แบบ สกพ. 01-2
เฉพาะเจาหนาที่

สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน

แบบคําขอรับใบอนุญาต
ระบบสงไฟฟา

รับเลขที่ ...................................
รับวันที่ ....................................
เอกสารครบวันที่......................
ผูรับ..........................................

ขาพเจา (ชื่อผูขออนุญาต).....................................................................................................................................................................
[ ] เปนบุคคลธรรมดา สัญชาติ..................................เกิดวันที่............เดือน...........................พ.ศ. .....................อายุ....................ป
บัตรประจําตัวประชาชน/ใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว เลขที่...............................................ออกให ณ อําเภอ/เขต.......................................
จังหวัด.......................................อยูบานเลขที่ .................หมูที่ ..............ตรอก/ซอย......................................... ถนน .......................................
ตําบล/แขวง...........................................อําเภอ/เขต .....................................จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย...........................
โทรศัพท .......................................................โทรสาร ................................................อีเมล..............................................................................
[ ] เปนนิติบุคคล ประเภท.................................................................ตามกฎหมายของประเทศ........................................................
จดทะเบียนเมื่อ.........................................................เลขทะเบียน................................................มีสํานักงานตั้งอยูเลขที่...................................
หมูที่ ...................ตรอก/ซอย..................................... ถนน .......................................................ตําบล/แขวง....................................................
อําเภอ/เขต .........................................................จังหวัด.........................................................รหัสไปรษณีย.....................................................
โทรศัพท ...........................................................โทรสาร ...................................................อีเมล......................................................................
โดยมี...................................................................อาชีพ..............................................เปนผูมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคลผูขออนุญาต
อายุ......................ป สัญชาติ...........................บัตรประจําตัวประชาชน/ใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวเลขที่..................................................
ออกให ณ อําเภอ/เขต ........................................... จังหวัด.......................................อยูบานเลขที่ ................ตรอก/ซอย .................................
ถนน .........................................…หมูที่ ...................................ตําบล/แขวง ............................................... อําเภอ/เขต ..................................
จังหวัด ........................................รหัสไปรษณีย ........................... โทรศัพท ......................................... โทรสาร ..........................................
[ ] เปนหนวยงานของรัฐประเภท...........................................ชื่อ...................................................สังกัด........................................
มีสํานักงานตั้งอยูเลขที่.................................หมูที่ ......................ตรอก/ซอย...................................ถนน .......................................................
ตําบล/แขวง..................................................อําเภอ/เขต .........................................................จังหวัด.............................................................
รหัสไปรษณีย..................................โทรศัพท .......................................โทรสาร ....................................อีเมล..............................................
โดยมี .........................................................อาชีพ/ตําแหนง........................................... เปนผูมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคลผูขออนุญาต
อายุ ........................... ป สัญชาติ................................ บัตรประจําตัวประชาชน เลขที่ ........................................................................
ออกให ณ อําเภอ/เขต ........................................จังหวัด........................................อยูบานเลขที่ ................ตรอก/ซอย ..................................
ถนน.........................................……....หมูที่.....................ตําบล/แขวง ..................................อําเภอ/เขต .......................................................
จังหวัด .....................................รหัสไปรษณีย ........................... โทรศัพท ......................................... โทรสาร ..............……………….....

ขอ 2 คุณสมบัติของผูขออนุญาต
2.1 กรณีบุคคลธรรมดา
(1) [ ] ไมเปน [ ] เปน บุคคลที่ศาลมีคําสั่งใหเปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ
หากเปนใหระบุรายละเอียด................................................................................................................................................................
(2) [ ] ไมเปน [ ] เปน ผูที่มีศักยภาพทางการเงินและทางเทคนิคเพียงพอที่จะกอสรางและดําเนินกิจการพลังงาน
หากเปนใหระบุรายละเอียด...............................................................................................................................................................
(3) [ ] ไมเปน [ ] เปน ผูที่ถูกศาลพิทักษทรัพยเด็ดขาด หรือมีคําสั่งใหเปนบุคคลลมละลายในระยะเวลาสามปยอนหลังกอนยื่นคําขอ
จนถึงวันที่ไดรับใบอนุญาต หากเปนใหระบุรายละเอียด.................................................................................................................
(4) [ ] ไมเปน [ ] เปน ผูที่ถูกสั่งพักใช หรือเพิกถอนใบอนุญาตในระยะเวลาสองปยอนหลังกอนวันขอรับใบอนุญาต
หากเปนใหระบุรายละเอียด...............................................................................................................................................................
(5) [ ] ไมเปน [ ] เปน ผูที่เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดย
ประมาท หรือความผิดลหุโทษ หากเปนใหระบุรายละเอียด..............................................................................................................
(6) [ ] ไมเปน [ ] เปน ผูมีกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง หรือสิทธิใชประโยชนในพื้นที่หรือทรัพยสินที่ใชในการประกอบกิจการ
หากเปนใหระบุรายละเอียด..............................................................................................................
2.2 กรณีเปนหางหุนสวนหรือบริษัทจํากัด ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย หรือเปนบริษัทมหาชนจํากัด ตามกฎหมายวาดวยบริษัท
มหาชนจํากัด หรือนิติบุคคลตางประเทศ ซึ่งมีสํานักงานสาขาในประเทศไทย
(1) [ ] ไมเปน [ ] เปน ผูที่มีศักยภาพทางการเงินและทางเทคนิคเพียงพอที่จะกอสรางและดําเนินกิจการพลังงาน
หากเปนใหระบุรายละเอียด...............................................................................................................................................................
(2) [ ] ไมเปน [ ] เปน ผูที่ถูกสั่งพักใช หรือเพิกถอนใบอนุญาตในระยะเวลาสองปยอนหลังกอนยื่นคําขอ
หากเปนใหระบุรายละเอียด...............................................................................................................................................................
(3) [ ] ไมเปน [ ] เปน ผูที่ถูกศาลพิทักษทรัพยตามคําสั่งศาล หรือถูกศาลมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการตามกฎหมายวาดวยลมละลาย อัน
เปนเหตุใหเจาหนี้ หรือบุคคลที่สามซึ่งแตงตั้งโดยเจาหนี้ทําหนาที่บริหารแทนกรรมการชุดเดิม หรือเขาสูกระบวนการลมละลาย
หรือถูกศาลพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย
หากเปนใหระบุรายละเอียด..............................................................................................................................................................
(4) [ ] ไมเปน [ ] เปน ผูมีกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง หรือสิทธิใชประโยชนในพื้นที่หรือทรัพยสินที่ใชในการประกอบกิจการ
หากเปนใหระบุรายละเอียด...............................................................................................................................................................
(5) [ ] ไมเปน [ ] เปน ผูมีอํานาจทําการแทน ผูแทนนิติบุคคล หรือผูจัดการนิติบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติเปนไปตามขอ 4 (๑) (ก) (ข)
(ง) (จ) และ (ฉ) ของระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน วาดวยการขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตการประกอบกิจการ
พลังงาน พ.ศ. 2551
2.3 กรณีกระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายจัดขึ้น
[ ] ไมเปน [ ] เปน กระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น
ขอ 3 ชื่อสถานประกอบการ/ที่ตั้ง
ชื่อสถานประกอบการ..........................................................................................ตั้งอยูเลขที่ .....................หมูที่ ...........ตรอก/ซอย.................................
ถนน ......................................ตําบล/แขวง...................................อําเภอ/เขต ...............................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย..................
โทรศัพท ..............................................โทรสาร .................................................... อีเมล.................................................
ขอ 4 ที่ดิน/ทรัพยสินที่ใชในการประกอบกิจการเปนกรรมสิทธิ์ของ.................................................................................................................................
(แสดงหลักฐานสิทธิครอบครอง หรือสิทธิใชประโยชนในพื้นที่ หรือทรัพยสินที่ใชในการประกอบกิจการ)

ขอ 5 ทุนและทรัพยสินสําหรับกอตั้งและดําเนินการ
5.1 เงินลงทุน
(1) เงินทุนจดทะเบียน หรือเงินประเดิมสําหรับดําเนินการ.....................................................................บาท
(2) แหลงเงินกู..............................................................................................................................................
5.2 ทรัพยสินที่สามารถเปลี่ยนเปนทุนได (เชน ที่ดิน อาคาร สิ่งปลูกสราง และเครื่องจักร เปนตน)
(1) .............................................................
มูลคา.......................................................... บาท
(2) .............................................................
มูลคา.......................................................... บาท
(3) .............................................................
มูลคา.......................................................... บาท
5.3 เงินทุนหมุนเวียน
(1) งบลงทุนในแตละป ..................................................................................................................... บาท
(2) คาใชจายในการดําเนินงานตอป.................................................................................................... บาท
ขอ 6 รายละเอียดคาใชจายในการดําเนินการ
6.1 คาใชจายโครงการ
(1) คาที่ดินสําหรับสิ่งปลูกสราง
....................................................................บาท
(2) คากอสราง
.....................................................................บาท
(3) คาอุปกรณและคาติดตั้งอุปกรณระบบสงไฟฟา
.....................................................................บาท
(4) คาปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดลอม
.....................................................................บาท
(5) คาใชจายอื่นๆ
.....................................................................บาท
6.2 คาใชจายในการดําเนินการตอป
(1) เงินเดือนพนักงาน
.....................................................................บาท
(2) คาใชจายในการดําเนินการ
.....................................................................บาท
(เชน คาบํารุงรักษา)
(3) คาใชจายสํานักงาน
.....................................................................บาท
(4) คาใชจายอื่นๆ ............................................
......................................................................บาท
ขอ 7 รายละเอียดบุคลากร
จํานวน (คน)
คุณวุฒิ
ประสบการณ (ป)
7.1 เจาหนาที่ปฏิบัติงานระบบสงไฟฟา
..............................
.......................................... ....................................
(1) เจาหนาที่บริหาร และวิชาการ
..............................
.......................................... ....................................
(2) พนักงานประจําสํานักงาน
..............................
.......................................... ....................................
(3) พนักงาน (ชางฝมือและชางเทคนิค)
..............................
.......................................... ....................................
(4) คนงาน
…………………..
.......................................... ....................................
(5) ผูชํานาญการจากตางประเทศ
7.2 แผนการจัดฝกอบรม.................................................................................................................................................................................
ขอ 8 รายละเอียดเกี่ยวกับการประกอบกิจการระบบสงไฟฟา
8.1 ขอเสนอโครงการและแผนประกอบกิจการระบบสงไฟฟา ใหมีรายระเอียดดังนี้
(1) เหตุผล ความจําเปน และสาระสําคัญของโครงการ
(2) วัตถุประสงคของโครงการ
(3) ผูดําเนินการ
(4) สถานที่ดําเนินการ

(5) ขั้นตอนและระยะเวลาในการดําเนินการ
(6) ผลผลิตและผลลัพธของโครงการ
(7) ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนและสิ่งแวดลอม มาตรการปองกัน แกไข หรือเยียวยา
8.2 แผนงานเกี่ยวกับการสงไฟฟาจากระบบผลิตไฟฟาไปยังระบบจําหนายไฟฟา ใหมีรายละเอียดดังนี้
(1) ตนทุนดําเนินการ
(2) สายสงไฟฟา (ขนาด ความยาว แรงดัน)
(3) การเชื่อมตอระบบสงไฟฟา
(4) มาตรฐานดานเทคนิคและความปลอดภัย
8.3 ผลการดําเนินงานที่ผานมา และ/หรือ ผลการดําเนินการที่คาดวาจะไดรับ.................................................................
8.4 ขั้นตอนและระยะเวลาดําเนินการ
(1) ระยะเวลาการกอสรางอาคารและติดตั้งอุปกรณ และเริ่มตนดําเนินการภายใน.................... ...................วัน
(2) การกอสรางระบบสงไฟฟาแลวเสร็จภายใน.......................................................... .......... ........... ..........วัน
(3) การติดตั้งอุปกรณระบบสงไฟฟาแลวเสร็จภายใน ................................................ .......... ........... ..........วัน
(4) การตรวจสอบ ทดสอบ ทดลองระบบสงไฟฟาแลวเสร็จภายใน............................ .......... ........... ..........วัน
(5) วันที่คาดวาพรอมในการดําเนินการระบบสงไฟฟา............................................... .......... ........... ..............
ขอ 9 พรอมกับคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารตางๆ รายการละ 1 ชุด ดังนี้
[ ] เอกสารแนบ 1 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน ผูขออนุญาต
[ ] เอกสารแนบ 2 สําเนาหนังสือรับรองการเปนหางหุนสวนหรือจดทะเบียนนิติบุคคล ในกรณีเปนหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
ตางประเทศ ตองมีการรับรองจากสถานทูต หรือสถานกงสุลของประเทศนั้นๆ ในประเทศไทย หรือกระทรวงการ
ตางประเทศ โนตารีพับลิค หรือหนวยงานอื่นที่มีอํานาจออกหนังสือรับรองตามกฎหมายของประเทศนั้นๆ พรอมทั้งสําเนา
ใบทะเบียนพาณิชยสํานักงานสาขาในประเทศไทยของนิติบุคคลตางประเทศ
[ ] เอกสารแนบ 3 สําเนาบัญชีรายชื่อผูถือหุนหรือกรรมการ ที่นายทะเบียนรับรอง
[ ] เอกสารแนบ 4 หนังสือมอบอํานาจและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและผูมีอํานาจทําการแทน ผูแทนนิติบุคคล หรือ
ผูจัดการนิติบุคคล (กรณีมอบอํานาจ)
[ ] เอกสารแนบ 5 หลักฐานสิทธิครอบครอง หรือสิทธิใชประโยชนในพื้นที่ หรือทรัพยสินที่ใชในการประกอบกิจการ
[ ] เอกสารแนบ 6 เอกสารและหลักฐานที่แสดงศักยภาพทางการเงินของสถาบันการเงิน และ/หรือเอกสารแสดงสิทธิในทรัพยสิน
[ ] เอกสารแนบ 7 เอกสาร/หลักฐานแสดงผลการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับกิจการพลังงานและเปนประโยชนตอการดําเนินกิจการพลังงาน
[ ] เอกสารแนบ 8 รายละเอียดเกี่ยวกับการประกอบกิจการระบบสงไฟฟา ตามขอ 8
[ ] เอกสารแนบ 9 เอกสารที่ตองยื่นเพิ่มเติมในการขออนุญาต รายการละ 1 ชุด ดังนี้
[ ] แผนผังแสดงลักษณะทิศทางและแนวเขตของระบบสงไฟฟา
[ ] โครงสรางการถือหุนและความสัมพันธกับผูประกอบกิจการพลังงานรายอื่น
[ ] อื่นๆ (ระบุ)...................................................................................................................................................................
ขาพเจาขอรับรองวาเปนความจริงทุกประการ
ลงลายมือชื่อ...........................................................................ผูขอรับใบอนุญาต
(.............................................................................)
วันที่........... เดือน.......................... พ.ศ................
หมายเหตุ 1. สําเนาเอกสารทุกฉบับ ใหลงชื่อรับรองสําเนาทุกแผน
2. ใสเครื่องหมาย / ในชอง [ ] หนาขอความที่ตองการ
3. สํานักงานอาจขอเอกสารและหลักฐานอื่นอันจําเปนตามที่คณะกรรมการกําหนด

