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ข�อมูลแผ�นพับออนไลน� 

ดําเนินการรับฟ�งความเห็น
ทําความเข�าใจกับประชาชน

และผู�มีส�วนได�เสีย 
ตามระเบียบคณะกรรมการ

กํากับกิจการพลังงาน
ว�าด�วยการรับฟ�งความเห็น

และทําความเข�าใจกับประชาชน
และผู�มีส�วนได�เสีย 
ในการพ�จารณา

ออกใบอนุญาตประกอบ
กิจการผลิตไฟฟ�า พ.ศ. 2565

สาํหรบัใช�ประกอบ
การย่ืนคาํขอรบัใบอนุญาต

ผู�ได�รับ
ใบอนุญาต

รายงานผลการปฏิบัติ
ตามประมวลหลักการปฏิบัติ

(CoP Monitor)
ตลอดระยะเวลาดําเนินการ

ของโครงการ

สํานักงาน กกพ.
ประจําเขตที่รับผิดชอบ
ในจังหวัดที่ตั้งโครงการ

หร�อผ�านระบบสารสนเทศ

ข้ันตอนการพ�จารณารายงาน CoP Monitor

สํานักงาน กกพ. ตรวจสอบรายงาน CoP Monitor

กรณีไม�เป�นไปตามรายงาน CoP
สํานักงาน กกพ. จะมีหนังสือแจ�งให�ผู�รับใบอนุญาตชี้แจง

ภายในระยะเวลาที่กําหนด

ในกรณีที่ผู�รับใบอนุญาตไม�จัดส�ง หร�อไม�ปฏิบัติตาม 
หร�อผลการตรวจวัดคุณภาพสิ�งแวดล�อม

เกินกว�าค�ามาตรฐานตามที่กําหนดไว�
ในรายงาน CoP หร�อกฎหมายอ่ืน 

กกพ. พ�จารณาออกคําสั่งให�ผู�รับใบอนุญาต
ปฏิบัติตามมาตรการที่กําหนดไว�ในรายงาน CoP

โดยอาจสั่งปรับปรุงหร�อแก�ไข หร�อสั่งพักใช�ใบอนุญาต
รวมทั้งการบังคับทางปกครองต�อไป

รายงาน
ประมวลหลักการปฏบิติัขัน้สุดท�าย

(Final CoP Report)

สาํหรบัใช�ประกอบ
กระบวนการรบัฟ�งความเหน็

รายงาน
ประมวลหลักการปฏิบัติขั้นต�น

(Preliminary CoP Report)

ในกรณีที่มีวัตถุประสงค�
ในการผลิตไฟฟ�าเพ�่อจําหน�าย

เข�าสู�ระบบโครงข�ายไฟฟ�า 
ต�องมีสัญญาซื้อขายไฟฟ�า
ที่มีผลใช�บังคับอยู�ในป�จจ�บัน ระยะก�อสร�าง

มาตรการทั่วไป

ระยะดําเนินการ

ระยะร�้อถอน

นําส�ง

ผู�ประสงค�ขอรับใบอนุญาต / ผู�รับใบอนุญาต ผู�ประสงค�ขอรับใบอนุญาต / ผู�รับใบอนุญาต

ไม�เป�นไปตาม
หลักเกณฑ�ที่กําหนด

หร�อมีเอกสารไม�ครบถ�วน

แก� ไขรายงาน
ประมวลหลักการปฏิบัติขั้นต�น

นํารายงาน
ประมวลหลักการปฏิบัติ

ขั้นต�นไปใช�ในกระบวนการ
รับฟ�งความคิดเห็น

ยื่นรายงาน
ประมวลหลักการปฏิบัติขั้นต�น

ยื่นรายงาน
ประมวลหลักการปฏิบัติขั้นสุดท�าย

สํานักงาน กกพ. สํานักงาน กกพ.

สํานักงาน กกพ. 
ตรวจสอบรายงาน เบื้องต�น

ไม�เป�นไปตาม
หลักเกณฑ�ที่กําหนด

หร�อมีเอกสารไม�ครบถ�วน

จําหน�ายเร�่องออกจากสารบบ

≤ 7 วนัทําการ นับแต�
วนัท่ีได�รับรายงาน

≤ 7 วนัทําการ นับแต�
วนัท่ีได�รับรายงาน

≤ 7 วนั นับแต�
วนัท่ีได�รบัหนงัสอื

เป�นไปตาม
หลักเกณฑ�ที่กําหนด

สํานักงาน กกพ.
ตรวจสอบรายงาน ฉบับแก� ไข

นํารายงานประมวล
หลักการปฏิบัติขั้นต�น
ไปใช�ในกระบวนการ
รับฟ�งความคิดเห็น

ขัน้ตอนการพ�จารณารายงาน CoP ขัน้สุดท�าย
(สําหรบัใช�ประกอบการย่ืนคาํขอรบัใบอนญุาต)

ขัน้ตอนการพ�จารณารายงาน CoP ขัน้ต�น
(สําหรบัใช�ประกอบกระบวนการรับฟ�งความเห็น)

แก�ไขรายงาน
ประมวลหลักการปฏิบัติขั้นสุดท�าย

นํารายงานประมวล
หลักการปฏิบัติขั้นสุดท�าย

ไปใช�ประกอบการยื่น
คําขอรับใบอนุญาต

สํานักงาน กกพ. 
ตรวจสอบรายงาน

ไม�เป�นไปตาม
ประมวลหลักการปฏิบัติ

หร�อมีเอกสารไม�ครบถ�วน

จําหน�ายเร�่องออกจากสารบบ

จําหน�ายเร�่อง
ออกจากสารบบ

≤ 30 วัน นับแต�
วันที่ได�รับรายงาน

≤ 90 วัน นับแต�
วันที่ได�รับหนังสือ

ไม�จัดส�งในระยะเวลา
ที่กําหนด ≤ 15 วัน นับแต�

วันที่ได�รับรายงาน

เป�นไปตาม
ประมวลหลักการปฏิบัติ

นํารายงานประมวล
หลักการปฏิบัติขั้นสุดท�าย

ไปใช�ประกอบการยื่น
คําขอรับใบอนุญาต

ผู�ประสงค�ขอรบัใบอนุญาต / ผู�รบัใบอนุญาต
1. รายงานประมวลหลกัการปฏบัิติขัน้ต�น
2. Checklist รบัรองตนเองของผู�ขอรบัใบอนุญาต
     ด�านทีต้ั่งโครงการ และเชือ้เพลงิ
3. แผนการตรวจวดัคณุภาพสิ�งแวดล�อมหร�อ
     ผลการตรวจวดัคณุภาพสิ�งแวดล�อม (กรณีพลังงานลม) 

หมายเหตุ : หากไม�จัดส�งภายในเวลาที่กําหนดจะถือว�าไม�ประสงค�ให�พ�จารณารายงาน CoP ขั้นต�น

เอกสารที่เกี่ยวข�อง
สาํนักงาน กกพ.
1. แบบตรวจสอบรายงานประมวลหลักการปฏบิตัขิัน้ต�น
2. หนงัสือแจ�งผลการตรวจสอบรายงานประมวลหลักการ
    ปฏิบัติขัน้ต�น

ผู�ประสงค�ขอรบัใบอนุญาต / ผู�รบัใบอนุญาต
1. รายงานประมวลหลักการปฏิบติัขัน้สุดท�าย
2. Checklist รบัรองตนเองของผู�ขอรบัใบอนญุาต
    ด�านท่ีต้ังโครงการ และเชือ้เพลิง
3. ผลการตรวจวดัคณุภาพสิ�งแวดล�อม
4. สรปุรายละเอียดการปฏิบัติตามกระบวนการ
รบัฟ�งความเห็นของประชาชน

เอกสารที่เกี่ยวข�อง
สํานักงาน กกพ.
1. แบบตรวจสอบรายงานประมวลหลักการปฏบัิติขัน้สุดท�าย
2. หนังสือแจ�งผลการตรวจสอบรายงานประมวลหลักการ
    ปฏิบัติขัน้สดุท�าย

กําหนดระยะเวลาการจัดส�งรายงาน CoP Monitor 
ในแต�ละประเภทเชื้อเพลิงและเทคโนโลยีเป�นการเฉพาะ
1. เชื้อเพลิงชีวมวล ก�าซชีวภาพ ขยะมูลฝอย 
ขยะอ�ตสาหกรรม ถ�านหิน ก�าซธรรมชาติ
เสนอผลการปฏบัิติตามมาตรการด�านสิ�งแวดล�อมทุกรอบ 6 เดอืน
1. มกราคม ถงึ มิถนุายน เสนอ ภายในกรกฎาคม
2. กรกฎาคม ถงึ ธันวาคม เสนอ ภายในมกราคมของป�ถัดไป  

2. พลังงานแสงอาทิตย�บนพ�น้ดิน หร�อบนหลังคา 
หร�อแบบทุ�นลอยน้ํา หร�อพลงังานลม
เสนอผลการปฏบัิติตามาตรการด�านสิ�งแวดล�อมของช�วงเดอืน 
มกราคม ถึง ธนัวาคม ทุกรอบ 1 ป� โดยเสนอ ภายในมกราคม
ของป�ถัดไป  

หากไม�สามารถเสนอรายงาน CoP Monitor ได�ภายในกําหนด ให�มีหนังสือแจ�ง
สํานักงาน กกพ. ประจําเขต ตามข�อ 21 ตามระเบียบ ฯ

ประเภท
เผาไหม�

เชื้อเพลิง

ประเภท
ไม�เผาไหม�
เชื้อเพลิง

ตดิต�อประสานงานกับสาํนักงาน กกพ. ประจาํเขต

เขต 1 เชียงใหม� เขต 2 พ�ษณุโลก เขต 3 นครสวรรค� เขต 4 ขอนแก�น เขต 5 อุบลราชธานี เขต 6 นครราชสีมา เขต 7 สระบุร�

ข�อมูลเพ��มเติมเขต 8 ชลบุร� เขต 9 กาญจนบุร� เขต 10 ราชบุร� เขต 11 สุราษฎร�ธานี เขต 12 สงขลา เขต 13 กรุงเทพฯ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน

ประมวล
หลักการปฏิบัติ
สําหรับการ

ประกอบกิจการ
ผลิตไฟฟ�า

เป�นไปตาม
หลักเกณฑ�ที่กําหนด

ไม�เป�นไปตาม
ประมวลหลักการปฏิบัติ

หร�อมีเอกสารไม�ครบถ�วน

เป�นไปตาม
ประมวลหลักการปฏิบัติ

สํานักงาน กกพ.
ตรวจสอบรายงาน ฉบับแก�ไข

เอกสารฉบับนี้ห�ามใช�อ�างอิง โปรดศึกษาข�อมูลตามระเบียบ กกพ. อย�างละเอียด

1 2 3



     • การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศระหว�างการศึกษา

รอบพ�้นท่ีโครงการ ต�องครอบคลุมพ�้นที่ที่อาจได�รับผลกระทบจาก

โครงการ อย�างน�อย 2 ครั้งใน 2 ช�วงทิศทางลมหลัก (ให�พ�จารณา

กําหนดจ�ดตรวจวดัในพ�น้ท่ีอ�อนไหวท่ีอาจได�รบัผลกระทบจากโครงการ

เป�นลําดับแรก โดยให�จ�ดตรวจวัดในแต�ละทิศทางลมหลักเป�นตําแหน�งเดิม 

และจํานวนสถานีตรวจวดัของโรงไฟฟ�าแต�ละประเภทเชือ้เพลิง ให�เป�นตาม

ท่ีระเบียบกําหนด) และทําการตรวจวัดติดต�อกันอย�างน�อย 5 วัน 

ครอบคลุมวันทําการและวันหยุด พร�อมท้ังแสดงผลการตรวจวัด

เปร�ยบเทียบกับค�ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศที่เก่ียวข�อง 

รวมถึงให�บันทึกกิจกรรมท่ีเกิดข�น้โดยรอบขณะทาํการตรวจวดั พร�อมแสดง

ทิศทางและตรวจวัดความเร็วลมและรวบรวมข�อมูลผลการตรวจวัด

คุณภาพอากาศจากหน�วยงานราชการที่มีการตรวจวัดในพ�้นที่ (ถ�ามี)

ผู�รับใบอนุญาตท่ีได�รับใบอนุญาตอยู�ก�อนวันท่ีระเบียบน้ีใช�บังคับ

จะต�องดําเนินการดังต�อไปนี้

     1. ผู�รับใบอนุญาตท่ีไม�ได�มีการจัดทํารายงาน ในแต�ละประเภท

เชื้อเพลิงมาก�อน หร�อท่ีได�ยื่นคําขอต�ออายุใบอนุญาตและอยู�ระหว�าง

การพ�จารณาอยู�ก�อนวันท่ีระเบียบน้ีใช�บังคับ ให�ดําเนินการตาม

รายงาน CoP ท่ีกําหนดไว�ในระเบียบเฉพาะมาตรการท่ีกําหนดไว�

ในระยะดําเนินการและระยะร�้อถอน

    2. ผู�รับใบอนุญาตที่ได�มีการจัดทํารายงานในแต�ละประเภท

เชื้อเพลิงและจัดส�งรายงานพร�อมคาํขอรับใบอนุญาตก�อนวันท่ีระเบียบ

ใช�บังคับ  ให�ปฏิบัติตามรายงานท่ีจัดส�งไว�โดยไม�ขัดหร�อแย�งกับระเบียบ

และในกรณีที่ต�องปรับปรุงหร�อเพ��มเติมมาตรการให�ครบถ�วนตามระเบียบ

โดยให�ระบุรายละเอียดในรายงาน CoP Monitor รอบถัดไปที่จะต�องจัดส�ง

ต�อสํานักงาน กกพ.

โรงไฟฟ�าประเภทเผาไหม�เชื้อเพลิง 
ชีวมวล ก�าซชีวภาพ ขยะมูลฝอยชุมชน 
ขยะอุตสาหกรรม 
ถ�านหิน และก�าซธรรมชาติ 

โรงไฟฟ�าประเภทไม�เผาไหม�เชื้อเพลิง
พลังงานแสงอาทิตย�ด�วยเทคโนโลยีโฟโตโวลเทอิก ท่ีติดตั้งบนพ�้นดิน 
บนหลงัคา และแบบทุ�นลอยน้ํา และโรงไฟฟ�าท่ีผลติไฟฟ�าจากพลงังานลม

หมายเหตุ : หน�วยงานกลางที่เป�นนิติบุคคลซึ่งข�้นทะเบียนกับ สผ. เป�นผู�มีสิทธิจัดทํารายงานได�ทุกประเภทเชื้อเพลิงและทุกขนาดกําลังการผลิต

รายงาน
CoP

ขั้นต�น

รายงาน
CoP

ขั้นสุดท�าย

รายงาน
CoP

Monitor

ระเบียบคณะกรรมการกํากับกจิการพลงังาน

ประเภท
เชื้อเพลิง ชีวมวล

บุคคลหร�อหน�วยงานกลาง
หร�อนิติบุคคล ซึ่งมีบุคลากร

ที่มีประสบการณ�อย�างน�อย 3 ป�

หน�วยงานกลางที่เป�นนิติบุคคล
ซึ่งข�้นทะเบียนกับ สผ.

หน�วยงานกลางที่เป�นนิติบุคคลซึ่งข�้นทะเบียนกับ สผ.

บุคคลหร�อ
นิติบุคคล

ที่มีประสบการณ�
อย�างน�อย 1 ป�

หน�วยงานกลาง
ที่เป�นนิติบุคคล

ซึ่งข�้นทะเบียนกับ
สผ.

ก�าซชีวภาพ ขยะมูลฝอย
ชุมชน ขยะอ�ตสาหกรรม ถ�านหิน ก�าซธรรมชาติ ลม

แสงอาทิตย�
(บนพ�้นดิน,บนหลังคา

และแบบทุ�นลอยนํ้า)

กําลัง
ผลิตติดตั้ง 

≥ 3 MW

กําลัง
ผลิตติดตั้ง
< 3 MW

ว�าด�วยหลักเกณฑ�การจัดทํารายงานประมวลหลักการปฏิบัติ และรายงานผลการปฏิบัติตามประมวล
หลักการปฏิบัติ สําหรับการประกอบกิจการผลิตไฟฟ�า พ.ศ. 2565

รายงาน CoP  ที่ ได�ยื่นไว�ต�อสํานักงาน กกพ. และยังอยู�ในระหว�าง

การพ�จารณา ให�ถือว�าเป�นรายงาน CoP ตามระเบียบนี้โดยอนุโลม 

ให�สาํนกังาน กกพ. มีหนังสือแจ�งให�ผู�ประสงค�ขอรบัใบอนุญาตดาํเนินการ

ปรับปรุงหร�อเพ��มเติมมาตรการป�องกัน แก�ไข และติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิ�งแวดล�อมให�เป�นไปตามระเบียบน้ีภายในระยะเวลาท่ีกําหนด

   

ผู�ประสงค�ขอรับใบอนุญาต
หร�อผู�รับใบอนุญาต
จะต�องจัดทํารายงานตามที่
กําหนดไว�ในระเบียบนี้ โดยแบ�งออกเป�น

ผู�มีสิทธิจัดทํารายงาน CoP

 ในกรณีที่ผู�รับใบอนุญาตไม�สามารถปรับปรุงหร�อเพ��มเติม

มาตรการท่ีกําหนดไว�ในระเบยีบนี้ได� ให�ยืน่หนงัสอืเป�นลายลักษณ�อกัษร 

ต�อสํานักงาน กกพ. ภายใน 120 วัน นับแต�วันท่ีระเบียบน้ีใช�บังคับ 

(ภายในวนัท่ี 3 พฤศจ�กายน 2565) พร�อมระบุเหตผุลหร�อความจาํเป�น

ท่ีไม�สามารถดาํเนินการดงักล�าวได� รวมท้ังเสนอแผนงานการปรบัปรงุ

หร�อเพ��มเติมมาตรการไม�ตํ่ากว�าที่กําหนดในระเบียบนี้ โดยกําหนด

ระยะเวลาแล�วเสร็จภายใน 2 ป� นับแต�วันท่ีระเบียบน้ีใช�บังคับ 

(ภายในวันท่ี 6 กรกฎาคม 2567) รวมท้ังรายงานความคืบหน�า

การดําเนินการตามแผนการปรับปรุงในรายงาน CoP Monitor 

ตามระยะเวลาท่ีกําหนด

     • มาตรการตามรายงาน CoP นี้เป�นมาตรการขั้นต่ํา 

หากในระหว�างการศึกษาพบว�ามีประเด็นอ่ืน ๆ  ท่ีมีความสําคัญ

อย�างมีนัยสําคัญ หร�อมีข�อกําหนด แนวทางปฏิบัติ ข�อกฎหมาย หร�อ

ระเบียบปฏบัิติทีเ่ปล่ียนแปลงไปต�องมีการศกึษาเพ��มเตมิ  หร�อการรบัฟ�ง

ความคิดเห็นจากชุมชน โครงการสามารถกําหนดมาตรการเพ��มเติม

ตามสภาพพ�น้ท่ี หร�อออกแบบโครงการให�สอดคล�องกบัผลการศกึษาได� 

หร�อกรณีท่ีมีการกําหนดมาตรการอ่ืนใดท่ีเทียบเท�าหร�อดีกว�า 

สามารถชี้แจงรายละเอียดประกอบในรายงานให�ชัดเจน

     • กรณีที่มีการใช�เชื้อเพลิงหร�อเทคโนโลยีในการผลิตไฟฟ�า

มากกว�า 1 ชนิด จะต�องปฏิบัติตามมาตรการให�ครอบคลุมเชื้อเพลิง

ทุกชนิด

ประเภทโรงไฟฟ�า

ระเบียบ กกพ.

ระเบียบนี้ ไม�ใช�บังคับกับกรณี ดังต�อไปนี้
• โครงการที่จัดทํารายงาน IEE, EIA หร�อ EHIA ตามกฎหมายว�าด�วยส�งเสร�มและรักษาคุณภาพสิ�งแวดล�อมแห�งชาติ
• โครงการในประเภทเชื้อเพลิงหร�อเทคโนโลยีท่ี กกพ. ยังมิได�ประกาศกําหนดมาตรการท่ีต�องปฏิบัติตามระเบียบ กกพ. ว�าด�วย การจัดทํา
   รายงานสิ�งแวดล�อมสําหรับการขอรับใบอนุญาตผลิตไฟฟ�า พ.ศ. 2563

CoP Monitor

ตรวจวัด

คุณภาพ

อากาศ

จ�ดตรวจวัด
คุณภาพอากาศ

อย�างน�อย 2 ครั้ง
ใน 2 ช�วงทิศทางลมหลักโดยให�จ�ดตรวจวัด

ในแต�ละทิศทางลมหลักเป�นตําแหน�งเดิม 

ลมร�อนลมฝน

ลมหนาว


