
 หนา   ๑๔ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   มกราคม   ๒๕๕๒ 
 

 

ระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลงังาน 
วาดวยการขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๕๐  แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน   

พ.ศ.  ๒๕๕๐  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  

ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๒  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  คณะกรรมการ

กํากับกิจการพลังงานออกระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน  วาดวยการขอรับ

ใบอนุญาตและการอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป   

ขอ ๓ ใหยกเลิก 

(๑) ระเบียบคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ  วาดวยหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไข

ในการขอรับใบอนุญาต  และการอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

(๒) ระเบียบคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ  วาดวยหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไข

ในการประกอบกิจการพลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

(๓) ระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน  วาดวยหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไข 

ในการขอรับใบอนุญาต  และการอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟาพลังงานหมุนเวียน  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

ขอ ๔ ผูใดประสงคจะประกอบกิจการพลังงานตองมีคุณสมบัติ  ดังตอไปนี้ 

(๑) เปนบุคคลธรรมดา  โดยตอง 

 (ก) มีสัญชาติไทย 

 (ข) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 

 (ค) มีศักยภาพทางการเงินและทางเทคนิคเพียงพอที่จะกอสรางและดําเนินกิจการ

พลังงาน 
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 (ง) ภายในระยะเวลาสามปยอนหลังกอนปที่ย่ืนคําขอจนถึงวันที่ไดรับใบอนุญาตตองไมมี
ประวัติเปนผูถูกพิทักษทรัพยเด็ดขาด  หรือเปนบุคคลลมละลาย 

 (จ) ไมเปนผูอยูระหวางถูกส่ังพักใช  หรือเพิกถอนใบอนุญาตในระยะเวลาสองปกอน 

วันขอรับใบอนุญาต 

 (ฉ) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  เวนแตเปนโทษสําหรับ

ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ 

 (ช) มีกรรมสิทธิ์  สิทธิครอบครอง  หรือสิทธิใชประโยชนในพื้นที่หรือทรัพยสินที่ใช 

ในการประกอบกิจการ 

(๒) เปนหางหุนสวนหรือบริษัทจํากัดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  หรือเปนบริษัท

มหาชนจํากัดตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด  หรือนิติบุคคลตางประเทศซึ่งมีสํานักงานสาขา 

ในประเทศไทย  โดยตอง 

 (ก) มีศักยภาพทางการเงินและทางเทคนิคเพียงพอที่จะกอสรางและดําเนินกิจการ

พลังงาน 

 (ข) ไมเปนผูอยูระหวางถูกส่ังพักใช  หรือเพิกถอนใบอนุญาตในระยะเวลาสองปกอน 

วันขอรับใบอนุญาต 

 (ค) ไม เปนผู ถูกพิทักษทรัพยตามคําส่ังศาล   หรือถูกศาลมีคําส่ังใหฟนฟูกิจการ 

ตามกฎหมายวาดวยลมละลาย  อันเปนเหตุใหเจาหนี้หรือบุคคลที่สามซึ่งแตงต้ังโดยเจาหนี้  ทําหนาที่

บริหารแทนกรรมการชุดเดิม  หรือเขาสูกระบวนการลมละลายหรือถูกศาลพิพากษาใหเปนบุคคล

ลมละลาย 

 (ง) มีกรรมสิทธิ์  สิทธิครอบครอง  หรือสิทธิใชประโยชนในพื้นที่  หรือทรัพยสินที่ใช

ในการประกอบกิจการ 

 (จ) ผูมีอํานาจทําการแทน  ผูแทนนิติบุคคล  หรือผูจัดการนิติบุคคล  ตองมีคุณสมบัติตาม  

(๑)  (ก)  (ข)  (ง)  (จ)  และ  (ฉ) 

(๓) เปนกระทรวง  ทบวง  กรม  ราชการสวนทองถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมาย

จัดต้ังข้ึน 
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ขอ ๕ กอนการยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน  หากผูประสงคจะประกอบ

กิจการพลังงานตองดําเนินการปลูกสรางอาคาร  หรือต้ังโรงงานเพื่อประกอบกิจการพลังงาน  อันตอง

ปฏิบัติตามกฎหมายที่กําหนดไวในมาตรา  ๔๘  ใหย่ืนคําขอพรอมเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการ

พิจารณาอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการนั้นตอสํานักงาน  หรือสํานักงานประจําเขต  แลวแตกรณี   

มาพรอมกับคําขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน 

ขอ ๖ ผูขอรับใบอนุญาตตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานตามแบบ

ที่ เลขาธิการกําหนด   โดยระบุประเภทของกิจการพลังงานที่ประสงคจะดําเนินการใหชัดเจน 

ตอสํานักงานหรือสํานักงานประจําเขตแลวแตกรณี  พรอมดวยเอกสารและหลักฐานดังตอไปนี้ 

(๑) กรณีเปนบุคคลธรรมดา 

 (ก) สําเนาบตัรประจําตัวประชาชน 

 (ข) เอกสารและหลักฐานที่แสดงศักยภาพทางการเงิน  เชน  เอกสารรับรองสถานะ

ทางการเงินของสถาบันการเงิน  หรือเอกสารแสดงสิทธิในทรัพยสิน 

 (ค) เอกสารและหลักฐานแสดงผลการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับกิจการพลังงานและ 

เปนประโยชนตอการดําเนินกิจการพลังงาน 

 (ง) แผนการประกอบกิจการพลังงาน  ซ่ึงมีรายละเอียดเกี่ยวกับการประกอบกิจการ

พลังงานที่ขออนุญาต   เชน  แผนการลงทุน   แผนการใหบริการที่สามารถใหบริการไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  ความพรอมในการประกอบกิจการพลังงาน 

 (จ) เอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับการบริหารจัดการการประกอบกิจการพลังงาน 

ที่ขออนุญาต  เชน  ประสบการณหรือจํานวนของเจาหนาที่ที่จะดําเนินการประกอบกิจการพลังงาน  

ระบบปองกันสภาพแวดลอมเปนพิษที่ เพียงพอ  ระบบการดําเนินการอยางปลอดภัย  แผนการจัด

ฝกอบรมที่เกี่ยวของ 

 (ฉ) เอกสารและหลักฐานอื่นเพิ่มเติมตามประเภทของกิจการพลังงานที่จะขอรับ

ใบอนุญาตตามที่กําหนดไวในขอ  ๖ 

(๒) กรณีเปนหางหุนสวน  บริษัทจํากัด  บริษัทมหาชนจํากัด  หรือนิติบุคคลตางประเทศ 

ซ่ึงมีสํานักงานสาขาในประเทศไทย 
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 (ก) สําเนาหนังสือรับรองการเปนหางหุนสวนหรือจดทะเบียนนิติบุคคลในกรณีเปน

หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลตางประเทศ  ตองมีการรับรองจากสถานทูต  หรือสถานกงสุล

ของประเทศนั้น ๆ  ในประเทศไทย  หรือกระทรวงการตางประเทศ  โนตารีพับลิค  หรือหนวยงานอื่น 

ที่มีอํานาจออกหนังสือรับรองตามกฎหมายของประเทศนั้น ๆ  พรอมทั้งสําเนาใบทะเบียนพาณิชย

สํานักงานสาขาในประเทศไทยของนิติบุคคลตางประเทศ 

 (ข) สําเนาบัญชีรายชื่อผูถือหุนหรือกรรมการที่นายทะเบียนรับรอง 

 (ค) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมีอํานาจทําการแทน  ผูแทนนิติบุคคล  หรือ

ผูจัดการนิติบุคคล 

 (ง) หนังสือมอบอํานาจใหจัดการหรือดําเนินการ 

 (จ) เอกสารและหลักฐานตาม  (๑)  (ข)  ถึง  (ฉ) 

(๓) กรณีเปนกระทรวง  ทบวง  กรม  ราชการสวนทองถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  หรือนิติบุคคล 

ที่มีกฎหมายจัดต้ังข้ึน 

 (ก) หนังสือมอบอํานาจใหจัดการหรือดําเนินการ 

 (ข) เอกสารและหลักฐานอื่นอันจําเปนตามที่คณะกรรมการกําหนด 

ขอ ๗ ผูขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน   ตองย่ืนเอกสารและหลักฐาน

เพิ่มเติมตามประเภทของกิจการพลังงานที่จะขอรับใบอนุญาต  ดังตอไปนี้ 

(๑) การประกอบกิจการไฟฟา 

 (ก) ใบอนุญาตผลิตไฟฟา 

  ๑) ขอเสนอโครงการ  ซ่ึงมีรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ผลิตไฟฟาที่จะขออนุญาต  

แผนผังแสดงเสนทางและตําแหนงที่ต้ังสถานประกอบการ  แผนธุรกิจ  ทุนสําหรับใชจายกอต้ังกิจการ

และทุนสําหรับดําเนินกิจการตอไป  และวัตถุประสงคของการผลิตไฟฟา  ทั้งนี้  ถาเปนการผลิตเพื่อ

จําหนายใหผูรับใบอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟาและผูใชไฟฟา  ตองมีสัญญาซื้อขายไฟฟาหรือ

สัญญาจะซื้อจะขายมาแสดงดวย 

  ๒) รายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการผลิตไฟฟา  ชนิดและแหลงที่มาของพลังงาน  

ปริมาณการใชพลังงานตอป  และเครื่องจักรอุปกรณที่ใชในการผลิตไฟฟา 
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  ๓) แบบแปลนที่ใชในการประกอบกิจการไฟฟา  พรอมทั้งรายการคํานวณ   
ซ่ึงมีรายละเอียดเกี่ยวกับแบบแปลนของอาคารโรงไฟฟา  ผังแสดงที่ ต้ังเคร่ืองจักร  พรอมรายการ
เคร่ืองจักรและอุปกรณในโรงไฟฟา  โดยมีวิศวกรลงนามรับรองตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรม 

  ๔) แบบระบบดับเพลิง 
  ๕) แผนปฏิบัติการฉุกเฉิน  กรณีเกิดอุบัติเหตุและเพลิงไหม 
  ๖) แผนผังประกอบกิจการไฟฟา  ซ่ึงมีรายละเอียดเกี่ยวกับแผนที่แสดงลักษณะ  

ที่ต้ัง  และขอบเขตของโรงผลิตไฟฟา  แผนผังวงจรไฟฟาเสนเด่ียว  (Single  line  diagram)  แสดงวงจร
ของระบบผลิตไฟฟา  ระบบปองกัน  และระบบควบคุมไฟฟา 

  ๗) สํา เนาเอกสารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ แสดงว าที่ ดินแปลง 
ที่จะกอสรางโรงไฟฟาไมตองหามตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง  สามารถใชประโยชนเพื่อสราง
โรงไฟฟาได 

  ๘) เอกสารขอมูลเกี่ยวกับโรงไฟฟา  ซ่ึงมีรายละเอียดในเร่ืองเหตุผล  ความจําเปน  
และวัตถุประสงคของโครงการ  สาระสําคัญของโครงการ  ผูดําเนินการ  สถานที่ที่จะดําเนินการ  
ข้ันตอนและระยะเวลาดําเนินการ  ผลผลิตและผลลัพธโครงการ  ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนกับประชาชน
และส่ิงแวดลอม  มาตรการปองกัน  แกไข  หรือเยียวยา  ทั้งนี้  ในกรณีที่เปนโครงการหรือกิจการ 
ซ่ึงตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  ใหย่ืนรายงานการวิเคราะหผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมที่ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการผูชํานาญการตามมาตรา  ๔๙  แหงพระราชบัญญัติ
สงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เพื่อประกอบการพจิารณาแทน 

 ข) ใบอนุญาตระบบสงไฟฟา 
  ๑) แผนงานเกี่ยวกับการสงไฟฟาจากระบบผลิตไฟฟาไปยังระบบจําหนายไฟฟา  

ซ่ึงมีรายละเอียดเกี่ยวกับตนทุนดําเนินการ  สายสงไฟฟา  การเชื่อมตอระบบสงไฟฟา  และมาตรฐาน 
ดานเทคนิคและความปลอดภัย 

  ๒) แผนผังแสดงลักษณะทิศทางและแนวเขตของระบบสงไฟฟา 
  ๓) เอกสารขอมูลเกี่ยวกับระบบสงไฟฟา  ซ่ึงมีรายละเอียดในเร่ืองเหตุผล   

ความจําเปน  และวัตถุประสงคของโครงการ  สาระสําคัญของโครงการ  ผูดําเนินการ  สถานที่ 
ที่จะดําเนินการ  ข้ันตอนและระยะเวลาดําเนินการ  ผลผลิตและผลลัพธโครงการ  ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 
กับประชาชนและสิ่งแวดลอม  มาตรการปองกัน  แกไข  หรือเยียวยา 



 หนา   ๑๙ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   มกราคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 (ค) ใบอนุญาตระบบจําหนายไฟฟา 

  ๑) แผนงานเกี่ยวกับการนําไฟฟาจากระบบสงไฟฟาหรือระบบผลิตไฟฟา 

ไปยังผูใชไฟฟา  ซ่ึงมีรายละเอียดเกี่ยวกับตนทุนดําเนินการ  การเชื่อมตอระบบจําหนายไฟฟา  มาตรฐาน

ดานเทคนิคและความปลอดภัย  ทองที่ที่จะจําหนายไฟฟา  ระบบไฟฟาที่จะจําหนาย  มาตราสวนบริเวณ

ที่จะจําหนายไฟฟา  แนว  จํานวน  และขนาด  ของสายเมน  พรอมอุปกรณตาง ๆ  ที่จะกอสรางระบบ

จําหนายไฟฟา 

  ๒) แผนผังแสดงลักษณะทิศทางและแนวเขตของระบบจําหนายไฟฟา 

  ๓) หนังสือยินยอมใหใชหรือเชื่อมตอระบบโครงขายพลังงานกับผูรับใบอนุญาต

รายอื่น  หากตองมีการเชื่อมตอระบบโครงขายพลังงานกับผูรับใบอนุญาตรายนั้น 

 (ง) ใบอนุญาตจําหนายไฟฟา 

  ๑) สําเนาสัญญาเกี่ยวกับการประกอบกิจการจําหนายไฟฟา  รวมทั้งสําเนาสัญญา

ซ้ือขายไฟฟากับลูกคาที่จําหนายไฟฟาทุกราย  ยกเวน  การไฟฟานครหลวง  และการไฟฟาสวนภูมิภาค  

ใหย่ืนลักษณะของตนแบบสัญญาซื้อขายไฟฟาและจํานวนลูกคาแตละประเภท 

  ๒) แผนงานเกี่ยวกับการจําหนายหรือการจัดใหไดมาซ่ึงไฟฟา  ซ่ึงมีรายละเอียด

เกี่ยวกับการจําหนายหรือการจัดใหไดมาซ่ึงไฟฟา 

  ๓) จํานวนผูใชไฟฟา  จํานวนหนวยไฟฟาที่ผูใชไฟฟาแตละรายตองการใช 

ในแตละเดือน  ประมาณการใชพลังไฟฟาและพลังไฟฟาสูงสุดในแตละเดือน  และจํานวนหนวยไฟฟา 

ที่จะจําหนาย  ยกเวนการไฟฟานครหลวง  และการไฟฟาสวนภูมิภาค  ใหย่ืนขอมูลดังกลาวแยกตามกลุม

ผูใชไฟฟาแตละประเภท 

 (จ) ใบอนุญาตควบคุมระบบไฟฟา 

  ๑) กระบวนการดานการผลิตไฟฟา   ประกอบดวย   แผนการผลิตไฟฟา   

แผนบํารุงรักษาโรงไฟฟาและอุปกรณตาง ๆ  แผนปฏิบัติการเชื้อเพลิง  แผนการประสานงาน 

ดานปริมาณและการจัดการสงเชื้อเพลิง  และสัญญาซื้อขายไฟฟา 

  ๒) เอกสารประกอบในการสั่งเดินเคร่ือง  ประกอบดวย  มาตรฐานงานควบคุม

ระบบกําลังไฟฟา  ขอกําหนดในการควบคุมและใชระบบสง  (grid  code)  แผนรองรับเหตุฉุกเฉิน 

ดานเชื้อเพลิงและไฟฟา  และแผนการนําระบบกลับเขาใชงานหลังเกิดไฟดับ 



 หนา   ๒๐ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   มกราคม   ๒๕๕๒ 
 

 

  ๓) ขอมูลดานกําลังคน 

  ๔) เอกสารอื่นเกี่ยวกับศูนยควบคุมระบบไฟฟา 

(๒) การประกอบกิจการกาซธรรมชาติ 

 (ก) ใบอนุญาตขนสงกาซธรรมชาติทางทอผานระบบสงกาซธรรมชาติ 

  ๑) แผนการขนสงกาซธรรมชาติทางทอ  ซ่ึงมีรายละเอียดเกี่ยวกับแผนการลงทุน  

ตนทุนดําเนินการ  แผนการกอสรางทอ  รูปแบบและความลึกของทอ  ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมาย

เกี่ยวกับการขนสงกาซธรรมชาติ  เชน  สัญลักษณมาตรฐานสีของระบบทอหรือชนิดของทอสงกาซ

ธรรมชาติ 

  ๒) แผนผังประกอบการขนสงกาซธรรมชาติ  ซ่ึงมีรายละเอียดเกี่ยวกับแนวเสน 

การวางทอสงกาซธรรมชาติ  ขอบเขตของการขนสง  ระยะหางที่เพียงพอระหวางอาคารบานเรือนและ

ชุมชน  และแผนผังการวางทอสงกาซธรรมชาติ 

  ๓) แผนการรักษาความปลอดภัยและปองกันภัยและอุบั ติเหตุหรืออันตราย 

แกบุคคลหรือทรัพยสินของผูอื่น  ซ่ึงมีรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการปองกัน  ระบบสัญญาณเตือนภัย  

รวมทั้งแผนปฏิบัติการฉุกเฉินกรณีเกิดอุบัติเหตุและเพลิงไหม 

  ๔) แผนการบํารุงรักษาระบบทอสงกาซธรรมชาติ  การตรวจสอบและทดสอบ

ระบบทอสงกาซธรรมชาติ  การตรวจหาตําแหนงการร่ัวของทอสงกาซธรรมชาติ  และการปรับปรุง

ระบบทอสงกาซธรรมชาติ 

  ๕) เอกสารขอมูลเกี่ยวกับการขนสงกาซธรรมชาติทางทอ  ซ่ึงมีรายละเอียดในเร่ือง

เหตุผล  ความจําเปน  และวัตถุประสงคของโครงการ  สาระสําคัญของโครงการ  ผูดําเนินการ  สถานที่ 

ที่จะดําเนินการ  ข้ันตอนและระยะเวลาดําเนินการ  ผลผลิตและผลลัพธโครงการ  ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 

กับประชาชนและสิ่งแวดลอม  มาตรการปองกัน  แกไข  หรือเยียวยา 

 (ข) ใบอนุญาตจัดหาและคาสงกาซธรรมชาติ 

  ๑) แผนงานการจัดหาและคาสงกาซธรรมชาติ  ซ่ึงมีรายละเอียดเกี่ยวกับแหลงและ

ปริมาณกาซที่มีการจัดหา  และแผนการลงทุน 

  ๒) รายละเอียดเกี่ยวกับโครงสรางราคาจําหนายกาซธรรมชาติ 

  ๓) สําเนาสัญญาซื้อขายหรือสัญญาจะซื้อจะขายกาซธรรมชาติ 



 หนา   ๒๑ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   มกราคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 (ค) ใบอนุญาตคาปลีกกาซธรรมชาติผานระบบจําหนายกาซธรรมชาติ 
  ๑) แผนงานการคาปลีกกาซธรรมชาติผานระบบจําหนายกาซธรรมชาติ 
  ๒) รายละเอียดเกี่ยวกับโครงสรางราคาจําหนายกาซธรรมชาติ 
  ๓) สําเนาสัญญาซื้อขายหรือสัญญาจะซื้อจะขายกาซธรรมชาติ 
 (ง) ใบอนุญาตเก็บรักษาและแปรสภาพกาซธรรมชาติจากของเหลวเปนกาซ 
  ๑) แผนการเก็บรักษากาซธรรมชาติ   ซ่ึงมีรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบั ติ 

ตามกฎหมายเกี่ยวกับการเก็บรักษากาซธรรมชาติ 
  ๒) แผนผังประกอบการขนสงกาซธรรมชาติ  ซ่ึงมีรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่และ

เคร่ืองอํานวยความสะดวกในการเก็บรักษากาซธรรมชาติที่มีระยะหางจากอาคารบานเรือนและชุมชน
เพียงพอที่จะไมเปนอันตรายตอความปลอดภัยของบุคคลหรือทรัพยสินของผูอื่นตามที่คณะกรรมการ
กําหนด  ทั้งนี้  ตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

  ๓) แผนการรักษาความปลอดภัยและปองกันภัยและอุบั ติเหตุหรืออันตราย 
แกบุคคลหรือทรัพยสินของผูอื่น  ซ่ึงมีรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการปองกัน  ระบบสัญญาณเตือนภัย  
รวมทั้งแผนปฏิบัติการฉุกเฉินกรณีเกิดอุบัติเหตุและเพลิงไหม 

  ๔) เอกสารขอมูลเกี่ยวกับการเก็บรักษาและแปรสภาพกาซธรรมชาติจากของเหลว
เปนกาซ  ซ่ึงมีรายละเอียดในเร่ืองเหตุผล  ความจําเปน  และวัตถุประสงคของโครงการ  สาระสําคัญ 
ของโครงการ  ผูดําเนินการ  สถานที่ที่จะดําเนินการ  ข้ันตอนและระยะเวลาดําเนินการ  ผลผลิตและ
ผลลัพธโครงการ  ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนกับประชาชนและสิ่งแวดลอม  มาตรการปองกัน  แกไข  หรือ
เยียวยา  ทั้งนี้  ในกรณีที่ เปนโครงการหรือกิจการซึ่งตองจัดทํารายงานการวิ เคราะหผลกระทบ
ส่ิงแวดลอม  ใหย่ืนรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมมาเพื่อประกอบการพิจารณาแทน 

ขอ ๘ เมื่ อ สํานักงานได รับคําขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานแลว   
ใหดําเนินการ  ดังตอไปนี้ 

(๑) ตรวจสอบคุณสมบัติตามขอ  ๔  เอกสารและหลักฐานตามขอ  ๕  ขอ  ๖  และขอ  ๗  
แลวแตกรณี 

(๒) ในกรณีจําเปนสํานักงานอาจตรวจสอบสถานที่หรือส่ิงของที่ใชในการประกอบกิจการ  
โดยผูขอรับใบอนุญาตตองอํานวยความสะดวกตามสมควร 



 หนา   ๒๒ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   มกราคม   ๒๕๕๒ 
 

 

(๓) เมื่อสํานักงานตรวจสอบตาม  (๑)  หรือ  (๒)  แลว  ใหสํานักงานจัดทําความเห็นเสนอตอ

คณะกรรมการเพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่สํานักงานหรือสํานักงาน 

ประจําเขตไดรับคําขอ  เอกสารและหลักฐานครบถวน 

ขอ ๙ เมื่อคณะกรรมการไดรับคําขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน  เอกสาร  

หลักฐานประกอบการขอรับใบอนุญาต  และความเห็นของสํานักงาน  ใหคณะกรรมการดําเนินการ

พิจารณาคําขอรับใบอนุญาตใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับความเห็นของสํานักงาน 

ขอ ๑๐ ในการพิจารณาออกใบอนุญาตตามขอ  ๙  ใหคณะกรรมการคํานึงถึงเร่ืองดังตอไปนี้ 

(๑) ประโยชนตอผูบริโภค  ผูใชบริการ  อุตสาหกรรม  เศรษฐกิจ  ความมั่นคงของรัฐ  และ

ประโยชนสาธารณะอื่น  ตลอดจนการแขงขันอยางเปนธรรม 

(๒) ศักยภาพดานการเงินและความสามารถในการบริหารจัดการที่ จะทํ าใหกิจการ 

มีความมั่นคงและดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง 

(๓) ความเหมาะสมและสอดคลองกับแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟา  แผนการลงทุนในกิจการ

ไฟฟา  แผนการจัดหากาซธรรมชาติ  และแผนการขยายระบบโครงขายพลังงาน  แลวแตกรณี 

(๔) ศักยภาพในการจัดหาแหลงเงินทุนมารองรับการดําเนินการตามแผนการลงทุนทั้งใน 

ภาวะปกติ  และในภาวะที่อาจเกิดเหตุการณไมคาดคิด 

(๕) แผนการด านเทคนิคที่ มี ความสม เหตุสมผล   สอดรับกับแผนการใหบ ริการ   

ซ่ึงจะกอใหเกิดการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 

(๖) มาตรฐานดานความปลอดภัยและผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

ทั้งนี้  คณะกรรมการจะไมออกใบอนุญาตใหแกผูขอรับใบอนุญาตที่มิไดปฏิบัติตามกฎหมายอื่น 

ที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๑ หากคณะกรรมการพิจารณาอนุญาตใหประกอบกิจการพลังงานแลว  ใหสํานักงาน

แจงผลการพิจารณาใหผูขอรับใบอนุญาตทราบพรอมทั้งระยะเวลาในการชําระคาธรรมเนียม 

เมื่อผูขอรับใบอนุญาตชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนดตามวรรคหนึ่งแลว   

ใหคณะกรรมการออกใบอนุญาตใหแกผูขอรับใบอนุญาต 

ในกรณีที่ผูขอรับใบอนุญาตไมชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนด  ใหถือวาผูขอรับ

ใบอนุญาตไมประสงคจะขอรับใบอนญุาตและใหเลขาธิการสั่งจําหนายเร่ืองออกจากระบบ 
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ขอ ๑๒ ใบอนุญาตใหเปนไปตามแบบที่ เลขาธิการกําหนด   โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ 

ขอ ๑๓ ในการออกใบอนุญาต  ใหคณะกรรมการกําหนดเง่ือนไขในใบอนุญาตดังตอไปนี้  
ใหผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติ 

(๑) ประกอบกิจการพลังงานดวยตนเอง  เวนแตเปนการโอนสิทธิที่ไดรับความเห็นชอบ 
จากคณะกรรมการตามมาตรา  ๕๕ 

(๒) ดําเนินกิจการและดูแลรักษากิจการใหเปนไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกําหนด 
(๓) เง่ือนไขในเรื่องการกําหนดอัตราคาบริการ  การบํารุงรักษาสถานที่และเคร่ืองอุปกรณ  

มาตรฐานดานความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม  การแจงหรือสงขอมูลเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
พลังงาน  หรือเง่ือนไขอื่นเกี่ยวกับการประกอบกิจการพลังงาน  ทั้งนี้  ตามที่คณะกรรมการกําหนด 

ขอ ๑๔ ในกรณีที่ผู รับใบอนุญาตจะเปลี่ยนแปลงรายการที่ขออนุญาตไปจากที่ไดมีการ
อนุญาตซึ่งมิใชสาระสําคัญ  ผูรับใบอนุญาตตองย่ืนคําขอตอสํานักงานหรือสํานักงานประจําเขต   
แลวแตกรณี  เพื่อขอเปลี่ยนแปลงรายการที่ไดรับอนุญาต 

หากปรากฏวารายการที่จะขอเปลี่ยนแปลงเปนรายการซึ่งมีสาระสําคัญอันอาจกระทบตอกําลัง
การผลิต  มาตรฐานดานความปลอดภัย  หรือส่ิงแวดลอม  การเปลี่ยนแปลงรายการดังกลาวตองไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการกอน 

ขอ ๑๕ ในกรณีที่ใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด 
ในสาระสําคัญ  ใหผูไดรับใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตอสํานักงาน   เมื่อสํานักงาน
พิจารณาแลว  ใหออกใบแทนใบอนญุาตใหแกผูย่ืนคําขอ  ทั้งนี้  ใบแทนใบอนุญาต  ใหเปนไปตามแบบ
ที่เลขาธิการกําหนด 

ขอ ๑๖ ในการออกใบอนุญาตระบบสงไฟฟา  ใบอนุญาตระบบจําหนายไฟฟา  หรือใบอนุญาต
จําหนายไฟฟา  ใหแกการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  การไฟฟานครหลวง  และการไฟฟาสวนภูมิภาค
ตามมาตรา  ๑๕๐  ใหออกใบอนุญาตเปนรายภาค 

ขอ ๑๗ บรรดาใบอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟาซ่ึงออกตามระเบียบคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแหงชาติ  วาดวยหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขในการขอรับใบอนุญาต  และการอนุญาต 
การประกอบกิจการพลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ระเบียบคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ  วาดวย
หลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขในการประกอบกิจการพลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และระเบียบคณะกรรมการ
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กํากับกิจการพลังงาน  วาดวยหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขในการขอรับใบอนุญาต  และการอนุญาต
การประกอบกิจการไฟฟาพลังงานหมุนเวียน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ใหใชไดตอไปจนกวาใบอนุญาตนั้น 
จะส้ินอายุ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๔  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

ดิเรก  ลาวัณยศิริ 
ประธานกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 


