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ระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 
ว่าด้วยการกําหนดขั้นตอนการขอรับใบอนุญาต 

การประกอบกิจการไฟฟ้า  ตามมาตรา  ๔๗  และการขออนุญาตตามมาตรา  ๔๘   
แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๕๐   

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

เพื่อให้การกํากับดูแลการประกอบกิจการพลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
และเพื่อให้การอนุญาตเป็นไปอย่างมีระบบและมีขั้นตอนที่ชัดเจนย่ิงขึ้น  ตลอดจนอํานวยความสะดวก
ให้กับผู้ประกอบกิจการพลังงาน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕๐  แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๕๐  
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานจึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน  ว่าด้วยการกําหนด
ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ้าตามมาตรา  ๔๗  และการขออนุญาตตามมาตรา  ๔๘  
แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๕๐  พ.ศ.  ๒๕๕๙”   

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เป็นต้นไป   

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้   
“กกพ.”  หมายความว่า  คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน   
“สํานักงาน  กกพ.”  หมายความว่า  สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน   
“การประกอบกิจการไฟฟ้า”  หมายความว่า  การประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าและการประกอบกิจการ

ระบบจําหน่ายไฟฟ้า  
“การไฟฟ้า”  หมายความว่า  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  การไฟฟ้านครหลวง  การไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค  หรือกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ 
“มาตรา  ๓๙  ทวิ”  หมายความว่า  มาตรา  ๓๙  ทวิ  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  

พ.ศ.  ๒๕๒๒ 
“โครงการ  EHIA”  หมายความว่า  โครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน

อย่างรุนแรง  ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ทรัพยากรธรรมชาติ  และสุขภาพ 
ข้อ ๔ ให้ประธานกรรมการกํากับกิจการพลังงานเป็นผู้ รักษาการตามระเบียบนี้   

และคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้   
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หมวด  ๑ 
การขอรับใบอนุญาตตามมาตรา  ๔๗ 

และมาตรา  ๔๘ 
 

 

ข้อ ๕ ก่อนเริ่มก่อสร้างสถานประกอบกิจการ  ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตย่ืนแบบคําขอ 
รับใบอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ้า  แบบคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน  (ร.ง.๓)   
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  และแบบคําขอรับใบอนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร  (ข.๑)  หรือแบบแจ้ง
ตามมาตรา  ๓๙  ทวิ  รวมถึงเอกสารหลักฐานอื่น ๆ  ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายนั้น ๆ  กําหนดเพื่อ
ประกอบการพิจารณาอนุญาตต่อสํานักงาน  กกพ .  หรือยื่นผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ของสํานักงาน  กกพ.   

กรณีกิจการไฟฟ้าที่เข้าข่ายได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้าตามที่
กําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา  กําหนดประเภท  ขนาด  และลักษณะของกิจการพลังงานที่ได้รับยกเว้น
ไม่ต้องขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๕๒  ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตย่ืนเฉพาะแบบ
คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน  (ร.ง.๓)  หรือคําขอรับใบอนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร  
(ข.๑)  หรือแบบแจ้งตามมาตรา  ๓๙  ทวิ   

ข้อ ๖ กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตย่ืนคําขอตามข้อ  ๕  เพื่อจําหน่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้า
ของการไฟฟ้า  ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องได้รับการตอบรับซื้อไฟฟ้าหรือมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าแล้ว 

ข้อ ๗ ก่อนย่ืนคําขอตามข้อ  ๕  และข้อ  ๖  ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องดําเนินการตามกฎหมายอื่น 
ที่เก่ียวข้อง  เช่น  กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม  กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง  กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  
กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือผู้มีส่วนได้เสีย  ตลอดจน
การจัดหาการสนับสนุนด้านการเงินเพื่อแสดงศักยภาพในการประกอบกิจการพลังงาน  เพื่อใช้เป็น
เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาคําขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ้าของ  กกพ.   

หมวด  ๒ 
การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต 

ตามมาตรา  ๔๗ 
 

 

ข้อ ๘ ห้ามมิให้ผู้ ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตดําเนินการก่อสร้างสถานประกอบกิจการ 
ก่อนได้รับใบอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ้า 

หากย่ืนคําขอรับใบอนุญาตในระหว่างหรือหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ  ผู้ย่ืนคําขอรับใบอนุญาต 
ต้องชําระค่าธรรมเนียมส่วนเพิ่มตามหลักเกณฑ์ที่  กกพ.  กําหนด 



   หน้า   ๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ข้อ ๙ กรณีการประกอบกิจการไฟฟ้าเข้าข่ายเป็นโครงการ  EHIA  ตามที่กฎหมายกําหนด  
ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตย่ืนรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสําหรับโครงการ  EHIA  ที่ผ่านความเห็นชอบ
หรือผ่านการให้ความเห็นจากคณะกรรมการผู้ชํานาญการตามมาตรา  ๔๙  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และให้สํานักงาน  กกพ.  จัดให้มีการดําเนินการ
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียตามประกาศ  กกพ.  เรื่อง  การกําหนดอัตรา
ค่าบริการ  และหลักเกณฑ์  เง่ือนไขในการจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและ 
ผู้มีส่วนได้เสียสําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งด้านคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม  ทรัพยากรธรรมชาติ  และสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  โดยผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่าย 

ข้อ ๑๐ ในการย่ืนขอรับใบอนุญาต  ผู้ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่น 
ที่เก่ียวข้อง  และให้ปฏิบัติตามประกาศ  กกพ.  ในเร่ืองต่อไปนี้    

(๑) ประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน  เร่ือง  มาตรการป้องกัน  แก้ไข  และ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  สําหรับผู้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  สําหรับการผลิตไฟฟ้า
จากเชื้อเพลิงชีวมวล  (ประเภทเชื้อเพลิงแข็ง) 

(๒) ประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน  เร่ือง  มาตรการป้องกัน  แก้ไข  และ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  สําหรับผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
จากเทคโนโลยีแผงโฟโตโวลเทอิก  ที่เข้าข่ายต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

(๓) ประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน  เร่ือง  มาตรการด้านการออกแบบติดตั้ง
และการจัดการขยะและกากของเสีย  สําหรับผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จาก
เทคโนโลยีแผงโฟโตโวลเทอิก  ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

(๔) ประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน  เร่ือง  กําหนดระยะห่างที่ตั้งโครงการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานลม  และขนาดกําลังการผลิตติดตั้ง  สําหรับผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าพลังงานลม   

(๕) เร่ืองอื่น ๆ  ตามที่  กกพ.  ประกาศกําหนด 
หมวด  ๓ 

การจัดทําความเห็นประกอบการพิจารณาอนุญาตของ  กกพ.   
ตามมาตรา  ๔๗  และ  มาตรา  ๔๘ 
 

 

ข้อ ๑๑ กรณีใบอนุญาตตามมาตรา  ๔๘  ให้สํานักงาน  กกพ .  ตรวจสอบเอกสาร 
ให้ครบถ้วนและจัดส่งเอกสารให้หน่วยงานที่มีอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายนั้น ๆ  เพื่อขอความเห็น  และ
เม่ือได้รับความเห็นจากหน่วยงานต่าง ๆ  แล้ว  ให้สํานักงาน  กกพ.  รวบรวมและจัดทําความเห็น
ประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ้า  ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน  (ร.ง.๔)  
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ใบอนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร  (อ.๑)  หรือใบรับแจ้งตามมาตรา  ๓๙  ทวิ  เสนอต่อ  กกพ.  
ทั้งนี้  สําหรับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าเพื่อจําหน่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้า  
สํานักงาน  กกพ.  จะจัดทําความเห็นประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตเสนอต่อ  กกพ.  เม่ือผู้ย่ืนคําขอ
ได้จัดส่งสําเนาสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าให้ครบถ้วนแล้ว   

กรณีโครงการ  EHIA  ต้องนําความเห็นของคณะกรรมการผู้ชํานาญการ  องค์กรอิสระ  และ
รายงานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียที่ได้ดําเนินการตามข้อ  ๙  มาประกอบการ
พิจารณาอนุญาตตามมาตรา  ๔๗  และมาตรา  ๔๘   

กรณีโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือโครงการร่วมกับเอกชน  ซึ่งต้อง
เสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี  จะต้องรอผลการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
และคณะรัฐมนตรี  เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตของ  กกพ.  ด้วย 

ข้อ ๑๒ กรณีตั้ งสถานประกอบกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย  ให้ผู้ย่ืนคําขอแสดงใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินเพื่อประกอบกิจการในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม
มาประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ้าของ  กกพ.  ด้วย  และหลังจากที่ได้รับใบอนุญาต
การประกอบกิจการไฟฟ้าแล้ว  ให้ผู้รับใบอนุญาตนําไปแสดงต่อการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
เพื่อประกอบการขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารหรือการแจ้งตามมาตรา  ๓๙  ทวิ  ในนิคมอุตสาหกรรมต่อไป   

หมวด  ๔ 
การตรวจสอบสถานประกอบกิจการ  การขอใช้อาคารควบคุม   

และการขอรับใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม 
 

 

ข้อ ๑๓ เม่ือผู้รับใบอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ้าได้ดําเนินการก่อสร้างสถานประกอบกิจการ
ใกล้แล้วเสร็จและติดตั้งเคร่ืองจักรอุปกรณ์สําคัญที่ใช้ในการประกอบกิจการเรียบร้อยแล้ว  ให้แจ้งความประสงค์
ให้สํานักงาน  กกพ.  เข้าตรวจสถานประกอบกิจการ  ทั้งนี้  สํานักงาน  กกพ.  อาจมอบหมายให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก  กกพ.  เข้าตรวจสถานประกอบกิจการในช่วงระยะเวลาก่อสร้างได้ 

กรณีกิจการผลิตไฟฟ้า  ให้ผู้รับใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบอนุญาตทําการผลิตพลังงานควบคุม  (พค.๑)  
ตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาและส่งเสริมพลังงานต่อสํานักงาน  กกพ.  หรือย่ืนผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ของสํานักงาน  กกพ.   

ข้อ ๑๔ กรณีเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเคลื่อนย้ายอาคาร  หรือเป็นผู้แจ้ง
ตามมาตรา  ๓๙  ทวิ  เม่ืออาคารที่ใช้ในการประกอบกิจการได้ก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเคลื่อนย้าย
อาคารแล้วเสร็จให้แจ้งสํานักงาน  กกพ.  และราชการส่วนท้องถ่ินทราบ  เพื่อให้เจ้าพนักงานท้องถ่ิน
ตรวจสอบการดําเนินการตามเง่ือนไขที่กําหนดในใบอนุญาตหรือที่ได้แจ้งไว้  ทั้งนี้  สํานักงาน  กกพ.   
อาจเข้าร่วมตรวจสอบด้วย  แล้วแต่กรณี 



   หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

เม่ือราชการส่วนท้องถิ่นแจ้งความเห็นมายังสํานักงาน  กกพ.  ให้สํานักงาน  กกพ.  นําเร่ืองเสนอ  
กกพ.  พิจารณาออกหนังสือรับรองการขอใช้อาคาร  (อ.๖)  เพื่อประกอบกิจการพลังงานต่อไป   

หมวด  ๕ 
การทดลองเดินเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 

และการเริ่มประกอบกิจการ 
 

 

ข้อ ๑๕ หลังจากได้รับใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม  (พค.๒)  และได้รับความเห็นชอบจาก
เจ้าของโครงข่ายไฟฟ้าหรือศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าแล้ว  สําหรับกรณีจําหน่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้า  
ผู้รับใบอนุญาตสามารถทดลองเดินเคร่ืองจักรอุปกรณ์โดยเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าได้  และเม่ือมี
ความพร้อมให้ผู้ รับใบอนุญาตแจ้งเร่ิมประกอบกิจการส่วนหน่ึงส่วนใดหรือทั้งหมด  ไม่ว่าจะเป็น 
การประกอบกิจการเพื่อจําหน่ายหรือใช้ภายในกิจการของตนเองต่อสํานักงาน  กกพ.  ทั้งนี้  ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเง่ือนไขการเร่ิมประกอบกิจการไฟฟ้าที่  กกพ.  ประกาศกําหนด   

ข้อ ๑๖ ก่อนเร่ิมประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าให้ผู้รับใบอนุญาตนําส่งเอกสารหลักฐานที่ได้มี
การปรับปรุงเพิ่มเติมต่อสํานักงาน  กกพ.  ตามที่ได้กําหนดไว้ในเง่ือนไขการให้อนุญาตประกอบกิจการ
ผลิตไฟฟ้า  เช่น  แผนผังสถานประกอบกิจการและแบบการติดตั้งเครื่องจักร  (As-Built  Drawing)   
ผังวงจรไฟฟ้าเส้นเดี่ยว  (Single  Line  Diagram)  รายละเอียดเคร่ืองจักรสําคัญ  พร้อมผลการทดสอบสมรรถนะ
และประสิทธิภาพของระบบผลิตไฟฟ้า  ซึ่งรวมถึง  สมดุลพลังงานความร้อน  (Heat  Balance)  สมดุลมวล  
(Mass  Balance)  สมดุลน้ํา  (Water  Balance)  และปริมาณมลพิษทางอากาศที่ระบายจากปล่อง  ซึ่งได้รับรอง
อย่างเป็นทางการหลังจากการทดลองเดินเคร่ืองและทดสอบระบบ  รวมถึงรายละเอียดระบบดับเพลิงเป็นต้น 

ข้อ ๑๗ สําหรับการประกอบกิจการไฟฟ้าที่เข้าข่ายได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาต
การประกอบกิจการไฟฟ้า  เม่ือได้ก่อสร้างสถานประกอบกิจการและติดตั้งเคร่ืองจักรอุปกรณ์แล้วเสร็จ  
ให้แจ้งต่อสํานักงาน  กกพ.  หรือแจ้งผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสํานักงาน  กกพ.  ก่อนจะเริ่ม
ประกอบกิจการ  ทั้งนี้  เป็นไปตามมาตรา  ๔๗  แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๕๐  
และเป็นไปตามที่  กกพ.  ประกาศกําหนด 

ข้อ ๑๘ ให้ผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้านําหนังสือรับแจ้งเร่ิมประกอบกิจการหรือหนังสือรับแจ้ง
การประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตที่สํานักงาน  กกพ.  ออกให้เป็น
หลักฐานไปแสดงต่อการไฟฟ้าก่อนเริ่มประกอบกิจการและจําหน่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้า  ทั้งนี้  
ให้หนังสือดังกล่าวถือเป็นเอกสารสําคัญในการเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าของการไฟฟ้าด้วย   

ข้อ ๑๙ กรณีผู้ รับใบอนุญาตไม่สามารถเริ่มการประกอบกิจการไฟฟ้าได้ตามที่แจ้งไว้   
ให้ผู้รับใบอนุญาตมีหนังสือถึงสํานักงาน  กกพ.  ภายในสามสิบวันนับจากวันที่เร่ิมการประกอบกิจการไฟฟ้า
เพื่อแจ้งปรับปรุงวันเร่ิมการประกอบกิจการไฟฟ้าพร้อมรายงานข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบ  ทั้งนี้  



   หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

แนบสําเนาหลักฐานการแจ้งยืนยันวันและเวลาเริ่มประกอบกิจการเชิงพาณิชย์จากการไฟฟ้าด้วย  สําหรับ
กรณีจําหน่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้า   

หมวด  ๖ 
การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายการซึ่งเป็นสาระสําคัญ 

ในการประกอบกิจการไฟฟ้าของผู้รับใบอนุญาต 
 

 

ข้อ ๒๐ หากผู้รับใบอนุญาตมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงรายการซึ่งเป็นสาระสําคัญ 
ในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่ได้รับอนุญาตจาก  กกพ.  ทั้งตามมาตรา  ๔๗  และมาตรา  ๔๘   
เช่น  ขนาดกําลังการผลิตติดตั้ง  ประเภทเทคโนโลยีและเชื้อเพลิงหรือแหล่งพลังงานต้นกําลัง  แผนผังโครงการ  
รวมทั้งรายละเอียดโครงการที่เก่ียวข้องกับความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม  เป็นต้น  ผู้รับใบอนุญาต 
ต้องย่ืนคําขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวต่อสํานักงาน  กกพ.  เพื่อให้  กกพ.  พิจารณาเห็นชอบก่อน  
ทั้งนี้  หากเป็นโครงการหรือกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
จะต้องดําเนินการตามเง่ือนไขทั่วไปที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อน 

กรณีมีการเปลี่ยนแปลงรายการตามวรรคหน่ึง  เก่ียวข้องกับขอบเขตของใบอนุญาตใบใดใบหนึ่ง
หรือหลายใบตามมาตรา  ๔๗  และมาตรา  ๔๘  ให้ผู้รับใบอนุญาตจัดทําแบบคําขอแยกตามประเภทใบอนุญาต  
มาย่ืนพร้อมกันที่สํานักงาน  กกพ.   

กรณีเป็นใบอนุญาตอื่นตามมาตรา  ๔๘  ให้สํานักงาน  กกพ.  ตรวจสอบเอกสารเบ้ืองต้นและ
จัดส่งให้หน่วยงานเจ้าของกฎหมายเพื่อให้ความเห็นและเม่ือได้รับความเห็นจากหน่วยงานต่าง ๆ  แล้ว   
ให้สํานักงาน  กกพ.  รวบรวบและจัดทําความเห็นประกอบการพิจารณาของ  กกพ.   

บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ ๒๑ มิให้นําความในหมวด  ๑  มาใช้บังคับกับผู้ที่ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
ไว้กับสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหรือกรมโรงงานอุตสาหกรรม  ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน   
หรือการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
พรเทพ  ธัญญพงศ์ชัย 

ประธานกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 


