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ระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลงังาน 
วาดวยหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขในการขอรบัใบอนุญาต  และการอนญุาต 

การประกอบกิจการไฟฟาพลังงานหมุนเวียน   
พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

 

 

โดยที่ปจจุบันมีผูประกอบกิจการไฟฟาพลังงานหมุนเวียนจํานวนมากยังไมสามารถขอรับ

ใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟาได  เนื่องจากยังไมมีการกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไข 

การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต  รวมทั้งอัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาต  และอัตรา

คาธรรมเนียมการประกอบกิจการไฟฟาตามมาตรา  ๕๐  แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ

พลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ดังนั้น  เพื่อใหผูประกอบกิจการไฟฟาดังกลาวมาขอรับใบอนุญาตประกอบ

กิจการไฟฟาพลังงานหมุนเวียนได  และเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายสงเสริมการผลิตไฟฟาจากพลังงาน

หมุนเวียนของรัฐบาล  คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน  จึงเห็นชอบใหออกระเบียบกําหนด

หลักเกณฑ   วิธีการ   และเ ง่ือนไขการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต  รวมทั้งอัตรา

คาธรรมเนียมใบอนุญาต  และอัตราคาธรรมเนียมการประกอบกิจการไฟฟา  พลังงานหมุนเวียน   

โดยไดดําเนินการรับฟงความคิดเห็นตามมาตรา  ๒๖  แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน  

พ.ศ.  ๒๕๕๐  แลว 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๕๐  แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน   

พ.ศ.  ๒๕๕๐  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล   

ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๒  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  คณะกรรมการ

กํากับกิจการพลังงานออกระเบียบไว ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน  วาดวยหลักเกณฑ  

วิธีการ  และเง่ือนไขในการขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟาพลังงานหมุนเวียน  

พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ระเบียบนี้ใหใชบังคับแกผูประกอบกิจการไฟฟาพลังงานหมุนเวียน 
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ขอ ๔ การย่ืนคําขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟาพลังงานหมุนเวียน  ใหนําหลักเกณฑ  

วิธีการ  และเง่ือนไขในการขอรับใบอนุญาต  และการอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานตามประกาศ

ดังตอไปนี้มาใชบังคับโดยอนุโลม 
(๑) ประกาศกระทรวงมหาดไทย  เร่ือง  การใหสัมปทานประกอบกิจการประปาและกิจการ

ไฟฟาเพื่อความปลอดภัยหรือผาสุกของประชาชน  ลงวันที่  ๒๖  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๒๖  ในสวนที่
เกี่ยวกับกิจการไฟฟา 

(๒) ประกาศกระทรวงพลังงาน  เร่ือง  การประกอบกิจการไฟฟาพลังงานหมุนเวียนหรือพลังงาน
ความรอนและไฟฟารวมกัน  ขนาดไมเกิน  ๑๐  เมกะวัตต  ลงวันที่  ๒๘  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

(๓) ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน  เร่ือง  หลักเกณฑ  วิธีการ  เง่ือนไขในการยื่นคําขออนุญาต  
และการประกอบกิจการไฟฟาพลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานความรอนและไฟฟารวมกันขนาดไมเกิน  
๑๐  เมกะวัตต  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ลงวันที่  ๘  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศ 
กรมธุรกิจพลังงาน  เร่ือง  หลักเกณฑ  วิธีการ  เง่ือนไขในการยื่นคําขออนุญาตและการประกอบกิจการ
ไฟฟาพลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานความรอนและไฟฟารวมกัน  ขนาดไมเกิน  ๑๐  เมกะวัตต   
(ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ลงวันที่  ๑๔  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

ใหผูขอรับใบอนุญาตย่ืนเอกสารตาง ๆ  ตามที่ระบุในประกาศตามวรรคหนึ่ง  ที่สํานักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน  กระทรวงพลังงาน  ในกรณีที่ตองย่ืนในกรุงเทพมหานคร  และที่สํานักงาน
พลังงานจังหวัดในจังหวัดที่เกี่ยวของ  ในกรณีที่ตองย่ืนในจังหวัดอื่น 

ขอ ๕ ใหคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานออกใบอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟา
พลังงานหมุนเวียน  ซ่ึงรวมการผลิตและจําหนายไฟฟา ดังตอไปนี้ 

(๑) ใบอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟาที่มีขนาดกําลังการผลิตเกิน  ๑๐   เมกะวัตต   
หากปรากฏวาคําขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟารายใดครบถวนและเปนไปตามที่กําหนด 
ในขอ  ๔ (๑) 

(๒) ใบอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟาที่มีขนาดกําลังการผลิตไมเกิน  ๑๐  เมกะวัตต   
หากปรากฏวาคําขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟารายใดครบถวนและเปนไปตามที่กําหนด 
ในขอ  ๔ (๒)  และ  (๓) 

ทั้งนี้  เมื่อผูขอรับใบอนุญาตชําระคาธรรมเนียมตามที่กําหนดในขอ  ๖  ใหแกสํานักงานแลว 
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ขอ ๖ ใหผูขอรับใบอนุญาตชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาตและคาธรรมเนียมการประกอบ
กิจการไฟฟาตามอัตราคาธรรมเนียมทายระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

ดิเรก  ลาวัณยศิริ 
ประธานกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 



อัตราคาธรรมเนยีม 
------------------------------------------ 

 
(๑)  คาธรรมเนียมใบอนญุาต 

(ก)  การประกอบกิจการไฟฟาท่ีมีขนาด 
กําลังการผลิตไมเกิน ๑๐ เมกะวัตต ฉบับละ  ๑,๐๐๐ บาท 

(ข)  การประกอบกิจการไฟฟาท่ีมีขนาด 
กําลังการผลิตเกิน ๑๐ เมกะวตัต ฉบับละ  ๑,๐๐๐ บาท 

(๒)  คาธรรมเนยีมการอนุญาตใหแปลงสภาพ 
       หรือโอนสิทธิในการประกอบกิจการไฟฟา  

หรือขยายเขตพื้นท่ีท่ีไดรับการอนุญาต คร้ังละ      ๕๐๐ บาท 
(๓)  คาธรรมเนียมรายปสําหรับการตรวจสอบ 

โรงไฟฟากอนเร่ิมจําหนายไฟฟาและ 
ในการประกอบกิจการไฟฟา  เค วี เอ ละ    ๒.๕๐ บาท 

ของเคร่ืองกําเนิดไฟฟาท่ีใช 
ในการผลิตไฟฟาท้ังหมด 

รวมกัน หรือของหมอแปลง 
จําหนายไฟฟา หรือหมอแปลง 
ประจําสถานีแรงดนัยอยท้ังหมด 
รวมกัน แตตองไมนอยกวา  
๒๐๐ บาท  

 (๔)  คาธรรมเนียมการตรวจรับรอง 
ความเท่ียงตรงของเครื่องวดัหนวยไฟฟา  
และเคร่ืองวัดอ่ืนใดท่ีใชวดัในการขายไฟฟา 
(ก)  เคร่ืองวัดหนวยไฟฟา ชนิด ๑ เฟส เคร่ืองละ   ๒.๕๐ บาท 
(ข)  เคร่ืองวดัหนวยไฟฟา ชนิด ๓ เฟส เคร่ืองละ   ๕.๕๐ บาท 
(ค)  เคร่ืองวดัความตองการ 

พลังไฟฟาสูงสุด   เคร่ืองละ  ๕๐.๐๐ บาท 
(ง)  เคร่ืองแปลงแรงดนัไฟฟา  เคร่ืองละ  ๒๐.๐๐ บาท 
(จ)  เคร่ืองแปลงกระแสไฟฟา  เคร่ืองละ  ๑๐.๐๐ บาท  

 


