
 

 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน 

ว่าด้วยขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ้า 
พ.ศ. .... 

_____________________________ 

หลักการ 

ให้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ้า 
เหตุผล 

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดประเภทและอายุใบอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ้า เพ่ือให้การอนุญาต
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ้า 
สอดคล้องกับแผนปฏิรูปพลังงานของประเทศ และรองรับการแก้ไขพระราชกฤษฎีกากำหนดพลังงานควบคุม
ตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน ให้การผลิตไฟฟ้าทุกขนาดและทุกประเภทเชื้อเพลิงที่ต้อง
ได้รับใบอนุญาตหรือต้องมีการแจ้งตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการพลังงาน ไม่เป็นพลังงานควบคุม 
เป็นเหตุให้ไม่ต้องขอใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุมอีกต่อไป ด้วยเหตุนี้จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขและปรับปรุง
ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้าให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน
และให้สอดคล้องกับขั้นตอนการขออนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงสมควรยกเลิกระเบียบคณะกรรมการ
กำกับกิจการพลังงานว่าด้วยการกำหนดขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ้าตามมาตรา ๔๗ 
และการขออนุญาตตามมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
โดยการประกาศใช้ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตและการ
อนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ้า พ.ศ. .... ฉบับนี้ 

 

  



 

  ๑ 

(ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน 
ว่าด้วยขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ้า 

พ.ศ. .... 

________________________ 

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ้า
เพ่ือให้การอนุญาตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตการ
ประกอบกิจการไฟฟ้า 

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๔ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญตัิ
การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยขั้นตอนการขอรับ
ใบอนุญาตและการอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ้า พ.ศ. ….” 

 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยการกำหนดขั้นตอนการขอรับ
ใบอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ้าตามมาตรา ๔๗ และการขออนุญาตตามมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 ในระเบียบนี้  

“กกพ.”  หมายความว่า คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน 

“สำนักงาน กกพ.” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานส่วนกลาง หรือ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประจำเขตที่ดูแลรับผิดชอบจังหวัดที่สถานประกอบกิจการไฟฟ้า
นั้นตั้งอยู๑่ 

 “เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน 

“สถานประกอบกิจการไฟฟ้า” หมายความว่า อาคาร สถานที่ เครื่องจักร โรงไฟฟ้า ระบบโครงข่าย
ไฟฟ้า ระบบส่งไฟฟ้า ศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์อ่ืนใดที่ใช้ในการประกอบกิจการไฟฟ้า 

“โรงไฟฟ้า” หมายความว่า สถานประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีการผลิตไฟฟ้าทุกประเภท ตามกฎหมายว่า
ด้วยการประกอบกิจการพลังงาน 

“ใบอนุญาต” หมายความว่า ใบอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ้า ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบ
กิจการพลังงาน 

 ให้ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงานเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้  และ กกพ. เป็นผู้
วินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

 
 

 



 

  ๒ 

 ผู้ที่ประสงค์จะประกอบกิจการไฟฟ้าในเขตนิคมอุตสาหกรรมหรือพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก ให้ยื ่นคำขอตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ
กฎหมายว่าด้วยเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือพื้นที่ที ่มีลักษณะพิเศษเช่นเดียวกันตามกฎหมายอ่ืน 
แล้วแต่กรณี 

 

หมวด ๑ 

การขอรับใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร และใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน  
เพื่อประกอบกิจการไฟฟ้า  

_______________________________ 

 ก่อนเริ่มก่อสร้างสถานประกอบกิจการไฟฟ้า หากเข้าข่ายต้องขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 
ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร หรือแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร ตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคาร ต่อ กกพ. ให้ยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (ข.๑) 
หรือหนังสือแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร (ยผ.๑) ต่อสำนักงาน กกพ. หรือยื่นผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักงาน กกพ. เมื่อได้รับคำขออนุญาตหรือหนังสือแจ้งดังกล่าวแล้ว สำนักงาน 
กกพ. จะจัดส่งคำขออนุญาตหรือหนังสือแจ้งดังกล่าว ตลอดจนเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุญาต
ให้ราชการส่วนท้องถิ่นท่ีดูแลรับผิดชอบในท้องที่ท่ีสถานประกอบกิจการไฟฟ้าตั้งอยู่เพ่ือขอความเห็น  

 เมื่อได้รับความเห็นจากราชการส่วนท้องถิ่นแล้ว สำนักงาน กกพ. จะจัดทำความเห็นเสนอต่อ 
กกพ. เพ่ือประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (อ.๑) หรือ
ใบรับแจ้งก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร (ยผ.๔) ต่อไป ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และระยะเวลาการพิจารณา
อนุญาตให้เป็นไปตามท่ีกำหนดในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  

 ก่อนนำเครื่องจักรสำหรับประกอบกิจการโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้ามาติดตั้งในอาคารหรือ
สถานที่ที่จะประกอบกิจการโรงงาน หากเข้าข่ายต้องขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานตามกฎหมายว่าด้วย
โรงงาน ต่อ กกพ. ให้ยื่นคำขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.๓) ผ่านระบบยื่นคำขออนุญาตประกอบ
กิจการโรงงานแบบดิจ ิท ัล (FICs Digital Submission) ของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมหรือสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด   

 เมื่อได้รับความเห็นกรมโรงงานอุตสาหกรรมแล้ว สำนักงาน กกพ. จะจัดทำความเห็นเสนอ
ต่อ กกพ. เพ่ือประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.๔) ต่อไป ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และ
ระยะเวลาการพิจารณาอนุญาตให้เป็นไปตามท่ีกำหนดในกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 

 กรณีสถานประกอบกิจการไฟฟ้าตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมหรือพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก ให้ยื ่นคำขอตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ
กฎหมายว่าด้วยเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือพื้นที่ที ่มีลักษณะพิเศษเช่นเดียวกันตามกฎหมายอ่ืน 
แล้วแต่กรณี  



 

  ๓ 

หมวด ๒ 

การขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ้า 

_______________________________  

ส่วนที่ ๑ 

เงื่อนไขการดำเนินการก่อนขอรับใบอนุญาต 

_______________________________ 

 ห้ามมิให้ผู้ขอรับใบอนุญาตดำเนินการก่อสร้างสถานประกอบกิจการไฟฟ้า ติดตั้งเครื่องจักร 
หรือประกอบกิจการไฟฟ้าก่อนได้รับใบอนุญาต  

 หากพบว่า ผู้ขอรับใบอนุญาตกระทำการฝ่าฝืนตามข้อ ๑๒ ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตหยุดการ
กระทำดังกล่าวและชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นที่ได้ละเมิดกฎหมายเป็นหนังสือต่อสำนักงาน กกพ. และ
สำนักงาน กกพ. จะดำเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

(๑) สำนักงาน กกพ. จะนำเสนอคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องพิจารณาการดำเนินการตาม
มาตรการบังคับทางปกครองหรือตามหลักเกณฑ์ที่ กกพ. กำหนดประกอบกับคำชี้แจงนั้น และนำเสนอ กกพ. 
พิจารณาต่อไป 

(๒) หากการกระทำดังกล่าว ฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น กฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมอาคาร เป็นต้น สำนักงาน กกพ. จะมีหนังสือแจ้งให้หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องพิจารณา
ดำเนินการตามบทลงโทษทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นด้วย 

 ในกรณีที่การประกอบกิจการไฟฟ้าเข้าข่ายเป็นโครงการหรือกิจการหรือการดำเนินการที่อาจ
มีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสำคัญ
อ่ืนใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง ซึ่งผู้ดำเนินการหรือผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องจัดทำ
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตดำเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและ
ชุมชนที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ก่อนยื่นคำขอรับใบอนุญาต 

สำนักงาน กกพ. จะจัดให้มีการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู ้มีส่วนได้เสียและ
ประชาชนและชุมชนที่เกี ่ยวข้อง โดยผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องดำเนินการในส่วนที่เกี ่ยวข้องตามระเบียบ
คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยกระบวนการในการจัดรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและ
ประชาชนและช ุมชน สำหร ับโครงการหร ือก ิจการหร ือการดำเน ินการใดท ี ่อาจม ีผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสำคัญอื่นใดของ
ประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง   

 ในกรณีที่การประกอบกิจการไฟฟ้าเข้าข่ายเป็นโครงการหรือกิจการหรือการดำเนินการที่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้ดำเนินการหรือผู้ขอรับใบอนุญาตต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ให้ผู้ขอรับใบอนุญาต
ดำเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู ้มีส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชนที่เกี ่ยวข้อง ตาม



 

  ๔ 

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื ่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ก่อนยื่นคำขอรับใบอนุญาต 

 ในกรณีที่การประกอบกิจการไฟฟ้าเข้าข่ายเป็นโครงการหรือกิจการหรือการดำเนินการที่
ผู้ดำเนินการหรือผู้ขอรับใบอนุญาตต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และเป็นโครงการหรือกิจการหรือการดำเนินการของ
หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐดำเนินการร่วมกับเอกชน  ที่ต้องเสนอขอรับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการ โครงการดังกล่าวจะต้องได้ร ับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี ก่อนยื่นคำขอรับใบอนุญาต  

 ในกรณีที่การประกอบกิจการไฟฟ้าไม่เข้าข่ายเป็นโครงการหรือกิจการหรือการดำเนินการที่
ผู้ดำเนินการหรือผู้ขอรับใบอนุญาตต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการ
กำกับกิจการพลังงานว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำรายงานประมวลหลักการปฏิบัติ และการรายงานผลการ
ปฏิบัติตามประมวลหลักการปฏิบัติ สำหรับการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า และต้องดำเนินการจัดให้มีการรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการ
พลังงานว่าด้วยการรับฟังความเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในการพิจารณาออก
ใบอนุญาต สำหรับการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า ก่อนยื่นคำขอรับใบอนุญาต 

 ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามระเบียบหรือประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
เกี ่ยวกับมาตรฐานทางวิชาการ วิศวกรรม ความปลอดภัยและสิ ่งแวดล้อม และมาตรการในการบรรเทา
ผลกระทบต่อชุมชนและสภาพแวดล้อมในพื้นที่ใกล้เคียงกับสถานประกอบกิจการไฟฟ้า รวมถึงต้องปฏิบัติ
ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยกําหนดระยะห่างระยะห่างที่ตั้งโครงการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานลม และขนาดกําลังการผลิตติดตั้ง สําหรับผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าพลังงานลม ตลอดจนระเบียบ
หรือประกาศอื่นใดที่ กกพ. กำหนด โดยผู้ขอรับใบอนุญาตต้องยื่นเอกสารหลักฐานที่แสดงว่าได้ปฏิบัติตาม
ระเบียบหรือประกาศดังกล่าวครบถ้วนถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ กกพ. กำหนดและได้รับการ
พิจารณาจากสำนักงาน กกพ. แล้ว ต่อสำนักงาน กกพ. เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาอนุญาต  

 ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องยื่นร่างคำขอรับใบอนุญาตพร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการ
พิจารณา ผ่านระบบเครือข่ายทางคอมพิวเตอร์ของสำนักงาน กกพ. เพื่อให้สำนักงาน กกพ. ตรวจสอบความ
ครบถ้วนและให้ความเห็นชอบในเบื้องต้น ก่อนการยื่นคำขอรับใบอนุญาต โดยสำนักงาน กกพ. จะแจ้งผู้ขอรับ
ใบอนุญาตดำเนินการ แล้วแต่กรณี ผ่านระบบเครือข่ายทางคอมพิวเตอร์ของสำนักงาน กกพ. หรือสถานที่และ
วิธีการที่สำนักงาน กกพ. กำหนด ดังต่อไปนี้  

(๑) ร่างคำขอรับใบอนุญาตและเอกสารหลักฐานไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด หรือไม่
ครบถ้วนเพียงพอ สำนักงาน กกพ. จะแจ้งให้ผู ้ขอรับใบอนุญาตดำเนินการนำส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หากพบว่ายังคงไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที ่กำหนด หรือไม่ครบถ้วน 
สำนักงาน กกพ. จะจำหน่ายเรื่องออกจากสารบบ โดยไม่ตัดสิทธิผู้ขอรับใบอนุญาตในการยื่นคำขอเพื่อเข้าสู่
กระบวนการพิจารณาของสำนักงาน กกพ. ใหม่  

(๒) ร่างคำขอรับใบอนุญาตและเอกสารหลักฐานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และ
ครบถ้วน สำนักงาน กกพ. จะรับเป็นคำขอรับใบอนุญาตเพ่ือเข้าสู่กระบวนการพิจารณาต่อไป  



 

  ๕ 

ส่วนที่ ๒ 

การพิจารณาอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ้า 
_______________________________ 

  เมื่อสำนักงาน กกพ. ได้รับคำขอรับใบอนุญาตและเอกสารหลักฐานแล้ว จะดำเนินการ
ตรวจสอบและพิจารณา ตามระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยการขอรับใบอนุญาต การ
อนุญาต ผ่านระบบเครือข่ายทางคอมพิวเตอร์ของสำนักงาน กกพ. หรือสถานที่และวิธีการที่สำนักงาน กกพ. 
กำหนด ดังนี้ 

(๑) พิจารณาตรวจสอบคำขอรับใบอนุญาตที ่กรอกข้อมูลและแนบเอกสารหลักฐาน
ประกอบการพิจารณาซึ่งได้รับความเห็นชอบในเบื้องต้นจากสำนักงาน กกพ. แล้ว ให้ถูกต้องครบถ้วน และ
เพียงพอ  

(๒) หากปรากฏว่าเอกสารหลักฐานที่จำเป็นต้องใช้ในการอนุญาตไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน 
หรือไม่เพียงพอ สำนักงาน กกพ. จะแจ้งผู้ขอรับใบอนุญาตภายในระยะเวลาเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับคำขอรับ
ใบอนุญาต เพ่ือให้แก้ไขหรือจัดส่งเอกสารหลักฐานที่จำเป็นเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่สำนักงาน กกพ. กำหนด 
หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว สำนักงาน กกพ. จะจำหน่ายเรื่องออกจากสารบบ แล้วแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตทราบ 

(๓) ในกรณีท่ีมีเหตุจำเป็นหรือมีเรื่องคัดค้านร้องเรียน สำนักงาน กกพ. อาจมีการตรวจสถาน
ประกอบกิจการไฟฟ้าตามรูปแบบหรือหลักเกณฑ์ที่ กกพ. กำหนดด้วย ทั้งนี้ ผู ้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้รับ
ใบอนุญาตต้องอำนวยความสะดวกตามสมควร 

 เมื่อสำนักงาน กกพ. ตรวจสอบตามข้อ ๒๐ (๑) (๒) (๓) แล้ว สำนักงาน กกพ. จะดำเนินการ 
ดังนี้ 

(๑) ใบอนุญาตก่อสร้างโรงไฟฟ้า 

สำนักงาน กกพ. จะจัดทำความเห็นเสนอต่อ กกพ. เพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตภายใน
ยี่สิบวันทำการนับแต่วันที่สำนักงาน กกพ. ได้รับคำขอรับใบอนุญาต ตลอดจนเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน 
หรือเพียงพอ  

(๒) ใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า  

(๒.๑) สำนักงาน กกพ. จะตรวจโรงไฟฟ้า เมื่อผู้ขอรับใบอนุญาตมีการก่อสร้างหรือ
ติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์สำคัญแล้วเสร็จ โดยผู้ขอรับใบอนุญาตต้องอำนวยความสะดวกตามสมควร ทั้งนี้ 
สำนักงาน กกพ. อาจมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก กกพ. ตรวจสถานประกอบกิจการ
ผลิตไฟฟ้าในช่วงระยะเวลาก่อสร้างได้ 

(๒.๒) สำนักงาน กกพ. จะจัดทำความเห็นเสนอต่อ กกพ. เพ่ือพิจารณาออกใบอนุญาต
ภายในสามสิบวันทำการนับแต่วันที่สำนักงาน กกพ. ได้รับคำขอรับใบอนุญาต และเอกสารหลักฐานถูกต้อง
ครบถ้วน หรือเพียงพอ รวมถึงได้ดำเนินการตามข้อ (๒.๑) แล้วเสร็จ   

(๓) ใบอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ้าประเภทอ่ืนที่นอกเหนือจาก (๑) และ (๒)  



 

  ๖ 

สำนักงาน กกพ. จะจัดทำความเห็นเสนอต่อ กกพ. เพ่ือพิจารณาออกใบอนุญาตภายใน
สามสิบวันทำการนับแต่วันที่สำนักงาน กกพ. ได้รับคำขอรับใบอนุญาต ตลอดจนเอกสารหลักฐานถูกต้อง
ครบถ้วน หรือเพียงพอ 

ทั้งนี้ ระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตตาม (๑) (๒) และ (๓) ไม่นับรวมระยะเวลาที่ต้อง
ดำเนินการเพื ่อให้เป็นไปตามกฎหมายอื ่นที ่เกี ่ยวข้องกับการอนุญาตนี้  และไม่นับรวมระยะเวลาที ่ต ้อง
ดำเนินการเพื่อขอความเห็น ข้อมูล หรือสำเนาเอกสารที ่ทางราชการออกให้ จากหน่วยงานอื่นของรัฐที่
เกี่ยวข้องเพ่ือประกอบการพิจารณาอนุญาต 

 เมื่อ กกพ. ได้รับคำขอรับใบอนุญาต เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุญาต และ
ความเห็นของสำนักงาน กกพ. แล้ว กกพ. จะพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ้าให้แล้ว
เสร็จภายในสามสิบวันทำการนับแต่วันที่ได้รับความเห็นของสำนักงาน กกพ. 

ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องชำระค่าธรรมเนียมตามหลักเกณฑ์ที่ กกพ. กำหนด โดย กกพ. จะ
ออกใบอนุญาต เมื่อผู้ขอรับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวถูกต้องครบถ้วนแล้ว 

หากผู้ขอรับใบอนุญาตไม่ชำระค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งภายในยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือแจ้งผล สำนักงาน กกพ. จะจำหน่ายเรื่องออกจากสารบบ แล้วแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ขอรับใบอนุญาต
ทราบ 

 กกพ. จะออกใบอนุญาตเมื่อผู้ขอรับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมตามหลักเกณฑ์ที่ กกพ. 
กำหนดครบถ้วนแล้ว 

หมวด ๓ 

การขอใช้อาคารประเภทควบคุมการใช้ 
______________________________ 

 เมื่อได้ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารที่ใช้ในการประกอบกิจการไฟฟ้าแล้วเสร็จ ให้
ผู ้ขอรับใบอนุญาต ยื่นคำขอรับใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (อ.๕) ผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือยื่นต่อสำนักงาน กกพ. หรือสถานที่และวิธีการที่ สำนักงาน กกพ. กำหนด และ
สำนักงาน กกพ. จะจัดส่งคำขอรับใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ตลอดจนเอกสาร
หลักฐานประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบการ
ดำเนินการตามรายละเอียดและเงื่อนไขท่ีกำหนดในใบอนุญาต อ.๑ หรือใบรับแจ้ง ยผ.๔ ทั้งนี้ สำนักงาน กกพ. 
อาจเข้าร่วมตรวจสอบด้วย แล้วแต่กรณี 

 เมื่อได้รับความเห็นจากราชการส่วนท้องถิ่นแล้ว สำนักงาน กกพ. จะจัดทำความเห็นเสนอต่อ 
กกพ. เพื่อประกอบการพิจารณาออกใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ต่อไป ทั้งนี้ 
หลักเกณฑ์และระยะเวลาการพิจารณาอนุญาตให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 

 หมวด ๔ 

การทดลองเดินเครื่องจักรและอุปกรณ์ 
และการเริ่มประกอบกิจการ 

___________________________________ 



 

  ๗ 

 ผู้รับใบอนุญาตสามารถทดลองเดินเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบกิจการไฟฟ้าได้ 
ทั้งนี้ สามารถทดลองโดยเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าได้ หลังจากได้รับความเห็นชอบจากเจ้าของโครงข่าย
ไฟฟ้าหรือศูนย์ควบคุมไฟฟ้าแล้ว  

 เมื่อมีความพร้อมให้ผู้รับใบอนุญาตแจ้งเริ่มประกอบกิจการส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดพร้อม
ทั้งนำส่งเอกสารหลักฐานตามรายการที่เลขาธิการกำหนด ต่อสำนักงาน กกพ. โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการเริ่มประกอบกิจการไฟฟ้าที่ กกพ. ประกาศกำหนด๒  

 ให้ผู้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้านำหนังสือรับแจ้งเริ่มประกอบกิจการที่สำนักงาน กกพ. ออกให้
เป็นหลักฐานไปแสดงต่อการไฟฟ้าก่อนเริ่มประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าและจำหน่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบโครงข่าย
ไฟฟ้า ทั้งนี้ ให้หนังสือดังกล่าวถือเป็นเอกสารสำคัญในการเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าของการไฟฟ้าด้วย 

ในกรณีทีผู่้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าไม่สามารถเริ่มการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าได้ตามที่แจ้งไว้ 
ให้ผู้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้ามีหนังสือถึงสำนักงาน กกพ. ภายในสามสิบวันนับจากวันเริ่มการประกอบกิจการ
ไฟฟ้า เพื่อแจ้งปรับปรุงวันเริ่มการประกอบกิจการไฟฟ้าพร้อมรายงานข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบ สำหรับ
กรณกีารผลิตไฟฟ้าเพ่ือจำหน่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้า เพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย 

หมวด ๕ 

การพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ้า 
_______________________________ 

 เมื่อสำนักงาน กกพ. ได้รับคำขอต่ออายุใบอนุญาตและเอกสารหลักฐาน พร้อมหลักฐานการ
ชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแล้ว จะดำเนินการตรวจสอบและพิจารณา ตามระเบียบ
คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยการขอรับใบอนุญาต การอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาตการ
ประกอบกิจการพลังงาน ผ่านระบบเครือข่ายทางคอมพิวเตอร์ของสำนักงาน กกพ. หรือสถานที่และวิธีการที่
สำนักงาน กกพ. กำหนด ดังนี้ 

(๑) พิจารณาตรวจสอบคำขอต่ออายุใบอนุญาตที่กรอกข้อมูลและแนบเอกสารหลักฐาน
ประกอบการพิจารณาซึ่งได้รับความเห็นชอบในเบื้องต้นจากสำนักงาน กกพ. แล้ว ให้ถูกต้องครบถ้วน และ
เพียงพอ  

(๒) หากปรากฏว่าเอกสารหลักฐานที่จำเป็นต้องใช้ในการอนุญาตไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน 
หรือไม่เพียงพอ สำนักงาน กกพ. จะแจ้งผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตภายในระยะเวลาเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับคำขอ
ต่ออายุใบอนุญาต เพ่ือให้แก้ไขหรือจัดส่งเอกสารหลักฐานที่จำเป็นเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่สำนักงาน กกพ. 
กำหนด หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว สำนักงาน กกพ. จะจำหน่ายเรื่องออกจากสารบบ แล้วแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้
ขอต่ออายุใบอนุญาตทราบ 

 
 

๒  ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน  เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการเริ่มประกอบกิจการไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๒ 



 

  ๘ 

(๓) ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือมีเรื่องคัดค้านร้องเรียน สำนักงาน กกพ. อาจมีการตรวจ
สถานประกอบกิจการไฟฟ้าตามรูปแบบหรือหลักเกณฑ์ที่ กกพ. กำหนดด้วย ทั้งนี้ ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตต้อง
อำนวยความสะดวกตามสมควร 

 เมื่อสำนักงาน กกพ. ตรวจสอบตามข้อ ๒๖ (๑) (๒) (๓) แล้ว สำนักงาน กกพ. จะดำเนินการ ดังนี้ 

(๑) ใบอนุญาตก่อสร้างโรงไฟฟ้า 

สำนักงาน กกพ. จะจัดทำความเห็นเสนอต่อ กกพ. เพื่อพิจารณาต่ออายุใบอนุญาต
ภายในยี่สิบวันทำการนับแต่วันที่สำนักงาน กกพ. ได้รับคำขอต่ออายุใบอนุญาต ตลอดจนเอกสารหลักฐาน
ถูกต้องครบถ้วน หรือเพียงพอ  

(๒) ใบอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ้าประเภทอ่ืนที่นอกเหนือจาก (๑)  

สำนักงาน กกพ. จะจัดทำความเห็นเสนอต่อ กกพ. เพื่อพิจารณาต่ออายุใบอนุญาต
ภายในสามสิบวันทำการนับแต่วันที่สำนักงาน กกพ. ได้รับคำขอต่ออายุใบอนุญาต ตลอดจนเอกสารหลักฐาน
ถูกต้องครบถ้วน หรือเพียงพอ 

ทั้งนี ้ ระยะเวลาในการพิจารณาต่ออายุตาม (๑) และ (๒) ไม่นับรวมระยะเวลาที ่ต ้อง
ดำเนินการเพื ่อให้เป็นไปตามกฎหมายอื ่นที ่เกี ่ยวข้องกับการอนุญาตนี้  และไม่นับรวมระยะเวลาที ่ต ้อง
ดำเนินการเพื่อขอความเห็น ข้อมูล หรือสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากหน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือประกอบการพิจารณาต่ออายุใบอนุญาต 

 เมื่อ กกพ. ได้รับคำขอต่ออายุใบอนุญาต เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาต่ออายุ
ใบอนุญาต และความเห็นของสำนักงาน กกพ. แล้ว กกพ. จะพิจารณาคำขอต่ออายุใบอนุญาตการประกอบ
กิจการไฟฟ้าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันทำการนับแต่วันที่ได้รับความเห็นของสำนักงาน กกพ. 

หมวด ๖ 

การแจ้ง และการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายการที่ขออนุญาต 
 _______________________________ 

 ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตจะเปลี่ยนแปลงรายการที่ขออนุญาตให้ต่างไปจากที่ได้มีการอนุญาต
ซึ่งเป็นสาระสำคัญอันอาจกระทบต่อการเพ่ิมขีดความสามารถ (capacity) ในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่ได้รับ
อนุญาตจาก กกพ. ผู้รับใบอนุญาตต้องยื่นคำขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวต่อสำนักงาน กกพ. 
เพ่ือให้ กกพ. พิจารณาเห็นชอบก่อน หากพบว่า ผู้รับใบอนุญาตเปลี่ยนแปลงรายการซึ่งมีสาระสำคัญก่อนได้รับ
อนุญาต ให้ผู ้รับใบอนุญาตดำเนินการตามข้อ ๑๐ โดยอนุโลม ซึ่ง กกพ. อาจพิจารณาพักใช้หรือเพิกถอน
ใบอนุญาตได ้ 

หากผู้รับใบอนุญาตมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงรายการซึ่งมิใช่สาระสำคัญ ตามรายการที่
กำหนดในระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยการขอรับใบอนุญาต การอนุญาต และการต่อ
อายุใบอนุญาต ให้ผู้รับใบอนุญาตแจ้งต่อสำนักงาน กกพ. ทราบเพ่ือบันทึกการเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวใน
ใบอนุญาตและฐานข้อมูลของสำนักงาน กกพ. 

ทั้งนี้ ในกรณีที่การประกอบกิจการไฟฟ้าเข้าข่ายเป็นโครงการหรือกิจการหรือการดำเนินการ
ที่ผู้ดำเนินการหรือผู้ขออนุญาตต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมายว่าด้วยการ



 

  ๙ 

ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  ผู้รับใบอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ้าจะต้องดำเนินการ
ตามเงื่อนไขทั่วไปที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนด้วย 

 ในกรณทีีก่ารเปลี่ยนแปลงรายการตามข้อ ๓๒ เกี่ยวข้องกับใบอนุญาต อ.๑  ใบรับแจ้ง ยผ.๔ 
หรือใบรับรอง อ.๕ สำนักงาน กกพ. จะตรวจสอบรายละเอียดเบื้องต้นและจัดส่งให้ราชการส่วนท้องถิ่นที่ดแูล
รับผิดชอบในท้องที่ที่สถานประกอบกิจการไฟฟ้าตั้งอยู่เพื่อขอความเห็น และเมื่อได้รับความเห็นจากราชการ
ส่วนท้องถิ่นแล้ว สำนักงาน กกพ. จะจัดทำความเห็น เสนอต่อ กกพ. เพ่ือประกอบการพิจารณาอนุญาตต่อไป 

หมวด ๗ 

บทเฉพาะกาล 

_______________________________ 

 บรรดาคำขอรับใบอนุญาต หรือคำขอต่ออายุใบอนุญาต หรือการขออนุญาตเปลี่ยนแปลง
รายการที่ขออนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ้าแล้วแต่กรณี ที่ได้ยื่นไว้กับสำนักงาน กกพ. ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว
ก่อนที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นคำขอรับใบอนุญาต หรือคำขอต่ออายุใบอนุญาต หรือการขอ
อนุญาตเปลี่ยนแปลงรายการที่ขออนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ้าตามระเบียบนี้โดยอนุโลม 

ประกาศ ณ วันที่    พ.ศ.  

             ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน 


