
2564 2565 2566 2567 2568 2569
แจ้งเริ�มประกอบกิจการก่อน COD ≥ 15 วัน

ระยะเวลาพัฒนาโครงการ 36 เดือน + X

(SCOD ภายใน 3 ป� จากวันจริงที�แต่ละรายลงนาม PPA)

SCOD
(21 ม.ค. 68)

ยังไม่หัก
หลักประกัน

หักรายวัน
วันละ 0.33%
ของหลักประกัน

60 วัน 300 วัน 16 ม.ค. 69

X 

ภายใน 7 วัน
หลังประกาศผล

วันสุดท้ายที�

ลงนาม PPA

(21 ม.ค. 65)

ภายใน 120 วัน
หลังประกาศผล

จัดทํารายงาน CoP                  ผู้ผ่านการคัดเลือกต้อง
                                              ดําเนินการ จัดรับฟ�งความคิดเห็น

ขออนุญาตที�เกี�ยวข้อง            ก่อสร้างโรงไฟฟ�า

มาตรการด้านสิ�งแวดล้อม  การรับฟ�งความเห็นฯ  และการขอรับใบอนุญาต

กรอบเวลาการดําเนินงาน ภายหลังจากได้รับการคัดเลือก ตลอดจนการจัดรับฟ�ง
ความคิดเห็นและขอรับใบอนุญาตต่างๆ สําหรับผู้เข้าร่วมโครงการโรงไฟฟ�าชุมชนเพื�อ

เศรษฐกิจฐานราก (โครงการนําร่อง) จํานวน 43 ราย 

กฟภ. แจ้งผู้ได้รับ
คัดเลือกทราบ/ยอมรับ
เงื�อนไข ลงนาม PPA 
(30 ก.ย. 64)

วิสาหกิจฯ จดทะเบียนนิติบุคลตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ดําเนินการตาม MOU (วิสาหกิจฯ ถือหุ้น บุริมสิทธิ 10% / 

แบ่งป�นผลประโยชน์ชุมชน)

สัญญารับเชื�อเพลิงจากวิสาหกิจฯ รูปแบบ Contract farming

วาง PPA Bond / รับคืน Bond คําเสนอขอขายไฟฟ�า

3

ผู้ผลิตไฟฟ�า จัดส่ง CoP Monitoring Report 
(ระยะก่อสร้าง/ดําเนินการ) ทุก 6 เดือน ภายหลังได้รับ
ใบอนุญาตผลิตไฟฟ�าตามรอบการจัดส่ง

กรณี CoP ไม่เป�นไป
ตามระเบียบฯ ต้อง
แก้ไขภายใน 90 วัน

พร้อมผลตรวจวัด
คุณภาพสิ�งแวดล้อม

พื�นฐาน

แจ้งเริ�มประกอบ
กิจการก่อน 
COD ≥ 15 วัน

ผู้ผลิตไฟฟ�า

สํานักงาน 
กกพ./กกพ.

วันสุดท้ายที�ลงนาม PPA
(21 ม.ค. 65)

7 วันทําการ

สํานักงาน กกพ.
ตรวจรายงาน
CoP ขั�นต้น

ระยะเวลาจัดเวทีรับฟ�งประมาณ 2.5 เดือน

ยื�นรายงาน 
CoP ขั�นสุดท้าย

ยื�นขอรับ 
ใบอนุญาต

แจ้งเริ�ม
ประกอบกิจการ

ระยะเวลาพิจารณาอนุญาตประมาณ 75 วัน

ป�ดประกาศ
สรุปผล

เผยแพร่รายงาน
สรุปผล ≥15 วัน

รับฟ�งความเห็น
ช่องทางอื�น
≥ 15 วัน

* ผลรับฟ�งใช้ประกอบการขอรับใบอนุญาต
ภายใน 12 เดือน นับจากป�ดประกาศแล้วเสร็จ

จัดเวทีรับฟ�ง

แจ้งผู้เกี�ยว
ข้อง/เผยแพร่
ข้อมูลล่วงหน้า

≥ 15 วัน

ทํารายงานสรุปผล
รับฟ�งความเห็น
ภายใน 30 วัน

เป�ดให้แสดง
ความเห็นรายงาน

ภายใน 30 วัน

หาก COD แล้วจะได้รับคืน PPA Bond 

ผู้ผลิตไฟฟ�า สามารถยื�นรายงาน CoP/การจัดรับฟ�งความเห็น/คําขอรับใบอนุญาตต่างๆ ได้ที�สํานักงาน กกพ. 
ประจําเขต ในแต่ละพื�นที�ที�โครงการตั�งอยู่ https://www.erc.or.th
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สํานักงาน กกพ.ประกาศ
ผลการคัดเลือก

(23 ก.ย. 64)

ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยการจัดหาไฟฟ�าจากผู้ผลิตไฟฟ�า
ขนาดเล็กมาก โครงการโรงไฟฟ�าชุมชนเพื�อ เศรษฐกิจ
ฐานราก (โครงการนําร่อง)  ฝ�ายกํากับการจัดหา
และการควบคุมระบบไฟฟ�า 02-207-3599 ต่อ 838 
enplan@erc.or.th

ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยการพิจารณารายงานประมวลหลักการ
ปฏิบัติและการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติตามประมวลหลักการ
ปฏิบัติพ.ศ...... (ร่าง) ฝ�ายสิ�งแวดล้อมและตรวจติดตามพลังงาน
02-207-3599 ต่อ 773 และ 573 busamas@erc.or.th 
และ thanyaphat@erc.or.th

4
ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยการรับฟ�งความเห็นและทําความเข้าใจกับประชาชน
และผู้มีส่วนได้เสีย ในการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการ
ผลิตไฟฟ�า (ร่างฉบับปรับปรุง) ฝ�ายส่งเสริมการมีส่วนร่วม และ
คุ้มครองสิทธิประโยชน์ 02-207-3599  ต่อ 876 
somsakyaphat@erc.or.th

2

รอบ ม.ค. – มิ.ย. ส่งภายใน ก.ค
รอบ ก.ค. – ธ.ค. ส่งภายใน ม.ค. ป�ถัดไป

สํานักงาน กกพ. 
จัดสัมมนาเตรียม
ความพร้อมก่อน

ลงนาม PPA
(12 พ.ย. 64) 

จัดทํารายงาน
CoP ขั�นต้น

5
ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยการขอรับใบอนุญาต และ
การอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานและ 
ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยการกําหนดขั�นตอนการขอรับ
ใบอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ�า ตามมาตรา 
47 และมาตรา 48 ฝ�ายอนุญาตการประกอบกิจการ
พลังงาน 02-207-3599 ต่อ 577 และ 578
Licensing@erc.or.th

ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยมาตรการป�องกัน แก้ไข และ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ�งแวดล้อมสําหรับ
ผู้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ�งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ�งแวดล้อม (ร่างฉบับปรับปรุง) 
ฝ�ายสิ�งแวดล้อม และตรวจติดตามพลังงาน 
02-207-3599 ต่อ 773 และ 573 
busamas@erc.or.th และ
thanyaphat@erc.or.th

45 วัน

สํานักงาน กกพ.ตรวจ 
รายงาน CoP ขั�นสุดท้าย

ให้เป�นไปตามระเบียบ

45 วัน 30 วัน

สํานักงาน 
กกพ.ตรวจสอบ

กกพ. พิจารณา
ออกใบอนุญาต


