ปรับปรุงครัง้ ล่าสุดเมือ
่ วันที่ 10 เมษายน 2558

สกพ-CoP-PV

สำน ักงำนคณะกรรมกำรกำก ับกิจกำรพล ังงำน
Office of the Energy Regulatory Commission
รำยกำรตรวจสอบมำตรกำรด้ำนสงิ่ แวดล้อมตำมประมวลหล ักกำรปฏิบ ัติ (Code of Practice)
- ผูผ
้ ลิตไฟฟ้ำพล ังงำนแสงอำทิตย์จำกเทคโนโลยีแผงโฟโตโวลเทอิก คำแนะนำในกำรกรอก: ให ้ทาเครือ
่ งหมาย ลงใน  หรือ ทีต
่ รงกับความเป็ นจริง และเติมข ้อความอธิบายเพิม
่ เติมในช่องว่าง
เลขที่ สกพ-บ .............................

ประกอบกำรยืน
่ : คาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้ า

วันทีย
่ น
ื่ ....../......./.......

ส่วนที่ 1: ข้อมูลกำรประกอบกิจกำร
่ ผูข
1. ชือ
้ อร ับใบอนุญำต
2. ระบบติดตำมแสงอำทิตย์

 มี (Solar Trackers)

3. ขนำดกำล ังกำรผลิตติดตงั้

 ไม่ม ี (Fixed Racks)

MWp (MWDC)

ส่วนที่ 2: - P: ระยะเตรียมกำรโครงกำร

CoP

1. การเลือกพืน
้ ทีต
่ งั ้ โครงการต ้องไม่ขัดกับข ้อกฎหมายและไม่เป็ นพืน
้ ทีเ่ พือ
่ การชลประทานเพือ
่ การเกษตร
พืน
้ ทีท
่ ไี่ ม่กด
ี ขวางทาง น้ าในฤดูน้ าหลาก รุกล้าลาน้ าสาธารณะ และแม่น้ าลาคลอง
2. ศึกษาสภาพแวดล ้อมและชุมชนโดยรอบพืน
้ ทีโ่ ครงการ

P1.1

่ มต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้ า และความปลอดภัย
3. มาตรฐานอุปกรณ์ การติดตัง้ การเชือ

P1.4

P1.2

3.1 แผงโฟโตโวลเทอิก: ผ่านการทดสอบและรับรองตามมาตรฐาน ดังต่อไปนี้






IEC61215
IEC61646

 มอก. 1843
 มอก.2210

(Crystalline Silicon Performance)
(Thin Film Performance)

IEC61730 (Safety)
อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)

3.2 อุปกรณ์ประกอบ (Balance of System Components): ผ่านการทดสอบและรับรองตามมาตรฐาน ดังต่อไปนี้

 IEC 62093
 อืน่ ๆ (โปรดระบุ)
3.3 การติดตัง้ และระบบจ่ายกาลังไฟฟ้ า: เป็ นไปตามมาตรฐาน ดังต่อไปนี้

 IEC60364-7-712
 อืน่ ๆ (โปรดระบุ)

 มอก.2572-2555

่ มต่อระบบผลิตไฟฟ้ ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้ า: เป็ นไปตามมาตรฐานของการไฟฟ้ าฝ่ ายจาหน่าย ดังต่อไปนี้
3.4 การเชือ

 IEC61727
 IEEE 1547
 อืน่ ๆ (โปรดระบุ)

 IEC62116
 UL 1741

4. อัตราส่วนของพลังงานไฟฟ้ าทีผ
่ ลิตได ้ต่อปี ตอ
่ ขนาดกาลังการผลิตติดตัง้ สูงสุดรวมของแผง (Plant Capacity Factor)
[Annual Energy Yield / (Capacity x Operating Hours)] x 100

=

%

[(MWhAC/year) / (MWDC x 24 x 365.25)] x 100
5. เอกสารแสดงรายละเอียดแผนการสร ้างความเข ้าใจเกีย
่ วกับการดาเนินการของโรงไฟฟ้ า และผลการ
ดาเนินการ
6. รายงานสรุปผลการรับฟั งความคิดเห็นของประชาชนและผู ้มีสว่ นได ้เสีย

P1.4.2
P2

P3

7. แสดงรายละเอียดแหล่งน้ าใช ้ของโครงการทัง้ ในระยะก่อสร ้างและระยะดาเนินการ

P4.1

8. แสดงรายละเอียดน้ าทิง้ ของโครงการ
9. แสดงแผนเส ้นทางการขนส่งและลาเลียงวัสดุอป
ุ กรณ์ในการก่อสร ้างโดยจะต ้องแสดงแผนทีโ่ ครงข่าย
จราจรพร ้อมระบุเส ้นทาง และช่วงเวลาทีจ
่ ะดาเนินการขนส่งและลาเลียงวัสดุอป
ุ กรณ์ให ้สอดคล ้องกับ
ข ้อบัญญัตห
ิ รือกฎหมายทีเ่ กีย
่ วข ้อง

P4.3

หน ้า 1 จาก 2

P5

แนบเอกสำร

พิจำรณำแล้ว
(เจ ้าหน ้าที)่

ส่วนที่ 3: คำร ับรองของผูป
้ ระกอบกิจกำรผลิตไฟฟ้ำ และวิศวกรผูอ
้ อกแบบ

 ข ้อมูลทีใ่ ห ้ไว ้ในแบบรายการตรวจสอบนี้ และเอกสารหลักฐานประกอบ เป็ นข ้อมูลล่าสุดทีถ่ กู ต ้องเป็ นจริงทุกประการ

่
ลงลายมือชือ

่
ลงลายมือชือ

่ -นามสกุล
ชือ
(ตัวบรรจง)

่ -นามสกุล
ชือ
(ตัวบรรจง)





วิศวกรผู ้ออกแบบ
(หมายเหตุ: รับรองเฉพาะข ้อ P3)

หน ้า 2 จาก 2

ผู ้ขอรับใบอนุญาต

 ผู ้มีอานาจทาการแทน

