * ปริมาณ Energy คิดจาก Condensate Return ท่ีอุณหภูมิ ........27....... oC, 
………1……barg, คิดเป=น Enthalpy เท(ากับ ………113………… kJ/kg 

การจําหน(ายไอน้ํารวม (Tt1-t2) ในช(วงเวลา t1 ถึง t2 คิดเป=น ....................................... MWh-T 

หมายเหตุอ่ืนๆ: …………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

 

.........................................................(ลงนาม) 
ผู�เช่ียวชาญในการรับรองผลการตรวจวัดฯ 

หน(วยงานกลาง 

.........................................................(ลงนาม) 
ผู�เช่ียวชาญ หรือวิศวกรอ่ืน 

ในการรับรองผลการตรวจวัดฯ (ถ�ามี) 
หน(วยงานกลาง 



 

13 
 

 

รายละเอียดการตรวจสอบ          (6) การคํานวณปริมาณไฟฟ$าจากการตรวจวัดข�อมูล  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.........................................................(ลงนาม) 
ผู�เช่ียวชาญในการรับรองผลการตรวจวัดฯ 

หน(วยงานกลาง 

.........................................................(ลงนาม) 
ผู�เช่ียวชาญ หรือวิศวกรอ่ืน 

ในการรับรองผลการตรวจวัดฯ (ถ�ามี) 
หน(วยงานกลาง 
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รายละเอียดการตรวจสอบ         (7) การคํานวณปริมาณเช้ือเพลิงจากการตรวจวัดข�อมูล  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.........................................................(ลงนาม) 
ผู�เช่ียวชาญในการรับรองผลการตรวจวัดฯ 

หน(วยงานกลาง 

.........................................................(ลงนาม) 
ผู�เช่ียวชาญ หรือวิศวกรอ่ืน 

ในการรับรองผลการตรวจวัดฯ (ถ�ามี) 
หน(วยงานกลาง 
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รายละเอียดการตรวจสอบ          (8) การคํานวณค&า PES จากการตรวจวัด 

 

<อาจแสดงตารางแสดงค(าพลังงาน ความร�อน (T) ไฟฟ%า (P) และเชื้อเพลิง (F) ประกอบ> 

 คํานวณด�วยสูตร  1
1 100%

/ /

T P

PES
T F P F
Eff Eff

 
 
 = − ×
 + 
 

  

 โดยท่ี  T = ……………………… MWh-T 

  P = ……………………… MWh 

  F = ……………………… MWh-T 

  EffT =  …………………… % 

  EffP =  …………………… % 

 

รายละเอียดการตรวจสอบ       (9) ผลการคํานวณค&า PES จากการตรวจวัด 

 

 ค(าตรวจวัด PES ของบริษัท ... โครงการ ... เม่ือวันท่ี ......... ตามความพร�อมการใช�งานเครื่องมือวัด
ตามข�อ (4)  

ได�ค(า PES = ………………. % 

 

 

 

 

 

 

.........................................................(ลงนาม) 
ผู�เช่ียวชาญในการรับรองผลการตรวจวัดฯ 

หน(วยงานกลาง 

.........................................................(ลงนาม) 
ผู�เช่ียวชาญ หรือวิศวกรอ่ืน 

ในการรับรองผลการตรวจวัดฯ (ถ�ามี) 
หน(วยงานกลาง 
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เอกสารแนบท�าย 1 หนังสือแจ�งผลการพิจารณารับสมัครข้ึนทะเบียนเป=นหน(วยงานกลางของสํานักงาน กกพ. 

 (ลงนามรับรองเอกสารโดย หน(วยงานกลาง ทุกแผ(น) 

 

เอกสารแนบท�าย 2 การบันทึกและการประมวลค(าปริมาณพลังงานความร�อน 

 (ลงนามรับรองเอกสารโดย หน(วยงานกลาง SPP และ กฟผ. ทุกแผ(น) 

 

เอกสารแนบท�าย 3 การบันทึกและการประมวลค(าปริมาณพลังงานไฟฟ%า 

 (ลงนามรับรองเอกสารโดย หน(วยงานกลาง SPP และ กฟผ. ทุกแผ(น) 

 

เอกสารแนบท�าย 4 การบันทึกและการประมวลค(าปริมาณพลังงานเชื้อเพลิง 

 (ลงนามรับรองเอกสารโดย หน(วยงานกลาง SPP และ กฟผ. ทุกแผ(น) 

 

เอกสารแนบท�าย 5 Process Flow Diagram 

 (ลงนามรับรองเอกสารโดย หน(วยงานกลาง และ/หรือ SPP ทุกแผ(น) 

 

เอกสารแนบท�าย 6 Heat Balance Diagram 

 (ลงนามรับรองเอกสารโดย หน(วยงานกลาง และ/หรือ SPP ทุกแผ(น) 

 

เอกสารแนบท�าย 7 Piping and Instrument Diagram (P&ID) 

• Process Steam System 

• Gas Metering 
 (ลงนามรับรองเอกสารโดย หน(วยงานกลาง และ/หรือ SPP ทุกแผ(น) 
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เอกสารแนบท�าย 8 Single Line Diagram 

 (ลงนามรับรองเอกสารโดย หน(วยงานกลาง และ/หรือ SPP ทุกแผ(น) 

 

เอกสารแนบท�าย 9 Plant Layout แสดงสถานท่ีติดต้ังมิเตอร2 

 (ลงนามรับรองเอกสารโดย หน(วยงานกลาง และ/หรือ SPP ทุกแผ(น) 

 

เอกสารแนบท�าย 10 Major Equipments, Instrument & Metering Specifications 

• Gas Turbine 

• Steam Turbine 

• Heat Recovery Steam Generator 

• Generator & Transformer 

• Metering 

• อ่ืนๆ (ถ�ามี) 
 (ลงนามรับรองเอกสารโดย หน(วยงานกลาง และ/หรือ SPP ทุกแผ(น) 

 

เอกสารแนบท�าย 11 การสอบเทียบเครื่องมือวัด เง่ือนไขเวลา และเอกสารประกอบ 

 (ลงนามรับรองเอกสารโดย หน(วยงานกลาง และ/หรือ SPP ทุกแผ(น) 

 

เอกสารแนบท�าย 12 รูปแบบ วิธีการตรวจวัด และคํานวณค(า PES 

 (ลงนามรับรองเอกสารโดย หน(วยงานกลาง ทุกแผ(น) 
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เอกสารแนบท�าย 13 รายชื่อลูกค�าของผู�ผลิตไฟฟ%ารายเล็ก และปริมาณไฟฟ%าและไอน้ํา โดยประมาณในช(วง
ตรวจวัด PES 

 (ลงนามรับรองเอกสารโดย หน(วยงานกลาง และ/หรือ SPP ทุกแผ(น) 

ลูกค�าไอน้ํา 

จุดจ(าย รายชื่อลูกค�าไอน้ํา อุณหภูมิ (oC) ความดัน (barg) Flow  (T/h) 

1     

2     

3     

4     

5     

 

ลูกค�าไฟฟ%า 

จุดจ(าย รายชื่อลูกค�าไฟฟ%า 
แรงดันจุดขายไฟฟ%า 

(kV) 
ปริมาณพลังไฟฟ%าท่ีขาย

(MW) 

1    

2    

3    

4    

5    
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เอกสารแนบท�าย 14 แผนท่ีโรงไฟฟ%า 

(ลงนามรับรองเอกสารโดย หน(วยงานกลาง และ/หรือ SPP ทุกแผ(น) 

 

เอกสารแนบท�าย 15 รายงานการประชุม 3 ฝlาย 

 (การไฟฟ%าฝlายผลิตแห(งประเทศไทย หน(วยงานกลาง ผู�ผลิตไฟฟ%ารายเล็ก) 

 (ลงนามรับรองเอกสารโดย หน(วยงานกลาง ทุกแผ(น) 

 

เอกสารแนบท�าย 16 รูปภาพประกอบการตรวจวัดค(า PES  

 (ลงนามรับรองเอกสารโดย หน(วยงานกลาง ทุกแผ(น) 

 

เอกสารแนบท�าย 17 สําเนาหนังสือรับรองการไม(มีผลประโยชน2ร(วมกันระหว(างหน(วยงานกลางผู�ตรวจวัดฯ  
กับผู�ผลิตไฟฟ%ารายเล็ก (SPP) 

 (ลงนามรับรองเอกสารโดย หน(วยงานกลาง และ/หรือ SPP ทุกแผ(น) 

 
เอกสารแนบท�าย 18 ข�อมูลการตรวจวัด PES รายเดือน ในรอบปpท่ีผ(านมา (กรณีเป=นการตรวจวัดประจําปp) 

 (ลงนามรับรองเอกสารโดย หน(วยงานกลาง และ/หรือ SPP ทุกแผ(น) 


