เอกสำรแนบท้ำยประกำศ

คำเสนอขอขำยไฟฟ้ำ
โครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกขยะชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๕
หัวข้อที่ 1 รำยละเอียดของเจ้ำของโครงกำร
(ชื่อโครงการตามเอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน เรือ่ ง ประกาศรับซือ้ ไฟฟ้า
โครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๕)
ชื่อโครงการ
ที่ตั้งโครงการ
หัวข้อที่ 2 รำยละเอียดของผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้ำ
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว
อายุ
อยู่บ้านเลขที่
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
รหัสไปรษณีย์
เบอร์โทรศัพท์
เป็นกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ในนามของ บริษัท
เลขทะเบียนนิติบุคคล
โทรศัพท์
ที่ตั้งสานักงาน
ใหญ่

ปี สัญชาติ
ถนน
จังหวัด
Email

เชื้อชาติ

โทรสาร

ที่ตั้งโรงไฟฟ้า
ซึ่งเป็นคู่สญ
ั ญาโครงการกาจัดขยะเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้ากับ
(องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
ได้มอบอานาจให้ นาย/นาง/นางสาว
อายุ
ปี สัญชาติ
เชื้อชาติ
อยู่บ้านเลขที่
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
เบอร์โทรศัพท์
Email
เป็นผู้กระทาการแทนข้าพเจ้า
มีควำมประสงค์จะยื่นคำเสนอขอขำยไฟฟ้ำโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกขยะชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อขำยไฟฟ้ำ
เข้ำระบบให้กับกำรไฟฟ้ำนครหลวง (กฟน.)
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หัวข้อที่ 3 รำยละเอียดกำรเสนอขอขำยไฟฟ้ำ
3.1 รายละเอียดของโครงการ
(1) กาลังการผลิตติดตั้ง (เมกะวัตต์)
ปริมาณพลังไฟฟ้าที่เสนอขาย (เมกะวัตต์)
(2) วันที่กาหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบเชิงพาณิชย์ (SCOD)
(ภายในปี 2568-2569)
3.2 จุดเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า
สถานีไฟฟ้าย่อย
วงจร
หัวข้อที่ 4 รำยกำรเอกสำรประกอบคำเสนอขอขำยไฟฟ้ำ
โปรดจัดส่งเอกสารประกอบคาเสนอขอขายไฟฟ้า โดยติดแถบเอกสารเพื่อแสดงการแบ่งเอกสารในแต่ละส่วน
และเรียงลาดับให้ชัดเจน ดังต่อไปนี้
รำยกำร
ส่วนที่ 1 เอกสำรแสดงคุณสมบัติของผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้ำ
1 กรณีที่กรรมการผู้มอี านาจทาการแทนนิตบิ ุคคลมายื่นด้วยตนเอง
 หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน) ที่ระบุ
รายละเอียดวัตถุประสงค์เพือ่ ประกอบกิจการผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้า
 สาเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอานาจทาการแทนนิตบิ ุคคลตามที่
ระบุในหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่ไม่หมดอายุ
2 กรณีที่กรรมการผู้มอี านาจทาการแทนนิตบิ ุคคลไม่ได้มายื่นด้วยตนเอง
 หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน) ที่ระบุ
รายละเอียดวัตถุประสงค์เพือ่ ประกอบกิจการผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้า
 สาเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอานาจทาการแทนนิตบิ ุคคลตามที่
ระบุในหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ไม่หมดอายุ
 หนังสือมอบอานาจให้ผมู้ ายื่นคาเสนอขอขายไฟฟ้า (ติดอากรแสตมป์ 30 บาท)
 สาเนาบัตรประชาชนของผู้ได้รับมอบอานาจที่ไม่หมดอายุ
ส่วนที่ 2 ผลกำรพิจำรณำจุดเชื่อมต่อระบบโครงข่ำยไฟฟ้ำ
 สาเนาหนังสือแจ้งผลการพิจารณาจุดเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟน.
 กรณีกาลังติดตั้งมากกว่า 6 เมกะวัตต์
สาเนาหนังสือแจ้งผลการพิจารณาจุดเชื่อมโยงระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

สำหรับเจ้ำหน้ำที่
ครบถ้วน ถูกต้อง
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รำยกำร
ส่วนที่ 3 เอกสำรแสดงว่ำเป็นคู่สัญญำ
 สาเนาสัญญาโครงการกาจัดมูลฝอยเพื่อผลิตไฟฟ้ากับราชการส่วนท้องถิ่น
ตามกฎหมายว่าด้วยรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง ที่แสดงความพร้อมด้านการจัดหาเชื้อเพลิงตลอดอายุสัญญาซื้อ
ขายไฟฟ้า
ส่วนที่ 4 เอกสำรแสดงควำมพร้อมด้ำนที่ดิน
 แผนที่การเดินทางไปยังสถานที่ตั้งโรงไฟฟ้า พร้อมระบุพิกัดทางภูมิศาตร์
(GPS) ของสถานที่ตงั้ โรงไฟฟ้า
 เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครอง หรือสิทธิการใช้ประโยชน์
ที่ดินในพื้นที่ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า โครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน
เป็นต้น
 หนังสือยืนยันจากหน่วยทีเ่ กี่ยวข้องว่าที่ดินที่ตั้งโครงการไม่ขดั ต่อกฎหมาย
เช่น กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง ข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมอาคาร
ส่วนที่ 5 เอกสำรแสดงควำมพร้อมด้ำนเทคโนโลยี
 แผนผังโรงไฟฟ้า (Plant Layout)
 แผนภูมิของระบบไฟฟ้า (Single Line Diagram) และระบบป้องกัน
(Metering and Relaying Diagram) โดยมีวิศวกรรับรองแบบตามสาขา
และระดับที่กาหนดตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร พร้อมแนบสาเนา
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมที่ยงั ไม่หมดอายุ
 ฟังก์ชั่นการทางานของระบบป้องกัน
 รายละเอียดของเครื่องกาเนิดไฟฟ้า พร้อมข้อกาหนดทางเทคนิค
(Specification) เช่น ค่า Xd, Xq, Ro, Xo, R2, X2, Xd”, Xq”, Xd’,
Xq’, Td”, Tq”, Td’, Tq’, P-Q curve
 รายละเอียดทางเทคนิค (Specification) ของระบบไฟฟ้าและ/หรืออุปกรณ์
ที่ใช้ในการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า เช่น หม้อแปลง (Transformer), เซอร์กิตเบรกเกอร์ (Circuit Breaker), CT, PT, รีเลย์ (Relays), เครือ่ งวัดคุณภาพไฟฟ้า (Power Quality Meter) และแบบระบบ Teleprotection สาหรับ
การเชื่อมต่อระบบ 115 kV
 ขั้นตอนกระบวนการผลิตของโรงไฟฟ้า (Process Flow Diagram)
 เอกสารแสดงประสบการณ์ของผู้ดาเนินโครงการหรือบุคลากร ในด้านการ
ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า
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ครบถ้วน ถูกต้อง
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สำหรับเจ้ำหน้ำที่
ครบถ้วน ถูกต้อง

รำยกำร
ส่วนที่ 6 เอกสำรแสดงควำมพร้อมด้ำนเงินลงทุน
 เอกสารแสดงรายละเอียดของประมาณมูลค่าโครงการ
 มีทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้วไม่น้อยกว่า 2 ล้านบาท ต่อ 1 เมกะวัตต์
ตามขนาดกาลังการผลิตติดตั้ง
 หนังสือสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ
สถาบันการเงิน หรือกรณีได้รบั สินเชื่อแล้วให้แสดงสาเนาการให้สินเชื่อจาก
ธนาคารพาณิชย์ โดยจะต้องระบุจานวนเงินที่ให้การสนับสนุนหรือให้สินเชื่อ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของประมาณการมูลค่าโครงการ
หมายเหตุ











เอกสารที่เป็นสาเนาให้ลงนามรับรองสาเนาทุกหน้า โดยผู้มีอานาจลงนามตามที่หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคลกาหนด
และประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

หัวข้อที่ 4 คำรับรองผู้ยื่นคำเสนอขอขำยไฟฟ้ำ
ข้าพเจ้าได้อ่านโดยตลอด และเข้าใจระเบียบคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการรับซื้อไฟฟ้า
โครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๕ (ระเบียบฯ) และประกาศคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน
เรื่อง ประกาศรับซื้อไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๕ (ประกาศฯ) และ ระเบียบและประกาศ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยยอมรับข้อกาหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าคาเสนอขอขายไฟฟ้า และเอกสารประกอบคาเสนอขอขายไฟฟ้าที่แนบมาพร้อมกันนี้
ว่าเป็นความจริงทุกประการ ทั้งนี้ หากในภายหลังพบว่าเอกสารประกอบคาเสนอขอขายไฟฟ้ามีข้อความเป็นเท็จ
หรือข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ ประกาศฯ และ ระเบียบและประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ถือว่าคาเสนอขอขาย
ไฟฟ้าและสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของข้าพเจ้าเป็นอันยกเลิก โดยข้าพเจ้าจะไม่ฟ้องร้องหรือเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ
จาก กฟน.
ลงนาม_______________________
(______________________)
ตาแหน่ง________________________

ลงนาม_______________________(ถ้ามี)
(______________________)
ตาแหน่ง________________________

หมายเหตุ: ผู้ลงนามต้องเป็นผู้มีอานาจลงนามตามที่หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคลกาหนดและประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

(ลงนามกากับ)

