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พระราชบัญญัติ 
การประกอบกิจการพลังงาน 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๙  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

เปนปที่  ๖๒  ในรัชกาลปจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา  ฯ   

ใหประกาศวา 

โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการพลังงาน 

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๒  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย   

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา  ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแหงชาติ  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 

มาตรา ๓ พระราชบัญญัตินี้ไมใชบังคับแกกรณี  ดังตอไปนี้ 
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(๑) กิจการปโตรเลียมตามกฎหมายวาดวยปโตรเลียมเฉพาะที่อยูในแปลงสํารวจหรือ 

ระหวางแปลงสํารวจที่เกี่ยวเนื่องกัน 

(๒) กิจการปโตรเลียมตามกฎหมายวาดวยองคกรรวมไทย  –  มาเลเซีย  และกฎหมายวาดวย

องคกรรวมอื่นที่มีลักษณะเดียวกันเฉพาะในพื้นที่พัฒนารวม  หรือพื้นที่ที่มีความหมายอยางเดียวกัน 

(๓) มาตรฐานความปลอดภัยของการขนสงและการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมาย 

วาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) การขออนุญาตเปนผูคาน้ํามันเชื้อเพลิง  การแจงปริมาณการคา  การสํารอง  และคุณภาพ

น้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายวาดวยการคาน้ํามันเชื้อเพลิง 

มาตรา ๔ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับแกการประกอบกิจการพลังงานทั่วราชอาณาจักร 

มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้ 

“พลังงาน”  หมายความวา  ไฟฟาหรือกาซธรรมชาติ 

“พลังงานหมุนเวียน”  หมายความวา  พลังงานหมุนเวียนตามกฎหมายวาดวยคณะกรรมการ 

นโยบายพลังงานแหงชาติ 

“กาซธรรมชาติ”  หมายความวา  สารประกอบไฮโดรคารบอนที่ประกอบดวยมีเทนเปนสวนใหญ  

ที่มีสภาพเปนกาซหรือของเหลว   

“กิจการพลังงาน”  หมายความวา  กิจการไฟฟา  กิจการกาซธรรมชาติ  หรือกิจการระบบ

โครงขายพลังงาน   

“กิจการไฟฟา”  หมายความวา  การผลิต  การจัดใหไดมา  การจัดสง  การจําหนายไฟฟา 

หรือการควบคุมระบบไฟฟา   

“กิจการกาซธรรมชาติ”  หมายความวา  การขนสงกาซธรรมชาติทางทอผานระบบสง 

กาซธรรมชาติ  การเก็บรักษาและแปรสภาพกาซธรรมชาติจากของเหลวเปนกาซ  การจัดหาและคาสง

กาซธรรมชาติ   หรือการคาปลีกกาซธรรมชาติผานระบบจําหนายกาซธรรมชาติ   แตไมรวมถึง 

การประกอบกิจการกาซธรรมชาติในภาคขนสง   

“ระบบโครงขายพลังงาน”  หมายความวา  ระบบโครงขายไฟฟา  หรือระบบโครงขาย 

กาซธรรมชาติ 

“ระบบโครงขายไฟฟา”  หมายความวา  ระบบสงไฟฟาหรือระบบจําหนายไฟฟา 
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“ระบบไฟฟา”  หมายความวา  ระบบผลิตไฟฟา  ระบบสงไฟฟา  และระบบจําหนายไฟฟาที่อยู

ภายใตการปฏิบัติการและควบคุมของผูรับใบอนุญาต 

“ระบบผลิตไฟฟา”  หมายความวา  ระบบการผลิตไฟฟาของผูรับใบอนุญาตจากโรงไฟฟา 

ไปถึงจุดเชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟา  และใหหมายความรวมถึงระบบจัดสงเชื้อเพลิงที่ใชใน 

การผลิตไฟฟาดวย 

“ระบบสงไฟฟา”  หมายความวา  ระบบการนําไฟฟาจากระบบผลิตไฟฟาไปยังระบบจําหนาย

ไฟฟา  และใหหมายความรวมถึงศูนยควบคุมระบบไฟฟาที่ใชในการควบคุมระบบสงไฟฟานั้นดวย 

“ระบบจําหนายไฟฟา”  หมายความวา  ระบบการนําไฟฟาจากระบบสงไฟฟา  หรือระบบ 

ผลิตไฟฟาไปยังผูใชไฟฟาซ่ึงมิใชผูรับใบอนุญาต  และใหหมายความรวมถึงศูนยควบคุมระบบไฟฟา 

ที่ใชในการควบคุมระบบจําหนายไฟฟานั้นดวย 

“ระบบโครงขายกาซธรรมชาติ”  หมายความวา  ระบบสงกาซธรรมชาติหรือระบบจําหนาย

กาซธรรมชาติ 

“ระบบสงกาซธรรมชาติ”  หมายความวา  ระบบทอที่ใชในการรับกาซธรรมชาติจากจุดซ้ือขาย

กาซธรรมชาติ  และสงถึงจุดจายกาซธรรมชาติ  หรือระบบจําหนายกาซธรรมชาติหรือโรงไฟฟาของ 

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  หรือโรงไฟฟาผูผลิตไฟฟาเอกชน  รวมถึงอุปกรณหรือส่ิงอื่น 

อันเปนส่ิงจําเปนในการรับและสงกาซธรรมชาติ   

“ระบบจําหนายกาซธรรมชาติ”  หมายความวา  ระบบทอที่ตอจากระบบสงกาซธรรมชาติ  

รวมถึงอุปกรณหรือส่ิงอื่นอันเปนส่ิงจําเปนในการจําหนายกาซธรรมชาติ   

“ศูนยควบคุมระบบโครงขายพลังงาน”  หมายความวา  ศูนยควบคุมระบบไฟฟา  หรือ 

ศูนยควบคุมการสงกาซธรรมชาติ 

“ศูนยควบคุมระบบไฟฟา”  หมายความวา  หนวยงานที่ทําหนาที่ในการควบคุมระบบไฟฟา 

“สถานประกอบกิจการพลังงาน”  หมายความวา  อาคาร  สถานที่  เคร่ืองจักร  ระบบโครงขาย

พลังงาน  และอุปกรณอื่นใดที่ใชในการประกอบกิจการพลังงาน 

“อัตราคาบริการ”  หมายความวา  ราคาพลังงานตอหนวย  คาตอบแทน  หรือเง่ือนไขสําหรับ

การใหบริการ  คาธรรมเนียมอื่น  ๆ  ที่ผูรับใบอนุญาตเรียกเก็บจากผูใชพลังงาน 
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“ราชอาณาจักร”  หมายความรวมถึงเขตไหลทวีปที่เปนสิทธิของประเทศไทยตามหลักกฎหมาย

ระหวางประเทศหรือตามความตกลงที่ไดทํากับตางประเทศดวย 

“กองทุน”  หมายความวา  กองทุนพัฒนาไฟฟา 

“ใบอนุญาต”  หมายความวา  ใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน 

“ผูรับใบอนุญาต”  หมายความวา  ผูไดรับใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน 

“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 

“สํานักงาน”  หมายความวา  สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 

“เลขาธิการ”  หมายความวา  เลขาธกิารสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 

“พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา  ผูซ่ึงคณะกรรมการแตงต้ังใหมีอํานาจหนาที่ปฏิบัติการ

ตามพระราชบัญญัตินี้ 

“รัฐมนตรี”  หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๖ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และใหมีอํานาจ

ออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบญัญัตินี้   

กฎกระทรวงนั้น  เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

หมวด  ๑ 

บททั่วไป 
 

 

มาตรา ๗ พระราชบัญญัตินี้มีวัตถุประสงค  ดังตอไปนี้ 

(๑) สงเสริมใหมีบริการดานพลังงานอยางเพียงพอ  มีความมั่นคง  และมีความเปนธรรมตอ

ผูใชพลังงานและผูรับใบอนุญาต 

(๒) ปกปองผลประโยชนของผูใชพลังงานทั้งทางดานอัตราคาบริการและคุณภาพการใหบริการ 

(๓) สงเสริมการแขงขันในกิจการพลังงาน   และปองกันการใชอํานาจในทางมิชอบ 

ในการประกอบกิจการพลังงาน 

(๔) สงเสริมใหการบริการของระบบโครงขายพลังงานเปนไปดวยความเปนธรรม  โปรงใส  

และไมมีการเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม 
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(๕) สงเสริมใหการประกอบกิจการพลังงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  และเปนธรรมตอ

ผูรับใบอนุญาตและผูใชพลังงาน 

(๖) ปกปองสิทธิเสรีภาพของผูใชพลังงาน  ชุมชนทองถิ่น  ประชาชน  และผูรับใบอนุญาต 

ในการมีสวนรวม  เขาถึง  ใช  และจัดการดานพลังงาน  ภายใตหลักเกณฑที่ใหความเปนธรรมแกทุกฝาย 

(๗) สง เสริมการใชพลังงานและการใชทรัพยากรในการประกอบกิจการพลังงาน 

อยางประหยัดและมีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  และความสมดุลของ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

(๘) สงเสริมการใชพลังงานหมุนเวียนในการประกอบกิจการไฟฟาที่มีผลกระทบตอ

ส่ิงแวดลอมนอย 

มาตรา ๘ รัฐพึงมีแนวนโยบายพื้นฐานวาดวยกิจการพลังงาน  ดังตอไปนี้ 

(๑) จัดหาพลังงานใหเพียงพอกับความตองการ  มีคุณภาพ  มีความมั่นคง  และมีระดับราคา 

ที่เหมาะสมและเปนธรรม  โดยเนนการใชประโยชนและพัฒนาแหลงพลังงานหมุนเวียนและพลังงาน 

ที่มีอยูภายในประเทศ  เพื่อประโยชนในการพัฒนาประเทศอยางย่ังยืน  ทั้งในดานสังคม  เศรษฐกิจ   

และส่ิงแวดลอม  รวมทั้งลดการพึ่งพาพลังงานนําเขาจากตางประเทศ 

(๒) สงเสริมใหมีการใชพลังงานอยางประหยัด  มีประสิทธิภาพ  และคุมคา  รวมถึงสงเสริม

การใชเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและระบบกระจายศูนยในการผลิตไฟฟาเพื่อลดการลงทุนในการใช

พลังงาน  ลดตนทุนทางดานเชื้อเพลิงในกิจกรรมการผลิต  และลดผลกระทบดานสุขภาพและผลกระทบ

ขางเคียงอื่น  ๆ  จากการผลิตและใชพลังงาน  รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ

ของประเทศ 

(๓) สงเสริมใหชุมชนทองถิ่นและประชาชนมีสวนรวมในการจัดการและตรวจสอบ 

การดําเนินงานดานพลังงาน  เพื่อใหมั่นใจวาการจัดการและกําหนดอัตราคาบริการเปนไปดวยความโปรงใส  

โดยมีองคกรกํากับดูแลการประกอบกิจการพลังงานทําหนาที่คุมครองผูใชพลังงาน  และใหความเปนธรรม

แกทุกฝาย 

(๔) สงเสริมสังคมใหมีความรู  ความตระหนัก  และพฤติกรรมที่ถูกตองตอการใชพลังงาน

อยางประหยัด  มีประสิทธิภาพ  และคุมคา 
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เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๘๙   ก   ราชกิจจานุเบกษา    ๑๐   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

(๕) สนับสนุนกิจการไฟฟาเพื่อสาธารณูปโภคพื้นฐาน  การรักษาความมั่นคงและเชื่อถือได

ของระบบไฟฟา  โดยรัฐจะเปนผูรับผิดชอบดําเนินการในกิจการระบบโครงขายไฟฟา  ศูนยควบคุม

ระบบไฟฟา  โรงไฟฟาพลังน้ํา  ซ่ึงการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยเปนผูประกอบกิจการระบบ 

สงไฟฟา  การไฟฟานครหลวงและการไฟฟาสวนภูมิภาคเปนผูประกอบกิจการระบบจําหนายไฟฟา  

รวมทั้งการรักษาสัดสวนกําลังผลิตไฟฟาที่เหมาะสมของกิจการไฟฟาของรัฐ 

มาตรา ๙ เพื่อประโยชนในการกํากับดูแลการประกอบกิจการพลังงานตามพระราชบัญญัตินี้  

ใหรัฐมนตรีมีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 

(๑) เสนอนโยบายเกี่ยวกับโครงสรางกิจการพลังงานตอคณะรัฐมนตรี 

(๒) เสนอนโยบายการจัดหาพลังงาน  และนโยบายการกระจายแหลงและชนิดของเชื้อเพลิง

ในการผลิตไฟฟา  เพื่อใหกิจการไฟฟามีประสิทธิภาพและมีความมั่นคงตอคณะกรรมการนโยบาย

พลังงานแหงชาติ 

(๓) พิจารณาแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟา  แผนการลงทุนในกิจการไฟฟา  แผนการจัดหา 

กาซธรรมชาติ  และแผนการขยายระบบโครงขายพลังงานซึ่งคณะกรรมการไดใหความเห็นตามมาตรา  ๑๑  (๕)  

เพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ 

(๔) เสนอนโยบายในการปองกันและแกไขการขาดแคลนพลังงานตอคณะกรรมการนโยบาย

พลังงานแหงชาติ 

(๕) เสนอนโยบาย  เปาหมาย   และแนวทางทั่วไปในการประกอบกิจการพลังงานตอ

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ   

(๖) กําหนดนโยบายมาตรฐานคุณภาพบริการและมาตรฐานในการประกอบกิจการพลังงาน 

(๗) กําหนดนโยบายในการจัดใหมีบริการพลังงานอยางทั่วถึง  และใหมีบริการพลังงาน

สําหรับผูดอยโอกาส  รวมทั้งนโยบายเกี่ยวกับการรองเรียนของผูใชพลังงาน 

(๘) เสนอนโยบายในการนําสงเงินเขากองทุนและการใชจายเงินกองทุนตอคณะกรรมการ 

นโยบายพลังงานแหงชาติ 

(๙) พิจารณาแผนการดําเนินงานของคณะกรรมการและงบประมาณรายจายของสํานักงาน 

เพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ 



หนา   ๑๘ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๘๙   ก   ราชกิจจานุเบกษา    ๑๐   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

(๑๐) ใหความเห็นชอบขอบังคับและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงาน

เจาหนาที่ตามที่คณะกรรมการเสนอตามมาตรา  ๑๑  (๘)   

(๑๑) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้ 

บรรดาระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศ  หรือขอกําหนดใด  ๆ  ที่ใชบังคับเปนการทั่วไป  เมื่อได

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

หมวด  ๒ 

องคกรกํากับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน 
 

 

สวนที่  ๑ 

คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 
 

 

มาตรา ๑๐ ใหมีคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน  ประกอบดวย  ประธานกรรมการ 

คนหนึ่งและกรรมการอื่นอีกหกคน  ซ่ึงพระมหากษัตริยทรงแตงต้ัง   

ใหเลขาธิการเปนเลขานุการคณะกรรมการ 

มาตรา ๑๑ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 

(๑) กํากับดูแลการประกอบกิจการพลั งงาน เพื่ อให เปนไปตามวัตถุประสงคของ

พระราชบัญญัตินี้ภายใตกรอบนโยบายของรัฐ 

(๒) ออกประกาศกําหนดประเภทใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน  และเสนอการ 

ตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อกําหนดประเภท  ขนาด  และลักษณะของกิจการพลังงานที่ไดรับการยกเวน 

ไมตองขอรับใบอนุญาต 

(๓) กําหนดมาตรการเพื่อใหเกิดความมั่นคงและเชื่อถือไดของระบบไฟฟา 

(๔) กําหนดระเบียบและหลักเกณฑในการจัดหาไฟฟา  และการออกประกาศเชิญชวนการรับซ้ือ

ไฟฟา  รวมทั้งกํากับดูแลข้ันตอนการคัดเลือกใหเกิดความเปนธรรมแกทุกฝาย 

(๕) เสนอความเห็นตอแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟา  แผนการลงทุนในกิจการไฟฟา  แผนการ

จัดหากาซธรรมชาติ  และแผนการขยายระบบโครงขายพลังงานเพื่อนําเสนอรัฐมนตรีตามมาตรา  ๙  (๓) 



หนา   ๑๙ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๘๙   ก   ราชกิจจานุเบกษา    ๑๐   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

(๖) ตรวจสอบการประกอบกิจการพลังงานของผูรับใบอนุญาตใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

และโปรงใส 

(๗) ออกระเบียบหรือประกาศและกํากับดูแลมาตรฐานและคุณภาพในการใหบริการ  รวมทั้ง

มาตรการในการคุมครองผูใชพลังงานจากการประกอบกิจการพลังงาน 

(๘) เสนอขอบังคับและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงานเจาหนาที่ 

ตอรัฐมนตรีตามมาตรา  ๙  (๑๐) 

(๙) ออกระเบียบหรือประกาศกําหนดนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการมีสวน

ไดเสียหรือผลประโยชนทับซอนของกรรมการและพนักงานเจาหนาที่ 

(๑๐) ออกระเบียบหรือประกาศกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขการนําสงเงินเขากองทุน

และการใชจายเงินกองทุนใหสอดคลองกับนโยบายของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ 

ตามมาตรา  ๙  (๘)   

(๑๑) ออกคําส่ังและกําหนดคาปรับทางปกครองตามหมวด  ๘  การบังคับทางปกครอง 

(๑๒) เสนอความเห็นหรือใหคําแนะนําตอรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการประกอบ

กิจการพลังงาน 

(๑๓) สงเสริมสนับสนุนการศึกษาวิจัยดานการประกอบกิจการพลังงาน 

(๑๔) สงเสริมสังคมและประชาชนใหมีความรูและความตระหนักทางดานพลังงาน 

(๑๕) สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบกิจการ

พลังงาน 

(๑๖) สงเสริมการใชพลังงานอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ   พลังงานหมุนเวียน 

และพลังงานที่มีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอย  โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพในการประกอบกิจการไฟฟา

และความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติ 

(๑๗) ประสานงานกับหนวยงานอื่นในสวนที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการตามที่กําหนดไวใน

พระราชบัญญัตินี้ 

(๑๘) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือที่กฎหมายอื่นกําหนดใหเปน

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ 



หนา   ๒๐ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๘๙   ก   ราชกิจจานุเบกษา    ๑๐   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

บรรดาระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศ  หรือขอกําหนดใด  ๆ  ที่ใชบังคับเปนการทั่วไป  เมื่อได

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

บรรดาคําส่ังที่ใชบังคับเปนการเฉพาะราย  ใหมีผลเมื่อไดแจงตามหลักเกณฑและวิธีการแจงคําส่ัง

ทางปกครองตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

มาตรา ๑๒ กรรมการตองเปนผูที่มีผลงานหรือเคยปฏิบัติงานที่แสดงใหเห็นถึงการเปนผูมี

ความรูความเขาใจ  และมีความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณไมนอยกวาสิบป  ในสาขาพลังงาน  

คณิตศาสตร  นิติศาสตร   วิทยาศาสตร   วิศวกรรมศาสตร   เศรษฐศาสตร  การเงิน  การบัญชี  

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  การคุมครองผูบริโภค  หรือในสาขาอื่นอันจะเปนประโยชนตอ

กิจการพลังงาน  ทั้งนี้  การนับระยะเวลาในแตละสาขาตาง  ๆ  ขางตนใหสามารถนํามารวมกันได 

คณะกรรมการตองประกอบดวยกรรมการที่มาจากสาขาพลังงานดานกิจการไฟฟาและ 

ดานกิจการกาซธรรมชาติอยางนอยดานละหนึ่งคน 

มาตรา ๑๓ กรรมการตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม  ดังตอไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 

(๒) มีอายุไมตํ่ากวาส่ีสิบปบริบูรณ 

(๓) ไมเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  ขาราชการการเมือง  สมาชิกสภาทองถิ่น  

หรือผูบริหารทองถิ่น 

(๔) ไมเปนผูดํารงตําแหนงใด  ๆ  ในพรรคการเมือง 

(๕) ไมเปนบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 

(๖) ไมติดยาเสพติดใหโทษ 

(๗) ไมเปนบุคคลลมละลายหรือไมเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต 

(๘) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 

(๙) ไมเปนบุคคลที่ตองคําพิพากษาใหจําคุกและถูกคุมขังอยูโดยหมายของศาล 

(๑๐) ไมเปนบุคคลที่เคยตองคําพิพากษาใหจําคุกต้ังแตสองปข้ึนไป  โดยไดพนโทษมายังไมถึง

หาปในวันไดรับการเสนอชื่อ  เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๑๑) ไมเปนบุคคลที่เคยตองคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน  

เพราะรํ่ารวยผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพิ่มข้ึนผิดปกติ 



หนา   ๒๑ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๘๙   ก   ราชกิจจานุเบกษา    ๑๐   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

(๑๒) ไมเคยถูกไลออก  ปลดออก  หรือใหออกจากราชการ  หนวยงานของรัฐ  หรือหนวยงาน

ของเอกชน  เพราะทุจริตตอหนาที่  หรือประพฤติชั่วอยางรายแรง  หรือถือวากระทําการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในวงราชการ 

(๑๓) ไมเปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  กรรมการการเลือกต้ัง  ผูตรวจการแผนดิน  กรรมการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  กรรมการตรวจเงินแผนดิน  กรรมการสิทธิมนุษยชน

แหงชาติ  หรือสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

(๑๔) ไมเคยถูกวุฒิสภามีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนง 

มาตรา ๑๔ ในการแตงต้ังกรรมการ  ใหรัฐมนตรีเสนอชื่อคณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่ง 

มีจํานวนเกาคนตอคณะรัฐมนตรีเพื่อแตงต้ังใหทําหนาที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรไดรับการเสนอชื่อ 

เปนกรรมการ  ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้ 

(๑) ผูที่เคยดํารงตําแหนงปลัดกระทรวงพลังงาน  ปลัดกระทรวงการคลัง  ปลัดกระทรวง

อุตสาหกรรม  หรือเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  จํานวนสี่คน 

(๒) ผูแทนสภาอุตสาหกรรมที่ไมเปนผูประกอบกิจการพลังงาน  จํานวนหนึ่งคน 

(๓) ผูแทนสภาวิศวกร  จํานวนหนึ่งคน 

(๔) ผูแทนของอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  จํานวนหนึ่งคน 

(๕) ผูแทนสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  จํานวนหนึ่งคน 

(๖) ผูแทนองคกรเอกชนที่ไมแสวงหากําไรในทางธุรกิจ  ซ่ึงมีผลงานเปนที่ประจักษไมนอยกวา

หาป  ดานคุมครองผูบริโภค  หรือดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  หรือดานพลังงาน   

จํานวนหนึ่งคน 

ในกรณีที่ไมสามารถหาผูที่เคยดํารงตําแหนงตาม  (๑)  ไดครบจํานวนใหแตงต้ังจากผูที่เคย

ดํารงตําแหนงปลัดกระทรวงหรือตําแหนงที่เทียบเทาในสวนราชการอื่นที่เห็นสมควรแทนจํานวนที่ขาด 

กรรมการสรรหาจะตองเปดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการมีสวนไดเสียเชิงธุรกิจกับผูประกอบ

กิจการพลังงานของตน  คูสมรส  และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะในชวงสองปที่ผานมาใหสาธารณชนทราบ  

และตองไมเปนผูมีคดีความเปนสวนตัวกับผูประกอบกิจการพลังงานในชวงเวลาดังกลาว 

กรรมการสรรหาไมมีสิทธิไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการ 

ใหคณะกรรมการสรรหาเลือกกรรมการสรรหาคนหนึ่งเปนประธานกรรมการสรรหา 



หนา   ๒๒ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๘๙   ก   ราชกิจจานุเบกษา    ๑๐   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

การคัดเลือกผูแทนตาม  (๔)  และ  (๖)  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไข 

ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

ใหสํานักงานทําหนาที่เปนหนวยงานธุรการในการดําเนินการคัดเลือกกรรมการ 

ใหกรรมการสรรหาไดรับคาตอบแทนและคาใชจายอื่นในการปฏิบัติงานตามที่คณะรัฐมนตรี

กําหนด 

กรรมการสรรหาตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๑๓   

มาตรา ๑๕ การคัดเลือกและแตงต้ังกรรมการใหดําเนินการ  ดังตอไปนี้ 

(๑) ใหคณะกรรมการสรรหาพิจารณาคัดเลือกบุคคลผูมีความรูความเขาใจ  และมีความเชี่ยวชาญ

หรือมีประสบการณตามมาตรา  ๑๒  รวมทั้งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๑๓  

จํานวนเจ็ดคนเสนอตอรัฐมนตรี  พรอมทั้งรายละเอียดของบุคคลดังกลาวซ่ึงตองระบุชัดเจนหรือ 

มีหลักฐานแสดงใหเห็นไดวาเปนบุคคลที่มีความเหมาะสมในดานหนึ่งดานใดตามมาตรา  ๑๒  และ

ความยินยอมเปนหนังสือของผูไดรับการเสนอชื่อนั้น  รวมทั้งตองเปดเผยขอมูลรายละเอียดของบุคคล 

ที่ไดรับการเสนอชื่อตอสาธารณชน 

(๒) ใหรัฐมนตรีเสนอชื่อผูไดรับคัดเลือกพรอมทั้งรายละเอียดตาม  (๑)  ตอคณะรัฐมนตรี 

เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

(๓) ในกรณีที่มีผูไดรับอนุมัติไมครบจํานวนกรรมการที่จะไดรับแตงต้ัง  ใหคณะกรรมการ 

สรรหาพิจารณาคัดเลือกบุคคลตาม  (๑)  เสนอรัฐมนตรีเพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติตอไป 

(๔) ในการแตงต้ังกรรมการครั้งแรก  เมื่อคณะรัฐมนตรีไดอนุมัติบุคคลเปนกรรมการ 

ครบจํานวนแลว  ใหบุคคลดังกลาวประชุมรวมกันเพื่อเลือกกันเองใหคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ  

แลวแจงใหนายกรัฐมนตรีทราบเพื่อนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแตงต้ังเปนประธานกรรมการและ

กรรมการ   

ในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรานี้ใหกรรมการสรรหาเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

กําหนดระยะเวลา  หลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขการคัดเลือกกรรมการใหเปนไปตามที่

รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

มาตรา ๑๖ นอกจากคุณสมบัติและลักษณะตองหามตามมาตรา  ๑๓  แลว  กรรมการตอง 



หนา   ๒๓ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๘๙   ก   ราชกิจจานุเบกษา    ๑๐   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

(๑) ไมเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา 
(๒) ไมเปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ  หรือราชการสวนทองถิ่น  หรือไมเปน

กรรมการหรือที่ปรึกษาของหนวยงานของรัฐที่ดําเนินธุรกิจหรือดําเนินการในกิจการพลังงาน  และ 
คูสมรสของบุคคลดังกลาวตองไมเปนกรรมการหรือที่ปรึกษาของหนวยงานของรัฐที่ดําเนินธุรกิจหรือ
ดําเนินการในกิจการพลังงาน 

(๓) ไมดํารงตําแหนงใด  ๆ  หรือเปนหุนสวนในหางหุนสวนหรือผูถือหุนในบริษัท  หรือ
องคการที่ดําเนินธุรกิจหรือดําเนินการในกิจการพลังงาน  และใหรวมถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุ
นติิภาวะของกรรมการนั้นดวย 

(๔) ไมประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอื่นใดที่มีสวนไดเสียหรือมีผลประโยชนขัดแยงไมวา
โดยตรงหรือโดยออมกับการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงกรรมการ   

ในการเสนอชื่อตอคณะรัฐมนตรีตามมาตรา  ๑๕  (๒)  ใหนําลักษณะตองหามของกรรมการ
ตามวรรคหนึ่งเสนอไปในคราวเดียวกัน  เมื่อคณะรัฐมนตรีไดพิจารณาอนุมัติบุคคลซ่ึงเปนบุคคล 
ตาม  (๑)  (๒)  (๓)  หรือ  (๔)  นายกรัฐมนตรีจะนําความขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อทรงแตงต้ังไดตอเมื่อ 
ผูนั้นไดลาออกจากการเปนบุคคลตาม  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)  หรือแสดงหลักฐานใหเปนที่เชื่อถือไดวา 
ตนไดเลิกประกอบอาชีพหรือวิชาชีพตาม  (๔)  แลว  ซ่ึงตองกระทําภายในสิบหาวันนับแตวันที่
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ  แตถาผูนั้นมิไดลาออกหรือเลิกประกอบอาชีพหรือวิชาชีพภายในเวลาที่กําหนด  
ใหถือวาผูนั้นไม เคยได รับเลือกให เปนกรรมการ   และให ดําเนินการคัดเลือกกรรมการแทน 
บุคคลดังกลาว 

มาตรา ๑๗ กรรมการมีวาระการดํารงตําแหนงหกปนับแตวันที่พระมหากษัตริยทรงแตงต้ัง
และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว 

ในวาระเริ่มแรก  เมื่อครบกําหนดสามป  ใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนสามคนโดยวิธี
จับสลาก  และใหถือวาการออกจากตําแหนงโดยการจับสลากดังกลาวเปนการพนจากตําแหนงตามวาระ 

ใหกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระหรือโดยการจับสลากออกอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่
ตอไปจนกวาจะไดมีการแตงต้ังกรรมการขึ้นใหม 

เพื่อใหไดมาซ่ึงกรรมการชุดใหมเขามาปฏิบัติหนาที่เมื่อส้ินสุดวาระของกรรมการชุดเดิม   
ใหดําเนินการคัดเลือกกรรมการชุดใหมตามมาตรา   ๑๕   เปนการลวงหนาตามสมควรและให
นายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแตงต้ัง 



หนา   ๒๔ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๘๙   ก   ราชกิจจานุเบกษา    ๑๐   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

มาตรา ๑๘ เมื่อพระมหากษัตริยทรงแตงต้ังคณะกรรมการแลว  ใหคณะกรรมการสรรหา

ส้ินสุดหนาที่ 

มาตรา ๑๙ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ  กรรมการพนจากตําแหนงเมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) มีอายุครบเจ็ดสิบปบริบูรณ 

(๓) ลาออก 

(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๑๓ 

(๕) กระทําการอันเปนการฝาฝนมาตรา  ๑๖ 

(๖) คณะรัฐมนตรีมีมติใหออกจากตําแหนงเพราะมีความประพฤติเส่ือมเสียบกพรองหรือ 

ไมสุจริตตอหนาที่  หรือหยอนความสามารถ 

เมื่อกรรมการพนจากตําแหนงกอนครบวาระ  ใหดําเนินการคัดเลือกและแตงต้ังกรรมการแทน

ตําแหนงที่วางตามมาตรา  ๑๕  และใหกรรมการเทาที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอไปได  โดยใหถือวา

คณะกรรมการประกอบดวยกรรมการเทาที่มอียู  เวนแตมีกรรมการเหลืออยูไมถึงส่ีคน 

ในกรณีที่ประธานกรรมการพนจากตําแหนงตามวรรคหนึ่ง  ใหคณะกรรมการประชุมกัน 

เพื่อเลือกกรรมการคนหนึ่ง เปนประธานกรรมการ   แลวแจงใหนายกรัฐมนตรีทราบและให

นายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแตงต้ังเปนประธานกรรมการ 

มาตรา ๒๐ ภายในเวลาสองปนับแตพนจากตําแหนง  กรรมการจะประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ

ที่เปนผลใหไดรับเงินหรือสิทธิประโยชนอื่นใดจากนิติบุคคลซ่ึงประกอบกิจการพลังงานมิได 

ความในวรรคหนึ่งใหใชกับนิติบุคคลที่มีลักษณะดังนี้ดวย  คือ 

(๑) นิติบุคคลอื่นที่ถือหุนหรือเปนหุนสวนไมนอยกวารอยละย่ีสิบหาในนิติบุคคลตามวรรคหนึ่ง 

(๒) นิติบุคคลอื่นที่ถือหุนหรือเปนหุนสวนไมนอยกวารอยละย่ีสิบหาในนิติบุคคลตาม  (๑) 

(๓) นิติบุคคลอื่นที่ถือหุนหรือเปนหุนสวนไมนอยกวารอยละย่ีสิบหาในนิติบุคคลตาม  (๒) 

ใหนําความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง  มาใชบังคับกับการเปนกรรมการหรือที่ปรึกษาของ 

นิติบุคคลดังกลาวดวย 



หนา   ๒๕ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๘๙   ก   ราชกิจจานุเบกษา    ๑๐   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

มาตรา ๒๑ ภายในกําหนดระยะเวลาตามมาตรา   ๒๐  กรรมการจะถือหุนของนิติบุคคล 

ตามมาตรา  ๒๐  ไมได  เวนแตเปนการถือหุนของนิติบุคคลโดยการซื้อในตลาดหลักทรัพย  ตามจํานวนที่

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติกําหนด 

มาตรา ๒๒ การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ

จํานวนกรรมการที่มีอยู  จึงจะเปนองคประชุม 

ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม  ถาไมมีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการ

ไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธาน

ในที่ประชุม 

ในการวินิจฉัยชี้ขาดใหถือเสียงขางมาก  กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน   

ถามีคะแนนเสียงเทากัน  ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

มาตรา ๒๓ ใหประธานกรรมการและกรรมการเปนเจาหนาที่ของรัฐซ่ึงดํารงตําแหนง

ระดับสูงตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

มาตรา ๒๔ ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด 

เพื่อพิจารณาหรือกระทําการอยางใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายได   

วิธีการปฏิบัติหนาที่ของคณะอนุกรรมการหรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายใหเปนไปตามที่

คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๒๕ ในการปฏิบั ติหนาที่   ใหคณะกรรมการ   คณะอนุกรรมการ   และบุคคล 

ซ่ึงคณะกรรมการแตงต้ังตามมาตรา  ๒๔  มีอํานาจขอใหหนวยงานของรัฐหรือบุคคลใดมีหนังสือชี้แจง

ขอเท็จจริง  มาใหถอยคํา  หรือสงเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของเพื่อประกอบการพิจารณาได 

ในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง  ใหประธานกรรมการ  กรรมการ  อนุกรรมการและบุคคล 

ซ่ึงคณะกรรมการแตงต้ังตามมาตรา  ๒๔  เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา ๒๖ กอนการออกระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศ  หรือขอกําหนดใดของคณะกรรมการ  

ซ่ึงจะมีผลกระทบตอบุคคล  กลุมบุคคล  หรือผูรับใบอนุญาต  ใหคณะกรรมการเปดเผยสาระสําคัญ 

ของระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศ  หรือขอกําหนดนั้น  และเปดโอกาสใหบุคคล  กลุมบุคคล  หรือผูรับ

ใบอนุญาตที่จะได รับผลกระทบนั้นแสดงความคิดเห็นหรือใหขอมูลตอคณะกรรมการ   ทั้งนี้   

ตามกระบวนการในการรับฟงความเห็นที่คณะกรรมการกําหนด   



หนา   ๒๖ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๘๙   ก   ราชกิจจานุเบกษา    ๑๐   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือมีความจําเปนเรงดวนเพื่อรักษาความมั่นคงดานพลังงานของประเทศ  

หรือเหตุอื่นใดตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  คณะกรรมการจะไมดําเนินการตามวรรคหนึ่งก็ได   

แตตองรายงานใหคณะรัฐมนตรีทราบ 

มาตรา ๒๗ การออกคําส่ังทางปกครองของคณะกรรมการ  ใหนํากฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการ

ทางปกครองมาใชบังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๒๘ ในการออกระ เบี ยบ   ขอบั ง คับ   ประกาศ   ขอ กํ าหนด   หรือคํา ส่ั งใด 

ของคณะกรรมการ  ใหมีการบันทึกมติที่ประชุม  พรอมขอเท็จจริงและเหตุผลซ่ึงประกอบดวย

รายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศ  ขอกําหนด  หรือคําส่ังนั้นไวในรายงานการประชุมของ

คณะกรรมการ 

ใหสํานักงานสรุปรายงานการประชุมของคณะกรรมการไวในรายงานประจําปของสํานักงาน

ซ่ึงตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับจํานวนคร้ังที่กรรมการเขาประชุมและขาดประชุม  และตองมีการตีพิมพ 

เพื่อเผยแพรแกผูสนใจหรือลงในระบบเครือขายคอมพิวเตอรของสํานักงานดวย 

ใหคณะกรรมการชี้แจงเหตุผลในการออกระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศ  ขอกําหนด  หรือคําส่ังใด  

ที่มีผลกระทบตอบุคคล  กลุมบุคคล  หรือผูรับใบอนุญาตเปนหนังสือภายในหกสิบวัน  หากบุคคล   

กลุมบุคคล   หรือผู รับใบอนุญาตที่ ได รับผลกระทบนั้นรองขอ   และหากการดําเนินการของ

คณะกรรมการดังกลาวมีผลกระทบตอสาธารณชนใหชี้แจงเหตุผลในการดําเนินการดังกลาวในระบบ

เครือขายคอมพิวเตอรของสํานักงานดวย   

ในรายงานประจําปของสํานักงานตามวรรคสอง  ใหสรุปผลการประชุมของคณะอนุกรรมการ

และจํานวนครั้งที่อนุกรรมการเขาประชุมและขาดประชุม  และการดําเนินงานของบุคคลตามมาตรา  ๒๔   

ไวดวย 

มาตรา ๒๙ ใหประธานกรรมการและกรรมการเปนผูปฏิบัติงานประจําเต็มเวลา  โดยไดรับ

คาตอบแทน  คาใชจายในการปฏิบัติหนาที่  และสิทธิประโยชนอื่นตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา   

คาตอบแทนและคาใชจายอื่นในการปฏิบัติหนาที่ของประธานอนุกรรมการ  อนุกรรมการ  

และบุคคลตามมาตรา  ๒๔  ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนดและลงเผยแพรในระบบ

เครือขายคอมพิวเตอรของสํานักงานดวย 



หนา   ๒๗ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๘๙   ก   ราชกิจจานุเบกษา    ๑๐   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

คาตอบแทน   คาใชจ ายในการปฏิบั ติหนาที่   และสิทธิประโยชนอื่นของกรรมการ  

อนุกรรมการ  และบุคคลตามมาตรา  ๒๔  ใหถือวาเปนคาใชจายในการดําเนินงานของสํานักงาน 

สวนที่  ๒ 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 
 

 

มาตรา ๓๐ ใหมี สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานเปนหนวยงานของรัฐ 

ซ่ึงมิไดเปนสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ  มีฐานะเปนนิติบุคคล

และอยูภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการ 

มาตรา ๓๑ ใหสํานักงานมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกิจการทั่วไปของสํานักงานและ 

ใหมีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 

(๑) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ 

(๒) รับคาธรรมเนียมตามที่กําหนดในกฎหมายหรือตามที่คณะกรรมการกําหนด 

(๓) รับเร่ืองรองเรียนเกี่ยวกับการประกอบกิจการพลังงาน 

(๔) ศึกษารวบรวม  วิเคราะห  และเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการประกอบกิจการพลังงาน   

สภาพการแขงขันในการประกอบกิจการพลังงาน  การพยากรณความตองการไฟฟา  และขอมูลอื่น  ๆ   

ที่เกี่ยวของ 

(๕) จัดทํ าประมาณการรายรับและรายจ ายของสํานักงานเพื่อ เสนอคณะกรรมการ 

ใหความเห็นชอบ 

(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย   หรือตามที่พระราชบัญญั ตินี้ 

หรือกฎหมายอื่นกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของสํานักงาน 

มาตรา ๓๒ กิจการของสํานักงานไมอยูภายใตบังคับกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน  

กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ  และกฎหมายวาดวยเงินทดแทน  ทั้งนี้  เลขาธิการ  พนักงาน  และ

ลูกจางของสํานักงานตองไดรับสิทธิประโยชนไมนอยกวาที่กําหนดไวในกฎหมายดังกลาว 

มาตรา ๓๓ ใหคณะกรรมการมีอํานาจออกระเบียบ  ขอบังคับ  หรือประกาศเกี่ยวกับ 

การบริหารงานทั่วไป  การบริหารงานบุคคล  การงบประมาณ  การเงินและทรัพยสิน  และการดําเนินการอื่น

ของสํานักงาน  โดยเฉพาะในเรื่องดังตอไปนี้ 



หนา   ๒๘ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๘๙   ก   ราชกิจจานุเบกษา    ๑๐   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

(๑) การแบงสวนงานภายในของสํานักงานและขอบเขตหนาที่ของสวนงานดังกลาว 

(๒) การกําหนดตําแหนง  อัตราเงินเดือน  และคาตอบแทนอื่นของเลขาธิการ  พนักงานและ

ลูกจางของสํานักงาน  รวมทั้งการใหไดรับเงินเดือนและคาตอบแทนอื่น 

(๓) การกําหนดคุณสมบัติ  การคัดเลือก  การบรรจุ  การแตงต้ัง  การทดลอง  ปฏิบัติงาน   

การยาย  การเลื่อนตําแหนง  การเลื่อนข้ันเงินเดือน  การออกจากตําแหนง  การถอดถอน  การใหออก  

การสั่งพักงาน  วินัย  การสอบสวนและการลงโทษทางวินัย  การรองทุกข  การอุทธรณ  และการลงโทษ  

สําหรับเลขาธิการและพนักงานของสํานักงาน   รวมทั้งวิธีการและเงื่อนไขในการจางลูกจางของ

สํานักงาน 

(๔) การรักษาการแทนและการปฏิบัติการแทนในตําแหนงของเลขาธิการและพนักงานของ

สํานักงาน   

(๕) การกําหนดเครื่องแบบและการแตงกายของพนักงานและลูกจางของสํานักงาน 

(๖) การจางและการแตงต้ังบุคคลเพื่อเปนผู เชี่ยวชาญหรือเปนผูชํานาญการเฉพาะดาน 

อันจะเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ  รวมทั้งอัตราคาตอบแทนการจาง 

(๗) การบริหารและจัดการงบประมาณ  ทรัพยสิน  และการพัสดุของสํานักงาน 

(๘) การจัดสวัสดิการหรือการสงเคราะหอื่นแกพนักงานและลูกจางของสํานักงาน   

ระเบียบ  ขอบังคับ  หรือประกาศตามวรรคหนึ่ง  ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๓๔ ใหสํานักงานมีเลขาธิการคนหนึ่งเปนผูรับผิดชอบการปฏิบัติงานของสํานักงาน

ข้ึนตรงตอประธานกรรมการ  และเปนผูบังคับบัญชาพนักงานและลูกจางของสํานักงาน 

ในกิจการของสํานักงานที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก  ใหเลขาธิการเปนผูแทนของสํานักงาน   

เพื่อการนี้เลขาธิการจะมอบอํานาจใหบุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอยางแทนก็ได  ทั้งนี้  ตองเปนไปตาม

ระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๓๕ ใหคณะกรรมการเปนผูคัดเลือกและแตงต้ังเลขาธิการ 

เลขาธิการตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๑๓  และมาตรา  ๑๖  วรรคหนึ่ง  

และสามารถปฏิบัติงานใหแกสํานักงานไดเต็มเวลา   

มาตรา ๓๖ เลขาธิการมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละหาปนับแตวันที่ไดรับแตงต้ังและ 

อาจไดรับแตงต้ังใหมอีกได  แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันไมได 



หนา   ๒๙ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๘๙   ก   ราชกิจจานุเบกษา    ๑๐   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

มาตรา ๓๗ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา  ๓๖  หรือตามสัญญาจาง  

เลขาธิการพนจากตําแหนงเมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) มีอายุครบหกสิบปบริบูรณ 

(๓) ลาออก 

(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๑๓  หรือมาตรา  ๑๖  วรรคหนึ่ง 

(๕) คณะกรรมการมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการที่มีอยู

ใหออก  เพราะมีความประพฤติเส่ือมเสียอยางรายแรง  บกพรองในหนาที่อยางรายแรง  หรือไมสามารถ

ปฏิบัติหนาที่ได 

มาตรา ๓๘ ใหนําบทบัญญัติในมาตรา  ๒๐  และมาตรา  ๒๑  มาใชบังคับกับเลขาธิการและ

พนักงานในตําแหนงที่คณะกรรมการกําหนดดวย   

มาตรา ๓๙ ใหเลขาธิการและพนักงานของสํานักงานเปนเจาหนาที่ของรัฐตามกฎหมาย

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

ใหเลขาธิการเปนผูดํารงตําแหนงระดับสูงตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน

และปราบปรามการทุจริต 

มาตรา ๔๐ สํานักงานอาจมีรายไดและทรัพยสิน  ดังตอไปนี้ 

(๑) รายไดหรือผลประโยชนอันไดมาจากการดําเนินงานตามอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ

และสํานักงานตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๒) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให 

(๓) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคให 

(๔) ดอกผลหรือผลประโยชนใด  ๆ  ที่เกิดจากเงินหรือทรัพยสินของสํานักงาน 

รายไดของสํานักงานตามวรรคหนึ่ง  โดยไมรวมถึงรายไดตาม  (๓)  เมื่อไดหักรายจาย 

สําหรับการดําเนินงานของสํานักงาน   และคาภาระตาง  ๆ  ที่เหมาะสม  เหลือเทาใดใหนําสงคลัง 

เปนรายไดแผนดิน  ในกรณีรายไดของสํานักงานมีจํานวนไมพอสําหรับคาใชจายในการดําเนนิงาน  และ

ไมสามารถหาเงินจากแหลงอื่นได  รัฐพึงจัดสรรเงินงบประมาณแผนดินใหแกสํานักงานเทาจํานวนที่จําเปน

เพื่อเปนเงินอุดหนุนทั่วไปตาม  (๒)   
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มาตรา ๔๑ ใหคณะกรรมการเสนอแผนการดํา เนินงาน   งบประมาณรายจ าย   และ 

ประมาณการรายไดประจําปงบประมาณของสํานักงาน  รวมทั้งแผนการกําหนดอัตราคาธรรมเนียม 

และผลประโยชนอื่น  ๆ  ตามมาตรา  ๔๐  (๑)  เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 

เมื่อไดรับความเห็นชอบแผนการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมและผลประโยชนอื่น  ๆ   

ตามวรรคหนึ่งแลว  ใหคณะกรรมการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมและผลประโยชนอื่น  ๆ  ใหสอดคลองกับ

แผนดังกลาว  เพื่อใหสํานักงานมีรายไดตามแผนการดําเนินงานที่คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแลว 

สําหรับเงินอุดหนุนที่จะขอจัดสรรจากเงินงบประมาณแผนดิน  ใหรัฐมนตรีเสนองบประมาณ

รายจายของปงบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนตอคณะรัฐมนตรี  เพื่อจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปของ

สํานักงานไวในรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปหรือรางพระราชบัญญัติงบประมาณ

รายจายเพิ่มเติม  แลวแตกรณี 

มาตรา ๔๒ ใหสํานักงานมีอํานาจครอบครอง  ดูแล  บํารุงรักษา  ใช  และจัดหาผลประโยชน

จากทรัพยสินของสํานักงาน  ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

สําหรับทรัพยสินที่เปนที่ราชพัสดุตามกฎหมายวาดวยที่ราชพัสดุ  ใหนําหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเง่ือนไขในการปกครองดูแล  บํารุงรักษา  ใช  และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุตามกฎหมาย

วาดวยที่ราชพัสดุมาใชบังคับโดยอนุโลม  และใหนําสงรายไดจากการดําเนินการเปนรายไดแผนดิน 

มาตรา ๔๓ บรรดาอสังหาริมทรัพยที่สํานักงานไดมาโดยการซื้อหรือแลกเปลี่ยนจากรายได

หรือทรัพยสินของสํานักงานหรือมีผูบริจาคใหตามมาตรา  ๔๐  (๓)  ใหเปนกรรมสิทธิ์ของสํานกังาน 

มาตรา ๔๔ การบัญชีของสํานักงานและกองทุนใหจัดทําตามหลักสากล  ตามแบบหลักเกณฑ  

วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด  และใหมีการแยกบัญชีอยางชัดเจน  รวมทั้งตองจัดใหมี 

การตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน  การบัญชี  และการพัสดุของสํานักงานและของกองทุน  ตลอดจน

รายงานผลการตรวจสอบใหคณะกรรมการทราบอยางนอยปละคร้ัง 

ใหมีผูปฏิบัติงานของสํานักงานทําหนาที่เปนผูตรวจสอบภายในโดยเฉพาะและใหรับผิดชอบ

ข้ึนตรงตอคณะกรรมการตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๔๕ ใหสํานักงานจัดทํางบการเงิน  และบัญชีทําการของสํานักงานและกองทุน 

สงผูสอบบัญชีภายในหนึ่งรอยย่ีสิบวันนับแตวันส้ินปงบประมาณ   
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ในทุกรอบปงบประมาณ  ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือบุคคลภายนอก  ตามที่

คณะกรรมการแตงต้ังดวยความเห็นชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชี 

และประเมินผลการใชจายเงินและทรัพยสินของสํานักงานและกองทุน  โดยใหแสดงความคิดเห็น 

เปนขอวิเคราะหวาการใชจายดังกลาวเปนไปตามวัตถุประสงค  ประหยัด  คุมคา  มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลเพียงใด 

ใหสํานักงานเปนหนวยรับตรวจตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน 

มาตรา ๔๖ ใหคณะกรรมการจัดทํารายงานประจําป  เสนอคณะกรรมการนโยบายพลังงาน

แหงชาติ  รัฐมนตรี  คณะรัฐมนตรี  สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาทุกส้ินปงบประมาณ  และเปดเผย 

ตอสาธารณชน  รายงานนี้ใหกลาวถึงการรับและการใชจายเงินที่ไมตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน   

ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการ  สํานักงานและกองทุนในปที่ลวงมา  รวมทั้งเหตุผลในการตัดสินใจ

ในเร่ืองตาง  ๆ  งบการเงิน  และบัญชีทําการพรอมทั้งรายงานของผูสอบบัญชี  รวมทั้งแผนงานที่จะ

ดําเนนิการในภายหนาของคณะกรรมการ  สํานักงานและกองทุน 

หมวด  ๓ 

การกํากับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน 
 

 

สวนที่  ๑ 

การอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน 
 

 

มาตรา ๔๗ การประกอบกิจการพลังงานไมวาจะมีคาตอบแทนหรือไม  ตองไดรับใบอนุญาต

จากคณะกรรมการ 

ในการออกใบอนุญาต  ใหคณะกรรมการประกาศกําหนดประเภทและอายุใบอนุญาต 

ใหสอดคลองกับขนาดและลักษณะของกิจการพลังงานประเภทตาง  ๆ  โดยใหคํานึงถึงผลกระทบ 

ตอประชาชน  ความคุมคาทางเศรษฐกิจ  สังคม  และการลงทุน  รวมถึงลักษณะการแขงขันของกิจการ

แตละประเภท  และอาจกําหนดเง่ือนไขเปนการเฉพาะรายดวยก็ได 

การกําหนดประเภท  ขนาด  และลักษณะของกิจการพลังงานที่ไดรับการยกเวนไมตองขอรับ

ใบอนุญาตใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา   
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เพื่อประโยชนในการรวบรวมขอมูลสถิติ  คณะกรรมการอาจประกาศกําหนดใหกิจการ

พลังงานที่ไดรับการยกเวนไมตองขอรับใบอนุญาตตามวรรคสาม  เปนกิจการที่ตองมาแจงตอสํานักงาน

ก็ได 

มาตรา ๔๘ ในกรณีที่การปลูกสรางอาคาร  หรือการต้ังโรงงานเพื่อประกอบกิจการพลังงาน

ตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  กฎหมายวาดวยการผังเมือง  

หรือกฎหมายวาดวยการพัฒนาและสงเสริมพลังงาน   ใหการอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

เปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้  โดยคณะกรรมการตองขอความเห็นจาก

หนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายตาง  ๆ  ดังกลาวและหนวยงานดังกลาวตองแจงความเห็นพรอม

ทั้งจํานวนคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บตามกฎหมายนั้น  ๆ  ใหคณะกรรมการทราบดวย 

ใหสํานักงานจัดสงคาธรรมเนียมที่คณะกรรมการเรียกเก็บตามวรรคหนึ่ง  ใหหนวยงาน 

ที่มีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายตาง  ๆ  เพื่อดําเนินการตอไป 

มาตรา ๔๙ ใหคณะกรรมการมีอํานาจสั่งใหผูประกอบกิจการที่เขาขายเปนผูประกอบกิจการ

พลังงานที่ตองไดรับใบอนุญาตแตยังไมไดรับใบอนุญาต  หยุด  หรือระงับการประกอบกิจการพลังงาน  

หรือปลดการเชื่อมตอออกจากระบบโครงขายพลังงาน 

เมื่อคณะกรรมการมีคําส่ังตามวรรคหนึ่งแลว  หากผูประกอบกิจการมิไดดําเนินการตามคําส่ัง  

ใหคณะกรรมการมีอํานาจสั่งใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการใด  ๆ  ที่จําเปนเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค

ของคําส่ังตามวรรคหนึ่งได 

ในกรณีนี้ใหผูประกอบกิจการชําระคาใชจายที่เกิดข้ึนตามความเปนจริงใหแกสํานักงาน 

มาตรา ๕๐ คุณสมบัติของผูขอรับใบอนุญาต  หลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขการขอรับ

ใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต  รวมทั้งอัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาต  และอัตราคาธรรมเนียม 

การประกอบกิจการพลังงาน  ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการประกาศกําหนด  ซ่ึงตองสอดคลองกับ

แผนตามมาตรา  ๙  (๓)  หรือนโยบายดานพลังงานที่คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ 

มาตรา ๕๑ หลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขการออกใบอนุญาตที่คณะกรรมการกําหนด 

ตามมาตรา  ๕๐  ตองคํานึงถึงความแตกตางของประเภท  ขนาด  และลักษณะของกิจการพลังงาน  และ

ตองไมทําใหเกิดภาระเกินสมควรแกการประกอบกิจการพลังงานของผูรับใบอนุญาต  และไมเปนผลใหเกิด
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การจํากัดการแขงขัน  รวมทั้งตองใหมีการปฏิบัติอยางเทาเทียมกันในระหวางผูรับใบอนุญาตที่ประกอบกิจการ

พลังงานในประเภท  ขนาด  และลักษณะเดียวกัน   

หลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขตามวรรคหนึ่ง  ใหรวมถึงเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งหรือหลายเร่ือง

ดังตอไปนี้ดวย 

(๑) สถานที่ต้ังและสภาพแวดลอมของสถานประกอบกิจการพลังงาน 

(๒) มาตรฐานทางวิชาการ  วิศวกรรม  และความปลอดภัย 

(๓) มาตรฐานและคุณภาพการใหบริการ 

(๔) อัตราคาบริการ 

(๕) ประสิทธิภาพในการใชพลังงานและทรัพยากร 

(๖) ประสิทธิภาพในการประกอบกิจการพลังงานและการใหบริการ 

(๗) ประเภทและชนิดของเชื้อเพลิง  รวมถึงขอกําหนดเกี่ยวกับการใชพลังงานหมุนเวียน 

(๘) กระบวนการและเทคโนโลยีในการประกอบกิจการพลังงาน 

(๙) การปองกันและแกไขการขาดแคลนพลังงาน 

(๑๐) การแขงขันในการประกอบกิจการพลังงาน  และการปองกันการใชอํานาจผูกขาดในทาง 

มิชอบ 

(๑๑) โครงสรางการถือหุนและความสมัพันธกับผูประกอบกิจการพลังงานรายอื่น 

(๑๒) กระบวนการในการรับฟงความเห็นและทําความเขาใจกับประชาชนและผูมีสวนไดเสีย 

(๑๓) มาตรฐานทางดานส่ิงแวดลอม 

(๑๔) มาตรการในการบรรเทาผลกระทบตอชุมชนและสภาพแวดลอมในพื้นที่ใกลเคียงกับ

สถานประกอบกิจการพลังงาน 

(๑๕) ความสมบูรณและครบถวนของการรายงานขอมูลตอคณะกรรมการ 

มาตรา ๕๒ เมื่อผูขอรับใบอนุญาตชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาตและคาธรรมเนียม 

การประกอบกิจการพลังงานใหแกสํานักงานแลว  ใหคณะกรรมการออกใบอนุญาตใหแกผูขอรับ

ใบอนุญาต 

เมื่อคณะกรรมการไดออกใบอนุญาตแลว  ใหเปดเผยรายชื่อผูรับใบอนุญาตในระบบเครือขาย

คอมพิวเตอรของสํานักงาน 
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มาตรา ๕๓ เมื่อผูรับใบอนุญาตประสงคจะเร่ิมประกอบกิจการไฟฟาในสวนหนึ่งสวนใด  

ตองแจงใหสํานักงานทราบกอนวันเร่ิมประกอบกิจการไฟฟา  ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไข 

ที่คณะกรรมการกําหนด 

ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตประสงคจะทดลองเดินเคร่ืองจักรหรืออุปกรณกอนการเร่ิมประกอบ

กิจการไฟฟาตามวรรคหนึ่ง  ผูรับใบอนุญาตตองแจงวัน  เวลา  และระยะเวลาการทดลองเดินเคร่ืองจักร

หรืออุปกรณใหศูนยควบคุมระบบไฟฟาทราบ  และศูนยควบคุมระบบไฟฟาตองแจงตอบกําหนดวันและ

เวลาในการเดินเคร่ืองที่แนนอนใหผูรับใบอนุญาตทราบโดยพลัน 

มาตรา ๕๔ การประกอบกิจการพลังงานใหมีอายุตามที่กําหนดไวในใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาต  ใหผูรับใบอนุญาตย่ืนคําขอกอนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุเมื่อไดย่ืน 

คําขอแลว  ใหถือวาผูย่ืนคําขอยังคงอยูในฐานะผูรับใบอนุญาตจนกวาจะไดรับแจงคําส่ังไมอนุญาต 

ใหตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาต  รวมทั้งอัตราคาธรรมเนียมการใหตออายุใบอนุญาต

ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด  โดยหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเง่ือนไขนั้นตองมีลักษณะเชนเดียวกันกับหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขตามมาตรา  ๕๐  และ

มาตรา  ๕๑  ดวย 

มาตรา ๕๕ หามมิใหผูรับใบอนุญาตโอนสิทธิตามใบอนุญาตใหบุคคลอื่นไมวาทั้งหมด 

หรือบางสวน  เวนแตไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และ

เง่ือนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

มาตรา ๕๖ ในกรณีที่ ผู รับใบอนุญาตขาดคุณสมบั ติห รือไมปฏิบั ติตามระ เบี ยบที่

คณะกรรมการประกาศกําหนดตามมาตรา  ๕๐  คณะกรรมการอาจสั่งพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตได

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด   

มาตรา ๕๗ ในกรณีที่อาจเกิดการขาดแคลนไฟฟาเปนคร้ังคราว  หรือกรณีจําเปนที่ตอง

สํารองเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟาเพื่อความมั่นคงหรือประโยชนในทางเศรษฐกิจของประเทศ  

คณะกรรมการโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีมีอํานาจออกคําส่ังใหผูรับใบอนุญาตเพิ่มหรือลดการผลิต  

หรือการจําหนายไฟฟาได   



หนา   ๓๕ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๘๙   ก   ราชกิจจานุเบกษา    ๑๐   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

ในกรณีเกิดการขาดแคลนกาซธรรมชาติเปนคร้ังคราว  และเพื่อประโยชนแหงความมั่นคง 

ของประเทศ  ใหคณะกรรมการมีอํานาจออกคําส่ังใหผูรับใบอนุญาตซึ่งเปนผูจัดหาและคาสงกาซธรรมชาติ

ดําเนินการเจรจากับผูขายกาซธรรมชาติ  เพื่อหาแนวทางเพิ่มปริมาณการผลิตและจัดหากาซธรรมชาติ  

และใหรายงานผลการดําเนินการตอคณะกรรมการ 

มาตรา ๕๘ หามมิใหผูรับใบอนุญาตพักหรือหยุดใหบริการพลังงาน  เวนแตจะไดปฏิบัติตาม

หลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

มาตรา ๕๙ ผูรับใบอนุญาตที่ประสงคจะเลิกประกอบกิจการพลังงาน  ตองแจงเปนหนังสือ

ใหสํานักงานทราบลวงหนา  ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  เง่ือนไข  และระยะเวลาที่คณะกรรมการประกาศ

กําหนด 

ในกรณีที่การเลิกประกอบกิจการพลังงานตามประเภท   ขนาด  และสถานที่ ต้ังตามที่

คณะกรรมการประกาศกําหนด  จะกระทบตอความมั่นคงของระบบพลังงาน  และยังไมมีผูรับใบอนุญาต

รายอื่นเขาดําเนินการแทน  คณะกรรมการมีอํานาจสั่งใหหนวยงานของรัฐหรือเอกชนที่มีประสบการณ

และความเชี่ยวชาญดานการประกอบกิจการพลังงานเขาดําเนินการแทนจนกวาจะมีผูรับใบอนุญาต 

รายอื่นเขาดําเนินการแทนหรือคณะกรรมการเห็นวาควรส่ังเลิกประกอบกิจการพลังงานนั้น 

ใหถือวาหนวยงานของรัฐหรือเอกชนที่เขาดําเนินการแทนเปนผูรับใบอนุญาตซึ่งมีสิทธิและ

หนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ 

ใหหนวยงานของรัฐหรือเอกชนที่เขาดําเนินการแทนผูรับใบอนุญาตมีสิทธิเขาไปและใชสถาน

ประกอบกิจการพลังงานของผูรับใบอนุญาตที่เลิกประกอบกิจการพลังงานตามวรรคหนึ่งไดเทาที่จําเปน  

เพื่อใหการใหบริการพลังงานดําเนินตอไปได  โดยหนวยงานของรัฐหรือเอกชนจะตองใชความระมัดระวัง 

เพื่อสงวนรักษาทรัพยของผูรับใบอนุญาตเหมือนเชนผูประกอบกิจการพลังงานหรือผูมีวิชาชีพเชนนั้น 

จะพึงปฏิบัติ  และหากเกิดความเสียหายแกผูรับใบอนุญาตใหผูรับใบอนุญาตมีสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทน

สําหรับความเสียหายนั้นจากสํานักงานไดตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด 

การแบงรายไดและคาใชจายตาง  ๆ  ที่เกิดข้ึนในชวงเวลาของการดําเนินการแทนระหวางผูเขา

ดําเนินการแทนและผูรับใบอนุญาตที่เลิกประกอบกิจการพลังงาน  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเง่ือนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 



หนา   ๓๖ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๘๙   ก   ราชกิจจานุเบกษา    ๑๐   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

มาตรา ๖๐ ใหคณะกรรมการมีอํานาจออกระเบียบกําหนดหลักเกณฑเพื่อมิใหมีการกระทํา

การใด  ๆ  อันเปนการผูกขาด  ลดการแขงขัน  หรือจํากัดการแขงขันในการใหบริการพลังงาน   

มาตรา ๖๑ ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติตามหลักเกณฑตามมาตรา  ๖๐  ใหคณะกรรมการ 

มีอํานาจ  ดังตอไปนี้ 

(๑) มีคําส่ังใหผูรับใบอนุญาตหยุดหรือปรับปรุงการกระทําอันเปนการผูกขาดลดการแขงขัน  

หรือจํากัดการแขงขัน 

(๒) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใบอนุญาต 

มาตรา ๖๒ ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นวาการใหบริการของผูรับใบอนุญาตอาจกอใหเกิด

ความเสียหายแกระบบ  เคร่ืองจักร  และอุปกรณของผูใชพลังงานหรือผูประกอบกิจการพลังงานรายอื่น  

คณะกรรมการมีอํานาจสั่งใหผูรับใบอนุญาตปรับปรุงการใหบริการภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ

กําหนดได 

มาตรา ๖๓ ใหผู รับใบอนุญาตจัดทําและสงขอมูลเกี่ยวกับการประกอบกิจการพลังงาน   

ซ่ึงอาจรวมถึงบัญชีแสดงฐานะการเงินและงบการเงินใหแกคณะกรรมการ  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด   

ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการระบบโครงขายไฟฟามีศูนยควบคุมระบบไฟฟาดวย  

ใหแยกบัญชีและงบดุลการประกอบกิจการระบบโครงขายไฟฟา  และศูนยควบคุมระบบไฟฟาออกจาก

การประกอบกิจการประเภทอื่นอยางชัดเจน 

สวนที่  ๒ 

อัตราคาบริการในการประกอบกิจการพลังงาน 
 

 

มาตรา ๖๔ ใหรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ  

กําหนดนโยบายและแนวทางการกําหนดอัตราคาบริการในการประกอบกิจการพลังงาน 

มาตรา ๖๕ ภายใตนโยบายและแนวทางที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ 

ใหความเห็นชอบ  ใหคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑการกําหนดอัตราคาบริการของผูรับใบอนุญาต 

แตละประเภท  โดยมีแนวทางดังตอไปนี้ 



หนา   ๓๗ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๘๙   ก   ราชกิจจานุเบกษา    ๑๐   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

(๑) ควรสะทอนถึงตนทุนที่แทจริงและคํานึงถึงผลตอบแทนที่เหมาะสมของการลงทุนของ

การประกอบกิจการพลังงานที่มีประสิทธิภาพ 

(๒) ควรอยูในระดับที่ทําใหมีการจัดหาพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและเพียงพอที่จะ

ตอบสนองความตองการใชพลังงานในประเทศ 

(๓) ควรจูงใจใหมีการปรับปรุงประสิทธิภาพในการประกอบกิจการพลังงาน 

(๔) คํานึงถึงความเปนธรรมแกทั้งผูใชพลังงานและผูรับใบอนุญาต 

(๕) คํานึงถึงการชวยเหลือผูใชไฟฟาที่ดอยโอกาสหรือการจัดหาไฟฟาเพื่อกระจายความเจริญ

ไปสูภูมิภาค 

(๖) การคํานวณอัตราคาบริการตองชัดเจน  โปรงใส  และตองประกาศเผยแพรอัตราคาบริการ   

(๗) ไมมีการเลือกปฏิบัติตอผูใชพลังงานหรือผูประสงคจะใชพลังงานอยางไมเปนธรรม 

มาตรา ๖๖ ใหคณะกรรมการกํากับดูแลอัตราคาบริการที่ผูรับใบอนุญาตกําหนดใหเปนไปตาม

นโยบายและแนวทางที่ไดรับความเห็นชอบตามมาตรา  ๖๔  และตามหลักเกณฑตามมาตรา  ๖๕ 

ในกรณีที่อัตราคาบริการเปนอัตราที่ใชบังคับเปนการทั่วไป  ใหคณะกรรมการเปดเผยสูตรหรือ

วิธีการที่ใชในการคํานวณอัตราคาบริการ  รวมทั้งขอมูลคาตัวแปรที่ใชในการคํานวณอัตราคาบริการ  

ยกเวนในกรณีที่คณะกรรมการเห็นวาตัวแปรดังกลาวเปนขอมูลลับทางการคาของผูรับใบอนุญาต 

มาตรา ๖๗ ในการกํากับดูแลอัตราคาบริการตามมาตรา  ๖๖  วรรคหนึ่ง  ใหผูรับใบอนุญาต

เสนออัตราคาบริการเพื่อใหคณะกรรมการพิจารณาใหความเห็นชอบ  โดยกระบวนการพิจารณาตองมี

ข้ันตอนที่โปรงใส  และตองรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดเสีย 

มาตรา ๖๘ ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นวาอัตราคาบริการไมเหมาะสม  อันเนื่องมาจาก 

การเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกจิ  สังคม  การลงทุนหรือเทคโนโลยี  คณะกรรมการมีอํานาจดังตอไปนี้ 

(๑) ปรับอัตราคาบริการ  หรือ 

(๒) ส่ังใหผูรับใบอนุญาตปรับอัตราคาบริการเพื่อเสนอใหคณะกรรมการใหความเห็นชอบ  

ซ่ึงคณะกรรมการตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับเอกสารหลักฐานครบถวน 

การปรับอัตราคาบริการตามวรรคหนึ่งตองกระทําภายใตกรอบนโยบายและแนวทางที่ไดรับ

ความเหน็ชอบตามมาตรา  ๖๔  ดวย 



หนา   ๓๘ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๘๙   ก   ราชกิจจานุเบกษา    ๑๐   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

มาตรา ๖๙ ในกรณีที่ผู รับใบอนุญาตเห็นวาอัตราคาบริการที่คณะกรรมการปรับหรือ 

ใหความเห็นชอบไปแลวนั้นไมเหมาะสมอันเนื่องมาจากมีการเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจ  สังคม   

การลงทุน   เทคโนโลยี   หรือเหตุอื่น   ผู รับใบอนุญาตอาจย่ืนคํารองขอปรับอัตราค าบริการ 

ตอคณะกรรมการเพื่อใหความเห็นชอบได  และคณะกรรมการตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายในสามสิบวัน

นับแตวันที่ไดรับเอกสารหลักฐานครบถวน   

การปรับอัตราคาบริการตามวรรคหนึ่งตองกระทําภายใตกรอบนโยบายและแนวทางที่ไดรับ

ความเห็นชอบตามมาตรา  ๖๔  ดวย 

มาตรา ๗๐ ผูรับใบอนุญาตตองประกาศเผยแพรอัตราคาบริการที่คณะกรรมการใหความเห็นชอบ  

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

มาตรา ๗๑ หามมิใหผูรับใบอนุญาตเรียกเก็บคาบริการเกินกวาอัตราคาบริการที่คณะกรรมการ 

ใหความเห็นชอบ 

สวนที่  ๓ 

การกําหนดมาตรฐานและความปลอดภัยในการประกอบกิจการพลังงาน 
 

 

มาตรา ๗๒ การประกอบกิจการพลังงาน   ตองเปนไปตามมาตรฐานทางวิศวกรรมและ 

มีความปลอดภัยตามระเบียบที่คณะกรรมการประกาศกําหนด  โดยระเบียบที่กําหนดจะตอง 

(๑) ไมสรางภาระใหแกผูรับใบอนุญาตเกินความจําเปน 

(๒) ไมเขมงวดเกินไปในลักษณะที่เปนการจํากัดหรือกีดกันการแขงขัน 

(๓) ไมเปนการเอื้อประโยชนใหแกผูรับใบอนุญาตรายหนึ่งรายใด 

(๔) มีความโปรงใส 

ในกรณีที่การประกอบกิจการพลังงานของผูรับใบอนุญาตไมเปนไปตามระเบียบตามวรรคหนึ่ง  

ใหคณะกรรมการมีอํานาจสั่งใหผูรับใบอนุญาตปรับปรุงหรือแกไขใหถูกตองได 

มาตรา ๗๓ มาตรฐานของอุปกรณที่ใช เชื่อมตอกับระบบโครงขายพลังงานของผู รับ

ใบอนุญาตที่มีระบบโครงขายพลังงาน  รวมถึงวิธีการตรวจสอบและการรับรองผลการตรวจสอบ 

ตองเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 



หนา   ๓๙ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๘๙   ก   ราชกิจจานุเบกษา    ๑๐   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

ระเบียบตามวรรคหนึ่ง  อาจกําหนดใหอุปกรณที่ใชเชื่อมตอกับระบบโครงขายพลังงาน 

บางประเภทตองไดรับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานกอนนํามาใชในการประกอบกิจการพลังงานก็ได 

ในการจัดทําระเบียบตามวรรคหนึ่งนั้น  ใหผูรับใบอนุญาตที่มีระบบโครงขายพลังงานจัดทํา

รายละเอียดเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา 

มาตรา ๗๔ ผูรับใบอนุญาตตองบํารุงรักษา  ซอมแซม  และแกไขปรับปรุงระบบโครงขายพลังงาน  

อุปกรณ  หรือเครื่องมือตาง  ๆ  ที่ใชในการประกอบกิจการพลังงานใหใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

และมีมาตรฐานตามระเบียบที่ออกตามมาตรา  ๗๒  วรรคหนึ่ง  ในกรณีที่เกิดความชํารุดเสียหาย 

จะตองดําเนินการแกไขใหสามารถใชงานไดโดยเร็ว 

มาตรา ๗๕ ในการกําหนดมาตรฐานตามมาตรา  ๗๒  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๗๓  วรรคหนึ่ง  

คณะกรรมการอาจอางอิงมาตรฐานที่กําหนดโดยหนวยงานอื่นที่มีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายวาดวย 

การนั้นก็ได 

มาตรา ๗๖ ผูใดประสงคจะเปนหนวยตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของอุปกรณที่ใช

เชื่อมตอกับระบบโครงขายพลังงาน  ตองไดรับใบอนุญาตเปนหนวยตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน 

จากคณะกรรมการ 

คุณสมบัติของผูขอรับใบอนุญาตเปนหนวยตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการย่ืนคําขอรับ

ใบอนุญาต  การออกใบอนุญาต  การตออายุใบอนุญาต  อายุใบอนุญาต  คาธรรมเนียมการออก

ใบอนุญาตและการตออายุใบอนุญาต  รวมทั้งคาธรรมเนียมการตรวจสอบและรับรอง  ใหเปนไปตาม

หลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

มาตรา ๗๗ ใหคณะกรรมการมีอํานาจเพิกถอนใบอนุญาตใหเปนหนวยตรวจสอบและรับรอง

มาตรฐานของอุปกรณที่ใชเชื่อมตอกับระบบโครงขายพลังงานในกรณดัีงตอไปนี้ 

(๑) ขาดคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในประกาศตามมาตรา  ๗๖  วรรคสอง 

(๒) ดําเนินการตรวจสอบ  รายงานผลการตรวจสอบ  หรือรับรองผลการตรวจสอบโดยไมสุจริต 

(๓) ทําการตรวจสอบ  รายงานผลการตรวจสอบ  หรือรับรองผลการตรวจสอบอยางลาชา 

โดยไมมีเหตุผลอันสมควร  จนเปนเหตุใหผูขอรับการตรวจสอบไดรับความเสียหายอยางรายแรง 

(๔) มีผูตรวจสอบซึ่งมีคุณสมบัติไมไดมาตรฐาน  หรือมีจํานวนผูตรวจสอบไมครบตามที่

กําหนดไวในประกาศตามมาตรา  ๗๖  วรรคสอง 



หนา   ๔๐ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๘๙   ก   ราชกิจจานุเบกษา    ๑๐   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

มาตรา ๗๘ การเพิกถอนใบอนุญาตเปนหนวยตรวจสอบและรับรองมาตรฐานตามมาตรา  ๗๗  

ไมเปนเหตุกระทบกระเทือนการรับรองมาตรฐานที่หนวยตรวจสอบและรับรองมาตรฐานไดดําเนินการ

ไปแลวกอนที่จะถูกเพิกถอนใบอนุญาต  เวนแตการรับรองไมเปนไปตามมาตรฐานที่คณะกรรมการ

กําหนด  คณะกรรมการอาจพิจารณาสั่งเพิกถอนการรับรองมาตรฐานนั้นได 

ในกรณีที่ผูใดไดรับความเสียหายจากการรับรองมาตรฐานที่ไมเปนไปตามมาตรฐานและ 

ถูกเพิกถอนตามวรรคหนึ่ง  ใหหนวยตรวจสอบและรับรองมาตรฐานที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตมีหนาที่

ชดใชความเสียหายที่เกิดข้ึนดวย 

สวนที่  ๔ 

ระบบโครงขายพลังงานและศูนยควบคุมระบบโครงขายพลังงาน 
 

 

มาตรา ๗๙ ผูรับใบอนุญาตที่มีระบบโครงขายพลังงานตองดําเนินการตามที่กําหนดใน

แผนการขยายระบบโครงขายพลังงาน 

ใหผูรับใบอนุญาตที่มีระบบโครงขายพลังงานซึ่งเปนหนวยงานของรัฐตามที่คณะกรรมการ

กําหนดจัดทําแผนการขยายระบบโครงขายพลังงานเสนอตอรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบจาก

คณะรัฐมนตรี 

ในการพิจารณาแผนการขยายระบบโครงขายพลังงานตามวรรคสอง  ใหคณะกรรมการ 

ใหความเห็นประกอบดวย  ในการนี้หากแผนดังกลาวมีผลกระทบตอสวนไดเสียสําคัญของประชาชน  

ใหคณะกรรมการจัดใหมีกระบวนการรับฟงความเห็นตามมาตรา  ๒๖  ดวย 

ใหผูรับใบอนุญาตที่มีระบบโครงขายพลังงานซึ่งมิใชหนวยงานของรัฐตามวรรคสองจัดทํา

แผนการขยายระบบโครงขายพลังงานเพื่อนําเสนอคณะกรรมการพิจารณาใหความเห็นชอบตามขอบเขต

และหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๘๐ ผูรับใบอนุญาตที่มีระบบโครงขายพลังงานตองประกอบกิจการพลังงานอยางเปนธรรม

และจะเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรมมิได 

มาตรา ๘๑ ผูรับใบอนุญาตที่มีระบบโครงขายพลังงานตองยินยอมใหผูรับใบอนุญาตหรือ 

ผูประกอบกิจการพลังงานรายอื่นใชหรือเชื่อมตอระบบโครงขายพลังงานของตน  ทั้งนี้  ตามขอกําหนด 

ที่ผูรับใบอนุญาตที่มีระบบโครงขายพลังงานประกาศกําหนด 



หนา   ๔๑ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๘๙   ก   ราชกิจจานุเบกษา    ๑๐   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

ขอกําหนดตามวรรคหนึ่งตองประกอบดวยขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายพลังงาน  

ขอกําหนดเกี่ยวกับการใชบริการระบบโครงขายพลังงาน  และขอกําหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติการระบบ

โครงขายพลังงาน  โดยขอกําหนดตองยึดถือหลักการ  ดังตอไปนี้ 

(๑) ไมกระทบตอความมั่นคง  ความปลอดภัย  และคุณภาพของระบบพลังงาน 

(๒) ไมทําใหผูใชพลังงานและสวนรวมเสียประโยชน 

(๓) ไมเปนการเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม  หรือกีดกันผูรับใบอนุญาตหรือผูประกอบ

กิจการพลังงานรายอื่น 

(๔) ขอกําหนดทางเทคนิค  ณ  จุดที่มีการใชหรือเชื่อมตอระบบโครงขายพลังงานตองชัดเจน  

มีความเปนไปไดในทางเทคนิค  และไมกอใหเกิดภาระแกผูขอใชหรือเชื่อมตอระบบโครงขายพลังงาน

เกินสมควร 

(๕) มีการกาํหนดหนาที่และความรับผิดชอบของผูขอใชหรือเชื่อมตอระบบโครงขายพลังงาน

และผูใหใชหรือเชื่อมตอระบบโครงขายพลังงานที่ชัดเจน 

(๖) ลักษณะอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

ขอกําหนดตามวรรคหนึ่งและวรรคสองตองไมทําใหผูรับใบอนุญาตที่มีระบบโครงขายพลังงาน

เสียประโยชนหรือเกิดความเสียเปรียบในการแขงขันกับผูรับใบอนุญาตหรือผูประกอบกิจการพลังงาน

รายอื่น 

มาตรา ๘๒ ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว าข อกําหนดเกี่ ยว กับการเชื่ อมตอระบบ 

โครงขายพลังงาน  ขอกําหนดเกี่ยวกับการใชบริการระบบโครงขายพลังงาน  และขอกําหนดเกี่ยวกับ 

การปฏิบัติการระบบโครงขายพลังงานไมเปนไปตามหลักการตามมาตรา  ๘๑  ใหคณะกรรมการ 

มีอํานาจสั่งใหผูรับใบอนุญาตที่ออกขอกําหนดดังกลาวแกไขหรือปรับปรุงขอกําหนดใหเปนไป 

ตามหลักการตามมาตรา  ๘๑  ได 

มาตรา ๘๓ ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตหรือผูประกอบกิจการพลังงานที่ประสงคจะใชหรือ

เชื่อมตอระบบโครงขายพลังงานเห็นวาขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายพลังงาน  

ขอกําหนดเกี่ยวกับการใชบริการระบบโครงขายพลังงาน  และขอกําหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติการระบบ

โครงขายพลังงานไมเปนไปตามหลักการตามมาตรา  ๘๑  ใหผูรับใบอนุญาตหรือผูประกอบกิจการ

พลังงานย่ืนคํารองตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาได 



หนา   ๔๒ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๘๙   ก   ราชกิจจานุเบกษา    ๑๐   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

กรณีที่คณะกรรมการเห็นวาขอกําหนดดังกลาวไมเปนไปตามหลักการตามมาตรา  ๘๑ 

ใหคณะกรรมการมีอํานาจสั่งใหผู รับใบอนุญาตที่ออกขอกําหนดแกไขหรือปรับปรุงขอกําหนด 

ใหเปนไปตามหลักการตามมาตรา  ๘๑  ได 

มาตรา ๘๔ ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตที่มีระบบโครงขายพลังงานปฏิเสธไมใหใชหรือเชื่อมตอ

ระบบโครงขายพลังงาน  ผูที่ไดรับการปฏิเสธมีสิทธิย่ืนคํารองขอใหคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยได 

เมื่อคณะกรรมการวินิจฉัยคํารองตามวรรคหนึ่งเปนประการใด  ใหผูเกี่ยวของปฏิบัติตาม 

คําวินิจฉัยนั้น 

มาตรา ๘๕ ผูรับใบอนุญาตที่มีระบบโครงขายพลังงานตองแจงขอมูลที่ถูกตองและจําเปน

สําหรับการใชหรือเชื่อมตอระบบโครงขายพลังงานใหผูขอใชหรือเชื่อมตอระบบโครงขายพลังงานทราบ  

และตองไมกระทําการใด  ๆ  อันเปนเหตุใหการใชหรือเชื่อมตอระบบโครงขายพลังงานของผูรับ

ใบอนุญาตหรือผูประกอบกิจการพลังงานรายอื่นไมสามารถใชงานไดตามปกติ 

มาตรา ๘๖ ผู รับใบอนุญาตที่มีระบบโครงขายพลังงานตองเปดเผยสัญญาความตกลง  

เง่ือนไข  และอัตราคาบริการในการใชหรือการเชื่อมตอระบบโครงขายพลังงานตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเง่ือนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

มาตรา ๘๗ ใหผู รับใบอนุญาตที่มีศูนยควบคุมระบบโครงขายพลังงานมีหนาที่ควบคุม  

บริหาร  และกํากับดูแลใหระบบพลังงานมีความสมดุล  มั่นคง  มีเสถียรภาพ  ประสิทธิภาพ  และ 

ความนาเชื่อถือ  รวมทั้งใหมีอํานาจหนาที่ดําเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนดในเงื่อนไข 

การออกใบอนุญาต 

ใหผูรับใบอนุญาตที่มีศูนยควบคุมระบบไฟฟาส่ังใหผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟา

ดําเนินการผลิตไฟฟาอยางเปนธรรมและจะเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรมมิได 

มาตรา ๘๘ ในกรณีที่มีผูรองเรียนตอคณะกรรมการวาผู รับใบอนุญาตที่มีศูนยควบคุม 

ระบบไฟฟาดําเนินการฝาฝนมาตรา  ๘๗  วรรคสอง  ใหคณะกรรมการวินิจฉัยคํารองใหแลวเสร็จภายใน

สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือรองเรียน   

ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นวาผูรับใบอนุญาตที่มีศูนยควบคุมระบบไฟฟากระทําการฝาฝน

มาตรา  ๘๗  วรรคสอง  และเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกผูรองเรียนในเบื้องตนใหคณะกรรมการ

กําหนดคาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายนั้นดวย 



หนา   ๔๓ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๘๙   ก   ราชกิจจานุเบกษา    ๑๐   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

หมวด  ๔ 

การคุมครองผูใชพลังงาน 
 

 

สวนที่  ๑ 

มาตรฐานการใหบริการและการใหบริการอยางทั่วถึง 
 

 

มาตรา ๘๙ ผูรับใบอนุญาตตองจัดใหมีการใหบริการพลังงานตามมาตรฐานที่คณะกรรมการ

กําหนด  โดยใหรวมถึงมาตรฐานทางวิชาการและวิศวกรรม  และมาตรฐานคุณภาพการใหบริการ 

ใหผูรับใบอนุญาตที่ไมสามารถใหบริการไดตามมาตรฐานที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง  จายเงินชดเชย

แกผูใชพลังงาน  ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

ใหผูรับใบอนุญาตรายงานคุณภาพการใหบริการตอคณะกรรมการ  ตามระเบียบที่คณะกรรมการ

กําหนด 

มาตรา ๙๐ คณะกรรมการอาจกําหนดใหผูรับใบอนุญาตตองจัดใหมีบริการดานพลังงาน 

ในทองที่หนึ่งทองที่ใดที่ยังไมมีผูใหบริการ  หรือมีแตไมทั่วถึง  หรือไมเพียงพอแกความตองการของ

ผูใชพลังงานในทองที่นั้น 

การกําหนดตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามนโยบายที่รัฐมนตรีกําหนดตามมาตรา  ๙  (๗) 

มาตรา ๙๑ ใหคณะกรรมการมีอํานาจออกประกาศกําหนดแบบมาตรฐานของสัญญาเกี่ยวกับ

การใหบริการพลังงานได  และจะกําหนดยกเวนใหสัญญาใดไมตองเปนไปตามแบบมาตรฐานของ

สัญญาก็ได 

แบบมาตรฐานของสัญญาเกี่ยวกับการใหบริการพลังงานอยางนอยจะตอง 

(๑) มีขอกําหนดเกี่ยวกับหนาที่และความรับผิดชอบของผูรับใบอนุญาตและผูใชพลังงาน 

ที่ชัดเจน 

(๒) ไมมีขอกําหนดที่ เปนการจํากัดการใชประโยชนของผูใชพลังงานโดยไมมีเหตุผล 

อันสมควร 

(๓) ไมมีขอกําหนดที่มีลักษณะเปนการเลือกปฏิบัติหรือกีดกันผูใชพลังงานอยางไมเปนธรรม 



หนา   ๔๔ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๘๙   ก   ราชกิจจานุเบกษา    ๑๐   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

มาตรา ๙๒ ผูรับใบอนุญาตตองจัดใหมีการเผยแพรแบบสัญญาการใหบริการพลังงานของตน

แกผูใชพลังงานตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด  และตองแสดงไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ   

ที่ทําการของผูรับใบอนุญาตเพื่อใหประชาชนทั่วไปสามารถตรวจสอบได 

สวนที่  ๒ 

กองทุนพัฒนาไฟฟา 
 

 

มาตรา ๙๓ ใหจัดต้ังกองทุนข้ึนกองทุนหนึ่งในสํานักงาน  เรียกวา  “กองทุนพัฒนาไฟฟา”  

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนทุนสนับสนุนใหมีการใหบริการไฟฟาไปยังทองที่ตาง  ๆ  อยางทั่วถึง 

เพื่อกระจายความเจริญไปสูทองถิ่น  พัฒนาชุมชนในทองถิ่นที่ไดรับผลกระทบจากการดําเนินงาน 

ของโรงไฟฟา  สงเสริมการใชพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีในการประกอบกิจการไฟฟาที่มี

ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอย  โดยคํานึงถึงความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและสรางความเปนธรรม

ใหกับผูใชไฟฟา 

มาตรา ๙๔ กองทุนประกอบดวย 

(๑) เงินที่ไดรับตามมาตรา  ๙๖ 

(๒) เงินคาปรับจากผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟาตามมาตรา  ๑๒๘  และมาตรา  ๑๔๐ 

(๓) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคให 

(๔) ดอกผลหรือผลประโยชนใด  ๆ  ที่เกิดจากเงินหรือทรัพยสินของกองทุน 

เงินและทรัพยสินที่เปนของกองทุนไมตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดินตามกฎหมายวาดวย 

เงินคงคลังและกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 

มาตรา ๙๕ ใหสํานักงานเปนผูรับเงิน  จายเงิน  เก็บรักษา  และบริหารจัดการเงินกองทุน 

แยกออกจากงบประมาณของสํานักงาน 

การรับเงิน  การจายเงิน  การเก็บรักษา  และการบริหารจัดการเงินกองทุนใหเปนไปตาม

ระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๙๖ ใหผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟานําสงเงินเขากองทุน  ทั้งนี้  ตามระเบียบที่

คณะกรรมการประกาศกําหนดภายใตกรอบนโยบายของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ 

ตามมาตรา  ๑๑  (๑๐)  โดยเงินที่นําสงเขากองทุนเพื่อใชจายตามมาตรา  ๙๗  (๑)  ใหหักจากอัตราคาบริการ 



หนา   ๔๕ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๘๙   ก   ราชกิจจานุเบกษา    ๑๐   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

การกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขการนําสงเงินเขากองทุนตามวรรคหนึ่ง  ใหจัดใหมี

การแยกบัญชีตามกิจการที่กําหนดไวในมาตรา  ๙๗  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  และ  (๕)  อยางชัดเจน   

โดยคํานึงถึงผลกระทบตอผูใชไฟฟาที่จะตองรับภาระในการที่ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟา

นําสงเงินเขากองทุนดวย 

มาตรา ๙๗ เงินกองทุนใหใชจายเพื่อกิจการ  ดังตอไปนี้ 

(๑) เพื่อการชดเชยและอุดหนุนผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟาซ่ึงไดใหบริการแกผูใชไฟฟา

ที่ดอยโอกาส  หรือเพื่อใหมีการใหบริการไฟฟาอยางทั่วถึง  หรือเพื่อสงเสริมนโยบายในการกระจาย

ความเจริญไปสูภูมิภาค 

(๒) เพื่อการชดเชยผูใชไฟฟาซ่ึงตองจายอัตราคาไฟฟาแพงขึ้นจากการที่ผูรับใบอนุญาตที่มี

ศูนยควบคุมระบบไฟฟากระทําการฝาฝนมาตรา  ๘๗  วรรคสอง 

(๓) เพื่อการพัฒนาหรือฟนฟูทองถิ่นที่ไดรับผลกระทบจากการดําเนินงานของโรงไฟฟา 

(๔) เพื่อการสงเสริมการใชพลังงานหมุนเวียน  และเทคโนโลยีที่ใชในการประกอบกิจการไฟฟา

ที่มีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอย 

(๕) เพื่อการสงเสริมสังคมและประชาชนใหมีความรู  ความตระหนัก  และมีสวนรวมทางดานไฟฟา   

(๖) เปนคาใชจายในการบริหารกองทุน 

การใชจายเงินกองทุนตาม   (๑)   (๒)   (๓ )   (๔)   และ   (๕)   ให เปนไปตามระเบียบ 

ที่คณะกรรมการกําหนดภายใตกรอบนโยบายของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ 

ตามมาตรา  ๑๑  (๑๐)  และตองจัดใหมีการแยกบัญชีตามกิจการที่ใชจายอยางชัดเจน   

สวนที่  ๓ 

คณะกรรมการผูใชพลังงานประจําเขต 
 

 

มาตรา ๙๘ เพื่อประโยชนในการคุมครองผูใชพลังงาน  ใหคณะกรรมการแตงต้ังคณะกรรมการ

ผูใชพลังงานประจําเขตประกอบดวยประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการอีกไมเกินสิบคนซ่ึงเปน

ผูแทนของผูใชพลังงานในแตละเขต   



หนา   ๔๖ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๘๙   ก   ราชกิจจานุเบกษา    ๑๐   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

คุณสมบัติ  วาระการดํารงตําแหนง  การพนจากตําแหนง  วิธีการปฏิบัติงานคาตอบแทน  และ

คาใชจายอื่นในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการผูใชพลังงานประจําเขต  ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ

กําหนด  และใหถือวาคาตอบแทนและคาใชจายอื่นนั้นเปนคาใชจายในการดําเนินงานของสํานักงาน   

การแบงเขตตามวรรคหนึ่งใหแบงตามพื้นที่ที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๙๙ ใหคณะกรรมการผูใชพลังงานประจําเขตมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับเร่ืองรองเรียนของผูใชพลังงานและใหคําแนะนําแกผูใชพลังงานตามที่

คณะกรรมการกําหนด 

(๒) ใหคําปรึกษาแกคณะกรรมการในดานการคุมครองผูใชพลังงาน 

(๓) เสนอมาตรการแกไขและปรับปรุงการใหบริการพลังงาน 

(๔) ประสานงานกับผูประกอบกิจการพลังงานเพื่อใหไดมาซ่ึงขอมูลเกี่ยวกับการรองเรียนของ

ผูใชพลังงานเพื่อปรับปรุงคุณภาพบริการและแกไขเร่ืองรองเรียน 

(๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๑๐๐ ในกรณีที่ผูใชพลังงานไดรับความเดือดรอนเสียหายอันเนื่องมาจากการใหบริการ

ของผูรับใบอนุญาต  ผูใชพลังงานมีสิทธิย่ืนหนังสือรองเรียนตอคณะกรรมการผูใชพลังงานประจําเขตได 

หนังสือรองเรียนตองระบุขอเท็จจริงที่ชัดเจนพรอมจัดสงเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของกับกรณี

ดังกลาวไปดวย 

หลักเกณฑและวิธีพิจารณาเรื่องรองเรียนใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด   

ในการนี้ใหกําหนดระยะเวลาพิจารณาเรื่องรองเรียนใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาหกสิบวันนับแตวันที่

ไดรับหนังสือรองเรียน  และตองใหโอกาสคูกรณีชี้แจงขอเท็จจริงและแสดงหลักฐานของตนดวย 

มาตรา ๑๐๑ ในกรณีที่ผูใชพลังงานไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยของคณะกรรมการผูใชพลังงาน

ประจําเขต  ใหมีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการไดตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการ

กําหนด 

คําวินิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการใหเปนที่สุด 

มาตรา ๑๐๒ ในกรณีที่ผูใชพลังงานเห็นวาผูรับใบอนุญาตเรียกเก็บคาบริการในอัตราที่สูงกวา

อัตราที่คณะกรรมการใหความเห็นชอบ  หรือเห็นวาผู รับใบอนุญาตใหบริการอยางไมเปนธรรม   

ผูใชพลังงานมีสิทธิรองขอขอมูลเกี่ยวกับการใชบริการของตนจากผู รับใบอนุญาตได  และผู รับ



หนา   ๔๗ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๘๙   ก   ราชกิจจานุเบกษา    ๑๐   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

ใบอนุญาตตองแจงขอมูลตามคํารองขอใหผูใชพลังงานทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับ 

หนังสือรองขอ   

ในกรณีที่ผูใชพลังงานประสงคจะไดรับขอมูลตามวรรคหนึ่งในรูปของเอกสารที่มีคํารับรอง

ถูกตองของขอมูล  ผูรับใบอนุญาตตองจัดทําใหแกผูใชพลังงานดวย  โดยจะคิดคาตอบแทนเพื่อการนั้น

จากผูใชพลังงานก็ได  แตคาตอบแทนจะตองไมสูงกวาความเปนจริง  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และ

เง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๑๐๓ ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาผูรับใบอนุญาตเรียกเก็บคาบริการไมถูกตองหรือ 

ไมเปนธรรม  ผูใชพลังงานมีสิทธิย่ืนหนังสือรองเรียนตอคณะกรรมการผูใชพลังงานประจําเขตได  และ

ใหนําบทบัญญัติในมาตรา  ๑๐๐  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

หมวด  ๕ 

การใชอสังหาริมทรัพย 
 

 

มาตรา ๑๐๔ เมื่อมีความจําเปนที่ผูรับใบอนุญาตซึ่งเปนหนวยงานของรัฐจะตองใชอสังหาริมทรัพย

เพื่อสรางระบบโครงขายพลังงาน  หรือส่ิงปลูกสรางอื่นอันจําเปนและเกี่ยวเนื่องกับกิจการดังกลาว  

รวมถึงแหลงน้ําเพื่อการผลิตไฟฟาและการสรางเข่ือนกั้นน้ํา  เข่ือนระบายน้ํา  เข่ือนกักเก็บน้ํา  อางเก็บน้ํา  หรือ

ส่ิงอื่นอนัเปนอุปกรณของเขื่อนหรืออางเก็บน้ํานั้น  เพื่อการผลิตไฟฟาพลังน้ํา  เพื่อการพัฒนาไฟฟาพลังน้ํา  

หรือเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการสรางโรงไฟฟาพลังน้ํา  รวมทั้งลานไกไฟฟาและสิ่งอื่นอันเปนอุปกรณ

ของโรงไฟฟาพลังน้ํา  ถามิไดตกลงเร่ืองการโอนไวเปนอยางอื่น  ใหดําเนินการเวนคืนตามกฎหมาย 

วาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย  โดยใหสํานักงานเปนเจาหนาที่เวนคืน  และใหกรรมสิทธิ์ใน

อสังหาริมทรัพยที่ไดมาจากการเวนคืนตกเปนของแผนดิน 

ใหสํานักงานมีหนาที่ปกครองดูแล  บํารุงรักษา  ใช  และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย 

ที่ตกเปนของแผนดินตามวรรคหนึ่ง  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๑๐๕ เพื่อประโยชนในการสํารวจหรือเพื่อหาสถานที่ ต้ังระบบโครงขายพลังงาน   

ใหผูรับใบอนุญาตโดยอนุมัติของคณะกรรมการมีอํานาจเขาไปใชสอยหรือครอบครองอสังหาริมทรัพย

ซ่ึงมิใชที่อยูอาศัยของบุคคลใดเปนการชั่วคราวได  โดยใหผูรับใบอนุญาตซึ่งเปนหนวยงานของรัฐหรือ

สํานักงานสําหรับผูรับใบอนุญาตรายอื่น  ดําเนินการประกาศกําหนดเขตสํารวจไว  ณ  สํานักงานเขต  



หนา   ๔๘ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๘๙   ก   ราชกิจจานุเบกษา    ๑๐   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

หรือที่วาการอําเภอ  หรือก่ิงอําเภอ  ที่ทําการกํานัน  และที่ทําการผูใหญบานแหงทองที่ที่อสังหาริมทรัพยนั้น

ต้ังอยู เปนระยะเวลาไมนอยกว าเ จ็ดวัน   รวมทั้งใหผู รับใบอนุญาตประกาศในหนังสือพิมพ 

ซ่ึงแพรหลายในทองถิ่นอยางนอยหนึ่งฉบับเปนเวลาไมนอยกวาสามวัน  ทั้งนี้  ใหแจงกําหนดวัน  เวลา  

และระยะเวลาที่จะกระทําการนั้นไวดวย  หรือตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

การปดประกาศและการประกาศในหนังสือพิมพจะตองกระทํากอนเขาไปใชสอยหรือ

ครอบครองอสังหาริมทรัพยไมนอยกวาสามสิบวัน 

เมื่อไดเขาไปในอสังหาริมทรัพยของบุคคลใดแลว  หากเกิดความเสียหายหรือเส่ือมประโยชน

ตออสังหาริมทรัพยหรือทรัพยสิน  ใหผูรับใบอนุญาตแจงจํานวนเงินคาทดแทนความเสียหายนั้น 

ตอเจาของหรือผูครอบครองอสังหาริมทรัพยหรือทรัพยสิน  หรือผูทรงสิทธิอื่นเปนหนังสือ  และจายคาทดแทน

ความเสียหายนั้นแกบุคคลดังกลาวตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด  

ทั้งนี้  เงินคาทดแทนใหคํานวณจากความเสียหายอยางเปนธรรม  รวมทั้งคาขาดประโยชนจากการใชสอย

ส่ิงตาง  ๆ  ดังกลาวนั้นดวย 

เจาของหรือผูครอบครองอสังหาริมทรัพยหรือทรัพยสิน  หรือผูทรงสิทธิอื่นอาจอุทธรณ 

จํานวนเงินคาทดแทนตอคณะกรรมการภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงจํานวนเงินคาทดแทน 

คณะกรรมการตองวินิจฉัยอุทธรณใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณ 

คําวินิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการใหเปนที่สุด 

มาตรา ๑๐๖ เมื่อผูรับใบอนุญาตเลือกแนวหรือที่ต้ังระบบโครงขายพลังงานไดแลว  ใหจัดทํา

แผนผังแสดงรายละเอียดของลักษณะทิศทางและแนวเขตในการวางระบบโครงขายพลังงานเสนอตอ

คณะกรรมการเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ  และใหคณะกรรมการพิจารณาใหแลวเสร็จภายในสามสิบวัน 

เมื่อคณะกรรมการใหความเห็นชอบแผนผังตามวรรคหนึ่งแลว  ใหสํานักงานประกาศกําหนด

เขตระบบโครงขายพลังงานโดยปดประกาศไว  ณ  สํานักงานเขต  หรือที่วาการอําเภอ  หรือก่ิงอําเภอ   

ที่ทําการกํานัน  ที่ทําการผูใหญบานแหงทองที่ที่เขตระบบโครงขายพลังงานนั้นต้ังอยู  หรือดําเนินการ

อื่นใดตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร  ทั้งนี้  ใหผูรับใบอนุญาตจัดทําเคร่ืองหมายแสดงบริเวณเขต

โครงขายพลังงานบนพื้นที่จริงและมีหนังสือแจงเจาของหรือผูครอบครองอสังหาริมทรัพย  หรือผูทรงสิทธิอื่น

ซ่ึงมีอสังหาริมทรัพยอยูในเขตหรือที่ต้ังระบบโครงขายพลังงานที่เกี่ยวของตามหลักเกณฑ  วิธีการ   

และเง่ือนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 



หนา   ๔๙ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๘๙   ก   ราชกิจจานุเบกษา    ๑๐   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

เจาของหรือผูครอบครองอสังหาริมทรัพย  หรือผูทรงสิทธิอื่นอาจอุทธรณเหตุที่ไมสมควร 

ทําเชนนั้นตอคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงเปนหนังสือจากผูรับใบอนุญาต 

คณะกรรมการตองวินิจฉัยอุทธรณใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณ 

คําวินิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการใหเปนที่สุด 

มาตรา ๑๐๗ เมื่อไดมีการประกาศกําหนดเขตระบบโครงขายพลังงานตามมาตรา  ๑๐๖  แลว  

ใหผูรับใบอนุญาตมีอํานาจดําเนินการ  ดังตอไปนี้ 

(๑) วางระบบโครงขายพลังงานไปใต  เหนือ  ตามหรือขามระบบโครงขายพลังงานของผูรับ

ใบอนุญาตรายอื่น  โดยผูรับใบอนุญาตรายอื่นนั้นจะปฏิเสธมิใหดําเนินการมิได  เวนแตจะพิสูจนไดวา

การดําเนินการดังกลาวจะมีปญหาทางเทคนิคที่อาจกอใหเกิดการรบกวนตอการวางระบบโครงขาย

พลังงานของตน  ทั้งนี้  ผูรับใบอนุญาตรายอื่นอาจเรียกคาใชประโยชนไดตามสมควรและเปนธรรม 

(๒) วางระบบโครงขายพลังงานไปใต  เหนือ  ตามหรือขามที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติ 

ของแผนดิน  โดยผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามกฎระเบียบแหงบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวของ 

(๓) วางระบบโครงขายพลังงานไปใต  เหนือ  ตามหรือขามพื้นดินของบุคคลใดปกหรือต้ังเสา

หรืออุปกรณอื่นลงในหรือบนพื้นดินของบุคคลใดซึ่งมิใชเปนที่ต้ังโรงเรือน 

(๔) ร้ือถอนอาคารหรือโรงเรือนของบุคคลอื่น  หรือทําลายส่ิงอื่นที่สราง  หรือทําข้ึน  หรือทําลาย  

หรือตัดฟนตน  ก่ิง  หรือรากของตนไมของบุคคลอื่น  หรือพืชผลในเขตระบบโครงขายพลังงาน 

มาตรา ๑๐๘ กอนที่จะดําเนินการตามมาตรา  ๑๐๗  ใหผูรับใบอนุญาตดําเนินการ  ดังตอไปนี้ 

(๑) แจงเปนหนังสือใหผูรับใบอนุญาตรายอื่นตามมาตรา  ๑๐๗  (๑)  เจาของหรือผูครอบครอง

ทรัพยสิน  หรือผูทรงสิทธิอื่นตามมาตรา  ๑๐๗  (๒)  (๓)  หรือ  (๔)  ทราบ  โดยผูรับใบอนุญาตรายอื่น  

เจาของหรือผูครอบครองทรัพยสิน  หรือผูทรงสิทธิอื่นอาจย่ืนคํารองคัดคานแสดงเหตุที่ไมสมควรทําเชนนั้น

ไปยังคณะกรรมการเพื่อวินิจฉัยภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง  คําวินิจฉัยของ

คณะกรรมการใหเปนที่สุด 

(๒) จายคาใชประโยชนหรือดําเนินการอื่นใดตามมาตรา  ๑๐๗  (๑)  หรือจายคาทดแทนใหแก

เจาของหรือผูครอบครองทรัพยสิน  หรือผูทรงสิทธิอื่นตามมาตรา  ๑๐๗  (๒)  (๓)  หรือ  (๔)   

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด  และใหมีหนังสือแจงจํานวนเงิน

คาใชประโยชนหรือคาทดแทนใหผูมีสิทธิดังกลาวทราบ  สําหรับที่ดินที่เปนสาธารณสมบัติของแผนดิน  



หนา   ๕๐ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๘๙   ก   ราชกิจจานุเบกษา    ๑๐   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

การกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไข  ใหคณะกรรมการประสานกับหนวยงานที่ปกครอง 

ดูแลที่สาธารณสมบัติของแผนดินนั้นดวย 

(๓) ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตรายอื่น  เจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินหรือผูทรงสิทธิอื่น 

ไมยินยอมตกลงในจํานวนเงินคาใชประโยชนหรือคาทดแทนตาม  (๒)  ใหผูรับใบอนุญาตวางเงิน 

คาใชประโยชนหรือคาทดแทนตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด  และ 

ใหผูรับใบอนุญาตมีสิทธิดําเนินการตามมาตรา  ๑๐๗  ได  ซ่ึงตองไมกอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญ  

หรือไมสงผลกระทบตอสภาพธรรมชาติและไมทําใหการใชประโยชนในทรัพยสินนั้นลดลง  ทั้งนี้  

จะตองกระทําการนั้นโดยไมเกินสมควรแกเหตุดวย 

(๔) ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตรายอื่น  เจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินหรือผูทรงสิทธิอื่น 

ไมพอใจจํานวนเงินคาใชประโยชนหรือคาทดแทน  ใหมีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการได  คําวินิจฉัย

อุทธรณของคณะกรรมการใหเปนที่สุด  ทั้งนี้  หลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขการอุทธรณและ 

การพิจารณาอุทธรณใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

มาตรา ๑๐๙ เพื่อประโยชนในการซอมหรือบํารุงรักษาระบบโครงขายพลังงาน  ใหผูรับ

ใบอนุญาตมีอํานาจเขาไปใชสอยหรือครอบครองอสังหาริมทรัพยซ่ึงมิใชที่อยูอาศัยของบุคคลใดเทาที่จําเปน

เปนการชั่วคราวไดภายใตเง่ือนไขดังตอไปนี้ 

(๑) การใชสอยหรือเขาครอบครองนั้นเปนการจําเปนสําหรับการสํารวจ  หรือซอมบํารุงรักษา

ระบบโครงขายพลังงาน  หรือเปนการจําเปนสําหรับการปองกันอันตราย  หรือความเสียหายที่จะเกิดแก

ระบบโครงขายพลังงาน 

(๒) ผูรับใบอนุญาตตองแจงเปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครองอสังหาริมทรัพย  หรือ 

ผูทรงสิทธิอื่นทราบลวงหนาเปนเวลาไมนอยกวาสามวัน   

ถาเกิดความเสียหายใด  ๆ  แกเจาของหรือผูครอบครองอสังหาริมทรัพย  หรือผูทรงสิทธิอื่น 

อันเนื่องมาจากการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ใหผู รับใบอนุญาตจายคาทดแทนความเสียหาย 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด  และถาไมสามารถตกลงกันไดในจํานวนเงิน

คาทดแทนใหอุทธรณตอคณะกรรมการ  คําวินิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการใหเปนที่สุด 

หลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณใหเปนไปตามระเบียบ 

ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
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มาตรา ๑๑๐ ในกรณีที่อุปกรณของผูใชพลังงานกอใหเกิดการรบกวนจนอาจกอใหเกิด 

ความเสียหายตอสถานประกอบกิจการพลังงาน  ใหผูรับใบอนุญาตมีหนังสือแจงใหผูใชพลังงานนั้น

เปลี่ยนแปลงหรือแกไขปรับปรุงอุปกรณดังกลาวไดภายในเวลาอันสมควร 

ในกรณีที่ผูใชพลังงานไมดําเนินการตามหนังสือแจง  และการใชอุปกรณนั้นยังกอใหเกิด 

การรบกวน  ผูรับใบอนุญาตจะระงับการใหบริการแกผูใชพลังงานรายนั้นไวเปนการชั่วคราวจนกวา 

ผูใชพลังงานจะดําเนินการใหเปนไปตามหนังสือแจงก็ได  โดยใหผูรับใบอนุญาตรายงานเหตุแหงการระงับ

การใหบริการใหคณะกรรมการทราบทันที  เมื่อคณะกรรมการไดรับทราบการระงับการใหบริการแลว 

ใหมีคําส่ังยืนยันหรือแกไขเปลี่ยนแปลงการระงับการใหบริการนั้นโดยใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติตาม

ภายในสามสิบวันนับแตวันที่คณะกรรมการมีคําส่ัง 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนเรงดวน  ผู รับใบอนุญาตจะระงับการใหบริการนั้นไดโดยทันที 

โดยไมตองมีหนังสือแจงใหผูใชพลังงานเปลี่ยนแปลงหรือแกไขปรับปรุงอุปกรณที่กอใหเกิดการรบกวนได  

แตตองแจงใหผูใชพลังงานและคณะกรรมการทราบโดยไมชักชาและเมื่อคณะกรรมการไดรับแจงแลว

ใหดําเนินการตามวรรคสองตอไป 

มาตรา ๑๑๑ ในกรณีที่ระบบโครงขายพลังงานตามมาตรา  ๑๐๗  หรืออุปกรณที่ใชในการ

ประกอบกิจการระบบโครงขายพลังงานกอใหเกิดการรบกวนหรือเปนอุปสรรคอยางรายแรงตอการ 

ใชประโยชนจากอสังหาริมทรัพยของเจาของ  ผูมีสิทธิครอบครอง  หรือผูทรงสิทธิอื่น  อันเนื่องมาจาก

การเปลี่ยนแปลงในวัตถุประสงค  หรือวิธีการใชประโยชนจากอสังหาริมทรัพยนั้น  เมื่อเจาของ  ผูมีสิทธิ

ครอบครอง  หรือผูทรงสิทธิอื่นรองขอ  ผู รับใบอนุญาตตองดําเนินการเพื่อขจัดการรบกวนหรือ 

อุปสรรคดังกลาว  เวนแตการดําเนินการนั้นจะกระทบกระเทือนอยางรายแรงตอการดําเนินการของผูรับ

ใบอนุญาตหรือดําเนินการไดอยางยากย่ิงทางวิศวกรรม  ในกรณีนี้ใหผูรับใบอนุญาตและเจาของ   

ผูมีสิทธิครอบครอง  หรือผูทรงสิทธิอื่น  ทําการตกลงกันเกี่ยวกับการดําเนินการเพื่อขจัดการรบกวนหรือ

อุปสรรคดังกลาว  โดยกําหนดเวลาซึ่งตองดําเนินการ  ผูรับผิดชอบคาใชจายในการดําเนินการ  และ

วิธีการชําระคาใชจายนั้น 

ในกรณีที่ไมสามารถตกลงกันไดหรือในกรณีที่ไดตกลงกันแลวแตไมสามารถดําเนินการ 

ตามขอตกลงได  ใหผูรับใบอนุญาต  เจาของ  ผูมีสิทธิครอบครอง  หรือผูทรงสิทธิอื่น  ย่ืนคํารองขอตอ

คณะกรรมการเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด 
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เมื่อคณะกรรมการไดรับคํารองขอ  ใหสงสําเนาคํารองขอดังกลาวใหผูรับใบอนุญาตและ

เจาของ  ผูมีสิทธิครอบครอง  หรือผูทรงสิทธิอื่นนั้น  แลวแตกรณี  ทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ 

ไดรับคํารองขอ  ผูรับสําเนาคํารองขออาจแสดงความเห็นเปนหนังสือตอคณะกรรมการภายในสิบหาวัน

นับแตวันไดรับสําเนาคํารองขอ  เมื่อพนระยะเวลาดังกลาวใหคณะกรรมการชี้ขาดและแจงคําวินิจฉัย 

ชี้ขาดใหผู รับใบอนุญาตและเจาของ  ผูมีสิทธิครอบครอง  หรือผูทรงสิทธิอื่นทราบโดยไมชักชา   

คําวินิจฉัยตองระบุการดําเนินการเพื่อขจัดการรบกวนหรืออุปสรรคดังกลาว  กําหนดเวลาซึ่งตอง

ดําเนินการ  ผูรับผิดชอบคาใชจายในการดําเนินการ  และวิธีการชําระคาใชจายนั้น 

เมื่อคณะกรรมการมีคําวินิจฉัยชี้ขาดแลว  ใหผูรับใบอนุญาตหรือผูมีสวนไดเสียมีสิทธิอุทธรณ

คําวินิจฉัยชี้ขาดตอคณะกรรมการภายในหกสิบวันนับแตวันที่ทราบคําวินิจฉัยชี้ขาด 

คําวินิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการใหเปนที่สุด 

หลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ  ใหเปนไปตามระเบียบ

ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

มาตรา ๑๑๒ ภายในเขตระบบโครงขายพลังงานที่ประกาศตามมาตรา  ๑๐๖  หามมิใหผูใด

ปลูกสรางอาคาร  โรงเรือน  ตนไมหรือส่ิงอื่นใด  ติดต้ังส่ิงใด  เจาะหรือขุดพื้นดิน  ถมดิน  ทิ้งส่ิงของ  

หรือกระทําดวยประการใด  ๆ  ที่อาจทําใหเกิดอันตรายหรือเปนอุปสรรคแกระบบโครงขายพลังงาน  

เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากพนักงานเจาหนาที่  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไข 

ที่คณะกรรมการกําหนด 

ในการพิจารณาอนุญาตการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ใหพนักงานเจาหนาที่รับฟงความคิดเห็น

ของผูรับใบอนุญาตดวย  และหากเห็นวาการกระทําดังกลาวจะไมมีผลกระทบตอระบบโครงขายพลังงาน  

บุคคล  สัตว  พืช  ทรัพย  หรือส่ิงแวดลอม  ใหพนักงานเจาหนาที่อนุญาตตามคําขอ  ซ่ึงจะกําหนด

เง่ือนไขอยางใดดวยก็ได   

ในกรณีที่มีการดําเนินการตามวรรคหนึ่งโดยไมไดรับอนุญาต  หรือไดรับอนุญาตแตมีการ 

ฝาฝนการอนุญาตหรือเง่ือนไขประกอบการอนุญาต  ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจใชมาตรการบังคับ

ทางปกครองตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได   

มาตรา ๑๑๓ เพื่อประโยชนแหงความปลอดภัย  ใหผูรับใบอนุญาตมีอํานาจร้ือถอน  หรือ 

ตัดฟนตน  ก่ิง  รากของตนไม  หรือส่ิงอื่นใดที่อยูใกลหรือปด  หุม  คลุม  หรือทับเขตระบบโครงขายพลังงาน  
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แตตองแจงเปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครองตนไม  หรือส่ิงนั้นทราบลวงหนาภายในเวลาอันสมควร  

ถาไมอาจติดตอกับเจาของหรือผูครอบครองได  ใหผูรับใบอนุญาตมีอํานาจดําเนินการไดตามความจําเปน

และแจงใหคณะกรรมการทราบ   

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  หากตนไมหรือส่ิงอื่นใดมีอยูกอนการสรางระบบโครงขาย

พลังงาน  ใหผูรับใบอนุญาตจายคาทดแทนแกเจาของหรือผูครอบครองตนไมหรือส่ิงนั้น  และถาไมสามารถ

ตกลงกันไดในจํานวนเงินคาทดแทน  ใหอุทธรณตอคณะกรรมการ  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และ

เง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด   

คําวินิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการใหเปนที่สุด 

มาตรา ๑๑๔ ในกรณีที่จําเปนและเรงดวน  ใหผูรับใบอนุญาตมีอํานาจเขาไปในที่ดินหรือ

สถานที่ที่มิใชที่อยูอาศัยของบุคคลในเวลาใด  ๆ  เพื่อตรวจ  ซอมแซม  หรือแกไขระบบโครงขายพลังงาน 

ไดทันที  แตถาเจาของ  ผูครอบครอง  หรือผูทรงสิทธิอื่นอยู  ณ  ที่นั้นดวย  ก็ใหแจงใหเจาของ   

ผูครอบครอง  หรือผูทรงสิทธิอื่นทราบกอน 

เมื่อไดดําเนินการตามวรรคหนึ่งแลว  ใหผู รับใบอนุญาตรายงานใหคณะกรรมการทราบ 

โดยไมชักชา 

มาตรา ๑๑๕ การกระทําการตามมาตรา   ๑๑๓   หรือมาตรา   ๑๑๔   ผู รับใบอนุญาต 

ตองระมัดระวังมิใหเกิดความเสียหายตอส่ิงอื่น  แตถาเกิดความเสียหายข้ึนผูรับใบอนุญาตตองรับผิดชอบ 

ตอความเสียหายนั้น 

มาตรา ๑๑๖ เมื่อไดรับการรองขอจากผูรับใบอนุญาต  หากคณะกรรมการเห็นวาเปนความจําเปน

เพื่อการปองกันระบบโครงขายพลังงาน  อาจกําหนดบริเวณปองกันระบบโครงขายพลังงานและขอหาม

มิใหกระทําการภายในบริเวณดังกลาวตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด 

การกอสรางหรือกระทําการใด  ๆ  ภายในบริเวณปองกันระบบโครงขายพลังงานตองไดรับอนญุาต

จากคณะกรรมการ  และในการอนุญาตใหคณะกรรมการคํานึงถึงการปองกันระบบโครงขายพลังงาน 

ที่เกี่ยวของดวย   

ในกรณีที่การกอสรางหรือการกระทําใด  ๆ  ที่ไดรับอนุญาตตามวรรคสองกอใหเกิดความเสียหาย  

ผูรับผิดชอบในการกอสรางหรือการกระทํานั้นตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายอันเกิดจากการนั้น 



หนา   ๕๔ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๘๙   ก   ราชกิจจานุเบกษา    ๑๐   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

มาตรา ๑๑๗ หามมิใหผูใดทําใหเสียหาย  ทําลาย  ทําใหเส่ือมคา  ทําใหไรประโยชนหรือ

กระทําการอยางหนึ่งอยางใดอันอาจเปนอันตรายแกสถานประกอบกิจการพลังงาน  หรือศูนยควบคุม

ระบบโครงขายพลังงาน   

เพื่อประโยชนแหงมาตรานี้  คณะกรรมการอาจประกาศกําหนดมาตรการคุมครองสิ่งตาง  ๆ  

ตามวรรคหนึ่งไดตามความจําเปน 

มาตรา ๑๑๘ ในเขตระบบโครงขายพลังงานและในบริเวณปองกันระบบโครงขายพลังงาน 

ที่อยูในแมน้ํา  ลําคลอง  ทะเล  หรือทางสัญจรทางน้ําแหงใด  หามมิใหผูใดทอดสมอเรือ  หรือเกาสมอ  

หรือลากแห  อวน  หรือเครื่องจับสัตวน้ําอยางใด  ๆ  ในเขตเหลานั้น 

เมื่อเรือใดแลนขามเขตระบบโครงขายพลังงาน  ถามิไดชักสมอขึ้นพนจากน้ําจนแลเห็นได   

ใหถือวาการกระทํานั้นมีผลเปนการเกาสมอแลว 

หมวด  ๖ 

การพิจารณาขอพิพาทและการอุทธรณ 
 

 

มาตรา ๑๑๙ เวนแตในสัญญาจะมีขอกําหนดวาดวยการระงับขอพิพาทหรือการอุทธรณ 

เปนอยางอื่น  การดําเนินการระงับขอพิพาทหรือการอุทธรณใหเปนไปตามบทบัญญัติในหมวดนี้ 

มาตรา ๑๒๐ เมื่อเกิดขอพิพาทข้ึนระหวางผูใชพลังงานและผู รับใบอนุญาต  หรือผู รับ

ใบอนุญาตดวยกัน  ใหพิจารณาวินิจฉัยขอพิพาทหรือยุติขอโตแยงดวยวิธีการ  ดังตอไปนี้ 

(๑) กรณีที่ เปนขอพิพาทระหวางผูใชพลังงานกับผู รับใบอนุญาต  ใหดําเนินการระงับ 

ขอพิพาทตามมาตรา  ๑๐๐ 

(๒) กรณีที่เปนขอพิพาทระหวางผูรับใบอนุญาตดวยกัน  ใหดําเนินการระงับขอพิพาทตาม

ระเบียบที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

มาตรา ๑๒๑ ในกรณีที่ผูใชพลังงาน  ผูรับใบอนุญาต  หรือบุคคลผูมีสวนไดเสียใดไมพอใจ

คําส่ัง  ระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศ  หรือขอกําหนดใด  ๆ  ของคณะกรรมการ  ใหมีสิทธิอุทธรณตอ

คณะกรรมการได 



หนา   ๕๕ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๘๙   ก   ราชกิจจานุเบกษา    ๑๐   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

การอุทธรณตามวรรคหนึ่งใหย่ืนตอคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง

คําส่ังจากคณะกรรมการ  หรือนับแตวันที่คณะกรรมการไดออกระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศ  หรือ

ขอกําหนด 

หลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขการยื่นอุทธรณและวิธีพิจารณาอุทธรณ  ใหเปนไปตามระเบียบ 

ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

การอุทธรณตามวรรคสอง  ยอมไมเปนการทุเลาการบังคับตามคําส่ังของคณะกรรมการ   

เวนแตคณะกรรมการจะสั่งเปนอยางอื่นเปนการชั่วคราวกอนมีคําวินิจฉัยอุทธรณ 

คําวินิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการใหเปนที่สุด 

หมวด  ๗ 

พนักงานเจาหนาที ่
 

 

มาตรา ๑๒๒ เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้  ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจหนาที่  

ดังตอไปนี้ 

(๑) เขาไปในอาคารหรือสถานประกอบกิจการพลังงานของผูรับใบอนุญาตในระหวางเวลา

พระอาทิตยข้ึนจนถึงพระอาทิตยตก  หรือในเวลาทําการของสถานที่นั้น  เพื่อตรวจสอบกิจการ   

สมุดบัญชี  เอกสารหลักฐาน  หรือขอมูลที่เกี่ยวของ  รวมทั้งการกระทําใดของผูรับใบอนุญาตที่อาจเปนการ

ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้  หรือเง่ือนไขที่กําหนดในใบอนุญาต 

(๒) มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคํา  หรือใหสงเอกสารหรือวัตถุใดมาเพื่อประกอบ 

การพิจารณา 

(๓) ตรวจสอบและรวบรวมขอเท็จจริงแลวรายงานตอคณะกรรมการในกรณีที่ผูรับใบอนุญาต

ไดกระทําผิดหรือทําใหเกิดความเสียหายเนื่องจากการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามบทบัญญัติแหง

พระราชบัญญัตินี้  หรือเง่ือนไขที่กําหนดในใบอนุญาต 

(๔) เขาไปใชสอยหรือครอบครองอสังหาริมทรัพยซ่ึงมิใชที่อยูอาศัยของบุคคลเปนการชั่วคราว  

เพื่อประโยชนในการสํารวจ  หรือเพื่อหาสถานที่ต้ังระบบโครงขายพลังงานตามที่กําหนดในมาตรา  ๑๐๕  

โดยอนุมัติของคณะกรรมการ 



หนา   ๕๖ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๘๙   ก   ราชกิจจานุเบกษา    ๑๐   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

(๕) เขาไปดําเนินการในที่ดินหรือทรัพยสินของบุคคลอื่นตามที่กําหนดในมาตรา  ๑๐๗ 

มาตรา  ๑๐๙  มาตรา  ๑๑๓  มาตรา  ๑๑๔  และมาตรา  ๑๑๖  โดยอนุมัติของคณะกรรมการ 

เมื่อไดเขาไปและลงมือตรวจสอบตาม  (๑)  แลวยังดําเนินการไมเสร็จ  จะกระทําตอไปในเวลา

หลังพระอาทิตยตกหรือนอกเวลาทําการของสถานที่นั้นไดตามความจําเปนและเหมาะสม 

ในการปฏิบัติหนาที่ตาม  (๑)  พนักงานเจาหนาที่ตองไมกระทําการอันมีลักษณะเปนการขมขู

หรือเปนการคนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

มาตรา ๑๒๓ ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่  ใหบุคคลที่เกี่ยวของอํานวยความสะดวก

ตามสมควร 

มาตรา ๑๒๔ ในการปฏิบัติหนาที่  พนักงานเจาหนาที่จะตองแสดงบัตรประจําตัวแกบุคคล 

ที่เกี่ยวของ 

บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

มาตรา ๑๒๕ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ใหเลขาธิการ   พนักงานของ

สํานักงาน  และพนักงานเจาหนาที่เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา ๑๒๖ ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือมีความจําเปน  เพื่อความมั่นคงของประเทศ  หรือ

เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ  หรือเพื่อปองกันประโยชนสาธารณะ  หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยของ

ประชาชน  คณะกรรมการอาจมอบหมายหรือส่ังใหหนวยงานของรัฐที่มีประสบการณและเชี่ยวชาญ 

ดานการประกอบกิจการพลังงานหรือพนักงานเจาหนาที่เขาครอบครองหรือใชอุปกรณและเครื่องมือตาง  ๆ  

ของผูรับใบอนุญาตเพื่อดําเนินการ  หรือส่ังใหผูรับใบอนุญาตหรือพนักงานของผูรับใบอนุญาตกระทําการ

อยางหนึ่งอยางใดไดจนกวาเหตุฉุกเฉินหรือจําเปนนั้นจะสิ้นสุดลง 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง   หนวยงานของรัฐหรือพนักงานเจาหนาที่จะตองใช 

ความระมัดระวังเพื่อสงวนทรัพยสินของผูรับใบอนุญาตเหมือนเชนผูประกอบกิจการพลังงานหรือผูมี

วิชาชีพเชนนั้นจะพึงปฏิบัติ   

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  หากเกิดความเสียหายแกผูรับใบอนุญาต  ใหผูรับใบอนุญาต 

มีสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนสําหรับความเสียหายนั้นจากสํานักงานไดตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด 



หนา   ๕๗ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๘๙   ก   ราชกิจจานุเบกษา    ๑๐   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

หมวด  ๘ 

การบังคับทางปกครอง 
 

 

มาตรา ๑๒๗ ในกรณีที่ปรากฏแกคณะกรรมการวามีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา  ๕๓  

มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  มาตรา  ๗๐  มาตรา  ๗๑  มาตรา  ๗๓  มาตรา  ๗๔  มาตรา  ๗๙  

มาตรา  ๘๐  มาตรา  ๘๕  มาตรา  ๘๖  มาตรา  ๘๗  มาตรา  ๘๙  มาตรา  ๙๒  มาตรา  ๙๖  วรรคหนึ่ง  

หรือมาตรา  ๑๐๒  ใหคณะกรรมการมีอํานาจสั่งใหผูรับใบอนุญาตกระทําการ  หรืองดเวนกระทําการ  

หรือแกไขปรับปรุง  หรือปฏิบัติใหถูกตองหรือเหมาะสมภายในระยะเวลาที่กําหนดได 

มาตรา ๑๒๘ ในกรณีที่ผู รับใบอนุญาตฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําส่ังของคณะกรรมการ 

ตามมาตรา  ๕๖  มาตรา  ๕๗  มาตรา  ๖๑  มาตรา  ๖๒  มาตรา  ๖๘  (๒)  มาตรา  ๗๒  วรรคสอง  

มาตรา  ๘๒  มาตรา  ๘๓  วรรคสอง  มาตรา  ๘๔  วรรคสอง  หรือมาตรา  ๑๒๗  และพนกําหนด

ระยะเวลาอุทธรณตามมาตรา  ๑๒๑  หรือกรณีที่มีการอุทธรณตามมาตรา  ๑๒๑  แตคณะกรรมการมีมติ

ไมเห็นดวยกับคําอุทธรณ  และคณะกรรมการไดมีหนังสือเตือนแลวยังไมมีการปฏิบัติตามคําส่ังนั้น   

ใหคณะกรรมการพิจารณากําหนดคาปรับทางปกครองซึ่งตองไมเกินหาแสนบาทตอวัน   ทั้งนี้   

ใหคํานึงถึงความรายแรงในการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําส่ังประกอบดวย 

ในกรณีที่ไมมีการชําระคาปรับทางปกครองใหดําเนินการบังคับทางปกครองตามสวนที่  ๘  

การบังคับทางปกครอง  หมวด  ๒  คําส่ังทางปกครอง  แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  

พ.ศ.  ๒๕๓๙ 

ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตยังเพิกเฉยไมปฏิบัติการใหถูกตอง  หรือฝาฝนคําส่ังพักใชใบอนุญาต

หรือกรณีที่มีความเสียหายรายแรงตอประโยชนสาธารณะ  ใหคณะกรรมการมีอํานาจพักใชหรือเพิกถอน

ใบอนุญาตได  แลวแตกรณี 

หมวด  ๙ 

บทกําหนดโทษ 
 

 

มาตรา ๑๒๙ ผูใดฝาฝนมาตรา  ๒๐  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป  หรือปรับไมเกิน 

หนึ่งลานบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 



หนา   ๕๘ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๘๙   ก   ราชกิจจานุเบกษา    ๑๐   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

มาตรา ๑๓๐ ผูใดขัดขวางหรือไมปฏิบัติตามคําส่ังของคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  

หรือบุคคลซ่ึงคณะกรรมการแตงต้ังตามมาตรา  ๒๔  ที่ส่ังการตามมาตรา  ๒๕  หรือของพนักงาน

เจาหนาที่ที่ส่ังการตามมาตรา  ๑๒๒  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป  หรือปรับไมเกินหนึ่งลานบาท  

หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๓๑ ผูใดไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา  ๑๒๒  หรือ 

มาตรา  ๑๒๓  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน  หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๓๒ ผูใดใหขอมูลอันเปนเท็จหรือบิดเบือนแกคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  และ

บุคคลซ่ึงคณะกรรมการแตงต้ังตามมาตรา  ๒๔  ซ่ึงการกระทํานั้นกอใหเกิดความเสียหายแกสํานักงาน  

ผูใชพลังงาน  ผูรับใบอนุญาต  หรือบุคคลอื่น  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน  หรือปรับไมเกิน 

หาแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๓๓ ผูใดฝาฝนมาตรา  ๔๗  วรรคหนึ่ง  หรือมาตรา  ๕๙  วรรคหนึ่ง  ตองระวางโทษ

จําคุกไมเกินสองป  หรือปรับไมเกินสิบลานบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

นอกจากตองระวางโทษตามวรรคหนึ่งแลว  ผูฝาฝนมาตรา  ๔๗  วรรคหนึ่ง  ยังตองระวางโทษ

ปรับอีกวันละไมเกินสองหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝน 

มาตรา ๑๓๔ ผูใดไมปฏิบั ติตามคําส่ังของคณะกรรมการที่ ส่ั งการตามมาตรา   ๑๒๗   

อันเนื่องมาจากการฝาฝนมาตรา  ๙๖  วรรคหนึ่ง  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน  หรือปรับวันละ

ไมเกนิสองหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝน 

มาตรา ๑๓๕ ผูใดฝาฝนมาตรา  ๖๑  (๑)  มาตรา  ๗๖  วรรคหนึ่ง  หรือมาตรา  ๘๔  วรรคสอง  

ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป  หรือปรับไมเกินส่ีลานบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๓๖ ผูรับใบอนุญาตเปนหนวยตรวจสอบและรับรองมาตรฐานใดดําเนินการตาม

มาตรา  ๗๗  (๒)  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป  หรือปรับไมเกินส่ีลานบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๓๗ ผูใดฝาฝนมาตรา  ๑๑๖  วรรคสอง  หรือมาตรา  ๑๑๗  ตองระวางโทษจําคุก 

ไมเกินสิบป  หรือปรับไมเกินสิบลานบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๓๘ ผูใดฝาฝนมาตรา  ๑๑๘  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน  หรือปรับไมเกิน

หนึ่งหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ   
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ถาการกระทํานั้นเปนเหตุใหระบบโครงขายพลังงานดังกลาวถูกทําลาย  เสียหาย  เส่ือมคา   

หรือไรประโยชน  ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป  หรือปรับไมเกินสองแสนบาท  หรือ 

ทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๓๙ ผูใดลักลอบใชบริการของผูรับใบอนุญาตโดยไมมีสิทธิ  และกอใหเกิดความเสียหาย

แกผูรับใบอนุญาต  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป  หรือปรับไมเกินสามแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๔๐ บรรดาความผิดตามมาตรา  ๑๓๑  มาตรา  ๑๓๒  มาตรา  ๑๓๔  หรือมาตรา  ๑๓๘  

วรรคหนึ่ ง  ใหคณะกรรมการมีอํานาจเปรียบเทียบได   และในการนี้คณะกรรมการอาจแตงต้ัง

คณะอนุกรรมการเพื่อดําเนินการเปรียบเทียบแทนได  โดยจะกําหนดหลักเกณฑในการเปรียบเทียบ 

หรือกําหนดเง่ือนไขประการใดในการปฏิบัติหนาที่ของคณะอนุกรรมการก็ได 

ในกรณีที่การกระทําความผิดปรากฏตอพนักงานสอบสวน  และผูกระทําความผิดยินยอม 

ใหเปรียบเทียบ  ใหพนักงานสอบสวนสงเร่ืองใหคณะกรรมการเพื่อดําเนินการพิจารณาเปรียบเทียบ

โดยเร็ว 

เมื่อผูกระทําความผิดไดเสียคาปรับตามที่ไดเปรียบเทียบแลว  ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

มาตรา ๑๔๑ ในกรณีที่ผูกระทําความผิดซ่ึงตองรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เปนนิติบุคคล  

ใหกรรมการผู จัดการ  ผู จัดการ  หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น   

ตองระวางโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น  ๆ  เวนแตจะพิสูจนไดวาตนไมไดรูเห็นหรือยินยอม

ในการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น 
บทเฉพาะกาล 

 

 

มาตรา ๑๔๒ ในวาระเริ่มแรก  ใหดําเนินการคัดเลือกคณะกรรมการใหแลวเสร็จภายใน 
หนึ่งรอยย่ีสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ   

ใหคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการไปพลางกอน  

จนกวาพระมหากษัตริยทรงแตงต้ังคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้   
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มาตรา ๑๔๓ ใหผูอํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนพลังงานปฏิบัติหนาที่ของเลขาธิการ

และใหสํานักงานนโยบายและแผนพลังงานปฏิบัติหนาที่ของสํานักงานจนกวาจะไดมีการแตงต้ัง

เลขาธิการและจัดต้ังสํานักงานตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๔๔ เพื่อใหการปฏิบัติงานของสํานักงานดําเนินการไปไดอยางมีประสิทธิภาพ  

รัฐมนตรีโดยอนมุัติของคณะรัฐมนตรีอาจกําหนดใหสวนราชการ  ราชการสวนทองถิ่นหรือหนวยงานอื่น

ของรัฐ  สนับสนุนขาราชการ  พนักงาน  หรือลูกจางมาชวยปฏิบัติงานในสํานักงานไปพลางกอน 

เปนการชั่วคราว  โดยใหไดรับเงินเดือนทางสังกัดเดิม  แตอยูในบังคับบัญชาของเลขาธิการ 

มาตรา ๑๔๕ ขาราชการ  พนักงาน   และลูกจางของสํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ   กรมธุรกิจพลังงาน   กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

และสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน  ซ่ึงสมัครใจเปลี่ยนไปเปนพนักงานหรือลูกจางของสํานักงาน  

ใหใชสิทธิแจงความจํานงเปนหนังสือตอผูบังคับบัญชาภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแต วันที่

พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

การบรรจุและแตงต้ังพนักงานและลูกจางของสํานักงานตามวรรคหนึ่งใหดํารงตําแหนงใด 

ในสํานักงาน  ใหเปนไปตามอัตรากําลัง  คุณสมบัติ  และอัตราเงินเดือนหรือคาจางตามที่คณะกรรมการ

กําหนด 

การบรรจุและแตงต้ังขาราชการตามมาตรานี้  ใหถือวาเปนการใหออกจากราชการเพราะ 

ทางราชการเลิกหรือยุบตําแหนงตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ  หรือกฎหมายวาดวย

กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ  แลวแตกรณี   

การบรรจุและแตงต้ังลูกจางตามมาตรานี้  ใหถือวาเปนการใหออกจากงานเพราะทางราชการ 

ยุบตําแหนงหรือทางราชการเลิกจางโดยไมมีความผิด  และใหมีสิทธิไดรับบําเหน็จตามระเบียบ

กระทรวงการคลังวาดวยบําเหน็จลูกจาง 

มาตรา ๑๔๖ นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ  ใหการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  

การไฟฟานครหลวง  การไฟฟาสวนภูมิภาค  และบริษัท  ปตท.  จํากัด  (มหาชน)  ประกอบกิจการพลังงาน 

ไดตอไปจนกวาจะไดรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ 

ในระหวางการประกอบกิจการพลังงานตามวรรคหนึ่ง  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  

การไฟฟานครหลวง  การไฟฟาสวนภูมิภาค  และบริษัท  ปตท.  จํากัด  (มหาชน)  ตองปฏิบัติตาม
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กฎหมายวาดวยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  กฎหมายวาดวยการไฟฟานครหลวง  กฎหมาย 

วาดวยการไฟฟาสวนภูมิภาค  และพระราชกฤษฎีกาวาดวยการกําหนดอํานาจ  สิทธิ  และประโยชนของ

บริษัท  ปตท.  จํากัด  (มหาชน)  แลวแตกรณี 

มาตรา ๑๔๗ บรรดาอํานาจ  สิทธิ  และประโยชนที่การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย   

การไฟฟานครหลวง   และการไฟฟาสวนภูมิภาค  มีอยูตามกฎหมายวาดวยการไฟฟาฝายผลิต 

แหงประเทศไทย  กฎหมายวาดวยการไฟฟานครหลวง  และกฎหมายวาดวยการไฟฟาสวนภูมิภาค   

ใหยังคงมีอยูตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงตอพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๔๘ บทบัญญัติเกี่ยวกับการดําเนินการเพื่อใหไดมาซ่ึงอสังหาริมทรัพย  โดยการ

เวนคืนที่การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  การไฟฟานครหลวง  และการไฟฟาสวนภูมิภาค   

มีอยูตามกฎหมายวาดวยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  กฎหมายวาดวยการไฟฟานครหลวง  และ

กฎหมายวาดวยการไฟฟาสวนภูมิภาค  ใหยังคงใชบังคับไดตอไป 

มาตรา ๑๔๙ เพื่อใหการประกอบกิจการพลังงานของบริษัท   ปตท.  จํากัด  (มหาชน)  

สามารถดําเนินงานไดตอไปตามมาตรา  ๑๔๖  มิใหนํามาตรา  ๒๖  วรรคส่ี  แหงพระราชบัญญัติ 

ทุนรัฐวิสาหกิจ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  มาใชบังคับกับบริษัท  ปตท.  จํากัด  (มหาชน)  จนกวาบริษัท  ปตท.

จํากัด  (มหาชน)  จะไดรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้  และในชวงเวลาดังกลาวใหพระราชกฤษฎีกา

กําหนดอํานาจ  สิทธิ  และประโยชนของบริษัท  ปตท.  จํากัด  (มหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๔๔  ซ่ึงแกไข

เพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ  สิทธิ  และประโยชนของบริษัท  ปตท.  จํากัด  (มหาชน)  

(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  มีผลใชบังคับตอไป 

มาตรา ๑๕๐ ภายในระยะเวลาหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่ระเบียบของคณะกรรมการ 

ตามมาตรา  ๕๐  มีผลใชบังคับ  ใหคณะกรรมการดําเนินการออกใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน 

ตามพระราชบัญญัตินี้ใหแกการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  การไฟฟานครหลวง  การไฟฟาสวนภูมภิาค  

และบริษัท  ปตท.  จํากัด  (มหาชน)  ตามลักษณะและประเภทของการประกอบกิจการ  ขอบเขต 

การใหบริการ  รวมทั้งสิทธติาง  ๆ  ในการใหบริการไฟฟาหรือกาซธรรมชาติเทาที่อยูในความรับผิดชอบ

ดําเนินการของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  การไฟฟานครหลวง  การไฟฟาสวนภูมิภาค  และ

บริษัท  ปตท.  จํากัด  (มหาชน)  ตามที่มีอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ   
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ในการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง  ใหคณะกรรมการกําหนดเง่ือนไขเกี่ยวกับการประกอบ

กิจการของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  การไฟฟานครหลวง  การไฟฟาสวนภูมิภาค  และ 

บริษัท  ปตท.  จํากัด  (มหาชน)  โดยคํานึงถึงสิทธิและขอผูกพันที่มีอยูเดิมของผูประกอบกิจการพลังงาน  

ประโยชนของผูใชพลังงานที่ไดรับบริการอยูเดิม  รวมทั้งการพัฒนาเพื่อใหมีการบริการที่มีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคแหงพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๕๑ ภายในระยะเวลาหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่ระเบียบของคณะกรรมการ 

ตามมาตรา  ๕๐  มีผลใชบังคับ  ใหคณะกรรมการดําเนินการออกใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานตาม

พระราชบัญญัตินี้ใหแกผูประกอบกิจการพลังงานที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาแหลงกาซธรรมชาติในพื้นที่

พัฒนารวม  ตามกฎหมายวาดวยองคกรรวมไทย  -  มาเลเซีย  ที่ใหบริการขนสงกาซธรรมชาติทางทอ

ผานระบบสงกาซธรรมชาติไปยังประเทศมาเลเซีย  ซ่ึงประกอบกิจการอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ 

ใชบังคับ  และเขาขายเปนผูประกอบกิจการพลังงานที่ตองขออนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้  โดยการออก

ใบอนุญาตดังกลาวตองคํานึงถึงขอตกลงและเงื่อนไขตามสัญญาที่ผูประกอบกิจการพลังงานมีอยูในวันที่

พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับและตองไมกระทบตอสิทธิ  หรือประโยชนของคูสัญญาตามสัญญาดังกลาว 

มาตรา ๑๕๒ สําหรับการประกอบกิจการพลังงานของหนวยงานของรัฐแหงอื่นนอกจาก 

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  การไฟฟานครหลวง  การไฟฟาสวนภูมิภาค  และบริษัท  ปตท.  

จํากัด  (มหาชน)  ใหนําบทบัญญัติในมาตรา  ๑๔๖  และมาตรา  ๑๕๐  มาใชบังคับโดยอนุโลม   

มาตรา ๑๕๓ การเชื่อมโยงระบบไฟฟาหรือการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาที่การไฟฟา 

ฝายผลิตแหงประเทศไทย  การไฟฟานครหลวง  การไฟฟาสวนภูมิภาคไดใหความเห็นชอบไวกอนวันที่

พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ใหดําเนินการไดตอไป  และใหถือวาเปนการเชื่อมตอระบบโครงขายพลังงาน 

ที่ตองปฏิบัติตามพระราชบัญญติันี้ 

ใหเขตระบบการขนสงปโตรเลียมทางทอที่ไดมีการประกาศกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ 

มีผลใชบังคับ  ถือเปนเขตระบบโครงขายพลังงานตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๕๔ ใหผูประกอบกิจการพลังงานที่ประกอบกิจการอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ 

ใชบังคับและเขาขายเปนผูประกอบกิจการพลังงานที่ตองขออนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้  นอกจากการไฟฟา

ฝายผลิตแหงประเทศไทย  การไฟฟานครหลวง  การไฟฟาสวนภูมิภาค  บริษัท  ปตท.  จํากัด  (มหาชน)  
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และหนวยงานของรัฐแหงอื่นตามมาตรา  ๑๕๒  ประกอบกิจการพลังงานไดตอไปและใหมาย่ืนคําขอรับ

ใบอนุญาตตามวรรคสอง   

ใหผูประกอบกิจการพลังงานตามวรรคหนึ่งย่ืนขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ภายใน

หกสิบวันนับแตวันที่ระเบียบของคณะกรรมการตามมาตรา  ๕๐  มีผลใชบังคับ  และเมื่อย่ืนคําขอรับ

ใบอนุญาตแลว   ใหประกอบกิจการไดตอไปจนกวาจะไดรับแจงคําส่ังไมออกใบอนุญาตจาก

คณะกรรมการ 

ในกรณีที่ผูประกอบกิจการพลังงานดังกลาวไดรับใบอนุญาตจากหนวยงานอื่นของรัฐกอนวันที่

พระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ  ในการออกใบอนุญาตตามวรรคสองใหคณะกรรมการคํานึงถึงสิทธิและ

ขอผูกพันที่มีอยูเดิม  ประโยชนของผูใชพลังงานที่ไดรับบริการอยูเดิม  รวมทั้งการพัฒนาเพื่อใหมกีารบริการ

ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคแหงพระราชบัญญัตินี้   

การประกอบกิจการพลังงานของผูประกอบกิจการพลังงานตามวรรคหนึ่ง  และวรรคสอง  

จะตองปฏิบัติตามการอนุญาตใด  ๆ  ที่ไดใหไวตามประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  ๕๘  ลงวันที่  ๒๖  

มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๑๕  กฎหมายวาดวยการพัฒนาและสงเสริมพลังงาน  กฎหมายวาดวยการไฟฟา 

ฝายผลิตแหงประเทศไทย  กฎหมายวาดวยโรงงาน  หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกับการประกอบกิจการ

พลังงาน  จนกวาจะไดรับใบอนุญาตตามวรรคสอง 

มาตรา ๑๕๕ ใหการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  การไฟฟานครหลวง  การไฟฟาสวนภูมิภาค  

บริษัท  ปตท.  จํากัด  (มหาชน)  กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  กรมธุรกิจพลังงาน  กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

และอนุรักษพลังงาน  สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน  และหนวยงานของรัฐแหงอื่นที่มีหนาที่ 

ในการอนุญาตและการกํากับดูแล  หรือการควบคุมการประกอบกิจการพลังงาน  จัดสงขอมูลเกี่ยวกับ

การประกอบกิจการพลังงาน  ใหแกคณะกรรมการตามหลักเกณฑ  วิธีการ  เง่ือนไข  และระยะเวลาที่

คณะกรรมการประกาศกําหนด 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  เนื่องจากกิจการพลังงานมีความสําคัญตอ

โครงสรางดานสังคม  เศรษฐกิจ  และส่ิงแวดลอมของประเทศ  จึงมีความจําเปนตองปรับโครงสรางการบริหาร

กิจการพลังงานโดยแยกงานนโยบาย  งานกํากับดูแล  และการประกอบกิจการพลังงานออกจากกัน  เพ่ือเปดโอกาสให

ภาคเอกชน  ชุมชน  และประชาชนมีสวนรวมและมีบทบาทมากขึ้น  เพ่ือใหการประกอบกิจการพลังงาน 

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  มีความมั่นคง  มีปริมาณเพียงพอและทั่วถึงในราคาที่เปนธรรมและมีคุณภาพ 

ท่ีไดมาตรฐาน  ตอบสนองตอความตองการภายในประเทศและตอการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนในดานสังคม 

เศรษฐกิจ  และส่ิงแวดลอม  อันสอดคลองกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  จึงจําเปนตองจัดตั้งคณะกรรมการ

กํากับกิจการพลังงานขึ้นเพื่อกํากับดูแลกิจการพลังงาน  โดยกําหนดใหมีหนาท่ีปองกันการใชอํานาจผูกขาด 

โดยมิชอบ  ใหการคุมครองผูใชพลังงานและผูไดรับผลกระทบจากการประกอบกิจการพลังงาน  และเพื่อให

คณะกรรมการสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  สมควรใหมีสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการ

พลังงานขึ้นเปนหนวยงานของรัฐ  ซ่ึงมีฐานะเปนนิติบุคคล  ทําหนาท่ีเปนสํานักงานเลขานุการของ

คณะกรรมการ  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 


