
ระเบียบคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์  วธิีการ  และเงื่อนไขในการพิจารณาสถานทีต่ั้งและสภาพแวดล้อมของโรงไฟฟ้า   

ส าหรบัการออกใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า   
พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการพิจารณาสถานที่ตั้งและ
สภาพแวดล้อมของโรงไฟฟ้า  ส าหรับการออกใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า  เพ่ือประโยชน์ในการจัดการ 
ด้านสิ่งแวดล้อม  ความปลอดภัย  และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชนในพ้ืนที่ใกล้เคียง 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕๐  และมาตรา  ๕๑  วรรคสอง  (๑)  แห่งพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการพลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ประกอบกับมติคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
ในการประชุม  ครั้งที่  ๔๒/๒๕๖๔  (ครั้งที่  ๗๕๑)  เมื่อวันที่  ๒๘  กันยายน  ๒๕๖๔  คณะกรรมการ 
ก ากับกิจการพลังงาน  ออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน  ว่าด้วยหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื่อนไขในการพิจารณาสถานที่ตั้งและสภาพแวดล้อมของโรงไฟฟ้า  ส าหรับการออกใบอนุญาต 
ผลิตไฟฟ้า  พ.ศ.  ๒๕๖๔” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“พลังงานความร้อน”  หมายความว่า  พลังงานความร้อนที่เกิดจากกระบวนการเผาไหม้   

ไม่ว่าจะเกิดจากการใช้เชื้อเพลิงประเภทใด  เช่น  ก๊าซธรรมชาติ  น้ ามัน  ถ่านหิน  ขยะอุตสาหกรรม  
ขยะมูลฝอย  เชื้อเพลิงแปรรูปจากขยะมูลฝอย  เชื้อเพลิงแปรรูปจากขยะอุตสาหกรรม  เชื้อเพลิงชีวมวล  
ก๊าซชีวภาพ  เป็นต้น  รวมถึงพลังงานความร้อนที่เกิดจากลมร้อนทิ้ง  พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์  
(Solar  Thermal)  พลังงานความร้อนจากใต้พิภพ  และปฏิกิริยานิวเคลียร์ 

“พลังงานหรือกระบวนการอื่น”  หมายความว่า  พลังงานหรือกระบวนการอื่นที่ไม่ได้เกิดจาก
กระบวนการเผาไหม้  เช่น  พลังงานแสงอาทิตย์  พลังงานลม  พลังงานน้ า  พลังงานจากเซลล์เชื้อเพลิง  
(Fuel  Cell)  เป็นต้น 

“โรงไฟฟ้า”  หมายความว่า  สถานประกอบกิจการพลังงานที่มีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อน  
หรือจากพลังงานหรือกระบวนการอื่น  ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ 

“การขยายโรงไฟฟ้า”  หมายความว่า  การเพ่ิมหรือการเปลี่ยนเครื่องจักรที่เป็นผลให้โรงไฟฟ้า 
มีขนาดก าลังการผลิตติดตั้งรวมเกินกว่าที่ได้รับอนุญาต  หรือมีขนาดก าลังการผลิตติดตั้งเพ่ิมขึ้น  
ตามหลักเกณฑ์ที่  กกพ.  ก าหนด  หรือมีการเพ่ิมพื้นที่ของโรงไฟฟ้า 

“กกพ.”  หมายความว่า  คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๔๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๕



ข้อ ๔ สถานที่ตั้งโรงไฟฟ้าจะต้องอยู่ในท าเล  ที่ตั้ง  และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและ  
มีบริเวณเพียงพอที่จะประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า  โดยค านึงถึงความแตกต่างของประเภทเทคโนโลยี   
ประเภทเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า  ตลอดจนขนาดก าลังการผลิตติดตั้ง  โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่  กกพ.  ก าหนดในระเบียบนี้  หรือระเบียบและประกาศของ  กกพ.  อื่นที่เกี่ยวข้อง 

ข้อ ๕ พ้ืนที่ของโรงไฟฟ้าประกอบด้วยพ้ืนที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) พ้ืนที่ส่วนผลิตกระแสไฟฟ้า  ซึ่งมีเครื่องจักรและอุปกรณ์หลัก  เช่น  หม้อน้ าเฉพาะกรณี

โรงไฟฟ้ากังหันไอน้ า  เครื่องจักรต้นก าลัง  เครื่องก าเนิดไฟฟ้า  ระบบควบแน่นหรือหล่อเย็น  เว้นแต่หม้อน้ า  
หรือระบบควบแนน่หรอืหล่อเย็นที่จ าเป็นตอ้งใช้เป็นส่วนควบในโรงงานประเภทและชนดิอื่นตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงงาน 

(๒) พ้ืนที่อาคารที่ท าการเพ่ือควบคุมระบบผลิตไฟฟ้า  โดยให้รวมถึงกรณีใช้ร่วมกับโรงไฟฟ้าอื่นด้วย 
(๓) พ้ืนที่จัดเตรียม  จัดเก็บ  และขนส่งล าเลียงเชื้อเพลิงหรือแหล่งพลังงานต้นก าลังภายใน

พ้ืนที่โรงไฟฟ้า 
(๔) พ้ืนที่จัดเก็บกากของเสียหรือวัสดุเหลือใช้ 
(๕) พ้ืนที่สีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม  พื้นที่แนวกันชน  หรือพื้นที่เพื่อความปลอดภัย 
(๖) พ้ืนที่จัดเก็บและปรับปรุงคุณภาพน้ าใช้  และพื้นที่บ าบัดน้ าเสียและน้ าทิ้ง 
(๗) พ้ืนที่ลานไกไฟฟ้า  (Switchyard)  หรือสถานีไฟฟ้า  (Substation) 
(๘) พ้ืนที่ส่วนจัดเก็บอะไหล่  วัสดุอุปกรณ์  และซ่อมบ ารุง   
(๙) พ้ืนที่ว่าง  หรือถนน  ทางเดิน  ลานจอดรถ  และรางระบายน้ าภายในโรงไฟฟ้า 

(๑๐) พ้ืนที่ส่วนสนับสนุนและเกี่ยวข้องกับการผลิตไฟฟ้า   
(๑๑) พ้ืนที่อื่นที่  กกพ.  อาจพิจารณาก าหนดเพิ่มเติม 
ในกรณีที่เป็นโรงไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนให้ประกอบด้วยพ้ืนที่ตาม  (๑)  ถึง  (๕)  และ 

อาจรวมถึงพื้นที่ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทุกส่วนตาม  (๖)  ถึง  (๑๑)  ประกอบกัน 
ในกรณีที่เป็นโรงไฟฟ้าจากพลังงานหรือกระบวนการอื่นประกอบด้วยพ้ืนที่ตาม  (๑)  และ  (๒)  

และอาจรวมถึงพื้นที่ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทุกส่วนตาม  (๔)  ถึง  (๑๑)  ประกอบกัน 
การพิจารณาพ้ืนที่ของโรงไฟฟ้าตามวรรคหนึ่ง  ให้พิจารณาจากรายละเอียดที่ปรากฏตามเอกสารสิทธิ

ในที่ดินหรือสิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดิน   
ข้อ ๖ การก าหนดพ้ืนที่ของโรงไฟฟ้าตามข้อ  ๕  ไม่ใช้บังคับกับกรณีที่รายงานการประเมนิผล

กระทบสิ่งแวดล้อมได้รับความเห็นชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติแล้วก่อนวันที่ระเบียบนีจ้ะมผีลใช้บังคบั  เว้นแต่กรณีที่รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม
ดังกล่าวได้รับความเห็นชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
มาแล้วเกินกว่าห้าปีนับแต่วันที่ยื่นค าขอรับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า   

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๔๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๕



ข้อ ๗ กกพ.  จะพิจารณาท าเล  ที่ตั้ง  และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมของโรงไฟฟ้าประเภท
โรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์  ยกเว้นที่ติดตั้งบนหลังคา  ดาดฟ้า  หรือส่วนหนึ่งส่วนใดบนอาคาร  
ซึ่งบุคคลเข้าอยู่หรือใช้สอยได้  ที่มีขนาดก าลังการผลิตไม่เกิน  ๑,๐๐๐  กิโลวัตต์  โรงไฟฟ้าจากพลังงาน
ความร้อน  และโรงไฟฟ้าจากพลังงานน้ าจากเขื่อนหรือจากอ่างเก็บน้ าที่มีขนาดก าลังการผลิตติดตั้งตั้งแต่  
๑๕  เมกะวัตต์  ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายที่ เกี่ยวข้องเ พ่ือประกอบการพิจารณา 
ออกใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า  ดังต่อไปนี้ 

(๑) กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง  หมายความรวมถึง  ผังเมืองรวม  ได้แก่  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับ 
ผังเมืองรวมจังหวัด  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมือง  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชน  
และผังเมืองเฉพาะ  รวมถึงประกาศกระทรวงมหาดไทยหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น  ที่ก าหนดหลักเกณฑ์ 
การจ าแนกประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกิจกรรมบนพ้ืนที่ซี่งแบ่งเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินหลักและ
การใช้ประโยชน์ที่ดินอื่น  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) การใช้ประโยชน์ที่ดินหลัก  เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินขั้นพ้ืนฐานที่มีอยู่ทั่วไปของเมือง  
แบ่งออกเป็น  ๔  ประเภท  ได้แก่  การอยู่อาศัย  พาณิชยกรรม  อุตสาหกรรม  และเกษตรกรรม   
โดยแต่ละประเภทแบ่งย่อยในรายละเอียดแตกต่างกันตามขนาดและบทบาทของชุมชน  โดยก าหนดเป็น 
สีสัญลักษณ์ในแผนผัง  ดังต่อไปนี้ 

  ๑) ประเภทท่ีอยู่อาศัยและประเภทพาณิชยกรรม  แบ่งประเภทย่อย  ได้แก่ 
   ก) ที่ดินประเภทอนุรักษ์เพ่ือการอยู่อาศัย  (สีเหลืองมีเส้นทแยงสีขาว) 
   ข) ที่ดินประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย  (สีเหลือง) 
   ค) ที่ดินประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง  (สีส้ม) 
   ง) ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก  (สีน้ าตาล) 
   จ) ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก  (สีแดง) 
   ฉ) ที่ดินประเภทชุมชน  (สีชมพู) 
  ๒) ประเภทอุตสาหกรรม  แบ่งประเภทย่อย  ได้แก่ 
   ก) ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า  (สีม่วง) 
   ข) ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ  (สีม่วงอ่อน) 
   ค) ที่ดินประเภทคลังสินค้า  (สีเม็ดมะปราง) 
   ง) ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมทั่วไปที่ไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมและ

คลังสินค้า  (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีม่วง) 
   จ) ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้าและเกษตรกรรม  (สีม่วงมีเส้นทแยงสีขาว) 
  ๓) ประเภทเกษตรกรรม  แบ่งประเภทย่อย  ได้แก่ 
   ก) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  (สีเขียว) 
   ข) ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม  (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) 

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๔๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๕



   ค) ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม  (สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยง 
สีน้ าตาล) 

   ง) ที่ดินประเภทจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  (สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีฟ้า) 
   จ) ที่ดินประเภทชนบทและปศุสัตว์  (สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีม่วงอ่อน) 
 (ข) การใช้ประโยชน์ที่ดนิอื่น ๆ  รวมถึงการใช้ประเภทกิจกรรมรอง  เป็นการใช้เพ่ือส่งเสรมิ

กิจกรรมในการใช้ประโยชน์ที่ดินหลักและตอบสนองการด ารงชีวิตประจ าวันในชุมชน  รวมถึงการใช้เพ่ือ
กิจการด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และบริการสาธารณะอื่น ๆ  ที่เป็นความจ าเป็นตามการใช้
ประโยชน์ที่ดิน  ดังต่อไปนี้ 

  ๑) ประเภทนันทนาการและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  แบ่งประเภทย่อย  ได้แก่   
   ก) ที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (สีเขียวอ่อน) 
   ข) ที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนาการ  การเลี้ยงสัตว์  และการรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม  (สีเขียวอ่อนมีกรอบและเส้นทแยงสีขาว) 
   ค) ที่ดินประเภทที่ โล่งเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ชายฝั่งทะเล  (สีฟ้ามีเส้นทแยงสีเขียวอ่อน) 
   ง) ที่ดินประเภทท่ีโล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (สีฟ้า) 
   จ) ที่ดินประเภทที่ โล่งเ พ่ือการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและพ้ืนที่ชุ่มน้ า    

(สีฟ้ามีเส้นทแยงสีขาว) 
   ฉ) ที่ดินประเภทที่สงวนเพ่ือนันทนาการและการรักษาสิ่งแวดล้อม  (สีเขียวอ่อน 

มีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) 
   ช) ที่ดินประเภทสงวนไว้เพ่ือรักษาสภาพป่าชายเลน  (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีเทา) 
   ซ) ที่ดินประเภทท่ีดินเพ่ือการอนุรักษ์ป่าไม้  (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) 
   ฌ) ที่ดินประเภทอนุรักษ์สภาพแวดล้อมเพ่ือการท่องเที่ยว  (สีเขียวมีกรอบ 

และเส้นทแยงสีขาว) 
   ญ) ที่ดินประเภทอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ชายฝั่งทะเล  (สีฟ้ามีเส้นทแยงสีน้ าตาลอ่อน) 
   ฎ) ที่ดินประเภทอนุรักษ์เพ่ือส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย  (สีน้ าตาลอ่อน) 
   ฏ) ที่ดินประเภทเสี่ยงอุทกภัย  (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีฟ้า) 
  ๒) ประเภทสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และบริการสาธารณะอื่น ๆ   แบ่งประเภทย่อย  

ได้แก่   
   ก) ที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  (สีน้ าเงิน) 
   ข) ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา  (สีเทาอ่อน) 
   ค) ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา  (สีเขียวมะกอก) 
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  ๓) ประเภทเพ่ือการพัฒนา  แบ่งประเภทย่อย  ได้แก่   
   ก) ที่ดินประเภทพัฒนาเมือง  (สีน้ าตาลเข้ม) 
   ข) ที่ดินประเภทรองรับการพัฒนาเมือง  (สีน้ าตาลอ่อนมีจุดขาว) 
   ค) ที่ดินประเภทพัฒนาเกษตรกรรมและการตั้งถิ่นฐาน  (สีเหลืองอ่อน) 
 (ค) ห้ามมิให้ผู้ขอรับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าตั้งโรงไฟฟ้าในที่ดินประเภทตาม  (๑)  (ก)  ๑)  

และตาม  (๑)  (ข)  ยกเว้นมีข้อก าหนดของการใช้ประโยชน์ที่ดินส าหรับกิจกรรมต่าง ๆ  ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการผังเมืองเป็นอย่างอื่น 

 (ง) ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าที่ประสงค์จะตั้งโรงไฟฟ้าในที่ดินประเภท 
ตาม  (๑)  (ก)  ๒)  และ  (๑)  (ก)  ๓)  ให้น าข้อก าหนดของการใช้ประโยชน์ที่ดินส าหรับกิจกรรมต่าง ๆ  
ซึ่งระบุไว้ในบัญชีท้ายกฎกระทรวงว่าด้วยการผังเมืองนั้น  ๆ  ซึ่งรวมถึงแผนที่แสดงเขตของผังเมือง  
แผนผังก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน  และรายการประกอบแผนผังก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน   
ที่มีผลบังคับใช้อยู่โดยปกต ิ มาใช้พิจารณาอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการพลังงานโดยอนุโลม 

(๒) กฎหมายว่าด้วยโรงงาน  หมายความรวมถึง  กฎกระทรวงที่ออกตามความใน
พระราชบัญญัติโรงงาน  ระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรม  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  รวมถึงกฎอื่น  
ที่ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับที่ตั้งและสภาพแวดล้อมของโรงงาน  จ านวน  ขนาดและประเภท 
หรือชนิดของโรงงานที่จะให้ตั้งหรือขยาย  หรือที่จะไม่ให้ตั้งหรือขยายในท้องที่ใดท้องที่หนึ่ง  ซึ่งออกตามความ 
ในกฎหมายดังกล่าว 

(๓) กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  หมายความรวมถึง  กฎกระทรวงที่ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคมุอาคาร  ข้อบัญญัติท้องถิ่น  ประกาศกระทรวงมหาดไทย  รวมถึงกฎอื่น  ที่ก าหนด
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  รื้อถอน  เคลื่อนย้าย  ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร  
ชนิดใดหรือประเภทใด  ซึ่งออกตามความในกฎหมายดังกล่าว   

(๔) กฎหมายอื่นที่ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับที่ตัง้และสภาพแวดล้อมของสถานประกอบกิจการ
ซึ่งหมายรวมถึงโรงไฟฟ้า  เช่น  กฎหมายว่าด้วยการก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ 
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น   

(๕) กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  หมายรวมถึง  กฎกระทรวง  
ระเบียบ  ประกาศ  รวมถึงกฎที่ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม  
ซึ่งออกตามความในกฎหมายดังกล่าว 

(๖) กฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองตามความในวรรคหนึ่ง  (๑)  มีการก าหนดรายละเอียด 

ที่แตกต่างจากระเบียบนี้  ให้  กกพ.  พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง 
ในกรณีที่มี เหตุอันควรสงสัยว่าที่ตั้ ง โรงไฟฟ้าอาจขัดต่อกฎหมายหรือหลักเกณฑ์อื่น

นอกเหนือจากที่ก าหนดในระเบียบนี้  กกพ.  จะพิจารณาอนุญาตก็ต่อเมื่อหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่  
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ตามกฎหมายหรือหลักเกณฑ์อื่นนั้น  ได้เห็นชอบ  อนุมัติ  อนุญาต  หรือมีความเห็นให้สามารถ 
ตั้งโรงไฟฟ้าในพื้นที่ดังกล่าวได้   

ข้อ ๘ ผู้ขอรับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าไม่สามารถตั้งโรงไฟฟ้าในพื้นที่ซึ่งมีข้อก าหนดหรือเงื่อนไข
ห้ามตั้งโรงไฟฟ้าประเภทนั้น ๆ  ในบริเวณพ้ืนที่  ดังต่อไปนี้ 

(๑) อุทยานแห่งชาติ  วนอุทยาน  สวนพฤกษศาสตร์  สวนรุกขชาติ  ตามกฎหมายว่าด้วย
อุทยานแห่งชาติ 

(๒) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า  เขตห้ามล่าสัตว์ป่า  ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 
(๓) ป่าชุมชน  ตามกฎหมายว่าด้วยป่าชุมชน 
(๔) พ้ืนที่ป่าชายเลนอนุรักษ์  หรือพ้ืนที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  ตามกฎหมาย

ว่าด้วยการส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  ตลอดจนเขตอนุรักษ์ป่าชายเลน  
ตามมติคณะรัฐมนตรี 

(๕) พ้ืนที่ลุ่มน้ าชั้น  ๑  และชั้น  ๒  ตามมติคณะรัฐมนตรี 
(๖) พ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระดับนานาชาติ  และระดับชาติตามมติคณะรัฐมนตรี 
(๗) เขตอนุรักษ์น้ าดิบเพื่อการประปาตามมติคณะรัฐมนตรี 
(๘) เขตป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย  หรือพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติมตามมติคณะรัฐมนตรี 
(๙) พ้ืนที่อื่นที่มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก าหนดเพิ่มเติม 
ในกรณีที่เป็นโรงไฟฟ้าจากพลังงานความร้อน  นอกเหนือจากพ้ืนที่ตามวรรคหนึ่งแล้ว  ห้ามมิให้

ผู้ขอรับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าตั้งโรงไฟฟ้าในบริเวณพ้ืนที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ที่ดินจัดสรรเพ่ือที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน   

อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด  และบ้านแถวตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
(๒) ภายในระยะ  ๑๐๐  เมตร  จากเขตพ้ืนที่สาธารณสถาน  ได้แก่  สถาบันการศึกษา   

ศาสนสถาน  โรงพยาบาล  หรือโบราณสถาน   
(๓) บริเวณอื่นใดที่  กกพ.  อาจพิจารณาก าหนดเพิ่มเติม 
ความตามวรรคหนึ่งและวรรคสองไม่ใช้บังคับกับกรณีที่ได้รับการผ่อนผันโดยกฎหมาย   

มติคณะรัฐมนตรี  หรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก าหนด 
ข้อ ๙ ในกรณีที่การใช้พ้ืนที่เพ่ือเป็นสถานที่ตั้งของโรงไฟฟ้าจ าเป็นต้องได้รับความเห็นชอบ

การอนุมัติ  หรือการอนุญาตเพ่ือเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ตามกฎหมายอื่น  ผู้ขอรับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า
จะต้องได้รับความเห็นชอบ  การอนุมัติ  หรือการอนุญาตเพ่ือเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ตามกฎหมายนั้น  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า  และจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนด
ไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
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ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังที่มีการออกใบอนญุาตผลิตไฟฟ้าว่ามิได้ด าเนนิการให้เปน็ไป
ตามความในวรรคหนึ่ง  ให้ส านักงานคณะกรรมการก ากบักิจการพลังงาน  ด าเนินการตามประกาศ  กกพ.  
ที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการพักใช้และเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน 

ข้อ  ๑๐ ให้น าหลักเกณฑ์เรื่องการก าหนดสถานที่ตั้งของโรงไฟฟ้าส าหรับการออกใบอนุญาต
ผลิตไฟฟ้าตามระเบียบนี้มาใช้บังคับกับการพิจารณาอนุญาตในกรณีที่มีการขยายโรงไฟฟ้า  ไม่ว่า 
จะกระท าบนที่ดินแปลงเดิมหรือที่ดินแปลงใหม่ด้วย 

ข้อ  ๑๑ ระเบียบนี้ไม่ใช้บังคับกับผู้ขอรับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าซึ่งได้ใช้ประโยชน์ที่ ดินมาก่อน
ตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับโดยจะต้องได้รับอนุญาต  อนุมัติ  หรือ  
ได้ด าเนินการตามที่กฎหมายก าหนดจากหน่วยงานหรือองค์กรที่มีอ านาจตามกฎหมายนั้น  เพ่ือได้สิทธิ
การใช้ประโยชน์หรือประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าในที่ดิน  หรือได้ใช้ประโยชน์หรือประกอบกิจการผลิต
ไฟฟ้าในที่ดินตามความเป็นจริงตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง   

ข้อ  ๑๒ ให้ประธานกรรมการก ากับกิจการพลังงานเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้  และให้  
กกพ.  เป็นผู้มีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ค าวินิจฉัยของ  กกพ.   
ให้เป็นที่สุด 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  16  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕64 

เสมอใจ  ศุขสุเมฆ 
ประธานกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
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