
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขอรบัใบอนุญำตผลติพลงังำนควบคมุ (N) 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. เป็นผูผ้ลติหรอืขยายการผลติพลังงานควบคมุ ตาม พ.ร.บ.การพัฒนาและสง่เสรมิพลังงาน พ.ศ. 2535 ซึง่ไดแ้ก ่

 1.1) มกีารผลติพลังงานไฟฟ้าซึง่มขีนาดก าลังการผลติรวมของแต่ละแหลง่ผลติตัง้แต ่200 กโิลโวลตแ์อมแปรข์ึน้ไปทีไ่มไ่ด ้

ขนานหรอืเชือ่มต่อกับระบบโครงขา่ยไฟฟ้า 

 1.2) มกีารผลติพลังงานไฟฟ้าซึง่มขีนาดก าลังการผลติรวมของแต่ละแหลง่ผลติตัง้แต ่200 กโิลโวลตแ์อมแปรข์ ึน้ไปทีใ่ชเ้พือ่

ส ารองฉุกเฉนิ 

 

2. ผูป้ระสงคข์ออนุญาตผลติหรอืขยายการผลติพลังงานควบคมุ ตอ้งยืน่ค าขอตามแบบ พค.1 พรอ้มเอกสารประกอบการ

พจิารณาครบถว้น 

 

3. การยืน่ขอใบอนุญาตผลติพลังงานควบคมุ ตอ้งตดิตัง้ระบบผลติพลังงานควบคมุใหแ้ลว้เสร็จ ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 90 

และมคีวามพรอ้มใหเ้จา้หนา้ทีเ่ขา้ตรวจระบบผลติพลังงานควบคมุ 

 

4. การอนุญาตใหผ้ลติหรอืขยายการผลติพลังงานควบคมุ มกี าหนดระยะเวลาครัง้ละไมเ่กนิ 4 ปี นับแต่วันทีไ่ดร้ับ 

อนุญาต 

 

5. ใหผู้ไ้ดร้ับใบอนุญาตผลติพลังงานควบคมุ ยืน่ต่ออายตุามแบบ พค.1 กอ่นใบอนุญาตเดมิหมดอาย ุไมน่อ้ยกวา่ 120 วัน 

 

6. หลักเกณฑก์ารพจิารณาอนุญาต 

 6.1) เครือ่งตน้ก าลัง ผลติถกูตอ้งตามมาตรฐาน 

 6.2) มรีะบบป้องกันเครือ่งตน้ก าลังทีเ่หมาะสม 

 6.3) เครือ่งก าเนดิไฟฟ้า ผลติถกูตอ้งตามมาตรฐาน 

 6.4) มกีารออกแบบระบบถา่ยเทอากาศในหอ้งเครือ่งก าเนดิไฟฟ้าอยา่งเหมาะสม 

 6.5) มเีซอรก์ติเบรกเกอรป้์องกันทางไฟฟ้าของเครือ่งก าเนดิไฟฟ้าทีเ่หมาะสม (พกัิดขนาดของเซอรก์ติเบรกเกอรต์อ้งไมเ่กนิ

พกัิดกระแสทีเ่ครือ่งก าเนดิไฟฟ้าจ่ายไดห้รอืเซอรก์ติเบรกเกอรส์ามารถปรับค่ากระแสเกนิไมเ่กนิพกัิดกระแสของเครือ่งก าเนดิ

ไฟฟ้า) 

 6.6) มรีะบบสบัเปลีย่นระหวา่งเครือ่งก าเนดิไฟฟ้ากับเครือ่งก าเนดิไฟฟ้าหรอืกับการไฟฟ้าทีป่ลอดภัยและระบบสับเปลีย่นตอ้ง

ประกอบส าเร็จจากโรงงาน 

 6.7) มรีะบบขนานแบบอัตโนมัตริะหวา่งเครือ่งก าเนดิไฟฟ้ากับเครือ่งก าเนดิไฟฟ้าหรอืกับการไฟฟ้าทีเ่หมาะสมและปลอดภัย 

 6.8) มกีารตดิตัง้และเดนิสาย การต่อลงดนิ เป็นไปตามมาตรฐาน วสท. ฉบับลา่สดุ 

 6.9) มกีารตดิตัง้ถังน ้ามัน เป็นไปตามมาตรฐาน วสท. ฉบับล่าสดุ 

 

7. กรณีค าขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถ่กูตอ้งหรอืไม่ครบถว้น และไมอ่าจแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ ผู ้

รบัค าขอและผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งลงนามบันทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหรอืหลักฐานร่วมกัน พรอ้มก าหนดระยะเวลาใหผู้ ้

ยืน่ค าขอด าเนนิการแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิ หากผูย้ืน่ค าขอไมด่ าเนนิการแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีก่ าหนด ผูร้ับค าขอจะคนื

ค าขอและเอกสารประกอบการพจิารณาหรอืขอสงวนสทิธิใ์นการท าลายเอกสารดังกล่าว 

 

8. พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไม่พจิารณาค าขอและยังไมนั่บระยะเวลาด าเนนิงาน จนกวา่ผูย้ืน่ค าขอจะด าเนนิการแกไ้ขค าขอหรอื

ยืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบันทกึความบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

9. ระยะเวลาการใหบ้รกิารตามคูม่อืฯ เริม่นับหลังจากเจา้หนา้ทีผู่ร้ับค าขอไดต้รวจสอบค าขอและรายการเอกสารหลักฐานแลว้เห็น

วา่มคีวามครบถว้น 

 

10. จะสง่หนังสอืแจง้ใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบภายใน 7 วัน นับแตวั่นทีไ่ดอ้อกใบอนุญาต เพือ่ใหผู้ย้ืน่ค าขอมารับใบอนุญาต 

  
 



ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

(หมายเหต:ุ -)  
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (อาคาร 6 ชัน้ 
7) 
เลขที ่17 ถนนพระรามที ่1 แขวงรองเมอืง เขตปทมุวัน 
กรุงเทพมหานคร  โทรศพัท ์0 2226 1827 /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์ถงึ วัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพีักเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 90 วัน 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจา้หนา้ทีร่ับค าขอและตรวจสอบเอกสารหลักฐานตามรายการที่
ก าหนด 

(หมายเหต:ุ -)  

1 วัน กรมพัฒนาพลังงาน

ทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน 

 

2) กำรพจิำรณำ 
- รอตรวจ 

- นัดตรวจ 
- ท าค าสัง่เดนิทาง 

- ออกตรวจ 

- จัดท ารายงาน 
- ผูม้อี านาจพจิารณา 

 
(หมายเหต:ุ -)  

87 วัน กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์

พลังงาน 
 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ

ผูม้อี านาจลงนาม 
(หมายเหต:ุ -)  

2 วัน กรมพัฒนาพลังงาน

ทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน 

 
 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิคุคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ- 

กองขอ้มลูธรุกจิ 

2) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ- 

ส านักบรหิารการทะเบยีน 

3) 
 

แบบ พค.1 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุ- 

- 

4) 

 

หนงัสอืมอบอ ำนำจพรอ้มอำกรแสตมป์ 10 บำท 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(พรอ้มแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผูม้อบอ านาจที่

มกีารลงนามรับรองโดยเจา้ของบัตร) 

- 

5) 

 

แผนทีแ่สดงเสน้ทำงไปแหลง่ผลติพลงังำนควบคมุ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(สถานประกอบการ) 

6) 
 

แผนผงัแสดงวธิกีำรเดนิสำยไฟฟ้ำ (Single Line Diagram) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(สถานประกอบการ) 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนียม 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  เลขที ่17 ถนนพระรามที ่1 แขวงรองเมอืง เขตปทมุวัน 

กรุงเทพมหานคร 10330 

(หมายเหต:ุ -)  
2) ผา่นทางเว็บไซต ์

(หมายเหต:ุ (http://services.dede.go.th/complaint/form3/))  
3) ผา่นทาง E-mail : erc @dede.go.th 

(หมายเหต:ุ -)  
4) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

5) ศนูยร์ับเรือ่งรอ้งเรยีนการทุจรติในภาครัฐ 

(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบรุ ี11120 

- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 

 
ศนูยร์ับเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุต่างชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 

Fad.pacc@gmail.com))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตัวอยา่ง และคู่มอืการกรอก 
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วันทีคู่ม่อืมผีลบังคับใช:้ 30/09/2562 

http://www.info.go.th/

