เอกสารแนบท้ายประกาศ ๑๑.๑

ใบสมัครผู้ใช้ไฟฟ้าที่เข้าร่วมโครงการนาร่องการตอบสนองด้านโหลด ปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖
ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะเข้าร่วม “โครงการนาร่องการตอบสนองด้านโหลดปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖”
เพื่อเป็น DR Participant และได้กรอกข้อมูลพื้นฐานประกอบการพิจารณาเพื่อเข้าร่วมโครงการนาร่องฯ ดังนี้
๑. ข้อมูลทั่วไปของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการนาร่องฯ
๑.๑ ชื่อนิติบุคคล หรือชื่อบุคคลธรรมดาที่สมัคร :
๑.๒ เลขทะเบียนนิติบุคคล หรือเลขประจาตัวประชาชน :
๑.๓ ที่ตั้งสานักงานใหญ่ หรือที่อยู่ตามบัตรประจาตัวประชาชน :
เลขที่
หมู่
ซอย
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
โทรสาร
๑.๔ ผู้ประสานงาน (สาหรับประสานงานด้านเอกสาร และการนัดหมายต่าง ๆ) :
ชื่อ/นามสกุล
ตาแหน่ง
โทรศัพท์
มือถือ
E-mail
๒ ข้อมูลของสถานที่ใช้ไฟฟ้าที่ใช้ในการสมัคร
๒.๑ ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า :
๒.๒ สถานที่ใช้ไฟฟ้า :
เลขที่
หมู่
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
๒.๓ หมายเลขเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า :
๒.๔ บัญชีแสดงสัญญาผู้ใช้ไฟฟ้า :
๒.๕ ประเภทธุรกิจ :
๒.๖ ประเภทอัตราค่าไฟฟ้า (โปรดระบุ)
 ประเภท ๓ กิจการขนาดกลาง
 ประเภท ๔ กิจการขนาดใหญ่
 ประเภท ๕ กิจการเฉพาะอย่าง

ซอย

ถนน
จังหวัด
โทรสาร

๓. ช่วงเวลาที่สามารถปรับลดปริมาณกาลังไฟฟ้า (เลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ)
 โปรแกรมการตอบสนองด้านโหลด (Capacity DR Program) เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
 โปรแกรมการตอบสนองด้านโหลด (Capacity DR Program) เวลา ๑๙.๓๐ - ๒๒.๓๐ น.

-๒๔. ข้อเสนอปริมาณกาลังไฟฟ้าที่ปรับลดได้ (DR Capacity)
๔.๑ โปรแกรมการตอบสนองด้านโหลด (Capacity DR Program) เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
- ข้อเสนอปริมาณกาลังไฟฟ้าที่ปรับลดได้ (Proposed Reduction Capacity) :
กิโลวัตต์ (kW)
- แนวทางการปรับลดการใช้พลังงาน (เลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ)
 ปรับเปลี่ยนช่วงเวลาการใช้พลังงานไฟฟ้า โดยมีรายละเอียดแนวทางการปรับเปลี่ยนช่วงเวลา
การใช้พลังงานไฟฟ้า โดยสังเขป ดังนี้
ลาดับ

ประเภทธุรกิจ/
รูปแบบการผลิต

แนวทางการปรับเปลี่ยนช่วงเวลาการใช้
พลังงานไฟฟ้า

กาลังไฟฟ้า
ที่ปรับลดได้
รวม (kW)

รวมทั้งสิ้น (kW)
 ปรับลดการใช้พลังงานไฟฟ้า โดยมีรายละเอียดแนวทางการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า โดยสังเขป
ดังนี้
ลาดับ

ประเภท
เครื่องใช้ไฟฟ้า

จานวน
(ตัว)

แนวทาง
การปรับลดการ
ใช้พลังงานไฟฟ้า

กาลังไฟฟ้า
ที่ปรับลดได้
ต่อตัว (kW)

กาลังไฟฟ้าที่ปรับลดได้
รวม (kW)

รวมทั้งสิ้น (kW)
๔.๒ โปรแกรมการตอบสนองด้านโหลด (Capacity DR Program) เวลา ๑๙.๓๐ - ๒๒.๓๐ น.
- ข้อเสนอปริมาณกาลังไฟฟ้าที่ปรับลดได้ (Proposed Reduction Capacity) :
กิโลวัตต์ (kW)
- แนวทางการปรับลดการใช้พลังงาน (เลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ)
 ปรั บ เปลี่ ย นช่ ว งเวลาการใช้ พ ลั ง งานไฟฟ้ า โดยมี ร ายละเอี ย ดแนวทางการปรั บ เปลี่ ย น
ช่วงเวลาการใช้พลังงานไฟฟ้า โดยสังเขป ดังนี้
ลาดับ

ประเภทธุรกิจ/
รูปแบบการผลิต

รวมทั้งสิ้น (kW)

แนวทางการปรับเปลี่ยนช่วงเวลาการใช้
พลังงานไฟฟ้า

กาลังไฟฟ้า
ที่ปรับลดได้
รวม (kW)

-๓ ปรับลดการใช้พลังงานไฟฟ้า โดยมีรายละเอียดแนวทางการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า โดยสังเขป ดังนี้
ลาดับ

ประเภท
เครื่องใช้ไฟฟ้า

จานวน
(ตัว)

แนวทาง
การปรับลดการ
ใช้พลังงานไฟฟ้า

กาลังไฟฟ้า
ที่ปรับลดได้
ต่อตัว (kW)

กาลังไฟฟ้าที่ปรับลดได้
รวม (kW)

รวมทั้งสิ้น (kW)
๕. ชื่อ-นามสกุล ของเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้านครหลวงที่แนะนาให้ท่านสมัครเข้าร่วมโครงการนาร่องฯ (ถ้ามี) :
.................................................................................................................................................................................
๖. เอกสารประกอบการพิจารณา
ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้
 สาเนาใบแจ้งค่าไฟฟ้า
 สาเนาสัญญาเช่าใช้พื้นที่ (กรณีที่ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการนาร่องฯ เป็นผู้ครอบครองสถานที่ใช้ไฟฟ้า)
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และ สาเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร (กรณีผู้สมัครเป็นบุคคลธรรมดา)
 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (อายุไม่เกิน ๓ เดือน) หรือสาเนาหลักฐานการจัดตั้ง
เป็นนิติบุคคล ข้อบังคับ และบัญชีรายชื่อผู้มีอานาจควบคุมและบริหารกิจการของนิติบุคคลนั้น ๆ
(กรณีผู้สมัครเป็นนิติบุคคล)
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ของผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(กรณีผู้สมัครเป็นนิติบุคคล)
 หนังสือมอบอานาจพร้อมติดอากรแสตมป์ (ถ้ามี)
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจ (ถ้ามี)
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้รับมอบอานาจ (ถ้ามี)
ในส่วนของเอกสารประกอบการพิจารณาที่เป็นสาเนาต้องมีการลงนามรับ รองความถูกต้องโดยผู้มีอานาจ
ลงนาม พร้อมประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี) ทุกหน้า
๗. คายินยอม
หากข้าพเจ้ าได้รั บ การคัดเลื อ กให้ เ ข้าร่ ว มโครงการนาร่ องการตอบสนองด้านโหลด ปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖
เพื่อเป็น DR Participant ข้าพเจ้ายินยอมที่จะดาเนินการ ดังนี้
๗.๑ เข้าทาสัญญาการรับซื้อการตอบสนองด้านโหลด ตามแบบของสัญญาที่ทางการไฟฟ้านครหลวงประกาศ
ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันประกาศผลการคัดเลือก
๗.๒ ยิ น ยอมที่จ ะปฏิบั ติตามเงื่อนไขการดาเนินโครงการนาร่องฯ ตามที่ การไฟฟ้านครหลวงประกาศไว้
ทุกประการ
๗.๓ ยินยอมที่จะให้ความร่วมมือ และอานวยการให้ได้มาซึ่งข้อมูลประกอบการวัดผลลดใช้พลังงานเพื่อใช้
ในการตรวจวัดและวิเ คราะห์การใช้พลังงานก่อน และหลังการดาเนินมาตรการ เพื่อคานวณผลการตอบสนอง
ด้านโหลดที่เกิดขึ้นจริง

-๔๗.๔ ยินยอมให้การไฟฟ้านครหลวง เก็บ รวบรวม ทาซ้า หรือเผยแพร่ข้อมูลใดๆ ตลอดจนข้อมูลส่วนบุค คล
ของข้าพเจ้าที่ทางการไฟฟ้านครหลวงได้มาก่อน ในขณะ หรือภายหลังการดาเนินโครงการนาร่องฯ โดยการ
เผยแพร่ ข้ อ มู ล ดั ง กล่ า ว การไฟฟ้ า นครหลวงจะมี ก ารจั ด ส่ ง ให้ แ ก่ ส านั ก งานนโยบายและแผนพลั ง งาน
เพื่อใช้ประโยชน์ในการดาเนินโครงการนาร่องฯ นี้เท่านั้น
๗.๕ ยินยอมทีจ่ ะต้องดาเนินการตามโครงการนาร่องฯ ด้วยตนเอง และจะไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่น
ข้าพเจ้าได้รับทราบและเข้าใจประกาศ การไฟฟ้านครหลวง เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
สมัครผู้ใช้ไฟฟ้าที่เข้าร่วมโครงการนาร่องการตอบสนองด้านโหลด ปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ โดยละเอียดแล้ว
พร้อมกันนี้ขอรับรองว่าข้อมูลที่ให้ไว้ดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

ประทับตราบริษัท

ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง
วันที่

(ผู้มีอานาจลงนาม)
)

