
หลักเกณฑการอนญุาตการประกอบกิจการไฟฟา 
ตาม พ.ร.บ. การประกอบกจิการพลังงาน พ.ศ. 2550

ฝายใบอนญุาต
สํานกังานคณะกรรมการกาํกบักจิการพลงังาน



2– 6 ต.ค. 60 

พจิารณาคาํร้องและ

ข้อเสนอขายไฟฟ้า

14 ธ.ค. 60 

ประกาศรายช่ือ

ผู้ที่ผ่านการพจิารณา

ภายใน 13 ธ.ค.. 63
ลงนาม PPA

SCOD
ภายใน 1 ม.ค. 63-

31 ธ.ค. 64 

จัดทาํและนําส่งรายงาน

EIA COP และการรับ
ฟังความคิดเหน็

ช่วงการก่อสร้างช่วงการขอรับใบอนุญาต
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ความเห็นตามกฎหมายตาม 
มาตรา 48
กรอ./ อปท. /พพ.

มาตรา 47, 48, 50, 51

และกฎหมายอืน่ๆ

สํานกังาน กกพ.

กกพ. พจิารณา

อนญุาตใหก้อ่สรา้ง

EHIA,EIA, ESA, COP
ระเบยีบและประกาศ กกพ.

ตรวจสอบความถกูตอ้งของเอกสาร 
กฎระเบยีบและแนวปฏบิตัแิละการ
พจิารณาตามกฎหมายน ัน้ๆ

แนวปฎบิตัใินการพจิารณาอนญุาต (กรณีนอกนคิมฯ)

กอ่สรา้งสถานประกอบ
กจิการพลงังาน

ตรวจสอบความปลอดภยั, 
สิง่แวดลอ้ม และการดาํเนนิการ
และ รายงาน

เรือ่งรอ้งเรยีน ขอ้วติกกงัวล 
ขอ้เสนอแนะ  การมสีว่นรว่ม  
รวมท ัง้ผลกระทบตอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยี

หนว่ยงานทีเ่ก ีย่วขอ้ง

ใบอนญุาต
กอ่สรา้งอาคาร

(อ.1)

ใบอนญุาต ร.ง.4 
ลาํดบัที ่88 อนญุาตประกอบกจิการ แจง้ยกเวน้ฯ

< 1,000 KVA

ใบรบัรองการ
กอ่สรา้งอาคาร 

(อ.6)

ใบอนญุาต 
พค.2≥ 1,000 KVA

ใบอนญุาตผลติ
ไฟฟ้า

แจง้เร ิม่ประกอบกจิการ

รายงานสิง่แวดลอ้ม

ระเบยีบวา่ดว้ยการขอรบั
ใบอนญุาตฯ พ.ศ. 2551

กองทนุพฒันาไฟฟ้า



- ความเห็นตามกฎหมาย
ตามมาตรา 48 (พพ.)
- ใบอนญุาตใหใ้ชท้ ีด่นิ/
กอ่สรา้งอาคาร (กนอ.)

มาตรา 47, 48, 50, 51

และกฎหมายอืน่ๆ

สํานกังาน กกพ.

กกพ. พจิารณา

อนญุาตใหก้อ่สรา้ง

EHIA, EIA, IEE, COP
ระเบยีบและประกาศ กกพ.

ตรวจสอบความถกูตอ้งของเอกสาร 
กฎระเบยีบและแนวปฏบิตัแิละการ
พจิารณาตามกฎหมายน ัน้ๆ

แนวปฎบิตัใินการพจิารณาอนญุาต (กรณีในนคิมฯ)

กอ่สรา้งสถานประกอบ
กจิการพลงังาน

ตรวจสอบความปลอดภยั, 
สิง่แวดลอ้ม และการดาํเนนิการ
และ รายงาน

เรือ่งรอ้งเรยีน ขอ้วติกกงัวล 
ขอ้เสนอแนะ  การมสีว่นรว่ม  
รวมท ัง้ผลกระทบตอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยี

หนว่ยงานทีเ่ก ีย่วขอ้ง

ใบอนญุาต
กอ่สรา้งอาคาร

(กนอ.02)

ใบอนญุาตใหใ้ช้
ทีด่นิในนคิมฯ 

(กนอ.01)
อนญุาตประกอบกจิการ แจง้ยกเวน้ฯ

< 1,000 KVA

ใบรบัรองการ
กอ่สรา้งอาคาร 

(อ.6)

ใบอนญุาต 
พค.2≥ 1,000 KVA

ใบอนญุาตผลติ
ไฟฟ้า

แจง้เร ิม่ประกอบกจิการ

รายงานสิง่แวดลอ้ม

ระเบยีบวา่ดว้ยการขอรบั
ใบอนญุาตฯ พ.ศ. 2551

กองทนุพฒันาไฟฟ้า

โดย กนอ.



EIA: 

พรบ. การผงัเมอืง 2518
ใบอนญุาตประกอบกจิการพลงังาน  
โดย กกพ.

ใบอนญุาตใหผ้ลติพลงังานควบคมุ
(พค.2)  โดย พพ.

ใบอนญุาตการประกอบกจิการ
โรงงานผลติไฟฟ้า  (รง.4)
กรมโรงงานอตุสาหกรรม

ใบอนญุาตกอ่สรา้งอาคาร (อ.1)
โดย อบท.

ขอ้กาํหนดการขออนญุาต:
อปุกรณ์หรอืเครือ่งจักร > 5 แรงมา้
วตัถปุระสงค:์
ความปลอดภัย, สิง่แวดลอ้ม, ชมุชน ตาม
กฏกระทรวงทีเ่กีย่วขอ้ง พรบ.การประกอบ

กจิการพลงังาน 2550พรบ. กรมโรงงาน 
2535

พรบ. ควบคมุอาคาร 2522

พรบ.การพฒันาและ
สง่เสรมิพลงังาน 2535

สญัญาซือ้ขายไฟฟ้า (PPA) โดย (กฟผ., PEA, กฟน.)   

ใบอนญุาตทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประกอบกจิการพลงังาน

[มาตรา 48]

[มาตรา 48]
[มาตรา 48]

[มาตรา 47]

[การอนุญาตตามมาตรา 48;  กกพ. ตอ้งสอบถามความเห็นจากหน่วยงานตามกฎหมายนัน้ๆ]
[การอนุญาตตามมาตรา 47;  โดย กกพ.]

ขอ้กาํหนดการขออนญุาต :
การกอ่สรา้งอาคารขึน้กับขอ้กฎหมายใน
แตล่ะพืน้ทีแ่ละกฎกระทรวงออกโดย
กรมโยธาธกิารและผังเมอืง
วตัถปุระสงค:์
ความปลอดภัยในการกอ่สรา้งอาคาร

ขอ้กาํหนดการขออนญุาต :
กําลังการผลติ >= 1,000 KVA

< 1,000 KVA (รับแจง้)
วตัถปุระสงค:์ 
กํากับตามแนวนโยบาย/ประสทิธภิาพ
โรงไฟฟ้า/คณุภาพบรกิาร  ตาม
ระเบยีบ กกพ.

ขอ้กาํหนดการขออนญุาต :
ขนาดเครือ่งกําเนดิไฟฟ้า > 200 KVA
วตัถปุระสงค:์
ความปลอดภัยของอปุกรณ์ไฟฟ้า  
ตามกฎกระทรวงออกโดยกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

(Zoning industry in zoning area)

(โรงไฟฟ้าพลังความรอ้น >= 10 MW ตอ้งจัดทํา
รายงาน EIA และไดรั้บความเห็นชอบจาก คชก.)

การตอบรบัดา้นเทคนคิ/สทิธิใ์นการซือ้ขายไฟฟ้า
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ระเบยีบ กกพ. วา่ดว้ยการกาํหนดข ัน้ตอนการขอรบัใบอนุญาต
การประกอบกจิการไฟฟ้า ตามมาตรา 47 และการขออนุญาตตามมาตรา 48 แหง่ 
พ.ร.บ.การประกอบกจิการพลงังาน พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2559 

 ลงประกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้เมือ่วันที ่
11 มกราคม 2560 

 จะมผีลใชบ้งัคบัหลงัจาก 60 วัน 
คอืวนัที ่13 มนีาคม 2560 เป็นตน้ไป 

 ทัง้นี ้มบีทเฉพาะกาลใหย้กเวน้สําหรับผูท้ีย่ ืน่
คําขอรับใบอนุญาต ร.ง.4 หรอื ใบอนุญาต
ใหใ้ชท้ีด่นิและประกอบกจิการใน
นคิมอตุสาหกรรม (กนอ. 01/2) ไวแ้ลว้กอ่น
ระเบยีบนีม้ผีลใชบ้งัคบั 

ตอ้งไดร้บัใบอนญุาตกอ่นกอ่สรา้งโครงการ

1.ใบอนญุาตประกอบกจิการผลติไฟฟ้า

2.ใบอนญุาตประกอบกจิการโรงงาน (ร.ง.4)

3.ใบอนญุาตกอ่สรา้งอาคารควบคมุ (อ.1)



ข ัน้ตอนการอนญุาต (ปรบัปรงุลา่สดุ)


ผูป้ระกอบกจิการ

ใบอนุญาตผลติไฟฟ้า
(แบบมเีงือ่นไข) 

ใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงาน (ร.ง. 4) ลําดบัที ่88(กรณีนอกนคิมฯ)

ใบอนุญาตกอ่สรา้งอาคาร (อ.1) (กรณีนอกนคิมฯ)


เริม่กอ่สรา้งโรงไฟฟ้า/
ตดิตัง้เครือ่งจักร

จัดสง่เงนิเขา้กองทนุพัฒนาไฟฟ้า (50,000 บาท/MW/ปี)

CODตรวจ/แจง้เร ิม่

ใบอนุญาตผลติพลงังานควบคมุ (พค.2)







อยูใ่นสถานะผูร้บัใบอนุญาต + รบัฟงัความคดิเห็นสาธารณะ

เงือ่นไข:
- ไดรั้บใบอนุญาตอืน่ครบ
- นําสง่เงนิเขา้กองทนุ
- ปฏบิตัติาม CoP/HSEIA
- กอ่สรา้งตามระยะเวลาที่
กําหนด

- ผา่นการตรวจโรงไฟฟ้า 
- มกีารรับฟังความคดิเห็น
ตลอดชว่งระยะการกอ่สรา้ง

บรูณาการเอกสารหลกัฐาน
ประกอบ
• อนุญาตใชพ้ืน้ทีจ่ากทอ้งถิน่
• สทิธกิารใชป้ระโยชนพ์ืน้ที ่
• HSEIA / CoP
• ขอ้เสนอโครงการ

• รายชือ่ผูถ้อืหุน้
• ทะเบยีนนติบิคุคล
• ศักยภาพทางการเงนิ
• กระบวนการผลติ
• ขนาดการผลติ 
• วัตถปุระสงคก์ารผลติ

• PPA
• แปลนอาคาร / เครือ่งจักร
• ผังวงจรเสน้เดีย่ว  
• แปลนระบบควบคมุมลพษิ
• สําเนา กว.
• ระบบดับเพลงิ
• แผนฉุกเฉนิ

สญัญากอ่สรา้ง

ยืน่คําขอรบัใบอนญุาตตาม
มาตรา 47 และ 48 Trigger!

ออกพรอ้มหรอืออกหลงั ร.ง. 4 (กรณีนอกนคิมฯ)

ระเบยีบ กกพ. กําหนดข ัน้ตอนการขอรบัใบอนญุาต ตาม ม.47 และ 48 (ประกาศ 11 ม.ค. 60)

ชวงเวลาการพิจารณาอนญุาตตาม  มาตรา 47 & 48
กิจการไฟฟา

ใบรบัรองการกอ่สรา้งอาคาร (อ.6) 
(กรณีนอกนคิมฯ)



75 วนั

90 วนั

45 วนั

30 วนั

120 วนั



“การประกอบกจิการพลังงานไมว่า่จะมคีา่ตอบแทนหรอืไม ่ตอ้ง
ไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการ...”

...ประเภทและอายใุบอนุญาตใหคํ้านงึถงึ ผลกระทบตอ่ประชาชน
ความคุม้คา่ทางเศรษฐกจิ สงัคม และการลงทนุ รวมถงึลักษณะ
การแขง่ขันของกจิการแตล่ะประเภท และอาจกําหนดเงือ่นไขเป็น
การเฉพาะรายก็ได ้

การกําหนดประเภท ขนาด และลักษณะของกจิการพลังงานที่
ไดรั้บการยกเวน้ไมต่อ้งขอรับใบอนุญาตใหต้ราเป็นพระราช
กฤษฎกีา

...คณะกรรมการอาจประกาศกําหนดใหก้จิการพลังงานทีไ่ดรั้บการ
ยกเวน้ไมต่อ้งขอรับใบอนุญาตตามวรรคสาม  เป็นกจิการทีต่อ้ง
แจง้ตอ่สํานักงานก็ได”้

“กิจการพลงังาน” หมายความวา กิจการไฟฟา กิจการกาซธรรมชาติ หรือกิจการระบบโครงขายพลังงาน

มาตรา 47

“กิจการกาซธรรมชาติ” หมายความวา ...แตไมรวมถึงการประกอบกิจการกาซธรรมชาติในภาคขนสง”

“กิจการไฟฟา” หมายความวา การผลิต การจัดใหไดมา การจัดสง การจําหนายไฟฟาหรือการควบคุมระบบไฟฟา

พระราชบญัญตักิารประกอบกจิการพลงังาน พ.ศ. 2550



การอนญุาตประกอบกจิการผลติไฟฟา
หลกัเกณฑก์ารพจิารณาสําคญัๆ 
1. มคีวามพรอ้มทางการเงนิ โดยมสีญัญาจากแหลง่สนบัสนนุทางการเงนิทีช่ดัเจน
2. มคีวามพรอ้มดา้นกรรมสทิธิท์ ีด่นิ โดยมกีรรมสทิธิห์รอืสทิธคิรอบครองทีด่นิทีส่อดคลอ้งกบั

จดุรบัซือ้ไฟฟ้า
3. มคีวามพรอ้มดา้นเชือ้เพลงิ เป็นชนดิเชือ้เพลงิทีส่อดคลอ้งตามขอ้เสนอขอขายไฟฟ้า โดย

แสดงหลกัฐานการจดัซือ้จดัหาเชือ้เพลงิในการประกอบกจิการอยา่งเพยีงพอ
4. มคีวามพรอ้มเทคโนโลยี สอดคลอ้งตามประเภทเชือ้เพลงิตามขอ้เสนอขอขายไฟฟ้า และมี

ขนาดกาํลงัผลติตดิต ัง้ไมเ่กนิกวา่ทีก่าํหนดตามสญัญา
5. มสีญัญาซือ้ขายไฟฟ้าทีผ่กูพนัแลว้
6. การประเมนิผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มและชุมชน ตอ้งจดัทํากระบวนการรบัฟงัความคดิเห็น 

และรายงานสิง่แวดลอ้มตามประเภท และลกัษณะของการประกอบกจิการ
7. ความสอดคลอ้งตามขอ้กฎหมายอืน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง เชน่ กฎหมายผงัเมอืง กฎหมายสิง่แวดลอ้ม 

และกฎหมายตามมาตรา 48 ของ พ.ร.บ.การประกอบกจิการพลงังาน
8. เงือ่นไขอืน่ๆ ตามประกาศการรบัซือ้ไฟฟ้า เชน่ แผนพฒันาเชือ้เพลงิเพิม่เตมิ
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• กจิการไฟฟ้า 5 ประเภท 
– ใบอนุญาตผลติไฟฟ้า (Generation)
– ใบอนุญาตระบบสง่ไฟฟ้า (Transmission System)
– ใบอนุญาตระบบจําหน่ายไฟฟ้า (Distribution System)
– ใบอนุญาตจําหน่ายไฟฟ้า (Power Supplier)
– ใบอนุญาตควบคมุระบบไฟฟ้า (System Operation or Interconnector)

• กจิการกา๊ซธรรมชาต ิ4 ประเภท
– ใบอนุญาตขนสง่กา๊ซธรรมชาตทิางทอ่ ผา่นระบบสง่กา๊ซธรรมชาต(ิNatural Gas 

Transmission) 

– ใบอนุญาตจัดหาและคา้สง่กา๊ซธรรมชาต ิ(Natural Gas Procurement and Wholesale)
– ใบอนุญาตคา้ปลกีกา๊ซธรรมชาต ิผา่นระบบจําหน่ายกา๊ซธรรมชาต ิ(Natural Gas Retail)
– ใบอนุญาตเก็บรักษาและแปรสภาพกา๊ซธรรมชาต ิจากของเหลวเป็นกา๊ซ(Natural Gas 

Storage and Transformation of Natural Gas from Liquid to Gas)

• อายใุบอนญุาตทกุประเภท: ไมเ่กนิ 25 ปี นับแตว่นัทีอ่อกใบอนุญาต

ประเภท & อายุใบอนญุาตประกอบกจิการพลงังาน
งานการอนญุาตตามมาตรา 47



ขั้นตอนการพจิารณาออกใบอนญุาต ม.47


ผูป้ระกอบกจิการ

รบัคาํขอ

จดัทํา
ความเห็น

กกพ.
พจิารณา

45 วัน
หลงัจากเอกสารหลกัฐานครบถว้น

ตรวจสอบตดิตามเอกสารหลกัฐาน

30 วัน
หลงัจากไดรั้บความเห็น

ผูป้ระกอบกจิการ


ผูป้ระกอบกจิการ

 ไมไ่ดรั้บอนุญาต

 ไดรั้บอนุญาต

กกพ. / สํานกังาน กกพ. 

สามารถอทุธรณ์ไดภ้ายใน 30 วัน

75 วนั

งานการอนญุาตตามมาตรา 47



ระบบส่งไฟฟ้า

ระบบจาํหน่ายไฟฟ้า

จาํหน่ายไฟฟ้า

ควบคมุระบบไฟฟ้า

คา่ธรรมเนยีม
ใบอนญุาต

5,000 บาท

10,000 บาท

50,000 บาท

50,000 บาท

50,000 บาท

50,000 บาท

50,000 บาท

≤10 MW

>150 MW

>10 MW≤ 150 MW

คา่ธรรมเนยีมการประกอบ
กจิการพลงังานรายปี

3 บาท/kVA

4 บาท/kVA

5 บาท/kVA

2,500 บาท/km

1 บาท/kW

0.1 สตางค/์kWh

20 ลา้นบาท/ปี

ใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า

ผลิตไฟฟ้า

ใบอนญุาตประกอบกจิการกา๊ซธรรมชาติ

50,000 บาท 25,000 บาท/กโิลเมตรขนส่งกา๊ซ

จดัหาและค้าส่งกา๊ซ

ค้าปลีกกา๊ซ

เกบ็รกัษา&แปรสภาพ

50,000 บาท

50,000 บาท

50,000 บาท

0.05 บาท/ลา้นบทียีู

5 บาท/ตนั

0.05 บาท/ลา้นบทียีู

อตัราคา่ธรรมเนยีมที ่กกพ. กาํหนด 
เก็บตาม Capacityงานการอนญุาตตามมาตรา 47



Single Window

 การกาํกบัดแูลกจิการพลงังาน  การใหบ้รกิาร

การประกอบกจิการผลติไฟฟ้า 
• ตอ้งไดรั้บใบอนุญาต 4 ประเภท 
• ซึง่ออกใหโ้ดย กกพ. ทกุประเภท
• โดยใบอนุญาต 3 ประเภท (มาตรา 48) กกพ. ตอ้งขอความเห็นประกอบจากหน่วยงานเจา้ของกฎหมายนัน้ๆ

1. ใบอนญุาตประกอบกจิการผลติไฟฟ้า - ไมต่อ้งขอความเห็นหน่วยงานใด 
2. ใบอนญุาตประกอบกจิการโรงงาน (ร.ง.4)- กรมโรงงานอตุสาหกรรม
3. ใบอนญุาตกอ่สรา้งอาคารควบคมุ (อ.1) - องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
4. ใบอนญุาตใหผ้ลติพลงังานควบคมุ (พ.ค.2)- กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ

อนุรักษ์พลังงาน

มาตรา 48 แหง พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลงังาน
มาตรา 48

Single Window

งานการอนญุาตตามมาตรา 48



ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตพลังงานไฟฟา 

(รง.4) (ประเภทหรือชนิดลําดับที่ 88)



กกพ. 

เป็นผ ูอ้นญุาต

โรงงานผลติไฟฟา (โรงไฟฟาใหม)

โรงงานทั่วไป ที่ผลิตไฟฟาเพือ่
จําหนายเปนการเฉพาะ

อก. 

เป็นผ ูอ้นญุาต

โรงงานทั่วไปทีผ่ลติไฟฟาใชเอง

โรงงานทั่วไปทีผ่ลติไฟฟาใชเอง
และสวนทีเ่หลอืจาํหนาย

การขยายโรงงาน (ทุกกรณ)ี 

โรงงานทั่วไปทีผ่ลติไฟฟาอยูเดิม
และขอเพิม่ประเภทลาํดบัที่ 88 

การตออายใุบอนญุาต (ทุกกรณี)

ย
ื่น

คํ
าข

อ
ฯ

 ที่
 ส

อ
จ

./
ก

รอ
.

ย
ื่น

คํ
าข

อ
ฯ

 ที่
 ส

อ
จ

./
ก

รอ
./

ส
น

ง.
ก

ก
พ

./
ส

น
ง.

ก
ก

พ
เข

ต
ขอบเขตอํานาจการอนญุาตของ กกพ. และ อก. (ตาม MoU)

งานการอนญุาตตามมาตรา 48

MOU

28 ต.ค. 52

MOU

15 ต.ค. 57



MoU ระหวาง กกพ. และ กระทรวงมหาดไทย
ฉบับลงนาม 5 กันยายน 2555

งานการอนญุาตตามมาตรา 48



กกพ. อนุญาต / ทุกประเภทอาคาร

ทองถิ่น 
อนุญาต

 กกพ. อนุญาต เฉพาะอาคาร
หลักตาม ภาคผนวก ก ของ
MOU กกพ. อนุญาต / 

ทุกประเภท
อาคารทองถิ่น อนุญาตอาคารอื่นๆ ที่

ไมใชอาคารหลกัตาม
ภาคผนวก ก ของ MOU

ใชเอง ใชเองและจาํหนาย จําหนาย
เปนการเฉพาะ

150 MW

 กิจการไฟฟ้า

วตัถปุระสงคใ์นการ
ผลติพลงังานไฟฟ้า

ขนาดกาํลงัการ
ผลติตดิต ัง้

งานการอนญุาตตามมาตรา 48

ขอบเขตอํานาจการอนญุาตของ กกพ. และ กระทรวงมหาดไทย 
( กกพ.- ราชการสวนทองถิน่: อ.1) 

MOU

5 ก.ย. 55

จําแนกตาม

อ.1

การยืน่ขอ อ.1 - ถา้ กกพ. อนุญาต ยืน่ที ่สาํนกังาน กกพ. หรอืสาํนกังาน กกพ. ประจําเขต
- ถา้ ทอ้งถิน่ อนุญาต ยืน่ขอทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่น ัน้ๆ 17



 กกพ. จะเปนผูอนญุาตตัง้แต 200 
kVA ขึ้นไป (On Grid)

 ย่ืนขออนุญาตที่สํานกังาน กกพ.
 ขอความเห็นจาก พพ. 

ประกอบการพิจารณาอนญุาตของ 
กกพ.

 พพ. ตรวจสอบระบบการผลิต
พลังงานควบคมุ

 ไมมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียม

ใบอนุญาตใหผ้ลติพลงังานควบคมุ (พค.2)

พระราชกฤษฎกีากําหนดพลังงานควบคุม พ.ศ. 2536 กําหนดใหพลงังานไฟฟาซึง่มขีนาดการผลติ
รวมของแตละแหลงผลติตัง้แต 200 กิโลโวลตแอมแปร (kVA) ขึ้นไป เปนพลังงานควบคมุ

 Emergency Backup 
Generation

 ผลิตไฟฟาใชเอง (Stand 
Alone) 

 ย่ืนขออนุญาตที่ พพ. 
 พพ. ตรวจสอบระบบการผลิต

พลังงานควบคมุ
 ไมมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียม

กกพ. อนุญาต พพ. อนุญาต

ขอตกลงระหวาง กกพ. และ
กรมพัฒนาพลงังานทดแทนและอนรุกัษพลงังาน (พพ.)

ตุลาคม 2560

งานการอนญุาตตามมาตรา 48 พค.2
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อายุและคาธรรมเนยีมการอนญุาตตามมาตรา 48
งานการอนญุาตตามมาตรา 48

ประเภทใบอนญุาต อายใุบอนญุาต คาธรรมเนยีม
ใบอนญุาต

คาธรรมเนยีมรายป

ใบอนญุาต ร.ง.4 5 ปนบัแตปทีเ่ริม่
ประกอบกจิการ

- ตั้งแต 500 
จนถงึ 60,000
บาท/ฉบบั

- แปรผนัตาม
ขนาดกาํลงั
แรงมา
เครือ่งจกัรรวม

- ตั้งแต 150 บาท /
ป จนถงึสงูสดุไม
เกิน 18,000 บาท/
ป 

- แปรผนัตามขนาด
กําลงัแรงมา
เครือ่งจกัรรวม

ใบอนญุาต อ.1 สูงสดุไมเกนิ 3 ป
ขึ้นอยูกบัขนาด
พื้นทีอ่าคาร 
(ตรม.)

- 20 บาท/ฉบบั
- การตรวจแบบ

(ขึ้นกบัขนาด
ของอาคาร) 

ไมคดิคาธรรมเนยีม

ใบอนญุาต พค.2 ไมเกนิ 4 ป ไมคดิคาธรรมเนยีม ไมคดิคาธรรมเนยีม
ใบอนญุาต อ.6 ไมมีอายุ 10 บาท/ฉบบั ไมคดิคาธรรมเนยีม
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การกาํกบัดแูลดา้นสิง่แวดลอ้ม – รฟ.พลงัความรอ้น

≥ 10 MW

< 10 MW

EIA/EIMP

EHIA
(กรณีเขา้ขา่ย)

IEE 
(สมคัรใจ)

CoP
(สกพ.)

ใบ
อน

ญุ
าต

ปร
ะก

อบ
กจิ

กา
รพ

ลงั
งา

น

รายงาน

รายงาน
ใบ

อน
ญุ

าต
ปร

ะก
อบ

กจิ
กา

รโ
รง

งา
น

• EIA – Environmental Impact Assessment
• EIMP – Environmental Impact Management Plan
• EHIA – Environmental Health Impact Assessment
• IEE – Initial Environmental Examination
• CoP – Code of Practices for less than 10 MW 
• ESA – Environmental Safety Assessment for less than 10 MW 
• CEMS – Continuous Emission Monitoring System 

กอ่สรา้ง ดําเนนิการ & ปิดโครงการ
สผ.

คพ.

สกพ.

กรอ.

กองทนุฯ

การมสีว่นรว่ม
ตรวจตดิตาม

CEMS

ESA 
(กรอ.)

• สผ. – สาํนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
• คพ. – กรมควบคมุมลพษิ
• สกพ. – สาํนักงานคณะกรรมการกํากบักจิการพลงังาน 
• กองทนุฯ – กองทนุพัฒนาไฟฟ้า 
• กรอ. – กรมโรงงานอตุสาหกรรม 



แนวคิดในการจดัทาํประมวลหลกัการปฏบิตั ิ(Code of Practice, CoP)
สําหรบัการขอรบัใบอนญุาตผลติไฟฟา และการแจงยกเวนฯ
กําลงัการ

ผลติตดิต ัง้ 
ประเภทโรงไฟฟ้า 

พลงัความรอ้น ไมม่กีารเผาไหมเ้ชือ้เพลงิ 
 
 
 
 
 

10 MW 

EIA/EHIA 

CoP 

5 MW 
CoP CoP 

1,000 kVA CoP CoP 

 - Mini CoP 
 

ESA 

ESA 

Mini CoP: กกพ. มีนโยบายกาํหนดมาตรการดานสิง่แวดลอมและความปลอดภยัสาํหรบัผูประกอบกจิการทีไ่ดรบัการ
ยกเวนไมตองขอรบัใบอนญุาตแตตองแจง เพื่อใหสอดคลองตามเจตนารมณของ พ.ร.บ. การประกอบกจิการพลงังานฯ  

 EIA-----รายงานการวเิคราะหผลกระทบสิง่แวดลอม
 EHIA---รายงานการศกึษาผลกระทบสิง่แวดลอมสาํหรบัโครงการหรอืกจิการทีอ่าจกอใหเกดิผลกระทบตอชมุชนอยาง 

รุนแรงทัง้ทางดานคณุภาพสิง่แวดลอม ทรัพยากรธรรมชาต ิและสขุภาพ
 CoP ----ประมวลหลกัการปฏบิตัิ
 ESA-----รายงานการศกึษามาตรการปองกนัแกไขผลกระทบสิง่แวดลอมและความปลอดภยั

ESA : ยกเวนโรงไฟฟาแสงอาทติย ที่มีขนาดแผงรวมไมเกนิ 1,000 kVA
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การประกอบกจิการ Solar Farm Solar Rooftop

ใบอนุญาต

ไดรั้บยกเวน้

1,000 kVA ขึน้ไป

ประกาศ กกพ. เรือ่ง มาตรการป้องกนั แกไ้ข และตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม สําหรับผูป้ระกอบ
กจิการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยจ์ากเทคโนโลยแีผงโฟโตโวลเทอกิทีเ่ขา้ขา่ยตอ้งไดร้บัใบอนญุาต
ประกอบกจิการผลติไฟฟ้า

ประกาศ กกพ. เรือ่ง มาตรการดา้นการออกแบบตดิตัง้และการจัดการขยะและกากของเสยี สําหรับผูป้ระกอบ
กจิการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยจ์ากเทคโนโลยแีผงโฟโตโวลเทอกิทีไ่ดร้บัการยกเวน้ไมต่อ้งขอรบั
ใบอนญุาตประกอบกจิการผลติไฟฟ้า

Full CoP

mini CoPmini CoP

mini CoP



โครงสรา้งกฎหมายเรือ่ง CoP

ระเบยีบ กกพ.

ประกาศ กกพ.
ชวีมวล

ประกาศ กกพ.
แสงอาทติย์

ประกาศ กกพ.
ขยะชมุชน/

อตุสาหกรรม

ระเบยีบ กกพ.
กา๊ซชวีภาพ
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กลไกการบงัคบัใช COP

CoP-
Checklist

เอกสารประกอบ
คาํขอรบัใบอนญุาต

คาํขอรบั
ใบอนญุาต

พกัใช/้เพกิ
ถอน

เงือ่นไข
บงัคบัหลงั

เง ือ่นไขบงัคบักอ่น

งานสนบัสนนุการอนญุาต - สิ่งแวดลอมและการมสีวนรวม



เตรยีมการ 
(6)

ดําเนนิการ 
(7)

รือ้ถอน 
(6)

กอ่สรา้ง 
(7)

งานสนบัสนนุการอนญุาต - สิ่งแวดลอมและการมสีวนรวม



การรบัฟงัความคดิเห็นประกอบการใหใ้บอนุญาตผลติไฟฟ้า
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รายการตรวจสอบดา้น
การรบัฟงัความคดิเห็นฯ

http://www.erc.or.th/ERCWeb2/Upload/Doc
ument/CheckList%

27
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ขอ้แนะนําในการจดัทํา
Checklist/รายงานสรปุ 
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ตอ้งแสดงหลกัฐานการเผยแพรต่ามชอ่งทางตา่งๆ

ตอ้งแสดงหลกัฐานการเผยแพรท่ีแ่สดงใหเ้ห็นวา่มี
การดาํเนนิการไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั 
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แนวทางการจดัทาํรายงาน CoP

มาตรการระยะเตรยีมการ
ขอ้มลูโครงการ

 ทีต่ ัง้โครงการ
 พกิดัโครงการ

 สถานะโครงการ และแผนการดาํเนนิโครงการ
 กาํลงัการผลติตดิต ัง้ 

 จํานวนแผงทีต่ดิต ัง้
 ขนาดเครือ่งจกัรทีต่ดิต ัง้

 แผนผงัโครงการ
 แสดงตาํแหนง่อปุกรณ์และอาคารให้

ชดัเจน เชน่ ตาํแหนง่บอ่พกันํา้ อาคาร 
Inverter แผงทีต่ดิต ัง้

 กรณีทีม่ทีางสาธารณะ ลําหว้ยสาธารณะ 
พาดผา่น ใหแ้สดงใหเ้ห็นในแผนผงั
โครงการ

 สดัสว่นการใชป้ระโยชนท์ีด่นิ
 พืน้ทีผ่งัตอ่โฉนด

∏◊Ë¬‘  ªƒ÷À”∏ ‰œ•÷» ‚¨∆å‘ƒê©Ì‘¢”µ
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แนวทางการจดัทาํรายงาน CoP

มาตรการระยะเตรยีมการ
1. การเลอืกพืน้ทีต่ ัง้โครงการ

 พืน้ทีต่ ัง้ไมข่ดักบักฎหมายทีเ่ก ีย่วขอ้ง เชน่ 
ผงัเมอืง โรงงาน อาคารควบคมุ พืน้ที่
อนรุกัษ ์เป็นตน้
 ตรวจสอบพืน้ทีต่ ัง้โครงการโดยใช้

แผนทีก่รมทหาร
 แผนผงักาํหนดการใชป้ระโยชนท์ีด่นิ

ตามผงัเมอืง
 แสดงเอกสาร/หลกัฐานการตรวจสอบ

พืน้ที ่กบักรมโยธาธกิารและผงัเมอืง
 อืน่ๆ

∏◊Ë¬‘  ªƒ÷À”∏ ‰øƒê¬œ”∆‡∏œƒê‡∫ ∏◊¿ ‡œÁ∫ ‡∫ œƒê√◊Ë ©Ì‘¢”µ
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แนวทางการจดัทาํรายงาน CoP

มาตรการระยะเตรยีมการ
1. การเลอืกพืน้ทีต่ ัง้โครงการ

 ศกึษาสภาพการใชป้ระโยชนท์ีด่นิปจัจบุนั
โดยรอบพืน้ทีโ่ครงการ
 แนบแผนผงัแสดงพืน้ทีโ่ดยรอบรศัมี

1 กโิลเมตร
 แสดงภาพถา่ยพืน้ทีอ่าณาเขตตดิตอ่

กบัโครงการท ัง้ 4 ทศิ ท ัง้นี ้ใหร้ะบวุนั 
เดอืน ปี ทีถ่า่ยภาพดงักลา่วใหช้ดัเจน

 ระบพุืน้ทีอ่อ่นไหวโดยรอบโครงการ
ในรศัม ี1 กโิลเมตร พรอ้มท ัง้
ระยะหา่งจากพืน้ทีอ่อ่นไหว

∏◊Ë¬‘  ªƒ÷À”∏ ¢ƒ◊∫  ∏◊¬ •œ∫ ¨”∆∙∏∫ ∂ê
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แนวทางการจดัทาํรายงาน CoP

มาตรการระยะเตรยีมการ

1. การเลอืกพืน้ทีต่ ัง้โครงการ

 ออกแบบ Plant Capacity Factor อยา่งนอ้ย 15% 
และ Performance Ratio มากกวา่ 75%
 แสดงรายการคาํนวณโดยใชโ้ปรแกรม 

PVSyst
 หรอื แสดงรายการคาํนวณ พรอ้มวศิวกรลง

นามรบัรอง

 ออกแบบตามมาตรฐานอปุกรณ์ การตดิต ัง้ การ
เชือ่มตอ่ และความปลอดภยั สอดคลอ้งตาม
กฎหมายของไทยและสากล 
 แสดงเอกสารทีร่บัรองวา่โครงการไดเ้ลอืกใช้

อปุกรณ์/เครือ่งจกัรทีไ่ดผ้า่นการทดสอบและ
รบัรองตามมาตรฐานกาํหนด

 ออกแบบโครงสรา้งใหท้นทานตอ่ความเร็วลม 
 แสดงรายการคาํนวณ พรอ้มวศิวกรลงนาม

รบัรอง

∏◊Ë¬‘  ªƒ÷À”∏ ‰œ•÷» ‚¨∆å‘ƒê©Ì‘¢”µ
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แนวทางการจดัทาํรายงาน CoP
มาตรการระยะเตรยีมการ
2.   สรา้งความเขา้ใจกบัชุมชนโดยรอบ

 ไมก่าํหนดใหต้อ้งจดัเวทรีบัฟงัความเห็น
 รบัฟงัความคดิเห็นเพิม่เตมิตามชอ่งทางทีเ่หมาะสม อยา่งตอ่เนือ่งไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั
 สรปุผลการรบัฟงัภายใน 15 วนั (แสดงรายงานสรปุผลการรบัฟงั)
 ตดิประกาศใหท้ราบอยา่งนอ้ย 15 วนั

 หลกัฐานการตดิประกาศใหค้รบทกุจดุ ตามทีร่ะเบยีบ กกพ กาํหนด
 ไมด่าํเนนิการรบัฟงัเพิม่เตมิ หรอืรบัฟงัเพิม่เตมิ<15 วนั ไมแ่นบรายงานสรปุผลการรบัฟงั  

ไมม่เีอกสาร/หลกัฐานการตดิประกาศ ตดิประกาศสรปุผลไมค่รบทกุจดุ
 http://www.erc.or.th/ERCWeb2/Front/Law/LawDetail.aspx?sectionID=1&Ca

tId=2&SubId=20&rid=369&muid=24&prid=25

 เผยแพรข่อ้มลูขา่วสารใหป้ระชาชนโดยรอบพืน้ทีศ่กึษารศัมไีมน่อ้ยกวา่ 1 กโิลเมตรรบัทราบ
ลว่งหนา้กอ่นดาํเนนิกระบวนการรบัฟงัความคดิเห็น ในรปูแบบตา่งๆ ทีเ่หมาะสม ไมน่อ้ยกวา่ 
15 วนั
 หลกัฐานการเผยแพรข่อ้มลูใหค้รบทกุจดุ ตามทีร่ะเบยีบ กกพ วา่ดว้ยการรบัฟงัความ

คดิเห็นฯ กาํหนด
 ขอ้มลูทีเ่ผยแพรไ่มค่รบถว้น เผยแพรไ่มค่รบทกุจดุทีก่าํหนด ระยะเวลาไมค่รบ 15 วนั

3.   รบัฟงัความคดิเห็น
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แนวทางการจดัทาํรายงาน CoP

มาตรการระยะเตรยีมการ

4. การจดัการนํา้ในโครงการ
 เลอืกแหลง่นํา้ใชแ้ละจดุปลอ่ยนํา้ท ิง้ ท ัง้ใน

ระยะกอ่สรา้งและระยะดาํเนนิการโดย
คาํนงึถงึผลกระทบตอ่แหลง่นํา้และการใชนํ้า้
ของชุมชนทีม่อียูเ่ดมิ 

 แสดงปรมิาณการใชนํ้า้ และปรมิาณนํา้ทิง้ 
พรอ้มรายละเอยีดการจดัการนํา้ ท ัง้ในระยะ
กอ่สรา้ง และระยะดาํเนนิการ
 Water Balance
 รายละเอยีดบอ่หนว่งนํา้/บอ่ตกตะกอน
 แสดงทศิทางการไหลของนํา้
 คาํนวณอตัรานํา้ไหลนองสงูสดุ 

(Design Discharge) เพือ่เปรยีบเทยีบ
อตัราการระบายนํา้ทีอ่อกจากพืน้ทีก่อ่น
และหลงัมโีครงการ

 กรณีมกีารใชนํ้า้ใตด้นิ ตอ้งดาํเนนิการขอ
อนญุาตหนว่ยงานทีเ่ก ีย่วขอ้ง พรอ้มแสดง
เอกสารการขออนญุาต

∏◊Ë¬‘  ªƒ÷À”∏ ª‘®©‘¢ ‚¨∆‘ƒê‡œÁ∫ ‡∫ œƒê√◊ (ºƒ‘©◊∫ ª ⁄ƒ◊) ©Ì‘¢”µ
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แนวทางการจดัทาํรายงาน CoP

มาตรการระยะเตรยีมการ
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แนวทางการจดัทาํรายงาน CoP

มาตรการระยะเตรยีมการ
4. คมนาคมขนสง่
 ตรวจสอบเสน้ทางการขนสง่และ

ลําเลยีงวสัด ุรวมถงึการปรบัถม
พืน้ที ่

 หากกดีขวางเสน้ทางในชุมชนตอ้ง
หาทางเบีย่งทีเ่หมาะสม 

 แสดงป้ายการกอ่สรา้งเพือ่ความ
ปลอดภยัในการสญัจรไปมา

∏◊Ë¬‘  ªƒ÷À”∏ ‰œ•÷» ‚¨∆å‘ƒê©Ì‘¢”µ
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แนวทางการจดัทาํรายงาน CoP

หมายเหต ุ: มาตรการทีก่าํหนดใน CoP เป็นมาตรการข ัน้ตํา่ทีต่อ้งปฏบิตั ิ

มาตรการระยะกอ่สรา้ง
(นํามากาํหนดใน CoP)

รายงานทกุ 3 เดอืน

สรา้งความเขา้ใจกบัชุมชนโดยรอบ
 ตดิป้ายแสดงขอ้มลูโครงการและ

แผนงานตลอดระยะเวลากอ่สรา้ง
 จัดใหม้หีน่วยประสานการรับเรือ่ง

รอ้งเรยีน

การจดัการนํา้ในโครงการ
 ตดิตัง้อปุกรณ์บําบดัน้ําเสยีสําหรับ

คนงานกอ่สรา้ง
 การจัดหอ้งน้ําหอ้งสว้ม/การตัง้

สํานักงานและทีพ่กัคนงาน
ชัว่คราวหา่งจากแหลง่น้ํา อยา่ง
นอ้ย 50 เมตร

คมนาคมขนสง่
 หลกีเลีย่งการจราจรในชว่งชัว่โมง

เรง่ดว่น
 แสดงป้ายการกอ่สรา้งเพือ่ความ

ปลอดภัยในการสญัจรไปมา

คณุภาพอากาศ
 ฉีดพรมน้ําบรเิวณ

พืน้ทีก่อ่สรา้ง 
 การตรวจวัด

คณุภาพอากาศใน
บรรยากาศทีอ่าจ
เกดิขึน้จากการ
พัฒนาโครงการ

เสยีง
 การแจง้กจิกรรมทีอ่าจ

กอ่ใหเ้กดิเสยีงดังใหช้มุชน
ทราบลว่งหนา้ 

 การควบคมุระดับเสยีงเพือ่
ป้องกนัผลกระทบทัง้คนงาน
กอ่สรา้งและชมุชนโดยรอบ
โครงการ เชน่ การจัดหาอปุ
กรณีใหค้นงาน และการ
ตรวจวัดคณุภาพระดับเสยีง
โดยท่ัวไป

จดัการขยะและกาก
ของเสยี
 การจัดการขยะของ

คนงานกอ่สรา้ง
อาชวีอนามยั ความ
ปลอดภยั และสขุภาพ 
 จัดใหม้มีาตรการป้องกนั

อนัตรายและดแูลความ
ปลอดภัยใหก้บัคนงานกอ่สรา้ง 
ตามขอ้กําหนดวา่ดว้ยความ
ปลอดภัย อาชวีอนามยัและ
สภาพแวดลอ้มในการทํางาน 
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แนวทางการจดัทาํรายงาน CoP

หมายเหต ุ: 1. มาตรการทีก่าํหนดใน CoP เป็นมาตรการข ัน้ตํา่ทีต่อ้งปฏบิตั ิ
2.        มาตรการทีม่กัพบขอ้ผดิพลาด

มาตรการระยะดาํเนนิการ
(นํามากาํหนดใน CoP)

รายงานทกุ 6 เดอืน

สรา้งความเขา้ใจกบั
ชุมชนโดยรอบ
 จดัใหม้หีนว่ยประสานการ

รบัเรือ่งรอ้งเรยีน
- รายละเอยีดศนูย ์
ประสานงาน

 ดาํเนนิการดา้นมวลชน
สมัพนัธแ์ละสง่เสรมิ
กจิกรรมทางสงัคมอยา่ง
นอ้ยปีละ 1 คร ัง้

การจดัการนํา้ในโครงการ
 จดัหานํา้ใชใ้หเ้พยีงพอโดยไมก่ระทบตอ่

การใชนํ้า้ของชุมชนทีม่อียูเ่ดมิ
 ตรวจสอบดแูลระบบระบายนํา้ของโครงการ 

เพือ่ป้องกนัผลกระทบตอ่พืน้ทีโ่ดยรอบ
 กรณีมกีารระบายนํา้ท ิง้ ตอ้งบําบดัใหไ้ด้

มาตรฐานกอ่นระบายออกนอกพืน้ที่

จดัการขยะและกากของเสยี
 กรณีสง่ออกไปจดัการนอกประเทศ ตอ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นไป

ตามกฎหมายวา่ดว้ยวตัถอุนัตรายและขอ้กําหนดระหวา่ง
ประเทศ

 กรณีการจดัการภายในประเทศ ตอ้งดาํเนนิการฝงักลบ
ในหลมุฝงักลบของเสยีอนัตราย (Secure Land Fill) 
หรอืเผาทาํลายดว้ยเตาเผาเฉพาะของเสยีอนัตราย หรอื
จดัการโดยวธิอี ืน่โดยใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย

 แสดงเอกสารการสง่กาํจดั เชน่ ใบรบัรองจากผูผ้ลติ

อาชวีอนามยั ความ
ปลอดภยั และสขุภาพ 
 ความปลอดภยัเกีย่วกบั

ระบบไฟฟ้า
 ความปลอดภยัดา้น

อคัคภียั

การศกึษาประสทิธภิาพโครงการ
 แสดงขอ้มลูปรมิาณกําลงัการผลติไฟฟ้าสงูสดุ และปรมิาณ

พลงังานไฟฟ้าทีเ่ขา้สูร่ะบบโครงขา่ย และขอ้มลูปรมิาณ
พลงังานไฟฟ้าทีผ่ลติไดจ้ากแผง
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แนวทางการจดัทาํรายงาน CoP
ขอ้ผดิพลาดทีม่กัพบบอ่ยๆ และ 
ประเด็นการพจิารณา

รายละเอยีด

1 ประเด็นพืน้ทีต่ัง้โครงการ 
ความชดัเจนของขนาดกําลงัการผลติ และ
รายการคํานวณ

- แนบพืน้ทีผ่ังตอ่โฉนด 
- แสดงแผนผังการใชป้ระโยชนท์ีด่นิ สดัสว่นการใชป้ระโยชนท์ีด่นิ
- แสดงเอกสารหลกัฐานวา่พืน้ทีต่ัง้ไมข่ดักบักฎหมายใดๆ
- แสดงระยะถอยรน่หรอืแนวคนัดนิของพืน้ทีโ่ครงการ
- แสดงระยะหา่งจากพืน้ทีอ่อ่นไหวทีอ่ยูใ่นรัศมศีกึษา

2 ประเด็นดา้นการจัดการน้ําในโครงการ - นําน้ําใชใ้นระยะกอ่สรา้งและระยะดําเนนิการมาจากแหลง่ใด 
- ระบมุาตรการการจัดการน้ําทิง้ใหช้ดัเจน
- ถา้โครงการมกีารใชน้ํ้าใตด้นิ/ขดุบอ่บาดาล ขอใหแ้สดงเอกฐานการ

ขออนุญาตใชน้ํ้าใตด้นิ/ขดุบอ่บาดาลจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

3 ประเด็นการมสีว่นรว่มของประชาชนและผูม้ี
สว่นไดเ้สยี 

- แสดงรายละเอยีดการดําเนนิการรับฟังตามประกาศ CoP และนําเสนอ
ขอ้มลูกลุม่เป้าหมายในการรับฟังใหช้ดัเจน ครอบคลมุรัศม ี1
กโิลเมตร 

- ตดิประกาศเผยแพรข่อ้มลู และสรปุผลการรับฟังไมค่รบถว้น
- เพิม่เตมิมาตรการตา่งๆ ตามทีไ่ดม้กีารชีแ้จงหรอืทําขอ้ตกลงรว่มกบั

ชมุชน

4 ประเด็นอืน่ - แสดงแผนการตรวจวดัคณุภาพอากาศและเสยีงในระยะกอ่สรา้ง
- ทบทวนมาตรการดา้นการจัดการขยะจากการเปลีย่นแผงเซล

แสงอาทติยใ์นระยะดําเนนิการใหส้อดคลอ้งกบัทีนํ่าเสนอในระยะ
เตรยีมการโครงการ 
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รายการตรวจสอบดา้นสิง่แวดลอ้ม

Check List
- ระยะเตรยีมการ
-ระยะกอ่สรา้ง
- ระยะดาํเนนิการ
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รายการตรวจสอบดา้นสิง่แวดลอ้ม

Check List
- รบัฟงัความเห็น
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การนําสง่รายงาน CoP

2. สรปุสาระสาํคญัของโครงการ 
(จาํนวน 7 ชุด)

1. Check List ระยะเตรยีมการ 
กอ่สรา้ง ดาํเนนิการ และ รบัฟงั
ความเห็น (พรอ้มลงนามและ
ประทบัตราบรษิทั จาํนวน 1 ชุด)

3. รายงาน CoP (จาํนวน 7 ชุด)

รวม 1+2+3
จดัสง่เพือ่ประกอบการพจิารณา

ของคณะทาํงานฯ
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การนําสง่รายงาน CoP

ระยะกอ่น
กอ่สรา้ง

 สรุปสาระสําคญั

 จดัสง่เลม่สมบรูณ์ 

1 ชดุ พร้อม CD

ระยะ
กอ่สรา้ง

 จดัส่งรายงาน

ผลการปฏิบตัิ

ตามมาตรการ

1 ชดุ

 จดัส่งทกุ 3 เดือน

ระยะ
ดาํเนนิการ

 จดัส่งรายงาน

ผลการปฏิบตัิ

ตามมาตรการ

1 ชดุ

 จดัส่งทกุ 6 เดือน

Check List 
เตรยีมการ

Check List 
กอ่สรา้ง

Check 
List 

ดาํเนนิการ

Check List 
รบัฟงัฯ

รายงาน 
CoP

Check List 
กอ่สรา้ง

Monitor 
ระยะกอ่สรา้ง

Check List 
ดาํเนนิการ

Monitor 
ระยะ

ดาํเนนิการ
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กรณีผูป้ระกอบกจิการผลติไฟฟ้าทีไ่มเ่ขา้ขา่ยตอ้ง
ขอรบัใบอนญุาต

การออกแบบ

มาตรฐานอปุกรณ ์การตดิตัง้ การ
เชือ่มตอ่กบัระบบโครงขา่ยไฟฟ้า
และความปลอดภัยใหเ้ป็นไปตาม
มาตรฐาน มอก. หรอืเทยีบเทา่
มาตรฐานสากล และระเบยีบ
ขอ้กําหนดของการไฟฟ้า 

P1.4
การกําจัดขยะและ
กากของเสยี

- กรณีสง่ออกไปจดัการนอก
ประเทศ ตอ้งปฏบิัตใิหเ้ป็นไป
ตามกฎหมายวา่ดว้ยวตัถอุันตราย
และขอ้กําหนดระหวา่งประเทศ
- กรณีการจดัการ
ภายในประเทศ ตอ้งดําเนนิการ
ฝังกลบในหลมุฝังกลบของเสยี
อันตราย (Secure Land Fill) 
หรอืเผาทําลายดว้ยเตาเผาเฉพาะ
ของเสยีอันตราย หรอืจัดการโดย
วธิอีืน่โดยใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย
วา่ดว้ยวตัถอุันตราย  

P8, C8, 
D8

 กําลังการผลิตติดต้ัง < 1,000 kVa

 จัดทํา Mini CoP
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การรายงานผลการปฏบิตัติามมาตรา
ในรายงาน EIA/COP
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ประเด็นที ่ผปก. มกัเขา้ใจผดิ ขอ้เท็จจรงิ
1.การตรวจสอบทีต่ ัง้โครงการตาม กม. ทีเ่ก ีย่วขอ้ง

 ตรวจสอบตาม กม. ผังเมอืง 
เทา่นัน้ และปัจจบุันมคํีาสัง่ คสช. 
ม.44 ยกเวน้แลว้ไมต่อ้งตรวจสอบ
ก็ได ้

คําสัง่ คสช. ม.44 
ยกเวน้เฉพาะผังเมอืงทีป่ระกาศภายใน 19 ม.ค. 60 เทา่นัน้

นอกจาก กม. ดังกลา่วแลว้ ยังตอ้งตรวจสอบตาม กม. อืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 
ซึง่คําสัง่ คสช. ตาม ม.44 ไมไ่ดย้กเวน้ และอาจไมส่ามารถตัง้โรงไฟฟ้า
ได ้ดังนี้

1.ขอ้บัญญัตทิอ้งถิน่ 
(ตาม กม.ควบคมุอาคาร) 

2.พ.ท. เขตเศรษฐกจิพเิศษ 
(ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย)  

3.พ.ท. สปก./พ.ท.ป่าสงวนแหง่ชาติ

4.พ.ท.ชุม่น้ํา/พ.ท.อนุรักษ์ (ตามมต ิครม.) (กม.โรงงานกําหนด
ระยะหา่งจากโรงงานถงึ พท.ดังกลา่ว 
≥ 100 ม.)

5.พ.ท.คุม้ครองสิง่แวดลอ้ม (ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม)

6.พ.ท.อืน่ๆ เชน่ พท.โบราณสถาน/อทุกภยั/เขตพระราชฐาน 

ปญัหา&อปุสรรคการอนุญาต



ประเด็นที ่ผปก. มกัเขา้ใจผดิ ขอ้เท็จจรงิ
2.การขออนญุาต อ.1, ร.ง.4, ผลติ, พค.2

 ทีด่นิทีข่ออนุญาตไมจํ่าเป็นตอ้งตรงกบัตอนยืน่ขอรับซือ้ 
เนือ่งจากยา้ยทีต่ัง้

หากมกีารยา้ยทีต่ัง้โรงไฟฟ้า 
ตอ้งเชือ่มตอ่กบัจดุเชือ่มโยง (Feeder) เดมิเทา่นัน้

 ใบอนุญาต อ.6 ยืน่ขอเมือ่ไหรก่็ได ้ อ.6 ตอ้งไดรั้บอนุญาตกอ่นแจง้เริม่ประกอบกจิการ
 สิง่ปลกูสรา้งบางอยา่ง ผปก. เขา้ใจวา่ไมเ่ป็นอาคาร 

เชน่ ตูค้อนเทนเนอร์
ตูค้อนเทนเนอรถ์อืเป็นอาคารทีต่อ้งขอ อ.1 ตาม กม. ควบคมุ
อาคาร เนือ่งจากเป็นสิง่ปลกูสรา้งทีม่คีนเขา้ไปใชส้อยได ้

 สิง่ปลกูสรา้งที ่ผปก./อบต. เขา้ใจวา่เป็นอาคาร 
เชน่ โครงสรา้งแผงโซลาร์

โครงสรา้งแผงโซลารท์ีม่คีวามสงู <10 ม. 
ไมถ่อืเป็นอาคารตาม กม. ควบคมุอาคาร

 การแจง้ความพรอ้มเขา้ตรวจสถานประกอบการ 
(ขัน้ตอน พค.2) แจง้เมือ่ไหรก่็ได ้

ตอ้งแจง้เมือ่โครงการกอ่สรา้งไปแลว้ 80-90% 
โดยตอ้งมกีารตดิตัง้แผง อนิเวอรเ์ตอร ์หมอ้แปลง อปุกรณ์
ป้องกนั แลว้เสร็จ อาจเหลอืแตก่ารวางระบบการเดนิสายไฟฟ้า

 กําลงัผลติตดิตัง้ทีข่ออนุญาตเกนิกวา่สญัญา PPA ได ้ คดิตามขนาดรวมของแผง
โดยตอ้งไมเ่กนิกวา่ปรมิาณเสนอขายในสญัญา PPA 

 สามารถยืน่ขอใบผลติ
โดยมกํีาลงัผลติเกนิกวา่ทีปิ่ดประกาศรับฟัง
ตามกม.โรงงานไวแ้ลว้ได ้

1.ตอ้งเขา้สูก่ระบวนการปิดประกาศรับฟังใหมข่อง กรอ. หรอื
2.บรษัิทตอ้งปรับลดแผงใหไ้มเ่กนิกวา่ทีปิ่ดประกาศรับฟังไว ้
แลว้/สํานักงาน กกพ. ลงพืน้ทีต่รวจสอบการรือ้ถอนแผง

 รายการเครือ่งจักรทีย่ืน่ ร.ง.4 และ ผลติ พค.2 ไม่
จําเป็นตอ้งตรงกนัก็ได ้

หากเป็นรายการเครือ่งจักรทีเ่ป็น แผงโซลาร ์หรอื อนิเวอรเ์ตอร ์
ตอ้งมปีระเภทและขนาดทีต่รงกนั

ปญัหา&อปุสรรคการอนุญาต



ประเด็นที ่ผปก. มกัเขา้ใจผดิ ขอ้เท็จจรงิ
3.อืน่ๆ

 ไมส่ามารถขอขยาย SCOD ได ้ ผปก.มสีทิธิย์ืน่ขอขยาย SCOD กบั กฟภ./กฟน. 
โดยตอ้งเป็นไปตามระเบยีบ หลักเกณฑก์ารรับซือ้
ไฟฟ้า ที ่กกพ. กําหนด

 สามารถโอน PPA ใหก้บันติบิคุคลใดก็ได ้ จะสามารถโอนใหก้บันติบิคุคลใดนัน้ 
ตอ้งเป็นไปหลักเกณฑก์ารโอนของการไฟฟ้าทีไ่ดรั้บ
ความเห็นชอบ กกพ. 

 กรณียังไมไ่ดรั้บใบอนุญาตผลติไฟฟ้า 
สามารถโอน ร.ง.4 ใหก้บันติบิคุคลอืน่ได ้

ตอ้งมกีารโอนสญัญา PPA 
โดยไดรั้บอนุญาตจาก กฟภ./กฟน. แลว้เสร็จกอ่น 
จงึจะสามารถโอน ร.ง.4 ได ้

 กรณีเกดิเหตสุดุวสิยัไมส่ามารถ COD ได ้
แคทํ่าหนังสอืชีแ้จงเหตสุดุวสิยัขอขยาย SCOD 
กบั กฟภ./กฟน. ก็เพยีงพอแลว้

ควรเตรยีมเอกสารหลักฐานประกอบ
เกีย่วกบัเหตสุดุวสิยัทีเ่กดิขึน้ใหช้ดัเจน 
เพือ่ประกอบการพจิารณาดว้ย

ปญัหา&อปุสรรคการอนุญาต



เว็บทาสําหรับผูประกอบกิจการพลังงาน



การขอรบัใบอนุญาต Online
งานสนบัสนนุการอนญุาต – E Licensing และฐานขอมลู



รายการขอ้มลู และแบบคําขอตา่งๆ 

การขอรบัใบอนุญาต Online
งานสนบัสนนุการอนญุาต – E Licensing และฐานขอมลู



แบบคําขอตา่งๆ อ.1 เชน่ แบบแจง้ความเห็น 

การขอรบัใบอนุญาต Online
งานสนบัสนนุการอนญุาต – E Licensing และฐานขอมลู



เว็บทา่ผูป้ระกอบกจิการพลงังาน

คําแนะนําการใชง้านเว็บทา่

แบบคําขอ Hard Copy 

การขอรบัใบอนุญาต Online
งานสนบัสนนุการอนญุาต – E Licensing และฐานขอมลู



ผู้ประกอบกจิการ สามารถยืน่คาํขอรับใบอนุญาต/แนบเอกสาร Online

Save Draft ได้กรณีกรอกไม่เสร็จ

Data Validation 

ตรวจสอบ Format มาตรฐานของบัตรประชาชน

ดึงขอมูลจากฐานขอมูลหลัก

โดยลิงคขอมูลระหวาง

จังหวัด > อําเภอ > ตําบล

กําหนด Format มาตรฐานหมายเลขโทรศัพท

งานสนบัสนนุการอนญุาต – E Licensing และฐานขอมลู



ผู้ประกอบกจิการ สามารถกรอกขอ้มูลพื้นฐานแค่คร้ังเดียว ไม่ตอ้ง

กรอกขอ้มูลซํ้าหลายๆ รอบ ลดความซํ้าซอ้นผดิพลาด

- ช่ือผูขอรับใบอนุญาต

- หมายเลขทะเบียนนิติบุคคล

- หมายเลขประจําตัวผูเสียภาษี

- ท่ีอยู/ท่ีตั้ง

งานสนบัสนนุการอนญุาต – E Licensing และฐานขอมลู



ผู้ประกอบกจิการ สามารถติดตามสถานะการออกใบอนุญาตฯ ผา่นทางเวบ็ท่าฯ

งานสนบัสนนุการอนญุาต – E Licensing และฐานขอมลู



ผูประกอบกิจการ สามารถพิมพใบแจงชําระเงินไดเอง และไปชําระ
ที่ธนาคารกรุงไทยไดทุกสาขาผาน Barcode 

งานสนบัสนนุการอนญุาต – E Licensing และฐานขอมลู



ผูประกอบกิจการ/บุคคลทั่วไป สามารถสืบคนทะเบียนรายชื่อผูย่ืนคํา

ขอ/ผูไดรับใบอนุญาตตางๆ ไดบน Website ของสาํนักงาน 

งานสนบัสนนุการอนญุาต – E Licensing และฐานขอมลู



www.erc.or.th

ขอบคุณครับ

http://www.freefoto.com/preview/9907-04-23?ffid=9907-04-23&k=Royd+Moor+Windfarm+at+sunset
http://www.freefoto.com/preview/9907-04-23?ffid=9907-04-23&k=Royd+Moor+Windfarm+at+sunset
http://www.webstockpro.com/Detail.aspx?Filename=dv1576054.jpg&SearchPublisher=&CurrentImagePublisher=DigitalVision&Filters=
http://www.webstockpro.com/Detail.aspx?Filename=dv1576054.jpg&SearchPublisher=&CurrentImagePublisher=DigitalVision&Filters=
http://www.worldofstock.com/closeups/BEN1583.php
http://www.worldofstock.com/closeups/BEN1583.php
http://www.worldofstock.com/closeups/BEN1579.php
http://www.worldofstock.com/closeups/BEN1579.php
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