
 

 

 

 

 

 ขา้พเจา้มีความประสงคที์จะยืนแบบคาํขอจาํหน่ายไฟฟ้าโซลาร์รูฟ ซึงการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค เปิดรับสมคัรการยนืแบบคาํขอฯ ระหวา่งวนัที 9 กมุภาพนัธ์ – วนัที 30 มิถุนายน 2558 และจะทยอยประกาศผลการ

คดัเลือกภายในวนัที 31 กรกฎาคม 2558  

 จึงขอลงนามในแบบแสดงความประสงคว์่าจา้งให ้TSF เป็นผูอ้อกแบบ จดัทาํเอกสาร และมอบอาํนาจใหต้วัแทน

ของ TSF เดินทางไปยนืแบบคาํขอฯ ดงักล่าวทีการไฟฟ้าฯ ระหวา่งวนัที 9 กมุภาพนัธ์ – วนัที 30 มิถุนายน 2558 

 พร้อมนีไดก้รอกขอ้มูลเบืองตน้ต่างๆ ลงในแบบสอบถามและแบบคาํขอจาํหน่ายไฟฟ้า แลว้ 

 

ลงชือ........................................................................................ 

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

มือถือ............................................................. 

วนัที...................................................... 2558 

 

 

แบบความประสงค์ว่าจ้างให้ TSF ออกแบบ จดัทาํเอกสาร และยนื 
แบบคาํขอจาํหน่ายไฟฟ้าจากการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ทตีดิตงับนหลงัคา (Solar PV Rooftop)  

ประเภทบ้านทอียู่อาศัย (สําหรับการรับซือไฟฟ้าเพมิให้ครบ 100 เมกะวตัต์) พ.ศ. 2557   
Feed-in Tariff 6.85 บาท   

กรุณากรอกเอกสารต่างๆ ดังต่อไปนี 
1) แบบแสดงความประสงคว์า่จา้งให ้TSF เป็นผูอ้อกแบบ จดัทาํเอกสาร และยนืเอกสาร 
2) แบบสอบถาม 
3) แบบคาํขอจาํหน่ายไฟฟ้า (กรอกขอ้มูลเฉพาะส่วนที 1 และ 3 นอกนนั TSF จะกรอกให)้ 
4) เอกสารประกอบการพิจารณา (Checklist) แบบคาํขอจาํหน่ายไฟฟ้า (ลงนามในหนา้ที 3) (เฉพาะ กฟน.) 
5) หนงัสือมอบอาํนาจ 

ส่งเอกสารไปท ี

• บริษทั ไทยโซลาร์ฟิวเจอร์ จาํกดั เลขที 99/227-228 ถ.เทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กทม. 10900 

• E-mail : solarroof@thaisolarfuture.com 

• Fax :  02-953-9167 

• Call Center : 02-953-9163-5 

• www.thaisolarfuture.com 
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Checklist รายการเอกสารทต้ีองใช้ยนืประกอบ 
แบบคาํขอจาํหน่ายไฟฟ้าจากการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ทตีดิตงับนหลงัคา (Solar PV Rooftop)  

ประเภทบ้านทอียู่อาศัย (สําหรับการรับซือไฟฟ้าเพมิให้ครบ 100 เมกะวตัต์) พ.ศ. 2557   
Feed-in Tariff 6.85 บาท   

 รายการเอกสาร จํานวนชุด ผู้จัด 

ส่วนท ี1  รายละเอยีดของผู้ทีประสงค์จะขายไฟฟ้าและอาคารทีจะตดิตงั 
1 แบบคาํขอจาํหน่ายไฟฟ้า (Customer กรอกขอ้มูลส่วนที 1 และส่วนที 3) 1 Customer, TSF 

กรณีบุคคลธรรมดา (พร้อมลงนามรับรองเอกสารทุกฉบับ) 
2 สาํเนาบตัรประชาชนของผูป้ระสงคจ์ะขายไฟฟ้า 1 Customer 
3 หนงัสือมอบอาํนาจ (ติดอากรแสตมป์) (กรณีมอบอาํนาจใหผู้อื้นมาแบบคาํขอแทน) 1 Customer, TSF 
4 สาํเนาบตัรประชาชนของผูไ้ดรั้บมอบอาํนาจ (กรณีมอบอาํนาจใหผู้อื้นมาแบบคาํขอแทน) 1 TSF 
5 สาํเนาใบแจง้ค่าไฟฟ้าของอาคารทีจะติดตงัแผงเซลล ์(ใบแจง้ค่าไฟฟ้าของเดือนใดกไ็ด)้ 1 Customer 
6 สาํเนา แบบ ภพ. 01 หรือ แบบ ภพ. 20 (ถา้มี)   1 Customer 
7 รูปถ่ายอาคารหรือสถานทีตงัของอาคารทีจะติดตงัแผงเซลล ์ 1 Customer 
8 กรณีผูป้ระสงคจ์ะขายไฟฟ้าเป็นเจา้ของอาคารเอง   
 8.1 หลกัฐานแสดงความเป็นเจา้ของอาคาร เช่น ทะเบียนบา้น  1 Customer 

9 กรณีผูป้ระสงคจ์ะขายไฟฟ้าไม่ใช่เจา้ของอาคาร   
 9.1 หนงัสือยนิยอมจากเจา้ของอาคาร หรือ สัญญาเช่า 1 Customer 
 9.2 หลกัฐานแสดงความเป็นเจา้ของอาคาร เช่น ทะเบียนบา้น 1 Customer 
 9.3 สาํเนาบตัรประชาชนของเจา้ของอาคาร 1 Customer 

กรณีนิตบุิคคล (พร้อมลงนามรับรองเอกสารทุกฉบับ) 
10 สาํเนาบตัรประชาชนของเจา้ของกิจการหรือบริษทั หรือ ผูมี้อาํนาจทาํการแทนนิติบุคคลตามที

ระบุในหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ทีประสงคจ์ะขายไฟฟ้า 
1 Customer 

11 หนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ออกใหไ้ม่เกิน 6 เดือน) โดยการจดทะเบียนนิติบุคคล
ตอ้งมีวตัถุประสงคใ์หด้าํเนินการเกียวกบัการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า (ตอ้งมี) 

1 Customer 

12 หนงัสือมอบอาํนาจ (ติดอากรแสตมป์) (กรณีมอบอาํนาจใหผู้อื้นมาแบบคาํขอแทน) 1 Customer, TSF 
13 สาํเนาบตัรประชาชนของผูไ้ดรั้บมอบอาํนาจ (กรณีมอบอาํนาจใหผู้อื้นมาแบบคาํขอแทน) 1 TSF 
14 สาํเนาใบแจง้ค่าไฟฟ้าของอาคารทีจะติดตงัแผงเซลล ์(ใบแจง้ค่าไฟฟ้าของเดือนใดกไ็ด)้ 1 Customer 
15 สาํเนา แบบ ภพ. 01 หรือ แบบ ภพ. 20 (ถา้มี)   1 Customer 
16 รูปถ่ายอาคารหรือสถานทีตงัของอาคารทีจะติดตงัแผงเซลล ์ 1 Customer 
17 กรณีผูป้ระสงคจ์ะขายไฟฟ้าเป็นเจา้ของอาคารเอง   

 17.1 หลกัฐานแสดงความเป็นเจา้ของอาคาร เช่น ทะเบียนบา้น 1 Customer 
18 กรณีผูป้ระสงคจ์ะขายไฟฟ้าไม่ใช่เจา้ของอาคาร   

 18.1 หนงัสือยนิยอมจากเจา้ของอาคาร หรือ สัญญาเช่า 1 Customer 
 18.2 หลกัฐานแสดงความเป็นเจา้ของอาคาร เช่น ทะเบียนบา้น 1 Customer 
 18.3 สาํเนาบตัรประชาชนของเจา้ของอาคาร (ไม่เป็นเอกสารบงัคบั สามารถยนืภายหลงัได)้ 1 Customer 
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ส่วนท ี2  คุณสมบัตแิละข้อมูลทางเทคนิคของระบบผลติไฟฟ้า 

19 เอกสารแสดงราบละเอียดคุณสมบติัของแผงเซลล ์ 1 TSF 
20 เอกสารแสดงรายละเอียดคุณสมบติัของ Inverter 1 TSF 
21 Datasheet ของหมอ้แปลงทีต่อกบั Inverter (Rated Power (MVA), HV/L Rated Voltage (kV), 

Vector Group, Frequency, Maximum short circuit rating (kA)) (กรณีเชือมต่อที ระดบัแรงดนั 
12/24 kV) 

1 TSF 

22 แผนผงัแสดงทีตงัของสถานทีติดตงัแผงเซลล ์ 1 TSF 
23 แผนภูมิของระบบไฟฟ้า (Single Line Diagram) แสดงการจดัวางและการต่อเชือมของอุปกรณ์

ทงัหมด โดยละเอียด และมีวิศวกรรับรองแบบ พร้อมแนบสําเนาบตัรประจาํตวัผูป้ระกอบ
วชิาชีพวศิวกรทีเกียวขอ้งทียงัไม่หมดอาย ุ

1 TSF 

ข้อมูลประกอบการออกแบบติดตังโซลาร์เซลล์ 

 ภาพถ่ายเกียวกบัอาคารทีจะติดตงัแผงโซลาร์เซลล ์

• ภาพดา้นหนา้อาคาร ระบุทิศ 

• ภาพดา้นขา้งอาคาร 

• ภาพดา้นหลงัอาคาร 

• ภาพมิเตอร์ไฟฟ้าทีซือไฟฟ้าปัจจุบนั 

• ภาพหลงัคาจากทีสูง (ถา้ถ่ายได)้ 

• ภาพหลงัคาดา้นทีจะติดตงัแผงเซลล ์

• ภาพดา้นหนา้รัวของอาคาร  

• ภาพหมอ้แปลงของอาคาร (ถา้มีใชอ้ยู)่ 

• ภาพถ่าย Google Earth (ถา้มี) 

1 Customer 

 แบบแปลนอาคารทีแสดงลกัษณะของโครงหลงัคา (ถา้มี) 1 Customer 
 แผนผงัทีตงัอาคาร ระบุถนนใกลเ้คียง 1 Customer 
 พิกดัดาวเทียม (GPS) (ถา้มี) 1 Customer 
 อืนๆ ทีเป็นประโยชน์ 1 Customer 

 



มี ไม่มี มี ไม่มี

เอกสารประกอบการพจิารณา  

แบบคาํขอจําหน่ายไฟฟ้า 
ตามระเบียบคณะกรรมการกาํกบักิจการพลงังาน วา่ดว้ยการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยที์"ติดตั#งบนหลงัคา 

(Solar PV Rooftop) ประเภทบา้นอยูอ่าศยั 

(สาํหรับการรับซื#อไฟฟ้าเพิ"มใหค้รบ ๑๐๐ เมกะวตัต)์ พ.ศ. ๒๕๕๗

วนัที"เอกสารครบ _______/________/_______

เลขลงทะเบียนในระบบ ______________________________________

ผูต้รวจเอกสาร__________________________ตาํแหน่ง________________

 ผูที้"ประสงคจ์ะขายไฟฟ้า  ชื"อ_______________________นามสกุล________________________หมายเลขบตัรประชาชน________________________

สาํหรับเจา้หนา้ที" กฟน.

(กรณีไม�ครบถ�วนถูกต�อง กฟน. ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธรับแบบคําขอ)

สําหรับผู
ย่ืนแบบคําขอฯ ต
องมีเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้ สําหรับเจ้าหน้าที� 

กฟน.

ลาํดบัที� เอกสารประกอบการพจิารณา

ส่วนที� 1  รายละเอยีดของผู้ที�ประสงค์จะขายไฟฟ้าและอาคารที�จะติดตั'ง

โปรด  ����

( Checklist )

Page 1 of 3

1

5

6

9

10

7 รูปถ�ายอาคาร หรือ สถานท่ีต้ังของอาคาร ท่ีจะติดต้ังแผงโฟโตโวลเทอิก (Photovoltaic Panel)

บุคคลธรรมดา (พร�อมลงนามรับรองเอกสารทุกฉบับ)

แบบคําขอจําหน�ายไฟฟCา จากการผลิตไฟฟCาพลังงานแสงอาทิตยDที่ติดต้ังบนหลังคา (Solar PV Rooftop) สําหรับผู�ผลิต
ไฟฟCาขนาดเล็กมาก (VSPP)

สําเนาบัตรประชาชนของผู�ประสงคDจะขายไฟฟCา

ส่วนที� 1  รายละเอยีดของผู้ที�ประสงค์จะขายไฟฟ้าและอาคารที�จะติดตั'ง

2

8

4

สําเนาใบแจ�งค�าไฟฟCาของอาคารท่ีติดต้ังแผงโฟโตโวลเทอิก (Photovoltaic Panel) หรือหลักฐานแสดงหมายเลข
เคร่ืองวัดหน�วยไฟฟCา หรือหลักฐานเอกสารการยื่นขอใช�ไฟฟCาใหม�จาก กฟน.

สําเนาบัตรประชาชนของผู�ได�รับมอบอํานาจ (ในกรณีมอบอํานาจให�ผู�มายื่นแบบคําขอแทน)

หนังสือยินยอมจากเจ�าของอาคาร หรือ สัญญาเช�า

สําเนา แบบ ภพ.01 หรือ แบบ ภพ.20 (ถ�ามี)

ในกรณีผู
ประสงค2จะขายไฟฟ5าเป6นเจ
าของอาคารเอง

ในกรณีที่ผู
ประสงค2จะขายไฟฟ5าไม8ใช8เจ
าของอาคาร

3 หนังสือมอบอํานาจ (ติดอากรแสตมปU) (ในกรณีมอบอํานาจให�ผู�มายื่นแบบคําขอแทน)

หลักฐานแสดงความเปVนเจ�าของอาคาร

หลักฐานแสดงความเปVนเจ�าของอาคาร  อาทิเช�น ทะเบียนบ�าน

11

10

สําเนาบัตรประชาชนของเจ�าของอาคาร

หลักฐานแสดงความเปVนเจ�าของอาคาร
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มี ไม่มี มี ไม่มี

14

16

17

18 รูปถ�ายอาคาร หรือ สถานท่ีต้ังของอาคาร ท่ีจะติดต้ังแผงโฟโตโวลเทอิก (Photovoltaic Panel)

สําเนา แบบ ภพ.01 หรือ แบบ ภพ.20 (ถ�ามี)

13

นิติบุคคล (พร�อมลงนามรับรองเอกสารทุกฉบับ)

หนังสือมอบอํานาจ (ติดอากรแสตมปU) (ในกรณีมอบอํานาจให�ผู�มายื่นแบบคําขอแทน)

15

สําหรับผู
ย่ืนแบบคําขอฯ ต
องมีเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้

สําเนาบัตรประชาชนของเจ�าของกิจการหรือบริษัท  หรือ ผู�มีอํานาจทําการแทนนิติบุคคลตามท่ีระบุในหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล ท่ีประสงคDจะขายไฟฟCา

เอกสารประกอบการพจิารณา

ในกรณีผู
ประสงค2จะขายไฟฟ5าเป6นเจ
าของอาคารเอง

สําหรับเจ้าหน้าที� 

กฟน.(กรณีไม�ครบถ�วนถูกต�อง กฟน. ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธรับแบบคําขอ)

ลาํดบัที�

สําเนาใบแจ�งค�าไฟฟCาของอาคารท่ีติดต้ังแผงโฟโตโวลเทอิก (Photovoltaic Panel) หรือหลักฐานแสดงหมายเลข
เคร่ืองวัดหน�วยไฟฟCา หรือหลักฐานเอกสารการยื่นขอใช�ไฟฟCาใหม�จาก กฟน.

สําเนาบัตรประชาชนของผู�ได�รับมอบอํานาจ (ในกรณีมอบอํานาจให�ผู�มายื่นแบบคําขอแทน)

หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ออกให�ไม�เกิน 6 เดือน) โดยการจดทะเบียนนิติบุคคลต�องมีวัตถุประสงคDให�
ดําเนินการเกี่ยวกับการผลิตและจําหน�ายไฟฟCา (ต�องมี)

12

โปรด  ����
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20

25

แผนผังแสดงท่ีต้ังของสถานท่ีติดต้ังแผงโฟโตโวลเทอิก (Photovoltaic Panel)

Datasheet ของหม�อแปลงท่ีต�อกับ Inverter (Rated Power (MVA), HV/LV Rated Voltage (kV), Vector Group,
 Frequency, Maximum short circuit rating (kA))   (กรณีเช่ือมต�อท่ี ระดับแรงดัน 12/24 kV)

สําเนาบัตรประชาชนของเจ�าของอาคาร (ไม�เปVนเอกสารบังคับ สามารถยื่นภายหลังได�)

หลักฐานแสดงความเปVนเจ�าของอาคาร21

26

22

หลักฐานแสดงความเปVนเจ�าของอาคาร

24

23

ในกรณีที่ผู
ประสงค2จะขายไฟฟ5าไม8ใช8เจ
าของอาคาร

19

(1), (2)แผนภูมิของระบบไฟฟCา (Single Line Diagram) แสดงการจัดวางและการต�อเช่ือมของอุปกรณDทั้งหมด โดย
ละเอียด และมีวิศวกรรับรองแบบ พร�อมแนบสําเนาใบประจําตัวผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรท่ีเกี่ยวข�องยังไม�หมดอายุ

ส่วนที� 2 คุณสมบัติและข้อมูลทางเทคนิคของระบบผลติไฟฟ้า

27

เอกสารแสดงรายละเอียดคุณสมบัติของ Inverter

เอกสารแสดงรายละเอียดคุณสมบัติของแผงโฟโตโวลเทอิก

หนังสือยินยอมจากเจ�าของอาคาร หรือ สัญญาเช�า
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เอกสารประกอบการพจิารณา  

แบบคาํขอจําหน่ายไฟฟ้า 
ตามระเบียบคณะกรรมการกาํกบักิจการพลงังาน วา่ดว้ยการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยที์"ติดตั#งบนหลงัคา 

(Solar PV Rooftop) ประเภทบา้นอยูอ่าศยั 

(สาํหรับการรับซื#อไฟฟ้าเพิ"มใหค้รบ ๑๐๐ เมกะวตัต)์ พ.ศ. ๒๕๕๗
เงื่อนไขการพิจารณา
1. กฟน.จะพิจารณาผู�ยื่นคําขอผลิตไฟฟCาเรียงตามลําดับคําขอขายไฟฟCาตามวันและเวลาท่ี กฟน. ได�รับเอกสารครบถ�วนสมบูรณD

2. กรณีแบบคําขอขายไฟฟCาและเอกสารหลักฐานของผู�ยื่นคําขอผลิตไฟฟCาไม�ถูกต�อง หรือไม�ครบถ�วน กฟน.จะแจ�งให�ผู�ยื่นคําขอผลิตไฟฟCาจัดส�งข�อมูลเพิ่มเติมโดยเร็วและไม�เกิน
วันและเวลาปmดรับคําขอขายไฟฟCา กฟน.จะถือเอาวันและเวลาท่ีได�รับข�อมูลและเอกสารเพิ่มเติมท่ีครบถ�วนสมบูรณDคร้ังหลังสุดเปVนวันและเวลาท่ีได�รับคําขอขายไฟฟCา

3. กฟน.สงวนสิทธิ์ไม�พิจารณาผู�ยื่นคําขอผลิตไฟฟCาเพิ่มอีก หากมีผู�ผลิตไฟฟCาเช่ือมต�อกับระบบไฟฟCาของ กฟน.เต็มขีดจํากัดท่ีระบบสามารถรองรับได�แล�ว แม�ว�าผู�ยื่นคําขอผลิต
ไฟฟCาเหล�าน้ันจะยื่นเอกสารครบถ�วนสมบูรณDภายในกําหนดปmดรับคําขอขายไฟฟCา

ผู
ประสงค2จะขายไฟฟ5า ได
จดัมอบเอกสารหรือหลักฐานให
กับเจ
าหน
าทีข่องการไฟฟ5านครหลวง ครบถ
วนตามรายการแล
ว

ลงชื่อ.................................................................... ผู
ประสงค2จะขายไฟฟ5า

( Checklist )
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230/400 V  12 kV

ระดับภาคีวิศวกร ระดับภาคีวิศวกร

ระดับภาคีวิศวกร ระดับภาคีวิศวกร

      ในระดับแรงดัน 230/400 V ในพ้ืนที่เขตวงจรตาข�าย ต�องมีกระแสลัดวงจรสูงสุดไม�ต่ํากว�า 50 kA (พ้ืนที่เขตพระนคร, เขตปCอมปราบฯ และ เขตสัมพันธวงศD)

                        2) ผู�เช�าอาคาร    ต�องมีเอกสาร ตามลําดับที่ 1, 12, 13, 16, 18, 20, 21 และ 22 (ลําดับที่ 22 ไม�เปVนเอกสารบังคับ สามารถย่ืนภายหลังได�)

      ในระดับแรงดัน 230/400 V ในพ้ืนที่ทั่วไป ต�องมีกระแสลัดวงจรสูงสุดไม�ต่ํากว�า 10 kA

      ในระดับแรงดัน 12 kV ในพ้ืนที่ทั่วไป ต�องมีกระแสลัดวงจรสูงสุดไม�ต่ํากว�า 16 kA

      ในระดับแรงดัน 24 kV ในพ้ืนที่ทั่วไป ต�องมีกระแสลัดวงจรสูงสุดไม�ต่ํากว�า 8 kA

                        4) ผู�รับมอบอํานาจ ต�องมีเอกสาร ลําดับที่  14 และ 15 ด�วย

วิศวกรผู�ออกแบบและควบคุมการติดต้ังทางด�านไฟฟCา

วิศวกรผู�ออกแบบและคํานวณ

วิศวกร

ระดับสามัญวิศวกร

ระดับสามัญวิศวกร

 24 kV

หมายเหตุ  ในส�วนที่ 1 ขอให�จัดเตรียมเอกสาร ดังนี้

      

(2)   ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุม  (ต�องมีคํารับรองวิศวกร และรายละเอียดแรงดัน,ขนาด (kVA) และออกแบบเพ่ือผู�ใดให�ชัดเจนด�วย)

หนังสือมอบอํานาจให�ทําการแทน 1 เรื่อง ติดอากรแสตมปU 10 บาท, มากกว�า 1 เรื่อง ติดอากรแสตมปU 30 บาท

(1)   Circuit Breaker

                        2) ผู�เช�าอาคาร    ต�องมีเอกสาร ตามลําดับที่ 1, 2, 5, 7, 9, 10 และ 11

                        4) ผู�รับมอบอํานาจ ต�องมีเอกสาร ลําดับที่  3 และ 4 ด�วย

    : นิติบุคคล        1) เจ�าของอาคาร ต�องมีเอกสาร ตามลําดับที่ 1, 12, 13, 16, 18 และ 19

                        3) เปVนผู�ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค�าเพ่ิม ต�องมีเอกสาร ตามลําดับที่ 17 ด�วย

                        3) เปVนผู�ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค�าเพ่ิม ต�องมีเอกสาร ตามลําดับที่ 6 ด�วย

    : บุคคลธรรมดา   1) เจ�าของอาคาร ต�องมีเอกสาร ตามลําดับที่ 1, 2, 5, 7 และ 8

ระดับแรงดัน

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

                                           วันที่..................................................

ระดับภาคีวิศวกร ระดับภาคีวิศวกร

- ระดับภาคีวิศวกร ระดับภาคีวิศวกรวิศวกรผู�ออกแบบและควบคุมการติดต้ังทางด�านโยธา

วิศวกรผู�ออกแบบและควบคุมการติดต้ังทางด�านไฟฟCา ระดับสามัญวิศวกร
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หนังสือมอบอาํนาจ 

ทําที 99/227-228 ถ. เทศบาลสงเคราะห์ ลาดยาว จตจุกัร กทม. 10900 

วนัที            เดือน                     พ.ศ. 2558 

 โดยหนงัสือฉบบันีข้าพเจ้า ................................................................................ซึงเป็นผู้ ถือบตัรประชาชน เลขที  

……………………………..………… ออกให้ ณ …………………….……….เมือวนัที ……………………………………  

อยูบ้่านเลขที…………………..…………………………………………………………………………………………………… 

 ขอมอบอํานาจให้  ……………………………..………………………..……… ซงึเป็นผู้ ถือบตัรประชาชน เลขที 

………………………………………. ออกให้  ณ  …………………………..………. เมือวนัที ……………………………….. 

อยูบ้่านเลขที  …………………………………………………………………. ………………………………...……………… 

 อาคารทีติดตงัแผงโฟโตโวลทาอิก ทีอยู่ ................................................................................................................ 

....................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 

 เป็นผู้ มีอํานาจทําการแทนข้าพเจ้า   

1.  ยืนแบบคําขอจําหนา่ยไฟฟ้าจากการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ทีติดตงับนหลงัคา (Solar PV Rooftop) พร้อมลงนามในแบบคํา

ขอ เอกสารแนบ แก้ไขเอกสาร ยืนเอกสารเพิมเติมตา่งๆ แทนข้าพเจ้าจนเสร็จการ 

2. ยืนคําร้อง คําขอรับอนญุาตตลอดทงัการให้คํารับรองตอ่เจ้าหน้าที และการลงนามในเอกสารทีเกียวข้องกบัหน่วยงานราชการ 

วิสาหกิจ นิติบคุล หรือบคุคลทวัไป  แทนข้าพเจ้าจนเสร็จการ   

 ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบในการทีผู้ รับมอบอํานาจได้กระทําไปตามหนงัสือมอบอํานาจนีเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําด้วย

ตนเองทงัสนิ   เพือเป็นหลกัฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือชือ/ลายพิมพ์นิวมือไว้เป็นสําคญัตอ่หน้าพยานแล้ว 

 

     ลงชือ ………………….………………………………. .ผู้มอบอํานาจ 

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

      ลงชือ …………………………………………..…. ผู้ รับมอบอํานาจ 

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

 ข้าพเจ้าขอรับรองวา่เป็นลายมือชืออนัแท้จริงของผู้มอบอํานาจ  และผู้มอบอํานาจได้ลงลายมือชือตอ่หน้าข้าพเจ้า 

      ลงชือ………………………..…………………………….. พยาน 

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

      ลงชือ ………………………….…………………………. พยาน 

         (…………………………………..…………………………) 



หนังสือยนิยอมจากเจ้าของอาคาร 
 

 
ข้าพเจ้า …………………………………………………………………………………….อยู่บ้านเลขที…………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ซึงเป็นเจ้าบ้าน ขอทําหนังสือฉบบันีขึนไว้เพือเป็นหลกัฐานแสดงว่าข้าพเจ้าได้รับทราบและยินยอมให้ใช้อาคารในการ

ติดตงัโซลาร์รูฟ บนหลงัคาบ้าน  

 กิจการใดที …………………………………………………………………………….. ได้กระทําไปตามหนงัสือยินยอมฉบบันี

ให้มีผลสมบรูณ์และชอบด้วยกฎหมายทกุประการ 

 เพือเป็นหลกัฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือชือไว้เป็นสําคญัตอ่หน้าพยาน 

 

 

ลงชือ ……………………………………… ผู้ให้ความยินยอม 

(    ) 

ลงชือ ……………………………………… ผู้ รับให้ความยินยอม 

(    ) 

ลงชือ ……………………………………… พยาน 

(    ) 

ลงชือ ……………………………………… พยาน 

(    ) 

 

 



หนังสือยนิยอมจากเจ้าของมิเตอร์ไฟฟ้า 

ข้ า พ เ จ้ า  ……………………….......................................................... อ า ศั ย อ ยู่ บ้ า น เ ล ข ที 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

ในฐานะเจา้ของมิเตอร์ไฟฟ้า รหัสเครืองวดั ....................................... บญัชีแสดงหมายเลขสัญญา 

(CA) ..........................................  ขอยนิยอมให.้............................................................................................ 

ใชมิ้เตอร์ไฟฟ้าเขา้ร่วมโครงการการรับซือไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยที์ติดตงับนหลงัคา 

ประเภทบา้นทีอยูอ่าศยั (สาํหรับการรับซือไฟฟ้าเพิมใหค้รบ 100 เมกะวตัต)์ 

 

   ลงชือ...................................................................... (ผูย้นิยอม) 

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

ลงชือ...................................................................... (ผูรั้บความยนิยอม) 

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