
 
 
 
 

 
 

 
ขาพเจามีความสนใจท่ีจะยื่นแบบคําขอจําหนายไฟฟาโซลารรูฟ ซ่ึงการไฟฟานครหลวง การไฟฟาสวนภูมิภาค 

จะเปดรับสมัครการยื่นแบบฯ ระหวางวันท่ี 23 กันยายน  -  วันท่ี 11 ตุลาคม 2556  และ จะทยอยประกาศผลการคัดเลือก
ตั้งแตวันท่ี 14 ตุลาคม 2556  

จึงขอลงนามในแบบแสดงความประสงควาจางให JEC - TSF เปนผูออกแบบ  จัดทําเอกสาร และ จะมอบอํานาจ
ให ตัวแทนของ JEC - TSF เดินทางไปยื่นแบบฯ ดังกลาวระหวางวันท่ี 23 กย – 11 ตค 2556  
 พรอมนี้ไดกรอกขอมูลเบื้องตนตางๆ ลงในแบบสอบถาม และ แบบคําขอจําหนายไฟฟา แลว  

     

 ลงชื่อ .................................................................................................................. 

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

มือถือ ……………………………………………………. 

   วันท่ี ............................... / ………………………….. / 2556 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบแสดงความประสงควาจางให JEC - TSF  
ออกแบบ  จดัทําเอกสาร  และ ยื่น 

แบบคําขอจําหนายไฟฟาจากการผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยท่ีติดต้ังบนหลังคา (Solar PV 
Rooftop) (Feed-In Tariff)   

กรุณากรอกเอกสารตางๆ ดังตอไปนี้ 
1) แบบแสดงความประสงควาจางให JEC – TSF ออกแบบ  จดัทําเอกสาร  และ ยื่น 
2) แบบสอบถาม 
3) แบบคําขอจําหนายไฟฟา (เปนฉบับราง กรอกดวยลายมือ  และลงนาม)  

สงเอกสารไปท่ี  
• บริษัท ไทยโซลารฟวเจอร จํากัด  99/227-228 ถ. เทศบาลสงเคราะห   
     ลาดยาว จตุจักร  กทม. 10900 
• e-mail:  solarroof@thaisolarfuture.com 
• Fax:     02-953-9167      
• Call Center: 02-953-9163-5  
• www.thaisolarfuture.com  



 

แบบสอบถาม 
ตอบเฉพาะกรณีบานท่ีอยูอาศัย (ขนาด ไมเกิน 10 kWp)  
คาไฟฟาท่ีซื้อปจจุบัน เฉล่ียเดือนละ .................................................... บาท 

รหัสประเภทมิเตอร  1.2            1.3.1      1.3.2        …………….          

ลักษณะของบาน   บานเดี่ยว      ทาวเฮาส    หองแถว   อ่ืนๆ .........................  จํานวนชั้น ……… 

ลักษณะของหลังคา 

 หลังคากระเบ้ืองซีแพคโมเนีย    หลังคากระเบ้ืองลอนคู   

 หลังคากระเบ้ืองอ่ืน ย่ีหอ ...........................    หลังคา metal sheet 

 ดาดฟาคอนกรีต  

พ้ืนท่ีหลังคา พ้ืนท่ีหลังคาท้ังหมด ประมาณ ....................................................................... ตารางเมตร 
พ้ืนท่ีหลังคาท่ีจะติดต้ังแผงเซลล 
ทิศใตดีท่ีสุด   มีพ้ืนท่ี  .............................................................. ตารางเมตร  
ทิศอ่ืน             มีพ้ืนท่ี ............................................................... ตารางเมตร     

ขนาดของแผงเซลลท่ีตองการติดต้ัง 

(การออกแบบจะใชแผงเซลลขนาดแผง

ละ 250 Wp, ขนาด 1.65 x 1 เมตร  

พ้ืนท่ี 1.65 ตารางเมตรตอแผง  นํ้าหนัก 

21 กิโลกรัมตอแผง หรือ 13 กิโลกรัมตอ

ตารางเมตร) 

  2.0 kWp  ( 8 แผง, 13.2  ตารางเมตร)        2.5 kWp  (10 แผง, 16.5  ตารางเมตร) 

  3.0 kWp  (12 แผง, 19.8  ตารางเมตร)       3.5 kWp ( 14 แผง, 23.1  ตารางเมตร) 

 4.0  kWp (16 แผง, 26.4  ตารางเมตร)        6.0 kWp (24 แผง, 39.6  ตารางเมตร) 

  7.5 kWp ( 30 แผง, 49.5  ตารางเมตร)       9.0 kWp ( 36 แผง, 59.4  ตารางเมตร) 

  9.75 kWp  ( 39 แผง, 64.3  ตารางเมตร) 

 

ตอบเฉพาะกรณีอาคารธุรกิจ โรงงาน อาคารท่ัวไป (ขนาด 10-250-1,000 kWp)  
คาไฟฟาท่ีซื้อปจจุบัน เฉล่ียเดือนละ .................................................... บาท 

รหัสประเภทมิเตอร (ดูจากใบแจงหน้ี

คาไฟฟา)  

 2.1.1           2.1.2          2.2.1      2.2.2.       

3.1.1.           3.1.2         3.1.3       3.2.1       3.2.2      3.2.3  

 4.2.1          4.2.2          4.2.3       ………………… 

ลักษณะของอาคาร   อาคารหองแถว    โรงงาน      อาคารคอนกรีต   คลังสินคา   หางสรรพสินคา   

 อ่ืนๆ .............................................   มีจํานวนอาคาร  ......................   
จํานวนชั้น  .............. 

วัสดุหลังคา  หลังคากระเบ้ืองซีแพคโมเนีย                        หลังคากระเบ้ืองลอนคู   

 หลังคากระเบ้ืองอ่ืน ย่ีหอ ...........................   ดาดฟาคอนกรีต           

 อ่ืนๆ ............................................ 

พ้ืนท่ีหลังคา พ้ืนท่ีหลังคาท้ังหมด ประมาณ ....................................................................... ตารางเมตร 
พ้ืนท่ีหลังคาท่ีจะติดต้ังแผงเซลล 
ทิศใตดีท่ีสุด   มีพ้ืนท่ี  .............................................................. ตารางเมตร  
ทิศอ่ืน            มีพ้ืนท่ี ............................................................... ตารางเมตร     



 

Check List รายการเอกสารท่ีตองใชยื่น 
แบบคําขอจําหนายไฟฟา Solar Roof 

 
  จํานวนชุด ผูจัด 

แบบคําขอจําหนายไฟฟา กฟน.  (Customer ลงนาม)  1 TSF 

 1 รายละเอียดของผูท่ีประสงคจะขายไฟฟาและอาคารที่จะติดต้ัง   

1.1 บุคคลธรรมดา   
 1) สําเนาบัตรประชาชนของผูประสงคจะขายไฟฟา (พรอมลงนาม) 1 Customer 
 2) ในกรณีมอบอํานาจใหผูมายื่นแบบคําขอแทน   
  2.1  หนังสือมอบอํานาจใหผูมายื่นแบบคําขอแทน (ติดอากรแสตมป) (พรอมลงนาม) 1 Customer 
  2.2  สําเนาบัตรประชาชนของผูไดรับมอบอํานาจ 1 TSF 
 3) สําเนาใบแจงคาไฟฟาของอาคารที่ติดต้ังแผงโฟโตโวลเทอิก (Photovoltaic Panel) 

หรือ หลักฐานแสดงหมายเลขเครื่องวัดหนวยไฟฟา (พรอมลงนาม) 
1 Customer 

 4) ในกรณีผูประสงคจะขายไฟฟาเปนเจาของอาคารเอง   
  4.1  หลักฐานแสดงความเปนเจาของอาคาร (พรอมลงนาม) 1 Customer 
 5) ในกรณีที่ผูประสงคจะขายไฟฟาไมใชเจาของอาคาร   
  5.1  หนังสือยินยอมจากเจาของอาคาร หรือ สัญญาเชา (พรอมลงนาม) 1 Customer 
  5.2  หลักฐานแสดงความเปนเจาของอาคาร (พรอมลงนาม) 1 Customer 
  5.3 สําเนาบัตรประชาชนของเจาของอาคาร (พรอมลงนาม) 1 Customer 

1.2 นิติบุคคล 
 1) สําเนาบัตรประชาชนของเจาของกิจการ หรือ บริษัท หรือ ผูมีอํานาจทําการแทนนิติ

บุคคลตามที่ระบุในหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ประสงคจะขายไฟฟา 
(พรอมลงนาม และประทับตรา) 

1 Customer 

 2) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ออกใหไมเกิน 6 เดือน) โดยการจดทะเบียน
นิติบุคคลตองมีวัตถุประสงคใหดําเนินการเก่ียวกับการผลิต และ จําหนายไฟฟา  
(พรอมลงนาม และประทับตรา) 

1 Customer 

 3) หนังสือมอบอํานาจใหผูมายื่นแบบคําขอแทน (ติดอากรแสตมป) (พรอมลงนาม และ
ประทับตรา) 

1 Customer 

 4) สําเนาบัตรประชาชนของผูไดรับมอบอํานาจ  1 TSF 
 5)  สําเนาใบแจงคาไฟฟาของอาคารที่ติดต้ังแผงโฟโตโวลเทอิก (Photovoltaic Panel) 

หรือ หลักฐานแสดงหมายเลขเครื่องวัดหนวยไฟฟา (พรอมลงนาม และประทับตรา) 
1 Customer 

 6)  ในกรณีผูประสงคจะขายไฟฟาเปนเจาของอาคารเอง   
  6.1  หลักฐานแสดงความเปนเจาของอาคาร (พรอมลงนาม และประทับตรา) 1 Customer 
 7)  ในกรณีที่ผูประสงคจะขายไฟฟาไมใชเจาของอาคาร   
  7.1  หนังสือยินยอมจากเจาของอาคาร หรือ สัญญาเชา (พรอมลงนาม และ

ประทับตรา) 
1 Customer 

  7.2  หลักฐานแสดงความเปนเจาของอาคาร  (พรอมลงนาม และประทับตรา) 1 Customer 
  7.3 สําเนาบัตรประชาชนของเจาของอาคาร (พรอมลงนาม และประทับตรา) 1 Customer 



2. คุณสมบัติและขอมูลทางเทคนิคของระบบผลิตไฟฟาและขอมูลทางเทคนิคท่ัวไป    

2.1 เอกสารแสดงรายละเอียดคุณสมบัติของแผงโฟโตโวลเทอิก  1 TSF 
2.2 เอกสารแสดงรายละเอียดคุณสมบัติของ Inverter  1 TSF 
2.3 Datasheet ของหมอแปลงที่ตอกับ Inverter (Rated Power (MVA), HV/LV Rated Voltage 

(kV), Vector Group, Frequency, Maximum short circuit rating (kA)) 
1 TSF 

2.4 แผนผังแสดงท่ีต้ังของสถานที่ติดต้ังแผงโฟโตโวลเทอิก (Photovoltaic Panel) 1 TSF 
2.5  แผนภูมิของระบบไฟฟา (Single Line Diagram) แสดงการจัดวางและการตอเช่ือมของ

อุปกรณทั้งหมด โดยละเอียด และมีวิศวกรรับรองแบบ พรอมแนบสําเนาใบประจําตัวผู
ประกอบวิชาชีพวิศวกรที่เก่ียวของที่ยังไมหมดอายุ 

1 TSF 

 
ขอมูลประกอบการออกแบบ และการทําแผนผังสถานท่ี 
 ภาพถายเก่ียวกับอาคารที่จะติดต้ังแผงโฟโตโวลเทอิก 

• ภาพดานหนาอาคาร ระบุทิศ 

• ภาพดานขางอาคาร 

• ภาพดานหลังอาคาร 

• ภาพมิเตอรไฟฟาที่ซื้อไฟฟาปจจุบัน 

• ภาพหลังคาจากที่สูง (ถาถายได) 

• ภาพหลังคาดานที่จะติดต้ังแผงโฟโตโวลเทอิก (แผงเซลล) 

• ภาพดานหนารั้วของอาคาร โรงงาน 

• ภาพหมอแปลงของอาคาร (ถามีใชอยู) 

• ภาพถาย Google Earth (ถามี)     

1 Customer 

 แบบแปลนอาคารที่แสดงลักษณะของหลังคา (ถามี)  1 Customer 

 แผนผังแสดงท่ีต้ังอาคาร ระบุถนนใกลเคียง  1 Customer 

 พิกัดดาวเทียม (GPS) (ถามี)  1 Customer 

 อื่นๆ ที่เปนประโยชน 1 Customer  

 



หนังสือมอบอํานาจ 

ทําที่ ………………..…………………. 

วันที่ ………. เดือน ……………………… พ.ศ …..………… 

 โดยหนังสือฉบับนี้ขาพเจา ……………………………………................... ซึ่งเปนผูถือบัตรประชาชน เลขท่ี 

....……………….………………….… ออกให ณ ..........………………………….. เม่ือวันที่……………………....        

อยูบานเลขท่ี ……..……….. หมูที่ …………………………… ตรอก/ซอย ……………………...……………….……. ถนน 

…………………………..……... แขวง/ตําบล ………………………………………….…..……….……………….  

เขต/อําเภอ ……………………………….…….………………….…จังหวัด…………………….………………………… 

 ขอมอบอํานาจให  ……………………………..………………………..……… ซึ่งเปนผูถือบัตรประชาชน เลขท่ี 

……………………. ออกให  ณ  …………………………..………. เม่ือวันที่ …………………………… บัตรหมดอายุ วันที่ 

……………………………..อยูบานเลขท่ี  … ……………………………………………………………………..  

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 เปนผูมีอํานาจทําการแทนขาพเจา  

1.  ย่ืน แบบคําขอจําหนายไฟฟาจากการผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยที่ติดต้ังบนหลังคา (Solar PV Rooftop) สําหรับผูผลิต

ไฟฟาขนาดเล็กมาก (VSPP)  พรอมลงนามในแบบคําขอ เอกสารแนบ  แกไขเอกสาร  แทนขาพเจาจนเสร็จการ 

2. ย่ืนคํารอง คําขอรับอนุญาตตลอดทั้งการ ใหคํารับรองตอเจาหนาที่ และการลงนามในเอกสารที่เก่ียวของกับหนวยงาน

ราชการ วิสาหกิจ นิติบุคล หรือบุคคลทั่วไป  แทนขาพเจาจนเสร็จการ   

 
 ขาพเจาขอรับผิดชอบในการที่ผูรับมอบอํานาจไดกระทําไปตามหนังสือมอบอํานาจนี้เสมือนวาขาพเจาไดกระทําดวย

ตนเองทั้งส้ิน   เพื่อเปนหลักฐานขาพเจาไดลงลายมือช่ือ/ลายพิมพนิ้วมือไวเปนสําคัญตอหนาพยานแลว 

 

     ลงชื่อ ………………….………………………………. .ผูมอบอํานาจ 

             (……………………………………….…………………….) 

      ลงชื่อ …………………………………………..…. ผูรับมอบอํานาจ 

                (…………………….………………………………………..) 

 ขาพเจาขอรับรองวาเปนลายมือช่ือ/ลายพิมพนิ้วมืออันแทจริงของผูมอบอํานาจ  และผูมอบอํานาจไดลงลายมือชื่อ/

ลายพิมพนิ้วมือตอหนาขาพเจา 

      ลงชื่อ………………………..…………………………….. พยาน 

                  (………………………………………………………………..) 

      ลงชื่อ ………………………….…………………………. พยาน 

                   (…………………………………..…………………………) 



1 

โปรด    ข้อมูลที่ท่านเกี่ยวข้อง 

           

 
แบบค ำขอจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ 

จากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop)  
ส าหรับผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) 

แบบค าขอจ าหน่ายไฟฟ้า และการเช่ือมโยงระบบไฟฟ้า ส าหรับผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่
ติดตั้งบนหลงัคา (Solar PV Rooftop) เพื่อจ่ายเข้าระบบของการไฟฟ้านครหลวง  

ส่วนท่ี 1 รำยละเอียดของผูท้ี่ประสงค์จะขำยไฟฟ้ำและอำคำรท่ีจะติดตั้ง 

1.1  ประเภทอำคำรท่ีจะติดตั้งแผงโฟโตโวลเทอิก (Photovoltaic Panel) 

ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัย 
บ้านอยู่อาศัย (ไม่เกิน 10 kWp)  ขนาดก าลังการผลิตติดตั้ง  kWp 

ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 2, 3, 4 และ 5 

 อาคารธุรกิจขนาดเล็ก  (มากกว่า 10  –  250 kWp) ขนาดก าลังการผลิตติดตัง้  kWp               

 อาคารธุรกิจขนาดกลาง-ใหญ/่โรงงาน  (มากกว่า 250  –  1,000 kWp) ขนาดก าลังการผลิตติดตั้ง  kWp 

หมายเหตุ:  ขนาดก าลังการผลิตติดตั้ง หมายถึง ขนาดก าลังการผลิตสูงสุดรวมของแผงโฟโตโวลเทอิก (Photovoltaic Panel) ณ สภาวะทดสอบ
มาตรฐาน (Standard Test Condition) ที่มีวงจรเดียวกันและจุดรับซื้อไฟฟ้าเดียวกันตามที่ก าหนดในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 

1.2  ข้ำพเจ้ำย่ืนค ำร้องในฐำนะ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข ๑.๑  

 

 

       บุคคลธรรมดำ 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)                           นามสกุล                         อายุ                 ปี    
สัญชาติ      เลขที่บัตรประชาชน      อยู่บ้านเลขที ่                หมู่ที่           
ตรอก/ซอย  ถนน          ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต                  
จังหวัด                 รหัสไปรษณีย ์   
โทรศัพท ์   โทรศัพท์มือถือ    อีเมลล ์   

ผู้เป็น          เจ้าของอาคาร        ผู้เช่าอาคาร/ผู้ได้รับการยินยอมจากเจ้าของอาคาร 

อำคำรที่ติดตั้งแผงโฟโตโวลเทอิก (Photovoltaic Panel)   
ที่อยู่ บ้านเลขที_่______หมู่ที_่_____ตรอก/ซอย___________ถนน______________ 
ต าบล/แขวง__________อ าเภอ/เขต_____________จังหวัด_______________รหัสไปรษณีย_์_________ 
หมายเลขรหัสเครื่องวัดฯ ________________บัญชีแสดงหมายเลขสัญญา (CA)______________________ 
ช่ือเจ้าของเครื่องวัดฯ  ___________________________________________________________________ 

และได้มอบอ านาจให้ ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว)                         นามสกุล                     _______       
โทรศัพท ์                           โทรศัพท์มือถือ                           อีเมลล ์                          ด าเนินการประสานงานแทน 
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ส่วนท่ี 2 คุณสมบตัิและข้อมูลทำงเทคนิคของระบบผลิตไฟฟ้ำ 

2.1  ปริมำณพลังไฟฟ้ำท้ังระบบ/SCOD  

1)  ก าลังการผลิตติดตั้ง   kWp ณ สภาวะทดสอบมาตรฐาน (Standard Test Condition)  

2)  ก าหนดวันเริ่มตน้ซื้อขายไฟฟ้าเขา้ระบบ (SCOD)      

ณ ระดบัแรงดนั         230/400 โวลต ์ ตั้งแต่  12  กิโลโวลต์ ขึ้นไป  

2.2  รำยละเอียดของระบบผลิตไฟฟ้ำ   

1) แผงโฟโตโวลเทอิก (Photovoltaic Panel)   

ยี่ห้อ   รุ่น    จ านวน           แผง                   

ชนิด            ชนิดผลึก (Crystalline Solar Cells)             ชนิดฟิล์มบาง (Thin film Solar Cells) 

                    อื่นๆ     

                ขนาดก าลังการผลิต        วัตต์ต่อแผง  ขนาดตดิตั้ง                   ตารางเมตรต่อแผง 

                 ขนาดพื้นทีต่ิดตั้งรวม                       ตารางเมตร 

         นิติบุคคล 

ช่ือกิจการ หรือ บริษทั          
ที่ตั้งส านักงานใหญ ่          
            
โทรศัพท ์                             โทรสาร       _______ 
เจ้าของกิจการหรือบริษทั หรือ ผูม้ีอ านาจท าการแทนนิติบคุคล  
ช่ือ-นามสกุล___________________________________________________________________________ 
ช่ือ-นามสกุล___________________________________________________________________________ 
ช่ือ-นามสกุล___________________________________________________________________________ 

  
  ผู้เป็น          เจ้าของอาคาร        ผู้เช่าอาคาร/ผู้ได้รับการยินยอมจากเจ้าของอาคาร 

 

อำคำรที่ติดตั้งแผงโฟโตโวลเทอิก (Photovoltaic Panel)   
ที่อยู่ บ้านเลขที_่______หมู่ที_่_____ตรอก/ซอย___________ถนน________________________________ 
ต าบล/แขวง__________อ าเภอ/เขต_____________จังหวัด_______________รหัสไปรษณีย_์___________ 

หมายเลขรหัสเครื่องวัดฯ ________________บัญชีแสดงหมายเลขสัญญา (CA)______________________ 

ช่ือเจ้าของเครื่องวัดฯ ____________________________________________________________________ 

และได้มอบอ านาจให้ ช่ือ(นาย/นาง/นางสาว)                              นามสกุล                            
โทรศัพท ์                           โทรศัพท์มือถือ                           อีเมลล ์                          ด าเนินการประสานงานแทน 
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2) ชนิด  Inverter   

ยี่ห้อ   รุ่น                           จ านวน            เครื่อง   

พิกัดก าลังไฟฟ้า      กิโลวัตต์ต่อเครื่อง   พิกัดแรงดนัด้าน AC             โวลต ์               

 เฟส (เฟสเดียว หรือ 3 เฟส)          Firmware Version         

 มีคุณสมบัติเฉพาะทางไฟฟ้า (Electrical specification) เปน็ไปตามข้อก าหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า
ของการไฟฟ้านครหลวง (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 6) 

กรณีมี Inverter มากกว่า 1 รุ่น ใหแ้นบรายละเอียดเพิ่มเติมใหค้รบ 

หมายเหต:ุ *ในกรณีที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับยี่ห้อหรอืรุ่นในข้อ 1) และ 2) ให้สามารถด าเนินการได้ก่อน 
ลงนามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 

3) ข้อมูลของหม้อแปลง (ถ้าม)ี  ขนาด    kVA  

 

ส่วนท่ี 3 กำรรับรองโดยผู้ที่ประสงค์จะขำยไฟฟ้ำ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงทุกประการและอุปกรณ์ที่จะติดตั้งเป็นไปตามข้อก าหนดคุณสมบัติ
ของวัสดุอุปกรณ์และการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar PV Rooftop) และการเช่ือมต่อระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าตามข้อก าหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า ที่ก าหนดแนบท้ายประกาศ 

 
ลงนาม                       วันที่       

         (......................................................................) 
                             ผู้ที่ประสงคจ์ะขายไฟฟ้า* 
 
หมายเหตุ: *ในกรณีที่เปน็นิตบิุคคลใหผู้้มีอ านาจท าการแทนทุกรายลงนาม และประทบัตราของนิตบิุคคลนั้น 
 
 
 
 

 

 

 
 

หมำยเหตุ: ผู้ยื่นค าขอขายไฟฟ้าต้องจัดท าต้นฉบับแบบค าขอจ าหน่ายไฟฟ้าและเอกสารประกอบการพิจารณา ให้การไฟฟ้า 
นครหลวง 1 ชุด พร้อมทั้งจัดส่งเอกสารดังกล่าวในรูปแบบอิเล็คทรอนิกส์ไฟล์ (CD ROM หรือ Flash Drive) ด้วย 1 ชุด 
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เอกสำรแนบท้ำย 

แบบค าขอจ าหนา่ยไฟฟ้า  
จากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop)  

ส าหรับผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) 
1. รำยละเอียดของผูท่ี้ประสงค์จะขำยไฟฟ้ำและอำคำรท่ีจะติดตั้ง 

1.1 บุคคลธรรมดา 

1) ส าเนาบัตรประชาชนของผู้ประสงค์จะขายไฟฟ้า 

2) ในกรณีมอบอ านาจให้ผู้มายื่นแบบค าขอแทน 

2.1)  หนังสือมอบอ านาจให้ผู้มายื่นแบบค าขอแทน (ติดอากรแสตมป์)  

2.2)  ส าเนาบัตรประชาชนของผู้ได้รับมอบอ านาจ 

3) ส าเนาใบแจ้งค่าไฟฟ้าของอาคารที่ติดตั้งแผงโฟโตโวลเทอิก (Photovoltaic Panel) หรือ
หลักฐานแสดงหมายเลขเคร่ืองวัดหน่วยไฟฟ้า 

4) ในกรณีผู้ประสงค์จะขายไฟฟ้าเป็นเจ้าของอาคารเอง 

4.1)  หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของอาคาร 

5) ในกรณีที่ผู้ประสงค์จะขายไฟฟ้าไม่ใช่เจ้าของอาคาร 

5.1) หนังสือยินยอมจากเจ้าของอาคาร หรือ สัญญาเช่า 

5.2) หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของอาคาร 

5.3) ส าเนาบัตรประชาชนของเจ้าของอาคาร 

1.2  นิติบุคคล 

1) ส าเนาบัตรประชาชนของเจ้าของกิจการหรือบริษัท  หรือ ผู้มีอ านาจท าการแทนนิติบุคคลตามที่
ระบุในหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่ประสงค์จะขายไฟฟ้า 

2) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน) โดยการจดทะเบียนนิติบุคคล
ต้องมีวัตถุประสงค์ให้ด าเนินการเกี่ยวกับการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 

3) หนังสือมอบอ านาจให้ผู้มายื่นแบบค าขอแทน (ติดอากรแสตมป์) 

4) ส าเนาบัตรประชาชนของผู้ได้รับมอบอ านาจ 

5) ส าเนาใบแจ้งค่าไฟฟ้าของอาคารที่ติดตั้งแผงโฟโตโวลเทอิก (Photovoltaic Panel) หรือ
หลักฐานแสดงหมายเลขเคร่ืองวัดหน่วยไฟฟ้า 
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6) ในกรณีผู้ประสงค์จะขายไฟฟ้าเป็นเจ้าของอาคารเอง 

6.1) หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของอาคาร 

7) ในกรณีที่ผู้ประสงค์จะขายไฟฟ้าไม่ใช่เจ้าของอาคาร 

7.1) หนังสือยินยอมจากเจ้าของอาคาร หรือ สัญญาเช่า 
7.2) หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของอาคาร 

 

2. คุณสมบัติและข้อมูลทำงเทคนิคของระบบผลิตไฟฟ้ำ และข้อมูลทำงเทคนิคทั่วไป 
2.1  เอกสารแสดงรายละเอียดคุณสมบัติของแผงโฟโตโวลเทอิก 

2.2  เอกสารแสดงรายละเอียดคุณสมบัติของ Inverter 

2.3 Datasheet ของหม้อแปลงที่ต่อกับ Inverter (Rated Power (MVA), HV/LV Rated Voltage (kV), 
Vector Group, Frequency, Maximum short circuit rating (kA)) 

2.4  แผนผังแสดงที่ตั้งของสถานที่ติดต้ังแผงโฟโตโวลเทอิก (Photovoltaic Panel) 

2.5   แผนภูมิของระบบไฟฟ้า (Single Line Diagram) แสดงการจัดวางและการต่อเชื่อมของอุปกรณ์
ทั้งหมด โดยละเอียด และมีวิศวกรรับรองแบบ พร้อมแนบส าเนาใบประจ าตัวผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรที่เกี่ยวข้องที่ยังไม่หมดอายุ 
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โปรด    ข้อมูลที่ท่านเกี่ยวข้อง 

           

แบบค ำขอจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ 
จากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop)  

ส าหรับผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) 
แบบค าขอจ าหน่ายไฟฟ้า และการเช่ือมโยงระบบไฟฟ้า ส าหรับผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่
ติดตั้งบนหลงัคา (Solar PV Rooftop) เพื่อจ่ายเข้าระบบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  

ส่วนท่ี 1 รำยละเอียดของผูท้ี่ประสงค์จะขำยไฟฟ้ำและอำคำรท่ีจะติดตั้ง 

1.1  ประเภทอำคำรท่ีจะติดตั้งแผงโฟโตโวลเทอิก (Photovoltaic Panel) 

ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัย 
บ้านอยู่อาศัย (ไม่เกิน 10 kWp)  ขนาดก าลังการผลิตติดตั้ง  kWp 

ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 2, 3, 4 และ 5 

 อาคารธุรกิจขนาดเล็ก  (มากกว่า 10  –  250 kWp) ขนาดก าลังการผลิตติดตัง้  kWp               

 อาคารธุรกิจขนาดกลาง-ใหญ/่โรงงาน  (มากกว่า 250  –  1,000 kWp) ขนาดก าลังการผลิตติดตั้ง  kWp 

หมายเหตุ:  ขนาดก าลังการผลิตติดตั้ง หมายถึง ขนาดก าลังการผลิตสูงสุดรวมของแผงโฟโตโวลเทอิก (Photovoltaic Panel) ณ สภาวะทดสอบ
มาตรฐาน (Standard Test Condition) ที่มีวงจรเดียวกันและจุดรับซื้อไฟฟ้าเดียวกันตามที่ก าหนดในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 

1.2  ข้ำพเจ้ำย่ืนค ำร้องในฐำนะ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสำรแนบท้ำยประกำศหมำยเลข ๑.๒  

 

 

       บุคคลธรรมดำ 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)                           นามสกุล                         อายุ                 ปี    

สัญชาติ      เลขที่บัตรประชาชน      อยู่บ้านเลขที ่                หมู่ที่           

ตรอก/ซอย  ถนน          ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต                  

จังหวัด                 รหัสไปรษณีย ์   

โทรศัพท ์   โทรศัพท์มือถือ    อีเมลล ์   

ผู้เป็น          เจ้าของอาคาร        ผู้เช่าอาคาร/ผู้ได้รับการยินยอมจากเจ้าของอาคาร 

อำคำรที่ติดตั้งแผงโฟโตโวลเทอิก (Photovoltaic Panel)   

ที่อยู่ บ้านเลขที_่______หมู่ที_่_____ตรอก/ซอย___________ถนน______________ 

ต าบล/แขวง__________อ าเภอ/เขต_____________จังหวัด_______________รหัสไปรษณีย_์_________ 

หมายเลขรหัสเครื่องวัดฯ ________________บัญชีแสดงหมายเลขสัญญา (CA)______________________ 

ช่ือเจ้าของเครื่องวัดฯ  ___________________________________________________________________ 

และได้มอบอ านาจให้ ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว)                         นามสกุล                     _______       

โทรศัพท ์                           โทรศัพท์มือถือ                           อีเมลล ์                          ด าเนินการประสานงานแทน 
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ส่วนท่ี 2 คุณสมบตัิและข้อมูลทำงเทคนิคของระบบผลิตไฟฟ้ำ 

2.1  ปริมำณพลังไฟฟ้ำท้ังระบบ/SCOD  

1)  ก าลังการผลิตติดตั้ง   kWp ณ สภาวะทดสอบมาตรฐาน (Standard Test Condition)  

2)  ก าหนดวันเริ่มตน้ซื้อขายไฟฟ้าเขา้ระบบ (SCOD)      

ณ ระดับแรงดนั         ต่ ากว่า 400 โวลต ์   ตั้งแต่  22  กิโลโวลต์ ขึ้นไป  

2.2  รำยละเอียดของระบบผลิตไฟฟ้ำ   

1) แผงโฟโตโวลเทอิก (Photovoltaic Panel)   
ยี่ห้อ   รุ่น    จ านวน           แผง                   
ชนิด            ชนิดผลึก (Crystalline Solar Cells)             ชนิดฟิล์มบาง (Thin film Solar Cells) 
                    อื่นๆ     

                ขนาดก าลังการผลิต        วัตต์ต่อแผง   
                  

         นิติบุคคล 

ช่ือกิจการ หรือ บริษทั          
ที่ตั้งส านักงานใหญ ่          
            
โทรศัพท ์                             โทรสาร       _______ 
เจ้าของกิจการหรือบริษทั หรือ ผูม้ีอ านาจท าการแทนนิติบคุคล  
ช่ือ-นามสกุล___________________________________________________________________________ 
ช่ือ-นามสกุล___________________________________________________________________________ 
ช่ือ-นามสกุล___________________________________________________________________________ 

  
  ผู้เป็น          เจ้าของอาคาร        ผู้เช่าอาคาร/ผู้ได้รับการยินยอมจากเจ้าของอาคาร 

 

อำคำรที่ติดตั้งแผงโฟโตโวลเทอิก (Photovoltaic Panel)   
ที่อยู่ บ้านเลขที_่______หมู่ที_่_____ตรอก/ซอย___________ถนน________________________________ 
ต าบล/แขวง__________อ าเภอ/เขต_____________จังหวัด_______________รหัสไปรษณีย_์___________ 

หมายเลขรหัสเครื่องวัดฯ ________________บัญชีแสดงหมายเลขสัญญา (CA)______________________ 

ช่ือเจ้าของเครื่องวัดฯ ____________________________________________________________________ 

และได้มอบอ านาจให้ ช่ือ(นาย/นาง/นางสาว)                              นามสกุล                            
โทรศัพท ์                           โทรศัพท์มือถือ                           อีเมลล ์                          ด าเนินการประสานงานแทน 
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2) ชนิด  Inverter   
ยี่ห้อ   รุ่น                           จ านวน            เครื่อง   
พิกัดก าลังไฟฟ้า      กิโลวัตต์ต่อเครื่อง   พิกัดแรงดนัด้าน AC             โวลต ์               
  

กรณีมี Inverter มากกว่า 1 รุ่น ใหแ้นบรายละเอียดเพิ่มเติมใหค้รบ 

หมายเหต:ุ *ในกรณีที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับยี่ห้อหรอืรุ่นในข้อ 1) และ 2) ให้สามารถด าเนินการได้ก่อน 
ลงนามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 

3) ข้อมูลของหม้อแปลง (ถ้าม)ี  ขนาด    kVA  

 

ส่วนท่ี 3 กำรรับรองโดยผู้ที่ประสงค์จะขำยไฟฟ้ำ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงทุกประการและอุปกรณ์ที่จะติดตั้งเป็นไปตามข้อก าหนดคุณสมบัติ
ของวัสดุอุปกรณ์และการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar PV Rooftop) และการเช่ือมต่อระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าตามข้อก าหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า ที่ก าหนดแนบท้ายประกาศ 

 
ลงนาม                       วันที่       

         (......................................................................) 
                             ผู้ที่ประสงคจ์ะขายไฟฟ้า* 
 
หมายเหตุ: *ในกรณีที่เปน็นิตบิุคคลใหผู้้มีอ านาจท าการแทนทุกรายลงนาม และประทบัตราของนิตบิุคคลนั้น 
 
 
 
 

 

 

 
 

หมำยเหตุ: ผู้ยื่นค าขอขายไฟฟ้าต้องจัดท าต้นฉบับแบบค าขอจ าหน่ายไฟฟ้าและเอกสารประกอบการพิจารณา ให้การไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาค 1 ชุด พร้อมทั้งจัดส่งเอกสารดังกล่าวในรูปแบบอิเล็คทรอนิกส์ไฟล์ (CD ROM หรือ Flash Drive) ด้วย 1 ชุด 
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เอกสำรแนบท้ำย 

แบบค าขอจ าหนา่ยไฟฟ้า  
จากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop)  

ส าหรับผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) 
1. รำยละเอียดของผูท่ี้ประสงค์จะขำยไฟฟ้ำและอำคำรท่ีจะติดตั้ง 

1.1 บุคคลธรรมดา 

1) ส าเนาบัตรประชาชนของผู้ประสงค์จะขายไฟฟ้า 

2) ในกรณีมอบอ านาจให้ผู้มายื่นแบบค าขอแทน 

2.1)  หนังสือมอบอ านาจให้ผู้มายื่นแบบค าขอแทน (ติดอากรแสตมป์)  

2.2)  ส าเนาบัตรประชาชนของผู้ได้รับมอบอ านาจ 

3) ส าเนาใบแจ้งค่าไฟฟ้าของอาคารที่ติดตั้งแผงโฟโตโวลเทอิก (Photovoltaic Panel) หรือ
หลักฐานแสดงหมายเลขเคร่ืองวัดหน่วยไฟฟ้า 

4) ในกรณีผู้ประสงค์จะขายไฟฟ้าเป็นเจ้าของอาคารเอง 

4.1) หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของอาคาร 

5) ในกรณีที่ผู้ประสงค์จะขายไฟฟ้าไม่ใช่เจ้าของอาคาร 

5.1) หนังสือยินยอมจากเจ้าของอาคาร หรือ สัญญาเช่า 

5.2) หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของอาคาร 

5.3) ส าเนาบัตรประชาชนของเจ้าของอาคาร 

1.2 นิติบุคคล 

1) ส าเนาบัตรประชาชนของเจ้าของกิจการหรือบริษัท  หรือ ผู้มีอ านาจท าการแทนนิติบุคคลตามที่
ระบุในหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่ประสงค์จะขายไฟฟ้า 

2) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน) โดยการจดทะเบียนนิติบุคคล
ต้องมีวัตถุประสงค์ให้ด าเนินการเกี่ยวกับการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 

3) หนังสือมอบอ านาจให้ผู้มายื่นแบบค าขอแทน (ติดอากรแสตมป์) 

4) ส าเนาบัตรประชาชนของผู้ได้รับมอบอ านาจ 

5) ส าเนาใบแจ้งค่าไฟฟ้าของอาคารที่ติดตั้งแผงโฟโตโวลเทอิก (Photovoltaic Panel) หรือ
หลักฐานแสดงหมายเลขเคร่ืองวัดหน่วยไฟฟ้า 
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6) ในกรณีผู้ประสงค์จะขายไฟฟ้าเป็นเจ้าของอาคารเอง 

6.1) หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของอาคาร 

7) ในกรณีที่ผู้ประสงค์จะขายไฟฟ้าไม่ใช่เจ้าของอาคาร 

7.1) หนังสือยินยอมจากเจ้าของอาคาร หรือ สัญญาเช่า 
7.2) หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของอาคาร 

 

2. คุณสมบัติและข้อมูลทำงเทคนิคของระบบผลิตไฟฟ้ำ และข้อมูลทำงเทคนิคทั่วไป 
2.1  เอกสารแสดงรายละเอียดคุณสมบัติของแผงโฟโตโวลเทอิก 

2.2  เอกสารแสดงรายละเอียดคุณสมบัติของ Inverter 

2.3 Datasheet ของหม้อแปลงที่ต่อกับ Inverter (Rated Power (MVA), HV/LV Rated Voltage (kV), 
Vector Group, Frequency, Maximum short circuit rating (kA)) 

2.4  แผนผังแสดงที่ตั้งของสถานที่ติดต้ังแผงโฟโตโวลเทอิก (Photovoltaic Panel) 

2.5   แผนภูมิของระบบไฟฟ้า (Single Line Diagram) แสดงการจัดวางและการต่อเชื่อมของอุปกรณ์
ทั้งหมด โดยละเอียด และมีวิศวกรรับรองแบบ พร้อมแนบส าเนาใบประจ าตัวผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรที่เกี่ยวข้องที่ยังไม่หมดอายุ 
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