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บทคัดยอ 
 

ตามที่รัฐไดสนับสนุนและสงเสริมใหเอกชนเขามามีสวนรวมในการผลิตไฟฟาใน
รูปแบบของผูผลิตไฟฟาอิสระและผูผลิตไฟฟาเอกชนรายเล็กโดยการขายไฟฟาที่ผลิตไดใหกับ
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) เพ่ือเปนการลดภาระการลงทุนในภาครัฐและลด
หนี้สินของภาครัฐ รวมทั้งชวยพัฒนาตลาดทุน และรัฐไดมีการออกกฎหมายและแกไขกฎหมาย
บางฉบับเพ่ือใหรองรับกับการประกอบกิจการผลิตไฟฟาโดยเอกชนใหสามารถกระทําไดตาม
กฎหมายและสามารถจําหนายไฟฟาไดโดยมี กฟผ. เปนผูรับซื้อไฟฟาตามสัญญาซ้ือขายไฟฟา
ที่มีกําหนดระยะเวลาไวยาวเพื่อใหเอกชนมีความคุมคาตอการลงทุน โดยไดลงนามในสัญญาซ้ือ
ขายไฟฟาจากโครงการผูผลิตไฟฟาอิสระ จํานวน 7 โครงการ รวมกําลังผลิต 5,944 เมกะวัตต 
และตอบรับซื้อไฟฟาจากโครงการผูผลิตไฟฟาเอกชนรายเล็ก จํานวน 53 โครงการ รวมกําลัง
ผลิต 2,259 เมกะวัตต  

ในการศึกษาวิจัยพบวา กฎหมายบางฉบับที่มีการบัญญัติขึ้นมาใหมรวมทั้งกฎหมาย
ที่ไดรับการแกไขเพื่อรองรับนโยบายที่รัฐใหการสงเสริมน้ัน บางฉบับมีผลเปนการสงเสริมและ
สนับสนุนในการประกอบกิจการไฟฟาโดยภาคเอกชน แตบางฉบับยังไมเอ้ืออํานวยตอ
ภาคเอกชนเทาที่ควร โดยเฉพาะการที่ภาคเอกชนจะตองเขามาเก่ียวของกับกฎหมายท่ีสําคัญ
ตอการประกอบกิจการหลายฉบับ รวมทั้งกฎหมายอ่ืนๆ อีกหลายฉบับเชนกัน อันมีผลให
ภาคเอกชนมีภาระในการดําเนินการขออนุญาตจากหนวยงานตางๆ ของรัฐหลายหนวยงานและ
บางตองกระทําตอเน่ืองกันไป บางก็สามารถกระทําพรอมกันไป อีกทั้งเปนการซํ้าซอนกัน และ
ไมเปนการแนนอนวาจะไดรับอนุญาตหรืออนุมัติไดครบถวนตามกฎหมายทุกฉบับ และตั้งแตป 
พ.ศ. 2535 เปนตนมา รัฐไดมีการประกาศรับซื้อไฟฟาประเภทผูผลิตไฟฟาอิสระเพียงคร้ังเดียว 
โดยยังไมมีการกําหนดนโยบายที่แนชัดวาจะใหเอกชนเขามามีบทบาทในการผลิตไฟฟาเพ่ิมขึ้น
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อีกหรือไมแมวาปริมาณความตองการการใชไฟฟาที่คาดการณวาจะตองมีเพ่ิมขึ้นอยางแนนอน
ในอนาคต 

ดังน้ัน เพ่ือใหมีการแกไขปญหาอุปสรรคดังกลาว จึงตองมีการปรับปรุง
พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ พ.ศ. 2535 ในเรื่องอํานาจของ
คณะกรรมการที่แตงตั้งโดยคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติโดยใหมีอํานาจเพ่ิมขึ้นใน
สวนที่เก่ียวกับการอนุญาตและดําเนินการในการประกอบกิจการผลิตไฟฟา รวมทั้ง มีการแกไข
ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ลงวันที่ 26 มกราคม 2515 ใหสอดคลองกัน 
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Abstract 
 

As the government has promoted private sector to participate in 
electricity generating in the form of Independent Power Producer and the 
Small Power Producer by selling the output power to Electricity Generating 
Authority of Thailand (EGAT). In order to minimize investment cost of public 
sector and decreasing debt of government and also to develop capital market, 
the government promulgated laws and amended some regulation to support 
private in electricity generating. In addition, EGAT will purchase electricity 
generated by Private Sector by way of Power Purchase Agreement. The said 
agreement will determine long term contract for benefit of nonpublic party. 
EGAT signed PPA with private enterprise in 7 Independent Power Producer 
projects all together 5,944 Megawatt. Furthermore, EGAT also purchase 
power from 53 small producers with 2,259 Megawatt. 
 

The research found that some statutories enacted to sponsor 
government policy in supporting private enterprise to generate electricity. 
However, some codes are not supportive. Especially, private enterprises have 
to deal with several related codes and burden private sectors in filing 
applications for permits where more than one government agency issues such 
permission. These are pile up works of administrative agencies and uncertainty 
of grant of permits. Since B.E. 2535, government announced category of 
Independent Power Producer only once and also no certain policy for private 
to have role in generating electricity. Although, there is expectation the need 
of power to be increase in the future. 
  

Therefore, in order to solve such problems the National Energy Policy 
Council Act B.E. 2535 should be amended.  In part of authority of commission 
assigned by the National Energy Policy Council by empowering scope of 
licensing and allowing production of energy. Including reform the Revolution 
Announcement , volume 58 dated 26 January B.E. 2515, to comply with the 
said Act. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ในอดีตการประกอบกิจการพลังงานหลายประเภท รัฐเปนผู ดําเนินการหรือ
ดําเนินการในรูปของกิจการรัฐวิสาหกิจหรือไมก็อยูภายใตการควบคุมดูแลของรัฐอยางเขมงวด
ไมวาจะเปนการควบคุมโดยทางกฎหมายหรือโดยองคกรหรือคณะกรรมการที่ไดรับมอบอํานาจ
ในการกํากับดูแล รวมถึงการแทรกแซงของรัฐในลักษณะการใหประกอบกิจการโดยการให
สัมปทาน สาเหตุที่รัฐดําเนินการดังกลาวน้ันมาจากเหตุผลทางเศรษฐกิจเปนสําคัญโดยตั้งอยูบน
พ้ืนฐานที่วากิจการพลังงานเปนกิจการผูกขาดโดยธรรมชาติ (Natural Monopoly) ซึ่งหากมีการ
แขงขันในกิจการลักษณะนี้จะทําใหสังคมสูญเสียทางเศรษฐกิจไปโดยเปลาประโยชนจากการไม
ใชความประหยัดตอขนาด (Economics of Scale)  

อยางไรก็ดี ในปจจุบันความจําเปนดังกลาวไดเปลี่ยนไป เนื่องจากเทคโนโลยีดาน
พลังงานไดพัฒนามากยิ่งขึ้น ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจที่รวดเร็วตาม
กระแสโลกาภิวัฒน (Globalization) และประเทศมหาอํานาจอยางสหรัฐอเมริกาและองคการ
โลกบาล เชน ธนาคารโลก ธนาคารเพ่ือการพัฒนาเอเซีย และองคการคาโลก มีเปาหมายในการ
ผลักดันใหประเทศไทยมีการปรับเปลี่ยนโครงสรางทางเศรษฐกิจใหเปดเสรีทางการคามากขึ้น1 

อันเปนแรงกระตุนใหมีการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ (Privatization) และเกิดแนวคิดในเรื่องการปฏิรูป
การกํากับดูแล (Regulatory Reform) ซึ่งแนวทางดังกลาวก็มาจากเหตุผลทางเศรษฐกิจอีก
เชนกัน  

จากการเปลี่ยนแนวคิดดังกลาวแลว รัฐจึงไดดําเนินการและสนับสนุนใหภาคเอกชน
เขามาเปนผูประกอบกิจการพลังงานดวยโดยในระยะเริ่มแรกไดแก กิจการผลิตไฟฟา และใน
อนาคตก็จะเปนกิจการทอสงกาซธรรมชาติ สวนกิจการนํ้ามันน้ันรัฐไดเปดใหภาคเอกชน
ดําเนินการคาอยางเสรีมานานแลว 2  อีกทั้งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540         

 
 

1ชัยอนันต สมุทวณิช. การปฏิรูประบบราชการ. PUBLIC LAW NET, 2545, http : 
//www.pub-law.net/article/ac030345.html  

2 “แผนแมบทการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจสาขาพลังงาน” วารสารนโยบายพลังงาน. ฉบับท่ี 41. 
กรกฎาคม-กันยายน 2541, หนา 4.  

 

DPU



 

 

2 

 

 

มาตรา   873 ก็ไดบัญญัติใหรัฐตองสนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีโดยอาศัยกลไกตลาดตอง
ไมประกอบกิจการแขงขันกับเอกชนเวนแตมีความจําเปนเพื่อประโยชนในการรักษาความมั่นคง
ของรัฐ รักษาผลประโยชนสวนรวมหรือการจัดใหมีการสาธารณูปโภค และรวมทั้งแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545–2549)4 ไดกําหนดใหมีการเพ่ิม
ประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพโครงสรางพ้ืนฐานทั้งดานระบบการขนสง สื่อสาร
โทรคมนาคม พลังงาน และสาธารณูปการเพ่ือสนับสนุนเพ่ิมสมรรถนะภาคการผลิตและบริการ 
โดยดําเนินการแปรรูปรัฐวิสาหกิจอยางเปนขั้นตอน โดยสนับสนุนบทบาทการลงทุนของ
ภาคเอกชนที่คํานึงถึงประสิทธิภาพการใหบริการเพ่ือลดภาระการลงทุนภาครัฐ ใหมีการจัดตั้ง
องคกรกํากับดูแลโครงสรางพ้ืนฐานรายสาขาใหไดมาตรฐาน เพ่ือใหการแปรรูปรัฐวิสาหกิจเกิด
ความเปนธรรมแกผูใหและผูใชบริการและเกิดประโยชนตอประชาชนโดยสวนรวม 

แตอยางไรก็ตาม แมรัฐธรรมนูญจะไดกําหนดไวดังกลาวและรัฐก็ไดสนับสนุนให
ภาคเอกชนเขามาเปนผูประกอบกิจการไฟฟาแลวก็ตาม แตการที่เอกชนเขามาเปนผูผลิตไฟฟา
นั้นจะตองปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวของโดยตรงและโดยออมหลายฉบับ ซึ่งกฎหมายหลาย
ฉบับเปนไปในลักษณะตางแยกกันบังคับแยกกันกระทําหรือบางก็ซ้ําซอนกัน บางฉบับก็ไมเปด
โอกาสใหเอกชนดําเนินกิจการไดอยางที่รัฐเปนผูประกอบกิจการเอง อีกทั้งรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 59 5  ก็ไดกําหนดเก่ียวกับกระบวนการรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชนตามที่กฎหมายบัญญัติแตในปจจุบันยังไมมีกฎหมายอนุวัติตาม หนวย
ราชการจึงจัดทําการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนโดยปฏิบัติตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวย 

 
   

3รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 87 บัญญัติวา “รัฐตองสนับสนุนระบบ
เศรษฐกิจแบบเสรีโดยอาศัยกลไกตลาด กํากับดูแลใหมีการแขงขันอยางเปนธรรม คุมครองผูบริโภค และ
ปองกันการผูกขาดตัดตอนท้ังทางตรงและทางออม รวมท้ังยกเลิกและละเวนการตรากฎหมายและกฎเกณฑท่ี
ควบคุมธุรกิจท่ีไมสอดคลองกับความจําเปนทางเศรษฐกิจ และตองไมประกอบกิจการแขงขันกับเอกชน เวน
แตมีความจําเปนเพ่ือประโยชนในการรักษาความมั่นคงของรัฐ รักษาผลประโยชนสวนรวมหรือการจัดใหมี
การสาธารณูปโภค” 

4แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 9 พ.ศ. 2545 – 2549, หนา 91. 
5รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 59 บัญญัติวา “บุคคลยอมมีสิทธิไดรับ

ขอมูล คําชี้แจง และเหตุผลจากหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน กอน
การอนุญาตหรือการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบตอคุณภาพส่ิงแวดลอม สุขภาพอนามัย 
คุณภาพชีวิต หรือสวนไดเสียสําคัญอ่ืนใดเกี่ยวกับบุคคลหรือชุมชนทองถ่ิน และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของ
ตนในเรื่องดังกลาว ท้ังนี้ตามกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนที่กฎหมายบัญญัติ” 
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การรับฟงความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ พ.ศ. 2539 ซึ่งขอกําหนดตางๆ ยังขาด
ความชัดเจน ทําใหเกิดความสับสน แกผูปฏิบัติ จึงใชในการปฏิบัติไมไดผลและกอใหเกิดความ
ขัดแยงระหวางเอกชนผูประกอบกิจการ รัฐ และประชาชน  

เนื่องจากไฟฟาถือเปนการบริการขั้นพ้ืนฐานที่รัฐจะตองจัดใหมีและจะตอง
ตอบสนองตอความตองการของประชาชนในประเทศอยางเพียงพอ อีกทั้งไฟฟาเปนกิจการ
สาธารณูปโภคที่มีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ทั้งยังเปนกิจการ
พ้ืนฐานที่จะสงเสริมและเพ่ิมสมรรถนะใหกับอุตสาหกรรมการผลิตและบริการอ่ืนๆ ให
ดําเนินการไปไดอยางมีประสิทธิภาพและมีศักยภาพเพียงพอที่จะแขงขันในตลาดตางประเทศ
ได รวมทั้งเปนประโยชนตอประชาชนโดยรวม 

จากปญหาและอุปสรรคทางกฎหมายดังกลาว จึงทําใหเจตนารมณของรัฐที่จะ
สงเสริมสนับสนุนใหภาคเอกชนเขามาดําเนินกิจการผลิตไฟฟาและกิจการพลังงานอ่ืนอาจ
ดําเนินการไปได ไม ราบรื่นและไม มีประสิทธิภาพเพียงพออันกอให เ กิดผลกระทบ
ภาคอุตสาหกรรมและสังคมโดยรวมได  

 
 2 วัตถุประสงคของการทาํวิทยานิพนธ 

1) เพ่ือศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคทางกฎหมายที่เก่ียวของกับการประกอบ
กิจการผลิตพลังงานไฟฟาโดยภาคเอกชน 

2) เพ่ือศึกษาแนวทางการแกไขปญหาและอุปสรรคทางกฎหมายที่เก่ียวของกับ
การประกอบกิจการผลิตพลังงานไฟฟาโดยภาคเอกชน เพ่ือใหการดําเนิน
กิจการของภาคเอกชนเปนไปโดยมีประสิทธิภาพและสงผลดีตอสังคมและ
ประเทศชาติ 

 
3 ขอบเขตของการทําวทิยานิพนธ 

ศึกษารายละเอียดของกฎหมายที่เก่ียวของกับการประกอบกิจการพลังงานไฟฟา
โดยภาคเอกชน โดยมุงวิเคราะหกฎหมายในการผลิตไฟฟาเพ่ือใชเองและเพ่ือจําหนายใหกับ
หนวยงานของรัฐและเอกชนดวยกันเอง รวมทั้งศึกษากฎหมายและการประกอบกิจการพลังงาน
ไฟฟาของตางประเทศเพื่อใชในการวิเคราะห เปรียบเทียบ และใชเปนแนวทางในการเสนอแนะ
เพ่ือปรับปรุงแกไขหรือยกเลิกกฎหมายที่เก่ียวของใหเหมาะสมยิ่งขึ้น 

 
4 สมมติฐานของการทําวทิยานิพนธ 

กิจการไฟฟาเปนกิจการสาธารณูปโภคที่สําคัญของประเทศ ซึ่งแตเดิมน้ันภาครัฐ
เปนผูดําเนินการแตเพียงฝายเดียวโดยมีรัฐวิสาหกิจเปนผูดําเนินการแทนรัฐ แตเม่ือภาวะการ
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เปลี่ยนไปรัฐบาลจึงไดสงเสริมใหภาคเอกชนเขามามีบทบาทมากขึ้นในการเปนผูผลิตไฟฟา   
ตั้งแตป พ.ศ. 2535 โดยคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) ไดดําเนินการ ดังนี้ 

4.1 เห็นชอบใหมีการจัดตั้งบริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด และตอมาไดแปรสภาพเปน
บริษัท ผลิตไฟฟา (มหาชน) จํากัด (Electricity Generating Public Company : EGCO) และ
เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพ่ือระดมทุนโดยการจําหนายหุน
บางสวนใหกับนักลงทุนและประชาชนท่ัวไปและนําเงินไปซื้อโรงไฟฟาระยองและโรงไฟฟา   
ขนอมจากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.)  

4.2 เห็นชอบระเบียบการรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตรายเล็ก (Small Power Producer : 
SPP) เพ่ือจะขายไฟฟาใหแก กฟผ. แตละรายไมเกิน   90 เมกะวัตต 

4.3 เห็นชอบนโยบายการรับซ้ือไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญหรือผูผลิต
ไฟฟาอิสระ (Independent Power Producer : IPP) เพ่ือใหภาคเอกชนมีสวนรวมในการจัดหา
ไฟฟา โดย กฟผ. ประกาศรับซื้อไฟฟารอบแรกเม่ือเดือนธันวาคม 2537  

ทั้งน้ี เม่ือ กฟผ. รับซ้ือไฟฟาจากภาคเอกชนเขาในระบบไฟฟาของ กฟผ. แลว 
กฟผ. ก็จะนําไปจําหนายผานสายสงไฟฟาแรงสูงไปยังการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) และการ
ไฟฟานครหลวง (กฟน.) โดย กฟภ. และ กฟน. ก็จะลดแรงดันไฟฟาลงเหลือ 220 โวลท เพ่ือ
จําหนายใหกับโรงงานและบานเรือนประชาชน 

โดยที่การประกอบกิจการพลังงานของภาคเอกชนโดยเฉพาะกิจการผลิตไฟฟาในรูป
ของ SPP และ IPP นั้นจะตองปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวของโดยตรงและโดยออมหลายฉบับ 
ซึ่งกฎหมายหลายฉบับเปนไปในลักษณะตางแยกกันบังคับแยกกันกระทําหรือบางก็ซ้ําซอนกัน 
บางฉบับก็ไมเปดโอกาสใหเอกชนดําเนินกิจการไดอยางที่รัฐเปนผูประกอบกิจการเอง บางฉบับ
ยังไมไดมีการปรับปรุงเพื่อรองรับการดําเนินกิจการผลิตไฟฟาโดยเอกชน บางฉบับยังไมมี
ความชัดเจนในอํานาจหนาที่ของการอนุมัติหรืออนุญาต และในทางปฏิบัติในบางเรื่องหนวย
ราชการดําเนินการโดยยังไมมีกฎหมายบัญญัติแตเปนเพียงระเบียบของทางราชการเทาน้ัน ซึ่ง
กฎหมายทั้งหลายเหลาน้ีกอใหเกิดปญหาและอุปสรรคตอการดําเนินประกอบกิจการผลิต    
พลังงานไฟฟาโดยเอกชนในเรื่อง ดังนี้ 

(ก) การขออนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการผลิตพลังงานไฟฟาโดยเอกชนตอง 
ติดตอขออนุญาตจากหนวยราชการท่ีมีหนาที่รับผิดชอบหลายหนวยงานตาม
กฎหมายหลายฉบับ ทําใหมีขั้นตอนที่ตองทําตอเน่ืองกันไปหรือทําพรอมกันไป 
และบางหนวยงานอาจไมมีความจําเปนตองเขามากํากับ ควบคุม ดังน้ันจึงทํา
ใหภาคเอกชนตองใชเวลา กําลังคน และคาใชจายเพ่ิมขึ้นโดยไมจําเปน 
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(ข) ปญหาเกี่ยวกับกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนซึ่งในปจจุบันยัง
ไมมีกฎหมายอนุวัติตามที่รัฐธรรมนูญกําหนด 

(ค) ภาครัฐไมมีนโยบายที่แนนอนในเรื่องของระยะเวลาและปริมาณการรับซื้อ
ไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาเอกชน    

 
ดังน้ัน จึงจําเปนตองศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคของการประกอบกิจการผลิต

พลังงานไฟฟาโดยภาคเอกชนพรอมทั้งหาแนวทางการปรับปรุง แกไข หรือยกเลิกกฎหมายท่ี
เก่ียวของใหเหมาะสมเพ่ือใหภาคเอกชนสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพและเปน
ประโยชนโดยรวมตอสังคมและประเทศชาติ 

 
5 วิธีการศึกษาเพื่อจัดทําวิทยานิพนธ 

วิทยานิพนธฉบับนี้ใชวิธีการศึกษาวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดย
ศึกษาจากกฎหมาย ระเบียบ ประกาศที่เก่ียวของกับกิจการพลังงาน ตํารา บทความทางวิชาการ 
วิทยานิพนธ วารสาร เอกสารของทางราชการ และขอมูลจาก Internet ทั้งในและตางประเทศ 
 
6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากวทิยานิพนธ 

1) ทําใหทราบถึงปญหาทางกฎหมายที่เก่ียวของกับการประกอบกิจการผลิต
พลังงานไฟฟาโดยภาคเอกชน 

2) ทําใหทราบแนวทางในการแกไขปญหาและอุปสรรคทางกฎหมายที่เก่ียวของ
กับการประกอบกิจการผลิตพลังงานไฟฟาโดยภาคเอกชน อันสงผลใหการ
ดําเนิน   กิจการของภาคเอกชนเปนไปโดยมีประสิทธิภาพและสงผลดีตอสังคม
และประเทศชาติ 

3) ทําใหทราบวาในการประกอบกิจการผลิตไฟฟาโดยภาคเอกชนนั้นจะตอง
ปฏิบัติตามกฎหมายฉบับใดบาง 

4) สามารถนําไปปรับใชกับการดําเนินกิจการกรณีอ่ืนๆ ที่เก่ียวของได 
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บทที่ 2 
พลังงานไฟฟาและแนวคิดในการใหภาคเอกชนประกอบกิจการผลิตไฟฟา 

 
1 ความหมายและชนิดของพลงังาน  

1.1  ความหมายในทางวทิยาศาสตร  
พลังงาน คือ สิ่งที่ทําใหสิ่งตาง ๆ เคลื่อนที่ได สิ่งใดก็ตามที่เคลื่อนไหว เติบโต หรือ

ทํางานในทางใดทางหนึ่งยอมมีพลังงาน เชน ความรอนก็เปนพลังงานอยางหน่ึงแตอาจมองไม
เห็นการเคลื่อนที่ของความรอน พลังงานอาจถูกเก็บไวไดและสามารถนํามาใชไดและพลังงาน
อาจเปลี่ยนแปลงจากรูปหน่ึงไปเปนอีกรูปหน่ึง เชน เคร่ืองยนตใชพลังงานจากน้ํามันดีเซล 
เคร่ืองปงขนมปงใชพลังงานไฟฟา กังหันลมใชลมทํางาน หนวยสําหรับวัดคาพลังงานมีหนวย
วัดเปนจูล (Joules) หรือกิโลวัตต-ชั่วโมง 1 

พลังงานมีหลายรูปแบบ และสามารถเปลี่ยนรูปแบบจากรูปแบบหนึ่งไปเปนรูปแบบ
อ่ืนได พลังงานที่เกิดจากการเปล่ียนรูปน้ีจะมีคาเทากับพลังงานเดิมซึ่งเปนไปตามกฎการ
อนุรักษพลังงาน 2  

พลังงานมีหลายชนิด ไดแก พลังงานศักย พลังงานจลน พลังงานเคมี พลังงาน      
ความรอน พลังงานเสียง พลังงานแสงหรือรังสี พลังงานไฟฟา     

การจําแนกประเภทของพลังงาน มีไดหลายวิธี ที่สําคัญ ไดแก 
(1) จําแนกตามแหลงที่ไดมา ซึ่งจําแนกออกเปน 2 ประเภท คือ 

(1.1) พลังงานตนกําเนิด (Primary Energy) ไดแก น้ํา แสงแดด ลม 
เชื้อเพลิงธรรมชาติ เชน น้ํามันดิบ ถานหิน กาซธรรมชาติ พลังงาน
ความรอนธรณี แรนิวเคลียร ไมฟน แกลบ ชานออย 

(1.2) พลังงานแปรรูป (Secondary Energy) ซึ่งจะไดมาจากการนําพลังงาน
ตนกําเนิดดังกลาวขางตนมาแปรรูปเพ่ือใชประโยชนในลักษณะตางๆ 
กัน เชน พลังงานไฟฟา กาซปโตรเลียมเหลว (LPG) ผลิตภัณฑ
ปโตรเลียม เปนตน 

 
 

1สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ. พลังงาน. พิมพครั้งท่ี 3. โรงพิมพคุรุสภา
ลาดพราว, 2544, หนา 7. 

2ตําราเรียนวิทยาศาสตรท่ัวไป. htt://www.school.net.th//library/snet3/supinya/ energy 
/energy.htm 
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(2) จําแนกตามแบบ ซึ่งจําแนกออกเปน 2 ประเภท คือ 
(2.1)  พลังงานตามแบบ (Conventional) เปนพลังงานที่ใชกันอยูแลว

โดยท่ัวไปในลักษณะที่มีการผลิตเปนระบบศูนยกลางขนาดใหญใช
เทคโนโลยีที่พัฒนามาไดมากแลว เชน พลังน้ําขนาดใหญ ถานหิน 
กาซธรรมชาติ    น้ํามันปโตรเลียม ฟน ถาน เปนตน 

(2.2) พลังงานนอกแบบ (Non-conventional) เปนพลังงานที่ยังมีลักษณะ
การผลิตที่ใชเทคโนโลยีใหมที่กําลังอยูในสาขาวิจัยและพัฒนา ซึ่งหลาย
ชนิดมีความเหมาะสมทางเทคนิคแลวแตยังรอปรับปรุงใหมีความ
เหมาะสม   ทางเศรษฐกิจ เชน พลังงานแสงอาทิตย พลังนํ้าขนาดเล็ก 
พลังงาน   ความรอนใตพิภพ หินนํ้ามัน กาซชีวภาพ 

 

 1.2 ความหมายในทางกฎหมาย 
ความหมายของ “พลังงาน” ไดมีบัญญัติอยูในพระราชบัญญัติคณะกรรมการ 

นโยบายพลังงานแหงชาติ พุทธศักราช 2535 และพระราชบัญญัติการพัฒนาและสงเสริม    
พลังงาน พุทธศักราช 2535 ซึ่งบัญญัติความหมายไว ดังนี้ 
  “พลังงาน” หมายความวา ความสามารถในการทํางานซ่ึงมีอยูในตัวของสิ่งที่อาจให
งานได ไดแก พลังงานหมุนเวียน และพลังงานสิ้นเปลือง และใหหมายความรวมถึงสิ่งที่อาจให
งานได เชน เชื้อเพลิงความรอน และ ไฟฟา เปนตน 
  “พลังงานหมุนเวียน” หมายความถึง พลังงานที่ไดจากไม ฟน แกลบ กากออย        
ชีวมวล น้ํา แสงอาทิตย ความรอนใตพิภพ ลม และคลื่น เปนตน 
  “พลังงานสิ้นเปลือง” หมายความรวมถึง พลังงานที่ไดจากถานหิน หินนํ้ามัน ทราย
น้ํามัน น้ํามันเชื้อเพลิง กาซธรรมชาติ และนิวเคลียร เปนตน    
  ดังนั้น จากคํานิยามตามกฎหมายดังกลาว ทําใหแบงประเภทของพลังงานออกได
เปน 3 ประเภท ไดแก พลังงานหมุนเวียน พลังงานสิ้นเปลือง และสิ่งที่อาจใหงานได  
  สําหรับไฟฟาจึงเปนพลังงานในประเภท “สิ่งที่อาจใหงานได” 
 

2 ความสําคญัของพลังงาน 

พลังงานเปนปจจัยพ้ืนฐานที่จําเปนอยางมากสําหรับการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะ
เศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัฒน ซึ่งตองการความสะดวก รวดเร็ว และสามารถแขงขันดานการผลิต
และการคากับประเทศอื่นๆ ในโลก อีกทั้งพลังงานยังเปนปจจัยพ้ืนฐานที่สําคัญในการ
ตอบสนองความตองการขั้นพื้นฐานของประชาชนและเปนปจจัยพ้ืนฐานการผลิตในภาคธุรกิจ
และอุตสาหกรรม ดังนั้น หากมีการขาดแคลนพลังงาน มีราคาที่ไมเหมาะสม และมีคุณภาพที่ไม
ดี ไมสอดคลองกับความตองการของผูใชแลวก็ยอมกอใหเกิดปญหาตางๆ และกระทบถึงตนทุน
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การผลิตอันมีผลใหสินคาอุปโภคบริโภคตางๆ มีราคาแพงขึ้นทําใหประชาชนในประเทศไดรับ
ผลกระทบในดานราคา อีกทั้งลดความสามารถในการแขงขันดานการผลิตและการคากับ
ตางประเทศ 
 

3 ทฤษฎีและแนวคิดในการใหภาคเอกชนประกอบกิจการผลิตไฟฟา 

 3.1  กิจการสาธารณูปโภค 
 กิจการสาธารณูปโภค (Public Utility) คือ กิจการที่ใหบริการที่สําคัญหรือจําเปนแก
ประชาชนทั่วไปและเปนกิจการที่เก่ียวของกับโครงสรางพ้ืนฐานที่จําเปนทางเศรษฐกิจ ซึ่ง
โดยทั่วไปกิจการสาธารณูปโภคมีลักษณะที่เปนเครือขายขนาดใหญ (Integrated Networks) 
และตองลงทุนมหาศาล (Huge Investment) เพ่ือสนองตอบความตองการของประชาชน
โดยรวมไดอยางทั่วถึง อยางเชน กิจการโทรคมนาคม กิจการน้ําประปา กิจการขนสง กิจการ
ไปรษณีย โดยเฉพาะอยางยิ่งกิจการพลังงานไฟฟา เปนตน  

กิจการสาธารณูปโภคนั้นเปนกิจการที่ มีความสําคัญตอประชาชนโดยทั่วไป 
ประกอบกับกิจการสาธารณูปโภคมีลักษณะเฉพาะ (Characteristics) ดังน้ัน โดยสวนใหญรัฐจะ
เปนผูดําเนินการและกํากับดูแลกิจการเหลาน้ันเอง (Both Operator and Regulator) แตตอมา
ในหลายๆ ประเทศไดเร่ิมเปดโอกาสใหภาคเอกชนเขามาดําเนินการ (Operator) แลวรัฐเปลี่ยน
บทบาทมาเปนผูกํากับดูแล (Regulator)  

 

 3.2  ลักษณะทั่วไปของอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟา 
  การประกอบกิจการไฟฟาสามารถแบงการดําเนินธุรกิจออกไดเปน 4 สวน ดวยกัน 3  
คือ 

1. ระบบผลิต (Generation) เปนกิจการที่ดําเนินการเก่ียวกับการผลิตพลังงาน 
ไฟฟาโดยใชวัตถุดิบในการผลิตไดหลายชนิด เชน น้ํามันเชื้อเพลิง ถานหิน 
พลังงานน้ํา กาซ หรือแรยูเรเนียม เปนตน 

2. ระบบสงหรือกระจายไฟฟา (Transmission) เปนกิจการที่ดําเนินการในสวนที่
เก่ียวกับการสงพลังงานไฟฟาจากแหลงผลิตไปยังลูกคาโดยสงผานระบบ
โครงขายสายไฟฟาแรงสูง ทั้งน้ี วัตถุประสงคของระบบสงไฟฟาน้ี คือ เพ่ือทํา
การขยายกําลังไฟฟา หรือเพ่ือรวมกําลังไฟฟาจากแหลงผลิตหลายๆ แหลงเขา
ดวยกัน ซึ่งเราอาจเรียกวาเปนโครงขายสายสงไฟฟา (Grid) 

 
3Richard J. Pierce, Jr., Gary D. Allison, and Patrick H. Martin. Economic Regulation : 

Energy, Transportation and Utilities. The Bobbs-Merrill Company, p.759. 
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3. ระบบจําหนายไฟฟา (Distribution) คือ กิจการที่ดําเนินการเกี่ยวกับการจาย
กระแสไฟฟาเปนระยะทางไมยาวนัก ผานสายสงไฟฟาทั่วไปไปยังผูบริโภค
ปลายทาง 

4. ระบบเสริมอ่ืน ๆ (Supply) เชน กิจการที่ใหบริการเก่ียวกับการติดตั้งมิเตอร 
หรือการเก็บคาไฟฟา เปนตน 

 

โดยสวนใหญแลวกิจการไฟฟาในสวนที่เก่ียวของกับระบบสงเปนกิจการที่มีลักษณะ
ผูกขาดโดยธรรมชาติ4 แตในสวนของกิจการผลิตไฟฟา กิจการระบบจําหนายและกิจการเสริม
อ่ืนๆ นั้น สามารถจัดใหอยูในระบบที่มีการแขงขันไดเน่ืองจากพัฒนาการทางเทคโนโลยี่ที่
กาวหนาขึ้นอยางมากในปจจุบันจึงทําใหกิจการผลิตไฟฟากลายเปนอุตสาหกรรมที่ไดรับความ
สนใจมากย่ิงขึ้น ยิ่งไปกวาน้ันยังสามารถประกอบการไดโดยใชตนทุนที่ต่ําลงกวาในอดีตมาก 
การประกอบกิจการผลิตไฟฟาจึงเปนสวนหนึ่งของอุตสาหกรรมไฟฟาที่สามารถเปดใหเอกชน
ดําเนินการเพ่ือใหมีการแขงขันอยางเสรีได  
 

 3.3  แนวคิดเก่ียวกับการใหบริการสาธารณะ (Public Service)  
บริการสาธารณะ (Public service) หมายถึง กิจการที่อยูในความอํานวยการหรือใน

ความควบคุมของฝายปกครองที่จัดทําขึ้นเพ่ือสนองความตองการสวนรวมของประชาชน และ
ดวยเหตุที่วา พลังงานไฟฟาจัดเปนสาธารณูปโภคพ้ืนฐานที่มีความสําคัญ ซึ่งถือเปนหนาที่ของ
รัฐในการที่จะตองจัดใหมีเนื่องดวยเปนประโยชนที่ประชาชนพึงจะไดรับจากรัฐเปนสําคัญโดย
อยูภายใตหลักของบริการสาธารณะ 5 ประการ คือ 5 

ก. บริการสาธารณะเปนกิจการที่อยูในความอํานวยการหรือในความควบคุมกํากับ   
ดูแลของฝายปกครอง 

ข. บริการสาธารณะตองมีวัตถุประสงคในการสนองความตองการสวนรวมของ 
ประชาชน 

ค. บริการสาธารณะจะตองมีการปรับปรุงแกไขอยูเสมอเพ่ือใหเหมาะสมกับ        
สถานการณและความจําเปน 

 
 
 

4สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ. การปรับโครงสรางกิจการไฟฟาและการ
จัดต้ังตลาดกลางซื้อขายไฟฟา. พฤศจิกายน 2543, หนา 5. 

5ประยูร กาญจนดุล. คําบรรยายกฎหมายปกครอง. หนา 108. 
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ง. บริการสาธารณะจะตองดําเนินการอยูเปนนิจและโดยสมํ่าเสมอไมมีการหยุดชะงัก 

ซึ่งหมายถึงบริการสาธารณะตองมีความตอเน่ือง 
จ.   เอกชนมีสิทธิไดรับประโยชนจากบริการสาธารณะโดยเทาเทียมกัน 

 
3.4  ลักษณะของสัญญาเก่ียวกับการจัดทําบริการสาธารณะ 

ในปจจุบันสัญญาเก่ียวกับการจัดทําบริการสาธารณะแยกเปน 2 ลักษณะ 6 คือ  
(ก) การจัดทําบริการสาธารณะโดยมีกฎเกณฑกําหนดไว  

ในกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะกําหนดใหจัดทําบริการสาธารณะเปนอํานาจหนาที่
ขององคกรใดองคกรหน่ึงเทาน้ันจึงจะดําเนินการได เชน พระราชบัญญัติการ
ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ. 2511 ใหอํานาจ กฟผ. ในการผลิต
พลังงานไฟฟาเพ่ือจําหนายใหกับการไฟฟานครหลวง การไฟฟาสวนภูมิภาค 
และประเทศใกลเคียง เปนตน 

(ข)  การจัดทําบริการสาธารณะโดยความเห็นชอบของฝายปกครอง 
ในกรณีเชนน้ี ผูที่มีความประสงคจะดําเนินกิจการบริการสาธารณะจะตองยื่น
คําขอจากรัฐเม่ือไดรับอนุญาตแลวจึงจะดําเนินกิจการได เชน การขอสัมปทาน
ผลิตไฟฟา การไดรับความเห็นชอบใหขายไฟฟาให กฟผ. ในรูปของผูผลิต
ไฟฟารายใหญหรือผูผลิตไฟฟาอิสระ (IPP)    

 

กรณีของการใหสัมปทานจะตองทําเปนสัญญาสัมปทานและกรณีเห็นชอบใหขาย
ไฟฟาให กฟผ. จะตองทําเปนสัญญาซ้ือขายไฟฟา ซึ่งสัญญาดังกลาวเปนสัญญาที่หนวยงาน
ของรัฐไดกระทําขึ้นภายในขอบเขตของกฎหมายมหาชน สัญญาดังกลาวจึงเปน “สัญญาทาง
ปกครอง” 7 

 
3.4 สัญญาสัมปทาน (Concession Agreement) 

สัญญาสัมปทานเปนสัญญาทางปกครอง ซึ่งเปนสัญญาที่รัฐทํากับเอกชนเพ่ือให  
เอกชนเขามาดําเนินกิจการสาธารณะแทนรัฐในบางกิจการ โดยเอกชนผูรับสัมปทานจะเปนผูลง 
 

6ชาญชัย แสวงศักด์ิ. สัญญาทางปกครองกับการใหเอกชนเขารวมในการจัดทําบริการ
สาธารณะ. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพนิติธรรม, หนา 80. 

7เร่ืองเดียวกัน, หนา 84. 
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ทุนและเส่ียงภัยดวยตนเอง โดยมีรายไดจากการจัดเก็บคาบริการหรือคาธรรมเนียมจาก
ผูใชบริการ 8 

สัญญาสัมปทานมีลักษณะที่แตกตางไปจากสัญญาตามกฎหมายแพง เชน ใหฝาย
ปกครองมีสิทธิเลิกสัญญาไดฝายเดียวหรือแกไขสัญญาทางปกครองไดฝายเดียวถาเปนการ
กระทําเพ่ือประโยชนสาธารณะแตทั้งน้ีอาจจะตองชดใชคาเสียหายใหกับเอกชนคูสัญญา 

ลักษณะสําคัญของสัญญาสัมปทานมีลักษณะที่แตกตางไปจากสัญญาโดยทั่วๆ ไป 
คือ  

(1) สัญญาสัมปทานเปนสัญญาในทางปกครองที่ตกลงใหเอกชนเขามาดําเนินการ
แทนรัฐในกิจการสาธารณะบางกิจการและที่สําคัญคือเอกชนตองลงทุนเอง นอกจากน้ี แม
เอกชนจะทํากิจการแทนรัฐแตเอกชนก็ไมมีฐานะเปนฝายปกครองแตอยางใด คงมีฐานะเปน
เอกชนอยูเหมือนเดิม 

(2) ทรัพยสินที่เอกชนนํามาใชในการจัดบริการสาธารณะนั้นถือวาเปนทรัพยสิน
ของเอกชน จึงไมไดรับความคุมครองเปนพิเศษจากกฎหมายเหมือนทรัพยสินของรัฐ 

(3) กิจการที่เอกชนกระทําแทนรัฐเนื่องจากเปนกิจการสาธารณะ ดังน้ัน ฝาย
ปกครองจึงมีอํานาจควบคุมและมีขอกําหนดเพ่ือประโยชนสาธารณะไดดวย 

(4) สัมปทานที่รัฐใหเอกชนไปดําเนินการสวนใหญ จะเปนการใหบริการสาธารณะ
ในทางเศรษฐกิจ อันเปนสาธารณูปโภค เชน กิจการไฟฟา กิจการประปา กิจการเดินรถประจํา
ทาง เปนตน 9 

 
4 นโยบายเก่ียวกับการพลังงาน 10 

คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี 
แถลงตอรัฐสภา วันจันทรที่ 26 กุมภาพันธ 2544 ไดกําหนดนโยบายการบริหารราชการแผนดิน
โดยยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมในระบบรัฐสภาอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข และครอบคลุมถึงแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตาม
บทบัญญัติในหมวด 5 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และใหรับทราบถึงเจตนารมณ  

 
8ไชยวัฒน บุนนาค และเยาวรัตน กุหลาบเพ็ชรทอง. “สัญญาระหวางรัฐกับเอกชน” บท

บัณฑิตย. มิถุนายน 2533, หนา 66. 
9 ประยูร กาญจนดุล. เร่ืองเดียวกัน, หนา 150. 
10สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ. คําแถลงตอรัฐสภาของคณะรัฐมนตรี, 

26 กุมภาพันธ 2544. 
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ยุทธศาสตร และนโยบายของรัฐบาลที่มุงม่ันจะสรางเสถียรภาพและความมั่นคงในการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ เพ่ือประโยชนสุขของประชาชนชาวไทย  

ในสวนของนโยบายการพลังงาน รัฐบาลมีนโยบายในการอนุรักษ พัฒนา และ
สงเสริมการใชพลังงานที่มีประสิทธิภาพ สมดุลกับส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
ภายในประเทศ และลดการพึ่งพาแหลงพลังงานจากตางประเทศดังนี้  

(1) สงเสริมการใชพลังงานแบบผสมผสาน โดยสนับสนุนใหมีการพัฒนาการใช
ประโยชนจากกาซธรรมชาติซึ่งเปนทรัพยากรภายในประเทศใหเปนแหลง
พลังงานหลักของประเทศอยางจริงจัง 

(2) สงเสริมการจัดหาและการใชพลังงานทดแทนอยางมีประสิทธิภาพ โดยเรง
สํารวจ พัฒนา และจัดหาแหลงพลังงานทดแทน รวมทั้งสนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีแนวใหมเพ่ือการประหยัดพลังงาน 

(3) มุงเนนการจัดการดานพลังงานเพื่อเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของภาค
การผลิต และสรางเสถียรภาพดานราคาของพลังงาน โดยดําเนิน  มาตรการ
การเงิน การคลัง และแนวทางการบริหารจัดการที่เหมาะสม  

ตามคําแถลงนโยบายพลังงานดังกลาวในขอ (3) นี้จะเปนการที่ใหโอกาสแกเอกชน
เขาไปมีสวนรวมในกิจการพลังงานไดมากขึ้นเพราะมีการแขงขันของการผลิต และการที่รัฐบาล
ใชมาตรการทางการเงิน การคลัง และแนวทางการบริหารจัดการที่เหมาะสมน้ันก็ยอมรวมถึง
การลดการลงทุนของภาครัฐในบางกิจการโดยใหเอกชนเปนผูลงทุนในดานนี้แทนในบางเรื่อง 
 
5 เหตุผลของการรับซื้อไฟฟาจากภาคเอกชน  

รัฐมีนโยบายในการสงเสริมใหเอกชนเขามามีบทบาทในการผลิตไฟฟาเร่ิมตั้งแตป 
2535 ดวยเหตุผลดังนี้ 11 

5.1 เพ่ิมการแขงขันในกิจการพลังงาน ทําใหกิจการพลังงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
และผูบริโภคมีพลังงานใชอยางเพียงพอในราคาที่เหมาะสม 

5.2 ลดภาระการลงทุนของรัฐและลดภาระหนี้สินของรัฐ   
 
 

11สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ. พลังงานและทางเลือกการใชเชื้อเพลิง
ของประเทศไทย. มิถุนายน 2542, http:/www.nepo.go.th  
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5.3 สงเสริมใหมีการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น เชน ในกรณีของ
โครงการผูผลิตไฟฟารายเล็ก (SPP) ซึ่งใชระบบพลังงานความรอนรวม 
(Cogeneration) เปนตน  

5.4  ทําใหผูใชไฟฟาไดรับบริการและคุณภาพไฟฟาที่ดีขึ้น    
5.5 สนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนากิจการดานพลังงานของประเทศ  
5.6 ชวยพัฒนาตลาดทุน  
 

เพ่ือเปนการสงเสริมใหเอกชนเขามามีบทบาทมากขึ้นในกิจการไฟฟาของประเทศ 
ตามแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของ กฟผ. นอกจาก กฟผ. จะผลิตไฟฟาขึ้นเองแลว สวนหนึ่ง
จึงมีการรับซ้ือไฟฟาจากเอกชนรายใหญ (IPP) และ รายเล็ก (SPP) โดยกําหนดให กฟผ. มีการ
รับซื้อไฟฟาจากผูผลิตเอกชนรายใหญ ในระยะแรก ปริมาณ 3,800 เมกะวัตต ซึ่ง กฟผ. ไดออก
ประกาศรับซ้ือไฟฟาตั้งแตวันที่ 15 ธันวาคม 2537 เปนตนมา  

 
6 รูปแบบการประกอบกิจการผลิตไฟฟาโดยภาคเอกชน 

โดยทั่วไปการประกอบกิจการผลิตไฟฟาโดยเอกชนจะตองคํานึงถึงประเภทของ      
โรงไฟฟา, เชื้อเพลิงที่จะใชผลิต, กําลงไฟฟาที่จะผลิตได เพ่ือนําไปใชใหตรงกับวัตถุประสงคที่
ตนตองการ แตสําหรับรูปแบบการประกอบกิจการผลิตไฟฟาโดยเอกชนในที่นี้จะเปนการแบง
รูปแบบใหตรงและสอดคลองกับการที่รัฐไดมีการสงเสริมใหเอกชนเขามามีบทบาทมากขึ้นใน
กิจการไฟฟาของประเทศ ซึ่งเห็นวาสามารถแบงรูปแบบการประกอบกิจการผลิตไฟฟาโดย
เอกชนไดเปน 4 ประเภท ไดแก 

1) ผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญหรือผูผลิตไฟฟาอิสระ (Independent Power 
Producer : IPP) โดยทําสัญญาขายไฟฟาที่ผลิตไดทั้งหมดใหกับ กฟผ. 

2) ผูผลิตไฟฟารายเล็ก (Small Power Producer : SPP) เพ่ือผลิตไฟฟาขึ้นใชใน
อุตสาหกรรมของตนเองและหรือขายไฟฟาบางสวนใหกับโรงงานอุตสาหกรรม
ที่อยูใกลเคียง และทําสัญญาขายไฟฟาใหกับ กฟผ. ตามจํานวนไมเกินที่ กฟผ. 
กําหนดรับซื้อ (ไมเกิน 90 เมกะวัตต) 

3) ผูผลิตและจําหนายไฟฟาและไอน้ําโดยระบบ Cogeneration เพ่ือใชในกลุม  
อุตสาหกรรม โดยที่ไมมีการขายไฟฟาใหกับ กฟผ. 

4) ผูผลิตไฟฟาเพ่ือใชเอง 
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ทั้งน้ี รูปแบบการประกอบกิจการผลิตไฟฟาโดยเอกชนในแตละประเภทดังกลาวมีที่ 
มาดังน้ี 12 

6.1 ผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญหรือผูผลิตไฟฟาอิสระ (Independent Power 
Producer : IPP)  

เกิดขึ้นจากการที่คณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันที่ 12 กันยายน 2535 มีมติ
เห็นชอบตามที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ เสนอใหมีการกําหนดมีการลงทุนโดย
เอกชนเพ่ือผลิตไฟฟาในรูปของโครงการผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญหรือผูผลิตไฟฟาอิสระ 
(Independent Power Producer : IPP) โดยผูผลิตไฟฟาเอกชนจะตองขายไฟฟาใหแก กฟผ. 
โดยท่ี กฟผ. ยังคงรับผิดชอบในดานการวางแผนขยายแหลงผลิตและระบบสง รวมทั้งควบคุม
การผลิตและระบบสงไฟฟาของประเทศ 

เม่ือคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแลว กฟผ. ไดมีประกาศเชิญชวนใหเอกชนท่ี
สนใจลงทุนเสนอรายละเอียดตามเงื่อนไขที่กําหนดในการรับซื้อไฟฟาจากเอกชนโดยมีประกาศ
รอบแรกเม่ือวันที่ 15 ธันวาคม 2537 และไดลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟาจากโครงการ IPP 
จํานวน 7 โครงการ รวมกําลังผลิต 5,944 เมกะวัตต 13 ไดแก  

- บริษัท ผลิตไฟฟาอิสระ (ประเทศไทย) จํากัด (IPT) มีกําลังการผลิต 700 เม
กะวัตต ใชเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ ตั้งอยูที่อําเภออาวไผ จังหวัดชลบุรี 

- บริษัท ไตรเอ็นเนอรจ้ี จํากัด (TECO) มีกําลังการผลิต 700 เมกะวัตต ใช
เชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ ตั้งอยูที่อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  

- บริษัท อีสเทอรน เพาเวอร แอนด อีเลคตริก จํากัด (EPEC) มีกําลังการ
ผลิต 350 เมกะวัตต ใชเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ ตั้งอยูที่อําเภอบางบอ 
จังหวัดสมุทรปราการ  

- บริษัท ยูเนียนเพาเวอรดีเวลลอปเมนต จํากัด (UNION) มีกําลังการผลิต 
1,400 เมกะวัตต ใชเชื้อเพลิงถานหิน ตั้งอยูที่อําเภอบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ 

 
12สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติและการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย. 

ชี้แจงขอสงสัยนโยบายการรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาเอกชน. กุมภาพันธ 2545, หนา 2. 
http:/www.nepo.go.th  

13สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ. การปรับโครงสรางกิจการไฟฟาและ
การจัดต้ังตลาดกลางซื้อขายไฟฟา. พฤศจิกายน 2543, หนา 12.  
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- บริษัท ยูเนียนเพาเวอรดีเวลลอปเมนต จํากัด (UNION) มีกําลังการผลิต 
1,400 เมกะวัตต ใชเชื้อเพลิงถานหิน ตั้งอยูที่อําเภอบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ 

- บริษัท กัลฟ อีเลคตริค จํากัด (GULF) มีกําลังการผลิต 734 เมกะวัตต ใช
เชื้อเพลิงถานหิน ตั้งอยูที่อําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

- บริษัท บอวิน เพาเวอร จํากัด (BP) มีกําลังการผลิต 713 เมกะวัตต ใช
เชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ ตั้งอยูที่อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

-     บริษัท บีแอลซีพี จํากัด (BLCP) มีกําลังการผลิต 1,346 เมกะวัตต ใช
เชื้อเพลิงถานหิน ตั้งอยูที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อําเภอเมือง จังหวัด
ระยอง 

สําหรับเหตุผลของการรับซื้อไฟฟาจากโครงการ IPP ก็เน่ืองมาจากในขณะนั้น
ปริมาณการใชไฟฟาของประเทศไดเติบโตสูงมาก ประกอบกับการสรางโรงไฟฟาใหมจะตองใช
เงินลงทุนสูงมากซ่ึงหากดําเนินการโดย กฟผ. แตเพียงลําพังจะทําใหหนี้ภาครัฐเพ่ิมขึ้นมาก 

 
6.2  ผูผลิตไฟฟารายเล็ก (Small Power Producer : SPP) 

เกิดขึ้นจากการที่คณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันที่ 17 มีนาคม 2535 มีมติ
เห็นชอบตามที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ เสนอใหมีการกําหนดใหมีการลงทุน
โดยเอกชนเพื่อผลิตไฟฟาในรูปของโครงการผูผลิตไฟฟารายเล็ก (Small Power Producer : 
SPP) โดยใชพลังงานนอกรูปแบบ กากหรือเศษวัสดุเหลือใชเปนเชื้อเพลิง และตองเปนการผลิต
ไฟฟาและไอน้ํารวมกัน (Cogeneration)  

 เม่ือคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแลว กฟผ. ไดออกระเบียบวาดวยการรับซ้ือ
ไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาเอกชนรายเล็ก และไดตอบรับซ้ือไฟฟาจากโครงการ SPP จํานวน 74 
โครงการ รวมกําลังผลิต 2,412.935 เมกะวัตต 14 ไดแก 

- บริษัท เดอะโคเจเนอเรชั่น จํากัด (มหาชน) โรงไฟฟาเคร่ืองที่ 1 ประเภท
โรงไฟฟาพลังความรอนรวม ใชเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ ปริมาณพลังไฟฟา
ที่รับซ้ือ 90 เมกะวัตต ตั้งอยูที่อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 
 

 
14สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ. เร่ืองเดียวกัน, หนา 12.  
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- บริษัท เดอะโคเจเนอเรชั่น จํากัด (มหาชน) โรงไฟฟาเคร่ืองที่ 2 ประเภท
โรงไฟฟาพลังความรอนรวม ใชเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ ปริมาณพลังไฟฟา
ที่รับซ้ือ 90 เมกะวัตต ตั้งอยูที่อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 

- บริษัท ทีพีที ยูทีลิตี้ส จํากัด ประเภทโรงไฟฟาพลังความรอน ใชเชื้อเพลิง
ถานหิน ปริมาณพลังไฟฟาที่รับซื้อ 10 เมกะวัตต ตั้งอยูที่อําเภอเมือง 
จังหวัดระยอง 

- บริษัท ปโตรเคมีแหงชาติ จํากัด (มหาชน) ประเภทโรงไฟฟาพลังความรอน
รวม ใชเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ ปริมาณพลังไฟฟาที่รับซ้ือ 32 เมกะวัตต 
ตั้งอยูที่อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 

- บริษัท พลังงานอุตสาหกรรม จํากัด โรงไฟฟาเครื่องที่ 1 ประเภทโรงไฟฟา
พลังความรอนรวม ใชเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ ปริมาณพลังไฟฟาที่รับซื้อ 
55 เมกะวัตต ตั้งอยูที่อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 

- บริษัท พลังงานอุตสาหกรรม จํากัด โรงไฟฟาเครื่องที่ 2 ประเภทโรงไฟฟา
พลังความรอนรวม ใชเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ ปริมาณพลังไฟฟาที่รับซื้อ 
55 เมกะวัตต ตั้งอยูที่อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 

- บริษัท ไทยออยล เพาเวอร จํากัด ประเภทโรงไฟฟาพลังความรอนรวม ใช
เชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ ปริมาณพลังไฟฟาที่รับซ้ือ 41 เมกะวัตต ตั้งอยูที่
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

- กรมการพลังงานทหาร ประเภทโรงไฟฟาพลังงานรวมดีเซล ใชเชื้อเพลิง
น้ํามันเตา ปริมาณพลังไฟฟาที่รับซ้ือ 9 เมกะวัตต ตั้งอยูที่อําเภอฝางง 
จังหวัดเชียงใหม 

- บริษัท กัลฟ โคเจเนอเรช่ัน จํากัด ประเภทโรงไฟฟาพลังความรอนรวม ใช
เชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ ปริมาณพลังไฟฟาที่รับซ้ือ 90 เมกะวัตต ตั้งอยูที่
อําเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 

- บริษัท อมตะ-เอ็กโก เพาเวอร จํากัด ประเภทโรงไฟฟาพลังความรอนรวม 
ใชเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ ปริมาณพลังไฟฟาที่รับซื้อ 90 เมกะวัตต ตั้งอยูที่
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 

- บริษัท บางกอก โคเจเนอเรช่ัน จํากัด ประเภทโรงไฟฟาพลังความรอนรวม 
ใชเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ ปริมาณพลังไฟฟาที่รับซื้อ 21 เมกะวัตต ตั้งอยูที่
อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 

- บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร ซัพพลาย จํากัด โรงไฟฟาเคร่ืองที่ 1 ประเภท
โรงไฟฟาพลังความรอน ใชเชื้อเพลิงถานหินและเศษไม ปริมาณพลังไฟฟา
ที่รับซ้ือ 90 เมกะวัตต ตั้งอยูที่อําเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี 
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- บริษัท เอ็มทีพี โคเจเนอเรชั่น จํากัด โรงไฟฟาเครื่องที่ 1 ประเภทโรงไฟฟา
กังหันกาซ ใชเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ ปริมาณพลังไฟฟาที่รับซื้อ 60 เมกะ
วัตต ตั้งอยูที่อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 

- บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จํากัด โรงไฟฟาเคร่ืองที่ 1 ประเภทโรงไฟฟา
พลังงานความรอนรวม ใชเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ ปริมาณพลังไฟฟาที่รับ
ซื้อ 90 เมกะวัตต ตั้งอยูที่อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

- บริษัท ไทยเพาเวอร ซัพพลาย จํากัด โรงไฟฟาเคร่ืองที่ 1 ประเภท
โรงไฟฟาพลังงานความรอน ใชเชื้อเพลิงแกลบและเศษไม ปริมาณพลัง
ไฟฟาที่รับซื้อ 25 เมกะวัตต ตั้งอยูที่อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 

- บริษัท เอ็มทีพี โคเจเนอเรชั่น จํากัด โรงไฟฟาเครื่องที่ 2 ประเภทโรงไฟฟา
กังหันกาซ ใชเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ ปริมาณพลังไฟฟาที่รับซื้อ 60 เมกะ
วัตต ตั้งอยูที่อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 

- บริษัท ไทยเพาเวอร ซัพพลาย จํากัด โรงไฟฟาเคร่ืองที่ 2 ประเภท
โรงไฟฟาพลังงานความรอน ใชเชื้อเพลิงแกลบและเศษไม ปริมาณพลัง
ไฟฟาที่รับซื้อ 6.4 เมกะวัตต ตั้งอยูที่อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

- บริษัท โรจนะเพาเวอร จํากัด ประเภทโรงไฟฟาพลังงานความรอนรวม ใช
เชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ ปริมาณพลังไฟฟาที่รับซ้ือ 90 เมกะวัตต ตั้งอยูที่
อําเภออุทัย จังหวัดอยุธยา 

- บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร ซัพพลาย จํากัด โรงไฟฟาเคร่ืองที่ 2 ประเภท
โรงไฟฟาพลังความรอน ใชเชื้อเพลิงถานหินและเศษไม ปริมาณพลังไฟฟา
ที่รับซ้ือ 90 เมกะวัตต ตั้งอยูที่อําเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี 

- บริษัท สมุทรปราการ โคเจนเนอเรชั่น จํากัด ประเภทโรงไฟฟาพลังความ
รอนรวม ใชเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ ปริมาณพลังไฟฟาที่รับซ้ือ 90 เมกะ
วัตต ตั้งอยูที่อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 

- บริษัท ไทยโคเจเนอเรชั่น จํากัด โรงไฟฟาเครื่องที่ 1 ประเภทโรงไฟฟาพลัง
ความรอน ใชเชื้อเพลิงถานหิน ปริมาณพลังไฟฟาที่รับซ้ือ 90 เมกะวัตต 
ตั้งอยูที่อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 

- บริษัท ไทยโคเจเนอเรชั่น จํากัด โรงไฟฟาเครื่องที่ 2 ประเภทโรงไฟฟาพลัง
ความรอน ใชเชื้อเพลิงถานหิน ปริมาณพลังไฟฟาที่รับซ้ือ 90 เมกะวัตต 
ตั้งอยูที่อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 

- บริษัท ไทย เนชั่นแนล เพาเวอร จํากัด ประเภทโรงไฟฟาพลังความรอน
รวม ใชเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ ปริมาณพลังไฟฟาที่รับซ้ือ 90 เมกะวัตต 
ตั้งอยูที่อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 
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- บริษัท หนองแค โคเจเนอเรชั่น  จํากัด ประเภทโรงไฟฟาพลังความรอนรวม 
ใชเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ ปริมาณพลังไฟฟาที่รับซื้อ 90 เมกะวัตต ตั้งอยูที่
อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 

- บริษัท แหลมฉบังเพาเวอร จํากัด ประเภทโรงไฟฟาพลังความรอนรวม ใช
เชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ ปริมาณพลังไฟฟาที่รับซ้ือ 60 เมกะวัตต ตั้งอยูที่
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

- บริษัท ไบโอ-แมส เพาเวอร จํากัด ประเภทโรงไฟฟาพลังความรอน ใช
เชื้อเพลิงแกลบ ปริมาณพลังไฟฟาที่รับซ้ือ 5 เมกะวัตต ตั้งอยูที่อําเภอวัด
สิงห จังหวัดชัยนาท 

- บริษัท อมตะ เพาเวอร (บางปะกง) จํากัด ประเภทโรงไฟฟาพลังความรอน
รวม ใชเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ ปริมาณพลังไฟฟาที่รับซ้ือ 90 เมกะวัตต 
ตั้งอยูที่อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 

- บริษัท ทีแอลพีโคเจเนอเรชั่น จํากัด ประเภทโรงไฟฟาพลังความรอนรวม 
ใชเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ ปริมาณพลังไฟฟาที่รับซื้อ 60 เมกะวัตต ตั้งอยูที่
อําเภอบานคาย จังหวัดระยอง 

- บริษัท อัลฟา เพาเวอร จํากัด ประเภทโรงไฟฟาพลังความรอนรวม ใช
เชื้อเพลิงถานหิน ปริมาณพลังไฟฟาที่รับซ้ือ 70 เมกะวัตต ตั้งอยูที่อําเภอ
เมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

- บริษัท รอยเอ็ด กรีน จํากัด ประเภทโรงไฟฟาพลังความรอน ใชเชื้อเพลิง
แกลบ ปริมาณพลังไฟฟาที่รับซื้อ 8.8 เมกะวัตต ตั้งอยูที่อําเภอเมือง 
จังหวัดรอยเอ็ด 

- บริษัท ไฟฟาชนบท จํากัด ประเภทโรงไฟฟาพลังความรอน ใชเชื้อเพลิง
แกลบ ปริมาณพลังไฟฟาที่รับซื้อ 15 เมกะวัตต ตั้งอยูที่อําเภอ  ทาวุง 
จังหวัดลพบุรี 

- บริษัท น้ําตาลมิตรผล จํากัด ประเภทโรงไฟฟาพลังความรอน ใชเชื้อเพลิง
ชานออย เปลือกไมและแกลบ ปริมาณพลังไฟฟาที่รับซื้อ 25 เมกะวัตต 
ตั้งอยูที่อําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี 

- บริษัท กัลฟอิเลคตริค จํากัด (มหาชน) ประเภทโรงไฟฟาพลังความรอน ใช
เชื้อเพลิงเศษไมยางพารา ปริมาณพลังไฟฟาที่รับซื้อ 20.2 เมกะวัตต ตั้งอยู
ที่อําเภอเมือง จังหวัดยะลา 

- บริษัท กัลฟอิเลคตริค จํากัด (มหาชน) ประเภทโรงไฟฟาพลังความรอน ใช
เชื้อเพลิงเศษไมยางพาราและกะลาปาลม ปริมาณพลังไฟฟาที่รับซ้ือ 20.2 
เมกะวัตต ตั้งอยูที่อําเภอหวยยอด จังหวัดตรัง 
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- บริษัท สยามเพาเวอร เจเนอเรชั่น จํากัด ประเภทโรงไฟฟาพลังความรอน
รวม ใชเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ ปริมาณพลังไฟฟาที่รับซื้อ 60     เมกะวัตต 
ตั้งอยูที่อําเภอบานคาย จังหวัดระยอง 

- บริษัท เอ เอ พัลพ มิลล จํากัด ประเภทโรงไฟฟาพลังความรอน ใช
เชื้อเพลิง Black Liquid ปริมาณพลังไฟฟาที่รับซื้อ 25 เมกะวัตต ตั้งอยูที่
อําเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี 

- บริษัท แอดวานซ อะโกร จํากัด (มหาชน) ประเภทโรงไฟฟาพลังความรอน 
ใชเชื้อเพลิงเปลือกไม เศษไมและ Black Liquid ปริมาณพลังไฟฟาที่รับซื้อ 
50 เมกะวัตต ตั้งอยูที่อําเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี 

- บริษัท อุตสาหกรรมโคราช จํากัด ประเภทโรงไฟฟาพลังความรอน ใช
เชื้อเพลิงกากออย ปริมาณพลังไฟฟาที่รับซื้อ 8 เมกะวัตต ตั้งอยูที่อําเภอพิ
มาย จังหวัดนครราชสีมา 

- บริษัท น้ําตาลเกษตรไทย จํากัด ประเภทโรงไฟฟาพลังความรอน ใช
เชื้อเพลิงกากออย ปริมาณพลังไฟฟาที่รับซื้อ 8 เมกะวัตต ตั้งอยูที่อําเภอตา
คลี จังหวัดนครสวรรค 

- บริษัท รวมเกษตรอุตสาหกรรมไทย จํากัด ประเภทโรงไฟฟาพลังความรอน 
ใชเชื้อเพลิงกากออย ปริมาณพลังไฟฟาที่รับซ้ือ 6 เมกะวัตต     ตั้งอยูที่
อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 

- บริษัท น้ําตาลมิตรผล จํากัด ประเภทโรงไฟฟาพลังความรอน ใชเชื้อเพลิง
กากออย ปริมาณพลังไฟฟาที่รับซ้ือ 6 เมกะวัตต ตั้งอยูที่อําเภอดานชาง 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

- บริษัท น้ําตาลราชบุรี จํากัด ประเภทโรงไฟฟาพลังความรอน ใชเชื้อเพลิง
กากออย ปริมาณพลังไฟฟาที่รับซื้อ 1.5 เมกะวัตต ตั้งอยูที่อําเภอบานโปง 
จังหวัดราชบุรี 

- บริษัท อุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลไทย จํากัด (มหาชน) ประเภทโรงไฟฟา
พลังความรอน ใชเชื้อเพลิงนํ้ามันเตา กาซและถานหิน ปริมาณพลังไฟฟาที่
รับซ้ือ 45 เมกะวัตต ตั้งอยูที่อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 

- บริษัท อุตสาหกรรมโคราช จํากัด ประเภทโรงไฟฟาพลังความรอน ใช
เชื้อเพลิงกากออย ปริมาณพลังไฟฟาที่รับซื้อ 8 เมกะวัตต ตั้งอยูที่อําเภอพิ
มาย จังหวัดนครราชสีมา 

- บริษัท น้ําตาลไทยเอกลักษณ จํากัด ประเภทโรงไฟฟาพลังความรอน ใช
เชื้อเพลิงกากออย ปริมาณพลังไฟฟาที่รับซ้ือ 3 เมกะวัตต ตั้งอยูที่อําเภอ
เมือง จังหวัดอุตรดิตถ 
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- บริษัท ไทย อคริริค ไฟเบอร จํากัด ประเภทโรงไฟฟาพลังความรอน ใช
เชื้อเพลิงลิกไนต ปริมาณพลังไฟฟาที่รับซ้ือ 6 เมกะวัตต ตั้งอยูที่อําเภอแกง
คอย จังหวัดสระบุรี 

- บริษัท ปญจพล พัลล อินดัลตรี้ จํากัด (มหาชน) ประเภทโรงไฟฟาพลัง
ความรอน ใชเชื้อเพลิงถานหินและ Black Liquid ปริมาณพลังไฟฟาที่รับซื้อ 
10 เมกะวัตต ตั้งอยูที่อําเภอบางไทร จังหวัดอยุธยา 

- บริษัท รวมผลอุตสาหกรรมนครสวรรค จํากัด ประเภทโรงไฟฟาพลังความ
รอน ใชเชื้อเพลิงกากออย ปริมาณพลังไฟฟาที่รับซื้อ 2.5 เมกะวัตต ตั้งอยูที่
อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค 

- บริษัท น้ําตาลบานโปง จํากัด ประเภทโรงไฟฟาพลังความรอน ใชเชื้อเพลิง
กากออย ปริมาณพลังไฟฟาที่รับซ้ือ 3 เมกะวัตต ตั้งอยูที่อําเภอบานโปง 
จังหวัดราชบุรี 

- บริษัท น้ําตาลมิตรภูเวียง จํากัด ประเภทโรงไฟฟาพลังความรอน ใช
เชื้อเพลิงกากออย ปริมาณพลังไฟฟาที่รับซ้ือ 6 เมกะวัตต ตั้งอยูที่อําเภอ
หนองเรือ จังหวัดขอนแกน 

- บริษัท เอ็น. วาย. ชูการ จํากัด ประเภทโรงไฟฟาพลังความรอน ใช
เชื้อเพลิงกากออย ปริมาณพลังไฟฟาที่รับซ้ือ 6 เมกะวัตต ตั้งอยูที่อําเภอ 
ครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 

- บริษัท อุตสาหกรรมน้ําตาล ที เอ็น จํากัด ประเภทโรงไฟฟาพลังความรอน 
ใชเชื้อเพลิงกากออย ปริมาณพลังไฟฟาที่รับซื้อ 6 เมกะวัตต ตั้งอยูที่อําเภอ
ทาหลวง จังหวัดลพบุรี 

- บริษัท น้ําตาลราชสีมา จํากัด ประเภทโรงไฟฟาพลังความรอน ใชเชื้อเพลิง
กากออย ปริมาณพลังไฟฟาที่รับซื้อ 1.5 เมกะวัตต ตั้งอยูที่อําเภอแกงสนาม
นาง จังหวัดนครราชสีมา 

- บริษัท ไทยเพาเวอร ซัพพลาย จํากัด ประเภทโรงไฟฟาพลังความรอน ใช
เชื้อเพลิงแกลบและเศษไมยูคาลิปตัส ปริมาณพลังไฟฟาที่รับซ้ือ 8 เมกะ
วัตต ตั้งอยูที่อําเภอแกงสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 

- บริษัท น้ําตาลรีไฟนชัยมงคล จํากัด ประเภทโรงไฟฟาพลังความรอน ใช
เชื้อเพลิงกากออย ปริมาณพลังไฟฟาที่รับซื้อ 7  เมกะวัตต ตั้งอยูที่อําเภออู
ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

- บริษัท น้ําตาลมิตรกาฬสินธุ จํากัด ประเภทโรงไฟฟาพลังความรอน ใช
เชื้อเพลิงกากออย ปริมาณพลังไฟฟาที่รับซื้อ 8 เมกะวัตต ตั้งอยูที่อําเภอกุฉิ
นารายณ จังหวัดกาฬสินธุ 
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- บริษัท แอดวานซ อะโกร จํากัด ประเภทโรงไฟฟาพลังความรอน ใช
เชื้อเพลิงเปลือกไม เศษไมและBlack Liquid ปริมาณพลังไฟฟาที่รับซื้อ 50 
เมกะวัตต ตั้งอยูที่อําเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี 

- บริษัท น้ําตาลตะวันออก จํากัด ประเภทโรงไฟฟาพลังความรอน ใช
เชื้อเพลิงกากออย ปริมาณพลังไฟฟาที่รับซ้ือ 6 เมกะวัตต ตั้งอยูที่อําเภอ
วัฒนานคร จังหวัดสระแกว 

- บริษัท อุตสาหกรรมน้ําตาลกาญจนบุรี จํากัด ประเภทโรงไฟฟาพลังความ
รอน ใชเชื้อเพลิงกากออย ปริมาณพลังไฟฟาที่รับซื้อ 1.5 เมกะวัตต ตั้งอยูที่
อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี 

- บริษัท น้ําตาลสระบุรี จํากัด ประเภทโรงไฟฟาพลังความรอน ใชเชื้อเพลิง
กากออย ปริมาณพลังไฟฟาที่รับซ้ือ 2.2 เมกะวัตต ตั้งอยูที่อําเภอวังมวง 
จังหวัดสระบุรี 

- บริษัท พีอารจี พืชผล จํากัด ประเภทโรงไฟฟาพลังความรอน ใชเชื้อเพลิง
แกลบ ปริมาณพลังไฟฟาที่รับซื้อ 9 เมกะวัตต ตั้งอยูที่อําเภอเมือง จังหวัด
ปทุมธานี 

- บริษัท ไทยรุงเรืองอุตสาหกรรม จํากัด ประเภทโรงไฟฟาพลังความรอน ใช
เชื้อเพลิงกากออย ปริมาณพลังไฟฟาที่รับซื้อ 4 เมกะวัตต ตั้งอยูที่อําเภอศรี
เทพ จังหวัดเพชรบูรณ 

- บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จํากัด ประเภทโรงไฟฟาพลังความรอน ใช
เชื้อเพลิงกากออย ปริมาณพลังไฟฟาที่รับซื้อ 3 เมกะวัตต ตั้งอยูที่อําเภอทา
มะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

- บริษัท ที.อาร.ที.พาราวูด จํากัด ประเภทโรงไฟฟาพลังความรอน ใช
เชื้อเพลิงขี้กบ ฟนสด ขี้เลื่อยและหัวไม ปริมาณพลังไฟฟาที่รับซ้ือ 2.2 เม
กะวัตต ตั้งอยูที่อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี 

- บริษัท เอ เอ พัลพ มิลล 2 จํากัด ประเภทโรงไฟฟาพลังความรอน ใช
เชื้อเพลิง Black Liquid ปริมาณพลังไฟฟาที่รับซื้อ 25 เมกะวัตต ตั้งอยูที่
อําเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี 

- บริษัท น้ําตาลบุรีรัมย จํากัด ประเภทโรงไฟฟาพลังความรอน ใชเชื้อเพลิง
กากออย ปริมาณพลังไฟฟาที่รับซ้ือ 2.5 เมกะวัตต ตั้งอยูที่อําเภอคูเมือง 
จังหวัดบุรีรัมย 

- บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) ประเภทโรงไฟฟาพลังความ
รอน ใชเชื้อเพลิง Waste Gas ปริมาณพลังไฟฟาที่รับซื้อ 12     เมกะวัตต 
ตั้งอยูที่อําเภอเมือง จังหวัดอางทอง 
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- เทศบาลเมืองภูเก็ต ประเภทโรงไฟฟาพลังความรอน ใชเชื้อเพลิงขยะ
ปริมาณพลังไฟฟาที่รับซื้อ 1 เมกะวัตต ตั้งอยูที่อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 

- บริษัท น้ําตาลพิษณุโลก จํากัด ประเภทโรงไฟฟาพลังความรอน ใช
เชื้อเพลิงกากออย ปริมาณพลังไฟฟาที่รับซ้ือ 4 เมกะวัตต ตั้งอยูที่อําเภอ
บางกระทุม จังหวัดพิษณุโลก 

- บริษัท ไพโรจนสมพงษพาณิชย จํากัด ประเภทโรงไฟฟาเครื่องยนตสันดาป
ภายใน ใชเชื้อเพลิงกาซชีวภาพจากขยะ ปริมาณพลังไฟฟาที่รับซ้ือ 0.935 
เมกะวัตต ตั้งอยูที่อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

- บริษัท ฟนิคซ พัลพ แอนด เพเพอร จํากัด ประเภทโรงไฟฟาพลังความรอน 
ใชเชื้อเพลิง Black Liquid ปริมาณพลังไฟฟาที่รับซื้อ 4.5 เมกะวัตต ตั้งอยูที่
อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน 

- บริษัท อุตสาหกรรมโคราช จํากัด ประเภทโรงไฟฟาพลังความรอน ใช
เชื้อเพลิงกากออย ปริมาณพลังไฟฟาที่รับซื้อ 8 เมกะวัตต ตั้งอยูที่อําเภอพิ
มาย จังหวัดนครราชสีมา 

- บริษัท อุตสาหกรรมน้ําตาลปราณบุรี จํากัด ประเภทโรงไฟฟาพลังความ
รอน ใชเชื้อเพลิงกากออย ปริมาณพลังไฟฟาที่รับซ้ือ 3 เมกะวัตต ตั้งอยูที่
อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

- บริษัท สตึก ไบโอแมส จํากัด ประเภทโรงไฟฟาพลังความรอน ใชเชื้อเพลิง
กากออย ปริมาณพลังไฟฟาที่รับซื้อ 6 เมกะวัตต ตั้งอยูที่อําเภอ สตึก 
จังหวัดบุรีรัมย 

สําหรับเหตุผลของการรับซื้อไฟฟาจากโครงการ SPP ก็เพ่ือสนับสนุนใหมีการ
ใชพลังงานนอกรูปแบบ และตนพลังงานพลอยไดในประเทศใหเกิดประโยชนมากยิ่งขึ้น อีกทั้ง
เปนการชวยแบงเบาภาระการลงทุนของรัฐไดอีกทางหนึ่ง 
 

6.3  ผูผลิตและจําหนายไฟฟาและไอนํ้าโดยระบบ Cogeneration เพื่อใชใน
กลุมอุตสาหกรรม โดยที่ไมมีการขายไฟฟาใหกับ กฟผ. 

เกิดขึ้นจากการที่คณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันที่ 25 มกราคม 253415 มี 
 

 
15สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ, บันทึกขอความที่ นร. สพง.               

1) 571/2543, วันท่ี 25 มกราคม 2534 เรื่อง แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ
ไทย. 
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มติรับทราบตามที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติเสนอ ใหเอกชนสามารถดําเนินการ
ผลิตและจําหนายไฟฟาและไอน้ําไดโดยตรงในระบบ Cogeneration เพ่ือใชในกลุมโรงงาน    
อุตสาหกรรม ทั้งน้ีโดยไมมีการสงไฟฟาผานระบบใดๆ ของทั้ง 3 การไฟฟา และในมติไดกําชับ
ใหกระทรวงมหาดไทยและหนวยงานอ่ืนๆ ใหการสงเสริมและสนับสนุนในเรื่องนี้ เพราะเปนการ
ชวยลดภาระการลงทุนของ กฟผ. และสงเสริมใหมีการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งใน
กรณีนี้ไมตองขออนุญาตจาก กฟผ. เน่ืองจากไมถือวาเปนการจําหนายไฟฟาใหกับประชาชน
และอีกทั้งไมมีการเชื่อมโยงระบบไฟฟาเขากับระบบของ กฟผ. จึงไมตองขออนุญาต  
 

6.4 ผูผลิตไฟฟาเพื่อใชเอง 
เปนกรณีที่เอกชนผลิตไฟฟาขึ้นเพื่อใชเอง ทั้งนี้โดยไมมีการขายใหกับบุคคล

อ่ืนทั้งสิ้น ก็สามารถกระทําไดโดยตองขออนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวของ ซึ่งขึ้นอยูกับกําลัง
ผลิตเปนสําคัญ หากมีกําลังผลิตมากก็ตองเขาไปเกี่ยวของกับกฎหมายหลายฉบับซ่ึงจะมีผลให
ตองดําเนินการขออนุญาตจากหลายหนวยงานของรัฐ 
 
7 ภาระกิจในการจัดหาพลังงาน 

การจัดหาพลังงานเปนภารกิจหลักของรัฐในการจัดหาพลังงานใหเพียงพอและมี
ความม่ันคง ณ ระดับราคาที่เหมาะสม โดยเนนการพัฒนาแหลงพลังงานในประเทศ ทั้งระยะสั้น
และระยะยาวเพ่ือลดการพึ่งพิงแหลงพลังงานจากตางประเทศ ซึ่งจะชวยลดปญหาการขาด
ดุลการคาและการสูญเสียเงินตราตางประเทศไดอีกทางหน่ึง นอกจากน้ีรัฐจะตองสงเสริมและ
สนับสนุนการแขงขันดานพลังงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดหาและลดภาระการลงทุน
ดานพลังงานของรัฐ ขณะเดียวกัน รัฐตองดําเนินการกระตุนเรื่องการอนุรักษและประหยัด
พลังงานดวยการใหความรู ปลูกจิตสํานึก และเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนใหตระหนักถึง
คุณคาและความยากของการไดมาของทรัพยากรพลังงาน ตลอดจนสรางความเขาใจอยาง
ถูกตองกับประชาชน ผลของการประหยัดและอนุรักษพลังงานจะสามารถลดผลกระทบตอสังคม
สวนรวมจากการใชพลังงานอยางฟุมเฟอย และจะนํามาซ่ึงความปลอดภัย สุขภาพ และการเพ่ิม
คุณภาพชีวิตที่ดีใหกับประชาชน ทั้งน้ีโดยมีสํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ 
(สพช.) เปนหนวยงานหลักในการจัดการดานพลังงานของประเทศ  

ภารกิจหลักเก่ียวกับพลังงานของ สพช. มีกําหนดอยูในพระราชบัญญัติคณะกรรมการ 
นโยบายพลังงานแหงชาติ พ.ศ. 2535 พระราชกําหนดแกไขและปองกันภาวะขาดแคลนน้ํามัน 
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เชื้อเพลิง พ.ศ. 2516 และพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษ พลังงาน พ.ศ. 2535 ซึ่งจะ
กลาวรายละเอียดในบทตอไป 
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บทที่ 3 
กฎหมายเก่ียวกับการประกอบกิจการผลิตไฟฟาโดยภาคเอกชน 

 

กฎหมายเปนขอกําหนดในการใหอํานาจรัฐในการควบคุม ดูแล และกําหนดกฎเกณฑตางๆ ใน
การปกครองประเทศเพื่อความสงบรมเย็น ความปลอดภัย และรวมถึงการใหบริการพ้ืนฐานแกประชาชนใน
ชาติ 

กฎหมายเก่ียวกับพลังงานก็เปนกฎหมายประเภทหนึ่งในการที่รัฐออกขอกําหนดในการควบคุม
การผลิต การใชพลังงาน ความปลอดภัยในการผลิต ควบคุมประเภทและปริมาณการผลิตและการใช รวมถึง
การใหสัมปทานหรืออนุญาตใหเอกชนเปนผูดําเนินการโดยอยูภายใตการควบคุมตามที่กําหนดไวใน
กฎหมายฉบับตางๆ ที่เก่ียวของ 

ทั้งน้ี สามารถแยกกลุมของกฎหมายที่เก่ียวของกับพลงังาน ไดดังนี้ 
 
1 )   กฎหมายเก่ียวกับพลังงานโดยตรงของประเทศไทย 

ตามท่ีไดกลาวไวในบทที่ 2 ในเร่ืองความหมายในทางกฎหมายของ “พลังงาน” ซึ่งไดแบง
พลังงานออกเปน 3 ประเภท ไดแก พลังงานหมุนเวียน พลังงานสิ้นเปลือง และสิ่งที่อาจใหงานได 

จากการที่ไดแบงพลังงานออกเปน 3 ประเภทดังกลาว ไดมีกฎหมายบัญญัติรองรับไวเปนการ
เฉพาะในแตละชนิดของพลังงานซึ่งสามารถจัดแบงออกเปนกลุมกฎหมายไดดังนี้ 

1.1 ไฟฟา ไดแก 

- พระราชบัญญตัิคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ พ.ศ. 2535  
- พระราชบัญญตัิการพัฒนาและสงเสริมพลงังาน พ.ศ. 2535  
- ประกาศคณะปฏิวตัิ ฉบบัที ่58 วันที่ 26 มกราคม 2515 
- พระราชบัญญตัิการไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย พ.ศ. 2511   
- พระราชบัญญตัิการไฟฟานครหลวง พ.ศ. 2501 
- พระราชบัญญตัิการไฟฟาสวนภูมิภาค พ.ศ.2503 
- พระราชกฤษฎีกากําหนดพลังงานควบคมุ พ.ศ. 2536 

1.2  นํ้ามันปโตรเลียม ไดแก 

- พระราชบัญญตัิปโตรเลยีม พ.ศ. 2514   
- พระราชบัญญตัิน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2521   
- พระราชบัญญตัิปนสวนน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2483  
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- พระราชบัญญตัิควบคุมนํ้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542  
- พระราชบัญญตัิการคานํ้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543  
- พระราชบัญญตัิวาดวยความผิดเก่ียวกับสถานที่ผลิตปโตรเลยีมในทะเล พ.ศ. 2530  
- พระราชบัญญตัิวาดวยการเก็บนํ้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2475 
- พระราชกําหนดแกไขและปองกันภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2516 

1.3  กาซ ไดแก 

- ประกาศคณะปฏิวตัิ ฉบบัที ่28 (การบรรจุกาซ)  

1.4  แร ไดแก 

- พระราชบัญญตัิสภาการเหมืองแร พ.ศ. 2526 
- พระราชบัญญตัิแร พ.ศ. 2510 

1.5  นิวเคลยีร ไดแก 

- พระราชบัญญตัิพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2504 

ตามกฎหมายดังกลาวขางตน จะเห็นไดวามีกฎหมายที่ไดบัญญัติเร่ืองพลังงานโดยตรงเพียง 5 
ชนิดเทาน้ันซึ่งสามารถใหขอสังเกตุไดวาเปนกฎหมายพลังงานที่อยูในประเภทของพลังงานสิ้นเปลืองทั้งสิ้น 
โดยที่ยังไมมีกฎหมายกําหนดไวโดยตรงในเรื่องพลังงานชนิดอ่ืนที่ไดใหความหมายไววาเปนพลังงานตาม
กฎหมาย คือ พลังงานหมุนเวียน ซึ่งไดแก พลังงานที่ไดจากไม ฟน แกลบ กากออย ชีวมวล น้ํา แสงอาทิตย 
ความรอนใตพิภพ ลม และคลื่น ซึ่งในอนาคตหากมีการนําพลังงานเหลาน้ีมาใชกันอยางแพรหลายแลวก็อาจ
จําเปนที่จะตองมีกฎหมายกําหนดเปนการเฉพาะสําหรับพลังงานชนิดดังกลาวตอไป 
 
2)   การแบงกลุมกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการประกอบกิจการไฟฟาโดยเอกชนในระเทศไทย 

โดยท่ีไดมีกฎหมายที่ไดบัญญัติเรื่องพลังงานไวซึ่งสามารถจัดแยกกฎหมายพลังงานออกเปน 5 
ชนิด หรือ 5 กลุมกฎหมาย ดังที่ไดกลาวมาแลวในขอกอนหนาน้ี เน่ืองจากมีกฎหมายที่เขามาเก่ียวของ
จํานวนมาก และในการทําวิทยานิพนธฉบับนี้ซึ่งเปนการศึกษาเฉพาะกรณีการประกอบกิจการผลิตพลังงาน
ไฟฟาโดยเอกชน ดังน้ันจึงขอกลาวถึงเฉพาะกฎหมายที่เก่ียวกับและมีผลกระทบโดยตรงและกฎหมายกลาง
ที่เก่ียวของการประกอบกิจการผลิตไฟฟาโดยเอกชนเทาน้ัน 

ทั้งน้ีในการประกอบกิจการผลิตพลังงานไฟฟาโดยเอกชนนั้น แตละรายจะเขามาเก่ียวของกับ
กฎหมายเปนจํานวนมากหรือนอยฉบับเทาใดยอมขึ้นอยูกับลักษณะของการดําเนินกิจการในแตละกรณีๆไป 
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แตอยางไรก็ตาม หากมีการแยกกลุมกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการประกอบกิจการไฟฟาโดยเอกชนออกเปน
กลุมตามลักษณะของกฎหมายในแตละฉบับแลวก็สามารถแบงเปนกลุมใหญๆ ได 2 กลุม คือ 

 

2.1)  กฎหมายที่เก่ียวของโดยตรง ไดแก 
- พระราชบัญญตัิคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ พ.ศ. 2535 
- พระราชบัญญตัิการพัฒนาและสงเสริมพลงังาน พ.ศ. 2535 
- ประกาศคณะปฏิวตัิ ฉบบัที ่58 วันที่ 26 มกราคม 2515 
- พระราชบัญญตัิการไฟฟาฝายผลติแหงปะเทศไทย พ.ศ. 2511 

สําหรับเหตุผลในการจัดใหกฎหมายดังกลาวอยูในกลุมเดียวกันในประเภทกฎหมายที่
เก่ียวของโดยตรงตอการประกอบกิจการไฟฟาโดยเอกชนก็เน่ืองจากมีบทบัญญัติอันเปนการเฉพาะเรื่อง
เก่ียวกับการประกอบกิจการไฟฟาเทาน้ัน ซึ่งจะไดวิเคราะหในรายละเอียดในสวนที่สําคัญตอไป 

 

2.2)  กฎหมายกลางที่เก่ียวของไดแก 

- พระราชบัญญตัิสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 
- พระราชบัญญตัิการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2474 
- พระราชบัญญตัิโรงงาน พ.ศ. 2535  
- พระราชบัญญตัิการเดินเรือในนานน้ําไทย พ.ศ. 2465 
- พระราชบัญญตัิการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2522 
- พระราชบัญญตัิจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2514 
- พระราชบัญญตัิสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 
- พระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 
- พระราชบัญญตัิสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรบัฟงความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชา

พิจารณ พ.ศ. 2539 

สําหรับเหตุผลในการจัดใหกฎหมายดังกลาวอยูในกลุมเดียวกันในประเภทกฎหมายที่ไม
เก่ียวของโดยตรงตอการประกอบกิจการผลิตไฟฟาโดยเอกชนก็เน่ืองจากกฎหมายเหลาน้ีมีบทบัญญัติอันเปน
การทั่วไปสําหรับกิจกรรม, การกระทํา, และการควบคุม ฯลฯ หลายประเภทซ่ึงไมไดเปนการเฉพาะเจาะจง
สําหรับการดําเนินกิจการไฟฟาโดยเอกชนเหมือนอยางกฎหมายในกลุมแรก ซึ่งจะไดวิเคราะหเปนรายฉบับ
เฉพาะที่เห็นวามีความสําคัญและมีผลกระทบตอการประกอบกิจการไฟฟาตอไป 
 
3) การวิเคราะหกฎหมายที่เก่ียวของโดยตรงกับการประกอบกิจการผลิตไฟฟาโดย           เอกชน 
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สําหรับการวิเคราะหกฎหมายที่เก่ียวของโดยตรงกับการประกอบกิจการไฟฟาโดยเอกชนนี้เปน
การวิเคราะหเฉพาะในประเด็นที่เห็นวามีผลกระทบและเปนปญหาอุปสรรคโดยตรงตอการประกอบกิจการ
ไฟฟาโดยเอกชนเพื่อใชเปนแนวทางในการคิดหรือหามาตรการปองกันหรือแกไขกฎหมายตอไป ซึ่ง
กฎหมายที่เก่ียวของและนํามาวิเคราะหมีจํานวน 4 ฉบับ ดังตอไปน้ี 

 

3.1 พระราชบญัญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ พ.ศ. 2535 

พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ พ.ศ. 2535 เปนกฎหมายที่มี
วัตถุประสงคในการใหรัฐสามารถกําหนดนโยบายและการบริหารพลังงานของประเทศที่กระจัดกระจายอยู
ตามหนวยงานตางๆ ของรัฐซ่ึงทําใหการบริหารและพัฒนาพลังงานไมมีเอกภาพและไมเปนไปอยางตอเน่ือง 
และกฎหมายฉบับน้ีไดกําหนดใหมี “คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.)” ขึ้นเพ่ือทําหนาที่ใน
การพิจารณาเสนอนโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาพลังงานรวมทั้งกํากับดูแล ประสานงานและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานดานพลังงานของหนวยงานตางๆ เพ่ือใหการปฏิบัติงานในดานนโยบายและการ
บริหารงานดานพลังงานของประเทศมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพสูงขึ้นโดยให มี  “สํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (สพช.) ”เปนสวนราชการระดับกรม สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
ปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติกําหนด (ปจจุบัน สพช. เปลี่ยนชื่อเปน “สํานักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)” และโอนมาสังกัดกระทรวงพลังงาน ตามพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และในวิทยานิพนธนี้อาจใชคําวา สพช. หรือ สนพ. ซึ่งหมายถึงหนวยงาน
เดียวกันแตจะเรียกชื่อใดจะขึ้นอยูกับชวงเวลาของเหตุการณนั้น)  

อํานาจหนาที่ของ “คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.)” เปนไปตามมาตรา 6 
แหงพระราชบัญญัติ คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ พ.ศ. 2535 โดยมี  “สํานักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน (สนพ.)” เปนสวนราชการปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายจาก กพช. และ สนพ. มีอํานาจ
หนาที่ตามมาตรา 10, 11 และ12 แหงพระราชบัญญัติ คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ พ.ศ. 2535  

อํานาจหนาที่และบทบาทของ กพช. และ สนพ. ที่มีผลตอการประกอบกิจการ ไฟฟาโดย
เอกชนซึ่ง กพช. ไดกําหนดอยูในแผนยุทธศาสตรการพัฒนาพลังงานของประเทศ มีดังนี้ 

3.1.1 สงเสริมการแขงขันโดยใหเอกชนเปนผูผลิตและจําหนายไฟฟา1   
3.1.2 สงเสริมการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน2  
3.1.3 สงเสริมใหมีการใชเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟาที่หลากหลาย3 
3.1.4 ลงทุนระบบสงและจําหนายไฟฟาเพ่ือเพ่ิมความม่ันคงอยางเพียงพอ4  
3.1.5 สงเสริมการใชพลังงานลมและแสงอาทิตยเพ่ือผลิตไฟฟา5  
3.1.6 สงเสริมใหมีการใชพลังงานน้ําขนาดจ๋ิวผลิตไฟฟาระดับหมูบาน6  
3.1.7 สงเสริมใหมีการลงทุนผลิตไฟฟาดวยแหลงพลังงานความรอนใตพิภพ7 

    3.1.8   กําหนดคาไฟฟาใหสะทอนถึงตนทุนที่บริหารอยางมีประสิทธิภาพ8 
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3.1.9   กํากับดูแลโครงสรางคาไฟฟาฐาน9 
3.1.10  กํากับดูแลคาไฟฟาตามสูตร Ft ใหมีความชัดเจน โปรงใส เปนธรรม10 

3.1.11  กํากับดูแลมาตรฐานคุณภาพบริการของกิจการไฟฟา11 

3.1.12  สงเสริมใหมีการแขงขันในกิจการผลิตไฟฟา12    

3.1.13  กํากับดูแลกิจการที่มีการผูกขาดโดยธรรมชาติ เชน กิจการสายสง     ไฟฟา13 

3.1.14  เพ่ิมบทบาทของภาคเอกชน14 

3.1.15  ยกรางพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลงังานเพื่อจัดตั้งองคกร   ดูแลอิสระ15 

 
 

1-4สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ. แผนยุทธศาสตรการพัฒนาพลังงาน
ของประเทศ. 5 มีนาคม 2545, หนา 240. 

5สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ. เรื่องเดียวกัน, หนา 255-259. 
6สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ. เรื่องเดียวกัน, หนา 269. 
7สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ. เรื่องเดียวกัน, หนา 270. 
8-10สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ. เรื่องเดียวกัน, หนา 276. 
11สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ. เรื่องเดียวกัน, หนา 279. 
12-14 สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ. เร่ืองเดียวกัน, หนา 343. 
15สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ. เรื่องเดียวกัน, หนา 353. 
 

3.1.16 กําหนดแผนดานส่ิงแวดลอมพลังงานโดยการกําหนดบรรทัดฐานในการพิจารณา
โครงการพื้นฐานดานพลังงานใหเปนที่ยอมรับของ       ประชาชน 16 

เม่ือพิจารณาจากพระราชบัญญัติฉบับน้ีจะเห็นไดวา การที่จะดําเนินงานเพ่ือใหเปนไปตาม
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาพลังงานของประเทศไดนั้น สพช. จะทําหนาที่ในการกํากับ ดูแลและประสานงาน
ไปยังหนวยงานของรัฐอ่ืนที่เก่ียวของและมีหนาที่เพ่ือนําแผนฯ ไปปฏิบัติหรือกําหนดมาตรการตางๆ และให
หนวยงานของรัฐเปนผูประสานงานกับภาคเอกชนในระดับปฏิบัติการ เชน กรณีของการเพ่ิมบทบาทให
เอกชนดําเนินกิจการไฟฟาน้ัน สพช. ก็จะทําหนาที่แทน กพช. โดยเปนผูสั่งการใหการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย (กฟผ.) เปนผูปฏิบัติตามนโยบายโดยให กฟผ. ประกาศรับซื้อไฟฟาจากเอกชนในรูปของ 
“ผูผลิตไฟฟาอิสระ” หรือ Independent Power Producer (IPP) และในรูปของ “ผูผลิตไฟฟารายเล็ก” หรือ     
Small Power Producer (SPP)17 และปจจุบันก็ไดขยายไปในรูปของ “ผูผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนขนาด
เล็กมาก”18 
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ดังน้ันจะเห็นไดวาพระราชบัญญัติฉบับนี้ไดกําหนดบทบาท อํานาจและหนาที่ของ กพช. 
และ สพช. อันมีผลโดยตรงตอการสงเสริมใหเอกชนประกอบกิจการไฟฟาซ่ึงหากไมมีการกําหนดนโยบาย
และมาตรการตางๆ ตามที่ไดกลาวแลวนั้นก็จะไมเปนผลใหภาคเอกชนไดมีโอกาสในการประกอบกิจการ
ผลิตไฟฟาในการที่จะขายไดในปริมาณมากไดเลย เอกชนจะทําไดก็เปนเพียงการผลิตขึ้นใชเองหรือผลิตขึ้น
ใชเองและขายอยูภายในกลุมอุตสาหกรรมที่อยูใกลเคียงเทาน้ันซึ่งมักจะไมคุมกับการลงทุนถาไมไดขาย
ไฟฟาใหกับ กฟผ. ดวย 

นอกจากนั้น กพช. และ สพช. ยังมีหนาที่ตองปฏิบัติตามกฎหมายอีก 2 ฉบับ ไดแก 
พระราชบัญญัติ การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 และพระราชกําหนด แกไขและปองกันภาวะ
ขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2516 ซึ่งไมมีผลกระทบกับการประกอบกิจการไฟฟาโดยเอกชนเทาใดนักจึง
ไมขอกลาวถึง 

 
 
 

16สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ. เรื่องเดียวกัน, หนา 363. 
17สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ. เก่ียวกับ สพช. บทบาทหนาที่และ

ภารกิจ สพช., มกราคม 2544, หนา 17. 
18สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ. บทความ “วารสารนโยบายพลังงาน” 

ฉบับที่ 56. เมษายน-มิถุนายน 2545, http : //www.nepo.go.th/vrs/VRS56-04-vspp.html.  
 
 

3.2  พระราชบญัญัติการพัฒนาและสงเสริมพลังงาน พ.ศ. 2535 

พระราชบัญญัติการพัฒนาและสงเสริมพลังงาน พ.ศ. 2535 เปนกฎหมายท่ีใหอํานาจกรม
พัฒนาและสงเสริมพลังงาน สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหรับผิดชอบเฉพาะในดานการ
คนควา, พัฒนา, กํากับดูแลและปฏิบัติการเกี่ยวกับการผลิต, การสงและจําหนายพลังงาน เพ่ือใหสอดคลอง
กับการดําเนินงานของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงที่ทําหนาที่เก่ียวกับการกําหนดนโยบายพลังงาน
ของประเทศ 

โดยท่ีกฎหมายฉบับน้ีไดมีบทบัญญัติอันเกี่ยวเน่ืองกับการดําเนินการประกอบกิจการ
พลังงานโดยเอกชนที่สําคัญกลาวคือ ใหอํานาจในการตราเปนพระราชกฤษฎีกากําหนดวา พลังงานประเภท
ใด ขนาดและวิธีการผลิต หรือการใชอยางใดใหเปนพลังงานควบคุม19 และไดมีพระราชกฤษฎีกากําหนดให
พลังงานไฟฟาซ่ึงขนาดการผลิตรวมของแตละแหลงผลิตตั้งแต 200 กิโลโวลตแอมแปรขึ้นไปเปนพลังงาน
ควบคุม20 นอกจากนั้นไดกําหนดใหการผลิตหรือการขยายการผลิตพลังงานควบคุมจะตองไดรับใบอนุญาต
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จากกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน21 หากผูใดผลิตพลังงานควบคุมโดยไมไดรับใบอนุญาตจะมีโทษจําคุกไม
เกินสองป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 22   
 
 
  

19พระราชบัญญัติการพัฒนาและสงเสริมพลังงาน พ.ศ. 2535, มาตรา 24 บัญญัติวา “การกําหนด
พลังงานประเภทใด ขนาดและวิธีการผลิต หรือการใชอยางใดใหเปนพลังงานควบคุม ใหตราเปนพระราช
กฤษฎีกา” 

20พระราชพระราชกฤษฎีกา กําหนดพลังงานควบคุม พ.ศ. 2536, มาตรา 3 บัญญัติวา “ให
พลังงานไฟฟาซ่ึงขนาดการผลิตรวมของแตละแหลงผลิตตั้งแต 200 กิโลโวลตแอมแปรขึ้นไป เปนพลังงาน
ควบคุม” 

21พระราชบัญญัติการพัฒนาและสงเสริมพลังงาน พ.ศ. 2535, มาตรา 25 บัญญัติวา “หามมิใหผูใด
ผลิต หรือขยายการผลิตพลังงานควบคุม เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน 

การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

 การผลิตพลังงานควบคุมใดซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตหรือรับสัมปทานตามกฎหมายอ่ืน จะตองไดรับ
อนุญาตหรือรับสัมปทานตามกฎหมายนั้นดวย” 

22พระราชบัญญัติการพัฒนาและสงเสริมพลังงาน พ.ศ. 2535, มาตรา 34 บัญญัติวา “ผูใดฝาฝน
มาตรา 25 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสองหม่ืนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  ” 
 
 
ดังน้ัน จะเห็นไดวากฎหมายฉบับน้ีไดกําหนดใหผูประกอบกิจการไฟฟาจะตองไดรับใบอนุญาตจากกรม
พัฒนาและสงเสริมพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกอน  โดยการขอรับใบอนุญาตผลิต
พลังงานควบคุมจะตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในกฎกระทรวง ซึ่งเม่ือพิจารณาใน
รายละเอียดแลวจะพบวามีความซํ้าซอนกับการขออนุญาตซ่ึงบัญญัติไวในกฎหมายฉบับอ่ืนแลวโดยจะ
วิเคราะหรายละเอียดในบทตอไป 

 

3.3  พระราชบญัญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ. 2511 

พระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ. 2511 เปนกฎหมายที่กําหนดให
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) มีหนาที่ในการจัดหาและดําเนินการผลิตไฟฟาเพ่ือขายใหกับ
การไฟฟานครหลวง (กฟน.) การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) และผูรับซ้ือไฟฟาโดยตรงซึ่งกําหนดโดยพระ
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ราชกฤษฎีกา ทั้งน้ี กฟน. จะจําหนายไฟฟาใหในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกลเคียง สวน กฟภ. จะ
จําหนายไฟฟาในจังหวัดนอกเหนือจากที่ กฟน. จําหนาย 

ในการจัดหาไฟฟาน้ัน กฟผ. จะเปนผูดําเนินการกอสรางโรงไฟฟาเพ่ือผลิต    ไฟฟาขึ้นเอง
และซ้ือจากประเทศเพื่อนบาน ตอมาในป 2535 ไดมีการแกไขพระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2535 โดยเปนการแกไขเพิ่มเติมมาตรา 37 ใหเอกชนสามารถเชื่อมโยงระบบ
ไฟฟาเขากับระบบของ กฟผ. ได 23 ซึ่งก็คือการรับซื้อไฟฟา  
 
 
 

23พระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2535, มาตรา 37 
บัญญัติวา “ผูใดสรางโรงไฟฟาที่มีกําลังผลิตรวมกันสูงกวายี่สิบเมกะวัตตเพื่อใชเอง หรือที่มีกําลังผลิตรวมกัน
สูงกวาหกเมกะวัตตเพ่ือขายพลังงานไฟฟาแกประชาชน ประสงคจะเชื่อมโยงระบบไฟฟาของตนกับระบบ
ไฟฟาของ กฟผ. การไฟฟานครหลวง หรือการไฟฟาสวนภูมิภาค ตองยื่นคําขอและไดรับความเห็นชอบจาก 
กฟผ.กอน 

ในการใหความเห็นชอบตามวรรคหนึ่ง ให กฟผ. กําหนดเง่ือนไขที่เก่ียวกับคุณภาพไฟฟา 
เทคนิคทางวิศวกรรม และความปลอดภัยของระบบไฟฟาเพ่ือการเชื่อมโยงระบบได การพิจารณาคําขอของ
ผูสรางโรงไฟฟาตามวรรคหนึ่ง ให กฟผ. พิจารณาโดยไมชักชา ผูสรางโรงไฟฟาที่ไมไดรับความเห็นชอบ
หรือไดรับความเห็นชอบโดยมีเง่ือนไขที่ไมอาจรับไดมีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต
วันที่ไมไดรับความเห็นชอบหรือไดรับความเห็นชอบโดยมีเง่ือนไขที่ไมอาจรับได  

ใหคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณ แตถาผูอุทธรณไม
เห็นดวยกับคําวินิจฉัยอุทธรณใหเสนอคดีตอศาลภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัยอุทธรณ” 
 
จากเอกชนตามนโยบายการรับซ้ือไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาอิสระ (IPP) และผูผลิตไฟฟารายเล็ก (SPP) ที่
กําหนดโดย กพช. และ สนพ. นั่นเอง   

ดังนั้น จะเห็นไดวากฎหมายฉบับนี้เปนการกําหนดใหเอกชนผูประกอบกิจการไฟฟาที่ไดรับ
อนุมัติขายไฟฟาประเภทผูผลิตไฟฟาอิสระ (IPP) และผูผลิตไฟฟารายเล็ก (SPP) ซึ่งตองเช่ือมโยงระบบ
ไฟฟาของตนเขากับระบบของ กฟผ. กฟน. หรือ กฟภ. จะตองตองยื่นคําขอและไดรับความเห็นชอบจาก 
กฟผ.กอน ซึ่งเปนการวางเง่ือนไขในเรื่องที่เก่ียวกับคุณภาพไฟฟา เทคนิคทางวิศวกรรม และความปลอดภัย
ของระบบไฟฟาเพ่ือการเช่ือมโยงระบบ อันไดแกแรงดันและความถี่ของระบบไฟฟา เปนตน 

 

3.4  ประกาศคณะปฏิวตัิ ฉบับที่ 58 วันที่ 26 มกราคม 2515 
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ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 วันที่ 26 มกราคม 2515 เปนกฎหมายท่ีบัญญัติมาเพ่ือ
ควบคุมกิจการคาขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือผาสุกแหงสาธารณชน โดยไดกําหนดประเภทของ
กิจการที่จะตองขออนุญาตหรือขอสัมปทาน24 ซึ่งกิจการการไฟฟาก็เปนกิจการคาขายอันเปนสาธารณูปโภค
ที่จะตองไดรับอนุญาตหรือไดรับสัมปทานจากรัฐมนตรี25 โดยในการอนุญาตหรือใหรับสัมปทานนั้น รัฐมนตรี
จะกําหนดเง่ือนไขใดๆ ตามที่เห็นวาจําเปน เพ่ือความปลอดภัยหรือผาสุกของประชาชนไวดวยก็ได26 และได
มอบหมายใหกระทรวงมหาดไทยเปนผูมีอํานาจและหนาที่เก่ียวกับกิจการการไฟฟา27 และรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยเปนผูรักษาการตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับนี้28 

 
 

24ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58, ขอที่ 3 บัญญัติวา “กิจการดังตอไปน้ีใหถือวาเปนกิจการ
คาขายอันเปนสาธารณูปโภค ….. (7) การไฟฟา …..” 

25ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58, ขอที่ 4 บัญญัติวา “หามมิใหผูใดประกอบกิจการคาขายอัน
เปนสาธารณูปโภค เวนแตจะไดรับอนุญาตหรือไดรับสัมปทานจากรัฐมนตรี” 

26ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58, ขอที่ 7 บัญญัติวา “ในการอนุญาตหรือใหสัมปทานตามขอ 4 
หรือขอ 5 รัฐมนตรีจะกําหนดเง่ือนไขใดๆ ตามที่เห็นวาจําเปน เพ่ือความปลอดภัยหรือผาสุกของประชาชน
ไวดวยก็ได” 

27ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58, ขอที่ 11 บัญญัติวา “ใหกระทรวงมหาดไทยมีอํานาจและ
หนาที่เก่ียวกับกิจการการรถราง การประปา การไฟฟา และผลิตเพ่ือจําหนายหรือจําหนายกาซโดยระบบ
เสนทอไปยังอาคารตางๆ” 

28ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58, ขอที่ 23 บัญญัติวา “ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย และ …..รักษาการตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับนี้” 

 
เม่ือพิจารณาจากสาระของประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 พบวาในการที่จะดําเนินกิจการ

การไฟฟาไดนั้นสามารถเปนได 2 กรณี กลาวคือ การไดรับอนุญาตผลิตไฟฟากรณีหนึ่ง และการไดรับ
สัมปทานประกอบกิจการไฟฟาอีกกรณีหนึ่ง ซึ่งตางกัน และไดมีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให
สัมปทานประกอบกิจการประปาและกิจการไฟฟาเพ่ือความปลอดภัยหรือผาสุกของประชาชน ประกาศ ณ 
วันที่ 22 มิถุนายน 2526 เพ่ือกําหนดหลักเกณฑและวิธีการยื่นขอสัมปทานประกอบกิจการการไฟฟา โดย
เร่ืองการอนุญาตผลิตไฟฟายังไมมีประกาศกระทรวงมหาดไทยกําหนดหลักเกณฑและวิธีการยื่นขออนุญาต
ผลิต แตในทางปฏิบัติเม่ือมีการยื่นขออนุญาต กระทรวงมหาดไทยก็ไดเลี่ยงไปใชการใหสัมปทานผลิตไฟฟา
แทน และจากการที่ ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ไมไดกําหนดคํานิยามของคําวา “การอนุญาต” และ “ให
สัมปทาน” ไวเปนการเฉพาะวามีความหมายอยางไร ดังนั้น ความหมายจะเปนเชนไรจึงอาจพิจารณาไดดังนี้ 
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โดยที่คําวา “การอนุญาต” ไมมีบัญญัตเิปนคํานิยามไวในประกาศคณะปฏิวตัิ ฉบับที่ 58 
วันที่ 26 มกราคม 2515 ดังนั้น คําวา “การอนุญาต” จึงตองเปนไปตามความหมายที่กําหนดอยูใน
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 โดยตองพิจารณาความหมายของคําวา “การ” และคําวา 
“อนุญาต” ซึ่งมีความหมายดังน้ี 

คําวา “การ” ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ไดใหความหมายของคํา
วา “การ” ไววา “การ” เปนคํานาม หมายถึง งาน สิ่งหรือเรื่องที่ทํา, มักใชคูกับ   คําวา “งาน” เชน การงาน 
เปนการเปนงาน ไดการไดงาน,ถาอยูหนานามหมายความวา เรื่อง, ธุระ, หนาที่, เชน การบาน การครัว การ
คลัง การเมือง, ถาอยูหนากริยา ทาํกริยาใหเปนนาม เชน การกิน การเดิน29  

คําวา “อนุญาต” ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ. 2542 ไดใหความหมายของ
คําวา “อนุญาต” ไววา “อนุญาต” หมายถึง ยินยอม, ยอมให, ตกลง30 
ดังนั้น เม่ือนําความหมายของคําวา “การ” และ “อนุญาต” มาใชรวมกัน จึงหมายความวา ยินยอมเร่ืองที่ทํา
หรือยินยอมสิ่งที่ทํา โดยเร่ืองที่ทําหรือส่ิงที่ทําคือการผลิตกระแสไฟฟาเพ่ือขาย  

ความหมายของคําวา “สัมปทาน” ไดมีผูใหความหมายไว ไดแก 
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ไดใหความหมายของคําวา “สัมปทาน” 

หมายถึง การที่รัฐอนุญาตใหเอกชนจัดทําบริการสาธารณะหรือจัดทําประโยชนเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ 
ภายในระยะเวลาและตามเงื่อนไขที่รัฐกําหนด เชน สัมปทานการเดินรถประจําทาง สัมปทานทําไมในปา
สัมปทาน31   
  

29พจนานุกรม ฉบับราชบณัฑิตยสถาน, 2542, หนา 115.  
30พจนานุกรม ฉบับราชบณัฑิตยสถาน, 2542, หนา 1327. 
31พจนานุกรม ฉบับราชบณัฑิตยสถาน, 2542, หนา 1169. 

ทานอาจารยคัมภีร แกวเจริญ ไดใหคํานิยามวา “สัมปทาน” เปนสัญญาที่ภาครัฐทาํความตก
ลงกับภาคเอกชนโดยอนุญาตใหเอกชนมีสิทธิที่จะดําเนินการไดเพียงผูเดียวไมวาจะเปนเรื่องกิจการ
ทรัพยากรธรรมชาติ หรือกิจการบริการสาธารณะ สวนฝายเอกชนซึ่งเปนผูรับสัมปทานมีพันธะที่จะตอง
ปฏิบตัิตามสญัญารวมทั้งในเรื่องคาธรรมเนียมหรือผลประโยชนตอบแทนที่จะตองชําระใหแกรัฐ32   

ศาสตราจารย ดร. ประยูร กาญจนดุล ไดใหคําจํากัดความของ “สัมปทานบริการสาธารณะ” 
ไววา เปนการที่ฝายปกครองมอบหมายใหเอกชนจัดทําบริการสาธารณะอยางหน่ึงอยางใดในระยะเวลาที่
กําหนด ดวยทุนและความเสี่ยงภัยของตนเองโดยฝายปกครองไมไดจายเงินคาจางใหแกเอกชนผูรับ
สัมปทาน แตใหผลประโยชนแกผูรับสัมปทานเปนการตอบแทนจากประชาชนผูใชประโยชนจากกิจการน้ัน33   

กลาวโดยสรุป สัมปทาน หมายถึง การที่รัฐมอบหมายความไววางใจใหแกบุคคลตาม
กฎหมายแพงดําเนินกิจการในเรื่องใดเร่ืองหน่ึงแตเพียงผูเดียวตามระยะเวลาที่กําหนดโดยผูรับสัมปทาน
จะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขภายใตการควบคุมกํากับดูแลของรัฐซ่ึงเปนผูใหสัมปทาน อยางไรก็ดี สัมปทาน
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บริการสาธารณะมีลักษณะแตกตางจากสัมปทานอ่ืน เชน สัมปทานเหมืองแร สัมปทานปาไม เพราะ
สัมปทานเหลาน้ีมีวัตถุประสงคที่จะสงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและเพื่อหารายไดเขารัฐ มิไดมี
วัตถุประสงคที่จะจัดทําบริการสาธารณะเพ่ือสนองความตองการสวนรวมของประชาชนเหมือนกับสัมปทาน
บริการสาธารณะ 

ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ไดแยกความแตกตางของกิจการที่ตองไดรับอนุญาตและตอง
ไดรับสัมปทานอยูที่ลักษณะของการผูกขาดกิจการ หากไมมีลักษณะของการผูกขาดก็จะอยูในรูปของการ
อนุญาต หากมีลักษณะในเชิงผูกขาดหรือกิจการสาธารณูปโภคก็จะอยูในรูปของสัมปทาน34 

ดังนั้น จะเห็นไดวากฎหมายฉบับน้ีมีผลใหเอกชนผูประกอบกิจการการไฟฟาไมวาจะเปน
การผลิตเพ่ือขายใหกับกฟผ. ตามโครงการรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาอิสระ (IPP) หรือการผลิตไฟฟาขึ้นใช
เองและขายใหกับกลุมอุตสาหกรรมที่อยูใกลเคียงแลวนําไฟฟา 
 
  

32คัมภีร แกวเจริญ. “สัญญาสัมปทาน” วารสารอัยการ. ฉบับที่ 3  สิงหาคม 2533, หนา 201. 
33ประยูร กาญจนดุล. กฎหมายปกครอง. พิมพคร้ังที่ 3. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั, 

2535, หนา 146. 
34ชาญชัย แสวงศักด์ิ. สัญญาทางปกครองกับการใหเอกชนเขารวมจัดทําบริการสาธารณะ. 

กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2543, หนา 80. 
 
 

สวนที่เหลือขายใหกับ กฟผ. ตามโครงการรับซ้ือไฟฟาจากผูผลิตไฟฟารายเล็ก (SPP) ตองยื่นขอรับ
สัมปทานประกอบกิจการการไฟฟากอนจึงจะผลิตและขายไฟฟาได 

กรณีใดจะเปน “การไดรับอนุญาตใหผลิตไฟฟา” หรือ “การไดรับสัมปทานประกอบกิจการ
ไฟฟา” สมควรที่จะแยกลักษณะของการประกอบกิจการได ดังนี้ 

(1) ผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญหรือผูผลิตไฟฟาอิสระ (Independent   Power 
Producer : IPP)  

สมควรกําหนดใหเปนเรื่องของ “การไดรับอนุญาตใหผลิตไฟฟา” เนื่องจากการผลิต
ไฟฟาของ IPP เม่ือผลิตไฟฟาไดแลวจะขายไฟฟาทั้งหมดใหกับ กฟผ. ตามสัญญาซ้ือขายไฟฟาที่ทําขึ้นไว
แลวจากการไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีตามที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) 
เปนผูเสนอ และการขายไฟฟาใหกับ กฟผ. นั้นเปนการขายเขาระบบไฟฟาแรงสูงของ กฟผ. โดยจุดรับมอบ
ไฟฟาจะอยูที่สถานีไฟฟาแรงสูงของ กผฟ. ซึ่งมักจะอยูใกลเคียงกันกับโรงไฟฟาของ IPP ดังน้ัน กฟผ. จึง
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เปนลูกคารายเดียวที่รับซ้ือไฟฟาจาก IPP ซึ่งมีผลถึงการที่จะไมมีพ้ืนที่อ่ืนในการจําหนายไฟฟา และไมมี
การทับซอนของพื้นที่เพ่ือการจําหนายไฟฟา ยกเวนเขตพื้นที่ของการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) หากถือวา 
กฟภ. มีเขตพื้นที่ในการจําหนายไฟฟาตลอดทั่วพ้ืนที่ของประเทศ และในการดําเนินการที่ผานมาของกรม
โยธาธิการ (ปจจุบันโอนมาเปน “กรมธุรกิจพลังงาน”) เม่ือไดให “สัมปทานประกอบกิจการไฟฟา” แก IPP 
รายใดแลว ก็จะมีการระบุเขตพ้ืนที่ของโรงไฟฟา IPP นั้นเปนเขตพื้นที่สัมปทาน ดังน้ัน แมวาในความเห็น
ของบางทานที่เห็นวา กิจการสาธารณูปโภคหรือกิจการที่มีลักษณะในเชิงผูกขาดจะอยูในรูปของสัมปทานก็
ตาม แตสําหรับในกรณีตามบทบัญญัติของประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 นี้ เม่ือพิจารณาประกอบกับ 
“ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง การใหสัปทานประกอบกิจการประปาและกิจการไฟฟาเพ่ือความ
ปลอดภัยหรือผาสุกของประชาชน ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2526” และเง่ือนไขตางๆ ในหนังสือ
สัมปทาน จะพบวามีลักษณะของการใหสัมปทานเปนเขตพื้นที่ ไมไดเนนที่กําลังผลิตไฟฟาแตเปนการเนนใน
ดานความปลอดภัยหรือผาสุกของประชาชน ซึ่งตางจาก “คณะกรรมการนโยบายและแผนพลังงาน” และ 
กฟผ. ซึ่งเปนผูกําหนดและควบคุมกําลังการผลิตไฟฟาของประเทศ และเปนกรณีที่ กฟผ. มอบให IPP เปน
ผูผลิตไฟฟาแทน และโดยที่ กฟผ. ผลิตไฟฟาเองนั้น กฟผ. ก็มีอํานาจดําเนินการไดตามกฎหมายของ กฟผ. 
โดยไมตองขอสัมปทานตอกรมธุรกิจพลังงานแตอยางใด และอาจพิจารณาไดวา กฟผ. เปนผูใหอนุญาตให  
IPP เปนผูผลิตไฟฟา หรือ IPP เปนผูไดรับอนุญาตใหผลิตไฟฟาจาก กผฟ. ซึ่งกรณีของการผลิตไฟฟาโดย 
IPP จึงไมนาท่ีจะตองเขาไปเกี่ยวของกับการไดกับอนุญาตหรือไดรับสัมปทานตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับ
ที่ 58 แตอยางใด 

 (2)  ผูผลิตไฟฟารายเล็ก (Small Power Producer : SPP) 

สมควรกําหนดใหเปนเรื่องของ “การไดรับสัมปทานใหผลิตไฟฟา” เน่ืองจากการผลิต
ไฟฟาของ SPP เปนการผลิตไฟฟาและไอน้ํารวมกัน (Cogeneration) เม่ือผลิตไฟฟาไดแลวจะขายไฟฟา
สวนหนึ่งจํานวนไมเกิน 90 เมกะวัตต ใหกับ กฟผ. โดยมีแรงดันไฟฟาขนาด 230 เควี. และ SPP จะขาย
ไฟฟาสวนที่เหลือใหกับลูกคารายอ่ืนที่อยูในนิคมอุตสาหกรรมเดียวกันหรือกลุมโรงงานที่อยูในบริเวณ
ใกลเคียง โดยมีแรงดันไฟฟาขนาด 69 เควี. หรือ115 เควี.  ซึ่งแรงดันไฟฟาขนาดดังกลาวไมสามารถ
นํามาใชกับบานเรือนประชาชนได และในขณะเดียวกัน SPP ก็จะขายไอน้ําใหกับกลุมโรงงานใกลเคียงดวย 
ซึ่งการขายไฟฟาในกรณีนี้จะมีลูกคาหลายราย อันมีผลใหขนาดพ้ืนที่ในการจําหนายไฟฟาขยายออกไปตาม
ที่ตั้งของโรงงานของลูกคาผูรับซื้อไฟฟา จึงอาจมีการทับซอนของพื้นที่เพ่ือการจําหนายไฟฟาเกิดขึ้นได แต
สําหรับการควบคุมกําลังการผลิตของ SPP วาจะมีจํานวนเทาใดนั้น สามารถควบคุมไดเฉพาะสวนที่ กฟผ. 
ประกาศรับซื้อไฟฟาเทาน้ัน แตสวนที่ SPP จะผลิตและขายไฟฟาใหกับลูกคาเปนจํานวนเทาใดและมีพ้ืนที่
ครอบคลุมเทาใดนั้นจะถูกควบคุมโดยการใหสัมปทานตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58  
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(3) ผูผลิตและจําหนายไฟฟาและไอน้ําโดยระบบ Cogeneration เพื่อใชในกลุม
อุตสาหกรรม โดยที่ไมมีการขายไฟฟาใหกับ กฟผ. 

สมควรกําหนดใหเปนเรื่องของ “การไดรับสัมปทานใหผลิตไฟฟา” เน่ืองจากการผลิต
ไฟฟาของเอกชนในกรณีนี้เปนการผลิตไฟฟาและไอน้ํารวมกัน (Cogeneration) เม่ือผลิตไฟฟาและไอน้ําได
แลวก็จะขายใหกับลูกคาซ่ึงอยูในนิคมอุตสาหกรรมเดียวกันหรือกลุมโรงงานที่อยูในบริเวณใกลเคียง ซึ่งมี
แรงดันไฟฟาขนาด 69 เควี. หรือ115 เควี. โดยไมมีการสงไฟฟาผานระบบใดๆ ของทั้ง 3 การไฟฟา ซึ่งการ
ขายไฟฟาในกรณีนี้จะมีลูกคาหลายราย อันมีผลใหขนาดพื้นที่ในการจําหนายไฟฟาขยายออกไปตามที่ตั้ง
ของโรงงานของลูกคาผูรับซ้ือไฟฟา จึงอาจมีการทับซอนของพ้ืนที่เพ่ือการจําหนายไฟฟาเกิดขึ้นได ดังน้ัน
การควบคุมกําลังการผลิตของเอกชนวาจะมีจํานวนเทาใดและมีพ้ืนที่ครอบคลุมเทาใดน้ัน จะถูกควบคุมโดย
การใหสัมปทานตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ซึ่งเปนกรณีคลายกันกับกรณีของ SPP 

(4) ผูผลิตไฟฟาเพื่อใชเอง 

ในกรณีนี้ไมมีการขายไฟฟาใหกับบุคคลอ่ืน จึงเปนเรื่องที่ไมสมควรที่จะตองมีการไดรับ
อนุญาตใหผลติไฟฟาหรือไดรับสัมปทานประกอบกิจการไฟฟาตามประกาศคณะปฏิวตัิ ฉบับที ่ 58 แตคงตอง
มีการขออนุญาตตามกฎหมายกลางที่เก่ียวของ ซึ่งขึ้นอยูกับกําลังผลติเปนสําคัญ ทั้งน้ีเพราะในการผลิตไฟฟา
ขึ้นใชเองนี้ไมมีเขตพ้ืนที่ในการที่จะตองจําหนายไฟฟาใหกับบคุคลอ่ืนใดจึงไมเก่ียวกับความปลอดภัยหรือ
ผาสุกของประชาชน  

3.5  พระราชบญัญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 

พระราชบัญญัติฉบับน้ีใหไว ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2545 และใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป โดยเหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ีก็เพ่ือจัดกลไก
ของระบบราชการใหสอดคลองกับสภาพความเปนไปของสังคมเนื่องจากปญหาโครงสรางการบริหารของการ
แบงสวนราชการมีผลใหการทํางานของขาราชการเปนไปดวยความลาชาเพราะมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน
คอนขางมาก และสวนราชการตางๆ มิไดกําหนดเปาหมายรวมกันและมิไดจัดกลไกการปฏิบัติงานใหมี
ความสัมพันธกัน จึงเปนผลทําใหการปฏิบัติงานเกิดความซ้ําซอนและกระทบตอการใหบริการแกประชาชน 
ดังน้ันจึงตองมีการปรับปรุงระบบราชการทั้งระบบ โดยการปรับอํานาจหนาที่ของสวนราชการ และปรับปรุง
การบริหารงานโดยการจัดสวนราชการที่ปฏิบัติงานสัมพันธกันรวมไวเปนกลุมงานเดียวกันเพ่ือเปนพ้ืนฐานที่
สําคัญในการปรับระบบการทํางานในรูปกลุมภารกิจ และเพ่ือใหสามารถกําหนดเปาหมายและทิศทางการ
ปฏิบัติงานของสวนราชการที่มีความเก่ียวของกันใหสามารถทํางานรวมกันไดอยางมีเอกภาพและเกิด
ประสิทธิภาพ รวมทั้งมีผลใหลดคาใชจายในสวนงานที่ซ้ําซอนกัน  

การจัดสวนราชการที่เก่ียวของโดยตรงกับการประกอบกิจการไฟฟาโดยเอกชน 
ไดแก การจัดตั้ง “กระทรวงพลังงาน” ซ่ึงเปนกระทรวงทีต่ั้งขึ้นมาใหม เพ่ือใหมีหนาที่เก่ียวกับการจัดหา 
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พัฒนาและบรหิารจัดการพลังงาน35 โดยกระทรวงพลังงานไดรับการจัดใหมีสวนราชการที่ปฏบิัตงิานสัมพันธ
กันรวมไวเปนกลุมงานเดียวกัน ซึ่งมีสวนราชการ ดังตอไปน้ี 

(1) สํานักงานรัฐมนตรี 
(2) สํานักงานปลดักระทรวง 
(3) กรมเชื้อเพลิงธรรมชาต ิ
(4) กรมธุรกิจพลงังาน 
(5) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 
(6) สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน36  

 

35พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545, มาตรา 26.  
36พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545, มาตรา 27.  

การโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาที่ของสวนราชการ 
นอกจากนั้นไดมีพระราชกฤษฎีกา โอนกิจการบริหารและอํานาจหนาที่ของสวนราชการให

เปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545  พ.ศ. 2545 ซึ่งในสวนที่เก่ียวของมี
ดังนี้  

1. โอนกิจการและอํานาจหนาที่ของกระทรวงมหาดไทย ในสวนของกรมโยธาธิการ
เฉพาะที่เก่ียวกับงานกิจการไฟฟาสัมปทานในกองนิติการและกองวิศวกรรมไฟฟาและ
เคร่ืองกล มาเปนของกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน37    

2. โอนบรรดากิจการ อํานาจหนาที่ ทรัพยสิน งบประมาณ หน้ี สิทธิ ภาระผูกพัน 
ขาราชการ ลูกจาง และอัตรากําลังของกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดลอมในสวนของกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน ยกเวนสวนที่โอนไปเปนของ
กรมชลประทาน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ  กรมทรัพยากรนํ้า  กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม สํานักงาน รัฐมนตรี กระทรวงพลังงาน สํานักงาน
ปลัดกระทรวงพลังงาน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน และกรมธุรกิจ
พลังงาน กระทรวงพลังงาน มาเปนของกรมพัฒนา พลังงานทดแทนและอนุรักษ
พลังงาน กระทรวงพลังงาน38   

3. โอนบรรดากิจการ อํานาจหนาที่ ทรัพยสิน งบประมาณ หน้ี สิทธิ ภาระผูกพัน 
ขาราชการ ลูกจาง และอัตรากําลังของสํานักนายกรัฐมนตรี ในสวนของสํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ มาเปนของสํานักงานนโยบายและแผน
พลังงาน กระทรวงพลังงาน39   
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37พระราชกฤษฎีกา โอนกิจการบริหารและอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตาม
พระราชบญัญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545  พ.ศ. 2545, มาตรา 84. 

38พระราชกฤษฎีกา โอนกิจการบริหารและอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตาม
พระราชบญัญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545  พ.ศ. 2545, มาตรา 88. 

39พระราชกฤษฎีกา โอนกิจการบริหารและอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตาม
พระราชบญัญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545  พ.ศ. 2545, มาตรา 89. 

 
 

4. โอนอํานาจหนาที่ของรัฐมนตรีในการดําเนินการเกี่ยวกับการไฟฟาฝายผลิต แหง
ประเทศไทย มาเปนของรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน 40 

 

การแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการ 
ไดมีพระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวน

ราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545 เพ่ือแกไข
บทบัญญัติของกฎหมายใหมีการเปลี่ยนชื่อของสวนราชการ รัฐมนตรี ผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่
ของสวนราชการใหตรงกับการโอนอํานาจหนาที่ ซึ่งในสวนที่เก่ียวของมีดังนี้ 

1. พระราชบัญญตัิคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ พ.ศ. 2535 ไดมีการแกไขคํา 
ดังนี้ 
- “สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาต”ิ แกไขเปน “สํานักนโยบายและ

แผนพลังงาน” 
- “รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและการพลังงาน” แกไขเปน 

“รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน” 
- “อธิบดีกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน” แกไขเปน “อธิบดีกรมพัฒนาพลังงาน

ทดแทนและอนุรักษพลังงาน” 
- “เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายพังงานแหงชาต”ิ แกไขเปน “ผูอํานวยการ

สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน” 
- “รองเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายพังงานแหงชาต”ิ แกไขเปน “รอง

ผูอํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน” 
- “ผูชวยเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายพังงานแหงชาติ” แกไขเปน     “ผูชวย

ผูอํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน” 41 
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2. พระราชบัญญตัิการพัฒนาและสงเสริมพลงังาน พ.ศ. 2535 ไดมีการแกไขคํา ดังนี้ 
 

40พระราชกฤษฎีกา โอนกิจการบริหารและอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545  พ.ศ. 2545, มาตรา 90. 

41พระราชกฤษฎีกา แกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวน
ราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545  พ.ศ. 2545, มาตรา 
41. 

 
-  “รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและการพลังงาน” แกไขเปน 

“รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน” 
- “กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน” แกไขเปน “กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ

พลังงาน” 42 

3. พระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ. 2511 ไดมีการ    แกไขคํา 
ดังนี้ 
- “รัฐมนตรีวาการกระทรวงพัฒนาการแหงชาติ” แกไขเปน “รัฐมนตรีวาการกระทรวง

พลังงาน” 43 

ทั้งน้ี ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ลงวันที่ 26 มกราคม 2515 ไมไดมีการแกไขใน
สวนที่เก่ียวกับกิจการไฟฟา จากคําวา “กระทรวงมหาดไทย” มาเปน “กระทรวงพลังงาน” 

กลาวโดยสรุป กฎหมายเก่ียวกับการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ไดมีการจัดตั้ง 
“กระทรวงพลังงาน” ขึ้นมาใหม เพ่ือใหมีหนาที่เก่ียวกับการจัดหา พัฒนาและบริหารจัดการพลังงานของ
ประเทศ โดยกระทรวงพลังงานไดรวมสวนราชการที่เก่ียวของโดยตรงกับการประกอบกิจการไฟฟาโดย
เอกชนเขาไวดวยกันดังนี้ กรมธุรกิจพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน และสํานักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน และในขณะเดียวกัน “รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน” ก็มีอํานาจในการดําเนิน
กิจการหนวยงานตางๆในกระทรวงพลังงานและรวมถึงการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยดวย ซึ่งการรวม
ดังกลาวน้ีเปนการรวมเฉพาะหนวยงานแตกฎหมายที่เก่ียวของกับ 4 หนวยงานดังกลาวก็ยังคงแยกกันอยู
เชนเดิม หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือหนวยงานทั้ง 4 แหงตางก็มีกฎหมายเปนการเฉพาะของตน ไดแก 

- “กรมธุรกิจพลงังาน” ปฏิบตัิตาม “ประกาศของคณะปฏิวตัิ ฉบบัที่ 58 ลงวนัที่ 26 
มกราคม 2515” 
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42พระราชกฤษฎีกา แกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวน
ราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545  พ.ศ. 2545, 
มาตรา 28. 

43พระราชกฤษฎีกา แกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวน
ราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545  พ.ศ. 2545, 
มาตรา 30. 

 

- “กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน” ปฏิบัติตาม “พระราชบัญญัติการ
พัฒนาและสงเสริมพลังงาน พ.ศ. 2535” 

- “สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน” ปฏิบัติตาม “พระราชบัญญัติ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ พ.ศ. 2535” 

- “การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย” ปฏิบัติตาม “พระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย พ.ศ. 2511” 

ดังน้ัน การดําเนินการในสวนของการประกอบกิจการไฟฟาโดยเอกชนจึงยังคงมีขั้นตอนใน
การขออนุญาต/สัมปทาน และการที่จะตองเขาไปเกี่ยวของหรือปฏิบัติตามกฎหมายฉบับเดิมทั้ง 4 ฉบับ ไม
เปลี่ยนแปลงแมจะไดมีการปรับปรุงกฎหมายในสวนที่เก่ียวกับการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม แลวก็ตาม 

ทั้งน้ี ผลจากการปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวของซ่ึงทําใหมีกระทรวงพลังงานเกิดขึ้นซึ่ง
ประกอบดวย 4 กรม ไดแก กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมธุรกิจพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษพลังงาน และสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน นอกจากน้ี ไดทําใหองคประกอบของ 
“คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ” (กพช.) เปลี่ยนแปลงไปเพียงเล็กนอยในสวนของชื่อเรียกที่
เปลี่ยนแปลงไป และประกอบกับคําส่ังสํานักนายกรัฐมนตรีที่ 300/2545 เรื่องมอบหมายและมอบอํานาจให 
รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี โดยรองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหนาที่ประธาน
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ จึงทําใหองคประกอบของ กพช. เปลี่ยนเปนดังนี้ 

1) รองนายกรัฐมนตรี  ประธานกรรมการ 
2) รองนายกรัฐมนตรี  กรรมการ 
3) รัฐมนตรวีาการกระทรวงกลาโหม กรรมการ 
4) รัฐมนตรวีาการกระทรวงการคลัง กรรมการ 
5) รัฐมนตรวีาการกระทรวงการตางประเทศ กรรมการ 
6) รัฐมนตรวีาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ กรรมการ 
7) รัฐมนตรวีาการกระทรวงคมนาคม  กรรมการ 
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8) รัฐมนตรวีาการกระทรวงพาณิชย กรรมการ 
9) รัฐมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทย กรรมการ 
10) รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน กรรมการ 
11) รัฐมนตรวีาการกระทรวงอุตสาหกรรม กรรมการ 
12) ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กรรมการ 
13) เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา กรรมการ 
14) เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กรรมการ 
15) ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ กรรมการ 
16) อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลงังาน  กรรมการ 
17) ผูอํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กรรมการและเลขานุการ 

ในสวนของ “คณะกรรมการพิจารณานโยบายพลังงาน (กพง.)” ภายหลังการปรับโครงสราง
ระบบราชการใหม ทําใหบางหนวยราชการถูกสับเปลี่ยนกระทรวงท่ีตองสังกัดใหม การปฏิบัติหนาที่ของ
คณะกรรมการตางๆ ดานพลังงานเกิดการติดขัด อาทิเชน คณะกรรมการพิจารณานโยบายพลังงาน ดังน้ัน 
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน จึงไดนําเสนอในการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ 
คร้ังที่ 5/2545 (คร้ังที่ 92) เม่ือวันที่ 14 พฤศจิกายน 2545 ใหมีการปรับปรุงองคประกอบของคณะกรรมการ
ตางๆ ทางดานพลังงาน ซึ่งที่ประชุมไดมีมติใหแตงตั้ง ”คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน” (กบง.) ขึ้น 
เพ่ือปฏิบัติหนาที่แทน “คณะกรรมการพิจารณานโยบายพลังงาน (กพง.)” โดยมีองคประกอบคณะกรรมการ 
จํานวน 11 คน ซึ่งตอมาไดมีคําส่ังคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ ที่ 4/2545 เร่ืองแตงตั้ง
คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน โดยใหยกเลิกคําสั่งคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ ที่ 
4/2543 เร่ืองแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณานโยบายพลังงาน ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2543 และใหแตงตั้ง 
“คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน” (กบง.) ขึ้น โดยมีองคประกอบคือ 

1) รัฐมนตรวีาการกระทรวงพลงังาน ประธานกรรมการ 
2) ปลัดกระทรวงพลังงาน กรรมการ 
3) ปลัดกระทรวงคมนาคม กรรมการ 
4) ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม กรรมการ 
5) ปลัดกระทรวงพาณิชย  กรรมการ 
6) ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กรรมการ 
7) เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ กรรมการ 
8) เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา กรรมการ 
9) ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลงั กรรมการ 
10) ผูอํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กรรมการและเลขานุการ 
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11) ผูแทนสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

โดย “คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน” มีอํานาจและหนาที่ ดังนี้ 

1. เสนอแนะนโยบาย แผนการบริหารและพัฒนา และมาตรการทางดานพลังงาน 
2. เสนอความเห็นเกี่ยวกับแผนงาน และโครงการทางดานพลังงาน ของหนวยงาน รวมทั้ง

เสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดลําดับความสําคัญ ของแผนงานและโครงการดังกลาวดวย 
3. กําหนดราคาและอัตราเ งินกองทุน นํ้ามันเชื้ อ เพลิง  ตามกรอบและแนวทางที่

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติมอบหมาย รวมทั้งปฏิบัติงานอ่ืน ตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
ในการบริหารกองทุนนํ้ามันเชื้อเพลิง และตามกฎหมายวาดวยการแกไขและปองกันภาวะการขาดแคลน
น้ํามันเชื้อเพลิง 

4. เสนอแนะนโยบายและมาตรการทางดานราคาพลังงานและกํากับการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราคาไฟฟา ตามสูตรการปรับอัตราคาไฟฟาโดยอัตโนมัติ   

5. พิจารณาและเสนอความเห็น ตอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ เก่ียวกับพระ
ราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง และมาตรการอื่นๆ ที่จะออกตามกฎหมาย วาดวยการสงเสริมการอนุรักษ
พลังงาน   

6. ขอใหกระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลใดๆ เสนอ
รายละเอียดทางวิชาการ การเงิน สถิติ และเร่ืองตางๆ ที่จําเปนที่เก่ียวของกับนโยบาย แผนการบริหารและ
พัฒนาพลังงานของประเทศได   

7. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ หรือประธาน
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติมอบหมาย  

8. แตงตั้งคณะอนุกรรมการชวยปฏิบัติงานในหนาที่ตามความจําเปน  

ทั้งน้ี มีขอสังเกตุวา กบง. ประกอบดวยผูแทนจากหนวยงานที่เก่ียวของจํานวน 11 คน แต
ไมมีผูแทนจากการไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย (กฟผ.) เขารวมเปนกรรมการดวย ทั้งๆทีเ่ปนหนวนงาน
ที่เก่ียวของโดยตรงกับสตูรการปรับอัตราคาไฟฟาโดยอัตโนมัติ ซึ่งมีผลมาถึงราคาคาไฟฟาทีจ่ะเรียกเก็บจาก
ประชาชนและในการคํานวณราคาคาไฟฟาเพ่ือซื้อไฟฟาจากเอกชนผูผลติไฟฟาดวย ซึ่งอาจเปนเพราะเห็น
วา กฟผ. สังกัดกระทรวงพลังงานอยูแลว 

ดังนั้น จากการที่รัฐบาลไดมีการกําหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาของประเทศใหม โดย
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางสวนราชการใหม ตามกฎหมายปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. 2545 ที่ประกอบดวย 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ทําใหมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางสวนราชการ โดยมีกระทรวงเพิ่มขึ้นเปน 20 
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กระทรวง และสวนราชการระดับกรมเพิ่มขึ้นเปน 142 กรม แตสําหรับการดําเนินการในสวนของการ
ประกอบกิจการไฟฟาโดยเอกชนก็ยังคงมีขั้นตอนในการขออนุญาตหรือขอสัมปทาน และการที่จะตองเขาไป
เก่ียวของหรือปฏิบัติตามกฎหมายฉบับเดิมทั้ง 4 ฉบับ ไมเปลี่ยนแปลงแมจะไดมีการปรับปรุงกฎหมายใน
สวนที่เก่ียวกับการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม แลวก็ตาม ทั้งน้ี การเปลี่ยนแปลงมีเฉพาะในสวนของชื่อ
หนวยงาน หรือกระทรวงและกรมที่รับโอนหนาที่มาเทาน้ัน 

 

4)  การวิเคราะหกฎหมายกลางที่เก่ียวของกับการประกอบกิจการไฟฟาโดยเอกชน 

การวิเคราะหกฎหมายกลางนี้ จะขอวิเคราะหเฉพาะกฎหมายที่เห็นวามีบทบาท มีความสําคญั 
และมีผลกระทบตอการดําเนินการประกอบกิจการไฟฟาโดยเอกชนซึ่งไดแก 

4.1   พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518  
4.2   พระราชบัญญัตสิงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 
4.3   พระราชบัญญัตสิงเสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 
4.4   พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
4.5 ระเบยีบสาํนักนายกรัฐมนตรวีาดวยการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะโดยวธิปีระชาพิจารณ 

พ.ศ. 2539 
 

4.1   พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518  

ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้เปนการกําหนดแผนผัง นโยบาย และโครงการ รวมทั้งมาตรการ
ควบคุมโดยทั่วไป  

- เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาและการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เก่ียวของหรือ
ชนบทในดานการใชประโยชนในทรัพยสิน, การคมนาคมและการ  ขนสง, การ
สาธารณูปโภค, บริการสาธารณะและสภาพแวดลอม  

- เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคของการผังเมืองชนบท  
- เพ่ือสรางหรือพัฒนาเมืองหรือสวนของเมืองขึ้นใหมหรือแทนเมืองหรือสวนของเมืองที่

ไดรับความเสียหาย 
- เพ่ือใหมีหรือทําใหดียิ่งขึ้นซ่ึงสุขลักษณะความสะดวกสบาย, ความเปนระเบียบ, ความ

สวยงามการใชประโยชนในทรัพยสิน, ความปลอดภัยของประชาชนและสวัสดิภาพของ
สังคม  

- เพื่อสงเสริมการเศรษฐกิจ, สังคม และสภาพแวดลอม  
- เพ่ือดํารงรักษาหรือบูรณะสถานที่และวัตถุที่มีประโยชนหรือคุณคาในทาง  ศิลปกรรม

สถาปตยกรรม, ประวัติศาสตร หรือโบราณคดี  
เพ่ือบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาต,ิ ภูมิประเทศที่งดงาม หรือมีคุณคาใน 
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พระราชบัญญัติฉบับนี้ไดกําหนดใหมี “คณะกรรมการผังเมือง” มีอํานาจในการอนุมัติผังเมือง
รวมและผังเมืองเฉพาะ44 การเสนอผังเมืองรวมเปนอํานาจหนาที่ของกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจา
พนักงานทองถิ่นที่เห็นวาทองที่ใดสมควรวางและจัดทําผังเมืองรวม45 ซึ่งผังเมืองรวมจะประกาศใชบังคับโดย
กฎกระทรวงเปนเวลาครั้งละไมเกิน 5 ป และเม่ือใกลเวลาที่กฎกระทรวงใชบังคับผังเมืองรวมจะหมดอายุลง 
กรมการผังเมืองจะพิจารณาวาผังเมืองรวมนั้นสมควรแกไขปรับปรุงหรือไม ในกรณีที่ไมมีการขยายเขตผัง
เมืองหรือไมมีการเปลี่ยนแปลงประโยชนการใชที่ ดิน (กําหนดเขตท่ีดินในบริเวณตางๆ เปนสีและ
สัญญลักษณ) กรมโยธาธิการและผังเมืองจะจัดประชุมเพ่ือรับฟงความคิดเห็นของประชาชนไมนอยกวา 1 
คร้ัง ถาไมมีผูคัดคาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการผังเมืองก็สามารถขยายเวลาการใชบังคับผังเมือง
รวมนั้นตอเน่ืองไปไดเปนเวลา 5 ป แตถาจะตองมีการแกไขเขตผังหรือเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนในที่ดิน 
(เปลี่ยนสี) และกรมการผังเมืองไมอาจดําเนินการแกไขไดทันภายในเวลาที่กฎกระทรวงจะหมดอายุใชบังคับ 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการผังเมืองก็สามารถขยายเวลาบังคับใชผังเมืองรวมฉบับเดิมออกไปได
อีก 2 คร้ังๆ ละไมเกิน 1 ป 46  

กฎกระทรวงซ่ึงประกาศใชผังเมืองรวมนั้นจะประกอบไปดวย วัตถุประสงคในการวางและ
จัดทําผังเมืองรวม, แผนที่แสดงเขตของผังเมืองรวม, แผนผังพรอมขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินตามที่ได
จําแนกประเภท แสดงที่โลง แสดงโครงการคมนาคมและขนสง แสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค, 
รายการประกอบแผนผัง และนโยบายมาตรการและวิธีดําเนินการของผังเมืองรวม47 ซึ่งในสวนของ “ขอ
กําหนดการใชประโยชนที่ดิน” นี้จะกําหนดเขตท่ีดินเปนสีและกําหนดประเภทในแตละสีวาเปนที่ดินประเภท
ใด และแตละประเภทนั้นใหใชทํากิจการอะไรไดบางรวมทั้งกิจการที่หามดําเดินการในเขตที่ดินประเภทนั้น 
เชน เขตสีมวง เปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา, เขตสีน้ําเงิน เปนที่ดินประเภทสถาบันราชการ 
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ทั้งน้ี ในทุกเขตสีที่ดินในทุกประเภทน้ัน จะมีขอกําหนดใหการ
ดําเนินการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการสามารถกระทําได 

สําหรับเขตที่ดินที่จะใชกอสรางโรงไฟฟาสําหรับกิจการที่ดําเนินการโดยเอกชนนั้น ถา
กอสรางในเขตพื้นที่สีมวงซึ่งเปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคาแลวก็สามารถ 
 
   

44 พระราชบญัญตัิการผังเมือง พ.ศ. 2518, มาตรา 6. 
45 พระราชบญัญตัิการผังเมือง พ.ศ. 2518, มาตรา 18. 
46 พระราชบญัญตัิการผังเมือง พ.ศ. 2518, มาตรา 26. 
47 พระราชบญัญตัิการผังเมือง พ.ศ. 2518, มาตรา 17. 
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กระทําไดเพราะเจาหนาที่ผังเมืองพิจารณาวาเปนอุตสาหกรรม แตหากจะกอสรางในเขตพ้ืนที่สีอ่ืนๆ แลว
เจาหนาที่ผังเมืองยังไมสามารถชี้ขาดไดวาเอกชนจะดําเนินการไดหรือไม เพราะไมแนใจวาการ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการน้ันจะตองดําเนินการโดยหนวยงานของรัฐเทาน้ันจึงจะอยูในความหมายที่
อนุญาตโดยกฎกระทรวง ดังน้ัน ในกรณีเชนนี้จึงเปนปญหาสําหรับเอกชนในการเลือกสถานที่ตั้งโรงไฟฟา
เพราะจะมีพ้ืนที่ที่จํากัดอยางมากที่จะใชกอสรางไดซึ่งตางจากการดําเนินการโดยหนวยงานของรัฐที่สามารถ
ดําเนินกิจการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการไดในทุกเขตพื้นที่ 

 

4.2   พระราชบัญญัติสงเสริมการลงทนุ พ.ศ. 2520 

พระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 เปนกฎหมายที่ใหการสงเสริมการลงทุนแก
เอกชน โดยมี “คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน”48 เปนผูมีอํานาจและหนาที่ใหการสงเสริมการลงทุนใน
กิจการซ่ึงคณะกรรมการเห็นวากิจการน้ันยังไมมีในราชอาณาจักร หรือมีในราชอาณาจักรไมเพียงพอ หรือ
กรรมวิธีการผลิตยังไมทันสมัย ที่มีลักษณะ ดังนี้ 

- กิจการสําคัญและเปนประโยชนในดานเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ  
- กิจการผลิตเพ่ือสงออกไปจําหนายตางประเทศ  
- กิจการที่ ใชทนุ แรงงาน หรือบริการในอัตราสูง  
- กิจการที่ผลติผลการเกษตร หรือ ทรัพยากรธรรมชาติเปนวตัถุดิบ49 

คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน มีอํานาจและหนาที่ในการประกาศกําหนดประเภทและ
ขนาดของกิจการที่จะใหการสงเสริมการลงทุน โดยจะกําหนดเง่ือนไขในการใหการสงเสริมไวดวยก็ได และ
จะแกไขเพ่ิมเติมหรือยกเลิกเง่ือนไขดังกลาวในเวลาใดก็ได 50  ในกรณีที่คณะกรรมการฯพิจารณาเห็นวา 
กิจการใดที่ไดประกาศใหการสงเสริมการลงทุนหมดความจําเปนที่จะตองใหการสงเสริมการลงทุนตอไปแลว
คณะกรรมการฯ จะในประกาศงดใหการสงเสริมการลงทุนกิจการนั้นไวชั่วคราวหรือเปนการถาวรก็ได51 
 
   

 

48 พระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520, มาตรา 6. 
49 พระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520, มาตรา 16 
50 พระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520, มาตรา 36. 
51 พระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520, มาตรา 36. 
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ในการประกาศกําหนดประเภทและขนาดของกิจการที่จะใหการสงเสริมการลงทุนสําหรับ
กิจการผลิตพลังงานไฟฟา คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนไดกําหนดใหอยูในประเภท 7.1 สําหรับการผลิต
ไฟฟา หรือไอน้ํา (กิจการผลิตไฟฟาประเภทผูผลิตไฟฟาขนาดเล็ก หรือ SPP) และ ประเภท 7.36 สําหรับ
กิจการผลิตไฟฟาประเภทผูผลิตไฟฟาอิสระ (IPP)  

 ดังน้ัน เม่ือพิจารณาถึงสิทธิที่ “คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน” อาจประกาศงดใหการ
สงเสริมการลงทุนกิจการใดไวชั่วคราวหรือเปนการถาวรหากพิจารณาเห็นวากิจการน้ันหมดความจําเปนที่
จะตองใหการสงเสริมการลงทุนตอไปแลว รวมทั้งมีสิทธิที่จะแกไขเพ่ิมเติมหรือยกเลิกเง่ือนไขที่ใหการ
สงเสริมในเวลาใดก็ได กรณีเชนน้ีหากไมมีการประกาศลวงหนาเปนระยะเวลานานแลว อาจมีผลกระทบ
โดยตรงหากไดเริ่มวางแผนและเตรียมการเพ่ือการลงทุนมาบางแลว และในการกําหนดใหแตละเขตไดรับ
การสงเสริมไมเทากันนั้นมีผลใหการลงทุนในกิจการไฟฟามีตนทุนการผลิตไมเทากันในแตละเขตการลงทุน
ซึ่งอาจจะไมสอดคลองกับแผนการรับซ้ือไฟฟาของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และ กฟผ. 
ได 

 

4.3  พระราชบญัญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 

พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 เปนกฎหมายที่
เก่ียวกับการกําหนดคามาตรฐาน คุณภาพนํ้า อากาศ เสียง และสภาวะอ่ืน ๆ ของ สิ่งแวดลอม ซึ่งกําหนด
เปนเกณฑทั่วไป โดยมี “คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ”52 เปนผูมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เพ่ือกําหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมในเร่ืองตอไปน้ี  

(1) มาตรฐานคุณภาพน้ําในแมน้ํา ลําคลอง หนอง บึง ทะเลสาบ อางเก็บนํ้าและแหลงนํ้า
สาธารณะอ่ืนๆ ที่อยูภายในผืนแผนดิน โดยจําแนกตามลักษณะ การใชประโยชน
บริเวณพื้นที่ลุมน้ําในแตละพ้ืนที่  

(2) มาตรฐานคุณภาพนํ้าทะเลชายฝงรวมทั้งบริเวณที่ปากแมน้ํา   
(3) มาตรฐานคุณภาพนํ้าบาดาล  
(4) มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป  
(5) มาตรฐานระดับเสียงและความสั่นสะเทือนโดยทั่วไป  
(6) มาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอมในเร่ืองอ่ืนๆ ในการกําหนดมาตรฐานคณุภาพ

สิ่งแวดลอม  
 
 

52พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535, มาตรา 12. 
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ทั้งน้ี การกําหนดมาตรฐานดังกลาวจะตองอาศัยหลักวิชาการ กฎเกณฑ และหลักฐานทาง
วิทยาศาสตรเปนพ้ืนฐาน และจะตองคํานึงถึงความเปนไปไดในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่
เก่ียวของดวย53 

และโดยที่โรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงานก็อยูในบังคับของกฎหมายฉบับน้ี ดังน้ัน
โรงไฟฟาซ่ึงเปนโรงงานประเภทที่ 3 ตามพระราชบัญญัติ โรงงาน พ.ศ. 2535 จึงตองปฏิบัติตามกฎหมาย
ฉบับน้ีดวย อีกทั้ง คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติไดออกประกาศลงวันที่ 24 สิงหาคม 2535 เรื่อง 
กําหนดหลักเกณฑวิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดทํารายงานวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม
ของโครงการ โดยกิจการของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่เปนไปตามบัญชีทายประกาศ จะตอง
จัดทําและเสนอรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโดยผูชํานาญการที่ไดรับอนุญาต ซึ่งกิจการไฟฟา
ที่อยูในบัญชีทายประกาศ ลําดับที่ 9 คือ กิจการโรงไฟฟาพลังความรอนที่มีกําลังผลิตกระแสไฟฟาขนาด
ตั้งแต 10 เมกะวัตตขึ้นไป   

กรณีของกิจการไฟฟาน้ีเปนกิจการที่จะตองไดรับอนุญาตจากทางราชการกอนการกอสราง 
ดังน้ัน การกอสรางโรงไฟฟาพลังความรอนที่มีกําลังผลิตกระแสไฟฟาขนาดตั้งแต 10 เมกะวัตตขึ้นไปก็
จะตองจัดทําและเสนอรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมซ่ึงจัดทําโดยชํานาญการที่ไดรับอนุญาต
จากสํานักงานนโยบายแผนและสิ่งแวดลอม54 และเมื่อผลการพิจารณาไดรับความเห็นชอบหรือกําหนดเปน
เง่ือนไขในการแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมแลวจึงจะไดรับอนุญาตจากทางราชการใหกอสรางได 
 

4.4  พระราชบญัญัติโรงงาน พ.ศ. 2535  

พระราชบัญญตัิโรงงาน พ.ศ. 2535 ใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดใหโรงงาน
ตามประเภท ชนิดหรือขนาดใดเปนโรงงานจําพวกที่ 1 โรงงานจําพวกที่ 2 หรือโรงงานจําพวกที่ 3 แลวแต
กรณี โดยคํานึงถึงความจาํเปนในการควบคุมดูแล, การปองกันเหตุเดือดรอนรําคาญ, การปองกันความ
เสียหาย และการปองกนัอันตรายตามระดับความรนุแรงของผลกระทบที่จะมีตอประชาชนหรือส่ิงแวดลอม 
โดยแบงออกเปนดังนี้ 
 
 

 

53พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535, มาตรา 32. 
54พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535, มาตรา 48. 
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(1) โรงงานจําพวกที่ 1 ไดแกโรงงานประเภท ชนิดและขนาดที่สามารถประกอบกิจการ
โรงงานไดทันทีตามความประสงคของผูประกอบกิจการโรงงาน 

(2) โรงงานจําพวกที่ 2  ไดแกโรงงานประเภท ชนิด และขนาดที่เม่ือจะประกอบกิจการ
โรงงานตองแจงใหผูอนุญาตทราบกอน 

(3) โรงงานจําพวกที่ 3 ไดแกโรงงานประเภท ชนิด และขนาดที่การตั้งโรงงานจะตองไดรับ
ใบอนุญาตกอนจึงจะดําเนินการได เม่ือมีประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา 32 (1) ให
โรงงานที่กําหนดในประกาศดังกลาวเปนโรงงานจําพวกที่ 3 ดวย55 

และเพื่อประโยชนในการควบคุมการประกอบกิจการโรงงาน ใหรัฐมนตรีมีอํานาจออก
กฎกระทรวงเพ่ือใหโรงงานจําพวกใดจําพวกหนึ่งหรือทุกจําพวกตามมาตรา 7 ตองปฏิบัติตามในเรื่อง
ดังตอไปน้ี  

(1) กําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับที่ตั้งของโรงงาน สภาพแวดลอมของโรงงาน ลักษณะอาคาร
ของโรงงานหรือลักษณะภายในของโรงงาน 

(2) กําหนดลักษณะ ประเภทหรือชนิดของเครื่องจักร เคร่ืองอุปกรณหรือส่ิงที่ตองนํามาใช
ในการประกอบกิจการโรงงาน 

(3) กําหนดใหมีคนงานซ่ึงมีความรูเฉพาะตามประเภท ชนิดหรือขนาดของโรงงานเพื่อ
ปฏิบัติหนาที่หนึ่งหนาที่ใดประจําโรงงาน 

(4) กําหนดหลักเกณฑที่ตองปฏิบัติ กรรมวิธีการผลิตและการจัดใหมีอุปกรณหรือเคร่ืองมือ
อ่ืนใดเพื่อปองกันหรือระงับหรือบรรเทาอันตรายความเสียหายหรือความเดือดรอนที่
อาจเกิดแกบุคคลหรือทรัพยสินที่อยูในโรงงานหรือที่อยูใกลเคียงกับโรงงาน 

(5) กําหนดมาตรฐานและวิธีการควบคุมการปลอยของเสีย มลพิษ หรือส่ิงใดๆ ที่มี
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมซึ่งเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน 

(6) กําหนดการจัดใหมีเอกสารที่จําเปนประจําโรงงาน เพ่ือประโยชนในการควบคุมหรือ
ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย 

(7) กําหนดขอมูลที่จําเปนเก่ียวกับการประกอบกิจการโรงงานที่ผูประกอบกิจการโรงงาน
ตองแจงใหทราบเปนคร้ังคราว หรือตามระยะเวลาที่กําหนดไว 

 
 

 55พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535, มาตรา 7. 

 
(8) กําหนดการอ่ืนใดเพ่ือคุมครองความปลอดภัยในการดําเนินงานเพ่ือปองกันหรือระงับ

หรือบรรเทาอันตรายหรือความเสียหายทีอ่าจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน 
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กฎกระทรวงจะกําหนดใหยกเวนโรงงานประเภท ชนิด หรือขนาดใดจากการตองปฏิบัติใน
เร่ืองหนึ่งเรื่องใดก็ได และสมควรกําหนดใหเรื่องที่เปนรายละเอียดทางดานเทคนิค หรือเปนเรื่องที่ตอง
เปลี่ยนแปลงรวดเร็วตามสภาพสังคมใหเปนไปตามหลักเกณฑที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาก็ได56 

บัญชีทายกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 
ลําดับที่ 88 ไดกําหนดให โรงงานผลิต สง หรือจําหนายพลังงานไฟฟา เปนโรงงานประเภทที่ 3 ซึ่งตองไดรับ
อนุญาตจากปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมหรือผูที่ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมมอบหมาย 57  

ดังน้ัน กฎหมายฉบับนี้ก็เปนกฎหมายที่เอกชนผูประกอบกิจการผลิตไฟฟาจะตองปฏิบัติ
ตาม มิฉะนั้นแลวก็ไมสามารถเร่ิมลงมือกอสรางไดหากไมไดรับอนุญาต 58 อีกทั้งเม่ือกอสรางและเดิน
เคร่ืองจักรแลวก็ยังอยูในการกํากับและดูแลของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 59 

 

4.5  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชา
พิจารณ พ.ศ. 2539 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ 
พ.ศ. 2539 นี้ไมใชกฎหมายแตเปนเพียงระเบียบเพื่อกําหนดหลักเกณฑ และวิธีการรับฟงความคิดเห็นใน
ปญหาสําคัญของชาติที่มีขอโตเถียงหลายฝาย ใชสําหรับเปนแนวทางประกอบการตัดสินใจของรัฐในการ
ดําเนินงานอันมีผลกระทบตอประชาชน 

ตามระเบียบนี้ ไดกําหนดใหมี “คณะกรรมการที่ปรึกษาวาดวยประชาพิจารณ” 60 มีอํานาจ
หนาที่ ดังนี้ 
 
 

56พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535, มาตรา 8. 
57พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535, มาตรา 12 วรรคแรก. 
58พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535, มาตรา 12 วรรคสอง. 
59พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535, มาตรา 32 – 44. 
60ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชา

พิจารณ พ.ศ. 2539, ขอ 4. 
 

1. กํากับดูแลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณใหเปนไปโดยเรียบรอย
และกําหนดหลักเกณฑวิธีการทําประชาพิจารณ 

2. วินิจฉัยหรือตอบขอหารือตามที่กําหนดในระเบียบ 
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3. จัดทํารายงานประจําปสรุปการทําประชาพิจารณตามที่ไดรับรายงานจากคณะกรรมการ
ประชาพิจารณ พรอมขอสังเกตหรือขอเสนอแนะเสนอคณะรัฐมนตรี61 

ในกรณีมีโครงการของรัฐในเรื่องใดที่รัฐมนตรี ผูวาราชการจังหวัด หรือผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร แลวแตกรณี เห็นสมควรจัดใหมีประชาพิจารณ ก็มีอํานาจแตงตั้ง “คณะกรรมการประชา
พิจารณ” เปนคราวๆ ไปสําหรับโครงการของรัฐในเรื่องน้ันๆ62 
 “โครงการของรัฐ” หมายความวา การดําเนินงานไมวาโดยลักษณะใด ตามนโยบายหรือ
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง หรือการบริหาราชการในกิจการของรัฐ หรือโครงการที่จะตอง
ไดรับสัมปทาน การอนุญาต อนุมัติ หรือความเห็นชอบจากหนวยงานของรัฐ63 

 สําหรับผูท่ีจะกอใหเกิดมีการจัดทําประชาพิจารณมี 3 กรณี ไดแก 

1. ผูมีอํานาจ ซึ่งหมายถึง รัฐมนตรี ผูวาราชการจังหวัด หรือผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
แลวแตกรณี เห็นสมควรจัดใหมีประชาพิจารณเน่ืองจากการดําเนินงานตามโครงการ
ของรัฐอาจมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม     วัฒนธรรม อาชีพ ความปลอดภัย วิถีชีวิต 
หรืออาจกอใหเกิดความเสียหายตอชุมชนหรือสังคม หรืออาจนําไปสูขอโตเถียงหลาย
ฝาย 

2. ผูมีสวนไดเสีย ซึ่งหมายถึง บุคคล กลุมบุคคล นิติบุคคล ที่มีสวนเกี่ยวของหรือไดรับ
ผลกระทบโดยตรงจากการดําเนินงานตามโครงการของรัฐทําหนังสือไปยังหนวยงาน
ของรัฐเพ่ือสอบถามหรือขอคําชี้แจงสําหรับโครง- 

    
 

61ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ พ.ศ. 
2539, ขอ 5. 

62ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ พ.ศ. 
2539, ขอ 12. 

63ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ พ.ศ. 
2539, ขอ 3. 

 
การของรัฐที่ไดมีการดําเนินโครงการไปแลว หากหนวยงานของรัฐไมตอบภายใน 30 
วัน หรือตอบแลวแตไมพอใจ ก็ใหยื่นคํารองเปนหนังสือไปยังรัฐมนตรี ผูวาราชการ
จังหวัด หรือผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เพ่ือขอใหมีการทําประชาพิจารณ 
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3. หนวยงานของรัฐ เห็นควรใหมีการจัดประชาพิจารณ โดยเสนอความเห็นตอผูมีอํานาจ
เจาสังกัดน้ันๆ เพ่ือพิจารณา กลั่นกรอง ตรวจสอบขอเท็จจริง แลงจึงสั่งใหมีประชา
พิจารณในกรณีที่เห็นสมควร64   

การทําประชาพิจารณมีผลเปนเพียงการนําขอสรุปและขอเสนอแนะที่ไดจากการทําประชา
พิจารณเพ่ือใชเปนแนวทางหรือขอมูลประกอบการตัดสินใจของรัฐในการดําเนินงานตามโครงการเทาน้ัน ไม
มีผลผูกมัดวารัฐตองตัดสินใจตามผลของการทําประชาพิจารณนั้น แตทั้งน้ีใหหนวยงานของรัฐรับขอสรุปและ
ขอเสนอแนะที่ไดจากประชาพิจารณไปพิจารณาดวย65 

ดังนั้น จะเห็นไดวา การประกอบกิจการไฟฟาโดยเอกชนนั้น เปนโครงการที่จะตองไดรับ
สัมปทาน การอนุญาต อนุมัติ หรือความเห็นชอบจากหนวยงานของรัฐหลายหนวยงาน จึงเปนโครงการของ
รัฐตามที่นิยามในระเบียบสํานักนายกฉบับน้ีที่อาจใหมีการจัดประชาพิจารณได และสําหรับโครงการของรัฐ
ขนาดใหญที่ไดมีการอนุมัติใหเอกชนผลิตไฟฟาขายใหกับ กฟผ. เชน โครงการกอสรางโรงไฟฟาบอนอก ที่
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ของบริษัท กัลฟ  อิเล็คทริก จํากัด (มหาชน) และโครงการโรงไฟฟาหินกรูด ที่
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ของบริษัท ยูเนี่ยน เพาเวอร ดิเวลลอปเมนท จํากัด โดยทั้ง 2 โครงการเปนโรงไฟฟา
ที่ใชถานหินเปนเชื้อเพลิงเพ่ือผลิตกระแสไฟฟา ซึ่งถูกตอตานวากอใหเกิดมลภาวะเนื่องจากกลัววาจะมี
ซัลเฟอรสูงเชนเดียวกับกรณีที่เกิดขึ้นกับโรงไฟฟาแมเมาะ จังหวัดลําปาง ของ กฟผ. จึงไดจัดใหมีการทํา
ประชาพิจารณแตก็ยังมีปญหาในทางปฏิบัติทั้งในเรื่องขั้นตอน วิธีดําเนินการ งบประมาณและการ
ประสานงาน ซึ่งกอใหเกิดการไมไดรับการยอมรับจากประชาชนในพ้ืนที่บางสวนและกลุมอนุรักษบางกลุม 
ซึ่งเปนปญหาอยูและมีผลใหรัฐบาลไมกลาตัดสินใจใหเอกชนดําเนินโครงการตอไป 

 
 

64สํานักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกลา, ตัวอยางเทคนิคการมีสวนรวมของประชาชนและกฎหมายที่
เกี่ยวของ, กุมภาพันธ 2544, หนา 22 – 23. 

65ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ พ.ศ. 
2539, ขอ 21. 

 
4.6  พระราชบญัญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

กฎหมายควบคุมอาคารฉบับที่มีผลใชบังคับใชอยูในปจจุบัน ไดแก พระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 252266, พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 253567 และพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 254368  ซึ่งถือวาเปนกฎหมายแมบทที่วางกฎเกณฑในการควบคุมอาคารเพ่ือ
ควบคุมการกอสรางใหมีสภาพแข็งแรง ปลอดภัย ถูกตองตามหลักการสาธารณสุข สิ่งแวดลอม การผังเมือง 
สถาปตยกรรม และการปองกันอัคคีภัย เปนตน โดยการใชบังคับมิไดใชบังคับในทุกทองที่แตใชบังคับใน
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ทองที่และบริเวณที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหใชบังคับเทาน้ัน69  ซี่งสวนใหญเปนพ้ืนที่ที่มีประชากรอาศัย
อยูคอนขางหนาแนนหรือเปนพื้นที่ที่มีความจําเปน ไดแก เขตพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร เขตเทศบาลเมือง
พัทยา เขตเทศบาล เขตสุขาภิบาล เปนตน โดยพระราชกฤษฎีกาน้ีจะเปนการกําหนดนโยบายที่สําคัญ แลว
จึงกําหนดรายละเอียดในการควบคุมอาคารโดยประกาศเปนกฎกระทรวงตามอํานาจของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยโดยคําแนะนําของคณะกรรม- 
การควบคุมอาคาร70 และขอบัญญัติทองถิ่น71 จึงจะมีผลใชบังคบัใหการกอสราง การซอมแซม การดัดแปลง 
การร้ือถอน การเคลื่อนยายอาคาร และการใชอาคารบางประเภท จะตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงาน
ทองถิ่นกอน มิเชนน้ัน ผูฝาฝนจะมีความผิดและมีโทษทางอาญา 

การกอสรางโรงไฟฟาก็เขาขายเปนการกอสรางอาคารซ่ึงเขาขายตองไดรับใบอนุญาตจาก
เจาพนักงานทองถิ่น72 ซึ่ง “เจาพนักงานทองถิ่น”73 หมายถึง นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสําหรับในเขต
องคการบริหารสวนจังหวัด, ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลสําหรับในเขตองคการบริหาร
สวนตําบล, ผูวาราชการกรุงเทพมหานครสําหรับในเขต 
 
 

66พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522, ราชกิจจานุเบกษา (ฉบับพิเศษ) 1, ตอนท่ี 80 14 พฤษภาคม 
2522. 

67พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2535, ราชกิจจานุเบกษา , เลม 109 ตอนท่ี 39 6 เมษายน 
2535. 

68พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2543, ราชกิจจานุเบกษา , เลม 117 ตอนที่ 42ก 15 
พฤษภาคม 2543.  

69พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522, มาตรา 2.  
70พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2543, มาตรา 8.  
71พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2535, มาตรา 10. 
72พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2535, มาตรา 21. 
73พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2543, มาตรา 6.  
 

กรุงเทพมหานคร, นายกเมืองพัทยาสําหรับในเขตเมืองพัทยา และผูบริหารทองถิ่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดสําหรับในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเปนหนาที่ของเจาพนักงาน
ทองถิ่นที่จะตองตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผู
ขอรับอนุญาตทราบภายใน 45 วัน นับแตวันที่ไดรับคําขอ และในกรณีจําเปนก็ใหขยายเวลาออกไปไดไมเกิน 
2 คราว คราวละไมเกิน 45 วัน โดยเจาพนักงานทองถิ่นจะตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแต
ละคราวใหผูขอรับใบอนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลา74  
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ดังนั้น กฎหมายฉบับนี้ก็เปนกฎหมายอีกฉบับหนึ่งที่เอกชนผูประกอบกิจการผลิตไฟฟา
จะตองปฏิบัติตาม หากโรงไฟาที่จะกอสรางขึ้นนั้นตั้งอยูในเขตพื้นที่ที่ไดมีพระราชกฤษฎีกาซ่ึงออกตาม
อํานาจของพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กําหนดใหใชบังคับในทองที่และบริเวณนั้นแลว เอกชน
ผูประกอบกิจการผลิตไฟฟาก็มีหนาที่ตองยื่นคําขออนุญาตเพ่ือกอสรางโรงไฟฟาจากเจาพนักงานทองถิ่น 
มิฉะน้ันการกอสรางอาคารโดยยังไมไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นก็จะมีความผิดและมีโทษทาง
อาญา รวมทั้งถูกส่ังใหแกไขหรือร้ือถอนอาคารได  

 

สรุป จากการท่ีไดกลาวถึงกฎหมายที่เก่ียวของโดยตรงกับการประกอบกิจการไฟฟาโดย
เอกชนและกฎหมายกลางที่มีสวนเกี่ยวของกับการประกอบกิจการไฟฟาโดยเอกชนแลว จะเห็นไดวา
กฎหมายทั้ง 6 ฉบับดังกลาวไดเขามามีสวนเก่ียวของกับการที่เอกชนผูประกอบกิจการไฟฟาจะตองเขามา
เก่ียวของ, ใหการสงเสริม และบางฉบับก็มีผลบังคับใหตองปฏิบัติตาม 

นอกจากกฎหมายที่ยกขึ้นมากลาวแลวยังมีกฎหมายฉบับอ่ืนๆ อีกที่เ ก่ียวของกับการ
ประกอบการของเอกชนแตไมไดนํามากลาวถึงเน่ืองจากเห็นวาเปนกฎหมายท่ีกําหนดใหตองปฏิบัติในบาง
กรณีที่เก่ียวของทั่วไปซึ่งไมไดมีบทบัญญัติอันเปนการเฉพาะเจาะจงกับกิจการผลิตไฟฟาโดยเอกชน และไม
มีผลกระทบหรือมีผลกระทบเพียงเล็กนอยตอการประกอบกิจการไฟฟาโดยเอกชนหรือสามารถแกไขให
ถูกตองตามกฎหมายน้ันๆ ได 

 
5 การปฏิบัติตามกฎหมายในแตละรูปแบบของการผลิตไฟฟาโดยภาคเอกชน 

 ในบทที่ 2 ขอ 2.7 ไดมีการจัดรูปแบบของการผลิตไฟฟาโดยเอกชนออกเปน 4 ประเภท เพ่ือให
สอดคลองกับรูปแบบที่รัฐไดสงเสริมใหเอกชนเขามามีบทบาทมากขึ้นในกิจการไฟฟาของประเทศ ไดแก 
 

74พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2535, มาตรา 25. 

1) ประเภทที่ 1 ผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญหรือผูผลิตไฟฟาอิสระ (Independent Power 
Producer : IPP) โดยทําสัญญาขายไฟฟาที่ผลิตไดทั้งหมดใหกับ กฟผ.  

2) ประเภทที่ 2 ผูผลิตไฟฟารายเล็ก (Small Power Producer : SPP) เพ่ือผลิตไฟฟาขึ้นใชใน
อุตสาหกรรมของตนเองและหรือขายไฟฟาบางสวนใหกับโรงงานอุตสาหกรรมที่อยูใกลเคียง 
และทําสัญญาขายไฟฟาใหกับ กฟผ. ตามจํานวนไมเกินที่ กฟผ. กําหนดรับซื้อ (ไมเกิน 90 
เมกะวัตต)  

3) ประเภทที่ 3 ผูผลิตและจําหนายไฟฟาและไอน้ําโดยระบบ Cogeneration เพ่ือใชในกลุม
อุตสาหกรรม โดยที่ไมมีการขายไฟฟาใหกับ กฟผ. 

4) ประเภทที่ 4 ผูผลิตไฟฟาเพ่ือใชเอง 
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จากรูปแบบของการประกอบกิจการไฟฟาโดยเอกชน 4 ประเภทดังกลาว ในแตละประเภทไดเขา
มาเก่ียวของกับกฎหมายมากหรือนอยฉบับไมเทากัน เน่ืองจากตองขึ้นอยูกับองคประกอบที่สําคัญเหลาน้ี 
ไดแก ขนาดของกําลังผลิตไฟฟา, เชื้อเพลิงที่ใชในการผลิตไฟฟา, สถานที่ตั้ง, การผลิตไฟฟาขึ้นเพ่ือขาย, 
การผลิตไฟฟาขึ้นเพ่ือใชเอง และหากเอกชนซึ่งเปนผูประกอบการไมปฏิบัติตามแลวอาจถูกสั่งหามดําเนิน
กิจการโดยฝายปกครองได ซึ่งการประกอบกิจการไฟฟาในแตละประเภทของเอกชนจะตองปฏิบัติตาม
กฎหมายฉบับตางๆ ในแตละประเภท ดังนี้  

5.1 ผูผลิตไฟฟาประเภทท่ี 1 ผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญหรือผูผลิตไฟฟาอิสระ 
(Independent Power Producer : IPP) ซึ่งจะทําสัญญาขายไฟฟาที่ผลิตไดทั้งหมดใหกับ กฟผ. 

 การดําเนินกิจการประเภท IPP นี้ เอกชนซึ่งเปนผูประกอบการจะตองเขามาเกี่ยวของกับ
กฎหมายที่สําคัญอยางนอย 10 ฉบับ ไดแก 

1.1) พ.ร.บ. คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ พ.ศ. 2535 
1.2) พ.ร.บ. การไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย พ.ศ. 2511 
1.3) พ.ร.บ. การพัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 
1.4) พ.ร.บ. ควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 
1.5) พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 
1.6) พ.ร.บ. การผังเมือง พ.ศ. 2518 
1.7) พ.ร.บ. สงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 
1.8) พ.ร.บ. การพัฒนาและสงเสริมพลังงาน พ.ศ. 2535 
1.9) ประกาศของคณะปฏิวตัิ ฉบบัที่ 58 ลงวันที่ 26 มกราคม 2515 

 
1.10) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรบัฟงความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชา

พิจารณ พ.ศ. 2539 

สําหรับรายละเอียดที่เก่ียวของและขั้นตอนการในการดําเนินโครงการของ เอกชนซึ่งเปน
ผูประกอบการน้ัน สามารถแบงขั้นตอนการดําเนินการออกเปน 3 ขั้นตอน ไดแก ในขั้นเตรียมการ, ในขั้น
ดําเนินการขออนุญาตตางๆ และในขั้นดําเนินการผลิตไฟฟา ซึ่งในแตละขั้นตอนดังกลาวจะตองปฏิบัติตาม
บทบัญญัติของกฎหมายแตละฉบับดังกลาวขางตน ดังนี้ 

ข้ันตอนที่ 1 ในข้ันเตรียมการ 

ผูผลิตไฟฟาเอกชนจะตองใชกฎหมาย 3 ฉบับ เพ่ือพิจารณาถึงความเหมาะสมและความ
เปนไปไดในการที่จะกอสรางโรงไฟฟาสําหรับผลิตไฟฟาเพ่ือขายใหกับ กฟผ. ในราคาที่ไมสูงกวาที่ กฟผ. 
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สามารถผลิตไฟฟาไดเองและไมสูงกวาเอกชนรายอ่ืนที่เสนอขายไฟฟาใหกับ กฟผ. เชนกัน และรวมทั้ง
สถานที่ตั้งโรงไฟฟาวามีความเหมาะสมเพียงใดดังนี้ 

-  พระราชบญัญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ พ.ศ. 2535 

ผูผลิตไฟฟาเอกชนจะตองกําหนดวัตถุประสงคของตนเองวาตนจะผลิตไฟฟาและขาย
ใหกับ กฟผ. โดยมีกําลังผลิตขนาดตั้งแต 90 เมกกะวัตตขึ้นไป ซึ่งถือวาเปนผูผลิตไฟฟาประเภท IPP โดย
จะตองยื่นขอเสนอขายไฟฟาและไดรับการอนุญาตใหขายไฟฟาใหกับ กฟผ.ตามที่ไดมีประกาศการรับซื้อ
ไฟฟาในแตละคราวและตามหลักเกณฑที่ กฟผ. กําหนด และเม่ือไดรับอนุมัติจาก กฟผ. แลว ก็จะตองมีการ
ทําสัญญาซ้ือขายไฟฟากับ กฟผ. (Power Purchase Agreement : PPA) ซึ่งในขั้นตอนนี้เกิดขึ้นไดเพราะ
พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ พ.ศ. 2535 ไดใหอํานาจ สพช. (ปจจุบันเปลี่ยนชื่อ
เปน “สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน” หรือ “”สนพ.”) กําหนดแผนใหมีการสงเสริมและเพ่ิมบทบาท
ภาคเอกชนใหเปนผูผลิตและจําหนายไฟฟา โดยคณะรัฐมนตรี ไดมีมติเม่ือวันที่ 31 พฤษภาคม 2537 
เห็นชอบแนวนโยบายในการรับซื้อไฟฟาจาก “ผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญ” (Independent Power 
Producers : IPP) โดยกําหนดปริมาณรับซ้ือไฟฟาจํานวน 3,800 เมกะวัตต สําหรับการรับซ้ือในชวงป 
2539-2545 และกําหนดใหการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) และ สพช. รวมกันราง “ประกาศการ
รับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาเอกชน” และให กฟผ. เปนผูดําเนินการออกประกาศเชิญชวน75 

 
75สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ. สถานการณ นโยบายและมาตรการ

พลังงานของไทย ป 2544. กุมภาพันธ 2545, หนา 76. 

ตอมาในเดือนเมษายน 2538 กฟผ. ไดประกาศรับซื้อไฟฟาเพ่ิมอีกประมาณรอยละ 10 
รวมกําลังผลิตที่ตองการรับซื้อประมาณ 4,200 เมกะวัตต หลังจากน้ันความตองการใชไฟฟาไดเพ่ิมขึ้นอยาง
รวดเร็ว คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเม่ือวันที่ 13 สิงหาคม 2539 จึงมีมติใหเพ่ิมปริมาณการรับซื้ออีก 1,600 
เมกะวัตต รวมเปนปริมาณที่ประกาศรับซ้ือ 5,800 เมกะวัตต และใหอํานาจ กฟผ. ที่จะพิจารณาเพิ่มลด
ปริมาณการรับซื้อไฟฟาจากเอกชนไดในอัตรารอยละ 20 เพ่ือใหสามารถแกไขปญหาการขาดแคลน
กระแสไฟฟาไดรวดเร็วยิ่งขึ้น 

ซึ่งตั้งแตพระราชบัญญัตินี้ประกาศใชเม่ือ วันที่ 3 กุมภาพันธ 2535 สพช. ไดกําหนดให 
กผฟ. มีประกาศการรับซ้ือไฟฟาประเภท IPP เพียงครั้งเดียว คือเม่ือวันที่ 15 ธันวาคม 2537 และกําหนดให
ยื่นขอเสนอในวันที่ 30 มิถุนายน 253876 โดยผูที่สนใจจะตองซื้อเอกสารที่เรียกวา “ขอเสนอความตองการรับ
ซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาอิสระ สําหรับป 2539- 2546” (REQUEST FOR PROPOSALS FOR 
PURCHASES FROM INDEPENDENT POWER PRODUCERS FOR THE YEARS 1996 – 2002 : 
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“RFP”)     เพ่ือใชเปนแนวทางในการพิจารณาหลักเกณฑและรายละเอียดตางๆ กอนยื่นขอเสนอขายไฟฟา
ใหกับ กฟผ. เพื่อคัดเลือก 

ในการประกาศรับซื้อไฟฟาประเภท IPP ของ กฟผ. คร้ังแรกนี้ มีผูยื่นขอเสนอเพื่อขาย
ไฟฟา จํานวน 32 ราย รวม 50 โครงการ ประกอบดวย ขอเสนอ 88 ทางเลือก รวมกําลังการผลิตทั้งสิ้น 
39,000 เมกะวัตต หรือประมาณ 9 เทาของกําลังการผลิตที่ตองการรับซื้อ โดยใชเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ 37 
โครงการ ถานหิน 12 โครงการ และออริมัลชั่น 1 โครงการ  

รายละเอียดใน RFP ไดกําหนดใหผูผลิตไฟฟาเอกชนเสนออัตราคาไฟฟาพรอมสูตร
การปรับราคา โดยการประเมินและคัดเลือกโครงการ จะพิจารณาจากปจจัยทางดานราคา (Price Factor) 
60% และปจจัยอ่ืนที่ไมเก่ียวกับราคา (Non-Price Factor) 40% ทั้งน้ี ในการคัดเลือกโครงการกําหนด
แนวทางวา ราคาที่ตกลงซื้อจากผูผลิตไฟฟาเอกชนประเภท IPP จะไมสูงกวาราคาที่ กฟผ. ผลิตไดเอง หรือ
คาใชจายที่หลีกเลี่ยงไดของ กฟผ. (Avoided Cost)  

นอกจากน้ัน RFP ยังไดกําหนดหลักเกณฑวา โครงการควรจะตองขอรับการสงเสริม
การลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน และผูที่ไดรับการคัดเลือกจะตองไดรับอนุญาต 
สัมปทาน ใบอนุญาตท่ีจะใหบรรลุผลในการพัฒนาโครงการ, การเงิน, กอสราง, ดําเนินการผลิตและ
บํารุงรักษาโรงไฟฟา 

 
76เร่ืองเดียวกัน, หนา 76. 

 
อีกทั้ง RFP ไดกําหนดกําลังการผลิตกระแสไฟฟาที่จะรับซื้อในรอบแรกจํานวน 1,000 

เมกะวัตต และไดมีการกําหนดกําลังการผลิตและสถานที่ตั้งของโรงไฟฟาเพ่ือเปนแนวทางวาโรงไฟฟาควร
จะอยูในพื้นที่ใด ดังนี้ 

- ทางดานตะวันตก จํานวน 600 เมกะวัตต ในจังหวัดราชบุรี หรือ 800 เมกะวัตต ใน
อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  

- ทางดานตะวันออก จํานวน 300 เมกะวัตต ในอําเภอคลองใหม จังหวัดจันทบุรี หรือ 
700 เมกะวัตต ในอําเภออาวไผ จังหวัดชลบุรี หรือ 700 เมกะวัตต ในจังหวัด
ปราจีนบุรี หรือ 200 เมกะวัตต ในจังหวัดระยอง 

และในการรับซื้อรอบตอไปจํานวน 2,800 เมกะวัตต  ไดแก  

- ทางดานตะวันตก จํานวน 1,400 เมกะวัตต  
- ทางดานตะวันออก จํานวน 1,400 เมกะวัตต  
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จากการยื่นขอเสนอขายไฟฟาใหกับ กฟผ. ดังกลาว มีผูไดรับการคัดเลือกและลงนาม
ในสัญญาซ้ือขายไฟฟากับ กฟผ. รวมทั้งสิ้น 7 ราย แบงเปน  

- การรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาเอกชน ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2539-2543) จํานวน 3 
ราย ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง กําลังผลิตรวม 1,750  เมกะวัตต  

- การรับซ้ือไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาเอกชน ระยะที่ 2 (พ.ศ 2544-2546) จํานวน 4 ราย 
รวม 4,193.5 เมกะวัตต ใชถานหินเปนเชื้อเพลิง 3 ราย และใชกาซธรรมชาติเปน
เชื้อเพลิง 1 ราย  

  ความคืบหนาของโครงการ สรุปไดดังน้ี 

ผูผลิตเอกชน กําลังการผลติ 
(เมกะวัตต) 

กําหนดจาย 
ไฟฟาเขาระบบ 

เช้ือเพลิง 

ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2539-2543)    

1. บ. ผลิตไฟฟาอิสระ (ประเทศไทย) จก. 700 15 ส.ค. 2543 กาซ
ธรรมชาต ิ

2. บ. ไตรเอ็นเนอรจ้ี จก. 700 1 ก.ค. 2543 กาซ
ธรรมชาต ิ

3. บ. อีสเทอรน เพาเวอร อิเล็คตริก จก. 350 31 ก.ค. 2545 กาซ
ธรรมชาต ิ

ผูผลิตเอกชน กําลังการผลติ 
(เมกะวัตต) 

กําหนดจาย 
ไฟฟาเขาระบบ 

เชื้อเพลิง 

ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2544-2546)    

1. บ. ยูเนี่ยน เพาเวอร ดิเวลลอปเมนท 
จก. 

1,400  เคร่ืองที่ 1 :  
 1 ต.ค. 2548 
 เคร่ืองที่ 2 :  
 1 ม.ค. 2549 

ถานหิน 

2. บ. บอวิน เพาเวอร จก. 713 1 เม.ย. 2545 กาซ
ธรรมชาต ิ

3. บ. บีแอลซีพี จก. 1,346.5  เคร่ืองที่ 1 :  
 1 ต.ค. 2549 
 เคร่ืองที่ 2 :  

ถานหิน 
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 1 ก.พ. 2550 
4. บ. กัลฟ อิเล็คตริก จก. 734 เคร่ืองที่ 1 : 

1 ต.ค. 2547 
 เคร่ืองที่ 2 : 
1 เม.ย. 2548 

ถานหิน 

รวมทัง้สิ้น 5,943.5   

 

ดังน้ัน เม่ือพิจารณาจากการที่ผูผลิตไฟฟาเอกชนควรท่ีจะตองวางแผนและเตรียมการ
ในการสรางโรงไฟฟาใหอยูในทองที่บริเวณที่ กฟผ. แจงตาม RFP และตามระยะเวลาที่ประกาศรับซื้อไฟฟา
แลว จึงเปนภาระของผูผลิตไฟฟาเอกชนที่จะตองมีการศึกษาขอมูลวาพ้ืนที่หรือบริเวณใดที่มีความเหมาะสม
ที่จะตองเตรียมการไวลวงหนาเพ่ือรองรับการกอสรางโรงไฟฟาเพ่ือเสนอขายใหกับ กฟผ. ไดในเง่ือนไขที่
สอดรับกับขอเสนอไดดี อีกทั้งราคาที่เสนอขาย, ตนทุนเชื้อเพลิงที่จะใช, ตนทุนการดําเนินงาน, ตนทุนการ
บํารุงรักษา, และเงื่อนไขอ่ืนๆที่เปนประโยชนกับ กฟผ. มากที่สุดจึงจะมีโอกาสไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมี
สิทธิกอสรางโรงไฟฟาเพ่ือขายไฟฟาใหกับ กฟผ. 

สําหรับระยะเวลาที่ใชในการดําเนินการในขั้นตอนนี้เม่ือใชขั้นตอนและระยะเวลาในการ
ดําเนินการประกาศรับซื้อไฟฟาคร้ังแรกของ กฟผ. มาเปนตัวอยางในทางปฏิบัติตามขั้นตอนตางๆ โดยเร่ิม
ตั้งวันประกาศรับซื้อไฟฟา, ซื้อเอกสาร “ขอเสนอความตองการรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาอิสระ สําหรับป 
2539-2546” : “RFP”), เอกชนยื่นขอเสนอขายไฟฟา, ตัดสินผูไดรับการคัดเลือกเพ่ือขายไฟฟาใหกับ กฟผ., 
ลงนามสัญญาซ้ือขายไฟฟากับ กฟผ. แลว เปนเวลาท่ีเร่ิมตนตั้งแต วันที่ 15 ธันวาคม 2537  จนถึงประมาณ
วันที่ 22 ธันวาคม 2540 (ลงนามสัญญากับบริษัท กัลฟ อิเลคตริค จํากัด) รวมแลวจะใชเวลา 2 ปกวา ซึ่ง
เปนขั้นตอนที่ใชเวลาการดําเนินการยาวนานมากและทําใหผูรวมลงทุนบางรายเกิดปญหาในทางการเงิน
เน่ืองจากมีการลงทุนเปนเงินจํานวนมากแตยังไมไดรับผลตอบแทน จึงจําเปนตองขายหุนที่ถืออยูใหกับผู
ลงทุนรายใหม 

-   พระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 

ผูผลิตไฟฟาเอกชนจะตองพิจารณาวา พ้ืนที่ใดและกิจการประเภทใดที่สํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนไดมีประกาศเพ่ือใหสิทธิประโยชนในทางภาษีและสิทธิประโยชนอ่ืนๆ ตาม
อํานาจของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนกําหนดไว ซึ่งในการลงทุนก็ควรจะลงทุนในเขตพื้นที่ที่ไดรับสิทธิ
ประโยชนในทางภาษีมากที่สุด อีกทั้งตาม “ขอเสนอความตองการรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาอิสระ สําหรับ
ป 2539-2546” (REQUEST FOR PROPOSALS FOR PURCHASES FROM INDEPENDENT POWER 
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PRODUCERS FOR THE YEARS 1996-2002 : “RFP”) ของ กฟผ. ก็ไดแนะนําและใหขอมูลวาควรที่
จะตองขอสงเสริมการลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน  

โดยท่ัวไปแลว พระราชบัญญัติฉบับน้ีก็ไดมีการกําหนดใหการสงเสริมการลงทุนใน
กิจการผลิตไฟฟาที่ไดรับอนุญาตจากหนวยงานของรัฐที่เก่ียวของ อันหมายถึงผูผลิตไฟฟาประเภทที่ 1 ถึง 3 
ซึ่งไดแก IPP, SPP และ Cogeneration โดยมีความแตกตางอยูในเรื่องของเขตพื้นที่ที่ใหการสงเสริมการ
ลงทุนซ่ึงคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนไดแบงเขตการลงทุนออกเปน 3 เขต ตามปจจัยทางเศรษฐกิจ โดย
ใชรายไดและสิ่งอํานวยความสะดวกพ้ืนฐาน ของแตละจังหวัดเปนเกณฑ  

สิทธิและประโยชนสําหรับโครงการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนเปนไปตาม “ประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 1/2543 เรื่อง นโยบายและหลักเกณฑการสงเสริมการลงทุน” 77 ดังนี้ 

เขต 1 ประกอบดวย 6 จังหวัดในสวนกลาง ไดแก กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี 
ปทุมธานี สมุทรปราการ และ สมุทรสาคร 

สิทธิประโยชนของผูประกอบการที่อยูในเขต 1 มีดังนี้ 
1. ใหไดรับลดหยอนอากรขาเขาสําหรับเคร่ืองจักรกึ่งหน่ึง เฉพาะเครื่องจักรที่มีอากรขา

เขา ไมต่ํากวารอยละ 10  
 

77http:www// boi.go.th/thai, สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน, 2547. 

 
2. ใหไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนระยะเวลา 3 ป สําหรับโครงการที่ตั้งสถาน

ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมหรือในเขตอุตสาหกรรมที่ไดรับการสงเสริม ทั้งน้ีผูไดรับการสงเสริมใน
โครงการที่มีขนาดการลงทุนตั้งแต 10 ลานบาทขึ้นไป (ไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียน) จะตองดําเนินการ
ใหไดรับใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรือมาตรฐานสากลอ่ืนที่เทียบเทาภายใน
ระยะเวลา 2 ปนับตั้งแตวันเปดดําเนินการ หากไมสามารถดําเนินการไดจะถูกเพิกถอนสิทธิและประโยชน
การยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 1 ป  

3. ใหไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจําเปนสําหรับสวนที่ผลิตเพ่ือการ
สงออกเปนระยะเวลา 1 ป 

เขต 2 ประกอบดวย 12 จังหวัด ไดแก กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก 
พระนครศรีอยุธยา ภูเก็ต ระยอง ราชบุรี สมุทรสงคราม สระบุรี สุพรรณบุรี และอางทอง 

สิทธิประโยชนของผูประกอบการที่อยูในเขต 2 มีดังนี้ 
1. ใหไดรับลดหยอนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรก่ึงหน่ึงเฉพาะเครื่องจักรที่มีอากรขา

เขาไมต่ํากวารอยละ 10  
2. ใหไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนระยะเวลา 3 ป และเพิ่มเปน 5 ป หากตั้ง

สถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมหรือในเขตอุตสาหกรรมท่ีไดรับการสงเสริม ทั้งน้ีผูไดรับการสงเสริม
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ในโครงการที่มีขนาดการลงทุนตั้งแต 10 ลานบาทขึ้นไป (ไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียน) จะตอง
ดําเนินการใหไดรับใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรือมาตรฐานสากลอ่ืนที่เทียบเทา
ภายในระยะเวลา 2 ป นับตั้งแตวันเปดดําเนินการ หากไมสามารถดําเนินการไดจะถูกเพิกถอนสิทธิและ
ประโยชนการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 1 ป                  

3. ใหไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจําเปนสําหรับสวนที่ผลิตเพ่ือการ
สงออกเปนระยะเวลา 1 ป 

เขต 3 ประกอบดวย 58 จังหวัด ใหทองที่ทุกจังหวัดในเขต 3 เปนเขตสงเสริมการ
ลงทุน ไดแกจังหวัดอ่ืนที่นอกเหนือจากที่อยูในเขตสงเสริมการลงทุนที่ 1 และ 2 

สิทธิประโยชนของผูประกอบการที่อยูในเขต 3 มีดังนี้ 
1. ใหไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับเคร่ืองจักร 
2. ใหไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนระยะเวลา 8 ป ทั้งน้ีผูไดรับการสงเสริมใน

โครงการที่มีขนาดการลงทุนตั้งแต 10 ลานบาทขึ้นไป (ไมรวมคาที่ดินและทุน 
 
 
หมุนเวียน) จะตองดําเนินการใหไดรับใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรือมาตรฐานสากล
อ่ืนที่เทียบเทาภายในระยะเวลา 2 ป นับตั้งแตวันเปดดําเนินการ หากไมสามารถดําเนินการไดจะถูกเพิก
ถอนสิทธิและประโยชนการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 1 ป 

3. ใหไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับวตัถุดิบหรือวัสดุจําเปนสําหรับสวนที่ผลติเพ่ือการ
สงออกเปนระยะเวลา 5 ป  

 

โครงการที่ตั้งสถานประกอบการในทองที่ 36 จังหวัด ไดแก กระบี่ กําแพงเพชร ขอนแกน 
จันทบุรี ชัยนาท ชุมพร เชียงราย เชียงใหม ตรัง ตราด ตาก นครราชสีมา นครศรีธรรมราช นครสวรรค 
ประจวบคีรีขนัธ ปราจีนบรุี พังงา พัทลุง พิจิตร พิษณุโลก เพชรบุรี เพชรบูรณ มุกดาหาร แมฮองสอน 
ระนอง ลพบุร ีลําปาง ลําพูน เลย สงขลา สระแกว สิงหบุรี สุโขทัย สุราษฎรธานี อุตรดิตถ และ อุทัยธานี ให
ไดรับสิทธิและประโยชนดานภาษีอากร และสิทธิและประโยชนเพ่ิมเตมิ ดังนี้ 

(1) สําหรับโครงการที่ตั้งสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมที่ไดรับ
การสงเสริม ใหไดรับสิทธิและประโยชน ดังนี้ 

(1.1) ใหไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการลงทุนในอัตรา
รอยละ 50 ของอัตราปกติเปนระยะเวลา 5 ป นับจากวันที่พนกําหนดระยะเวลาการยกเวนภาษีเงินไดนิติ
บุคคล 
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(1.2) อนุญาตใหหักคาขนสง คาไฟฟา และคาประปา 2 เทา เปนระยะเวลา 10 ป นับแต
วันที่เริ่มมีรายไดจากกิจการที่ไดรับการสงเสริม 

(2) สําหรับโครงการที่ตั้งสถานประกอบการนอกนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมที่
ไดรับการสงเสริม อนุญาตใหหักคาติดตัง้ หรือกอสรางส่ิงอํานวยความสะดวกจากกําไรสุทธิรอยละ 25 ของ
เงินที่ลงทุนในกิจการที่ไดรับการสงเสริม โดยผูไดรับการสงเสริมจะเลอืกหักจากกําไรสุทธขิองปใดปหนึ่งหรือ
หลายปก็ไดภายใน 10 ป นับแตวันที่มีรายไดจากกิจการที่ไดรับการสงเสริม ทั้งน้ี นอกเหนือไปจากการหัก
คาเส่ือม  

โครงการที่ตั้งสถานประกอบการในทองที่ 22 จังหวดั ไดแก กาฬสินธุ ชัยภูมิ นครพนม 
นราธิวาส นาน บุรีรัมย ปตตานี พะเยา แพร มหาสารคาม ยโสธร ยะลา รอยเอ็ด ศรีสะเกษ สกลนคร สตลู 
สรุินทร หนองคาย หนองบัวลําภู อุดรธานี อํานาจเจริญ และ อุบลราชธานี ใหไดรับสิทธิและประโยชนดาน
ภาษีอากรและสิทธิและประโยชนเพ่ิมเติม ดังนี้ 

(1) ใหไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการลงทุนในอัตรารอยละ 
50 ของอัตราปกติ เปนระยะ เวลา 5 ป นับจากวันที่พนกําหนดระยะเวลาการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 

(2) อนุญาตใหหักคาขนสง คาไฟฟา และคาประปา 2 เทา เปนระยะเวลา 10 ป นับแตวันที่
เริ่มมีรายไดจากกิจการที่ไดรับการสงเสริม 

(3) อนุญาตใหหักคาติดตั้งหรือกอสรางส่ิงอํานวยความสะดวกจากกําไรสุทธิรอยละ 25 ของ
เงินที่ลงทุนในกิจการที่ไดรับการ สงเสริม โดยผูไดรับการสงเสริมจะเลือกหักจากกําไรสุทธขิองปใดปหนึ่ง
หรือหลายปก็ไดภายใน 10 ป นับแตวันที่มีรายได จากกิจการที่ไดรับการสงเสริม ทั้งน้ี นอกเหนือไปจากการ
หักคาเส่ือมราคาตามปกติ  
 

ดังนั้น เม่ือพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ไดกําหนดใหสิทธิและประโยชนดาน
ภาษีอากรและสิทธิและประโยชนตางๆไวโดยไดแบงเขตการลงทุนออกเปน 3 เขต ตามปจจัยทางเศรษฐกิจ
โดยใชรายไดและสิ่งอํานวยความสะดวกพ้ืนฐานของแตละจังหวัดเปนเกณฑแลว ผูลงทุนซึ่งในที่นี้หมายถึง
ผูผลิตไฟฟาเอกชนจึงมีหนาที่ที่จะตองวิเคราะหถึงตนทุนในการผลิตโดยใชประโยชนจากสิทธิและประโยชน
จากพระราชบัญญัตินี้ใหไดมากท่ีสุดเพ่ือใหสามารถสะทอนถึงตนทุนที่จะผลิตไฟฟาใหไดราคาต่ําที่สุดเทาที่
จะทําไดเพราะราคาเปนปจจัยหลักในการที่จะเปนผูไดรับการคัดเลือกเพ่ือขายไฟฟาใหกับ กฟผ. และเม่ือผู
ลงทุนตัดสินใจไดแลววาจะกอสรางโรงไฟฟาในพ้ืนที่จังหวัดใดก็จะตองยื่นขอรับการสงเสริมการลงทุน เม่ือ
ไดรับอนุมัติสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนแลวก็จะไดรับ “บัตรสงเสริมการลงทุน” จึง
จะเริ่มดําเนินการกอสรางตอไป 

อยางไรก็ตาม ขาพเจามีความเห็นวา กผฟ. นาที่จะขอความรวมมือมายังสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนเพ่ือพิจารณากําหนดหลักเกณฑเพ่ือประกาศใหจังหวัดใดซึ่ง กผฟ. มีความ
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ประสงคใหผูผลิตไฟฟาเอกชนใชเปนที่ตั้งของโรงไฟฟาเพ่ือขายใหกับ กฟผ. เน่ืองจากจังหวัดน้ันๆ กฟผ. 
เห็นวามีความเหมาะสมที่จะใชเปนที่ตั้งโรงไฟฟาแลว ก็ใหคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนมีประกาศเปน
พิเศษออกมารองรับวา การกอสรางโรงไฟฟาในจังหวัดน้ันๆ จะไดรับสิทธิและประโยชนสูงสุดเทากับการ
ลงทุนในเขต 3  ก็จะเปนการชวยใหผูผลิตไฟฟาเอกชนสามารถผลิตไฟฟาไดในราคาที่ต่ําลงซึ่งจะมีผลตอ
ตนทุนราคาคาไฟฟาที่จะขายใหกับกิจการอุตสาหกรรมและประชาชนทั่วไปมีราคาต่ําลงไปดวย  

-   พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518  

ในการจัดหาสถานที่สําหรับกอสรางโรงไฟฟาน้ัน ผูผลิตไฟฟาเอกชนจะตองศึกษา
ขอมูลวาในจังหวัดใดไดมีการประกาศใชผังเมืองรวมโดยออกประกาศเปนกฎกระทรวงมหาดไทยแลวหรือไม 
ครอบคลุมพ้ืนที่ในจังหวัดน้ันเพียงใด และขอกําหนดของ     ผังเมืองรวมเปนอยางไร ทั้งน้ีเพราะตาม ขอ 6. 
ของกฎกระทรวงมหาดไทยจะมีการกําหนดในการใชประโยชนที่ดินตามที่ไดจําแนกประเภทไวเปนสี โดย
ภายในเขตพื้นที่สีมวง ใหใชประโยชนที่ดินเพ่ือกิจการประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา จึงจะอนุญาตใหมี
การกอสรางโรงไฟฟาได แตหากจะกอสรางในเขตสีอ่ืนๆแลว เจาหนาที่ผังเมืองยังไมสามารถชี้ขาดไดวา
เอกชนจะดําเนินการไดหรือไมเพราะไมแนใจวากิจการการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการน้ันจะตอง
ดําเนินการโดยหนวยงานของรัฐเทาน้ันจึงจะอยูในความหมายที่อนุญาตโดยกฎกระทรวง  

โดยหากเปนโรงไฟฟาประเภท IPP แลว ควรท่ีจะกอสรางไดในทุกเขตพ้ืนที่เพราะถือ
วาเปนการดําเนินกิจการสาธารณูปโภคแทนรัฐซ่ึงที่ดินทุกประเภทที่กําหนดอยูในกฎกระทรวงมหาดไทยนั้น 
ไดกําหนดใหที่ดินทุกประเภทสามารถใชประโยชนเพ่ือการสาธารณูปโภคแลแะสาธารณูปการไดอยูแลว สวน
โรงไฟฟาประเภท SPP นั้น อาจจะยังมีปญหาอยูเพราะสวนหนึ่งถือวาเปนการดําเนินกิจการสาธารณูปโภค
แทนรัฐแตการผลิตไฟฟาอีกสวนหน่ึงที่ขายใหกับเอกชนอ่ืนเปนการเฉพาะเจาะจงน้ันอาจไมถือวาเปนการ
ดําเนินกิจการสาธารณูปโภคแทนรัฐแตเปนอุตสาหกรรม จึงไมอาจกอสรางไดในทุกพ้ืนที่ คงกอสรางไดใน
เขตพื้นที่สีมวง 

สํ าห รับ พ้ืนที่ นอกเขตที่ กํ าหนดโดยกฎกระทรวงซึ่ งออกโดยอาศัย อํานาจ
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 หรือจังหวัดใดที่ไมมีการประกาศใชผังเมืองรวมแลว เอกชนก็
สามารถกอสรางโรงไฟฟาไดโดยไมเปนการตองหามตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ 

 

ข้ันตอนที่ 2 ในข้ันตอนการขออนุญาต  

เม่ือผูผลิตไฟฟาเอกชนไดตัดสินใจวาจะกอสรางโรงไฟฟาประเภท IPP ในจังหวัดใด
และเม่ือไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขายไฟฟาใหกับ กฟผ. แลวก็ถือวาไดผานขั้นตอนของการเตรียมการมา
เขาสูขั้นตอนการขออนุญาตตางๆ จากหนวยงานราชการที่เก่ียวของเพ่ือใหไดรับใบอนุญาตและสัมปทานได
ครบถวนตามที่ กฟผ. กําหนด และสามารถลงมือกอสรางโรงไฟฟาไดโดยไมมีการปฏิบัติผิดกฎหมายใดๆ ที่
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เก่ียวของ เพ่ือให กฟผ. ม่ันใจไดวา    ผูผลิตไฟฟาเอกชนรายน้ันสามารถดําเนินการกอสรางไดแลวเสร็จ
ตามกําหนดและสามารถเริ่มผลิตไฟฟาเพ่ือขายใหกับ กผฟ. ไดตามกําหนดเวลาที่ตกลงกันไวเพ่ือใหเปนไป
ตามแผนการผลิตไฟฟาของประเทศอันเปนการจัดหาและสํารองกําลังการผลิตไฟฟาใหเพียงพอแกความ
ตองการใชไฟฟาของกิจการอุตสาหกรรมและบานเรือนของประชาชน 

สําหรับในขั้นตอนการขออนุญาตตางๆนี้ ผูผลิตไฟฟาเอกชนจะตองดําเนินการการขอ
อนุญาตตามกฎหมายจํานวน 7 ฉบับ ไดแก  

- พ.ร.บ. การพัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 
- พ.ร.บ. ควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 
- ประกาศของคณะปฏิวตัิ ฉบบัที่ 58 ลงวันที่ 26 มกราคม 2515 
- พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535  

 
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรบัฟงความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชา

พิจารณ พ.ศ. 2539  
- พ.ร.บ. การพัฒนาและสงเสริมพลังงาน พ.ศ. 2535  
- พ.ร.บ. การไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย พ.ศ. 2511 

ทั้งน้ี ในการยื่นขออนุญาตตามกฎหมายทั้ง 7 ฉบับนั้น ผูผลิตไฟฟาเอกชนจะตองมีการ
ยื่นขออนุญาตเปนลําดับกอนหลังโดยไมสามารถยื่นขออนุญาตไดพรอมกันตามกฎหมายทั้ง 7 ฉบับ เพ่ือให
ไดใบอนุญาตครบถวนตามขั้นตอน ดังนี้ 

ข้ันตอนที่ 2.1 ผูผลิตไฟฟาเอกชนจะตองดําเนินการยื่นขออนุญาตตามกฎหมาย 1 
ฉบับ ไดแก  

- พ.ร.บ. การพัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 

โดยการจัดทําและเสนอ “รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม” เพ่ือขอความ
เห็นชอบจากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

ปจจุบันสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กําหนดให
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมจะตองจัดทําโดยนิติบุคคลผูมีสิทธิทํารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมที่จดทะเบียนกับสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมตาม
กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2527 ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 
พ.ศ. 2518 ทั้งน้ีนิติบุคคลผูมีสิทธิทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ที่จดทะเบียนแลวมีจํานวน
ทั้งสิ้น 43 แหง78 
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เม่ือนิติบุคคลผูมีสิทธิทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม ไดทํารายงานแลว
เสร็จก็จะตองเสนอรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมเขามายังสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือเสนอขอความเห็นชอบจาก “คณะกรรมการผูชํานาญการการ
พิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม”  

สําหรับในขั้นตอนการจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมนั้น ผูผลิตไฟฟาเอกชน
จะตองจางใหนิติบุคคลผูมีสิทธิทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมเปนผูดําเนินการซึ่งในขั้นตอนนี้
จะตองใชเวลาในการดําเนินการนานประมาณ 6 เดือน ถึง 1 ป  
 

78http://www. onep go.th/, สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 2547. 

 
เนื่องจากวาจะตองทําการจัดเก็บตัวอยางและขอมูลของอากาศ, เสียง และนํ้าในสถานที่ที่จะใชกอสราง
โรงไฟฟาและบริเวณใกลเคียงในหลายชวงเวลาและเปนเวลาตอเน่ืองเพ่ือนํามาทําการวิเคราะหผลกระทบ
ทางดานสิ่งแวดลอม และเม่ือรวมกับขั้นตอนการเสนอขอความเห็นชอบจาก  “คณะกรรมการผูชํานาญการ
การพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม” และสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอีกประมาณ 3 เดือนแลวก็จะใชเวลาประมาณ 9 เดือน ถึง 1 ป 3 เดือน 
หรือโดยเฉลี่ยคือ 1 ป  

เม่ือไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร      ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมแลวจึงนําผลการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมไปใชประกอบในการยื่นคํา
ขออนุญาตอยางอ่ืน ไดแก คําขอรับใบอนุญาตกอสรางอาคาร, การยื่นคําขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 
และคําขอรับสัมปทานประกอบกิจการไฟฟา 

สรุป การขออนุญาตในขัน้ตอนที่ 2.1 นี้ ผูผลติไฟฟาเอกชนจะดําเนินการจัดทํา 
“รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม” ใหแลวเสร็จกอน ซึ่งจะใชเวลาดําเนินการโดยเฉลีย่ประมาณ 1 
ป  

ข้ันตอนที่ 2.2 เม่ือผูผลิตไฟฟาเอกชนไดรับ “ผลรายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอมที่ไดรับอนุมัติแลว” ก็จะใชเปนเอกสารประกอบการยื่นคําขอรับใบอนุญาตกอสรางอาคาร ตาม 
พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และ ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 
ดังนี้ 

-    พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  
  เพ่ือขอใบอนุญาตกอสรางอาคาร ซึ่งสามารถดําเนินการได 2 วิธี 79 คือ 
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การขอรับใบอนุญาตตามมาตรา 21 (สําหรับการกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคาร ) และตามมาตรา 
22 (สําหรับการร้ือถอนอาคาร) แหง พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร (ฉบบัที ่ 2) พ.ศ. 2535 ในกรณีนีผู้ขออนุญาต
จะตองยื่นคําขอรับใบอนุญาตพรอมเอกสารประกอบการพิจารณาเพื่อใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจพิจารณา
โดยเจาพนักงานทองถิ่นจะตรวจพิจารณาและแจงผลการพิจารณาใหทราบภายใน 45 วัน แตหากมีกรณี
จําเปนที่ไมสามารถแจงผลการพิจารณาได ก็สามารถขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกิน 2 คราว ๆ ละ 45 วัน 

 
 

79http://www.geocities.com/tharahat/construction.html, หนังสือการอบรมหลักสูตรหัวหนา
สวนโยธา องคการบริหารสวนตําบล สถาบันพัฒนาชางโยธามหาดไทย (กฎหมายควบคุมอาคาร) : 
2542. 
 

เม่ือผูขออนุญาตไดรับใบอนุญาตแลว จะตองแจงชื่อผูควบคุมงานกับวันเริ่มตนและวัน
สิ้นสุดการดําเนินการตอเจาพนักงานทองถิ่น พรอมทั้งแนบหนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงาน 

2) การแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นโดยไมขอรับใบอนญุาตตามมาตรา 39 ทว ิ แหง 
พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535  ในกรณีนีผู้ขออนุญาตจะตองยื่นคํารองพรอมเอกสาร
ประกอบการพิจารณาอ่ืน ๆ โดยมีเง่ือนไข ดังตอไปน้ี 

• สถาปนิกและวิศวกรผูออกแบบตองเปนวุฒิสถาปนิก และวุฒิวิศวกร 

• สําเนาใบอนุญาตและรายการคํานวณที่สถาปนิกและวิศวกรผูออกแบบลงนาม
รับรอง  

• วันเริ่มตนและวันสิ้นสุดการดําเนินการ  

• เอกสารอ่ืน ๆ เชน สําเนาโฉนดที่ดินหนังสือการยินยอมใหปลูกสรางอาคารใน
ที่ดิน (กรณีผูขออนุญาตกอสรางในที่ดินที่มิใชของตนเอง) ฯลฯ 

• มีสถาปนิกและวิศวกรผูออกแบบประกอบวิชาชีพเปนผูควบคุมงาน  
 

เม่ือผูแจงสงเอกสารตาง ๆ ครบถวนและถูกตองแลว เจาพนักงานทองถิ่นจะออกใบรับ
แจงให และผูแจงสามารถดําเนินการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนยายอาคารไดตามที่แจงไว 

เอกสารการขออนุญาตกอสราง ดัดแปลงอาคาร 
1) กรณีขอรับใบอนุญาตกอสราง ดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 ผูขออนุญาตจะตอง

ยื่นเอกสารตาง ๆ ตอเจาพนักงานทองถิ่น ไดแก  
1.1) คําขอรับในอนุญาต ตามแบบฟอรม ข. 1  
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1.2) แผนผังบริเวณ แบบแปลน (วิศวะและสถาปตย) ที่วิศวกรและสถาปนิก
ผูออกแบบลงนามรับรองทุกแผน รวม 5 ชุด  

1.3) รายการคํานวณความม่ันคงแข็งแรงของอาคาร และวิศวกรผูคํานวณ
ออกแบบลงนามรับรองทุกแผน  

1.4) รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กรณีที่อาคารที่ขออนุญาตเขาขายประเภทอาคาร
ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร ที่จะตองทํารายงการผลกระทบสิ่งแวดลอม ไดแก โรงไฟฟาพลัง
ความรอนที่มีกําลังผลิดกระแสไฟฟาตั้งแต 10 เมกะวัตตขึ้นไป 

1.5) รายการคํานวณการใชพลังงาน ตามกฎหมายอนุรักษพลังงาน กรณีที่เปน
อาคารสูงอาคารขนาดใหญพิเศษ  

1.6) สําเนาใบ ก.ว. และ ก.ส. ของผูออกแบบและคํานวณอาคาร  
1.7) สําเนาโฉนดที่ดิน/ น.ส.3 /ส.ค.1  
1.8) หนังสือแสดงความยินยอมใหปลูกสรางอาคารในที่ดิน กรณีที่เปนการ

กอสรางในที่ดินของผูอ่ืน  
1.9) หนังสือแสดงความยินยอมใหกอสรางอาคารชิดเขตที่ดินผูอ่ืนหรือใชผนัง

รวมกันกรณีที่ผนังอาคารอยูใกลที่ดินผูอ่ืนนอยกวา 50 เซนติเมตร  
1.10) หนังสือมอบอํานาจ กรณีที่ตัวแทนเจาของอาคารเปนผูขออนุญาต  
1.11) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค และผูมีอํานาจลงชื่อ

แทนนิติบุคคลผูขออนุญาตที่อออกใหไมเกิน 6 เดือน กรณีที่นิติบุคคลเปนผูขออนุญาต  

2) กรณีการแจงตามมาตรา 39 ทวิ เอกสารที่ใชประกอบในการแจงเหมือนกับเอกสาร
ที่ใชในการขอรับใบอนุญาตท่ีกลาวมาแลว ยกเวนคําขอตามแบบ ข. 1 ที่จะใชใบแจงตามแบบที่เจาพนักงาน
ทองถิ่นกําหนด 

โดยที่เอกสารที่ใชประกอบคําขอรับใบอนุญาตกอสรางหรือการแจงตอเจาพนักงาน
ทองถิ่นโดยไมขอรับใบอนุญาต จะตองมี “รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม” ซึ่งไดรับความ
เห็นชอบจากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดังนั้น การย่ืนขอใบอนุญาต
กอสรางหรือการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นโดยไมขอรับใบอนุญาต จึงตองดําเนินการตอจากที่รายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดลอมไดรับความเห็นชอบแลว 

การพิจารณาของเจาพนักงานทองถ่ิน 

ในการพิจารณาออกใบอนุญาตใหกอสราง ดัดแปลงอาคาร เจาพนักงานทองถิ่นจะตอง
พิจารณา ดังนี้ 

1. เอกสารตาม 1.1) – 1.11) ถูกตอง ครบถวน  
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2. การออกแบบอาคารในดานสถาปตยกรรม เชน แนวของอาคาร, ระยะถอยรน, 
ขนาดของพื้นที่วางโดยปราศจากสิ่งปกคลุม, ความสูงในแตละชั้นของอาคาร ฯลฯ ถูกตองตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง  

3. ขอกําหนดในเรื่องกําลังของวัสดุ น้ําหนักบรรทุกจรที่ใชในการคํานวณถูกตอง
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527)  

4. ระบบปองกันอัคคีภัย, ระบบการระบายน้ํา, ระบบถายเทอากาศ, ระบบสุขาภิบาล
และระบบอ่ืน ๆ ภายในอาคารไดจัดไวถูกตองตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  

5. ขอกําหนดอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถิ่น (ถามี)  

นอกจากนี้เจาพนักงานทองถิ่นจะตองพิจารณากฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของ ไดแก 
1. กฎหมายผังเมืองรวม โดยพิจารณาวาชนิดหรือประเภทของอาคารที่ยื่นอนุญาต

อยูในพ้ืนที่ที่การใชประโยชนในที่ดินประเภทใด สามารถอนุญาตใหกอสราง ฯลฯ 
ไดหรือไม โดยการสอบถามติดตอไปยังหนวยงานผังเมือง  

2. กฎหมายสิ่งแวดลอม ในกรณีที่เปนอาคารที่เขาขายตองทํารายงานผลกระทบ
สิ่งแวดลอม จะตองแสดงรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม ซึ่งเจาพนักงานทองถิ่น
ตรวจพิจารณาเฉพาะเอกสารรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมวา ไดมีการพิจารณา
อนุมัติจากสํานักนโยบายและแผนสิ่งแวดลอมแลว      

3. กฎหมายอนุรักษพลังงาน ใหตรวจสอบวาไดมีการออกแบบอาคารใหคาถายเท
ความรอนรวมของหลังอาคาร (RTTV) ไมเกิน 25 วัตตตอตารางเมตรของหลังคา 
คาถายเทความรอนรวมของผนังดานนอกของอาคาร (OTTV) ไมเกิน 45 วัตตตอ
ตารางเมตรของผนังดานนอก การใชไฟฟาสองสวางภายในอาคารและคาพลังงาน
ไฟฟาตอตันความเย็นของระบบปรับอากาศ ไมเกินคามาตรฐานที่กฎหมายอนุรักษ
พลังงานไดกําหนดไว ซึ่งในการตรวจสอบน้ี เจาพนักงานทองถิ่นไมจําเปนตอง
ตรวจรายละเอียดในการคํานวณเพียงแตตรวจสอบผลการคํานวณออกแบบใหได
คาที่ถูกตองตามมาตรฐานที่กําหนด  

สําหรับการยื่นขออนุญาตโดยวิธีการแจงตามมาตรา 39 ทวิ เจาพนักงานทองถิ่นตอง
ตรวจสอบเอกสารตาง ๆ วาถูกตองและครบถวน จึงออกใบรับแจง 

ระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตของเจาพนักงานทองถ่ิน 

กรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตตามมาตรา 21 เจาพนักงานทองถิ่นตองตรวจพจิารณา
และแจงผลการพิจารณาภายใน 45 วนั หากมีเหตจํุาเปนที่ไมสามารถแจงผลการพิจารณาได ก็สามารถ
ขยายเวลาออกไปไดอีก 2 คราว ๆ ละ 45 วัน รวมแลวจะใชเวลาไมเกิน 135 วัน 
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กรณีที่เปนการแจงตามมาตรา 39 ทวิ เม่ือเจาพนักงานทองถิ่นไดออกใบรับแจงใหแลว
ผูแจงสามารถเริ่มลงมือกอสรางอาคารไดเลย โดยเจาพนักงานทองถิ่นตองตรวจพิจารณา แบบแปลน 
แผนผัง และเอกสารอ่ืน ๆ ใหแลวเสร็จภายใน 120 วันหากพบวาไมถูกตอง ใหแจงผูขออนุญาตใหทําการ
แกไขใหถูกตอง 

-    พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 

เพ่ือยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานตอกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม เน่ืองจากโรงงานผลิต สง หรือ จําหนายพลังงานไฟฟา ถือวาเปนโรงงานจําพวก 3 ตามลําดับ
ที่ 88 ของบัญชีทายกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) ซึ่งตองไดรับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ตามมาตรา 12 
ของ พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 กอนจึงจะตั้งโรงงานได และในการขออนุญาตตองปฏิบัติตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) และฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) และการยื่นคําขอรับใบอนุญาตและขั้นตอนการพิจารณา
และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง (ฉบับที่ 5) ซึ่งออกกตามความ
ในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 

ในการอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน มีขั้นตอนและระยะเวลาดําเนินการดังนี้  
(1) เม่ือเจาหนาที่ไดรับคําขอตามแบบ รง.3 แลว ตองตรวจสอบทําเลสถานที่ตั้ง

โรงงาน อาคาร โรงงาน เคร่ืองจักร ความถูกตองของเอกสาร และจัดทํา
รายงานการตรวจสอบภายใน 30 วัน 

(2) การพิจารณาอนุญาตตองใหแลวเสร็จภายใน 15 วัน 
(3) การแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 10 วัน   

รวมแลวในข้ันตอนน้ีจะใชเวลาประมาณ 90 วัน 

สถานที่ยื่นคําขอ หากตั้งโรงงานในกรุงเทพมหานคร ตองยื่นคําขอตอกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และโรงงานที่ตั้งในจังหวัดอ่ืน ตองยื่นคําขอตอสํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดทองที่ที่ตั้งโรงงาน ซึ่งเปนไปตามมาตรามาตรา 12 ของ พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 

และโดยที่ในขั้นตอนขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานจะตองเสนอ “รายงานการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการโรงไฟฟาพลังความรอน” ซึ่งถูกกําหนดโดยประกาศ
กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และ
แนวทางในการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 
2535 โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 46 และมาตรา 51 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 จึงมีผลใหตองมีการจัดทํา “รายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอมของโครงการโรงไฟฟาพลังความรอน” ใหแลวเสร็จกอนแลวจึงนํามาใชประกอบในการยื่นคําขอ
อนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 
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นอกจากนี้ในการพิจารณาคําขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หากเจาพนักงาน
เห็นควรใหมีการจัดทําประชาพิจารณ โดยเสนอความเห็นตอผูมีอํานาจเจาสังกัด เพ่ือพิจารณา กลั่นกรอง 
ตรวจสอบขอเท็จจริง แลวจึงสั่งใหมีประชาพิจารณในกรณีที่เห็นสมควรก็อาจทําไดตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ พ.ศ. 2539 

ดังนั้น ในสวนของการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานนี้ จึงมีขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการดําเนินการในสวนที่กําหนดในกฎกระทรวง (ฉบับที่ 5) ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. 2535 แลวยังอาจตองมีขั้นตอนและระยะเวลาในการจัดทําประชาพิจารณอีกซ่ึงตองใชเวลาใน
การดําเนินการยาวนานขึ้นกวาจะไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 

ทั้งน้ี หากการจัดทําประชาพิจารณไมแลวเสร็จและกรมโรงงานอุตสาหกรรมไมออก
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานให ก็จะมีผลกระทบโดยตรงตอการกอสรางเพราะไมสามารถเร่ิมลงมือ
กอสรางไดตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 แมจะไดรับอนุญาตกอสรางอาคารแลวก็ตาม 

-   ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิด 
     เห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ พ.ศ. 2539  

การประกอบกิจการไฟฟาโดยเอกชนน้ัน เปนโครงการที่จะตองไดรับสัมปทาน การ
อนุญาต อนุมัติ หรือความเห็นชอบจากหนวยงานของรัฐหลายหนวยงาน จึงเปนโครงการของรัฐตามที่นิยาม
ในระเบียบสํานักนายกฉบับนี้ที่อาจใหมีการจัดประชาพิจารณได แตการทําประชาพิจารณมีผลเปนเพียงการ
นําขอสรุปและขอเสนอแนะที่ไดจากการทําประชาพิจารณเพ่ือใชเปนแนวทางหรือขอมูลประกอบการ
ตัดสินใจของรัฐในการดําเนินงานตามโครงการเทาน้ัน ไมมีผลผูกมัดวารัฐตองตัดสินใจตามผลของการทํา
ประชาพิจารณนั้น  

สําหรับระยะเวลาในการจัดทําประชาพิจารณนั้น  เปนไปตาม  “ประกาศ
คณะกรรมการที่ปรึกษาวาดวยประชาพิจารณ เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการในการรับฟงความคิดเห็น
สาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน 2540 โดยกําหนดขั้นตอน ดังนี้ 

- ใหหนวยงานของรัฐที่เก่ียวของหรือรับผิดชอบการจัดทําประชาพิจารณจัดทํา
ขอมูลรายละเอียดและสงขอมูลใหคณะกรรมการประชาพิจารณภายใน 30 วัน 
นับตั้งแตวันที่มีคําส่ังใหมีการประชาพิจารณ 

- ใหคณะกรรมการประชาพิจารณปฏิบัติหนาที่ในเร่ืองที่ไดรับมอบหมายใหแลว
เสร็จภายใน 120 วัน นับตั้งแตวันที่แตงตั้ง 

 รวมแลวจะใชเวลาไมเกิน 150 วัน แตในทางปฏิบัติ โดยเฉพาะการทําประชา
พิจารณของโครงการโรงไฟฟาหินกรูด และโรงไฟฟาบอนอก นั้น คณะกรรมการประชาพิจารณไมสามารถ
หาขอสรุปไดทันตามกําหนดเวลาดังกลาว เน่ืองจากเกิดปญหาและอุปสรรคในทางปฏิบัติมากมาย 
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ในการขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน และการใหสัมปทานผลิต ไฟฟา นั้น 
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม และรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน ซึ่งมีอํานาจออกใบอนุญาต และให
สัมปทานตามลําดับ โดยตางก็เปนหนวยงานของรัฐที่อาจตองรอรับฟงผลสรุปและขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการประชาพิจารณกอนที่ตนจะใหใบอนุญาตหรือใหสัมปทาน ดังน้ัน ในการขอใบอนุญาตประกอบ
กิจการโรงงาน และการใหสัมปทานผลิตไฟฟาจึงตองใชเวลามากขึ้น 

สรุป การขออนุญาตในขั้นตอนที่ 2.2 นี้ ผูผลิตไฟฟาเอกชนสามารถยื่นขอ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานไดพรอมกับการขอรับใบอนุญาตกอสรางอาคาร โดยใบอนุญาตประกอบ
กิจการโรงงานใชเวลาดําเนินการประมาณ 90 วัน และการขอรับใบอนุญาตกอสรางอาคาร ใชเวลา
ดําเนินการประมาณ 1 – 45 วัน แลวแตกรณีการขออนุญาต ดังน้ัน ในขั้นตอนที่ 2.1 นี้จึงใชเวลาดําเนินการ
ประมาณ 90 วัน แตถาตองมีการจัดทําประชาพิจารณก็จะตองใชระยะเวลาประมาณ 150 วัน โดยหากมีการ
เสนอใหมีการจัดทําประชาพิจารณพรอมกับการรับเร่ืองขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานแลว ก็จะใชเวลา
ในการดําเนินการขั้นตอนที่ 2.2 นี้ประมาณ 150 วัน ซึ่งเปนระยะเวลาที่ยาวท่ีสุดหากมีการเร่ิมดําเนินการใน 
3 เรื่องพรอมกัน 

ข้ันตอนที่ 2.3 เม่ือผูผลิตไฟฟาเอกชนไดรับ “ผลรายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอมที่ไดรับอนุมัติแลว” ตามขั้นตอนที่ 1 และไดรับใบอนุญาตกอสรางอาคาร ตามขั้นตอนที่ 2.1 ก็จะ
ใชเอกสารดังกลาวเปนเอกสารประกอบการยื่นคําขอรับสัมปทานประกอบกิจการไฟฟา โดยในขั้นยื่นคําขอนี้
ยังไมตองใชใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานมาเปนเอกสารประกอบ โดยมีหลักเกณฑตามกฎหมาย ดังนี้ 

-    ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2515 

 เพ่ือขอรับสัมปทานประกอบกิจการไฟฟาตอกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
(เดิมตองยื่นขอตอกรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย) โดยไดมีประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 26 
เมษายน 2526 ซึ่งมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 7 มิถุนายน 2526 ใหผูประกอบกิจการไฟฟา หรือผูที่ประสงคจะ
ประกอบกิจการไฟฟาใหยื่นคําขอรับสัมปทานประกอบกิจการไฟฟาใหถูกตองตามกฎหมาย และประกาศ
กระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2534 แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่เพ่ือปฏิบัติกิจการไฟฟา  

รายละเอียดในการขอรับสัมปทานประกอบกิจการไฟฟาจะเปนไปตาม “คําแนะนําใน
การขอรับสัมปทานประกอบกิจการไฟฟา” ซึ่งจัดทําโดย กองวิศวกรรมไฟฟาและเครื่องกล ลงวันที่ 15 
ตุลาคม 2539 สรุปหลักเกณฑไดดังนี้ 

• สถานที่ยืน่คําขอ กิจการไฟฟาในเขตกรุงเทพมหานคร ใหยื่นคาํขอรับสัมปทาน 
ณ กรมธุรกิจพลังงาน และกิจการไฟฟาในเขตจังหวัดอ่ืน ใหยื่นคําขอรับสัมปทาน ณ ศาลากลางจังหวัดแหง
ทองที่นั้น 
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• เอกสารที่ใชในการยื่นคําขอรับสัมปทานประกอบกิจการไฟฟา มีจํานวน 16 
รายการ ไดแก 

1. คําขอรับสัมปทานประกอบกิจการไฟฟา (แบบ สฟ.1) จํานวน 4 ชุด 
2. แบบสอบถามสําหรับการขอรับสัมปทานประกอบกิจการไฟฟา จํานวน 4 ชุด 
3. แผนผังบริเวณเขตที่ขอรับสัมปทาน ซึ่งแสดงแนวเขตโดยรวมพื้นที่ที่ขอรับ

สัมปทานในอัตราสวนไมมากกวา 1 : 5000 ลงในกระดาษขนาดไมเล็กกวา A1 
จํานวน 5 ชุด 

4. แผนผังบริเวณเขตที่ขอรับสัมปทาน ซึ่งแสดงแนวการเดินสายระบบจําหนายไป
ยังลูกคา จํานวน 4 ชุด 

5. แบบแปลนการกอสรางอาคารโรงไฟฟาโดยมีวิศวกรโยธาลงนามรับรองตาม 
พ.ร.บ. วิชาชพีวิศวกรรม จํานวน 2 ชุด 

6. แบบแปลนอาคารโรงไฟฟาซ่ึงแสดงรายละเอียดการจัดวางตําแหนงการติดตั้ง
และรายการเครื่องจักรและอุปกรณตางๆ ในโรงไฟฟา จํานวน 4 ชุด 

7. แผนที่โดยสังเขปทางเขาโรงไฟฟา จํานวน 4 ชุด 
8. สําเนาบัตรประจําตัวของผูขอรับสัมปทาน จํานวน 4 ชุด 
9. สําเนาทะเบียนบานของผูขอรับสัมปทาน จํานวน 4 ชุด 

10. สําเนาหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหางหุนสวนบริษัทฉบับลาสุด 
จํานวน 4 ชุด 

11. ใบมอบอํานาจพรอมสําเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบานของผูรับมอบและผู
มอบ (ในกรณีมอบอํานาจใหผูอ่ืนกระทําการแทน) จํานวน 4 ชุด 

12. โฉนดที่ดินหรือหนังสือแสดงความยินยอมใหใชที่ดินหรือสัญญาเชาที่ดินในท่ีตั้ง
กิจการไฟฟา จํานวน 4 ชุด 

13. ขอตกลงจะซื้อขายไฟฟากับลูกคาผูซื้อกระแสไฟฟาและ/หรือการไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย จํานวน 4 ชุด 

14. จํานวนลูกคาผูใชกระแสไฟฟาแตละรายที่มีความตองการกําลังไฟฟาสูงสุดแตละ
รายจํานวนเทาใด จํานวน 4 ชุด 

15. ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะหสิ่งแวดลอมจากสํานักงานนโยบายและแผน
สิ่งแวดลอม จํานวน 4 ชุด 

16. SINGLE LINE DIAGRAM ระบบจําหนายและผลิตไฟฟา จํานวน 4 ชุด 

และโดยที่ในขั้นตอนขอรับสัมปทานประกอบกิจการไฟฟาตองใช “ผลการพิจารณา
รายงานการวิเคราะหสิ่งแวดลอม จากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม” และ 

DPU



“ใบอนุญาตกอสรางอาคาร” เพ่ือใชประกอบการพิจารณาในการใหสัมปทานดวย ดังน้ัน กอนที่จะยื่นคําขอรับ
สัมปทานประกอบกิจการไฟฟา จึงตองไดรับใบอนุญาต 2 ฉบับดังกลาวมาแลว 

ทั้งนี้ มีขอสังเกตุวา การท่ีตองยื่นเอกสารในรายการที่ 3. (แผนผังบริเวณเขตที่
ขอรับสัมปทาน ซึ่งแสดงแนวเขตโดยรวมพื้นที่ที่ขอรับสัมปทาน) นั้น จึงพอเปนการวินิจฉัยไดวาการให
สัมปทานนี้เปนสัมปทานแบบเขตพื้นที่ซึ่งจะเนนวาไมมีเขตพื้นที่ทับซอนกับบุคคลอ่ืน และการที่ตองยื่น
เอกสารในรายการที่ 5. (แบบแปลนการกอสรางอาคารโรงไฟฟา)  และรายการท่ี 6. (แบบแปลนอาคาร
โรงไฟฟาซ่ึงแสดงรายละเอียดการจัดวางตําแหนงการติดตั้งและรายการเครื่องจักรและอุปกรณตางๆ ใน
โรงไฟฟา) นั้น เปนเอกสารที่ใชซ้ํากับการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานซึ่งไดยื่นขออนุญาตไปกอนแลว 

• ข้ันตอนการขอรับสัมปทาน มีขั้นตอนและระยะเวลาดําเนินการดังนี้  

1) จังหวัดหรือกรมธุรกิจพลังงานรับคําขอ และตรวจสอบความถูกตองแลวเสร็จ
ภายใน 10 วัน 

2) กองไฟฟาภูมิภาค ตรวจสอบ พิจารณาตามหลักเกณฑ ขอมูลเหตุผล ความ
เหมาะสม ฯลฯ แลวเสร็จภายใน 12 วัน 

3) กองนิติการ ตรวจสอบ พิจารณาดําเนินการดานกฎหมาย แลวเสร็จภายใน 2 วัน 
4) ขออนุมัติกระทรวงพลังงาน แลวเสร็จภายใน 10 วัน 
5) แจงใหผูยื่นคําขอชําระคาธรรมเนียมและลงนามในหนังสือ และ/หรือสัญญา

ตอทาย แลวเสร็จภายใน 20 วัน 
6) สงหนังสือ และ/หรือสัญญาตอทายใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานลงนาม 

แลวเสร็จภายใน 10 วัน 
7) กรมธุรกิจพลังงาน แจงใหจังหวัดทราบ พรอมสงเอกสารให และจังหวัดแจงใหผู

ยื่นคําขอทราบและรับเอกสาร แลวเสร็จภายใน 9 วัน 

รวมระยะเวลาดําเนินการทั้งสิ้น 73 วัน 

นอกจากน้ีในการพิจารณาคําขอรับสัมปทานประกอบกิจการไฟฟา  หาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานหรือเจาพนักงานเห็นควรใหมีการจัดทําประชาพิจารณ โดยเสนอความเห็น
ตอผูมีอํานาจเจาสังกัด เพ่ือพิจารณา กลั่นกรอง ตรวจสอบขอเท็จจริง แลวก็สามารถสั่งใหมีประชาพิจารณก็
อาจทําไดตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ 
พ.ศ. 2539 

ดังน้ัน ในสวนของการขอรับสัมปทานประกอบกิจการไฟฟาน้ี จึงมีขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการดําเนินการในสวนที่เก่ียวกับการขอรับสัมปทานประกอบกิจการไฟฟาแลวยังอาจตองมี
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ขั้นตอนและระยะเวลาในการจัดทําประชาพิจารณอีกซ่ึงตองใชเวลาในการดําเนินการยาวนานขึ้นกวาจะไดรบั
สัมปทานประกอบกิจการไฟฟา 

ทั้งน้ี หากการจัดทําประชาพิจารณไมแลวเสร็จ ก็มีผลใหรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานไม
กลาที่จะออกใบอนุญาตสัมปทานประกอบกิจการไฟฟาให แตถากรมโรงงานอุตสาหกรรมไดออกใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงานให ก็จะยังไมมีผลกระทบโดยตรงตอการกอสรางเพราะสามารถเริ่มลงมือกอสรางได 
แตเม่ือการกอสรางโรงไฟฟาแลวเสร็จโดยที่ยังไมไดรับใบอนุญาตสัมปทานประกอบกิจการไฟฟาก็จะมีผลให
จําหนายกระแสไฟฟาไมได แตอยางไรก็ดี หากมีแนวโนมวาจะไมไดรับสัมปทานแลว ผูผลิตไฟฟาเอกชนก็
คงไมกลาเร่ิมลงมือกอสรางโรงไฟฟาอยางแนนอน เพราะมิฉะน้ันแลวเม่ือสรางเสร็จก็จะไมสามารถจําหนาย
กระแสไฟฟาใหกับบุคคลอ่ืนได  

• เอกสารทีใ่ชในการตรวจโรงไฟฟากอนอนุญาตจําหนายไฟฟา มีจํานวน 6 
รายการ ไดแก 

1. ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ซึ่งออกโดยกรมโรงงานอุตสากรรม 
จํานวน 2 ชุด 

2. สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา 
วิศวกรรมไฟฟา และวิศวกรรมเครื่องกล จํานวน 2 ชุด 

3. ใบอนุญาตใหทําการผลิตและขยายกําลังผลิตพลังงานควบคุม (พค.2) ซึ่ง
ออกโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน จํานวน 2 ชุด 

4. เอกสารตรวจรับรองความปลอดภัยในการใชหมอนํ้า ซึ่งออกโดยกองความ
ปลอดภัยโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม จํานวน 2 ชุด 

5. หนังสืออนุญาตใหขนานเครื่องกําเนิดไฟฟาเขาระบบของการไฟฟา หรือ
รายงานการอานมาตรวัดพลังงานไฟฟาครั้งแรกเพื่อการคิดหนวยไฟฟา 
จํานวน 2 ชุด 

6. สําเนาสัญญาซ้ือขายไฟฟากับลูกคาที่จําหนายกระแสไฟฟาใหทุกราย
รวมทั้งการไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย 

ซึ่งในขั้นตอนกอนอนุญาตจําหนายไฟฟาน้ี ผูประกอบกิจการผลิตไฟฟาจะไดรับ
หนังสือสัมปทานประกอบกิจการไฟฟามากอนแลวและเม่ือไดกอสรางโรงไฟฟาแลวเสร็จพรอมที่จะทดลอง
เดินเครื่องและผลิตไฟฟาไดแลว ก็ยังจําตองยื่นเอกสารทั้ง 6 รายการดังกลาวใหครบถวนและเจาหนาที่ไดไป
ตรวจโรงไฟฟาแลว จึงจะไดรับอนุมัติจากกรมธุรกิจพลังงานใหจําหนายกระแสไฟฟาได 

สรุป ในขั้นตอนที่ 3 นี้ จะใชเวลาในการดําเนินการขออนุญาตประมาณ 73 วัน แต
ถาหากมีการส่ังใหทําประชาพิจารณในขั้นตอนนี้โดยเริ่มพรอมกับหรือใกลเคียงกับการย่ืนคําขอรับสัมปทาน
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ก็จะตองใชเวลาประมาณ 150 วัน ซึ่งเปนระยะเวลาที่ใชในการทําประชาพิจารณอันเปนเวลายาวกวาการ
ขอรับสัมปทาน 

ข้ันตอนที่ 2.4  ผูผลิตไฟฟาเอกชนจะตองดําเนินการยื่นขออนุญาตตามกฎหมาย 2 
ฉบับ ไดแก พ.ร.บ. การพัฒนาและสงเสริมพลังงาน พ.ศ. 2535 และ พ.ร.บ. การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ
ไทย พ.ศ. 2511 ซึ่งเปนขั้นตอนการขออนุญาตในขั้นตอนสุดทายโดยตองผานการขออนุญาตในขั้นตอนที่ 1 
ถึง ขั้นตอนที่ 3 มาแลว เพราะเปนขั้นตอนที่ผูผลิตไฟฟาเอกชนไดลงมือกอสรางโรงไฟฟามาแลวและการ
กอสรางอยูในชวงที่ใกลจะแลวเสร็จหรือแลวเสร็จแลวแตยังไมไดทดลองเดินเคร่ือง โดยจะตองดําเนินการขอ
อนุญาตในขั้นตอนที่ 4 ดังนี้ 

 
-   พ.ร.บ. การพัฒนาและสงเสริมพลงังาน พ.ศ. 2535 

เพ่ือขอใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุม (พค.2) ซึ่งออกโดยกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน เน่ืองจากผูที่มีเครื่องกําเนิดไฟฟาซ่ึงมีกําลังผลิตรวมตั้งแต 
200 กิโลโวลตแอมแปร ขึ้นไปอยูในครอบครองไมวาจะมีไวใชเปนประจํา หรือใชสํารองเพ่ือทําการผลิต
พ ลั ง ง า น ขึ้ น ใ ช  จ ะ ต อ ง ข อ ใ บ อ นุ ญ า ต ผ ลิ ต พ ลั ง ง า น ค ว บ คุ ม  ต า ม ที่ กํ า ห น ด โ ด ย ก ฎ
กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2539) อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 
วรรคสอง แหง พ.ร.บ. การพัฒนาและสงเสริมพลังงาน พ.ศ. 2535 (ชื่อกระทรวง กรม เปลี่ยนไปตาม
กฎหมายเก่ียวกับการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545) 

สําหรับในการขอใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุม ไดมีระเบียบกรมพัฒนาและ
สงเสริมพลังงาน วาดวยการปฏิบัติงานเก่ียวกับการขอรับใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุม พ.ศ. 2542 เพ่ือ
กําหนดรายละเอียดการปฏิบัติ, ขั้นตอนและระยะเวลาดําเนินการ ดังนี้ 

สถานที่ยื่นคําขอ ใหยื่นคําขอไดที่สํานักกํากับและอนุรักษพลังงาน กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน หรือสํานักงานพัฒนาและสงเสริมพลงังานภูมิภาค 
ในเขตที่แหลงผลิตพลังงานควบคุมตั้งอยู 

เอกสารประกอบคําขอรับใบอนุญาต กรณีผูยื่นคําขอเปนนิติบุคคลและมอบ
อํานาจใหผูอ่ืนมายื่นแทน จะตองยื่นเอกสารจํานวน 7 รายการ ไดแก 

1. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบยีน วัตถุประสงค และผูมีอํานาจลงลายมือชื่อ
แทนนิตบิุคคล ไมเกิน 6 เดือน 

2. หนังสือมอบอํานาจตามแบบของพนักงานเจาหนาที่ 
3. สําเนาทะเบียนบาน บัตรประจําตวัประชาชน หรือใบสําคัญประจําตวัคนตางดาว

ของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ 
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4. แผนผังบริเวณที่ตั้งสถานที่ทําการผลติพลังงานควบคุม จํานวน 2ชุด 
5. แผนผังแสดงวิธีการเดินสายและการจายพลังงานควบคุม จํานวน 2 ชุด 
6. พิกัดขนาดติดตั้งของเครื่องใชพลังงานที่ใชกับพลังงานควบคุมจากแตละแหลง

ผลิตพลังงานควบคุม จํานวน 2 ชุด 
7. สําเนาใบอนญุาตเปนผูประกอบวชิาชีพวิศงกรรมควบคุมของผูควบคุมการผลติ

พลังงานควบคุม (ถามี) 

ข้ันตอนการยื่นขอใบอนุญาต มีขั้นตอนและระยะเวลาดําเนินการ ดังนี้ 
1) เจาหนาที่รับคําขอจากผูขออนุญาต, ตรวจสอบเอกสาร, นัดตรวจสอบระบบ

ผลิตพลังงานควบคุม, ออกใบรับเรื่อง แลวเสร็จภายใน 1 วัน 
2) เดินทางไปตรวจสอบระบบผลิตฯ  แลวเสร็จภายใน 15 วัน 
3) จัดทํารายงานตรวจสอบระบบผลิตฯ พรอมพิมพใบอนุญาตลงนาม และพิมพ

หนังสือนําสงใบอนุญาต แลวเสร็จภายใน 21 วัน 
4) ผานตามลําดับบังคับบัญชาจนถึงอธิบดีลงนามใบอนุญาต และลงนามหนังสือ

นําสงใบอนุญาต (เสนอผาน 5 ลําดับ) แลวเสร็จภายใน 12 วัน 
5) สารบรรณออกเลขที่หนังสือ แลวเสร็จภายใน 1 วัน 

รวมระยะเวลาแลวเสร็จประมาณ 50 วัน 

เม่ือผูผลิตไฟฟาเอกชนไดรับใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุมนี้แลว จะตองนํา
ใบอนุญาตฯ ไปใชยื่นในขั้นตอนกอนอนุญาตจําหนายไฟฟาของการขออนุญาตจําหนายไฟฟาจากกรมธุรกิจ
พลังงาน ตามที่ไดรับสัมปทานประกอบกิจการไฟฟาดวย 

- พ.ร.บ. การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ. 2511 

เพ่ือใหไดรับหนังสืออนุญาตใหขนานเครื่องกําเนิดไฟฟาเขาระบบของการไฟฟา 
(การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย, การไฟฟานครหลวง หรือการไฟฟาสวนภูมิภาค) โดยการยื่นคําขอ
เพ่ือขอความเห็นชอบจาก กฟผ. กอน ตามที่กําหนดไวในมาตรา 37 แหง พ.ร.บ. การไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย พ.ศ. 2511 ซึ่งในการยื่นคําขอนี้จะกระทําไดเม่ือการกอสรางโรงไฟฟาเสร็จแลวและพรอมที่จะ
เดินเครื่องทดสอบและจําหนายกระแสไฟฟาไดแลว และเมื่อผูผลิตไฟฟาเอกชนไดยื่นคําขอแลว กฟผ. มี
หนาที่จะตองพิจารณาโดยไมชักชา และหากปรากฏวาไมไดรับความเห็นชอบหรือเห็นชอบโดยมีเง่ือนไขที่ไม
อาจยอมรับได ผูผลิตไฟฟาเอกชนก็มีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการ กฟผ. ไดภายใน 30 วัน นับแตวันที่
ไมไดรับความเห็นชอบหรือเห็นชอบโดยมีเง่ือนไขที่ไมอาจยอมรับได และคณะกรรมการ กฟผ. จะตอง
วินิจฉัยภายใน 45 วัน นับแตวันที่ไดรับอุทธรณ แตถาผูอุทธรณยังไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัย ก็มีสิทธิเสนอคดี
ตอศาลภายใน 25 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัยอุทธรณ 
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โดยปกติในขั้นตอนการขอรับหนังสืออนุญาตใหขนานเครื่องกําเนิดไฟฟาเขาระบบ
ของการไฟฟาน้ีนาจะแลวเสร็จไดภายใน 60 วัน นับแตวันยื่นหนังสือ  

เม่ือผูผลิตไฟฟาเอกชนไดรับหนังสืออนุญาตใหขนานเครื่องกําเนิดไฟฟาเขาระบบ
ของการไฟฟาแลว ก็จะตองนําไปใชยื่นในขั้นตอนกอนอนุญาตจําหนายไฟฟาของการขออนุญาตจําหนาย
ไฟฟาจากกรมธุรกิจพลังงาน ตามที่ไดรับสัมปทานประกอบกิจการไฟฟาดวย 

 
สรุป ระยะเวลาและขั้นตอนที่ผูผลิตไฟฟาเอกชนจะตองใชในการขอใบอนุญาตท่ี

สําคัญและลงมือการกอสรางโรงไฟฟาแลวเสร็จจนสามารถผลิตไฟฟาขายใหกับ กฟผ. หรือ กลุม
อุตสาหกรรมใกลเคียงได โดยเริ่มจากการจางทําการศึกษาและรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม และไดรับ
อนุมัติผลรายงานฯ ซึ่งใชเวลาประมาณ 1 ป มาจนถึงขั้นตอนขอใบอนุญาตกอสรางอาคารพรอมกับการขอ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานซึ่งทําไดพรอมกันโดยใชเวลาประมาณ 90 วัน และหากมีการทําประชา
พิจารณซึ่งเริ่มพรอมกันจะใชเวลา 150 วัน เม่ือไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ก็เร่ิมลงมือกอสราง
โรงไฟฟาได ซึ่งหากเปนโรงไฟฟาขนาดใหญที่ใชเชื้อเพลิงถานหินก็จะใชเวลากอสรางประมาณ 3 ป หากใช
แก็สเปนเชื้อเพลิงจะใชเวลากอสรางประมาณ 2 ป และหากในระหวางกอสรางก็ไดรับใบอนุญาตอ่ืนไดแก 
สัมปทานผลิตไฟฟา, ใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุม และการอนุญาตใหขนานเครื่อง ดังน้ี ก็จะใชเวลา
ทั้งสิ้นประมาณ 3 ป 150 วัน หากเปนโรงไฟฟาใชถานหินเปนเชื้อเพลิง และ 4 ป 150 วัน หากเปนโรงไฟฟา
ใชแก็สเชื้อเพลิง ทั้งน้ี เปนกรณีที่แตละขั้นตอนสามารถดําเนินไปไดโดยปกติไมมีปญหาหรืออุปสรรคใดๆ 

ข้ันตอนที่ 3 ในข้ันตอนการผลิตกระแสไฟฟา 

เม่ือกอสรางโรงไฟฟาแลวเสร็จ กอนที่จะเดินเครื่องกําเนิดไฟฟา ผูผลิตไฟฟาจะตอง
ไดรับหนังสืออนุญาตอีกนอกเหนือจากที่ไดรับใบอนุญาตในแตละประเภทมาแลว ดังนี้ 

(1) หนังสืออนุญาตใหประกอบกิจการโรงงาน จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เม่ือ
โรงงานผลิตไฟฟาไดผานการตรวจสอบจากเจาหนาที่ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมแลว ทั้งน้ีเปนไปตาม
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 

(2) หนังสืออนุญาตใหจําหนายกระแสไฟฟา จากกรมธุรกิจพลังงาน เม่ือโรงงานผลิต
ไฟฟาไดผานการตรวจสอบจากเจาหนาที่ของกรมธุรกิจพลังงานแลว ทั้งนี้เปนไปตามประกาศคณะปฏิวัติ 
ฉบับที่ 58 วันที่ 26 มกราคม 2515 

(3) หนังสืออนุญาตใหเดินเคร่ืองกําเนิดไฟฟา จากกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงานเม่ือ
โรงงานผลิตไฟฟาไดผานการตรวจสอบจากเจาหนาที่ของกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงานแลว ทั้งน้ีเปนไป
ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาและสงเสริมพลังงาน พ.ศ. 2535 
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ซึ่งจะเห็นไดวา การขอหนังสืออนุญาตดังกลาว ผูผลิตไฟฟาเอกชนจะตองขอหนังสือ
อนุญาตจาก 3 หนวยงานตามกฎหมาย 3 ฉบับ ซึ่งเปนเชนเดียวกับในขั้นตอนการเริ่มการกอสรางที่ไดกลาว
ไวแลว 

การปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวของในข้ันตอนการผลิตกระแสไฟฟาเพื่อ
จําหนาย 

สําหรับในขั้นตอนการผลิตกระแสไฟฟา แมผูผลิตไฟฟาเอกชนจะไดรับใบอนุญาต
ตางๆ ที่เก่ียวของมาจนครบถวนแลวก็ตาม แตก็ยังคงตองปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวของอยูตอไปโดย
กฎหมายที่สําคัญมีจํานวน 3 ฉบับ ไดแก  พ.ร.บ. การพัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 
2535, พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 วันที่ 26 มกราคม 2515 ดังนี้ 

- พ.ร.บ. การพัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 

ผูผลิตไฟฟาเอกชนมีหนาที่จะตองจัดทํารายงานผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขของ
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม ตามที่ 
มาตรา 50 แหง พ.ร.บ. การพัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ไดกําหนดใหนํา
มาตรการที่เสนอไวในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมไปกําหนดเปนเง่ือนไขในการสั่งอนุญาต ซึ่ง
โดยทั่วไปจะตองทํารายงานสงทุกๆ 6 เดือน 

-  พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 

ตามมาตรา 35 ถึงมาตรา 37 แหงพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ไดกําหนด
มาตรการใหเจาหนาที่ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม มีอํานาจเขาตรวจโรงงานวามีการฝาฝนกฎหมาย หรือ
โรงงานมีสภาพที่อาจกอใหเกิดอันตราย ความเสียหรือเดือดรอนแกบุคคลหรือทรัพยสินที่อยูในโรงงานหรือที่
อยูใกลโรงงาน และเจาหนาที่มีอํานาจสั่งระงับ, แกไข, ใหปรับปรุง หรือปฏิบัติใหถูกตองหรือเหมาะสม หากผู
ประกอบกิจการโรงงานไมปฏิบัติตาม ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม ก็มีอํานาจสั่งใหโรงงานหยุดประกอบกิจการหรือมีคําส่ังปดโรงงาน ทั้งน้ี ผูประกอบกิจการ
โรงงานมีสิทธิอุทธรณคําสั่งน้ันตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมไดภายใน 30 วัน นับแตไดรับแจง
คําสั่งของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 

นอกจากน้ี ตามมาตรา 8 (6) และ (7) กําหนดใหผูประกอบกิจการโรงงานจัดใหมี
เอกสารในการควบคุมและตรวจสอบโรงงาน และแจงขอมูลที่จําเปนเปนคร้ังคราวตามระยะเวลาที่กําหนด 
และกฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2535) ยังไดกําหนดใหโรงงานจําพวกที่ 3 ตองชําระคาธรรมเนียมรายป
ตามอัตราที่กําหนดอยูในกฎกระทรวงนี้ 

-  ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 วันที่ 26 มกราคม 2515 
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ตามขอ 24. ของหนังสือสัมปทานประกอบกิจการไฟฟา กําหนดใหผูไดรับ
สัมปทานประกอบกิจการไฟฟามีหนาที่ตองเสนอรายงานเกี่ยวกับสถิติตางๆ ไปยังกรมธุรกิจพลังงาน ไดแก 

- รายงานประจําเดือน ซึ่งมีรายละเอียดของการผลิตและจําหนาย, รายได, 
รายจาย และสาเหตุขัดของในการจายไฟฟา 

- สถิติการเดินเคร่ืองและการจายไฟฟา ซึ่งแสดงหนวยการใชไฟฟาในแตละ
ชั่วโมงของทุกวัน (โหลดในแตละวัน) 

ตามขอ 25. ของหนังสือสัมปทานประกอบกิจการไฟฟา กําหนดใหผูไดรับ
สัมปทานประกอบกิจการไฟฟามีหนาที่ตองเสนอรายงานของปที่ลวงมา โดยแสดงรายละเอียดของจํานวน
หนวยไฟฟาคิดเปนหนวยกิโลวัตตชั่วโมงซึ่งผลิตไดในรอบปนั้นและที่จําหนายไดในปนั้น, บัญชีทําการ, 
บัญชีคาสึกหรอ, บัญชีกําไรขาดทุน และงบดุล 

ตามขอ 26. ของหนังสือสัมปทานประกอบกิจการไฟฟา กําหนดใหผูไดรับ
สัมปทานจะตองอํานวยความสะดวกใหแกเจาหนาที่ในการตรวจโรงไฟฟาและเคร่ืองอุปกรณ วาทํางานไดดี
และใหความปลอดภัยแกคนงานและสาธารณชน รวมทั้งการตรวจเครื่องมิเตอรวาเดินถูกตองหรือ
คลาดเคลื่อนหรือไม 

ตามขอ 33. ของหนังสือสัมปทานประกอบกิจการไฟฟา กําหนดวา เม่ือสัมปทาน
สิ้นอายุ หรือ สัมปทานถูกเพิกถอน ถาการไฟฟานครหลวง (กฟน.) การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) หรือ
สุขาภิบาลมีความประสงคจะดําเนินกิจการไฟฟาแหงนั้น จะตองรับซื้อทรัพยสินกิจการไฟฟาแหงน้ันตาม
ราคาที่คณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเปนผูกําหนด 

ดังน้ัน เม่ือพิจารณาจากเง่ือนไขในหนังสือสัมปทานประกอบกิจการไฟฟาดังกลาว
แลว จะเห็นไดวา การใหสัมปทานตามประกาศคณะปฏวัติฉบับนี้เปนการใหสัมปทานแกเอกชนเพื่อผลิต
กระแสไฟฟาเพ่ือขายอยูในเขตพ้ืนที่โดยมีการควบคุมไมใหมีการทับซอนของพื้นที่ และกิจการไฟฟาเปน
กิจการประเภทเดียวกับ กฟน. และ กฟภ. กลาวคือ เปนการจําหนายไฟฟาใหแกลูกคารายยอยอันไดแก 
การจําหนายไปยังบานเรือนประชาชนที่ตั้งอยูในพ้ืนที่ตางๆของประเทศ ซึ่งตางจาก กฟผ.ซึ่งทําหนาที่ผลิต
ไฟฟาเพ่ือจําหนายใหกับ กฟน. และ กฟภ. โดยไมไดมีการจําหนายไฟฟาใหกับบานเรือนของประชาชน  

 
5.2  ผูผลิตไฟฟาประเภทที่ 2 ผูผลิตไฟฟารายเล็ก (Small Power Producer : SPP) เพ่ือ

ผลิตไฟฟาข้ึนใชในอุตสาหกรรมของตนเองและหรือขายไฟฟาบางสวนใหกับโรงงานอุตสาหกรรมที่
อยูใกลเคียง และทําสัญญาขายไฟฟาใหกับ กฟผ. ตามจํานวนไมเกินที่ กฟผ. กําหนดรับซื้อ (ไมเกิน 
90 เมกะวัตต)  
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การดําเนินกิจการไฟฟาประเภทผูผลิตไฟฟารายเล็ก นี้ เอกชนซ่ึงเปนผูประกอบการจะตอง
เขามาเก่ียวของกับกฎหมายที่สําคัญอยางนอย 10 ฉบับ เชนเดียวกับผูผลิตไฟฟาประเภทที่ 1 คือ ผูผลิต
ไฟฟาเอกชนรายใหญ หรือ IPP ไดแกกฎหมายดังนี้ 

1) พ.ร.บ. คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ พ.ศ. 2535 
2) พ.ร.บ. การไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย พ.ศ. 2511 
3) พ.ร.บ. การพัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 
4) พ.ร.บ. ควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 
5) พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 
6) พ.ร.บ. การผังเมือง พ.ศ. 2518 
7) พ.ร.บ. สงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 
8) พ.ร.บ. การพัฒนาและสงเสริมพลังงาน พ.ศ. 2535 
9) ประกาศของคณะปฏิวตัิ ฉบบัที่ 58 ลงวันที่ 26 มกราคม 2515 
10) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรบัฟงความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชา

พิจารณ พ.ศ. 2539 

 ซึ่งรายละเอียดที่เก่ียวของและขั้นตอนการในการดําเนินกิจการไฟฟาประเภท ผูผลิตไฟฟา
รายเล็ก (SPP) นี้ จะมีขั้นตอนเชนเดียวกับกิจการไฟฟาประเภทผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญ (IPP) ดังน้ัน 
จึงเห็นวาไมจําเปนตองนํามาอธิบายซ้ําในสวนน้ีอีก แตทั้งน้ี มีสวนที่แตกตางกันเฉพาะในเรื่องของประกาศ
การรับซ้ือไฟฟาของ กฟผ. ในสวนที่เปนผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญ   กับ  ผูผลิตไฟฟารายเล็ก เทาน้ัน 
โดย กฟผ. จะรับซ้ือไฟฟาจากผูผลิตไฟฟารายเล็กในจํานวนไมเกิน 90 เมกกะวัตต และสวนที่ผลิตไดเกินจะ
ไมรับซื้อ แตผูผลิตไฟฟารายเล็กจะมีการนําไปใชในกิจการของตนเองหรือขายไฟฟาใหกับโรงงาน
อุตสาหกรรมซึ่งอยูใกลเคียง สวนการรับซ้ือไฟฟาจากผูผลิตไฟฟารายใหญจะเปนการรับซ้ือในลักษณะของ
การประกวดราคา 

 สําหรับการรับซ้ือไฟฟาจากผูผลิตไฟฟารายเล็กนี้ กฟผ. ไดกําหนดหลักเกณฑการรับซ้ือ
โดยในครั้งแรก เปนไปตาม “ระเบียบ กฟผ. วาดวย การรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟารายเล็ก ฉบับลงวันที่ 
25 พฤษภาคม 2535” และในครั้งตอมาไดแก “ระเบียบ กฟผ. วาดวย การรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาราย
เล็ก ฉบับที่ 2 (แกไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2537” ซึ่งสรุปสาระโดยยอไดดังนี้ 

1) วัตถุประสงคของการรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟารายเล็ก  

เพ่ือสงเสริมผูผลิตไฟฟารายเล็กใหเขามามีสวนรวมในการผลิตไฟฟา โดยใหมีการใช
พลังงานพลอยไดในประเทศ และพลังงานนอกรูปแบบในการผลิตไฟฟาใหเกิดประโยชนมากยิ่งขึ้น เพ่ือชวย
แบงเบาภาระดานการลงทุนของรัฐในการผลิตและจําหนายไฟฟา 
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2) ลักษณะกระบวนการผลิตของผูผลิตไฟฟารายเล็ก  

- การผลิตไฟฟาที่ใชพลังงานนอกรูปแบบ เชน พลังลม พลังแสงอาทิตย พลังนํ้าขนาด
เล็ก เปนตน 

- การผลิตโดยใชเชื้อเพลิง ซึ่งไดแก กากหรือเศษวัสดุเหลือใชในการเกษตร หรือจาก
การผลิต ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมหรือการเกษตร ผลิตภัณฑที่แปรรูปมาจากกากหรือเศษวัสดุเหลือใชจาก
การเกษตร หรือจากผลิตภัณฑอุตสาหกรรมการเกษตร ขยะมูลฝอย ไมจากการแปรรูป เปนเชื้อเพลิง 

- การผลิตไฟฟาดวยระบบพลังงานความรอนและไฟฟารวมกัน (Cogeneration) โดย
ใชเชื้อเพลิงชนิดใดก็ได 

3) มาตรฐานระบบไฟฟา 
ผูผลิตไฟฟารายเล็กจะตองปฏิบัติตามมาตรฐานในดานความปลอดภัยและมาตรฐานใน

การเชื่อมโยงเขากับระบบตามระเบียบวาดวยการเดินเครื่องกําเนิดไฟฟาขนานกับระบบไฟฟาของการไฟฟา 

4) หลักการรับซื้อไฟฟา  
การรับซื้อไฟฟาโดย กฟผ. จะมีการประกาศเปนงวดๆ โดยจะกําหนดปริมาณพลังงาน

ไฟฟาที่จะรับซื้อทั้งหมดและราคาที่รับซื้อในงวดนั้นๆ โดยผูผลิตไฟฟารายเล็กจะตองยื่นแบบคํารองและ
รายละเอียดขอมูลที่การไฟฟาตองการใหครบถวน โดยการไฟฟาจะประกาศผลการพิจารณาการับซ้ือไฟฟา
ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ปดรับคํารองการขายไฟฟา และจะตองมาทําสัญญาซ้ือขายไฟฟาภายใน 1 ป นับ
จากวันที่การไฟฟาประกาศผลพิจารณารับซื้อ หากพนกําหนดจะพิจารณารายอ่ืนทดแทนตอไป 

5) เง่ือนไขการรับซื้อ 

กฟผ.จะเปนผูซื้อแตเพียงผูเดียวโดยมีกระบวนการผลิตที่เปนไปตามระเบียบอัน
กําหนดไว และจะไมรับซ้ือปริมาณที่เกินจากสัญญา กับทั้งยังมีสิทธิเลือกซ้ือเฉพาะรายที่มีความเหมาะสม
และสอดคลองกับความตองการมากที่สุด โดยแตละรายจะตองจายไฟฟาเขาระบบไมเกิน 90 เมกะวัตต ณ 
จุดเชื่อมโยงระบบไฟฟา ซึ่งคํานึงถึงความสามารถและความมั่นคงของระบบไฟฟาที่จะรับได ระยะเวลา
สัญญาจะไมเกิน 25 ป 

6) จุดเชื่อมโยงระบบไฟฟาและจุดรับซื้อ 

- จุดรับซ้ือไฟฟา หมายถึง จุดที่ติดตั้งมาตรวัดไฟฟาที่ผูผลิตไฟฟารายเล็ก จําหนาย
ไฟฟาใหกับการไฟฟา 

- จุดเชื่อมโยงระบบไฟฟา หมายถึง จุดที่ระบบไฟฟาของผูผลิตไฟฟารายเล็ก เชื่อมโยง
กับระบบไฟฟาของการไฟฟา การไฟฟาจะรับซ้ือไฟฟาจากผูผลิตไฟฟารายเล็ก ณ จุดรับซื้อไฟฟา 
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7) ภาระคาใชจาย 

ผูผลิตไฟฟารายเล็กจะตองรับภาระคาใชจายในการเชื่อมระบบไฟฟา ไดแก คาระบบสง
และระบบจําหนายไฟฟาจากจุดเชื่อมโยงระบบถึงโรงไฟฟาของผูผลิตไฟฟารายเล็ก คามาตรวัดไฟฟา 
คาใชจายเก่ียวกับระบบปองกันไฟฟา และคาใชจายในการปฏิบัติการทั้งหมด รวมตลอดถึงคาตรวจสอบ
อุปกรณการจายไฟฟา  

8) ระยะเวลาและชั่วโมงการผลิต 

ผูผลิตไฟฟารายเล็กจะตองผลิตและจําหนายไฟฟาใหแกการไฟฟาในชวงเดือนที่ระบบ
ของการไฟฟามีความตองการไฟฟาสูงสุด (peak month) คือเดือนมีนาคม เมษายน พฤษภาคม กันยายน 
ตุลาคม โดยมีชั่วโมงที่ผลิตไฟฟาขายใหแกการไฟฟารวมทั้งปไมนอยกวา 7,008 ชั่วโมง หากเปนกรณีที่ผลิต
ไฟฟาโดยใชกากหรือเศษวัสดุดหลือใชจากการเกษตรหรือจากกากผลิตภัณฑเปนเชื้อเพลิง จะตองมีจํานวน
ชั่วโมงในการผลิตไฟฟาขายใหการไฟฟารวมทั้งปไมนอยกวา 4,672 ชั่วโมง ทั้งน้ี จะตองผลิตและจําหนาย
ไฟฟาใหแกการไฟฟาในเดือนมีนาคม เมษายน พฤษภาคม และมิถุนายน การหยุดเพ่ือทําการตรวจซอมและ
บํารุงรักษาโรงไฟฟา จะตองทํานอกชวง peak month ถึงเดือนมกราคม กุมภาพันธ กรกฎาคม สิงหาคม 
พฤศจิกายน และธันวาคม ซึ่งการหยุดซอมจะตองแจงใหทราบลวงหนาตามแตชวงเวลาในการหยุดซอมซึ่ง
แตกตางกันไป อยางไรก็ตาม ในกรณีจําเปนเพื่อความม่ันคงของระบบไฟฟาของการไฟฟาและความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การไฟฟาสามารถตัดการเช่ือมโยง (disconnect) โรงไฟฟาของผูผลิตไฟฟาราย
เล็กจากระบบของการไฟฟาได  

9) ปญหาจากการปฏิบัติตามระเบียบ 

ผูผลิตไฟฟารายเล็กที่ประสบปญหาการปฏิบัติตามระเบียบฯ สามารถยื่นคํารองเรียน
หรือย่ืนอุทธรณใดๆ ตอ คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติได 

ดังน้ัน ขั้นตอนในการดําเนินการเสนอขายไฟฟาจนถึงวันประกาศผลการพิจารณาการับซ้ือ
ไฟฟาภายใน 90 วัน นับจากวันที่ปดรับคํารองการขายไฟฟาใหกับ กฟผ. ของผูผลิตไฟฟารายเล็กจึงมี
ขั้นตอนที่ใชเวลาในการพิจารณานอยกวาการเสนอขายไฟฟาของผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญ เพราะเปน
การเสนอขายไฟฟาตรงใหกับ กฟผ. ซึ่งหากมีคุณสมบัติครบถวนตามประกาศรับซื้อ มีความเหมาะสมและ
สอดคลองกับความตองการ ก็สามารถทําสัญญาเพ่ือขายไฟฟาเขาระบบของ กฟผ. ได  และในสวนการขอ
อนุญาตตามกฎหมายอ่ืนๆ ก็จะเหมือนกับผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญดังที่ไดอธิบายไวแลว 

ทั้งน้ี ในขั้นตอนการขออนุญาตอาจตองมีการทําประชาพิจารณไดเพราะถือวาเปนโครงการ
ของรัฐ แตที่ผานมายังไมปรากฏวามีโครงการใดถูกรองขอใหตองทําประชาพิจารณ ที่เปนเชนน้ีอาจเปน
เพราะโครงการมีขนาดไมใหญมากนักเม่ือเปรียบเทียบกับการผลิตไฟฟาของผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญ 
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5.3 ผูผลิตไฟฟาประเภทที่ 3 ผูผลิตและจําหนายไฟฟาและไอนํ้าโดยระบบCogeneration 
เพ่ือใชในกลุมอุตสาหกรรม โดยที่ไมมีการขายไฟฟาใหกับ กฟผ. 

การดําเนินกิจการของผูผลิตไฟฟาประเภทที่ 3 นี้ เอกชนซึ่งเปนผูประกอบการจะตองเขามา
เก่ียวของกับกฎหมายจํานวน 7 ฉบับ ไดแก 

1) พ.ร.บ. สงเสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 
2) พ.ร.บ. ควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 
3) พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 
4) พ.ร.บ. การผังเมือง พ.ศ. 2518 
5) พ.ร.บ. สงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 
6) พ.ร.บ. การพัฒนาและสงเสริมพลังงาน พ.ศ. 2535 
7) ประกาศของคณะปฏิวตัิ ฉบบัที่ 58 ลงวันที่ 26 มกราคม 2515 

โดยอาจไมตองปฏิบัติตาม พ.ร.บ. สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 
2535 ถาหากการผลิตไฟฟามีขนาดไมถึง 10 เมกะวัตต เพราะจะไมตองจัดทํารายงานผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม ทั้งน้ีผูผลิตไฟฟาประเภทท่ี 3 นี้ ไมตองเขาไปเกี่ยวของกับพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ
ไทย พ.ศ. 2511 เน่ืองจากเปนการประกอบกิจการที่ดําเนินการโดยมีการขายและใชไฟฟาอยูภายในกลุมของ
ตนเองและไมไดขายไฟฟาใหกับ กฟผ. ดังน้ัน จึงทําใหขั้นตอนการขออนุญาตตางๆ มีนอยกวาผูผลิตไฟฟา
ประเภทที่ 1 และ 2 เพราะสามารถกอสรางโรงไฟฟาไดโดยไมตองรอใหมีประกาศรับซื้อไฟฟาจาก กฟผ.  

สําหรับขั้นตอนการขออนุญาตจึงตองเร่ิมจากการทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม ตาม 
พ.ร.บ. สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 กอน เพราะสวนใหญจะมีกําลังผลิตไฟฟา
มากกวา 10 เมกะวัตต แลวจึงเริ่มการขอรับการสงเสริมการลงทุน ตาม พ.ร.บ. สงเสริมการลงทุน พ.ศ. 
2520 ขั้นตอมาจึงขออนุญาตกอสรางอาคาร ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และ   พ.ร.บ. การผัง
เมือง พ.ศ. 2518 และเม่ือไดรับอนุมัติผลรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมแลวจึงนําไปใชประกอบการย่ืนขอ
อนุญาตใบประกอบกิจการโรงงาน ตาม  พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 และขอสัมปทานประกอบกิจการไฟฟา 
ตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 วันที่ 26 มกราคม 2515 ซึ่งโดยรวมแลวจะมีขั้นตอนการขออนุญาต
ตางๆ เปนเชนเดียวกับผูผลิตไฟฟาประเภทที่ 1 และ 2 โดยมีความแตกตางที่ผูผลิตไฟฟาประเภทที่ 3 จะไม
มีการขายไฟฟาใหกับ กฟผ. จึงไมตองเขาไปเกี่ยวของกับ พ.ร.บ. คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ 
พ.ศ. 2535 และ พ.ร.บ. การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ. 2511 

 

5.4 ผูผลิตไฟฟาประเภทที่ 4 ผูผลิตไฟฟาเพื่อใชเอง 
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การดําเนินกิจการของผูผลิตไฟฟาประเภทที่ 4 นี้ เอกชนซ่ึงเปนผูประกอบการจะเขา
ลักษณะของการประกอบกิจการโรงงานซึ่งจะเปนโรงงานประเภทใดยอมขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของ
ผูประกอบการวาจะดําเนินการอุตสาหกรรมประเภทใด ซึ่งโดยท่ัวไปจะตองปฏิบัติตามกฎหมายหลัก 6 ฉบับ 
ไดแก 

1) พ.ร.บ. การพัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 
2) พ.ร.บ. ควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 
3) พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 
4) พ.ร.บ. การผังเมือง พ.ศ. 2518 
5) พ.ร.บ. สงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 
6) พ.ร.บ. การพัฒนาและสงเสริมพลังงาน พ.ศ. 2535 

สวนที่จะตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการพัฒนาและสงเสริมพลังงาน พ.ศ. 2535 และ
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ก็ตอเม่ือมีกําลังการผลิตไฟฟา
ขนาดตั้งแต 200 กิโลวัตตแอมแปรขึ้นไป และตั้งแต 10 เมกะวัตตขึ้นไปเทาน้ัน ตามลําดับ สําหรับการ
ปฏิบัติตามกฎหมายฉบับอ่ืนๆ นั้นก็มีขั้นตอนการขออนุญาตเชนเดียวผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญดังที่ได
อธิบายไวแลว ดังน้ัน ในการผลิตไฟฟาขึ้นเพ่ือใชในกิจการอุตสาหกรรมของตนเองจึงสามารถกระทําไดโดย
จะไมเขามาเกี่ยวของกับกฎหมายหลักในการประกอบกิจการผลิตไฟฟาโดยภาคเอกชน 

 
6 กรณีปญหาและอุปสรรคในการขอใบอนุญาตของผูผลิตไฟฟาเอกชนโครงการกอสรางโรงไฟฟา

บอนอกและโรงไฟฟาหินกรูด จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

6.1  ความเปนมาของโครงการ 

เม่ือวันที่ 12 กันยายน 2535 คณะรัฐมนตรี ไดมีมติเห็นชอบตามขอเสนอของ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ เรื่องแนวทางในการดําเนินงานในอนาคตของการ   ไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย (กฟผ.) โดยกําหนดขั้นตอนและแนวทางใหเอกชนเขามามีบทบาทเพิ่มขึ้นในกิจการไฟฟา
ในประเทศภายใตโครงการผูผลิตไฟฟาอิสระ (Independent  Power Producer : IPP) และโครงการผูผลิต
ไฟฟาเอกชนรายเล็ก (Small Power Producer : SPP)  

เม่ือวันที่ 31 พฤษภาคม 2537 คณะรัฐมนตรี ไดมีมติให กฟผ. และสํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (สพช.) รวมกันรางประกาศรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาอิสระ ตาม
นโยบายของรัฐบาล ซึ่ง กฟผ. ไดออกประกาศรับซื้อไฟฟาจาก IPP เม่ือวันที่ 15 ธันวาคม 2537 มีการ
แตงตั้งคณะอนุกรรมการประเมินและคัดเลือกขอเสนอการรับซ้ือไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาเอกชนเม่ือวันที่ 23 
มกราคม 2538 โดยคณะอนุกรรมการฯ ประกอบดวย      ผูวาการ กฟผ. เปนประธาน, ผูแทน สพช., ผูแทน
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และผูแทนสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง และ
เม่ือปดรับขอเสนอเม่ือวันที่ 30 มิถุนายน 2538 มีผูผลิตไฟฟาเอกชนยื่นขอเสนอทั้งสิ้น 32 ราย รวม 50 
โครงการ 80 

เม่ือวันที่ 19 มีนาคม 2539 คณะอนุกรรมการฯ ไดพิจารณาคัดเลือกบริษัทผูผลิตไฟฟา
เอกชนที่มีขอเสนอดีที่สุด 7 ราย เปนโครงการที่ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง 4 ราย และใชถานหินเปน
เชื้อเพลิง 3 ราย โดยโรงไฟฟาใชถานหินเปนเชื้อเพลิง ไดแก โครงการโรงไฟฟาบอนอก ของบริษัท กัลฟ 
เพาเวอรเจเนอเรชั่น จํากัด และโรงไฟฟาหินกรูด ของบริษัท ยูเน่ียน เพาเวอร ดิเวลลอปเมนท จํากัด ที่
จังหวัดประจวบคีรีขันธ และโครงการโรงไฟฟาของบริษัท  บีแอลซีพี เพาเวอร จํากัด ที่นิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด จังหวัดระยอง  

ดังน้ัน เม่ือวันที่ 28 สิงหาคม 2539 บริษัท กัลฟ เพาเวอรเจเนอเรชั่น จํากัด จึงไดยื่น
รายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม เพ่ือขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (สผ.) กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม หลังจากที่ได
วาจางใหนิติบุคคลผูมีสิทธิทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่ง  
 
 80สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ. สถานการณ นโยบายและมาตรการ
พลังงานของไทย ป 2544. กุมภาพันธ 2545, หนา 66. 
แวดลอมเปนผูดําเนินการ มากอนหนาแลวประมาณ 1 ป และไดรับไดรับความเห็นชอบจาก สผ. เม่ือวันที่ 
16 พฤษภาคม 2540  

ตอมา เม่ือวันที่ 22 ธันวาคม 2540 บริษัท กัลฟ เพาเวอร เจเนอเรชั่น จํากัด ไดลงนามสัญญา
ซื้อขายไฟฟา กับ กฟผ. จํานวน 2 หนวยการผลิต รวมทั้งสิ้น 734   เมกกะวัตต โดยในสัญญาฯ กําหนดให
บริษัทฯ จะตองผลิตไฟฟาสงเขาสูระบบเพ่ือสงมอบใหแก กฟผ. จากหนวยการผลิตที่ 1  ภายในวันที่ 1 
ตุลาคม 2547 และจากหนวยการผลิตที่ 2 ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2548 ทั้งน้ี บริษัทฯ มีหนาที่ที่จะตอง
ดําเนินการใหไดมาซ่ึงใบอนุญาตตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการดําเนินกิจการผลิตกระแสไฟฟาตามที่กฎหมาย
กําหนด อีกทั้งจะตองดําเนินการกอสรางโรงงานไฟฟาเพ่ือผลิตกระแสไฟฟาสงมอบใหทันกําหนดเวลา
ดังกลาว81  

6.2  การย่ืนคําขออนุญาตตาง ๆ ทีเ่ก่ียวของ 

บริษัทฯ ไดมีการย่ืนคําขออนุญาตตาง ๆ ที่เก่ียวของ ทั้งน้ีใบอนุญาตท่ีสําคัญไดมีการ
ดําเนินการตามลําดับกอนหลัง ดังนี้ 

1. รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (Environmental Impact Assessment : 
EIA) ไดยื่นคําขอตอสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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เม่ือวันที่ 28 สิงหาคม 2539 และไดรับอนุมัติเม่ือวันที่ 16 พฤษภาคม 254082 รวมใช
เวลา 8 เดือน 19 วัน ซึ่งประมาณการที่ควรแลวเสร็จคือ 3 เดือน ดังน้ัน จึงลาชาไป
ประมาณ 6 เดือน 19 วัน  

2. ใบอนุญาตสงเสริมการลงทุน ไดยื่นคําขอตอสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 
เม่ือวันที่ 28 สิงหาคม 2540 และไดรับบัตรสงเสริมการลงทุนเม่ือวันที่ 5 กุมภาพันธ 
254183      

 

 

 

81สรุปขอเท็จจริงกรณีบริษัท กัลฟ เพาเวอร เจเนอเรชั่น จํากัด ฟองกระทรวงมหาดไทยเปนคดี
ปกครองตอศาลปกครอง, บริษัท กัลฟ เพาเวอร เจเนอเรชั่น จํากัด, 2545, หนา 1. 

82รายงานการประชุมคณะกรรมการเจรจากับผูผลิตไฟฟาเอกชนโครงการโรงไฟฟาบอนอกและโรงไฟฟาหิน
กรูด, ฝายซื้อไฟฟาในประเทศ, การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย, 8 พฤศจิกายน 2545 ,เอกสารแนบหมายเลข 1 
หัวขอท่ี 3.4 รายละเอียดแนบทายหนา 1.   

83เร่ืองเดียวกัน. 

 
 

3.  ใบอนุญาตกอสรางอาคาร ไดยื่นคําขอตอองคการบริหารสวนตําบลบอนอก เม่ือวันที่ 21 
กรกฎาคม 2541 และยังไมไดรับใบอนุญาต จึงไดถอนเร่ืองการขออนุญาตจากองคการบริหารสวนตําบลบอ
นอก และสงคําคัดคานเพ่ือขอใหคณะกรรมการควบคุมอาคารพิจารณาใหเจาหนาที่อ่ืนซึ่งมีอํานาจพิจารณา
แทน84    

4. ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ไดยื่นคําขอตอกรมโรงงานอุตสาหกรรม เม่ือวันที่ 15 
มกราคม 2541 ยังไมไดรับอนุญาต โดยอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมไดเสนอ ตอปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรมและคณะรัฐมนตรี (สถานภาพเม่ือวันประชุมคณะกรรมการเจรจาฯ)85  

สัมปทานประกอบกิจการไฟฟา ไดยื่นคําขอตอกรมโยธาธิการ เม่ือวันที่ 23 มกราคม 2541 
ยังไมไดรับอนุญาต โดยอธิบดีกรมโยธาธิการไดนําเสนอตอกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณา (สถานภาพเม่ือ
วันประชุมคณะกรรมการเจรจาฯ )86   

การทําประชาพิจารณ คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันที่ 15 ธันวาคม 2541 ใหจัดทําประชา
พิจารณเพ่ือรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในฐานะผูมีสวนไดสวนเสียในการดําเนินโครงการกอสราง
โรงไฟฟาบอนอกและโรงไฟฟาหินกรูด ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยแตงตั้งคณะกรรมการประชาพิจารณ 
เม่ือวันที่ 17 กุมภาพันธ 2542 สาเหตุอันเนื่องจากประชาชนบางสวนในจังหวัดประจวบคีรีขันธไมเห็นดวย
กับโครงการกอสรางโรงไฟฟาทั้งสองแหงที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยอางผลกระทบตอระบบนิเวศนทาง
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ทะเล, การประมง, มลพิษทางอากาศ และผลกระทบตอสาธารณประโยชน จึงไดรวมตัวกันคัดคานและ
นําไปสูการชุมนุมประทวงและปดก้ันการจราจรบนถนนเพชรเกษมในระหวางวันที่ 8-10 ธันวาคม 2541 
คณะกรรมการประชาพิจารณโครงการกอสรางโรงไฟฟาที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ ซึ่งมี ศ.ดร. สิปปนนท เก
ตุทัต เปนประธานกรรมการ ไดจัดใหมีการทําประชาพิจารณโครงการโรงไฟฟาบอนอกของบริษัท กัลฟ 
เพาเวอร เจเนอเรชั่น จํากัด เม่ือวันที่ 10-11 กันยายน 2542 ณ หองประชุมองคการบริหารสวนจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ และจัดทําประชาพิจารณโครงการโรงไฟฟาหินกรูด ของบริษัทยูเน่ียน เพาเวอร ดีเวลลอป
เมนท จํากัด เม่ือวันที่ 24-25 กุมภาพันธ 2543 ณ หองประชุมองคการบริหารสวนจังหวัดประจวบคีรีขันธ 
และคณะกรรมการประชาพิจารณได  

 
 
 

84เร่ืองเดียวกัน. เอกสารแนบหมายเลข 1 หัวขอท่ี 3.4 รายละเอียดแนบทายหนา 3.   
85เร่ืองเดียวกัน. เอกสารแนบหมายเลข 1 หัวขอท่ี 3.4 รายละเอียดแนบทายหนา 4.   
86เร่ืองเดียวกัน.  

 
 

รายงานและวิเคราะหผลกระทบในแตละประเด็น พรอมทั้งสรุปความเห็นและมีขอสังเกตเสนอคณะรัฐมนตรี 
คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานผลการจัดทําประชาพิจารณของทั้ง 2 โครงการ เม่ือวันที่ 10 ตุลาคม 2543 
และมีมติใหคงนโยบายการรับซื้อไฟฟาจากเอกชนตามขอผูกพันเดิม แตประชาชนบางสวนในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ยังคงตอตานการกอสรางโรงไฟฟาทั้งสองแหงตอไป โดยเม่ือวันที่ 1 มีนาคม 2544 ตัวแทน
กลุมผูคัดคานไดเขาพบรัฐบาล ณ ทําเนียบรัฐบาล โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายพิทักษ อินทรวิทยนันท) 
และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายจาตุรนต ฉายแสง) เปนตัวแทนฝายรัฐบาลรับฟงปญหาของ
ตัวแทนกลุมผูคัดคาน87 

ในที่สุดโครงการโรงไฟฟาบอนอกและโครงการโรงไฟฟาหินกรูด ก็ไมไดกอสรางในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ โดยโครงการโรงไฟฟาบอนอกไดมีการตกลงกับ กฟผ. ใหยายไปกอสรางที่อําเภอแกงคอย 
จังหวัดสระบุรี และไดรับการชดเชยความเสียหายโดยการเพ่ิมกําลังผลิตใหเปน 1,400 เมกกะวัตต และ
โครงการโรงไฟฟาหินกรูดตกลงใหยายไปกอสรางที่จังหวัดราชบุรี 

จากการยื่นขออนุญาตของโครงการโรงไฟฟาบอนอกขางตน จะเห็นไดวา แมผูผลิตไฟฟา
เอกชนจะไดทําการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการกอสรางโรงไฟฟาและรายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมไดรับอนุมัติแลวก็ตาม แตเม่ือมีการคัดคานโดยประชาชนในพื้นที่บางสวน ก็ทําให
หนวยราชการที่เกี่ยวของกับการออกใบอนุญาตไมกลาอนุมัติเพ่ือออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน และ 
สัมปทานประกอบกิจการไฟฟา ซึ่งมีผลใหผูผลิตไฟฟาเอกชนไมสามารถเริ่มลงมือกอสรางโรงไฟฟาได อีก
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ทั้งหนวยราชการอันไดแก กรมโรงงานอุตสาหกรรมและกรมโยธาธิการเองก็ไมไดเปนผูริเร่ิมใหมีการทํา
ประชาพิจารณโดยปลอยใหเวลายืดเยื้อออกไปจนกระทั่งคณะรัฐมนตรีมาเปนผูสั่งการใหมีการทําประชา
พิจารณเพราะถือวาประชาชนผูคัดคานเปนผูมีสวนไดเสีย และคณะรัฐมนตรีเองก็ไมกลาตัดสินใจสั่งการให
หนวยราชการที่เกี่ยวของออกใบอนุญาตให และในที่สุดโครงการโรงไฟฟาบอนอกก็ไมสามารถกอสรางไดใน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยตองยายไปกอสรางที่จังหวัดสระบุรีแทนซ่ึงก็จะเปนภาระในการเริ่มศึกษา
ผลกระทบสิ่งแวดลอมใหมและเริ่มการขออนุญาตใหม รวมทั้งเปนการเร่ิมตนโครงการใหมตั้งแตการออกแบบ
โรงไฟฟาเพ่ือใหเหมาะสมกับสถานที่และการที่ตองเปลี่ยนเชื้อเพลิงจากการใชถานหินมาเปนกาซธรรมชาติ 

 
 
  

87สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ. สถานการณ นโยบายและมาตรการ
พลังงานของไทย ป 2544. กุมภาพันธ 2545, หนา 66. 
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บทที่ 4 
การประกอบกิจการไฟฟาในประเทศสหรัฐอเมริกา 

 
ประเทศสหรัฐอเมริกาเปนประเทศหนึ่งซ่ึงขึ้นชื่อวาเปนประเทศที่มีเสรีในทางการคา

และไดมีการบัญญัติกฎหมายและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายเพื่อรองรับกิจการไฟฟา
ของประเทศซึ่งมีอยูหลายรูปแบบ และรวมทั้งการใหเอกชนสามารถผลิตไฟฟาเพ่ือการขายสง
ใหกับผูดําเนินการจัดจําหนายไฟฟาเพ่ือนําไปขายปลีกอีกทอดหนึ่งที่อยูภายในมลรัฐและ
ระหวางมลรัฐ รวมทั้งผลิตไฟฟาเพ่ือขายใหกับผูบริโภคโดยตรง ดังน้ัน จึงขอนํากฎหมายสําคัญ
ที่เก่ียวของกับการประกอบกิจการไฟฟาในสหรัฐอเมริกามาศึกษาเพ่ือเปนแนวทางในการ
เปรียบเทียบกับการประกอบกิจไฟฟาของประเทศไทย โดยศึกษากรณีการขออนุญาตของ
ผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญหรือผูผลิตไฟฟาอิสระ (Independent Power Producer : IPP) ใน
การดําเนินการกอสรางโรงไฟฟาเพ่ือผลิตและจําหนายไฟฟาในมลรัฐแคลิฟอรเนีย (California)  

 

1    ประเภทของผูผลิตไฟฟาในสหรัฐอเมริกา 1 

ผูผลิตไฟฟาของสหรัฐอเมริกาประกอบดวยผูผลิตไฟฟา 2 ประเภทใหญๆ ไดแก 
กิจการไฟฟาเพ่ือสาธารณูปโภค (Utilities) และกิจการไฟฟาที่ไมเปนสาธารณูปโภค 
(Nonutilities) 

1.1  กิจการไฟฟาสาธารณูปโภค ( Utilities)  
 โดยท่ัวไป กิจการไฟฟาเพ่ือสาธารณูปโภค หมายถึง บริษัทไฟฟาที่มีเอกชน
เปนเจาของ และ กิจการไฟฟาที่เปนตวัแทนสาธารณะ  

 ทั้งน้ี กิจการไฟฟาเพ่ือสาธารณูปโภค สามารถแบงออกในรูปแบบของความ
เปนเจาของกิจการได 4 ชนิด ไดแก  

- กิจการไฟฟาที่นักลงทุนเปนเจาของ (Invester-owned) 
- กิจการไฟฟาที่รัฐบาลกลางเปนเจาของ (Federally owned) 
- กิจการไฟฟาที่สาธารณชนอ่ืนเปนเจาของ (Other publicly owned) 
- กิจการไฟฟาที่สหกรณเปนเจาของ (Cooperatively owned) 

ในสหรัฐอเมริกามีกิจการไฟฟาเพ่ือสาธารณูปโภคอยูจํานวน 3,199 แหง แตมี
จํานวนประมาณ 700 แหงเทาน้ันที่เปนผูผลิตไฟฟาไดเองโดยสวนที่เหลือจะเปนผูรับซื้อไฟฟา 
 

1U.S. Department of Energy. The Changing Structure of the Electric Power Industry : 
An Update December 1996. p.9. 

DPU



 

 

93   

 

 

มาจากผูขายสงไฟฟาเพ่ือจําหนายปลีกใหกับผูใชไฟฟารายยอยเนื่องจากผลิตไฟฟาไดเอง
จํานวนนอยกวาที่จะตองขายไฟฟา ทั้งน้ี ในการสงผานกระแสไฟฟาระหวางกิจการไฟฟาแตละ
รายใหกันนั้นจะตองอาศัยสายสงไฟฟาแรงสูงซ่ึงดําเนินการโดยบริษัทไฟฟาขนาดใหญแหงชาติ 
(the Nation’s larger utilities) มิฉะน้ันแลวกระแสไฟฟาที่ผลิตไดก็จะไมสามารถสงออกไปจาก
โรงไฟฟาเพ่ือจําหนายใหกับลูกคาซ่ึงมีจํานวนนับลานๆรายได 

1.1.1 กิจการไฟฟาที่นักลงทุนเปนเจาของ (Invester-owned)  

          รูปแบบองคกรของกิจการไฟฟาที่นักลงทุนเปนเจาของมีอยู 2 แบบ โดย
รูปแบบที่มีมากกวา คือ รูปแบบที่เปนบริษัทเฉพาะราย (the individual corporation) ซึ่งเปน
เจาของโรงไฟฟาโดยตรงเพียงแหงเดียว และอีกรูปแบบหนึ่งจะเปนในรูปของบริษัทโฮลด้ิง (the 
holding company) ซึ่งเปนบริษัทแมที่เขาไปถือหุนในบริษัทที่ดําเนินการผลิตไฟฟาหน่ึงหรือ
มากกวาหน่ึงแหง  

 สวนใหญของกิจการไฟฟาที่นักลงทุนเปนเจาของนี้ จะขายปลีกไฟฟาไป
ยังผูใชไฟฟาในหลายรูปแบบที่ตางกันไป และขายสงไฟฟาใหกับกิจการไฟฟาที่นักลงทุนเปน
เจาของนี้รายอ่ืน, กิจการไฟฟาที่รัฐบาลกลางเปนเจาของ, กิจการไฟฟาที่มลรัฐเปนเจาของ และ
กิจการไฟฟาขององคกรทองถิ่น 

 ในป 2539 กิจการไฟฟาที่นักลงทุนเปนเจาของ (Invester-owned) มีอยู
จํานวน 244 แหง จากผูผลิตไฟฟาในประเทศทั้งหมด 3,199 ราย แตวามีกําลังการผลิตไฟฟา
มากกวารอยละ 75 ของทั้งประเทศ 

 ลักษณะสําคัญของกิจการไฟฟาที่นักลงทุนเปนเจาของ คือ  
- ตองการผลตอบแทนการลงทุนใหกับนักลงทุน เพ่ือใชในการจายเงิน

ปนผลและการขยายกิจการ 
- ไดรับสิทธิแตผูเดียวในการใหบริการไฟฟาภายในบริเวณพื้นที่ที่ได

กําหนดไวแนนอน 
- มีภาระที่จะตองใหบริการและจัดหาไฟฟาใหม่ันคง 
- ถูกควบคุมโดยกฎระเบียบของมลรัฐและบางครั้งก็เปนรัฐบาลกลาง 

เพ่ือเปนการควบคุมอัตราจําหนายไฟฟาวามีอัตราและไดรับผลตอบแทนที่เหมาะสมตอการ
ลงทุน 

- การดําเนินการสวนใหญของบริษัท จะเปนการใหบริการพ้ืนฐานในการ
ผลิตไฟฟา, สายสงไฟฟา, และจําหนายไฟฟา 

 ผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญหรือผูผลิตไฟฟาอิสระ (Independent Power 
Producer : IPP) ก็จัดอยูในประเภทกิจการไฟฟาที่นักลงทุนเปนเจาของ (Invester-owned) นี้                       
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1.1.2 กิจการไฟฟาที่รัฐบาลกลางเปนเจาของ (Federally owned)2 
          กิจการประเภทน้ีมีลักษณะที่สําคญัคือ  

- การผลิตไฟฟาเพ่ือจําหนายโดยไมไดมุงหวังทํากําไร 
- เปนการจําหนายไฟฟาใหกับกิจการไฟฟาที่รัฐบาลกลางเปนเจาของ, 

กิจการไฟฟาที่สหกรณเปนเจาของ และองคกรอ่ืนที่ไมไดมุงหวังกําไร 
- เปนการผลติไฟฟาเบื้องตน และขายสง 
- และอ่ืนๆ ซึ่งเปนในสวนที่เก่ียวกับรฐั    

1.1.3 กิจการไฟฟาที่สาธารณชนอ่ืนเปนเจาของ (Other publicly owned) 
          กิจการประเภทน้ีมีลักษณะที่สําคญัคือ 

- เปนกิจการของมลรัฐและองคกรทองถิ่นของรัฐซ่ึงไมไดมุงหวังกําไร 
- ใหบริการกับกลุมลูกคาที่อยูในชุมชนนั้นๆ  

1.1.4 กิจการไฟฟาที่สหกรณเปนเจาของ (Cooperatively owned) 
          กิจการประเภทน้ีมีลักษณะที่สําคญัคือ 

- สมาชิกของสหกรณเปนเจาของ ซึ่งเปนชุมชนและชนบทเล็กๆ 
- ใหบริการไฟฟาแกสมาชิกเทาน้ันเปนสวนใหญ 
- เปนบริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของมลรัฐ และบางแหงก็จัดตั้งขึ้นตาม

กฎหมายของพระราชบัญญัติไฟฟาชนบท 

สรุป จากรูปแบบของกิจการไฟฟาทั้ง 4 ประเภทดังกลาว จะมีเฉพาะกิจการ
ไฟฟาที่นักลงทุนเปนเจาของ (Invester-owned) เทาน้ันที่เปนผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญหรือ
ผูผลิตไฟฟาอิสระ (IPP) ซึ่งตองการผลตอบแทนจากการลงทุนใหกับผูถือหุนโดยการจายเงิน
ปนผลและนํากําไรเพ่ือใชในการขยายกิจการ จึงสมควรนํามาศึกษาเปรียบเทียบกับผูผลิตไฟฟา
ของประเทศไทย สําหรับกิจการไฟฟาที่รัฐบาลกลางเปนเจาของ (Federally owned), กิจการ
ไฟฟาที่สาธารณชนอ่ืนเปนเจาของ (Other publicly owned) และกิจการไฟฟาที่สหกรณเปน
เจาของ (Cooperatively owned) นั้น ไมมีลักษณะของการลงทุนที่ตองการผลตอบแทนในรูป
ของกําไรเพ่ือตอบแทนในการลงทุน ดังน้ัน จึงไมขอนํามาศึกษาเปรียบเทียบกับผูผลิตไฟฟา
เอกชนรายใหญหรือผูผลิตไฟฟาอิสระ (IPP) ของประเทศในวิทยานิพนธฉบับนี้ 
 
 

2U.S. Department of Energy. The Changing Structure of the Electric Power Industry : 
An Update December 1996. p.10. 
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1.2 กิจการไฟฟาที่ไมเปนสาธารณูปโภค (Nonutilities) 3 

กิจการไฟฟาประเภทน้ีเปนกิจการที่เปนของเอกชนซ่ึงผลิตไฟฟาสําหรับไวใช
ในกิจการของเขาเอง และ/หรือเพ่ือขายใหกับกิจการไฟฟาเพ่ือสาธารณูปโภคอ่ืน และอ่ืนๆ โดย 
กิจการไฟฟาที่ไมเปนสาธารณูปโภคสามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ 

1.2.1 การแบงประเภทตามหลักเกณฑของ“คณะกรรมการขอบังคับดาน
พลังงานแหงรัฐบาลกลาง” (Federal Energy Regulatory Commission : FERC) และการใช
เทคโนโลย ีซึ่งมีดังนี้  

- ผูผลิตไฟฟาพลังความรอนรวม (Cogenerators) 

- ผูผลิตไฟฟาขนาดเล็ก (Small Power Producer) 

- ผูผลิตไฟฟาเพ่ือขายสงที่ไดรับยกเวน (Exempt Wholesale 
Generators) 

- ผูผลิตไฟฟาพลังความรอนรวมที่ไมมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติ
นโยบายขอบังคับดานสาธารณูปโภค ค.ศ. 1978 (Public Utility 
Regulatory Policies Act 1978 : PURPA) [Noncogenerators not 
qualified under PURPA] 

- ผูผลิตไฟฟาที่ไมใชพลังความรอนรวมและไมมีคุณสมบัติตาม
พระราชบัญญัตินโยบายขอบังคับดานสาธารณูปโภค ค.ศ. 1978 
(Public Utility Regulatory Policies Act 1978 : PURPA) 
[Noncogenerators not qualified under PURPA] 

1.2.2 การแบงประเภทตามกลุมอุตสาหกรรมหลัก 

โดยการผลิตไฟฟาของประเภทน้ีเปนการผลิตไฟฟาขึ้นเพื่อใชในกิจการ
ของตนเองหรือในอุตสาหกรรมของตนเอง เชน อุตสาหกรรมเคมี กระดาษ และการกลั่นน้ํามัน 
เปนตน  

สรุป กิจการไฟฟาที่ไมเปนสาธารณูปโภค (Nonutilities) นี้ เม่ือเปรียบเทียบ
กับผูผลิตไฟฟาของประเทศไทยแลวก็จะเปนผูผลิตไฟฟาประเภทที่ 2-4 ไดแก ผูผลิตไฟฟาราย
เล็ก (SPP), ผูผลิตไฟฟาพลังความรอนรวมเพ่ือใชเองและขายในกลุอุตสาหกรรมที่อยูใกลเคียง 
(Cogeneration) และผูผลิตไฟฟาเพ่ือใชเอง    
 

3U.S. Department of Energy. The Changing Structure of the Electric Power Industry : 
An Update December 1996. p.13. 
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2 กฎหมายสําคัญที่ออกโดยรัฐบาลกลางในสวนที่เก่ียวของกับการประกอบกิจการ 
       ไฟฟาในประเทศสหรัฐอเมริกา  

การประกอบกิจการไฟฟาในประเทศสหรัฐอเมริกาเปนไปตามกฎหมายที่ใชบังคับ
โดยมีการแบงกฎหมายออกเปน 3 ระดับ ไดแก กฎหมายที่ออกโดยรัฐบาลกลางเพ่ือใชบังคับ
กับทุกมลรัฐ, กฎหมายที่ออกโดยมลรัฐเพ่ือใชบังคับภายในมลรัฐ และกฎหมายที่ออกโดย
ทองถิ่นเพื่อใชบังคับภายในทองถิ่น 

กฎหมายสําคัญที่ออกโดยรัฐบาลกลางในสวนที่เก่ียวของกับการประกอบกิจการ
ไฟฟา ไดแก 

2.1  พระราชบัญญัตินโยบายขอบังคับดานสาธารณูปโภค ค.ศ. 1978  
    (Public Utility Regulatory Policies Act 1978 : PURPA)  

พระราชบัญญัติฉบับนี้ กําหนดใหผูประกอบการผลิตกระแสไฟฟา, ผูจัดสงหรือ
ผูดําเนินการจัดจําหนายกระแสไฟฟา ซึ่งประกอบการผลิตกระแสไฟฟาในรูปแบบของการเปน
ผูขายสง และบริการจัดสงกระแสไฟฟาระหวางรัฐ จะตองอยูภายใตขอบังคับของรัฐบาลกลาง 
โดยมี “คณะกรรมการขอบังคับดานพลังงานแหงรัฐบาลกลาง” (Federal Energy Regulatory 
Commission : FERC) เปนผูกําหนด แตถาเปนการผลิตกระแสไฟฟาในรูปของการคาปลีกที่มี
การจําหนายจํานวนนอยโดยจัดจําหนายใหกับผูบริโภครายสุดทาย จะมีขอบังคับซึ่งกําหนดโดย 
“คณะกรรมการสาธารณูปโภคของรัฐ” (Public Utility Commission หรือ PUC)  

PURPA เปนหลักเกณฑในการจัดตั้งอุตสาหกรรมผูผลิตไฟฟาอิสระ 
(Independent Power Industry) โดยพระราชบัญญัติฉบับนี้กําหนดใหกิจการสาธารณูปโภค
อนุญาตใหผูผลิตไฟฟาอิสระสามารถขายไฟฟาตามสายสงไฟฟาไดอยางเสรีแกบุคคลที่สาม 
(ลูกคา) โดยจะตองมีระบบเครือขายการสงไฟฟาสนับสนุนดวยเพราะหากระบบขายไฟฟา
ประสบปญหาไมสามารถขายไฟฟาได ผูผลิตไฟฟาเพ่ือขายจะตองมีระบบการเชื่อมไฟฟากับ
ระบบไฟฟาอ่ืนๆ ไดดวย 4 

FERC มีอํานาจในการกําหนดราคาคาบริการสาธารณูปโภคดานไฟฟา โดยให
สะทอนถึงตนทุนที่แทจริงรวมถึงผลตอบแทนของการลงทุนดวย ทั้งน้ี เปนการพิจารณาใหสิทธิ
ทางการตลาดตามกฎหมายวาดวยสิทธิทางการตลาด (Franchise Law) แกผูประกอบกิจการ
ไฟฟา (ที่ไดรับใบอนุญาต)  

 
  

4http://www.oja-services.n/iea-pvps/nsr01/usa4.html. National Status Report 200. p.2. 
USA. : 8/6/47. 

 

DPU



 

 

97   

 

 

พระราชบัญญัติฉบับนี้ยังสงผลใหรัฐบาลกลางสนับสนุนการผลิตไฟฟาระบบ
พลังความรอนรวม (Cogeneration) และการผลิตไฟฟาของผูผลิตไฟฟารายเล็ก (Small Power 
Producer : SPP) โดยการใหเชื่อมโยงเขาระบบไฟฟาเพ่ือการซ้ือขายในอัตราและเงื่อนไขพิเศษ
ตามขอตกลงภายใตกฎเกณฑที่ประกาศโดย FERC 
 โครงสรางทางการตลาดของกิจการไฟฟาในสหรัฐอเมริกาจะมีการดําเนินการ
แบบครบวงจร โดยเริ่มจากการผลิต, การจัดสง, ไปจนถึงการจัดจําหนาย ซึ่งผูดําเนินการ
กิจการไฟฟามีทั้งในรูปแบบของนักลงทุน, ผูบริโภค, รัฐบาลทองถิ่น, รัฐบาลกลาง, เปนของ
มหาชน และในรูปของสหกรณ ดังที่ไดกลาวไวกอนหนาน้ีแลว 
 สําหรับการผลิตไฟฟาของผูผลิตไฟฟาอิสระ (IPP) จะอยูในรูปแบบนักลงทุน
เปนเจาของ (Investor-owned) และหากประกอบการผลิตกระแสไฟฟาในรูปแบบของการเปน
ผูขายสง และบริการจัดสงกระแสไฟฟาระหวางรัฐ ก็จะอยูภายใตขอกําหนดของ FERC 
 

2.2   พระราชบัญญัตินโยบายพลงังาน ค.ศ. 1992                                             
(The Energy Policy Act 1992 : EPA) 

พระราชบัญญัติฉบับน้ีไดมีการขยายอํานาจของคณะกรรมการขอบังคับดาน
พลังงานแหงรัฐบาลกลาง (FERC) เพ่ือใหดูแลดานบริการระบบสงกระแสไฟฟาแบบขายสงแก
ผูผลิตไฟฟาอิสระ (IPP) ใหสามารถจัดสงกระแสไฟฟาผานสายสงของบริษัทที่สาม (Wheeling) 
เพ่ือเปนการสนับสนุนใหผูผลิตไฟฟาสามารถเขาสูระบบตลาดซื้อขายไฟฟาไดมากขึ้น และยัง
ไดรวมถึงกําหนดในเร่ืองของการคาปลีกแบบผานสายสงของบริษัทที่สามดวย (Retail 
Wheeling) และกําหนดใหการใชพลังงานในสหรัฐอเมริกา หรือมลรัฐที่อยูในความดูแลของ
สหรัฐอเมริกาจะตองใชพลังงานใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติขอมูลยานพาหนะและการ
ประหยัดคาใชจาย (Motor Vehicle Information and Cost Saving Act) 5 

 

2.3 คําสั่งของคณะกรรมการขอบังคับดานพลังงานแหงรัฐบาลกลาง (FERC) 
ที่ 888 วาดวย “การสงเสริมใหมีการแขงขันในกิจการไฟฟาและการ
ชดเชยคาติดคางในกิจการผลิตไฟฟาและระบบสายสงไฟฟา”  

การออกคําส่ังของ FERC ที่ 888 มีสาเหตสุืบเนื่องมาจากโครงสรางของ 

 
  

5http://www.E:\ENERGY%20POLICY%20ACT%20OF%.01992%20SEC%20301 
%.20DEFINITIONS.html. ENERGY POLICY ACT of 1992, p.3. USA. : 9/9/47. 
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อุตสาหกรรมไฟฟาตั้งอยูบนทฤษฎีเศรษฐศาสตรที่วา การผลิตไฟฟาเพ่ือจําหนายใหกับ
ผูบริโภคโดยมีตนทุนในการผลิตต่ําจะสามารถทําไดเม่ือโรงงานผลิตกระแสไฟฟารวมตัวกับ
กิจการสงกระแสไฟฟาและกิจการจําหนายกระแสไฟฟาจึงจะกอใหเกิดขนาดการผลิตทาง
เศรษฐศาสตรที่มีประสิทธิภาพ6 ซึ่งทําใหผูผลิตไฟฟารายอ่ืนที่ไมมีสายสงไฟฟาและระบบ
จําหนายไฟฟาไมสามารถแขงขันได โดยคําสั่งดังกลาวกําหนดใหธุรกิจการผลิตไฟฟาและขาย
ไฟฟาในระบบสายสงไฟฟา จะตองเปดโอกาสใหผูผลิตไฟฟารายอ่ืนที่มีศักยภาพเขาสูตลาดได
ทุกๆขั้นตอนของการซื้อขายและการจายไฟฟา 

 อยางไรก็ตาม ยังมีการเลือกปฏิบัติในกลุมผูผลิตไฟฟาและขายสงไฟฟาอยู 
จนกระทั่งเดือนธันวาคม 2542 FERC จึงไดออกคําส่ังที่ 2000 อันเปนคําส่ังใหจัดตั้งองคการ
ระบบสงไฟฟาภาค (Reginal Transmission Organizations : RTO) ซึ่งเปนองคกรอิสระที่คอย
ควบคุมและปฏิบัติงานดานโครงขายระบบสงไฟฟา (Transmission Grid Free) เพ่ือแกปญหา
การเลือกปฏิบัติของผูผลิตไฟฟา7   

คําสั่งดังกลาวเปนการกําหนดกรอบกวางๆ ในการสนับสนุนใหมลรัฐตางๆ 
พิจารณานโยบายการเปดเสรีในกิจการไฟฟา ทั้งน้ีแตละมลรัฐมีความเปนอิสระในการกําหนด
ตารางเวลาและรูปแบบการปรับโครงสรางของตนเพื่อนําไปสูการแขงขันเสรี 

ในปจจุบัน ตลาดกลางซื้อขายไฟฟาในสหรัฐอเมริกาที่เร่ิมดําเนินการแลวมี 4 
แหง คือ ตลาดในรัฐแคลิฟอรเนีย (California), ตลาดพีเจเอ็ม (PJM), ตลาดนิวอิงแลนด (New 
England) และตลาดในรัฐนิวยอรค (New York) สําหรับตลาดในภูมิภาคอ่ืนอยูในขั้นตอนการ
เตรียมการ8 

ภายหลังจากการออกคําสั่งที่ 888 ของ FERC แลว ไดมีการออกกฎหมาย 
Assembly Bill (AB) 1890 ซึ่งเปนกฎหมายสําคัญที่มีสาระสําคัญเก่ียวกับการกําหนดใหมีการ
ปรับโครงสรางกิจการไฟฟา, การจัดตั้งศูนยควบคุมระบบอิสระ (ISO) และศูนยปฏิบัติการ
ทางการตลาด (Power Exchange) เพ่ือใหมีการแขงขันในกิจการไฟฟาอยางเสรีและเปนธรรม9 
 
 
  

6http://www.eia.doe.gov/cnef/electricity/chg_stru_update/chapter2.html, Impacts of 
Electric Power Industry Restructuring on the Coal Industry, p.1. 15/6/47. 

7เร่ืองเดียวกัน, หนา 2. 
8”การปรับโครงสรางกิจการไฟฟาในประเทศสหรัฐอเมริกา” วารสารนโยบายพลังงาน. ฉบับท่ี 

48. เมษายน-มิถุนายน 2543, หนา 2. 
9การปรับโครงสรางกิจการไฟฟาในประเทศสหรัฐอเมริกา. เร่ืองเดียวกัน, หนา 2. 

 

DPU



 

 

99   

 

 

2.4  พระราชบัญญัติบริษัทโฮลดิ้งดานไฟฟาสาธารณูปโภค ค.ศ. 1935  
        (The Public Utility Holding Company Act of 1935 : PUHCA) 

พระราชบัญญัติฉบับนี้เปนกฎหมายฉบับเดียวที่ปองกันไมใหบริษัทโฮลด้ิงที่
ดําเนินการดานสาธารณูปโภคผานธุรกิจของบริษัทลูกอยางเอากําไรโดยการเอาเปรียบลูกคา 
ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับนี้กําหนดใหธุรกิจของบริษัทยอยจะตองแยกจากบริษัทแม (บริษัท     
โฮลด้ิง) ซึ่งมีกฎหมายควบคุมการประกอบธุรกิจ ทั้งน้ีสืบเน่ืองมาจากมีการดําเนินการอยางไม
โปรงใสในกลุมบริษัทโฮลด้ิงระหวางป ค.ศ. 1920-1930 (พ.ศ. 2463-2473) โดยกลุมธุรกิจ
ดังกลาวควบคุมกิจการไฟฟาสาธารณูปโภคในรูปโครงสรางแบบปรามิดโดยการใชบริษัทโฮลด้ิง
เขามาถือหุนในบริษํทยอยที่ผลิตไฟฟา ซึ่งในป ค.ศ. 1930 มีบริษัทโฮลด้ิงเพียง 3 บริษัท  ได
ควบคุมกิจการไฟฟาสาธารณูปโภคประมาณ 130 กิจการซึ่งมีจํานวนเกือบคร่ึงหนึ่งของประเทศ
สหรัฐอเมริกา10 

โครงสรางบริหารแบบปรามิดดังกลาวนําไปสูปญหาหลายประการ เชน บริษัท
ยอยของบริษํทโฮลด้ิงอาจคิดคาไฟฟาแบบอัตราที่ไมตรงไปตรงมาจากตนทุน (Inflated rates) 
โดยซอนคาใชจายไวในอัตราคาไฟฟาของผูบริโภค อีกทั้งการที่บริษัทโฮลด้ิงเปนนิติบุคคลแยก
ตางหากจากบริษัทยอยซึ่งเปนผูผลิตไฟฟาเพ่ือจําหนาย จึงไมตองรับผิดชอบในหนี้สินของ
กิจการบริษัทยอย11 

โดยหลักแลว กิจการไฟฟาสาธารณูปโภคจะเปนกิจการผูกขาดไมมีการแขงขัน
นอกจากรัฐบาลกลางและมลรัฐจะกําหนดหลักเกณฑในการดําเนินกิจการใหมีประสิทธิภาพ 
พยายามใหคาไฟฟาอยูในอัตราที่ต่ําและปกปองผูบริโภคไมใหถูกเอาเปรียบ12 

ดังนั้น เม่ือปรากฏวา บริษัทแมใชอํานาจโดยมิชอบโดยการใหบริษัทลูกของตน
ซึ่งเปนผูผลิตและจําหนายไฟฟาเพ่ิมราคาคาไฟฟากับผูบริโภคเพราะวามลรัฐไมสามารถออก
กฎหมายมาควมคุมบริษัทแมที่เปนบริษัทโฮลด้ิงซ่ึงตั้งอยูตางมลรัฐได จึงตองใหรัฐบาลกลางเขา
มามีบทบาทแทนโดยการบัญญัติกฎหมายฉบับน้ีขึ้นมาเพื่อความคุมบริษัทโฮลด้ิงโดยให
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยเขาดูแลภายใตบทที่ 2 ของกฎหมายฉบับ
นี้ ซึ่งบัญญัติวา “กิจการไฟฟาสาธารณูปโภคเพ่ือการผลิตและสงกระแสไฟฟาที่ดําเนินการในรัฐ 

 
  

10File://E:The%20Public%20Utility%20Holding%20Company%20Act%20(PUCHA).html. 
The Public Utility Holding Company Act (PUHCA), p.1. 9/9/47. 

11เร่ืองเดียวกัน, หนา 2. 
12เร่ืองเดียวกัน, หนา 2. 
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ตางๆ จะถูกควบคุมโดยคณะกรรมการพลงังานของสหรัฐ (the Federal Power Commission :           
FPC)13  

 

2.5  พระราชบัญญัตินโยบายสิ่งแวดลอมแหงชาติ ค.ศ. 1969  
    (National Environment Policy Act 1969 : NEPA) 

กฎหมายฉบับน้ีถือเสมือนเปนแมบทแหงนโยบายสิ่งแวดลอมแหงชาติของ
สหรัฐอเมริกา โดยกฎหมายน้ีไดมีการตั้งสภาคุณภาพสิ่งแวดลอม (Council on Environment 
Quality) ทําหนาที่ใหคําปรึกษาแกประธานาธิบดีดานสิ่งแวดลอม และกฎหมายฉบับน้ีมีผลให
ทุกหนวยงานของรัฐตองออกกฎหมาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติใหสอดคลองกับกฎหมายฉบับนี้ 

สําหรับหนวยงานที่ตองปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้ไดแก สํานักงานสิ่งแวดลอม
แหงชาติ, กระทรวงเกษตร, กระทรวงกลาโหม, กระทรวงพลังงาน, สํานักงานทางหลวง         
แหงชาติ 14 

 

2.6  พระราชบัญญัตินโยบายการมีสวนรวมของสาธารณะ ค.ศ. 1981 
    (Public Participation Policy ACT 1981) 

กฎหมายน้ีมีขึ้นเพื่อมุงหวังใหเจาหนาที่ของรัฐที่ตองจัดทําโครงการตางๆ จะไดมี
วิธีการท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการนําประชาชนเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจของ
โครงการโดยมีเปาหมายเพ่ือใหแนใจวาผูจัดการโครงการจัดวางแผนเกี่ยวกับการใหประชาชน
เขามามีสวนรวมไวลวงหนาพรอมกับตัวโครงการ และเพื่อใหผูจัดการเขาใจวาการปรึกษากับ
ประชาชนจะทําใหเขาสามารถเรียนรูแงมุมตางๆ และนําความรูนั้นมาใชในการตัดสินใจ      
โครงการ 15 

  

สรุป จากการที่สหรัฐอเมริกาไดมีกฎหมายและแกไขกฎหมายที่ออกโดยรัฐบาล
กลางในสวนที่เก่ียวของกับการประกอบกิจการไฟฟา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหมีการปรับ 
 
 
  

13http://www.eia.doe.gov/cnef/electricity/chg_stru_update/chapter2.html. Historical 
Overview of the Electric Power Industry, p.2. 15/6/47. 

14พัชรี สิโรรส. ประชาพิจารณกับกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนจาก
อเมริกามาถึงไทย. กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพคบไฟ, 2545, หนา 6-7. 

15พัชรี สิโรรส. เร่ืองเดียวกัน, หนา 11. 
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โครงสรางกิจการไฟฟาใหมีการแขงขันอยางเสรีและเปนธรรมน้ัน มีผลใหเกิดตลาดกลางซ้ือขาย
ไฟฟาขึ้นหลายแหง ไดแก ตลาดในรัฐแคลิฟอรเนีย (California) ตลาดพีเจเอ็ม (PJM) และ
ตลาดนิวอิงแลนด (New England) โดยตลาดกลางซื้อขายไฟฟามีขึ้นเพื่อทําหนาที่เปน
ศูนยกลางในการซื้อขายไฟฟาระหวางผูผลิตไฟฟาและผูคาปลีก ดังน้ัน นักลงทุนในกิจการ
ไฟฟาจึงมีทางเลือกในการลงทุนวาจะกอสรางโรงไฟฟาเพ่ือนํามาขายใหกับตลาดกลางซื้อขาย
ไฟฟาน้ีบนพื้นฐานของการแขงขันอยางเสรีและเปนธรรม 

3 การประกอบกิจการไฟฟาในมลรัฐแคลิฟอรเนีย 

ปจจุบันอุตสาหกรรมไฟฟาในสหรัฐอเมริกามีการแขงขันสูงมากขึ้น ในบางมลรัฐ          
ผูบริโภคสามารถเลือกใชบริษัทไฟฟาไดเอง16 จํานวนผูผลิตไฟฟาอิสระ (IPP) และตลาดกลาง
ซื้อขายไฟฟา (Power Pool) ไดเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว รวมทั้งผูผลิตไฟฟารายใหญและผูผลิต    
รายยอย  

ในมลรัฐแคลิฟอรเนียและมลรัฐทางตะวันออกเฉียงเหนือเปนมลรัฐแรกๆที่ไดรับ
อนุญาตใหตั้งโรงไฟฟาอิสระและมีการปลอยใหมีการแขงขันการขายไฟฟาไดอยางเสรีเพ่ือเปด
โอกาสใหผูใชไฟฟาไดมีทางเลือกในการใชไฟฟาอันมีผลมาจากการปฏิรูปกฎเกณฑการขาย
ไฟฟาซ่ึงกระทําโดย “คณะกรรมการขอบังคับดานพลังงานแหงรัฐบาลกลาง” (Federal Energy 
Regulatory Commission : FERC) โดยการออกกฎเกณฑเพ่ือใชในการจัดตั้งโรงไฟฟาอิสระ17 

3.1  กระบวนการยื่นคําขอรับใบอนุญาตกอสรางโรงไฟฟา 

ในป พ.ศ. 2517 ไดมีการออกพระราชบัญญัติวอเรน อัลควิสท ค.ศ. 1974     
(the Warren-Alquist Act of 1974) ขึ้นเพ่ือเปนการจัดตั้ง “คณะกรรมการพัฒนาและรักษา
แหลงพลังงานของมลรัฐ” (the State Energy Resources Conservation and Development 
Commission) หรือเรียกกันโดยทั่วไปวา “คณะกรรมการพลังงานแหงมลรัฐแคลอฟอรเนีย”  
(the California Energy Commission) ประกอบดวยกรรมการจํานวน 5 คน ซึ่งคัดเลือกมาจาก
ผูรับผิดชอบในดานตางๆ ไดแก ดานวิเคราะหคาดการณปริมาณความตองการใชไฟฟาใน
อนาคต, ดานการสนับสนุนประสิทธิภาพของพลังงานไฟฟา, ดานการใหอนุญาตใหสอดคลอง
กับการคาดการณ, ดานเทคโนโลยีการผลิตไฟฟาในรูปแบบใหมและการพัฒนาการใชพลังงาน 
 
 

16http://www.eia.doe.gov/cnef/electricity/chg_stru_update/chapter2.html. Executive 
Summary. p.1. 15/6/47. 

17เร่ืองเดียวกัน, หนา 2. 
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หมุนเวียน, ดานการวางแผนรับมือสําหรับกรณีการเกิดเหตุฉุกเฉินดานพลังงาน18  

“คณะกรรมการพลังงานแหงมลรัฐแคลิฟอรเนีย” ทําหนาที่และรับผิดชอบในการ
ตรวจสอบและอนุญาตคําขอกอสราง, ควบคุมการดําเนินกิจการและสั่งปดกิจการของโรงไฟฟา
พลังความรอนที่มีขนาดตั้งแต 50 เมกะวัตตขึ้นไป รวมทั้ง การเดินทอกาซธรรมชาติ, สายสง
ไฟฟาจากโรงไฟฟาไปยังจุดเชื่อมกับระบบโครงขายพลังงานไฟฟา, ทอสงน้ํา, ถนนทางเขาออก
โรงไฟฟา ในมลรัฐแคลิฟอรเนีย โดยหากเปนการขออนุญาตเก่ียวกับโรงไฟฟาประเภทพลังงาน
ลม, พลังงานน้ํา และพลังงานแสงอาทิตยแลวจะไมตองขออนุญาตจากคณะกรรมการนี้ แตอาจ
ตองขออนุญาตจากหนวยงานอ่ืนของมลรัฐ, องคกรปกครองทองถิ่น หรือรัฐบาลกลาง19 และใน
การใหหนังสืออนุญาตเก่ียวกับโรงไฟฟาดังกลาวไดกําหนดเปนขั้นตอนใหแลวเสร็จในเวลา 12 
เดือน ในการใหอนุญาตจากแหงเดียว ซึ่งเปนไปตามพระราชบัญญัติวาดวยคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงมลรัฐแคลิฟอรเนีย (the California Environment Quality Act : CEQA) และตามกฎหมาย
นี้ไดรวมถึงขั้นตอนการใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการพิจารณาอนุญาตโครงการโรงไฟฟา
ดวย20 

ตอมาเม่ือไดมีการผอนปรนขอบังคับในการขออนุญาตประกอบกิจการไฟฟา
โดยมีผลเริ่มใชตั้งแตวันที่ 31 มีนาคม 2541 (ค.ศ. 1998) มีผลใหมีโครงการผลิตไฟฟาเสนอเขา
มาใหคณะกรรมการพลังงานแหงมลรัฐฯ เพ่ือพิจารณาอนุญาตตั้งแตวันที่ 31 มีนาคม 2541 
จนถึงเดือนมกราคม 2547 มีจํานวน 44 ราย มีกําลังการผลิตจํานวนถึง 18,399 เมกะวัตต โดย
ในจํานวนนี้ไดรับอนุมัติและขายไฟฟาไดแลว 24 ราย รวมกําลังการผลิตจํานวน 8,311 เมกะ
วัตต และไดรับอนุมัติแลวและอยูในระหวางกอสรางโรงไฟฟาจํานวน 10 ราย รวมกําลังการผลิต
จํานวน 4,901 เมกะวัตต สวนที่เหลืออยูในระหวางการพิจารณาทบทวนและหรืออาจไมไดรับ
อนุมัติ จํานวน 27 ราย รวมกําลังการผลิตจํานวน 9,720 เมกะวัตต 21   
 
 
  

18http://www.energy.ca.gov/sitting/guide_license_process.html. Energy facilities 
licensing PROCESS, p.1. 25/1/2005.   

19California Energy Commission. ENERGY FACILITY LICENSING PROCESS, 
November 2000, p.4.   

20http://www.energy.ca.gov/sittingcases/index.html. Energy facilities licensing 
PROCESS, p.1. 25/1/2005.   

21เร่ืองเดียวกัน, หนา 1.   
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 สําหรับขั้นตอนการขออนุญาตน้ันจะมีคณะทํางานของคณะกรรมการพลังงาน
ของมลรัฐแคลิฟอรเนียทําหนาที่และดําเนินการตามขั้นตอนตางใหแลวเสร็จกอนที่จะมีการ
นําเสนอเพื่อขออนุญาตในขั้นสุดทายจากคณะกรรมการพลังงานของมลรัฐแคลิฟอรเนีย โดย
ขั้นตอนตางๆ และการดําเนินการเปนไปดังนี้ 

1. ผูที่มีสิทธยิื่นคาํขอรับรอง 
ไดแก ผูพัฒนาโครงการโรงไฟฟาและ/หรือสายสงไฟฟาที่จะตองยื่นคําขอ

เพ่ือการรับรอง (Application for Certification : AFC) ซึ่งคณะกรรมการพลังงานฯ มีขอบ
อํานาจอนุญาตไดดังนี้ 

- โรงไฟฟาพลังความรอนที่มีกําลังผลิตตั้งแต 50 เมกะวัตตขึ้นไป 
- สายสงไฟฟาจากโรงไฟฟาพลั งความรอนซึ่ งอยู ในอํานาจของ

คณะกรรมการพลังงานฯ ไปถึงจุดเชื่อมกับระบบสายสงไฟฟาที่มีอยูกอน
แลว 

- อุปกรณอ่ืนๆที่เก่ียวของกับโรงไฟฟาพลังความรอน รวมทั้งทอสง
เชื้อเพลิง, ทอสงน้ําและทอระบายน้ําเสีย22  

2. การประชุมเบือ้งตน 
พนักงานของคณะกรรมการพลังงานฯ จะสนับสนุนผูยื่นคําขอที่สามารถ

เปนไปไดใหไดรับการจัดประชุมเบื้องตนเพ่ือทําความเขาใจในขั้นตอนของการขออนุญาตและ
ชี้แจงขอมูล รวมทั้งพนักงานตองการขอมูลหรือเอกสารที่เปนการเฉพาะของโครงการ23 

3. สถานที่ยื่นคําขอ  
สํานักงานการประชุมของคณะกรรมการพลังงานของมลรัฐแคลิฟอรเนีย24 

4. ขอมูลและเอกสารที่ใชประกอบคําขอ 
ผูพัฒนาโครงการ/ผูยื่นคําขอ จะตองเตรียม “คําขอเพ่ือการรับรอง” (AFC) 

รวมทั้งตองสงขอมูลประกอบการพิจารณาตามขอบังคับการประชุมของคณะกรรมการพลังงาน 
ดังนี้ 

- รายละเอียดของโครงการ 
- รายละเอียดของที่ตั้งโครงการ 

 
  

22เร่ืองเดียวกัน, หนา 4. 
23เร่ืองเดียวกัน, หนา 4. 
24เร่ืองเดียวกัน, หนา 4. 
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- รายละเอียดของโครงการ 
- รายละเอียดของที่ตั้งโครงการ 
- รายละเอียดทางดานวิศวกรรมของโครงการ 
- สายสงไฟฟาและเสนทางของสิ่งประกอบอ่ืนๆที่เก่ียวกบัโครงการ 
- โครงการ, ที่ตัง้ และสถานทีส่ํารอง 
- รายละเอียดของสิ่งแวดลอมและผลกระทบที่คาดวาจะมี รวมทั้งการ

สํารวจทางชีววิทยาในเวลาอันเหมาะสมของป 
- มาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดลอมที่สําคัญ 
- ขอมูลที่จําเปนสําหรับองคกรทองถิ่นในการควบคุมมลภาวะทางอากาศ

ของทองถิ่นเพื่อใหพิจารณาวามีการปฏิบัติตามขอบังคับของทองถิ่น 
- ขอมูลที่จําเปนสําหรับคณะกรรมการควบคุมคุณภาพนํ้าของภาค ในเร่ือง

ปริมาณการปลอยนํ้าเสีย 
- การปฏิบัติตามกฎหมาย, เทศบัญญัติ, ขอบังคับ และมาตรฐานอื่นๆ 
- ผลกระทบทางการเงินและประมาณการคาใชจายของโครงการ 
- กําหนดการการทําโครงการ25 

5. คาธรรมเนียม 
คณะกรรมการพลังงานฯ ไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมสาํหรับขั้นตอนของ”คํา

ขอเพ่ือการรับรอง” (AFC)26 

6. ขั้นตอนการประเมินและขั้นตอนของ “คําขอสําหรับการรับรอง” 
ในขั้นตอนของ “คําขอเพ่ือการรับรอง” นี้ คณะทํางานของคณะกรรมการจะ

พิจารณาและเม่ือเห็นวา โครงการเปนไปโดยถูกตองตามกฎหมาย, ผลกระทบรายแรงที่อาจมี
ขึ้นจะไดรับการแกไขได, และโครงการไมกระทบกับประสิทธิภาพและความม่ันคงของระบบ  
ไฟฟา แลว คณะทํางานฯ จึงจะทําความเห็นเสนอไปยังคณะกรรมการพลังงานฯ 

คณะกรรมการพลังงานฯ เปนหัวหนาของตัวแทนกลุมตางๆ ตามอํานาจ
ของพระราชบัญญัติคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงแคลิฟอรเนีย โดยคณะกรรมการพลังงานฯไมตอง
จัดเตรียมรายงานผลกระทบส่ิงแวดลอมแตมีการเตรียมเอกสารการประเมินโครงการโดย
คณะทํางานของคณะกรรมการฯ และรายงานของคณะกรรมการชุดยอยตางๆ 

  
  

25เร่ืองเดียวกัน, หนา 5. 
26เร่ืองเดียวกัน, หนา 5. 
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สําหรับขั้นตอนในสวนของคําขอสําหรับการรับรองแบงเปน 7 ขั้นตอน ดังนี้27 

6.1 กอนยื่นคําขอ 
ในขั้นตอนนี้ คณะทํางานของคณะกรรมการพลังงานฯ จะชวยใหมีการรวม

ประชุมอยางไมเปนทางการกอนที่ผูยื่นคําขอจะย่ืนคําขอจริง โดยใหมีการประชุมรวมกัน
ระหวางผูยื่นคําขอ, คณะทํางานของคณะกรรมการพลังงานฯ, และตัวแทนองคกรตางๆ เพ่ือ
พิจารณารวมกันเก่ียวกับโครงการ, ขั้นตอนการประชุม, ความตองการของการขอมูลประกอบ 
และ ประเด็นสําคัญอ่ืนๆ รวมทั้งการเย่ียมชมการปฏิบัติการของโรงงาน, สถานที่กอสราง, การ
ประชุมรวมกับประชาชน และทบทวนเอกสารเบื้องตนของผูยื่นคําขอ 

6.2 ยื่นคําขอ 
ผูยื่นคําขอจะตองสงสําเนาคําขอเพื่อการรับรอง (AFC) จํานวน 125 ชุด 

ไปใหหนวยงานลงทะเบียนของคณะกรรมการพลังงานฯ เพ่ือที่หนวยงานนี้จะไดสงตอไปยัง 
คณะทํางานของคณะกรรมการพลังงานฯ, ตัวแทนที่มีหนาที่รับผิดชอบในการพิจารณาคําขอ, 
หองสมุดทองถิ่น และผูสนใจที่เขามาเกี่ยวของกับกรณีนี้ 

6.3 ขอมูลเพียงพอ 
คณะทํางานของคณะกรรมการพลังงานฯ จะพิจารณาตรวจสอบความ

ถูกตองของคําขอเพ่ือการรับรอง (AFC) ใหเปนไปตามรายการตามขอบังคับการประชุม โดย
กระทํารวมกับตัวแทนผูที่ไดรับผลกระทบจากการทําโครงการ ไดแก คณะกรรมการควบคุม
ทรัพยากรของมลรัฐ, กรมคุมครองพันธุสัตวและปลา, องคกรควบคุมมลภาวะทางอากาศแหง
ทองถิ่น เปนตน ทั้งน้ีคณะทํางานของคณะกรรมการพลังงานฯ จะตองจัดทําเอกสารใหมีความ
สมบูรณเพียงพอเพ่ือเสนอแกคณะกรรมการพลังงานฯ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ไดรับคําขอ 
และคณะกรรมการพลังงานฯ จะตองจัดใหมีการประชุมสาธารณะภายใน 45 วัน นับจากวันที่ได
รับคําขอ แตถาคณะกรรมการพลังงานฯ พบวาคําขอที่ยื่นมานั้นยังไมสมบูรณเพียงพอ ผูยื่นคํา
ขอจะตองจัดหาขอมูลหรือเอกสารที่บกพรองนั้นโดยตองสงเอกสารจํานวน 125 ชุด และเม่ือ
ไดรับเอกสารขอมูลเพ่ิมเติมแลว คณะกรรมการพลังงานฯ จะตองพิจารณาภายใน 30 วัน นับ
จากไดรับเอกสารขอมูลเพ่ิมเติม 

6.4 หาขอมูลเพ่ิมเติม 
คณะทํางานของคณะกรรมการพลังงานฯ จะเสาะหาขอมูลที่เห็นวามีผล 

 
 
  

27เร่ืองเดียวกัน, หนา 6-8. 
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กระทบจากโครงการไมวาจะเปนขอมูลจากผูยื่นคําขอ, ตัวแทนองคกรอ่ืนๆ, หนวยงานของรัฐที่
เก่ียวของ และในระหวางนี้ คณะทํางานของคณะกรรมการพลังงานฯ จะจัดใหมีสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการทางดานเทคนิคและกระบวนการดําเนินงานในประเด็นตางๆ ใหประชาชนไดเขามามี
สวนรวม รวมทั้ง จัดทําขอมูลเพ่ือใหประชาชนไดรับทราบดวย 

6.5 วิเคราะห 
คณะทํางานของคณะกรรมการพลังงานฯ ดําเนินการวิเคราะหโครงอยาง

เปนอิสระ โดยมุงทดสอบเรื่องผลกระทบส่ิงแวดลอม, มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และ
การพัฒนาแผนการดําเนินงาน 

ในขั้นตอนนี้ คณะทํางานของคณะกรรมการพลังงานฯ จะจัดทําการ
ประเมินผลโครงการเบื้องตน, สัมมนาเชิงปฏิบัติการ และเม่ือการวิเคราะหนี้ไดผลสรุปแลว  
คณะทํางานของคณะกรรมการพลังงานฯ ก็จะออกหนังสือรับรองเพ่ือเขาสูกระบวนการรับฟง
ความคิดเห็นจากประชาชนตอไป 

6.6 การรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน 
ผูยื่นคําขอ, คณะทํางานของคณะกรรมการพลังงานฯ และตัวแทนของ

องคกรที่รับผิดชอบ เสนอหนังสือรับรองการวิเคราะห 5 ขั้นตอน ตอคณะอนุกรรมการพลังงาน 
(ประกอบดวยคณะกรรมการพลังงานฯ จํานวน 2 คน) ซึ่งไดรับมอบหมายใหพิจารณาโครงการ
นี้ ทั้งน้ี ผูที่เก่ียวของที่ใหความสนใจและประชาชนสามารถใหขอมูลเปนพยานหรือใหความเห็น
ในการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนนี้ได 

6.7 การตัดสินใจ  
คณะอ นุกร รมการพลั ง ง าน เตรี ยมการ ให ผู ทํ าหน าที่ ป ร ะ ธ าน

คณะอนุกรรมการพลังงานเพ่ือการตัดสินใจภายหลังจากการหยุดการรับฟงความคิดเห็นจาก
ประชาชนแลว โดยขอตัดสินของประธานคณะอนุกรรมการพลังงานจะถูกสงไปใหประชาชนได
พิจารณาทบทวนและใหความเห็น แลวจึงถูกสงไปยังคณะกรรมการพลังงานของมลรัฐ         
แคลิฟอรเนีย (จํานวน 5 คน) เพ่ือพิจารณาโดยคําขอเพื่อการรับรอง (AFC) จะไดรับการ
อนุญาตโดยมีเง่ือนไขหรือถูกปฏิเสธ  

ทั้งน้ี ผูยื่นคําขออาจเริ่มลงมือกอสรางโรงไฟฟาไดทันทีเม่ือไดรับอนุญาต28   

7. ระยะเวลาการตัดสินใจอนุญาต 
กฎหมายกําหนดใหคณะกรรมการพลังงานของมลรัฐแคลิฟอรเนียจะตอง

ดําเนินการก่ียวกับคําขอเพ่ือการรับรอง (AFC) ใหเปนไปตามขั้นตอนที่มีมาตรฐาน, วิเคราะห 
  

28เร่ืองเดียวกัน, หนา 8. 
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อยางสมบูรณ, มีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และตองมีการ
ตัดสินใจในการอนุมัติคําขอใหแลวเสร็จภายใน 12 เดือน นับจากวันที่ผูยื่นคําขอไดจัดหาขอมูล
ใหอยางเพียงพอแลว29 

8. กรณีที่คณะกรรมการพลังงานฯ ใหอนุญาตไดโดยระยะเวลาอันสั้น 
ในบางกรณี คณะกรรมการพลังงานของมลรัฐแคลิฟอรเนียอาจใชเวลาในการ

ตัดสินใจอนุญาตไดภายในเวลา 6 เดือน ถาโครงการอยูในเง่ือนไขดังตอไปน้ี 
8.1 โครงการมีคุณสมบัติครบหรืออยูนอกเหนือหลักเกณฑของการควบคุม

คุณภาพอากาศขององคกาทองถิ่น, มลรัฐ และรัฐบาลกลางที่ไมตองขอ
อนุญาต, ใชเทคโนโลยีในการควบคุอยางดีที่สุดตามที่หนวยงานรัฐ
ตองการ, มีขอตกลงในเรื่องการหักกลบในการปลอยอากาศเสียตามที่
หนวยงานรัฐตองการแลว 

8.2 โครงการไมกอใหเกิดผลกระทบกับแหลงนํ้า 
8.3 โครงการไดปฏิบัตติามการใชที่ดินทีถู่กตองตามที่ผังเมืองกําหนด 
8.4 โครงการไมมีการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมีนัยสําคัญหรือนานๆ  คร้ัง 

หรือไมเปนที่นาอันตราย  
8.5  โครงการไมมีผลกระทบกับความมั่นคงของระบบไฟฟา 

ทั้งน้ี ผูยื่นคําขอยังคงตองยื่นเอกสารตางๆ และมีขั้นตอนเชนเดียวกับกรณี
อนุญาตปกติแบบ 12 เดือน30 

9. สิทธิและหนาที่ของผูไดรับอนุญาต 
เม่ือไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการพลังงานฯ แลว ผูยื่นคําขอสามารถเริ่มการ

กอสรางได โดยตองปฏิบัติตามเง่ือนไขที่อนุญาต และอยูภายใตการควบคุมตรวจสอบของคณะ
ตรวจสอบของคณะกรรมการพลังงานฯ31  

10. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการพลังงานฯ ภายหลังจากใหการอนุญาต 
ภายหลังจากใหการอนุญาต คณะกรรมการพลังงานฯ จะจัดตั้งระบบติดตาม

ควบคุมเพ่ือใหแนใจวาส่ิงกอสรางไดสรางขึ้นและดําเนินการไดโดยเปนไปตาม 
 
  

29เร่ืองเดียวกัน, หนา 9. 
30เร่ืองเดียวกัน, หนา 9. 
31เร่ืองเดียวกัน, หนา 9. 

 
 

DPU



 

 

108   

 

 

11. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการพลังงานฯ ภายหลังจากใหการอนุญาต 

ภายหลังจากใหการอนุญาต คณะกรรมการพลังงานฯ จะจัดตั้งระบบติดตาม
ควบคุมเพ่ือใหแนใจวาสิ่งกอสรางไดสรางขึ้นและดําเนินการไดโดยเปนไปตามมาตรฐาน
สิ่งแวดลอม, สุขภาพและความปลอดภัยของประชาชน และเปนไปตามเง่ือนไขอ่ืนๆ ที่
คณะกรรมการพลังงานฯ กําหนด32 

12. หนวยงานอ่ืนที่ผูยื่นคําขอตองติดตอกอนยื่นคําขอ 
กอนยื่นคําขอตอคณะกรรมการพลังงานฯ ผูยื่นคําขอจะตองติดตอกับ

หนวยงานตางๆที่เก่ียวของกอน ไดแก หนวยควบคุมมลภาวะทางอากาศระดับทองถิ่นและ
ระดับภาค, คณะกรรมการควบคุมคุณภาพนํ้าระดับภาค, กรมพัฒนาชุมชนเมือง เพ่ือที่จะไดมี
การปฏิบัติที่ถูกตองตามกฎหมายทองถิ่น, เทศบัญญัติ, กฎขอบังคับ, มาตรฐาน, นโยบายและ
แผน ซึ่งจําเปนตองเตรียมไวใชประกอบคําขอเพื่อการรับรอง (AFC) ซึ่งเจาพนักงานของเมือง
และทองถิ่นสามารถใหขอมูลของชุมชนเพ่ือประกอบการพิจารณาคําขอได33 

3.2   ขอบเขตอํานาจในการพิจารณาอนุญาตกอสรางโรงไฟฟา 

คณะกรรมการพลังงานของมลรัฐแคลิฟอรเนียมีขอบอํานาจแตเพียงผูเดียวใน
การใหอนุญาตกอสรางโรงไฟฟาสําหรับโรงไฟฟาพลังความรอนที่มีขนาดตั้งแต 50 เมกะวัตต
ขึ้นไป รวมทั้ง การเดินทอกาซธรรมชาติ, สายสงไฟฟาจากโรงไฟฟาไปยังจุดเชื่อมกับระบบ
โครงขายพลังงานไฟฟา, ทอสงน้ํา, ถนนทางเขาออกโรงไฟฟา ในมลรัฐแคลิฟอรเนีย แตถาหาก
เปนการขออนุญาตเก่ียวกับโรงไฟฟาที่มีขนาดนอยกวา 50 เมกะวัตต หรือโรงไฟฟาประเภท
พลังงานลม, พลังงานน้ํา และพลังงานแสงอาทิตยแลวจะไมตองขออนุญาตจากคณะกรรมการ
พลังงานฯ นี้ แตอาจตองขออนุญาตจากหนวยงานอื่นของมลรัฐ, องคกรปกครองทองถิ่น หรือ
รัฐบาลกลาง34 

ในการใหอนุญาตของคณะกรรมการพลังงานของมลรัฐแคลิฟอรเนียดังกลาว 
เปนการใหอนุญาตหรืออนุมัติแทนหนวยงานทองถิ่น, ภาค และมลรัฐ โดยเปนไปตามขอบเขตที่
กฎหมายของรัฐบาลกลางใหอํานาจไว 35     
 
  

32เร่ืองเดียวกัน, หนา 10. 
33เร่ืองเดียวกัน, หนา 12. 
34เร่ืองเดียวกัน, หนา 10. 
35เร่ืองเดียวกัน, หนา 10. 
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สรุป การขออนุญาตเพ่ือประกอบกิจการผลิตไฟฟาเพ่ือจําหนาย ผูลงทุน
สามารถขออนุญาตไดจาก คณะกรรมการพลังงานของมลรัฐแคลิฟอรเนีย โดยมีคณะทํางาน
ของคณะกรรมการพลังงานของมลรัฐแคลิฟอรเนียทําหนาที่ในการเตรียมขอมูลตางๆ และ
สรุปผลเพื่อเสนอขออนุญาตตอคณะกรรมการพลังงานของมลรัฐฯ โดยในกรณีทั่วไปจะใชเวลา
ในการพิจารณาเพื่อออกหนังสืออนุญาตไดภายใน 12 เดือน นับจากวันที่ผูยื่นคําขอไดจัดหา
ขอมูลใหอยางเพียงพอแลว และในกรณีที่โครงการของผูขออนุญาตเขาหลักเกณฑพิเศษก็
สามารถออกหนังสืออนุญาตไดภายใน 6 เดือน นับจากวันที่ผูยื่นคําขอไดจัดหาขอมูลใหอยาง
เพียงพอ โดยการอนุญาตของคณะกรรมการพลังงานของมลรัฐฯ นี้จะรวมถึงการใหอนุญาตเดิน
ทอกาซธรรมชาติ, สายสงไฟฟาจากโรงไฟฟาไปยังจุดเชื่อมกับระบบโครงขายพลังงานไฟฟา, 
ทอสง น้ํา, ถนนทางเขาออกโรงไฟฟา ดวย และเปนการใหอนุญาตหรืออนุมัติแทนหนวยงาน
ทองถิ่น, ภาค และมลรัฐ โดยเปนไปตามขอบเขตที่กฎหมายของรัฐบาลกลางใหอํานาจไว ซึ่งผู
ขออนุญาตไมตองไปดําเนินการขออนุญาตจากหนวยงานของรัฐอ่ืนๆ อีก ทั้งน้ีเพราะไดมีการ
ดําเนินการในขั้นการทํางานโดยคณะทํางานของคณะกรรมการพลังงานของมลรัฐฯ แลว 

 

4 การขายไฟฟา 

4.1 การขายไฟฟาระหวางมลรัฐ 

ประเทศสหรัฐอเมริกามีกฎหมายใชบังคับโดยมีการแบงกฎหมายออกเปน        
3 ระดับ ไดแก กฎหมายที่ออกโดยรัฐบาลกลางเพื่อใชบังคับกับทุกมลรัฐ, กฎหมายที่ออก     
โดยมลรัฐเพ่ือใชบังคับภายในมลรัฐ และกฎหมายที่ออกโดยทองถิ่นเพื่อใชบังคับภายในทองถิ่น 

ผูประกอบการผลิตไฟฟา, ผูจัดสง, หรือผูดําเนินการจัดจําหนายกระแสไฟฟา 
ซึ่งประกอบการผลิตไฟฟาในรูปแบบของการเปนผูขายสงระหวางรัฐ และผูบริการจัดสงกระแส  
ไฟฟาระหวางรัฐจะตองอยูภายใตขอบังคับของรัฐบาลกลาง โดยมี “คณะกรรมการขอบังคับดาน
พลังงานแหงรัฐบาลกลาง” (Federal Energy Regulatory Commission : FERC) เปนผูมีหนาที่
รับผิดชอบ  

คณะกรรมการขอบังคับดานพลังงานแหงรัฐบาลกลาง (FERC) จัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติการปฏิบัติและผลการปฏิบัติงานของรัฐบาล ค.ศ. 1993 (the Government 
Performance and Results Act of 1993) 36 โดยการแตงตั้งของประธานาธิบดีดวยการเสนอ
และดวยความยินยอมของสภาสูงของรัฐสภาสหรัฐอเมริกา มีจํานวน 5 คน 
  

36http://wwwferc.gov/about/strat-does.asp. FERC: Strategic Documents. FERC. 
November 19, 2003. 
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อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการขอบังคับดานพลังงานแหงรัฐบาลกลาง เปนไป
ตามตามพระราชบัญญัติพลังงานแหงรัฐบาลกลาง ค.ศ. 1935 (the Federal Power Act of 
1935 : FPA) และพระราชบัญญัตินโยบายขอบังคับดานสาธารณูปโภค ค.ศ. 1978 (the Public 
Utility Regulatory Policies Act 1978 : PURPA) ดังนี้ 

1) พระราชบัญญตัิพลังงานแหงรัฐบาลกลาง ค.ศ. 1935  (FPA)37 

- กําหนดอัตรา, ระยะเวลา และเง่ือนไขสําหรับการขายสงไฟฟาและการ
ใหบริการสายสงไฟฟาระหวางมลรัฐ โดยอัตราคาไฟฟาและคาบริการการใชสายสงที่ยุติธรรม
และสมเหตุผล และไมเปนการเลือกปฏิบัติและใหสิทธิพิเศษเปนการเฉพาะราย 

- ใหอนุญาต, ยกเลิก หรือกําหนดเง่ือนไขในการขออนุญาตโอนสิทธิใน
การควมคุมกิจการไฟฟาสาธารณูปโภคเพ่ือการควบรวมบริษัท, รวมงบทางการเงิน หรือทําขอ
ผูกพันอ่ืนที่คลายคลึงกันนี้ โดยการขอดําเนินการดังกลาวจะตองเปนไปเพื่อประโยชนของ
สาธารณะ  

-  ใหอนุญาต หรือยกเลิกการทําธุรกรรมทางการเงินของกิจการไฟฟา และ 
ธุรกรรมทางการเงินจะตองดวยเหตุผลเพื่อประโยชนสาธารณะ, สําคัญหรือสมควรสําหรับหรือ
เขากับแผนการปฏิบัติของผูขออนุญาตใหบริการเพ่ือกิจการไฟฟาสาธารณูปโภค  

-   ตามกฎหมายฉบับนี้ไดใหคํานิยาม “การขายสง” วาหมายถึง การขาย
ไฟฟาใหแกบุคคลใดๆ เพ่ือใหเขาไปขายปลีก ซึ่งมีผลใหอัตราคาไฟฟาของการขายสงจะตอง
ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการขอบังคับดานพลังงานฯ38 

- ตามกฎหมายฉบับน้ีไดใหอํานาจคณะกรรมการขอบังคับดานพลังงานฯ 
เปนผูกําหนดวากิจการใดเปนกิจการสาธารณูปโภค และผูผลิตไฟฟาอิสระ (IPP) ที่ผลิตไฟฟา
เพ่ือขายผูอ่ืน และการขายสงไฟฟาไปใหผูอ่ืนที่อยูตางมลรัฐถือวาเปนกิจการสาธารณูปโภค จึง
ตองอยูภายใตการควบคุมของคณะกรรมการขอบังคับดานพลังงานฯ แตหากผลิตไฟฟาขึ้นใช
เองจะไมตองนําหลักเกณฑของคณะกรรมการขอบังคับดานพลังงานฯ มาใช39 

  
37http://www.hemplinglaw.com/topics overview of Public Utility Regulation, Electricity 

Regulation: An Overview, FPA section 203-205, p.2.  
38Law of Independent Power (Environmental Law Series), West, a Thomson business, 

Steven Ferry, p.5-25. 
39เร่ืองเดียวกัน, หนา 5-41. 
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2) พระราชบัญญัตินโยบายขอบังคับดานสาธารณูปโภค ค.ศ. 1978 (PURPA)40 

ภายใตกฎหมายฉบับน้ี คณะกรรมการขอบังคับดานพลังงานแหงรัฐบาล
กลางใหการรับรองเปนพิเศษสําหรับรูปแบบการผลิตไฟฟาสาธารณูปโภคที่มีคุณสมบัติพิเศษ 
(Qualifying Facilities : QF) หากเปนการผลิตไฟฟาแบบพลังความรอนรวมหรือพลังงาน
ทดแทนตามที่เปนไปตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการขอบังคับดานพลังงานฯ กําหนด และ QF ที่
เปนเจาของโรงไฟฟาจะไดประโยชน ดังนี้ 

- มีสิทธิซื้อไฟฟาจาก QF อ่ืนที่ผลิตไฟฟาขายโดยไดรับยกเวนคาใชจายที่
หลีกเลี่ยงไดซึ่งคํานวณใหโดยคณะกรรมการขอบังคับดานพลังงานฯ  

- ไดรับการยกเวนจากการกําหนดอัตราคาขายไฟฟาของคณะกรรมการ
ขอบังคับดานพลังงานฯ  

- ไดรับการยกเวนจากการตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทโฮลด้ิง
ดานไฟฟาสาธารณูปโภค 

สรุป ผูผลิตไฟฟาอิสระ (IPP) ที่ผลิตไฟฟาเพ่ือขายสงไปใหผูอ่ืนที่อยูตางมลรัฐถือวาเปน
กิจการสาธารณูปโภคที่ตองอยูภายใตการควบคุมของคณะกรรมการขอบังคับดานพลังงานแหง
รัฐบาลกลาง  
 

4.2  การขายไฟฟาภายในมลรัฐแคลิฟอรเนีย 

มลรัฐตางๆ ทุกมลรัฐ ยกเวนมลรัฐเนบราสกา ไดรับอนุญาตจากกฎหมายของ
รัฐบาลกลาง โดยใหคณะกรรมการบริการสาธารณะ (Public Service Commission : PSC)       
มีอํานาจควบคุมกิจการไฟฟาสาธารณูปโภคภายในรัฐนั้นๆ  ในจํานวน 49 มลรัฐจะทําการ
ควบคุมกิจการไฟฟาสาธารณูปโภคที่นักลงทุนเปนเจาของ (Private Invester-Owned    
Utilities) 41  ดังนั้น มลรัฐแคลิฟอรเนียจึงเปนมลรับหน่ึงที่ไดรับอนุญาตดังกลาวดวย  

สําหรับมลรัฐแคลิฟอรเนีย มี “คณะกรรมการพลังงานแหงมลรัฐแคลอฟอรเนีย”  
  
 

40http://www.hemplinglaw.com/topics overview of Public Utility Regulation. Electricity 
Regulation: An Overview. FPA section 203-205, p.2.   

41http://www.eia.doe.gov/cnef/electricity/chg_stru_update/chapter2.html. Executive 
Summary. p.1, 15/6/47. 
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 (the California Energy Commission) เปนผูรับผิดชอบ โดยหลักเกณฑที่แตละมลรัฐได
ออกเปนกฎหมายและขอกําหนดเพ่ือควบคุมและดูแลการผลิตและจําหนายปลีกกระแสไฟฟา 
ไดแก 

1) การใหสิทธิพิเศษเปนการผูกขาดแตเพียงผูเดียว (Franchises) ใหกับผู
ประกอบกิจการไฟฟาสาธารณูปโภค 

2) กําหนดวา เม่ือใดควรจะเปดใหมีการแขงขันเพื่อไดสิทธิพิเศษในการทํา
กิจการไฟฟาสาธารณูปโภค  

3) กําหนดอัตราขายปลีกกระแสไฟฟา 
4) ใหการอนุ มัติ โครงสร างทางการเ งินของผูประกอบกิจการไฟฟา

สาธารณูปโภค 

5) ใหการอนุมัติการควบรวม, การเขาซ้ือกิจการ, และการปลดหนี้ของกิจการ
ไฟฟาสาธารณูปโภค 

6) พิจารณาเพื่อออกหนังสืออนุญาตเก่ียวกับไฟฟาสาธารณูปโภคตางๆ ทั้งที่
เปนการผลิตไฟฟา, การสงไฟฟา และการจําหนายไฟฟาใหแกผูบริโภคราย
ยอย 

7) กําหนดมาตรฐานและอนุมัติการเขาไปรับชวงดําเนินกิจการไฟฟา 
8) กําหนดและบังคับใหการขายปลีกกระแสไฟฟาอยูในคุณภาพที่กําหนด 

9) กําหนดและบังคับใหการขายปลีกกระแสไฟฟาเปนไปตามมาตรฐานในการ
คุมครองผูบริโภค 

10) เปนผูรักษาผลประโยชนแทนมลรัฐตามกระบวนการของรัฐบาลกลาง 
11) กําหนดอัตราคาใชจายที่หลีกเลี่ยงไดสําหรับกิจการไฟฟาสาธารณูปโภคที่มี

คุณสมบัติที่กําหนดตาม PURPA ในการขายกระแสไฟฟาใหกับกิจการ
ไฟฟารายอ่ืน42   

 

สรุป การประกอบกิจการไฟฟาในมลรัฐแคลิฟอรเนียโดยผูลงทุนเอกชนนั้น สามารถ
กระทําไดโดยเม่ือ “คณะกรรมการพลังงานแหงมลรัฐฯ” ประกาศเปดใหมีการแขงขันเพื่อใหสิทธิ 
  

42http://www.hemplinglaw.com/topics overview of Public Utility Regulation. Electricity 
Regulation: An Overview. FPA section 203-205, p.1.   
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พิเศษในการทํากิจการไฟฟาสาธารณูปโภค และการประกอบกิจการไฟฟาจะเปนในลักษณะ
ของผูผลิตไฟฟาอิสระซ่ึงสามารถยื่นคําขออนุญาตไดจาก “คณะกรรมการพลังงานแหงมลรัฐฯ” 
โดยมีขั้นตอนการใหอนุญาตไมเกิน 12 เดือน นับจากวันที่มีขอมูลครบถวน หรืออาจใหอนุญาต
ไดภายใน 6 เดือน นับจากวันที่มีขอมูลครบถวนหากเปนโครงที่เขาลักษณะพิเศษท่ีกําหนดไว 
ทั้งน้ี เปนการขออนุญาตจากหนวยงานนี้แหงเดียวโดยไมตองขออนุญาตจากหนวยงานอ่ืนอีก 
สําหรับการขายไฟฟาภายในมลรัฐ แตหากเปนการขายสงไฟฟาไปยังมลรัฐอ่ืนก็จะตองขอ
อนุญาตจาก “คณะกรรมการขอบังคับดานพลังงานแหงรัฐบาลกลาง : FERC” ดวย 

DPU



 

บทที่ 5 
วิเคราะหปญหาและอุปสรรคทางกฎหมายของผูผลิตไฟฟาเอกชน 

 
จากบทท่ี 3 ขอ 3.5 ไดแสดงใหเห็นถึงการที่ผูผลิตไฟฟาเอกชนจะตองปฏิบัติตาม

หรือเขามาเก่ียวของกับกฎหมายฉบับตางๆ จํานวนหลายฉบับ ซึ่งตอไปนี้จะขอวิเคราะหถึง
ปญหาและอุปสรรคที่ผูผลิตไฟฟาเอกชนตองประสบอันเนื่องมาจากกฎหมายขางตน ซึ่งแบง
ออกไดเปนปญหาหลักๆ 3 ขอ ดังนี้ 

1. กิจการผลิตไฟฟาโดยเอกชนตองขอใบอนุญาตตางๆจากหนวยงานของรัฐที่มีอยู
หลายหนวยงานตามกฎหมายแตละฉบบั ทําใหมีขั้นตอนหลายขัน้ตอนที่ตอง
ทําตอเน่ืองกนัไปหรือทําพรอมกันไป ซึ่งบางหนวยงานมีความซ้ําซอนกันและ
บางหนวยงานอาจไมมีความจําเปนตองเขามาควบคุมกิจการผลิตไฟฟา 

2.   กระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
3.   ภาครัฐไมมีนโยบายที่แนนอนในเรื่องของระยะเวลาและปริมาณการรับซ้ือไฟ   

ฟาจากผูผลิตไฟฟาเอกชน 
  

1. กิจการผลิตไฟฟาโดยเอกชนตองขอใบอนุญาตตางๆจากหนวยงานของรัฐ
ที่มีอยูหลายหนวยงานตามกฎหมายแตละฉบับ ทําใหมีข้ันตอนหลายข้ันตอนที่ตองทํา
ตอเน่ืองกันไปหรือทําพรอมกันไป ซึ่งบางหนวยงานมีความซ้ําซอนกันและบาง
หนวยงานอาจไมมีความจําเปนตองเขามาควบคุมกิจการผลิตไฟฟา  

1.1)     ข้ันตอนการขออนุญาตมีหลายข้ันตอน 

ในขั้นตอนการขออนุญาตตางๆ จากหนวยงานราชการที่เก่ียวของ
เพ่ือใหไดรับใบอนุญาตและสัมปทานไดครบถวนตามที่ กฟผ. กําหนดในเง่ือนไขในการรับซ้ือ
ไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาประเภท IPP (Request for Proposals) และประเภท SPP มีหลาย
ขั้นตอนโดยตองยื่นขออนุญาตตามกฎหมาย 7 ฉบับ แบงเปน 4 ขั้นตอนตามที่ไดอธิบายมาแลว
ในขอ 3.5 ข. “ขั้นตอนการขออนุญาต” ซึ่งสรุปไดวา การขออนุญาตจะตองกระทําเปนลําดับ
กอนหลังโดยไมสามารถยื่นคําขออนุญาตไดพรอมกันทั้ง 7 อยาง โดยการขออนุญาตจะเริ่มจาก
การนําผลการจางทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม มายื่นขออนุมัติตอสํานักนโยบายและแผน
สิ่งแวดลอมธรรมชาตและสิ่งแวดลอมเพ่ือใหไดรับอนุมัติกอน แลวจึงนําผลน้ีไปใชประกอบการ
ยื่นคําขอใบอนุญาตกอสรางอาคารตอองคกรปกครองทองถิ่นและใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงานยื่นตอกรมโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งทั้ง 2 ใบอนุญาตน้ีสามารถยื่นไดพรอมกัน ทั้งน้ี ใน
สวนของการขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานนี้อาจตองมีการทําประชาพิจารณก็ไดหากผูมี
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สิทธิไดรองขอใหทํา และในระหวางรอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานหากไดรับใบอนุญาต
กอสรางซ่ึงโดยปกติจะใชเวลาในการอนุญาตนอยกวาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ก็
สามารถนําใบอนุญาตกอสรางและรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ไดรับอนุมัติแลว ไปยื่นขอ
สัมปทานประกอบกิจการไฟฟาตอกรมธุรกิจพลังงานได และตอมาเม่ือไดรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการโรงงานแลว จึงจะเริ่มลงมือกอสรางโรงไฟฟาได ในระหวางกอสรางก็ควรจะไดรับสัญญา
สัมปทานประกอบกิจการไฟฟาแลว ตอมาเม่ือการกอสรางใกลจะแลวเสร็จอีกประมาณ 2 เดือน 
ก็ควรยื่นขออนุญาตผลิตพลังงานควบคุมตอกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
พรอมกับการขออนุญาตขนานเครื่องกําเนิดไฟฟาเขาระบบของการไฟฟา ทั้งน้ี เม่ือการกอสราง
แลวเสร็จจะตองนําเจาหนาที่จาก 3 หนวยงานมาตรวจเพื่อใหไดรับหนังสืออนุญาตใหเร่ิม
ประกอบกิจการโรงงาน จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม, หนังสืออนุญาตใหจําหนายกระแสไฟฟา 
จากกรมธุรกิจพลังงาน และหนังสืออนุญาตใหเดินเคร่ืองกําเนิดไฟฟา จากกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

ทั้งน้ี ขั้นตอนในทางปฏิบัติจริงมักจะมีการแกไขเอกสารหรือการแกไข
เพ่ิมเติมขอมูลใหสมบูรณยิ่งขึ้นหรือเพ่ือใหเจาหนาที่มีความเขาใจมากขึ้น และในการประกอบ
กิจการผลิตไฟฟาน้ียังมีภาระที่จะตองขออนุญาตตามกฎหมายอ่ืนๆอีกหลายฉบับซ่ึงจะทําให
เกิดความยุงยากซับซอนขึ้นไปอีก ไดแก การขอเพิกถอนทางสาธารณะตอกรมที่ดิน, การขอใช
ลํารางสาธารณะหรือทางสาธารณะตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น, การขออนุญาตกอสรางสิ่ง
ลวงล้ําลํานํ้าตอกรมเจาทา, การขออนุญาตเดินทอกาซหรือสายสงไฟฟาผานทางหลวงตอกรม
ทางหลวง, การขออนุญาตตั้งถังน้ํามันตอกรมโยธาธิการ เปนตน  

ดังน้ัน หากผูผลิตไฟฟาเอกชนสามารถยื่นขอใบอนุญาตจํานวน 5 
อยางไดกอนพรอมกันในลักษณะของการพิจารณาของหนวยราชการพิจารณาขนานกันไป 
ไดแก การขออนุมัติรายงานผลกระทบส่ิงแวดลอม, ใบอนุญาตกอสรางอาคาร, ใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงาน, สัมปทานประกอบกิจการไฟฟา, การทําประชาพิจารณ โดยไมตองรอ
ผลอนุมัติรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเพ่ือมาใชประกอบใบอนุญาตกอสรางอาคารและ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานในเบื้องตนแตใหนํามาใชประกอบการพิจารณาเม่ือทราบผล
รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมแลว ก็จะมีผลใหผูผลิตไฟฟาเอกชนสามารถเริ่มลงมือกอสรางได
เร็วขึ้น 60-90 วัน เน่ืองจากไมตองรอผลอนุมัติรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเพราะจะทําให
ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานเร็วขึ้นนั่นเอง แมจะมีการทําประชาพิจารณก็ตาม อีกทั้ง
การใหสัมปทานประกอบกิจการไฟฟาก็จะสามารถเสร็จสิ้นเร็วขึ้น 60-90 วัน เชนกันดวยเหตุผล
เดียวกัน สวนใบอนุญาตอีก 2 ใบ ไดแก ใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุม และใบอนุญาตขนาน
เคร่ืองกําเนิดไฟฟาเขาระบบไฟฟาของ กฟผ. นั้นเปนเร่ืองของการออกใบอนุญาตเม่ือการ
กอสรางแลวเสร็จแลวซึ่งไมมีผลกระทบตอระยะเวลาการกอสราง 
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1.2)    การขออนุญาตมีความซ้ําซอนหรือการขออนุญาตบางอยางอาจ
ไมมีความจําเปน 

ในการขอรับใบอนุญาตตามกฎหมาย 7 ฉบับ บางฉบับเปนกฎหมาย
ที่บัญญัติขึ้นมานานมากแลวและไมไดมีการปรับปรุงหรือแกไขใหเหมาะสมกับสภาพการ
ปจจุบัน หรือบางฉบับก็เปนการบัญญัติวิธีการใหเอกชนปฏิบัติซ้ําซอนกัน ที่สําคัญ ไดแก 

(1) ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 58  

เปนกฎหมายเก่ียวกับการควบคุมการคาขายอันกระทบถึงความ
ปลอดภัยและผาสุกแหงสาธารณชน และโดยที่การประกอบกิจการไฟฟาโดยภาคเอกชนถือเปน
กิจการการไฟฟาที่จะตองขออนุญาตผลิตหรือขอสัมปทานผลิตไฟฟาจากรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย (ปจจุบันเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน) ซึ่งกฎหมายน้ีบัญญัติขึ้น
เม่ือ 26 มกราคม 2515 ก็เพ่ือใหเอกชนสามารถผลิตกระแสไฟฟาขายไดในเขตพื้นที่ที่รัฐยังไม
สามารถเขาไปใหบริการกระแสไฟฟาแกประชาชนได โดยกฎหมายฉบับนี้ตองการควบคุมการ
ผลิตและการขายกระแสไฟฟาของผูไดรับสัมปทานใหแกประชาชนรายยอยที่อยูในเขตสัมปทาน 
ซึ่งเหมาะกับสภาพบานเมืองในขณะนั้น มิไดมีเจตนารวมไปถึงการสงเสริมบทบาทของ
ภาคเอกชนในการประกอบกิจการไฟฟาโดยการผลิตเพ่ือขายเขาระบบของ กฟผ. ในลักษณะ
ของผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญ (Independent Power Producer : IPP) เพราะการขายเขา
ระบบของ กฟผ. ไมมีเขตพ้ืนที่ในการจําหนายใหแกประชาชนเลย และสถานที่ตั้งโรงไฟฟาของ
เอกชนจะต้ังอยูในพ้ืนที่ใดนั้นก็ขึ้นอยูกับเง่ือนไขในประกาศรับซื้อไฟฟาของ กฟผ. วาตองการ
ใหมีกําลังผลิตไฟฟาเขาเสริมในพ้ืนที่ใดของประเทศจึงจะเหมาะสมและเขากับระบบสายสง
ไฟฟาของ กฟผ. ที่มีอยูได อีกทั้งการจะรับซื้อไฟฟาจํานวนเทาใดก็ขึ้นอยูกับการคาดการณของ 
กฟผ. และสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) ซึ่งมีคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน 
(กบง.) เปนผูชวยกลั่นกรองและเสนอแนะ, รับผิดชอบในเรื่องของพลังงานไฟฟาของประเทศ 
และกํากับการเปลี่ยนแปลงของอัตราคาไฟฟาตามสูตรการปรับคาไฟฟาอัตโนมัติ ซึ่งเปนอํานาจ
ตามที่บัญญัติไวใน พ.ร.บ.คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ พ.ศ. 2535 ดังน้ันการให
อนุญาตหรือการใหสัมปทานประกอบกิจการไฟฟาจึงเปนการซ้ําซอนกับ พ.ร.บ.ฉบับนี้ที่บัญญัติ
ขึ้นมาใหมและมุงสงเสริมใหเอกชนสามารถประกอบกิจการไฟฟาไดเหมาะสมกวา โดยเม่ือใดท่ี 
“คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ” มีมติและสั่งการให กฟผ. รับซ้ือไฟฟาจากผูผลิต
ไฟฟาเอกชน ก็เปนการที่รัฐยินยอมใหเอกชนเขามาดําเนินกิจการในสวนน้ีแทนรัฐ ซึ่งก็เปรียบ
ไดเทากับเปนการใหสัมปทานแตก็ไมนาจะเรียกวาสัมปทานเพราะเปนการยินยอมใหเอกชน
ผลิตไฟฟาแทนและขายใหกับรัฐโดยทําสัญญาซ้ือขายระยะยาวกันไว ดวยเหตุผลดังกลาว จึง
เห็นไดชัดเจนวา การที่จะใหผูผลิตไฟฟาเอกชนตองไปขออนุญาตหรือขอสัมปทานประกอบ
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กิจการไฟฟาอีกจึงเปนการซํ้าซอนกับการที่ไดทําสัญญาซื้อขายไฟฟากับ กฟผ. ไวแลว อีกทั้ง
ความซ้ําซอนน้ีก็ทําใหผูผลิตไฟฟาเอกชนไมสามารถดําเนินโครงการกอสรางโรงไฟฟาหากได
ทําสัญญาซ้ือขายไฟฟากับ กฟผ. ไวแลวแตไมไดรับสัมปทานประกอบกิจการไฟฟาจาก
กระทรวงพลังงานก็ไมสามารถจําหนายไฟฟาไดเพราะจะมีความผิดตามประกาศคณะปฏิวัติ 
ฉบับที่ 58 อีกทั้งสถาบันการเงินจะไมยอมปลอยเงินกูใหกับผูผลิตไฟฟาเอกชนในการที่จะนํา
เงินกูจากสถาบันการเงินสวนหนึ่งมาเพื่อสมทบทุนเปนคาใชจายในการกอสรางนอกเหนือจาก
เงินทุนที่อาจระดมมาจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในรูปของการออกหุนเพ่ิมทุนหรือ
การออกหุนกูแลวแตกรณี และเงินลงทุนสวนอ่ืนที่มีอยูแลว อีกทั้งหากพิจารณาถึงวัตถุประสงค
ของประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 นี้ที่ตองการควบคุมการคาขายอันกระทบถึงความปลอดภัย
และผาสุกแหงสาธารณชนแลวจะยิ่งเห็นไดวาไมมีความจําเปนในการนํามาใชกับกรณีของ
ผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญ (Independent Power Producer : IPP) เพราะเปนการขายไฟฟา
เขาระบบของ กฟผ.แตเพียงรายเดียวโดยไมไดเปนการขายใหกับประชาชนรายหลังคาเรือน จึง
ไมมีผลกระทบตอความปลอดภัยและผาสุกของสาธารณชน โดยในเรื่องความปลอดภัยก็ไดถูก
ควบคุมโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมในเรื่องของความปลอดภัยของหมอนํ้า สวนเรื่องความ
ปลอดภัยของระบบไฟฟาน้ันก็จะไมมีผลกระทบตอสาธารณชนเพราะระบบไฟฟาของผูผลิต
ไฟฟาเอกชนจะมีการตอเชื่อมเขากับระบบไฟฟาของ กฟผ. ซึ่งตางก็มีระบบปองกันไฟฟาอยู
แลวจึงไมกระทบไปถึงบานเรือนของประชาชน ดังน้ัน จึงสามารถกลาวไดวา ประกาศคณะ
ปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ในสวนที่เก่ียวกับสัมปทานผลิตไฟฟาน้ี ไดบัญญัติขึ้นมานานแลวซึ่งเหมาะสม
กับยุคสมัยน้ันแตเม่ือตอมาไดมี พ.ร.บ. คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ พ.ศ. 2535 
ซึ่งเปนกฎหมายฉบับที่ใหมกวาและมีบทบัญญัติที่ใหอํานาจ กพช. ในการเสนอนโยบายและ
แผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศตอคณะรัฐมนตรี ซึ่งการสงเสริมใหเอกชน
สามารถประกอบกิจการไฟฟาได ก็เปนนโยบายหนึ่งที่คณะรัฐมนตรีไดไดอนุมัติไว และอาจ
เรียกไดวาเปนกฎหมายที่มีความเหมาะสมย่ิงกวา จึงถือวาประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 มี
ความซํ้าซอนกับ พ.ร.บ. คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ พ.ศ. 2535 และเม่ือไดนํา
บทบัญญัติของ พ.ร.บ.คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ พ.ศ. 2535 มาใชกับกรณีของ
ผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญ (Independent Power Producer : IPP) แลว จึงไมมีความจําเปนที่
จะตองนําประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ในสวนที่เก่ียวกับสัมปทานผลิตไฟฟามาใชกับกรณีนี้
อีกเพราะจะกอใหเกิดความซ้ําซอนโดยไมจําเปนตองมีการใหสัมปทานประกอบกิจการไฟฟาอีก  

สําหรับกรณีผูผลิตไฟฟารายเล็ก (Small Power Producer : SPP) 
นั้นจะมีความแตกตางจากผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญ (Independent Power Producer : IPP) 
โดยผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กจะมีการผลิตกระแสไฟฟาหรือมีการผลิตกระแสไฟฟาและไอน้ําเพ่ือ
จําหนายกระแสไฟฟาใหกับ กฟผ.ในจํานวนไมเกิน 90 เมกกะวัตต และสวนที่ผลิตไดเกินจะมี
การขายใหกับกลุมอุตสาหกรรมที่อยูใกลเคียง เชนน้ีจึงเปนกรณีที่ถือไดวามีการจําหนาย
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กระแสไฟฟาในเขตพื้นที่ซึ่งตองไดรับสัมปทานในการผลิตไฟฟาเพ่ือจําหนาย ดังน้ัน จึงสมควร
ที่จะตองมีการควบคุมมิใหเกิดการทับซอนของพื้นที่จําหนายกระแสไฟฟาเกิดขึ้น แตอยางไรก็
ตาม การใหสัมปทานการประกอบกิจการไฟฟาของกระทรวงพลังงานในลักษณะของเขตพื้นที่
จําหนายไฟฟาน้ัน จะพิจารณาจากการที่ผูผลิตไฟฟารายเล็กตองมีการตกลงทําสัญญาซ้ือขาย
ไฟฟากับลูกคาไดกอนและนําสัญญามาแสดงตอกระทรวงพลังงานจึงจะกําหนดใหพ้ืนที่ของ
ลูกคารายนั้นๆเปนเขตพื้นที่ใหสัมปทาน ทั้งน้ีในสวนของการที่ กฟผ.สามารถรับซ้ือกระแส     
ไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กไดนั้นก็เกิดจากคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) 
โดยมีสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปนฝายเลขานุการ เปนผูเสนอขอความ
เห็นชอบตอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) ซึ่งเปนไปตามนโยบายที่จะ
สนับสนุนใหมีการใชพลังงานนอกรูปแบบและตนพลังงานพลอยไดในประเทศใหเกิดประโยชน
มากย่ิงขึ้น และเปนการแบงเบาภาระการลงทุนของรัฐไดอีกทางหนึ่ง ดังน้ัน ในกรณีของผูผลิต
ไฟฟารายเล็กจึงยังคงตองนําบทบัญญัติของประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ในสวนที่เก่ียวกับ
สัมปทานผลิตไฟฟามาใชบังคับอยูตอไป แตกระน้ันก็ดี ในเรื่องกําลังการผลิตไฟฟาของประเทศ
ซึ่งดูแลโดย สนพ. อาจมีความซ้ําซอนกับการใหสัมปทานการประกอบกิจการไฟฟาซ่ึง
ควบคุมดูแลโดยกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงานซึ่งทั้ง สนพ. และกรมธุรกิจพลังงานใน
ปจจุบันตางก็สังกัดกระทรวงพลังงานเชนเดียวกัน  

(2) พระราชบัญญัติการพัฒนาและสงเสริมพลังงาน พ.ศ. 2535 

เปนกฎหมายที่ใหอํานาจในการกําหนดเปนพระราชกฤษฎีกาวา
พลังงานชนิดใดเปนพลังงานควบคุมซ่ึงตองปฏิบัติตามกฎหมายฉบับน้ี และโดยที่ไดกําหนด
เปนพระราชกฤษฎีกาให “พลังงานไฟฟาที่มีขนาดการผลิตรวมของแตละแหลงผลิตตั้งแต 200 
กิโลโวตตแอมแปรขึ้นไปเปนพลังงานควบคุม” ซึ่งโดยเหตุผลของการใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี 
ก็เพ่ือกําหนดอํานาจหนาที่ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (เดิมคือกรม
พัฒนาและสงเสริมพลังงาน) ใหรับผิดชอบเฉพาะในดานการคนควา พัฒนา กํากับดูแลและ
ปฏิบัติการเก่ียวกับการผลิต การสงและการจําหนายพลังงาน ดังนั้นจึงมีผลใหกรมพัฒนา   
พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานมีอํานาจกํากับดูแลเก่ียวกับการผลิตไฟฟาของผูผลิต    
ไฟฟาเอกชนรายใหญ (IPP) และผูผลิตไฟฟารายเล็ก (SPP) เพราะตางก็มีกําลังผลิตไฟฟา
มากกวา 200 กิโลโวตตแอมแปร และตามบทบัญญัติในมาตรา 6 ไดใหอํานาจในการตรวจสอบ
เก่ียวกับพลังงานในดานการผลิต, ควบคุมแหลงผลิตพลังงาน, ออกใบอนุญาตผลิตพลังงาน
ควบคุม และมาตรา 28 ใหอํานาจในกรณีที่อาจเกิดการขาดแคลนพลังงานควบคุมเปนการ
ชั่วคราวหรืกรณีจําเปนอยางอ่ืนก็มีอํานาจออกคําส่ังใหผูผลิตพลังงานควบคุมลดหรือเพิ่มการ
ผลิต หรือเปลี่ยนประเภทวัตถุดิบได ซึ่งการใหอํานาจตามมาตรา 6 นั้น ไมมีบทมาตราใดรองรับ
อีกวาใหกระทําเพ่ือวัตถุประสงคอะไร และเม่ือมาพิจารณาถึงการผลิตไฟฟาของผูผลิตไฟฟา 
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เอกชนรายใหญ (IPP) และผูผลิตไฟฟารายเล็ก (SPP) ซึ่งไดรับความเห็นชอบใหผลิตไฟฟา
เพ่ือขายใหกับ กฟผ. ตามมติของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) โดยอาศัย
บทบัญญัติของ พ.ร.บ.คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ พ.ศ. 2535 แลว จึงเห็นไดวา
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานไมนาที่จะตองเขามาเก่ียวของกับการออก
ใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุมหรือเขามากํากับหรือควบคุมโรงไฟฟาของผูผลิตไฟฟาเอกชน 
รายใหญ (IPP) และผูผลิตไฟฟารายเล็ก (SPP) อีก ทั้งนี้เพราะถือวามีการควบคุมโดย
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) และ กฟผ. มาแลว โดยมีสํานักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน (สนพ.) เปนฝายเลขานุการใหกับ กพช.  สําหรับในกรณีที่กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานจะสั่งโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 28 เพ่ือใหลดหรือเพิ่ม
การผลิต หรือเปลี่ยนประเภทวัตถุดิบน้ัน ก็อาจจะยังมีความจําเปนเพื่อประโยชนในทาง
เศรษฐกิจของประเทศโดยอาจตองจายคาชดเชยใหกับผูผลิตไฟฟาเอกชน แตในทางปฏิบัติจริง
แลว กฟผ. ก็มีอํานาจในการสั่งใหลดหรือเพ่ิมกําลังการผลิตไดตามสัญญาซ้ือขายไฟฟาและ
รวมถึงการที่อาจตองมีการเปลี่ยนชนิดของเชื้อเพลิงโดยอาจมีการชดเชยคาใชจายใหไดตามที่
สัญญากําหนดไว ดังน้ัน พลังงานควบคุมตามกฎหมายฉบับน้ีจึงไมสมควรรวมถึงการผลิต
ไฟฟาของผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญ (IPP) และผูผลิตไฟฟารายเล็ก (SPP) ซึ่งไดรับอนุมัติให
ขายไฟฟาเขาระบบของ กฟผ. แลว ฉะนั้น จึงเห็นวา การที่ตองขออนุญาตผลิตพลังงานควบคุม
ตามกฎหมายฉบับน้ีจึงกอใหเกิดความซ้ําซอนกับอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแหงชาติ (กพช.) และสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ซึ่งกําหนดโดย 
พ.ร.บ.คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ พ.ศ. 2535 และมีความซ้ําซอนกับสัญญาซื้อ
ขายไฟฟาซ่ึง กฟผ. เปนคูสัญญากับผูผลิตไฟฟาเอกชนอยูแลว 

1.2  กระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 

วิธีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนของไทยในปจจุบันไดแก “การรับฟง
ความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ (Public Hearing)” ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑของ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ 
พ.ศ. 2539 ซึ่งเปนวิธีการเดียวที่รัฐรับฟงความเห็นของประชาชน และเปนวิธีมาตรฐานที่ใชทํา
ทั่วประเทศและในทุกสถานการณ ไมวาจะเปนโครงการขนาดเล็กหรือขนาดใหญที่เปนโครงการ
ของรัฐ ซึ่งการที่มีวิธีการเดียวจึงอาจไมเหมาะสมในบางสถานการณ ดังนั้น ควรกําหนดใหการมี
สวนรวมของประชาชน (Public Participation) สามารถมีหลายวิธีหรือไมตองเปนทางการมาก
นักเพ่ือใหเกิดความยืดหยุนและเหมาะสมกับบางสถานการณ อยางไรก็ตาม รัฐใชผลของการทํา
ประชาพิจารณมาประกอบการตัดสินใจของรัฐในการที่จะอนุญาตใหมีการดําเนินโครงการของ
รัฐหรือไมเทาน้ันโดยไมมีผลเปนการบังคับรัฐวาจะตองดําเนินการตามผลที่ไดรับรายงานมานั้น 
และใหหนวยงานของรัฐรับขอสรุปและขอเสนอแนะที่ไดจากประชาพิจารณไปพิจารณาดวย  
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สําหรับโครงการโรงไฟฟาบอนอกและโรงไฟฟาหินกรูดซ่ึงใชถานหินเปน
เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟาน้ัน ก็มีปญหาจากการจัดประชาพิจารณ กลาวคือ กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมไมยอมออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน และกรมโยธาธิการ (ปจจุบัน
เปลี่ยนเปนกรมธุรกิจพลังงาน) ก็ไมยอมออกสัมปทานประกอบกิจการไฟฟาใหเน่ืองจากมี
ประชาชนบางสวนคัดคานโดยอางเหตุผลของสิ่งแวดลอม โดยท่ีทั้ง 2 หนวยงานดังกลาวก็ไม
เปนผูเริ่มตนใหมีการจัดประชาพิจารณทั้งๆที่มีอํานาจสั่งใหมีประชาพิจารณได แตกลับปลอย
เรื่องคางไวนานจนกระทั่งคณะรัฐมนตรีไดสั่งการใหมีการจัดประชาพิจารณ และในการจัด
ประชาพิจารณก็มีปญหาเกิดขึ้นในการที่ตองปฏิบัติตามขั้นตอนตามระเบียบสํานักนายกฯ 
เน่ืองจากผูจัดมีความสับสน อีกทั้งการคัดเลือกผูมีสวนไดเสียโดยตรง มีการไดเปรียบ
เสียเปรียบในการแสดงความคิดเห็น สงผลใหผูคัดคานไมเขารวมประชาพจิารณ  

ในการจัดประชาพิจารณของไทยที่ผานมามักกระทําภายหลังจากการที่ได
ตัดสินใจใหทําโครงการของรัฐไปแลว ซึ่งในทางปฏิบัติ รัฐมนตรี ผูวาราชการจังหวัด หรือผูวา
ราชการกรุงเทพมหานครแลวแตกรณี มีอํานาจสั่งใหมีประชาพิจารณได ดังน้ัน จึงควรที่จะตอง
รีบจัดทําประชาพิจารณโดยเร็วที่สุดเพ่ือจะไดรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียและใน
ขณะเดียวกันก็เปนการใหขอมูลแกประชาชนเชนกัน 

ดังนั้น ระเบียบสํานักนายกฉบับนี้ จึงยังไมมีความเหมาะสมในการนํามาปฏิบัติ
เพราะกําหนดใหการมีสวนรวมของประชาชน (Public Participation) มีเพียงรูปแบบเดียว คือ 
ประชาพิจารณ (Public Hearing) อีกทั้งการสั่งใหมีประชาพิจารณนั้นไมเปนการบังคับวาจะตอง
เริ่มในขั้นตอนการศึกษาความเปนไปไดของโครงการของรัฐหรือในระหวางขั้นตอนใดก็ไดกอนที่
รัฐจะตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการของรัฐ มิฉะน้ันเม่ือมีการคัดคานจากผูมีสวนไดเสียขึ้นเม่ือใด ก็
จะเกิดปญหาของการที่รัฐไมกลาตัดสินใจใหโครงการของรัฐดําเนินการตอไป และหนวยงาน
ของรัฐก็จะไมกลาออกใบอนุญาตตางๆใหกับผูผลิตไฟฟาเอกชน อันเปนอุปสรรคในการดําเนิน
กิจการของภาคเอกชนในการผลิตไฟฟาโดยตรง 

ทั้งน้ี ตั้งแตป 2539 เปนตนมา ไดมีการนําระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฉบับนี้
มาใชในการทําประชาพิจารณกับโครงการผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญ (IPP) เทาน้ัน โดย
โครงการผูผลิตไฟฟารายเล็ก (SPP) ไมมีโครงการใดถูกส่ังใหตองทําประชาพิจารณเลย ที่เปน
เชนนี้เพราะโครงการ IPP มีขนาดที่ใหญกวา SPP มากซ่ึงทําใหผูมีสวนไดเสียมีความวิตก
กังวลในเรื่องผลกระทบสิ่งแวดลอมและวิถีความเปนอยูของตน ดังน้ัน โครงการ IPP เทาน้ันที่
ไดรับผลกระทบจากระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฉบับนี้ และอาจมีผลตอกําลังไฟฟาสํารองของ
ประเทศมีนอยลงไปดวยเพราะการกอสรางโรงไฟฟาเพ่ือผลิตไฟฟาขายใหกับ กฟผ.จะมีความ
ลาชากวาแผนการผลิตไฟฟา 
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1.3 ภาครัฐไมมีนโยบายที่แนนอนในเร่ืองของระยะเวลาและปริมาณการรับ
ซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาเอกชน 

ตั้งแตป พ.ศ. 2535 เปนตนมา รัฐไดเริ่มสงเสริมใหเอกชนมีบทบาทมากขึ้นใน
การผลิตไฟฟา โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติ คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ 
พ.ศ. 2535 ซึ่งคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) ไดเห็นชอบระเบียบการรับซื้อ
ไฟฟาจากผูผลิตไฟฟารายเล็ก (SPP) ที่จะขายไฟฟาใหแก กฟผ. และไดเห็นชอบนโยบายการ
รับซ้ือไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญหรือผูผลิตไฟฟาอิสระ (IPP) เพ่ือใหเอกชนไดมี
สวนรวมในการจัดหาไฟฟาเพ่ือขายใหแก กฟผ. โดย กฟผ.ไดประกาศรับซ้ือไฟฟาจาก IPP 
รอบแรกเม่ือเดือนธันวาคม 2537 และไดลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟาจากโครงการ IPP 
จํานวน 7 โครงการ รวมกําลังผลิต 5,944 เมกะวัตต และตอบรับซื้อไฟฟาจากโครงการ SPP 
จํานวน 53 โครงการ รวมกําลังผลิต 2,259 เมกะวัตต ซึ่งตั้งแตป พ.ศ. 2535 ไดมีการประกาศ
รับซ้ือไฟฟาประเภท IPP เพียงคร้ังเดียว ที่เปนเชนนี้เพราะไดเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศ
เม่ือป 2540 อันสงผลใหภาคอุตสาหกรรมหยุดการเจริญเติบโต ทําใหกําลังผลิตไฟฟามีเหลือใช
จํานวนมากจึงยังไมจําเปนตองใหมีการกอสรางโรงไฟฟาเพ่ิมเติม แตในปจจุบัน (ป พ.ศ. 2547) 
ภาวะเศรษฐกิจไดมีการขยายตัวจึงสงผลใหมีการใชไฟฟาเพ่ิมขึ้นจนทําใหกําลังผลิตไฟฟาของ
ประเทศอาจมีไมเพียงพอในเวลาอีกไมนานนี้ แตภาครัฐโดยเฉพาะ กพช. และ สนพ. ยังไมมี
การกําหนดนโยบายที่แนชัดวาจะใหเอกชนเขามามีบทบาทในการผลิตไฟฟาอีกหรือไมและใน
สัดสวนเทาใดของปริมาณความตองการที่คาดการณวาจะมีขึ้นในอนาคตอันใกลนี้  

ในสวนของผูผลิตไฟฟาเอกชนนั้น เม่ือมีการลงทุนในกิจการผลิตไฟฟาแลว
มักตองการใหกิจการมีการเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง โดยยังคงสามารถรักษาสัดสวนกําลังการ
ผลิตไฟฟาใหอยูในระดับเดิมหรือถาเปนไปไดก็ใหมีสัดสวนเพิ่มมากขึ้นเม่ือเทียบเคียงกับกําลัง
การผลิต ไฟฟาของทั้งประเทศ ซึ่งการที่จะบรรลุผลดังกลาวไดก็โดยการที่ไดมีโอกาสกอสราง
โรงไฟฟาใหมเพ่ิมขึ้นนั่นเอง และการกอสรางโรงไฟฟาใหมก็มีความจําเปนที่จะตองขายไฟฟา
เขาระบบของ กฟผ. ทั้งน้ีเพราะ กฟผ. มีระบบสายสงไฟฟาแรงสูงซ่ึงสามารถรับไฟฟาและ
จําหนายไฟฟาไปไดทั่วประเทศใหกับ กฟน. และ กฟภ. ซึ่งมีระบบสายสงเพ่ือจําหนายไฟฟา
ใหกับมีลูกคารายยอยในระดับอุตสาหกรรมและในระดับบานเรือนประชชาชนไดจํานวนมาก ซึ่ง
โดยความสามารถและศักยภาพของผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญ (IPP) แลวจะไมสามารถหา
ลูกคาที่จะใชไฟฟาไดเทากับจํานวนที่ผลิตได ผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญจึงมีความจําเปนตอง
ขายไฟฟาใหกับ กฟผ. หรืออีกนัยหนึ่งคือเม่ือ กฟผ. ประกาศรับซ้ือไฟฟาจากผูผลิตไฟฟา
เอกชนนั่นเอง และแมกระทั่งผูผลิตไฟฟารายเล็ก (SPP) ก็ยังตองหาลูกคาที่จะรับซื้อไฟฟาไป
ใชในกิจการใหไดจํานวนเมกะวัตตที่เพียงพอตอตนทุนการผลิตโดยลูกคารายใหญก็จะเปน 
กฟผ.ที่มีความสามารถและประกาศรับซื้อไฟฟาจาก SPP ไดถึง 90 เมกกะวัตต ดังน้ัน จึงเห็น
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ไดวา การผลิตไฟฟาของ IPP และ SPP โดยหวังที่จะจําหนายไฟฟาที่ผลิตไดใหกับเอกชน
ดวยกันแตเพียงลําพังแลวจะไมสามารถหาลูกคาไดเพียงพอและเหมาะสมกับกําลังผลิตที่มีได 
จึงยังตองอาศัยลูกคารายใหญคือ กฟผ. นั่นเอง และในภาระหนาที่หลักของ กฟผ. แลว กฟผ. 
จะตองผลิตไฟฟาเพ่ือจําหนายใหกับ กฟน. และ กฟภ. แตเม่ือรัฐบาลเห็นวาเพ่ือเปนการลด
ภาระการลงทุนในภาครัฐแลวจึงไดมีการสงเสริมใหเอกชนผลิตไฟฟาแทนรัฐแลว ดังนั้น จึงมี
ความจําเปนที่จะตองมีความชัดเจนแนนอนในนโยบายวาจะใหเอกชนผลิตไฟฟาอีกหรือไม
หลังจากที่ไดมีการประกาศรับซ่ือไฟฟาจาก IPP ในรอบแรกมาแลวเม่ือป พ.ศ. 2537 และ
รวมถึง SPP ดวย  

สําหรับความจําเปนในการรักษาสัดสวนกําลังการผลิตไฟฟาผูผลิตไฟฟา
เอกชนนั้น ก็เน่ืองจากสัญญาซ้ือขายไฟฟาที่ผูผลิตไฟฟาเอกชนไดทําไวกับ กฟผ. นั้น ทั้ง IPP 
และ SPP จะมีระยะเวลาไมเกิน 25 ป ดังน้ัน หากไมมีโครงการใหมเพ่ือขยายหรือเพิ่มกําลัง
ผลิตไฟฟา ก็เทากับวากิจการของผูผลิตไฟฟาเอกชนรายนั้นๆ จะเหลือระยะเวลาในการดําเนิน
กิจการลดลงเร่ือยๆ ตามระยะเวลาที่เหลือของสัญญาซ้ือขายไฟฟาที่ทําไวกับ กฟผ. และตอง
เลิกกิจการไปในที่สุดเม่ือหมดอายุสัญญาซื้อขายไฟฟา และหากเปนการลงทุนของผูผลิตไฟฟา
เอกชนท่ีเปนบริษัทมหาชนจํากัดซ่ึงเปนบริษัทจดทะเบียนอยูในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยเพื่อประโยชนในการเสียภาษีในอัตรารอยละ 25 ของกําไรสุทธิในแตละปซึ่งต่ํากวาบริษัทที่
ไมไดจดทะเบียนอยูในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอันมีผลใหมีตนทุนการผลิตไฟฟาต่ําลง 
และเพื่อประโยชนในการระดมเงินทุนจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยโดยวิธีออกหุนเพ่ิม
ทุนหรือการออกหุนกูตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยฯ เพ่ือนําเงินมาใชในการกอสราง
โรงไฟฟาแลวบริษัทจดทะเบียนฯ ยิ่งตองมีความพยายามในการสรางความเจริญเติมโตและ
สรางผลกําไรอยางเหมาะสมเพื่อใหเปนบริษัทฯ ที่นาลงทุนและมีความนาเชื่อถือของนักลงทุน
และสถาบันการเงิน ทั้งน้ีก็เพ่ือใหการระดมทุนในครั้งตอๆ ไปไมวาจะในรูปของการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนเพ่ือใหไดเงินลงทุนมาจากผูถือหุนที่ซื้อหุนเพ่ิมทุน หรือจากการออกหุนกู หรือแมกระะ
ทั่งการกูยืมเงินจากสถาบันการเงินทั้งในประเทศและตางประเทศไดในอัตราดอกเบ้ียที่ต่ํากวา
ลูกหน้ีของสถาบันการเงินรายอ่ืนๆ อันเนื่องมาจากบริษัทฯ มีการเจริญเติบโตที่ดีนาลงทุนและมี
ความนาเชื่อถือนั่นเอง  

ทั้งนี้ เม่ือพิจารณาอํานาจหนาที่ของ สนพ. และ กพช. ซึ่งเปนไปตาม
พระราชบัญญัติ คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ พ.ศ. 2535 แลวจึงเห็นไดวา  กพช. มี
อํานาจอยางกวางขวางในการเสนอนโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศ
ตอคณะรัฐมนตรี ซึ่งยอมรวมถึงการกําหนดและควบคุมกําลังการผลิตไฟฟาของประเทศดวย 
โดยผูผลิตไฟฟาเอกชนทั้งประเภท IPP และ SPP จะไมสามารถผลิตไฟฟาเพ่ือขายใหกับ 
กฟผ. ไดเลยถา กพช. ไมไดกําหนดเปนนโยบายเพื่อสงเสริมใหเอกชนผลิตไฟฟาในกรณี
ดังกลาว เพราะเพียงลําพังในการผลิตไฟฟาไดจํานวนเมกะวัตตมากในระดับ IPP และ SPP 
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นั้นไมสามารถหาผูรับซื้อไฟฟาไดจํานวนเมกะวัตตมากขนาดน้ีได ทั้งน้ี เปนเพราะผูผลิตไฟฟา
เอกชนไมมีระบบสายสงไฟฟาแรงสูงเปนของตนเอง หรือหากจะมีก็ตองใชเงินลงทุนสูงซ่ึงจะไม
คุมตอการลงทุน ดังน้ัน การลงทุนของผูผลิตไฟฟาเอกชนที่ผานมาจึงตองเปนไปตามนโยบาย
และแผนการบริหารและพัฒนาพลังงานซึ่งเสนอโดย กพช. และ ไดรับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี ซึ่งเปนผลให ในชวงป พ.ศ. 2539–2546 กฟผ. ตองรับซื้อไฟฟาจาก IPP เปน
จํานวน  5,943.5 เมกะวัตต และ ในชวงป พ.ศ. 2539–2546 กฟผ. ตองรับซื้อไฟฟาจาก SPP 
เปนจํานวน 2,130.6 เมกะวัตต ซึ่งมีผลให กฟผ. กอสรางและมีโรงไฟฟาใหมเปนของตนเอง
เปนจํานวนเพ่ิมขึ้นนอยลงในชวงระยะเวลาดังกลาวและในการเพิ่มขึ้นก็เปนการทดแทน
โรงไฟฟาเกาที่หมดอายุหรือยายเคร่ืองจักรใหเหมาะสมกับเชื้อเพลิงเทาน้ัน เพราะไดใหผูผลิต
ไฟฟาเอกชนดําเนินการแทน ทั้งๆ ที่ กฟผ. มีศักยภาพและกําลังคนที่เพียงพอในการที่จะ
ดําเนินการไดเอง แตที่เปนเชนน้ีเพราะรัฐมีนโยบายที่จะลดการลงทุนในภาครัฐ ดังน้ัน ในชวงที่
ภาวะเศรษฐกิจเริ่มฟนตัวและความตองการในการใชไฟฟามีเพ่ิมขึ้นเชนน้ี จึงเปนหนาที่ของ 
กพช. ที่จะตองกําหนดนโยบายที่ชัดเจนวา จํานวนความตองการใชไฟฟาในอนาคตนี้ จะให 
กฟผ. ซึ่งยังคงมีศักยภาพในระดับหนึ่งที่จะกอสรางและผลิตไฟฟาไดเองใหเปนผูรับผิดชอบ 
หรือจะยังคงสงเสริมใหผูผลิตไฟฟาเอกชนไดเขามามีสวนรวมในการผลิตไฟฟาแทน กฟผ. ได
อีกหรือไมและในจํานวนหรืออัตราสวนเทาใดของปริมาณความตองการใชไฟฟาและในชวง
ระยะเวลาใด หรือจะใหทั้ง กฟผ. และผูผลิตไฟฟาเอกชนเปนผูกอสรางโรงไฟฟาและผลิตไฟฟา
ในอัตราสวนที่มีการจัดสรรโดย กพช.  

หากนโยบายการสงเสริมใหเอกชนเขามามีสวนรวมในการผลิตไฟฟายังไม
ชัดเจนหรือยังไมมีการกําหนดนโยบายมาเชนน้ีจึงเปนปญหาและอุปสรรคแกผูผลิตไฟฟา
เอกชนในการเตรียมการเพ่ือการลงทุนในอนาคต เพราะไมมีความแนนอนวาจะไดมีการลงทุน
หรือขยายการลงทุนในกิจการผลิตไฟฟาในอนาคตไดอีกหรือไมและเม่ือใด จึงยอมมีผลตอการ
เตรียมความพรอมเพ่ือลงทุนและความไมแนนอนในการที่จะมีโอกาสขยายตัวทางธุรกิจของ
ภาคเอกชน 
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บทที่ 6 
บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 
1 บทสรุป 

จากการศึกษาวิจัยพบวา ตามที่รัฐไดสงเสริมใหภาคเอกชนเขามามีบทบาทมากขึ้น
ในการผลิตไฟฟาโดยการใหการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) เปนผูรับซื้อไฟฟาจาก
ผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญ (IPP) และผูผลิตไฟฟารายเล็ก (SPP) นั้น กฎหมายไทยที่มี
บัญญัติอยูกอนป พ.ศ. 2535 ภาคเอกชนก็สามารถดําเนินการผลิตไฟฟาไดแตจะเปนการผลิตที่
มีขนาดเล็กเพ่ือใชเอง หรือเพื่อใชเองสวนหนึ่งและขายสวนที่เหลือใหในกลุมโรงงานใกลเคียง 
หรือผลิตเพ่ือขายใหแกชุมชนหรือหมูบานที่รัฐยังไมสามารถใหบริการไดโดยวิธีการขอสัมปทาน
ประกอบกิจการไฟฟาจากกรมโยธาธิการและหนวยงานที่เก่ียวของ และตั้งแตป พ.ศ. 2535 
เปนตนมา กฎหมายไทยหลายฉบับไดบัญญัติออกมาเพ่ือรองรับนโยบายของรัฐในการกํากับ 
ควบคุม และการเพิ่มบทบาทของภาคเอกชนในการผลิตไฟฟาในรูปของ IPP และ SPP ได 

แตอยางไรก็ตาม กฎหมายที่บัญญัติออกมาใหมนี้และกฎหมายท่ีแกไขเพิ่มเติม 
รวมทั้งกฎหมายอ่ืนที่มีอยู ไดเขามาเก่ียวของและไดกอใหเกิดปญหาและอุปสรรคในการ
ประกอบกิจการไฟฟาของเอกชน ซึ่งมีอยู 3 ประการคือ    

ประการแรก ปญหาและอุปสรรคในการขอใบอนุญาตหลายอยางจากหนวยงานของ
รัฐหลายแหง ซึ่งตองยื่นขออนุญาตตามกฎหมายหลัก 9 ฉบับ ทําใหมีขั้นตอนมากเพราะการขอ
อนุญาตจะตองกระทําเปนลําดับกอนหลังหรือบางก็กระทําไดพรอมกันโดยไมสามารถยื่นคําขอ
อนุญาตไดพรอมกันทั้งทุกอยาง และยังมีภาระที่จะตองขออนุญาตตามกฎหมายอ่ืนๆ อีกหลาย
ฉบับซ่ึงจะทําใหเกิดความยุงยากซับซอนขึ้นไปอีกและทําใหตองใชระยะเวลาในการดําเนินการ
มาก ทั้งน้ี ขั้นตอนในทางปฏิบัติจริงมักจะมีการแกไขเอกสารหรือการแกไขเพ่ิมเติมขอมูลให
สมบูรณยิ่งขึ้นหรือเพ่ือใหเจาหนาที่มีความเขาใจมากขึ้น อีกทั้งในการขออนุญาตตางๆ ก็ไมเปน
การแนนอนวาจะไดรับอนุญาตครบถวนทุกฉบับ อันมีผลกระทบอยางมากตอการลงทุนเพราะ
การกอสรางโรงไฟฟาจะตองใชเงินลงทุนสูง 

ประการที่สอง การรับฟงความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ ตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ พ.ศ. 2539 
ในปจจุบัน เปนวิธีการเดียวที่รัฐรับฟงความเห็นของประชาชน และเปนวิธีมาตรฐานที่ใชทําทั่ว
ประเทศและในทุกสถานการณที่เปนโครงการของรัฐ ซึ่งการที่มีวิธีการเดียวจึงอาจไมเหมาะสม
ในบางสถานการณ อีกทั้ง การจัดประชาพิจารณของไทยที่ผานมาไดกระทําภายหลังจากที่รัฐได
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ตัดสินใจใหทําโครงการไปแลว ทําใหผูผลิตไฟฟาเอกชนไดเร่ิมดําเนินโครงการในขั้นเตรียมการ
ไปแลวบางสวน ดังน้ัน เม่ือมีการส่ังใหทําประชาพิจารณจึงทําใหหนวยงานของรัฐจะยังไมออก
ใบอนุญาตใหจนกวาจะทราบผลของการทําประชาพิจารณ จึงทําใหโครงการกอสรางโรงไฟฟา
ตองหยุดชะงักและลาชาออกไปซ่ึงทําใหมีผลตอคาใชจายที่ตองเพ่ิมขึ้น นอกเหนือจากคาใชจาย
ตางๆ ที่ไดมีการใชจายไปกอนแลวจํานวนมากแตยังไมสามารถใหผลตอบแทนซึ่งมีผลกระทบ
ตอผลตอบแทนการลงทุนเปนอยางมาก 

ประการที่สาม การไมมีหลักเกณฑที่แนนอนในเรื่องปริมาณและระยะเวลาในการ
รับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาเอกชนผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญ (IPP) เพราะเปนเพียงนโยบาย
ที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีโดยการเสนอของคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แหงชาติ (กพช.) ซึ่งกําหนดการรับซื้อไฟฟาเปนคราวๆ ไป ตามจํานวนและระยะเวลาที่กําหนด 
ซึ่งกอใหเกิดความไมแนนอนอันเปนอุปสรรคตอการวางแผนเพื่อการลงทุนทั้งในสวนของ
เอกชนและของ กฟผ. ซึ่งเปนหนวยงานของรัฐเองดวย อีกทั้ง IPP ที่ไดลงทุนไปแลวจะมีสัญญา
ซื้อขายไฟฟาเพ่ือขายไฟฟาให กฟผ. โดยมีระยะเวลาไมเกิน 25 ป ดังน้ัน หากไมมีโครงการ
ใหมเพ่ือขยายหรือเพ่ิมกําลังผลิตไฟฟา ก็เทากับวากิจการ IPP รายนั้นๆ จะเหลือระยะเวลาใน
การดําเนินกิจการลดลงเรื่อยๆ ตามระยะเวลาที่เหลือของสัญญาซ้ือขายไฟฟาและตองเลิก
กิจการไปในที่สุดเม่ือหมดอายุสัญญาซ้ือขายไฟฟา  

2 ขอเสนอแนะ 

จากปญหาทั้งหมดที่กลาวมาขางตน จึงจําเปนที่จะตองมีการแกไขปรับปรุงเปนการ
ดวน โดยผูศึกษาวิจัยขอเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาดังตอไปน้ี 

2.1 การแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ พ.ศ. 
2535 โดยบัญญัติใหคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) 
มีอํานาจหนาที่เพ่ิมขึ้นใหเหมาะสม 

เห็นสมควรใหมีการแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แหงชาติ พ.ศ. 2535 โดยบัญญัติใหคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แหงชาติ (กพช.) มีองคประกอบและอํานาจหนาที่ดําเนินการดังนี้ 

2.1.1 ในเรื่องการอนุญาตประกอบกิจการไฟฟาโดยคณะกรรมการเปนผูออก 
“ใบอนุญาตขั้นสุดทาย” และ “ใบอนุญาตฉบับสมบูรณ” โดย “ใบอนุญาตขั้นสุดทาย” จะออกให
เม่ือผูมีอํานาจอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของกับการประกอบกิจการไฟฟาไดใหอนุญาตมา
ครบถวนแลว จึงจะออกใบอนุญาตเพื่อใหผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญมีสิทธิเร่ิมลงมือกอสราง
โรงไฟฟาไดและเม่ือกอสรางเสร็จจะตองมีการตรวจสอบวาเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่
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ไดรับอนุญาตจึงจะออก “ใบอนุญาตฉบับสมบูรณ” ใหเพ่ือเปนการเริ่มผลิตไฟฟาเพ่ือขายได
ตามที่กําหนด  

ทั้งนี้ “ใบอนุญาตขั้นสุดทาย” จะออกใหเม่ือผูผลิตไฟฟาเอกชนไดรับ
ใบอนุญาตดังน้ีมาแลว ไดแก ใบอนุญาตกอสรางอาคาร, ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน, 
ใบอนุญาตใหการสงเสริมการลงทุน (หากขอ)  

การแกไขเพ่ิมเติมดังกลาวผูศึกษาวิจัยเห็นวา จะกอใหเกิดความแนนอนแก
ผูผลิตไฟฟาเอกชนวาจะไดรับใบอนุญาตสําคัญที่เก่ียวของครบถวนทุกฉบับในวันที่เร่ิมลงมือ
กอสราง และเมื่อการกอสรางเปนไปตามเงื่อนไขใบอนุญาตตางๆดังกลาวก็จะไดรับใบอนุญาต
ฉบับสมบูรณในการผลิตไฟฟาเพ่ือจําหนายไดอยางแนนอน 

2.1.2 กําหนดปริมาณการผลิตไฟฟาของโรงไฟฟา, ชนิดของเชื้อเพลิงที่จะให
ใชผลิตไฟฟา, กําหนดบริเวณสถานที่ที่สมควรเปนที่ตั้งโรงไฟฟา, กําหนดเวลาและเงื่อนไขใน
การใหเอกชนเสนอเขาทําโครงการ และเปนผูตัดสินในการคัดเลือกเพ่ือใหเอกชนกอสราง
โรงไฟฟาตามที่กําหนดดังกลาว อันจะเปนการสอดคลองกับปริมาณความตองการการรับซื้อ
ไฟฟาจากแหลงผลิตที่อยูใกลเคียงกับแหลงที่ตองการใชไฟฟาใหมากท่ีสุดเพ่ือเปนการลดการ
สูญเสียพลังงานไฟฟาในระบบสายสงไฟฟาที่ไมตองสงไปไกล และการกําหนดชนิดของ
เชื้อเพลิงเพ่ือใหสอดคลองกับความม่ันคงของการผลิตที่ไมควรพ่ึงพาเชื้อเพลิงชนิดเดียวเพราะ
หากเกิดการขาดแคลนเชื้อเพลิงชนิดน้ันแลวจะเกิดผลกระทบตอปริมาณการผลิตไฟฟาจํานวน
มากอันจะมีผลใหเกิดไฟฟาดับอยางกวางขวางได 

ทั้งน้ี การกําหนดบริเวณสถานที่ขางตนจะอยูบนพ้ืนฐานเพ่ือใหมีการลงทุนที่
สามารถประหยัดคาใชจายเพราะมิฉะนั้นจะมีผลกระทบถึงราคาคาไฟฟาที่ตองสูงขึ้นตามภาระ
คาใชจายที่เกิดขึ้น โดยบริเวณสถานที่ที่กําหนดควรจะอยูใกลเคียงกับสายสงไฟฟาแรงสูงของ 
กฟผ.ที่มีศักยภาพในการรองรับปริมาณไฟฟาและขนาดแรงดันไฟฟาได และรวมทั้งการ
ประสานกับ กฟผ. ใหมีการกอสรางหรือขยายระบบสายสงไฟฟาแรงสูงเพื่อรองรับแหลงที่
ตองการใชไฟฟา นอกจากนี้ ยังควรที่จะอยูใกลกับแหลงเชื้อเพลิงและแหลงน้ําดวย  

แตอยางไรก็ตาม ในกรณีที่ไมเปนโครงการที่กําหนดโดยคณะกรรมการ
ดังกลาวขางตน แตเปนการขยายโครงการหรือเร่ิมโครงการใหมโดยเอกชน ก็ควรกําหนดใหมี
สิทธิเสนอเขามาเพ่ือใหทําการคัดเลือกได 

การแกไขเพ่ิมเติมดังกลาวผูศึกษาวิจัยเห็นวา จะชวยใหรัฐสามารถเร่ิมลงมือ
การทําประชาพิจารณและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมไดตามที่เสนอในขอ 2.1.3 ซึ่งจะมีผลให
ผูผลิตไฟฟาเอกชนไมตองดําเนินการในสวนนี้อันจะทําใหมีการขออนุญาตนอยลง 2 อยาง และ
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ระยะเวลาที่ใชในการขออนุญาตกอสรางอาคาร, ประกอบกิจการโรงงาน และการขอรับสงเสริม
การลงทุน จะเปนไปไดอยางรวดเร็วขึ้นอยางมาก 

2.1.3 กําหนดใหมีการศึกษาและจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม และการ
ทําประชาพิจารณโครงการที่กําหนดตามที่เสนอในขอ 2.1.2 ใหแลวเสร็จกอนที่จะใหสิทธิเอกชน
รายที่เสนอและไดรับการคัดเลือกใหเปนผูกอสรางโรงไฟฟา โดยมอบหมายใหหนวยงานที่สังกัด
กระทรวงพลังงานเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและมีการตั้งงบประมาณไวให ซึ่งหนวยงานที่
สังกัดกระทรวงพลังงานและเกี่ยวของกับการออกใบอนุญาตใหกับผูประกอบกิจการผลิตไฟฟา 
ไดแก กรมธุรกิจพลังงาน ซึ่งทําหนาที่รับคําขอสัมปทานประกอบกิจการไฟฟาเพ่ือเสนอขอ
อนุมัติและลงนามสัญญาสัมปทานจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน และกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน ซึ่งทําหนาที่รับคําขออนุญาตผลิตพลังงานควบคุมเพ่ือ
เสนอขออนุมัติจากอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน โดยผูศึกษาวิจัยเห็น
วา กรมธุรกิจพลังงานสมควรเปนหนวยงานที่เขามารับหนาที่ในการทําประชาพิจารณโครงการ
เพราะมีหนาที่เก่ียวกับการพิจารณาการใหสัมปทานผลิตไฟฟาอยูแลว และเพื่อใหหนวยงานนี้มี
หนาที่ที่สําคัญในการรับผิดชอบเพิ่มขึ้นและตรงกับภาระหนาที่ที่ตองการควบคุมการคาขายอัน
กระทบถึงความปลอดภัยและผาสุกแหงสาธารณชน ทั้งน้ี เพราะการใหสัมปทานผลิตไฟฟาโดย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานอาจไมจําเปนตองมีอีกตอไปเพราะเมื่อคณะกรรมการได
คัดเลือกเอกชนรายใดใหไดสิทธิในโครงการกอสรางโรงไฟฟาก็ถือวาเปนการที่รัฐไดอนุญาตให
เอกชนทําโครงการของรัฐแลวจึงไมมีความจําเปนที่จะตองใหสัมปทานอันจะเปนการดําเนินการ
ที่ซ้ําซอนอีก 

กรมธุรกิจพลังงานมีหนาที่รายงานการดําเนินงานและสงผลรายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการและการทําประชาพิจารณโครงการใหกับคณะกรรมการตามที่
มอบหมาย 

ทั้งน้ี ในกรณีที่ไมเปนโครงการที่กําหนดโดยคณะกรรมการตามที่เสนอในขอ 
2.1.2 แตเปนการขยายโครงการหรือเร่ิมโครงการใหมโดยเอกชนและเมื่อไดรับการคัดเลือก ก็
ใหคณะกรรมการมีอํานาจสั่งการใหจัดทําประชาพิจารณ 

การแกไขเพิ่มเติมดังกลาวผูศึกษาวิจัยเห็นวา จะชวยใหทราบผลรายงานการ
แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการและการทําประชาพิจารณโครงการแลวเสร็จกอนมีการ
อนุมัติใหสิทธิโครงการแกเอกชน และมีผลใหการอนุญาตขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการสามารถ
กระทําไดทันทีที่ผูผลิตไฟฟาเอกชนไดรับใบอนุญาตกอสรางอาคาร, ใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงาน, ใบอนุญาตใหการสงเสริมการลงทุน (หากขอ) มาครบถวนแลว  
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2.1.4 ทําหนาที่ชวยประสานการขออนุญาตไปยังหนวยงานของรัฐ และให
ขอมูลในการทําประชาพิจารณโครงการและรายงานการแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการกับ
ผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญที่ไดรับการคัดเลือกเพ่ือใชในการประกอบการขออนุญาตในสวนที่
เหลือจากหนวยงานที่เก่ียวของ ไดแก การขออนุญาตกอสรางอาคาร, การขออนุญาตประกอบ
กิจการโรงงาน, การขอสัมปทานประกอบกิจการไฟฟา, การขออนุญาตผลิตพลังงานควบคุม 
และการขออนุญาตสงเสริมการลงทุน โดยผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญที่ไดรับการคัดเลือกจะ
เปนผูทําหนาที่ในการยื่นคําขออนุญาตเอง ซึ่งในการยื่นคําขออนุญาตตางๆ ดังกลาวจะมีผลให
ใชเวลาในการดําเนินการนอยลงอยางนอย 120 วัน ตามระยะเวลาของการทําประชาพิจารณ 
เพราะไดมีการทําประชาพิจารณโครงการมาแลวและรายงานการแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม
โครงการก็มีแลว ทําใหการย่ืนคําขออนุญาตกอสรางอาคาร, การย่ืนคําขออนุญาตประกอบ
กิจการโรงงาน และการขอสงเสริมการลงทุน สามารถกระทําไดทันที สวนการขอสัมปทาน
ประกอบกิจการไฟฟาถาหากวายังคงมีอยูก็เพียงใหมีการแกไขระเบียบในการตรวจเอกสาร
ประกอบการพิจารณาโดยไมตองใชใบอนุญาตกอสรางอาคารและใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงานเพราะโดยองคประกอบของการอนุญาตน้ีจะไมเก่ียวของกับเครื่องกําเนิดไฟฟา อีกทั้ง 
คณะกรรมการจะเปนผูออกใบอนุญาตข้ันสุดทายเม่ือมีใบอนุญาตอ่ืนๆ ครบถวนแลว ดังน้ัน จึง
มีผลใหผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญสามารถยื่นคําขอสัปทานไดพรอมกับการยื่นคําขออนุญาต
อ่ืนๆ ดังกลาว และในการยื่นคําขอใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุมซึ่งตองขออนุญาตจากกรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานเม่ือใกลเวลากอสรางแลวเสร็จ ก็ใหมีการดําเนินการ
อยางเดิมตอไปเพราะถือวาไมไดอยูในสวนที่จะเร่ิมกอสรางแตเปนในสวนของการเร่ิมผลิต
ไฟฟา โดยใหคณะกรรมการตรวจวาไดรับใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุมแลวจึงจะออก
ใบอนุญาตฉบับสมบูรณใหเพ่ือเริ่มผลิตไฟฟาเพ่ือขายได 

การแกไขเพิ่มเติมดังกลาวผูศึกษาวิจัยเห็นวา จะชวยใหผูผลิตไฟฟาเอกชน
สามารถยื่นคําขออนุญาตตางๆ ดังกลาวไดพรอมกัน อันมีผลใหระยะเวลาการไดรับใบอนุญาต
จะเร็วขึ้นซ่ึงมีผลใหสามารถเริ่มลงมือกอสรางไดเร็วขึ้นดวย ทําใหประหยัดตนทุนการ
ดําเนินการกอสรางอันจะสงผลใหเอกชนมีผลตอบแทนดีขึ้นและมีผลถึงราคาคาไฟฟาจะถูกลง
ได 

2.1.5 ประกาศแผนการผลิตไฟฟาระยะยาวลวงหนาอยางนอย 10 ป โดยมี
การปรับแผนไดเม่ือครบกําหนด 5 ป ตามความเหมาะสมหรือเม่ือมีเหตุผลความจําเปนอยางยิ่ง
เพ่ือประโยชนตอประเทศชาติก็สามารถปรับแผนไดแมไมครบ 5 ป และการปรับแผนเม่ือครบ 5 
ป ก็จะตองมีการประกาศแผนลวงหนาอีก 5 ป ตอไปเปนเชนน้ีตอเน่ืองกันไป 
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การประกาศแผนดังกลาวจะตองมีการกําหนดจํานวนของความตองการการ
ใชไฟฟาของประเทศ โดยมีการแบงสัดสวนของจํานวนความตองการดังกลาววาจะใหหนวยงาน
ของรัฐและเอกชนเปนผูผลิตไฟฟาในจํานวนหรืออัตราสวนเทาใด 

ทั้งนี้ ในสัดสวนของการผลิตไฟฟาโดยหนวยงานของรัฐจะตองรวมถึง
กําลังไฟฟาสํารองไวดวยแลว 

การแกไขเพิ่มเติมดังกลาวผูศึกษาวิจัยเห็นวา จะชวยใหผูผลิตไฟฟาเอกชน
สามารถวางแผนเพ่ือการลงทุนไดถูกตอง และมีผลใหจํานวนเอกชนที่สนใจในการลงทุนแทน
ภาครัฐมีเพ่ิมขึ้น อันกอใหเกิดการแขงขันซ่ึงมีผลดีทั้งในเรื่องการคํานวณผลตอบแทนการลงทุน
ของเอกชนและมีผลถึงราคาคาไฟฟาจะถูกลงไดเพราะมีการแขงขันมากขึ้น อีกทั้ง หนวยงาน
ของรัฐก็จะวางแผนในการผลิตไฟฟาไดถูกตองเชนกัน  

 2.1.6 องคประกอบของคณะกรรมการดังกลาว ผูศึกษาวิจัยมีความเห็นวา 
สมควรให “คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.)” ซึ่งมีอยูแลวโดยการแตงตั้งของ 
“คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) ตามพระราชบัญญัติ คณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแหงชาติ พ.ศ. 2535 ทําหนาที่ดังที่เสนอดวยเพราะเห็นวา กรรมการแตละทาน
เหมาะสม เพราะเปนรัฐมนตรีที่รับผิดชอบโดยตรง และเปนขาราชการระดับสูงสุดของ
หนวยงาน มีความรูความชํานาญตลอดจนเปนผูที่เก่ียวของกับการใหใบอนุญาตที่สําคัญ
เก่ียวกับการประกอบกิจการไฟฟาเปนสวนใหญ อันจะทําใหการอนุญาตตางๆ เปนไปอยาง
ราบร่ืนและรวดเร็วขึ้น ซึ่งปจจุบัน กบง. ประกอบดวย 

1) รัฐมนตรวีาการกระทรวงพลงังาน ประธานกรรมการ 

2) ปลัดกระทรวงพลังงาน กรรมการ 
3) ปลัดกระทรวงคมนาคม กรรมการ 
4) ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม กรรมการ 
5) ปลัดกระทรวงพาณิชย  กรรมการ 
6) ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กรรมการ 
7) เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ กรรมการ 
8) เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา กรรมการ 
9) ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลงั กรรมการ 
10) ผูอํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กรรมการและเลขานุการ 
11) ผูแทนสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กรรมการและ

ผูชวยเลขานุการ 
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2.2 การแกไขเพ่ิมเติมประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 58 โดยการแกไขเพิ่มเติมขอ 3 (7) 
กิจการไฟฟา วาไมรวมถึงกิจการไฟฟาประเภทผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญ(IPP) 

เห็นสมควรใหมีการแกไขเพ่ิมเติมประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 58 โดยการแกไข
เพ่ิมเติมขอ 3 (7) กิจการไฟฟา วาไมรวมถึงกิจการไฟฟาประเภทผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญ
(IPP) ซึ่งไดรับการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เพ่ือกอสราง
โรงไฟฟาและผลิตไฟฟาขายใหกับหนวยงานของรัฐ อันจะมีผลใหไมตองขอสัมปทานประกอบ
กิจการไฟฟาตอกรมธุรกิจพลังงาน  ซึ่งการปรับปรุงดังกลาวจะมีผลใหไมเกิดการอนุญาตให
ผลิตไฟฟาแทนรัฐที่มีความซ้ําซอนกันของ กบง. และ รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน ซึ่งยอม
กอใหเกิดความรวดเร็วในการขออนุญาตใหครบและลดภาระการดําเนินการเพื่อขอสัมปทาน
ประกอบกิจการไฟฟา 

จากแนวทางการแกไขปญหาดังกลาวขางตน หากรัฐไดดําเนินการตามขอเสนอ
ดังกลาวขางตน ยอมจะชวยใหการสงเสริมใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการประกอบ
กิจการไฟฟาประเภทผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญโดยการผลิตไฟฟาแทนรัฐบางสวนยอมบรรลุ
วัตถุประสงคไดดวยดีและเปนการชวยมิใหเกิดปญหาและอุปสรรคแกเอกชนผูลงทุนในการ
ประกอบกิจการไฟฟาไดอยางแทจริง 
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มิถุนายน 2533 
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ. “การปรับโครงสรางกิจการไฟฟาในประเทศ

สหรัฐอเมริกา” วารสารนโยบายพลังงาน. ฉบับที่ 48. เมษายน-มิถุนายน 2543 
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ. “แผนแมบทการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจสาขา

พลังงาน” วารสารนโยบายพลังงาน. ฉบับที่ 41.กรกฎาคม-กันยายน 2541 
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ.“การปรับโครงสรางกิจการไฟฟาในประเทศ

สหรัฐอเมริกา” วารสารนโยบายพลังงาน. ฉบับที่ 48. เมษายน-มิถุนายน 2543 
 

เอกสารอ่ืน 

ดวงจันทร อาภาวัชรุตม เจริญเมือง ธเนศวร เจริญเมือง และ ไพศิฐ พานิชกุล. “การผังเมืองเกียว
โตและนารา : บทเรียนสําหรับเชียงใหม” สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 
2541  

บริษทั กัลฟ เพาเวอร เจเนอเรชั่น จํากัด. สรุปขอเท็จจริงกรณีบริษัท กัลฟ เพาเวอร เจเนอ
เรชั่น จํากัด ฟองกระทรวงมหาดไทยเปนคดีปกครอง, 2545 
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2545-2549. สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. สํานักนายกรัฐมนตร ี

ฝายซื้อไฟภายในประเทศ. รายงานการประชุมคณะกรรมการเจรจากับผูผลิตไฟฟาเอกชน
โครงการโรงไฟฟาบอนอกและโรงไฟฟาหิรกรูด. การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ
ไทย: นนทบุรี, 8 พฤศจิกายน 2545  

ฝายควบคุมระบบกําลังไฟฟา. ขอมูลกําลังการผลิตไฟฟา.การไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย: 
นนทบุร,ี 6 มกราคม 2548 

สํานักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกลา. ตัวอยางเทคนิคการมีสวนรวมของประชาชนและ
กฎหมายที่เก่ียวของ. กุมภาพันธ 2544  

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ. การปรับโครงสรางกิจการไฟฟาและการ
จัดตั้งตลาดกลางซื้อขายไฟฟา. พฤศจิกายน 2543 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ. คําแถลงตอรัฐสภาของคณะรัฐมนตรี, 26 
กุมภาพันธ 2544 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ, สถานการณ นโยบายและมาตรการ
พลังงานของไทย ป 2544, กุมภาพันธ 2544 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ. แผนยุทธศาสตรการพัฒนาพลังงานของ
ประเทศ, 5 มีนาคม 2545 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาต.ิ เก่ียวกับ สพช. บทบาทหนาที่และภารกิจ 
สพช., มกราคม 2544 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาต,ิ บนัทึกขอความที่ นร. สพง.1) 571/2543, 
วันที่ 25 มกราคม 2534 เร่ือง แผนพัฒนากําลังผลติไฟฟาของการไฟฟาฝาย
ผลิตแหงประเทศไทย 

 

กฎหมาย 
ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ลงวันที่ 26 มกราคม 2515 
ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ที่ ส. 2/2538 เร่ือง การใหการสงเสริมกิจการผลิต

ไฟฟาระบบ INDEPENDENT POWER PRODUCER (IPP) ลงวันที่ 31 มีนาคม 
2538 

พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ พ.ศ. 2535 
พระราชบัญญัติการพัฒนาและสงเสริมพลังงาน พ.ศ. 2535 
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พระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ. 2511 
พระราชบัญญตัิการผังเมือง พ.ศ. 2518 
พระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520  
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 253. 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 
พระราชพระราชกฤษฎีกากําหนดพลังงานควบคุม พ.ศ. 2536 
พระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตาม

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545 
พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการให

เปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540  
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรบัฟงความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ พ.ศ. 

2539  
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ตารางที่ 1  เปรียบเทียบกําลังผลิตไฟฟาที่ตองขอความเห็นชอบจากหนวยงานราชการ 
 
กฎหมาย หนวยงาน ประเภทกิจการ กําลังผลิตไฟฟา ชื่อใบอนุญาต ผูมีอํานาจ

เห็นชอบ 
ประกาศคณะปฏิวัติ  
ฉบับที่ 58 

กรมโยธาธิการ  
กระทรวงมหาดไทย 

กิจการการไฟฟา ทุกกําลังผลิต สัมปทานประกอบกิจการไฟฟา 
 

รมต.มหาดไทย 

พ.ร.บ.โรงงาน  
พ.ศ. 2535 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม 

โรงงานประเภทที่ 3 
(โรงงานไฟฟา) 

ทุกกําลังผลิต ใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงาน 

อธิบดี 

พ.ร.บ.พัฒนาและ
สงเสริมพลังงาน  
พ.ศ. 2535 

กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน 
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี่ 

พลังงานควบคุม  
(พลังงานไฟฟา) 

กําลังผลิตรวมตั้งแต 200 กิโลวัลต
แอมแปรขึ้นไป 

ใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุม อธิบดี 

พ.ร.บ.การไฟฟาฝาย
ผลิตแหงประเทศไทย 
พ.ศ. 2511 

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย การขอเชื่อมกับระบบ
ของ กฟผ. 

- กําลังผลิตสูงกวา 20 MW. ใช
เอง และประสงคเชื่อมโยงระบบ 
กฟผ., กฟภ., กฟน. 

- กําลังผลิตสูงกวา 6 MW. เพื่อ
ขายประชาชนและประงค
เชื่อมโยงระบบกับ กฟผ., 
กฟภ., กฟน. 

ไดรับความเห็นชอบ 
 
 
 
 
ไดรับความเห็นชอบ 

ผูวาการ กฟผ. 
 
 
 
 
ผูวาการ กฟผ. 

พ.ร.บ.สงเสริมและ
รักษาคุณภาพและ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ 
พ.ศ. 2535 

สํานักงานแผนและสิ่งแวดลอม
แหงชาติ  
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี่ 

กิจการโรงไฟฟาพลัง
ความรอน 

กําลังผลิตตั้งแต 10 เมกกะวัตต 
ขึ้นไป 

รายงานวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอมโครงการ 

คณะกรรมการ
สิ่งแวดลอม
แหงชาติ 
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ประวัติผูเขียน 

 
นายวินชัย ทัตตมนัส เกิดวันที่ 23 กุมภาพันธ 2501 ที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

สําเร็จการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต จากคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง ปการศึกษา 
2523 ประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตไทย จากสํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา          
ปการศึกษา 2524 สมัย 34 และไดเขาศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมาย
มหาชน คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย เม่ือ พ.ศ. 2543 

ปจจุบันเปนผูจัดการฝายกฎหมาย บริษทั ผลติไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
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