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ล าดบั ขนาด 
(กิโลโวลทแ์อมแปร์ หรือ kVA) 

จ านวน 
(ลูก) 

วนั/เดือน/ปี 
ท่ีไดรั้บอนุมติัให้ติดตั้ง 

    
    
รวม    

 
 

    8.3  ความตอ้งการพลงัไฟฟ้าสูงสุด...........................................กิโลวตัต ์(เดือน........................................พ.ศ...................)   
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 เดือนมกราคม พ.ศ. .......... ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. .......... ของปีท่ีผา่นมา) 
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8.5  การใชพ้ลงังานส้ินเปลืองในรอบ 1 ปี ท่ีผา่นมา (นบัยอ้นหลงัตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. ....... ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. ........   
             ของปีท่ีผา่นมา) 
 
 

    เฉพาะเจ้าหน้าท่ี 
ปริมาณความร้อนรวม..............MJ/ปี 

ล าดบั ชนิดพลงังาน ปริมาณ 
หน่วย 

(........./ปี) 
ค่าความร้อนเฉล่ีย 

(MJ/หน่วย) 
ปริมาณความร้อนรวมเทียบเท่า

พลงังานไฟฟ้า (MJ/ปี) 
      
      
    รวม  

 
 

8.6 การใชไ้อน ้าท่ีไดจ้ากการรับซ้ือจากผูผ้ลิตภายนอกในรอบ 1 ปี ท่ีผา่นมา (นบัยอ้นหลงัตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. ....... ถึง 
 เดือนธนัวาคม พ.ศ. ....... ของปีท่ีผา่นมา) 
 

   เฉพาะเจ้าหน้าท่ี 

ล าดบั 
ปริมาณไอน ้า 

(ตนั/ปี) 

สภาวะไอน ้า 
ปริมาณความร้อน 

(MJ/ปี) 
ปริมาณความร้อนเทียบเท่า
พลงังานไฟฟ้า (MJ/ปี) 

ความดนั 
(บาร์) 

อุณหภูมิ 
(oC) 

      
      
    รวม  

 
 
 
       รับรองขอ้มูลถูกตอ้ง จ านวน.................... แผน่ 
 

 

                                                                                                 ลงช่ือ...........................................................ผูป้ระสานงาน     
           (.......................................................)   

    หมายเลขโทรศพัท.์.....................................    
                                 

                            ลงช่ือ.........................................................เจา้ของโรงงาน 
                                                                 (........................................................) 
 

                                                                                 (ประทบัตรานิติบุคคล) 
 
 



กรุณาส่งข้อมลูไปท่ี  กองก ากับและอนุรักษ์พลงังาน  กรมพฒันาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
                                         17  ถ.พระราม 1  แขวงรองเมือง  เขตปทุมวัน  กรุงเทพ ฯ  10330 
         หรือหากต้องการรายละเอียดเพิม่เติม  โทรศัพท์  0 2223 0021-9 ต่อ 1668, 1631, 1497, 1088  โทรสาร 0 2226 4697 
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เอกสารที่ต้องแนบเพ่ือประกอบการวินิจฉัย  
 

1. ส าเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม ( ร.ง.4 ) หรือใบอนุญาตให้ใช้ท่ีดินและประกอบกิจการ     
โรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (แบบ กนอ.) (ทุกแผน่) 

2. หนงัสือรับรองการติดตั้งเคร่ืองวดัไฟฟ้าและหมอ้แปลงไฟฟ้าท่ีโรงงาน จากการไฟฟ้าฯ หรือผูจ้  าหน่าย โดยให้ระบุ
ขนาดและจ านวนท่ีติดตั้ง และวนัท่ีไดรั้บอนุมติัให้ติดตั้ง  

3. ส าเนาบิลค่าไฟฟ้าท่ีใช้ในแต่ละเดือนและส าเนาบิลค่าพลงังานส้ินเปลืองอื่น (ถา้มี) เช่น น ้ ามนัเตา LPG ถ่านหิน        
ก๊าซธรรมชาติ และไอน ้าท่ีซ้ือ เป็นตน้ นบัยอ้นหลงัตั้งแต่เดือนมกราคมของปีท่ีผา่นมาจนถึงเดือนล่าสุด 

 

หมายเหตุ  
   

1. ให้ผูม้ีอ านาจลงนามหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบอ านาจจากบุคคลดงักล่าว ลงนามรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลในช่องของผูรั้บรองกรณีมอบ

อ านาจให้กระท าการแทนตอ้งมีหนังสือมอบอ านาจติดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและส าเนา

ทะเบียนบา้น ของผูม้อบอ านาจและผูรั้บมอบอ านาจ 

2. ในกรณีท่ี พพ. ตรวจสอบแลว้พบว่าเอกสารอย่างใดอย่างหน่ึงตามขอ้ 1-3 ไม่ครบถว้นให้ทางโรงงานด าเนินการจดัส่งเอกสารดงักล่าวให้พพ. 

ภายในระยะเวลา 7 วัน ท าการนับจากวันท่ีได้รับการติดต่อจาก เจ้าหน้าท่ีของ  พพ. หากพ้นก าหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว 

ทางโรงงานยงัไม่ด าเนินการใดๆ พพ. จะส่งคืนเอกสารทั้งหมดกบัทางโรงงาน เพ่ือให้ทางโรงงานรวบรวมเอกสารให้ครบถว้นก่อน  จดัส่ง

ให้ พพ. ด าเนินการต่อไป 

3. ค่าพิกดัทางภูมิศาสตร์ อา้งอิงตามมาตรฐานพิกดักริด UTM (Universal Transvers Mercator Co – Ordinate System) 

ตวัอยา่ง  066408 E, 1520532 N  (E  หมายถึง  ลองติจูดองศาตะวนัออก , N  หมายถึง  ละติจูดองศาเหนือ) 
 


