แบบความประสงค์ ว่าจ้ างให้ TSF ออกแบบ จัดทําเอกสาร และยืน
แบบคําขอจําหน่ ายไฟฟ้ าจากการผลิตไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ ทติี ดตังบนหลังคา (Solar PV Rooftop)
ประเภทบ้ านทีอยู่อาศัย (สํ าหรับการรับซือไฟฟ้ าเพิมให้ ครบ 100 เมกะวัตต์ ) พ.ศ. 2557
Feed-in Tariff 6.85 บาท
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ทีจะยืนแบบคําขอจําหน่ ายไฟฟ้ าโซลาร์ รูฟ ซึ งการไฟฟ้ านครหลวงและการไฟฟ้ าส่ วน
ภูมิภาค เปิ ดรับสมัครการยืนแบบคําขอฯ ระหว่างวันที 9 กุมภาพันธ์ – วันที 30 มิถุนายน 2558 และจะทยอยประกาศผลการ
คัดเลือกภายในวันที 31 กรกฎาคม 2558
จึงขอลงนามในแบบแสดงความประสงค์ว่าจ้างให้ TSF เป็ นผูอ้ อกแบบ จัดทําเอกสาร และมอบอํานาจให้ตวั แทน
ของ TSF เดินทางไปยืนแบบคําขอฯ ดังกล่าวทีการไฟฟ้ าฯ ระหว่างวันที 9 กุมภาพันธ์ – วันที 30 มิถุนายน 2558
พร้อมนีได้กรอกข้อมูลเบืองต้นต่างๆ ลงในแบบสอบถามและแบบคําขอจําหน่ายไฟฟ้ า แล้ว

ลงชือ........................................................................................
(...............................................................................................)
มือถือ.............................................................
วันที...................................................... 2558
กรุ ณากรอกเอกสารต่ างๆ ดังต่ อไปนี
1) แบบแสดงความประสงค์วา่ จ้างให้ TSF เป็ นผูอ้ อกแบบ จัดทําเอกสาร และยืนเอกสาร
2) แบบสอบถาม
3) แบบคําขอจําหน่ายไฟฟ้ า (กรอกข้อมูลเฉพาะส่ วนที 1 และ 3 นอกนัน TSF จะกรอกให้)
4) เอกสารประกอบการพิจารณา (Checklist) แบบคําขอจําหน่ายไฟฟ้ า (ลงนามในหน้าที 3) (เฉพาะ กฟน.)
5) หนังสื อมอบอํานาจ

ส่ งเอกสารไปที
• บริ ษทั ไทยโซลาร์ฟิวเจอร์ จํากัด เลขที 99/227-228 ถ.เทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กทม. 10900
• E-mail : solarroof@thaisolarfuture.com
• Fax : 02-953-9167
• Call Center : 02-953-9163-5
• www.thaisolarfuture.com

แบบบสอบถามม (Solar PV
P Rooftopp) กรณีบ้านที
น อยู่อาศััย ขนาดไม่ม่ เกิน 10 kW
Wp
(ใช้ ประะกอบการยืยืนแบบคําขอจํ
ข าหน่ ายไฟฟ้
ย า)
ค่ าไฟฟ้ าทีซือปัจจุบัน เฉลียเดือนละ .......................................................................... บาท
รหัสปรระเภทมิเตอร์

 1.2  1.3.1  1.3.2  ………
……………….…
…….
ตัวอย่างการตตรวจสอบรหัสประเภทมิ
ป
เตอร์ ดูจากใบแจ้งค่าไฟฟ้
า า

ลักษณะะของบ้ าน

 บ้านเดียว  ทาวเฮาส์ส์  ห้องแถว  อืนๆ .................................... จํานวนชัน ........................

ลักษณะะของหลังคา

 กระเบืองซีซี แพคโมเนีย (CCPAC)  กระเบื
ก องลอนคู่  Metal Sheet
 กระเบืองออืน ยีห้อ........................................ .....................  ดาดฟ้ าคอนกรี ต

พืนทีหลลังคา

พืนทีหลังคาททังหมดประมาณ ........................................................ ตารางเมตร
พืนทีหลังคาทีทีติดตังแผงเซลลล์
ทิศใต้ดีทีสุ ด มีพืนที ........................................................................ ตาารางเมตร
ทิศอืน

ลักษณะะของโครงสร้ างหลั
ง งคา

 เหล็ก

มีพืนที ......................................................................... ตารางเมตร
 ไม้

 อืนๆ ............................................................................

ต
ขนาดขของแผงเซลล์ ทต้ตี องการติดตัง  2.0 kWp (8 แผง, 13.2 ตารางเมตร)
(การอออกแบบจะใช้แผงเซลล์
ผ
ขนาด
แผงละ 250 Wp, ขนนาด 1.65 x 1
เมตร, พืนที 1.65 ตารางเมตร,
นําหนัก 21 กิโลกรัมต่ตอแผง หรื อ
13 กิโลกรัมต่อตารางเมมตร

 2.5 kW
Wp (10 แผง, 16.5 ตารางเมตร)

 3.0 kWp (12 แผง, 19.8 ตารางเมตร)

 3.5 kW
Wp (14 แผง, 23.1 ตารางเมตร)

 4.0 kWp (16 แผง, 26.4 ตารางเมตร)

 6.0 kW
Wp (24 แผง, 39.6 ตารางเมตร)

 7.5 kWp (30 แผง, 49.5 ตารางเมตร)

 9.0 kW
Wp (36 แผง, 59.4 ตารางเมตร)

 9.75 kWpp (39 แผง, 64.33 ตารางเมตร)

 10.0 kW
Wp (40 แผง, 666 ตารางเมตร)

Checklist รายการเอกสารทีต้ องใช้ ยนประกอบ
ื
แบบคําขอจําหน่ ายไฟฟ้ าจากการผลิตไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ ทติี ดตังบนหลังคา (Solar PV Rooftop)
ประเภทบ้ านทีอยู่อาศัย (สํ าหรับการรับซือไฟฟ้ าเพิมให้ ครบ 100 เมกะวัตต์ ) พ.ศ. 2557
Feed-in Tariff 6.85 บาท
รายการเอกสาร
จํานวนชุด
ผู้จัด
ส่ วนที 1 รายละเอียดของผู้ทีประสงค์ จะขายไฟฟ้ าและอาคารทีจะติดตัง
1
แบบคําขอจําหน่ายไฟฟ้ า (Customer กรอกข้อมูลส่ วนที 1 และส่ วนที 3)
1
Customer, TSF
กรณีบุคคลธรรมดา (พร้ อมลงนามรับรองเอกสารทุกฉบับ)
2
สําเนาบัตรประชาชนของผูป้ ระสงค์จะขายไฟฟ้ า
1
Customer
3
หนังสื อมอบอํานาจ (ติดอากรแสตมป์ ) (กรณี มอบอํานาจให้ผอู้ ืนมาแบบคําขอแทน)
1
Customer, TSF
4
สําเนาบัตรประชาชนของผูไ้ ด้รับมอบอํานาจ (กรณี มอบอํานาจให้ผอู ้ ืนมาแบบคําขอแทน)
1
TSF
5
สําเนาใบแจ้งค่าไฟฟ้ าของอาคารทีจะติดตังแผงเซลล์ (ใบแจ้งค่าไฟฟ้ าของเดือนใดก็ได้)
1
Customer
6
สําเนา แบบ ภพ. 01 หรื อ แบบ ภพ. 20 (ถ้ามี)
1
Customer
7
รู ปถ่ายอาคารหรื อสถานทีตังของอาคารทีจะติดตังแผงเซลล์
1
Customer
8
กรณี ผปู้ ระสงค์จะขายไฟฟ้ าเป็ นเจ้าของอาคารเอง
8.1 หลักฐานแสดงความเป็ นเจ้าของอาคาร เช่น ทะเบียนบ้าน
1
Customer
9
กรณี ผปู้ ระสงค์จะขายไฟฟ้ าไม่ใช่เจ้าของอาคาร
9.1 หนังสื อยินยอมจากเจ้าของอาคาร หรื อ สัญญาเช่า
1
Customer
9.2 หลักฐานแสดงความเป็ นเจ้าของอาคาร เช่น ทะเบียนบ้าน
1
Customer
9.3 สําเนาบัตรประชาชนของเจ้าของอาคาร
1
Customer
กรณีนิตบิ ุคคล (พร้ อมลงนามรับรองเอกสารทุกฉบับ)
10 สําเนาบัตรประชาชนของเจ้าของกิจการหรื อบริ ษทั หรื อ ผูม้ ีอาํ นาจทําการแทนนิ ติบุคคลตามที
1
Customer
ระบุในหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ทีประสงค์จะขายไฟฟ้ า
11 หนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน) โดยการจดทะเบียนนิติบุคคล
1
Customer
ต้องมีวตั ถุประสงค์ให้ดาํ เนินการเกียวกับการผลิตและจําหน่ายไฟฟ้ า (ต้องมี)
12 หนังสื อมอบอํานาจ (ติดอากรแสตมป์ ) (กรณี มอบอํานาจให้ผอู้ ืนมาแบบคําขอแทน)
1
Customer, TSF
13 สําเนาบัตรประชาชนของผูไ้ ด้รับมอบอํานาจ (กรณี มอบอํานาจให้ผอู้ ืนมาแบบคําขอแทน)
1
TSF
14 สําเนาใบแจ้งค่าไฟฟ้ าของอาคารทีจะติดตังแผงเซลล์ (ใบแจ้งค่าไฟฟ้ าของเดือนใดก็ได้)
1
Customer
15 สําเนา แบบ ภพ. 01 หรื อ แบบ ภพ. 20 (ถ้ามี)
1
Customer
16 รู ปถ่ายอาคารหรื อสถานทีตังของอาคารทีจะติดตังแผงเซลล์
1
Customer
17 กรณี ผปู้ ระสงค์จะขายไฟฟ้ าเป็ นเจ้าของอาคารเอง
17.1 หลักฐานแสดงความเป็ นเจ้าของอาคาร เช่น ทะเบียนบ้าน
1
Customer
18 กรณี ผปู้ ระสงค์จะขายไฟฟ้ าไม่ใช่เจ้าของอาคาร
18.1 หนังสื อยินยอมจากเจ้าของอาคาร หรื อ สัญญาเช่า
1
Customer
18.2 หลักฐานแสดงความเป็ นเจ้าของอาคาร เช่น ทะเบียนบ้าน
1
Customer
18.3 สําเนาบัตรประชาชนของเจ้าของอาคาร (ไม่เป็ นเอกสารบังคับ สามารถยืนภายหลังได้)
1
Customer
1

ส่ วนที 2
19
20
21

22
23

คุณสมบัตแิ ละข้ อมูลทางเทคนิคของระบบผลิตไฟฟ้ า
เอกสารแสดงราบละเอียดคุณสมบัติของแผงเซลล์
เอกสารแสดงรายละเอียดคุณสมบัติของ Inverter
Datasheet ของหม้อแปลงทีต่อกับ Inverter (Rated Power (MVA), HV/L Rated Voltage (kV),
Vector Group, Frequency, Maximum short circuit rating (kA)) (กรณี เชือมต่อที ระดับแรงดัน
12/24 kV)
แผนผังแสดงทีตังของสถานทีติดตังแผงเซลล์
แผนภูมิของระบบไฟฟ้ า (Single Line Diagram) แสดงการจัดวางและการต่อเชือมของอุปกรณ์
ทังหมด โดยละเอี ยด และมี วิศวกรรั บรองแบบ พร้ อมแนบสําเนาบัตรประจําตัวผูป้ ระกอบ
วิชาชีพวิศวกรทีเกียวข้องทียังไม่หมดอายุ

1
1
1

TSF
TSF
TSF

1
1

TSF
TSF

1

Customer

1
1
1
1

Customer
Customer
Customer
Customer

ข้ อมูลประกอบการออกแบบติดตังโซลาร์ เซลล์
ภาพถ่ายเกียวกับอาคารทีจะติดตังแผงโซลาร์เซลล์
• ภาพด้านหน้าอาคาร ระบุทิศ
• ภาพด้านข้างอาคาร
• ภาพด้านหลังอาคาร
• ภาพมิเตอร์ไฟฟ้ าทีซื อไฟฟ้ าปัจจุบนั
• ภาพหลังคาจากทีสูง (ถ้าถ่ายได้)
• ภาพหลังคาด้านทีจะติดตังแผงเซลล์
• ภาพด้านหน้ารัวของอาคาร
• ภาพหม้อแปลงของอาคาร (ถ้ามีใช้อยู)่
• ภาพถ่าย Google Earth (ถ้ามี)
แบบแปลนอาคารทีแสดงลักษณะของโครงหลังคา (ถ้ามี)
แผนผังทีตังอาคาร ระบุถนนใกล้เคียง
พิกดั ดาวเทียม (GPS) (ถ้ามี)
อืนๆ ทีเป็ นประโยชน์

2

เอกสารประกอบการพิจารณา
แบบคําขอจําหน่ ายไฟฟ้า

( Checklist )

ตามระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการผลิตไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ที"ติดตั#งบนหลังคา
(Solar PV Rooftop) ประเภทบ้านอยูอ่ าศัย
(สําหรับการรับซื# อไฟฟ้ าเพิ"มให้ครบ ๑๐๐ เมกะวัตต์) พ.ศ. ๒๕๕๗
ผูท้ ี"ประสงค์จะขายไฟฟ้ า ชื" อ_______________________นามสกุล________________________หมายเลขบัตรประชาชน________________________
เลขลงทะเบียนในระบบ ______________________________________
สําหรับเจ้าหน้าที" กฟน.
วันที"เอกสารครบ _______/________/_______

ผูต้ รวจเอกสาร__________________________ตําแหน่ง________________

สําหรับผูยื่นแบบคําขอฯ ตองมีเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
(กรณีไมครบถวนถูกตอง กฟน. ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธรับแบบคําขอ)
ลําดับที

เอกสารประกอบการพิจารณา

ส่ วนที 1 รายละเอียดของผู้ทประสงค์
ี
จะขายไฟฟ้าและอาคารทีจะติดตั'ง
1

แบบคําขอจําหนายไฟฟCา จากการผลิตไฟฟCาพลังงานแสงอาทิตยDที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop) สําหรับผูผลิต
ไฟฟCาขนาดเล็กมาก (VSPP)

บุคคลธรรมดา (พรอมลงนามรับรองเอกสารทุกฉบับ)
2

สําเนาบัตรประชาชนของผูประสงคDจะขายไฟฟCา

3

หนังสือมอบอํานาจ (ติดอากรแสตมปU) (ในกรณีมอบอํานาจใหผูมายื่นแบบคําขอแทน)

4

สําเนาบัตรประชาชนของผูไดรับมอบอํานาจ (ในกรณีมอบอํานาจใหผูมายื่นแบบคําขอแทน)

5

สําเนาใบแจงคาไฟฟCาของอาคารที่ติดตั้งแผงโฟโตโวลเทอิก (Photovoltaic Panel) หรือหลักฐานแสดงหมายเลข
เครื่องวัดหนวยไฟฟCา หรือหลักฐานเอกสารการยื่นขอใชไฟฟCาใหมจาก กฟน.

6

สําเนา แบบ ภพ.01 หรือ แบบ ภพ.20 (ถามี)

7

รูปถายอาคาร หรือ สถานที่ตั้งของอาคาร ที่จะติดตั้งแผงโฟโตโวลเทอิก (Photovoltaic Panel)

ในกรณีผูประสงค2จะขายไฟฟ5าเป6นเจาของอาคารเอง
8

หลักฐานแสดงความเปVนเจาของอาคาร อาทิเชน ทะเบียนบาน

ในกรณีที่ผูประสงค2จะขายไฟฟ5าไม8ใช8เจาของอาคาร
9

หนังสือยินยอมจากเจาของอาคาร หรือ สัญญาเชา

10

หลักฐานแสดงความเปVนเจาของอาคาร

11

สําเนาบัตรประชาชนของเจาของอาคาร
Page 1 of 3

โปรด

มี

ไม่ มี

สํ าหรับเจ้ าหน้ าที
กฟน.

มี

ไม่ มี

สําหรับผูยื่นแบบคําขอฯ ตองมีเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
(กรณีไมครบถวนถูกตอง กฟน. ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธรับแบบคําขอ)

เอกสารประกอบการพิจารณา

ลําดับที

นิติบุคคล (พรอมลงนามรับรองเอกสารทุกฉบับ)
12

สําเนาบัตรประชาชนของเจาของกิจการหรือบริษัท หรือ ผูมีอํานาจทําการแทนนิติบุคคลตามที่ระบุในหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล ที่ประสงคDจะขายไฟฟCา

13

หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ออกใหไมเกิน 6 เดือน) โดยการจดทะเบียนนิติบุคคลตองมีวัตถุประสงคDให
ดําเนินการเกี่ยวกับการผลิตและจําหนายไฟฟCา (ตองมี)

14

หนังสือมอบอํานาจ (ติดอากรแสตมปU) (ในกรณีมอบอํานาจใหผูมายื่นแบบคําขอแทน)

15

สําเนาบัตรประชาชนของผูไดรับมอบอํานาจ (ในกรณีมอบอํานาจใหผูมายื่นแบบคําขอแทน)

16

สําเนาใบแจงคาไฟฟCาของอาคารที่ติดตั้งแผงโฟโตโวลเทอิก (Photovoltaic Panel) หรือหลักฐานแสดงหมายเลข
เครื่องวัดหนวยไฟฟCา หรือหลักฐานเอกสารการยื่นขอใชไฟฟCาใหมจาก กฟน.

17

สําเนา แบบ ภพ.01 หรือ แบบ ภพ.20 (ถามี)

18

รูปถายอาคาร หรือ สถานที่ตั้งของอาคาร ที่จะติดตั้งแผงโฟโตโวลเทอิก (Photovoltaic Panel)

ในกรณีผูประสงค2จะขายไฟฟ5าเป6นเจาของอาคารเอง
19

หลักฐานแสดงความเปVนเจาของอาคาร

ในกรณีที่ผูประสงค2จะขายไฟฟ5าไม8ใช8เจาของอาคาร
20

หนังสือยินยอมจากเจาของอาคาร หรือ สัญญาเชา

21

หลักฐานแสดงความเปVนเจาของอาคาร

22

สําเนาบัตรประชาชนของเจาของอาคาร (ไมเปVนเอกสารบังคับ สามารถยื่นภายหลังได)

ส่ วนที 2 คุณสมบัติและข้ อมูลทางเทคนิคของระบบผลิตไฟฟ้า
23

เอกสารแสดงรายละเอียดคุณสมบัติของแผงโฟโตโวลเทอิก

24

เอกสารแสดงรายละเอียดคุณสมบัติของ Inverter

25

Datasheet ของหมอแปลงที่ตอกับ Inverter (Rated Power (MVA), HV/LV Rated Voltage (kV), Vector Group,
Frequency, Maximum short circuit rating (kA)) (กรณีเชื่อมตอที่ ระดับแรงดัน 12/24 kV)

26

แผนผังแสดงที่ตั้งของสถานที่ติดตั้งแผงโฟโตโวลเทอิก (Photovoltaic Panel)

27

(1), (2)

แผนภูมิของระบบไฟฟCา (Single Line Diagram) แสดงการจัดวางและการตอเชื่อมของอุปกรณDทั้งหมด โดย
ละเอียด และมีวิศวกรรับรองแบบ พรอมแนบสําเนาใบประจําตัวผูประกอบวิชาชีพวิศวกรที่เกี่ยวของยังไมหมดอายุ
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โปรด

มี

ไม่ มี

สํ าหรับเจ้ าหน้ าที
กฟน.

มี

ไม่ มี

เอกสารประกอบการพิจารณา
แบบคําขอจําหน่ ายไฟฟ้า

( Checklist )

ตามระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการผลิตไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ที"ติดตั#งบนหลังคา
(Solar PV Rooftop) ประเภทบ้านอยูอ่ าศัย
(สําหรับการรับซื# อไฟฟ้ าเพิ"มให้ครบ ๑๐๐ เมกะวัตต์) พ.ศ. ๒๕๕๗
เงื่อนไขการพิจารณา
1. กฟน.จะพิจารณาผูยื่นคําขอผลิตไฟฟCาเรียงตามลําดับคําขอขายไฟฟCาตามวันและเวลาที่ กฟน. ไดรับเอกสารครบถวนสมบูรณD
2. กรณีแบบคําขอขายไฟฟCาและเอกสารหลักฐานของผูยื่นคําขอผลิตไฟฟCาไมถูกตอง หรือไมครบถวน กฟน.จะแจงใหผูยื่นคําขอผลิตไฟฟCาจัดสงขอมูลเพิ่มเติมโดยเร็วและไมเกิน
วันและเวลาปmดรับคําขอขายไฟฟCา กฟน.จะถือเอาวันและเวลาที่ไดรับขอมูลและเอกสารเพิ่มเติมที่ครบถวนสมบูรณDครั้งหลังสุดเปVนวันและเวลาที่ไดรับคําขอขายไฟฟCา
3. กฟน.สงวนสิทธิ์ไมพิจารณาผูยื่นคําขอผลิตไฟฟCาเพิ่มอีก หากมีผูผลิตไฟฟCาเชื่อมตอกับระบบไฟฟCาของ กฟน.เต็มขีดจํากัดที่ระบบสามารถรองรับไดแลว แมวาผูยื่นคําขอผลิต
ไฟฟCาเหลานั้นจะยื่นเอกสารครบถวนสมบูรณDภายในกําหนดปmดรับคําขอขายไฟฟCา
ผูประสงค2จะขายไฟฟ5า ไดจัดมอบเอกสารหรือหลักฐานใหกับเจาหนาทีข่ องการไฟฟ5านครหลวง ครบถวนตามรายการแลว
ลงชื่อ.................................................................... ผูประสงค2จะขายไฟฟ5า
(.......................................................................)
วันที่..................................................

หมายเหตุ

ในสวนที่ 1 ขอใหจัดเตรียมเอกสาร ดังนี้
: บุคคลธรรมดา 1) เจาของอาคาร ตองมีเอกสาร ตามลําดับที่ 1, 2, 5, 7 และ 8
2) ผูเชาอาคาร ตองมีเอกสาร ตามลําดับที่ 1, 2, 5, 7, 9, 10 และ 11
3) เปVนผูประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม ตองมีเอกสาร ตามลําดับที่ 6 ดวย
4) ผูรับมอบอํานาจ ตองมีเอกสาร ลําดับที่ 3 และ 4 ดวย
: นิติบุคคล

1) เจาของอาคาร ตองมีเอกสาร ตามลําดับที่ 1, 12, 13, 16, 18 และ 19
2) ผูเชาอาคาร ตองมีเอกสาร ตามลําดับที่ 1, 12, 13, 16, 18, 20, 21 และ 22 (ลําดับที่ 22 ไมเปVนเอกสารบังคับ สามารถยื่นภายหลังได)
3) เปVนผูประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม ตองมีเอกสาร ตามลําดับที่ 17 ดวย
4) ผูรับมอบอํานาจ ตองมีเอกสาร ลําดับที่ 14 และ 15 ดวย

หนังสือมอบอํานาจใหทําการแทน 1 เรื่อง ติดอากรแสตมปU 10 บาท, มากกวา 1 เรื่อง ติดอากรแสตมปU 30 บาท
(1) Circuit Breaker
ในระดับแรงดัน 230/400 V ในพื้นที่ทั่วไป ตองมีกระแสลัดวงจรสูงสุดไมต่ํากวา 10 kA
ในระดับแรงดัน 230/400 V ในพื้นที่เขตวงจรตาขาย ตองมีกระแสลัดวงจรสูงสุดไมต่ํากวา 50 kA (พื้นที่เขตพระนคร, เขตปCอมปราบฯ และ เขตสัมพันธวงศD)
ในระดับแรงดัน 12 kV ในพื้นที่ทั่วไป ตองมีกระแสลัดวงจรสูงสุดไมต่ํากวา 16 kA
ในระดับแรงดัน 24 kV ในพื้นที่ทั่วไป ตองมีกระแสลัดวงจรสูงสุดไมต่ํากวา 8 kA
(2) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุม (ตองมีคํารับรองวิศวกร และรายละเอียดแรงดัน,ขนาด (kVA) และออกแบบเพื่อผูใดใหชัดเจนดวย)
ระดับแรงดัน
วิศวกร
230/400 V
12 kV

24 kV

วิศวกรผูออกแบบและคํานวณ

ระดับภาคีวิศวกร

ระดับภาคีวิศวกร

ระดับสามัญวิศวกร

วิศวกรผูออกแบบและควบคุมการติดตั้งทางดานไฟฟCา

ระดับภาคีวิศวกร

ระดับภาคีวิศวกร

ระดับสามัญวิศวกร

วิศวกรผูออกแบบและควบคุมการติดตั้งทางดานโยธา

-

ระดับภาคีวิศวกร

ระดับภาคีวิศวกร
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หนังสือมอบอํานาจ
ทําที 99/227-228 ถ. เทศบาลสงเคราะห์ ลาดยาว จตุจกั ร กทม. 10900
วันที

เดือน

พ.ศ. 2558

โดยหนังสือฉบับนีข้ าพเจ้ า ................................................................................ซึงเป็ นผู้ถือบัตรประชาชน เลขที
……………………………..………… ออกให้ ณ …………………….……….เมือวันที ……………………………………
อยูบ่ ้ านเลขที…………………..……………………………………………………………………………………………………
ขอมอบอํานาจให้ ……………………………..………………………..……… ซึงเป็ นผู้ถือบัตรประชาชน เลขที
………………………………………. ออกให้ ณ …………………………..………. เมือวันที ………………………………..
อยูบ่ ้ านเลขที …………………………………………………………………. ………………………………...………………
อาคารทีติดตังแผงโฟโตโวลทาอิก ทีอยู่ ................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
เป็ นผู้มีอํานาจทําการแทนข้ าพเจ้ า
1.

ยืนแบบคําขอจําหน่ายไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทีติดตังบนหลังคา (Solar PV Rooftop) พร้ อมลงนามในแบบคํา
ขอ เอกสารแนบ แก้ ไขเอกสาร ยืนเอกสารเพิมเติมต่างๆ แทนข้ าพเจ้ าจนเสร็จการ

2. ยืนคําร้ อง คําขอรับอนุญาตตลอดทังการให้ คํารับรองต่อเจ้ าหน้ าที และการลงนามในเอกสารทีเกียวข้ องกับหน่วยงานราชการ
วิสาหกิจ นิติบคุ ล หรื อบุคคลทัวไป แทนข้ าพเจ้ าจนเสร็จการ
ข้ าพเจ้ าขอรับผิดชอบในการทีผู้รับมอบอํานาจได้ กระทําไปตามหนังสือมอบอํานาจนีเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทําด้ วย
ตนเองทังสิน เพือเป็ นหลักฐานข้ าพเจ้ าได้ ลงลายมือชือ/ลายพิมพ์นิวมือไว้ เป็ นสําคัญต่อหน้ าพยานแล้ ว
ลงชือ ………………….………………………………. .ผู้มอบอํานาจ
(……………………………………….…………………….)
ลงชือ …………………………………………..…. ผู้รับมอบอํานาจ
(…………………….………………………………………..)
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าเป็ นลายมือชืออันแท้ จริงของผู้มอบอํานาจ และผู้มอบอํานาจได้ ลงลายมือชือต่อหน้ าข้ าพเจ้ า
ลงชือ………………………..…………………………….. พยาน
(………………………………………………………………..)
ลงชือ ………………………….…………………………. พยาน
(…………………………………..…………………………)

หนังสือยินยอมจากเจ้ าของอาคาร
ข้ าพเจ้ า …………………………………………………………………………………….อยู่บ้านเลขที……………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ซึงเป็ นเจ้ าบ้ าน ขอทําหนังสือฉบับนีขึนไว้ เพือเป็ นหลักฐานแสดงว่าข้ าพเจ้ าได้ รับทราบและยินยอมให้ ใช้ อาคารในการ
ติดตังโซลาร์ รูฟ บนหลังคาบ้ าน
กิจการใดที …………………………………………………………………………….. ได้ กระทําไปตามหนังสือยินยอมฉบับนี
ให้ มีผลสมบูรณ์และชอบด้ วยกฎหมายทุกประการ
เพือเป็ นหลักฐานข้ าพเจ้ าได้ ลงลายมือชือไว้ เป็ นสําคัญต่อหน้ าพยาน

ลงชือ ……………………………………… ผู้ให้ ความยินยอม
(

)

ลงชือ ……………………………………… ผู้รับให้ ความยินยอม
(

)

ลงชือ ……………………………………… พยาน
(

)

ลงชือ ……………………………………… พยาน
(

)

หนังสื อยินยอมจากเจ้ าของมิเตอร์ ไฟฟ้ า
ข้ า พ เ จ้ า ……………………….......................................................... อ า ศั ย อ ยู่ บ้ า น เ ล ข ที
………………………………………………………………………………………………………………..
ในฐานะเจ้าของมิเตอร์ ไฟฟ้ า รหัสเครื องวัด ....................................... บัญชีแสดงหมายเลขสัญญา
(CA) .......................................... ขอยินยอมให้.............................................................................................
ใช้มิเตอร์ ไฟฟ้ าเข้าร่ วมโครงการการรับซื อไฟฟ้ าจากการผลิตไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ทีติดตังบนหลังคา
ประเภทบ้านทีอยูอ่ าศัย (สําหรับการรับซือไฟฟ้ าเพิมให้ครบ 100 เมกะวัตต์)

ลงชือ...................................................................... (ผูย้ นิ ยอม)
(............................................................................)
ลงชือ...................................................................... (ผูร้ ับความยินยอม)
(............................................................................)

