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ประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 
เร่ือง  หลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขการจัดทําและส่งข้อมูล 

เก่ียวกับการประกอบกิจการพลังงาน   
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขการจัดทําและส่งข้อมูลเก่ียวกับ 
การประกอบกิจการพลังงาน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๑  (๖)  และมาตรา  ๖๓  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการพลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๕๐  คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน  จึงออกประกาศไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน  เร่ือง  หลักเกณฑ์  
วิธีการและเง่ือนไขการจัดทําและส่งข้อมูลเก่ียวกับการประกอบกิจการพลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในประกาศนี้   
“กกพ.”  หมายความว่า  คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 
“สํานักงาน  กกพ.”  หมายความว่า  สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 
“ผู้รับใบอนุญาต”  หมายความว่า  ผู้ได้รับใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน 
ข้อ ๔ ให้ผู้รับใบอนุญาตจัดทําและส่งข้อมูลเก่ียวกับการประกอบกิจการพลังงานต่อ  กกพ.  

โดยข้อมูลที่ใช้ในการกํากับให้รวมถึงข้อมูล  ดังต่อไปนี้   
(๑) แผนการประกอบกิจการพลังงาน 
(๒) ผลการประกอบกิจการพลังงาน 
(๓) ผลการดําเนินงานในการให้บริการ 
(๔) งบการเงินและแผนการลงทุน 
(๕) การดําเนินการด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชน   
(๖) การจัดการด้านความปลอดภัยและเหตุฉุกเฉิน 
(๗) ข้อมูลเฉพาะตามประเภทใบอนุญาต  ตามที่คณะกรรมการกําหนด 
รายละเอียดข้อมูลและรอบการจัดทําที่กําหนดสําหรับการส่งข้อมูลตามวรรคแรก  ให้เป็นไป

ตามที่  กกพ.  กําหนดหรือที่ระบุไว้ในเง่ือนไขท้ายใบอนุญาต  หรือตามบัญชีรายการข้อมูลที่  กกพ.  
กําหนดท้ายประกาศนี้ 

การส่งข้อมูลให้เป็นไปตามแบบที่เลขาธิการสํานักงาน  กกพ.  กําหนด 
ข้อ ๕ กกพ.  อาจให้ผู้รับใบอนุญาตจัดทําและส่งข้อมูลเก่ียวกับการประกอบกิจการพลังงาน

เพิ่มเติมจากที่กําหนดไว้ในประกาศนี้ให้แก่  กกพ.  ภายในระยะเวลาที่กําหนดได้ตามความเหมาะสม   



 หน้า   ๒๑ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๑๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 
 

ข้อ ๖ ให้สํานักงาน  กกพ.  เก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับจากผู้รับใบอนุญาตซึ่งเป็นความลับในการ
ประกอบกิจการพลังงานของผู้รับใบอนุญาตอย่างเคร่งครัด  และห้ามมิให้เปิดเผยแก่บุคคลอื่น  เว้นแต่ 
จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้รับใบอนุญาต  เจ้าของข้อมูล  หรือเป็นผู้มีอํานาจเปิดเผยได้
ตามกฎหมายหรือศาลมีคําสั่งให้เปิดเผย 

ข้อ ๗ การส่งข้อมูล  ให้ใช้วิธีการหนึ่งวิธีการใด  หรือหลายวิธี  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส่งทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของสํานักงาน  กกพ.  โดยการเข้ารหัส 

และชื่อผู้ใช้งานตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์โดยข้อมูลต้องมีการรับรองความถูกต้อง  
ทั้งนี้  ผู้รับใบอนุญาตต้องส่งข้อมูลต้นฉบับมาที่สํานักงาน  กกพ.  ภายในเจ็ดวันทําการนับแต่วันที่ส่งข้อมูล
ดังกล่าว 

(๒) ส่งข้อมูลโดยตรงท่ีสํานักงาน  กกพ.  หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ  โดยให้ถือวันที่
ส่งข้อมูลต่อสํานักงาน  กกพ.  หรือวันที่การไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับเป็นวันที่ส่งข้อมูล 

(๓) ส่งทางโทรสาร  โดยให้ถือวันที่ส่งโทรสารเป็นวันที่ส่งข้อมูล  ทั้งนี้  ผู้รับใบอนุญาตต้องส่ง
ข้อมูลฉบับจริงมาที่สํานักงาน  กกพ.  ภายในเจ็ดวันทําการนับแต่วันที่ส่งข้อมูลทางโทรสารดังกล่าว   

(๔) ส่งโดยวิธีการอื่นตามที่  กกพ.  กําหนด   
ข้อ ๘ หากสํานักงาน  กกพ.  ตรวจสอบและพบข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง  ผู้รับใบอนุญาต

จะต้องปรับปรุงแก้ไขข้อมูลและส่งให้สํานักงาน  กกพ.  ตามวิธีการในข้อ  ๗  ภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันที่
ผู้รับใบอนุญาตได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากสํานักงาน  กกพ. 

กรณีที่ผู้รับใบอนุญาตไม่สามารถจัดทําและส่งข้อมูลได้ตามที่กําหนด  ให้ผู้รับใบอนุญาตชี้แจง
เหตุผลความจําเป็นอันสมควรให้สํานักงาน  กกพ.  ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนพ้นกําหนดระยะเวลา
การส่งข้อมูล 

ข้อ ๙ หากผู้รับใบอนุญาตฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศน้ี  ให้สํานักงาน  กกพ.  มีหนังสือ
แจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตกระทําการหรืองดเว้นกระทําการภายในระยะเวลาที่กําหนด  พร้อมแจ้งสิทธิอุทธรณ์ 

ข้อ ๑๐ กรณีที่ผู้รับใบอนุญาตฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของสํานักงาน  กกพ.  หรือคําสั่ง
ของ  กกพ.  ในข้อ  ๙  ให้สํานักงาน  กกพ.  มีหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติพร้อมกําหนดค่าปรับ 
ไม่เกินสองหม่ืนบาทต่อวัน  จนกว่าจะปฏิบัติตามคําสั่งครบถ้วน 

ข้อ ๑๑ ในกรณีที่เกิดเหตุ  ดังต่อไปนี้   
(๑) อุบัติเหตุร้ายแรงในสถานประกอบกิจการพลังงาน  เช่น  การระเบิด  เพลิงไหม้   
(๒) เกิดการบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตอันเนื่องมาจากการประกอบกิจการพลังงาน 
(๓) เกิดเหตุการณ์ที่มีผลทําให้ผู้รับใบอนุญาตต้องหยุดให้บริการ 
(๔) เกิดผลกระทบต่อความม่ันคงทางพลังงาน 
ให้ผู้รับใบอนุญาตรายงานข้อเท็จจริงเบ้ืองต้นต่อ  กกพ.  ให้ทราบภายใน  ๒๔  ชั่วโมงนับแตเ่กิดเหตุ   
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กรณีเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติอันอาจกระทบต่อการประกอบกิจการพลังงาน  ให้ผู้รับใบอนุญาตแจ้งให้  
กกพ.  ทราบ  แต่ต้องไม่เกินเจ็ดวันนับแต่วันที่ผู้รับใบอนุญาตทราบหรือควรจะทราบเหตุ 

หลังจากการแจ้งเหตุแล้ว  ให้ผู้รับใบอนุญาตจัดทํารายงานและส่งให้  กกพ.  ทราบภายในเจ็ดวัน  
โดยใช้วิธีการหนึ่งวิธีการใดตามข้อ  ๗  (๑)  (๓)  หรือรายงานให้  กกพ.  ทราบทางโทรศัพท์ 

ข้อ ๑๒ นับแต่วันประกาศนี้มีผลใช้บังคับ  ให้ผู้ รับใบอนุญาตจัดทําและส่งข้อมูลเก่ียวกับ 
การประกอบกิจการพลังงานต่อ  กกพ.  ภายในกําหนดเวลา  ดังต่อไปนี้ 

(๑) สําหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่  (Independent  Power  Producer - IPP)  เม่ือพ้นกําหนด
เก้าสิบวัน 

(๒) สําหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก  (Small  Power  Producer - SPP)  เม่ือพ้นกําหนดหนึ่งร้อยย่ีสิบวัน 
(๓) สําหรับผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก  (Very  Small  Power  Producer - VSPP)  เม่ือพ้น

กําหนดหนึ่งร้อยห้าสิบวัน 
ข้อ ๑๓ ให้ประธานกรรมการกํากับกิจการพลังงานเป็นผู้รักษาการและให้  กกพ.  เป็นผู้วินิจฉัย

ชี้ขาดปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๔  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
พรเทพ  ธัญญพงศ์ชัย 

ประธานกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 



รายละเอียดข้อมูล ประเภทผู้รับใบอนุญาตที่ต้องน าส่งข้อมูล รอบการจัดท า ก าหนดวันส่งข้อมูล 
1. ประเภทและปรมิาณการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ผู้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า ทุก 1 เดือน ภายใน 30 วันนับแต่วันสิ้นเดือน 
2. Heat rate รายโรงไฟฟ้า ผู้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า  

(เฉพาะโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล) 
ทุกไตรมาส ภายใน 30 วันนับแต่วันสิ้นไตรมาส 

3. รายจ่าย 
    3.1 ค่าเช้ือเพลิง 
    3.2 ค่าใช้จ่ายในการผลิตไฟฟ้า 
    3.3 ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาด้านการผลติไฟฟ้า 
    3.4 ค่าใช้จ่ายบริหารการผลติพลังงานไฟฟ้า 
    3.5 ค่าใช้จ่ายขายและบริการ 

ผู้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า ทุกไตรมาส ภายใน 30 วันนับแต่วันสิ้นไตรมาส 

4. แผนหยดุเครื่องก าเนิดไฟฟ้า ผู้รับใบอนุญาตควบคุมระบบไฟฟ้า เมื่อมีการเปลีย่นแปลง ภายใน 30 วันนับแต่วันสิ้นเดือน 
๕. สรปุการผลติไฟฟ้าจริงและแผนการผลิตรายเดือน 
และรายงานเหตุการณ์ส าคญั ที่ศนูย์ควบคุมระบบไฟฟ้า
ดูแล 

ผู้รับใบอนุญาตควบคุมระบบไฟฟ้า ทุก 1 เดือน ผู้รับใบอนุญาตควบคุมระบบไฟฟ้า 

๖. ข้อมูลทั่วไปของผูร้ับใบอนุญาตระบบส่งไฟฟ้า 
    ๖.1 ระดบัแรงดัน 
    ๖.2 ลักษณะสายป้อน 
    ๖.3 จ านวนสถานไีฟฟ้า 
    ๖.4 Transformer Capacity (MVA) 
    ๖.5 ความยาว (วงจร-กิโลเมตร) 

ผู้รับใบอนุญาตระบบส่งไฟฟ้า รายป ี ภายในไตรมาสแรกของปีถัดไป 

๗. ข้อมูลทั่วไปของผูร้ับใบอนุญาตระบบจ าหนา่ยไฟฟ้า 
    ๗.1 ระดบัแรงดัน 
    ๗.2 ลักษณะสานป้อน 
    ๗.3 จ านวนสถานไีฟฟ้า 
    ๗.4 Transformer Capacity (MVA) 
    ๗.5 ความยาว (วงจร-กิโลเมตร) 

ผู้รับใบอนุญาตจ าหน่ายไฟฟ้า รายป ี ภายในไตรมาสแรกของปีถัดไป 

๘. จ านวนผู้ใช้ไฟฟ้า ผู้รับใบอนุญาตจ าหน่ายไฟฟ้า ทุก 1 เดือน หรือเมื่อมี
การเปลีย่นแปลง 

ภายใน 30 วันนับแต่วันสิ้นเดือน 

 

บัญชีรายการข้อมูลแนบท้ายประกาศ 


