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พระราชบัญญัติ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๑๑

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๑
เป็นปีที่ ๒๓ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรจัดตั้งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของรัฐสภา
ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบั ญญัตินี้เ รียกว่า “พระราชบัญญั ติการไฟฟ้าฝ่า ยผลิตแห่งประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๑๑”
มาตรา ๒1[๑] พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติการไฟฟ้ายันฮี พ.ศ. ๒๕๐๐
(๒) พระราชบัญญัติการไฟฟ้ายันฮี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๒
(๓) พระราชบัญญัติการไฟฟ้ายันฮี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๖
(๔) พระราชบัญญัติการลิกไนท์ พ.ศ. ๒๕๐๓
(๕) พระราชบัญญัติการไฟฟ้าตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. ๒๕๐๕
(๖) พระราชบัญญัติการไฟฟ้าตะวันออกเฉียงเหนือ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๗
(๗) พระราชบัญญัติการไฟฟ้าตะวันออกเฉียงเหนือ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๐
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มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“ระบบไฟฟ้า” หมายความว่า สายส่งไฟฟ้า สายจาหน่ายไฟฟ้า สถานีไฟฟ้าย่อย หรือสิ่งอื่นอันเป็น
อุปกรณ์แก่การส่งหรือการจาหน่ายไฟฟ้า
“เขตเดินสายไฟฟ้า ”2[๒] หมายความว่า บริเวณที่ที่จะเดินสายส่งไฟฟ้า โดยมีความกว้างจาก
แนวศูนย์กลางของเสาสายส่งไฟฟ้าด้านละไม่เกินสี่สิบเมตร
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
“ผู้ว่าการ” หมายความว่า ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
“พนักงาน” หมายความว่า พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยรวมทั้งผู้ว่าการ
“ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน*รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมวด ๑
การจัดตั้ง ทุนและเงินสารอง

มาตรา ๖ ให้จัดตั้งการไฟฟ้าขึ้น เรียกว่า “การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย” เรียกโดยย่อว่า
“กฟผ.” และให้เป็นนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
(๑) ผลิต จัดให้ได้มา จัดส่งหรือจาหน่ายซึ่งพลังงานไฟฟ้าให้แก่
(ก) การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือการไฟฟ้าอื่นตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
(ข) ผู้ใช้พลังงานไฟฟ้าตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา
(ค) ประเทศใกล้เคียง
(๒) ดาเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า แหล่งพลังงานอันได้มาจากธรรมชาติ เช่น น้า ลม
ความร้อนธรรมชาติ แสงแดด แร่ธาตุ หรือเชื้อเพลิงเป็นต้นว่า น้ามัน ถ่านหิน หรือก๊าซ รวมทั้งพลังงานปรมาณู
เพื่อการผลิตพลังงานไฟฟ้า และงานอื่นที่ส่งเสริมกิจการของ กฟผ.
(๒ ทวิ)3[๓] ดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับกิจการ
ของ กฟผ. หรือร่วมทุนกับบุคคลอื่นเพื่อดาเนินการดังกล่าว
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(๓) ผลิตและขายลิกไนท์ หรือวัตถุเคมีจากลิกไนท์หรือโดยอาศัยลิกไนท์หรือร่วมทุนกับบุคคลอื่นเพื่อ
ดาเนินการดังกล่าว
มาตรา ๗ ให้โอนทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ ความรับผิด ตลอดจนธุรกิจของการไฟฟ้ายันฮี การลิกไนท์
และการไฟฟ้าตะวันออกเฉียงเหนือให้แก่ กฟผ. ทรัพย์สินดังกล่าวเมื่อได้หักหนี้สินออกแล้วให้ถือเป็นทุนของ กฟผ.
มาตรา ๘ ให้ กฟผ. ตั้งสานักงานใหญ่ในจังหวัดพระนครหรือจังหวัดใกล้เคียงและจะตั้งสาขาหรือ
ตัวแทนขึ้น ณ ที่อื่นใดก็ได้
มาตรา ๙ ให้ กฟผ. มีอานาจกระทากิจการภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๖ อานาจ
เช่นว่านี้ให้รวมถึง
(๑) สร้าง ซื้อ จัดหา รับโอน จาหน่าย เช่า ให้เช่า ให้เช่าซื้อ ยืม ให้ยืม และดาเนิน งานเกี่ยวกับ
เครื่องใช้ บริการ และสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ ของ กฟผ.
(๒) ซื้อ จัดหา จาหน่าย เช่า ให้เช่าซื้อ แลกเปลี่ยน ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครองหรือดาเนินงานเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินใด ๆ
(๓) สารวจ วางแผน ออกแบบ จัดซื้อ สร้าง และติดตั้งอันเกี่ยวกับกิจการของ กฟผ.
(๔) สร้างเขื่อนกั้นน้า เขื่อนระบายน้า เขื่อนกักเก็บน้า อ่างเก็บน้า หรือสิ่งอื่นอันเป็นอุปกรณ์ของ
เขื่อนหรืออ่างนั้นเพื่อการผลิตพลังงานไฟฟ้า หรือเพื่อการพัฒนาการไฟฟ้าพลังน้าหรือเพื่อประโยชน์เกี่ยวกับการไฟฟ้า
สร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อน โรงไฟฟ้าพลังน้า โรงไฟฟ้าพลังปรมาณู หรือโรงไฟฟ้าพลังอื่น รวมทั้งลานไกไฟฟ้าและ
สิ่งอื่นอันเป็นอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้านั้น ๆ หรือสร้างระบบไฟฟ้า
(๕) กาหนดประเภท ขนาด และมาตรฐานของโรงไฟฟ้า ลานไกไฟฟ้าและสิ่งอื่นอันเป็นอุปกรณ์ของ
โรงไฟฟ้านั้น ๆ ตาม (๔) หรือโรงผลิตวัตถุเคมีจากลิกไนท์ ระบบไฟฟ้า และอุ ปกรณ์อื่น ๆ ตลอดจนเชื้อเพลิงที่ใช้ในการ
ผลิตพลังงานไฟฟ้าของ กฟผ. รวมทั้งวางนโยบายและควบคุมการผลิต การส่งการจาหน่ายพลังงานไฟฟ้า การผลิตลิก
ไนท์ และวัตถุเคมีจากลิกไนท์ของ กฟผ.
(๖) กู้ยืมเงิน หรือลงทุน
(๗) ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุน
(๘)4[๔] จัดตั้งบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัดเพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าและ
ธุรกิจอื่นที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับกิจการของ กฟผ.
(๙)5[๕] เข้าร่วมกิจการกับหน่วยงานอื่นไม่ว่าจะเป็นของเอกชนหรือของรัฐทั้งในประเทศและ
นอกประเทศ หรือกับองค์การระหว่างประเทศ หรือถือหุ้นในบริษัทจากัด หรือบริษัทมหาชนจากัด ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์แก่
กิจการอันอยู่ในวัตถุประสงค์ของ กฟผ.
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(๑๐)6[๖] กระทาการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดให้สาเร็จตามวัตถุประสงค์
ของ กฟผ.
มาตรา ๑๐ ทุนของ กฟผ. ประกอบด้วย
(๑) ทรัพย์สินตามมาตรา ๗
(๒) เงินหรือทรัพย์สินอื่นที่ได้รับจากรัฐบาลหรือบุคคลอื่น
มาตรา ๑๑ เงินสารองของ กฟผ. ให้ประกอบด้วยเงินสารองเผื่อขาดและเงินสารองอื่น ตามที่
คณะกรรมการจะเห็นสมควร
มาตรา ๑๒ ทรัพย์สินของ กฟผ. ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี
หมวด ๒
คณะกรรมการและผู้วา่ การ

มาตรา ๑๓ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย” ประกอบด้วยประธานกรรมการ และกรรมการอื่นอีกไม่เกินสิบคนรวมทั้งผู้ว่าการซึ่งเป็นกรรมการโดยตาแหน่ง
ให้คณะรัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการ และกรรมการอื่นซึ่งมิใช่กรรมการโดยตาแหน่ง
มาตรา ๑๔ ผู้ซึ่งจะดารงตาแหน่งประธานกรรมการ กรรมการและผู้ว่าการต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย
และมีความรู้ความจัดเจนเพียงพอเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การคลัง
หรือกฎหมาย
มาตรา ๑๕ ผู้มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดั งต่อไปนี้ ห้ามแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ หรือ
กรรมการ
(๑)7[๗] เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญากับ กฟผ. หรือในกิจการที่กระทาให้แก่ กฟผ. ไม่ว่าโดยตรงหรือ
อ้อม เว้นแต่เป็นเพียงผู้ถือหุ้นเพื่อประโยชน์ในการลงทุนโดยสุจริตในบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ที่กระทา
การอันมีส่วนได้เสียเช่นว่านั้น หรือเป็นผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายให้เป็นประธานกรรมการ กรรมการในบริษัทจากัด
หรือบริษัทมหาชนจากัด ที่ กฟผ. เป็นผู้ถือหุ้น
(๒) เป็นผู้มีตาแหน่งการเมือง
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(๓) เป็นพนักงาน เว้นแต่ผู้ดารงตาแหน่งผู้ว่าการ
มาตรา ๑๖ ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งอยู่ในตาแหน่งคราวละสี่ปี
แต่สาหรับกรรมการนั้นในวาระเริ่มแรกเมื่อครบกาหนดสองปี ให้กรรมการดังกล่าวออกจากตาแหน่งกึ่งหนึ่งโดยวิธี
จับสลาก ถ้าไม่อาจหาจานวนกึ่งหนึ่งได้ก็ให้กรรมการซึ่งจะอยู่ในตาแหน่งต่อไปมีจานวนมากกว่า
ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้
มาตรา ๑๗ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระตามมาตรา ๑๖ ประธานกรรมการหรือกรรมการ
ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออก
(๔) ตกเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๔ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๕
เมื่อประธานกรรมการหรือกรรมการพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ คณะรัฐมนตรีอาจแต่งตั้งผู้อื่นเป็น
ประธานกรรมการหรือกรรมการแทนได้
ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามวรรคสองอยู่ในตาแหน่งตามวาระของ
ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งตนแทน
มาตรา ๑๘ ให้คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลทั่วไปซึ่งกิจการของ กฟผ.
อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง
(๑) ออกระเบียบหรือข้อบังคับเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
(๒) ออกระเบียบหรือข้อบังคับการประชุม
(๓) ออกระเบียบหรือข้อบังคับการดาเนินกิจการของคณะกรรมการ
(๔) ออกระเบียบหรือข้อบังคับการจัดแบ่งส่วนงานและวิธีปฏิบัติงาน
(๕) กาหนดตาแหน่ง อัตราเงินเดือนหรือค่าจ้างของพนักงานหรือลูกจ้าง
(๖) ออกระเบียบหรือข้อบังคับการบรรจุ การแต่งตั้ง การเลื่อนเงินเดือนหรือค่าจ้าง การออกจาก
ตาแหน่ง วินัย และการลงโทษพนักงานและลูกจ้าง
(๗) ออกระเบียบหรือข้อบังคับการจ่ายค่าพาหนะและเบี้ยเลี้ยงเดินทางค่าเช่าที่พัก ค่าล่วงเวลา และ
การจ่ายเงินอื่น
(๘) ออกระเบียบหรือข้อบังคับเครื่องแบบพนักงานและลูกจ้าง
(๙) กาหนดราคาขายพลังงานไฟฟ้า ลิกไนท์ วัตถุเคมีจากลิกไนท์ และวัสดุอุปกรณ์ และกาหนด
ค่าบริการ และออกระเบียบเกี่ยวกับวิธีชาระราคาขายหรือค่าบริการ
(๑๐) ออกระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้และรักษาทรัพย์สินของ กฟผ.
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ระเบียบหรือข้อบังคับวิธีปฏิบัติงานตาม (๔) ถ้ามีข้อความจากัดอานาจของผู้ว่าการในการทานิติ
กรรมไว้ประการใด ให้รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ราคาขายตาม (๙) ให้กาหนดในอัตราอันสมควร เพื่อให้มีรายได้เพียงพอ
(ก) สาหรับรายจ่ายที่จาเป็นในการดาเนินกิจการ รวมทั้งดอกเบี้ยค่าเสื่อมราคา บาเหน็จบานาญ
กองทุนสงเคราะห์ หรือการสงเคราะห์อื่นเพื่อสวัสดิการของผู้ปฏิบัติงานและครอบครัว และโบนัส
(ข) สาหรับชาระหนี้สินเท่าที่จานวนเงินเพื่อการชาระนั้นเกินกว่าจานวนที่จัดสรรไว้เป็นค่าเสื่อมราคา
และสาหรับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการจัดหาทรัพย์สินใหม่แทนทรัพย์สินเดิม
(ค) ที่จะจัดให้มีเงินสารองและเป็นค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่อันจาเป็นในการขยายกิจการและลงทุน
มาตรา ๑๙ ให้คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งผู้ว่าการ
ให้ผู้ว่าการได้รับเงินเดือนตามที่คณะกรรมการกาหนด และพ้นจากตาแหน่งเมื่อ ตาย ลาออก
ตกเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๔ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๐ หรือคณะกรรมการให้ออก
มติให้ผู้ว่าการออกจากตาแหน่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวน
กรรมการทั้งหมด นอกจากผู้ว่าการ
การแต่งตั้ง การกาหนดอัตราเงินเดือน หรือการให้ออกจากตาแหน่งตามมาตรานี้จะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๒๐ ผู้มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ห้ามแต่งตั้งเป็นผู้ว่าการ
(๑)8[๘] เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญากับ กฟผ. หรือในกิจการที่กระทาให้แก่ กฟผ. ไม่ว่าโดยตรงหรือ
อ้อม เว้นแต่เป็นเพียงผู้ถือหุ้นเพื่อประโยชน์ในการลงทุนโดยสุจริตในบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ที่กระทา
การอันมีส่วนได้เสียเช่นว่านั้นหรือเป็นผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายให้เป็นประธานกรรมการ กรรมการในบริษัทจากัด
หรือบริษัทมหาชนจากัดที่ กฟผ. เป็นผู้ถือหุ้น
(๒) เป็นข้าราชการประจา
(๓) เป็นผู้มีตาแหน่งการเมือง
(๔) เป็นผู้ไม่อาจทางานได้เต็มเวลาให้แก่ กฟผ.
มาตรา ๒๑ ผู้ว่าการมีหน้าที่บริหารกิจการให้เป็นไปตามอานาจของ กฟผ. ตามนโยบาย ระเบียบ
หรือข้อบังคับของคณะกรรมการ และมีอานาจบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้าง
ในการบริหารกิจการ ผู้ว่าการต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ
มาตรา ๒๒ ผู้ว่าการมีอานาจ
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(๑) บรรจุ แต่งตั้ง เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัยพนักงานและลูกจ้าง ตลอดจน
ให้พนักงานและลูกจ้างออกจากตาแหน่ง ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามระเบียบหรือข้อบังคับของคณะกรรมการ แต่ถ้าเป็น
พนักงานหรือลูกจ้ างชั้นที่ ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อานวยการฝ่า ยหรือเทียบเท่า ขึ้นไปจะต้องได้ รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการ
(๒) กาหนดเงื่อนไขในการทางานของพนักงานและลูกจ้าง และออกระเบียบวิธีปฏิบัติงานของ กฟผ.
โดยไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับของคณะกรรมการ
มาตรา ๒๓ ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ผู้ว่าการเป็นผู้กระทาในนามของ กฟผ. และ
เป็นผู้กระทาแทน กฟผ. เพื่อการนี้ผู้ว่าการจะมอบอานาจให้ตัวแทนหรือบุคคลใดกระทากิจการเฉพาะอย่างแทนก็ได้
ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามระเบียบหรือข้อบังคับของคณะกรรมการ
นิติกรรมที่ผู้ว่าการทาโดยฝ่าฝืนระเบียบหรือข้อบังคับตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง ย่อมไม่ผูกพัน กฟผ.
เว้นแต่คณะกรรมการจะให้สัตยาบัน
มาตรา ๒๔ เมื่อผู้ว่าการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเมื่อตาแหน่งผู้ว่าการว่างลง ในระหว่างที่ยังมิได้
แต่งตั้งผู้ว่าการให้คณะกรรมการแต่งตั้งพนักงานคนหนึ่งเป็นผู้ทาการแทนผู้ว่าการ หรือรักษาการในตาแหน่งผู้ว่า
การ แล้วแต่กรณี และให้นามาตรา ๒๐ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ให้ผู้ทาการแทนผู้ว่าการหรือผู้รักษาการในตาแหน่งผู้ว่าการมีอานาจหน้าที่อย่างเดียวกับผู้ว่าการ
เว้นแต่อานาจหน้าที่ของผู้ว่าการในฐานะกรรมการ
มาตรา ๒๕
คณะรัฐมนตรีกาหนด

ประธานกรรมการและกรรมการย่ อ มได้ รั บ ประโยชน์ ต อบแทนตามระเบี ย บที่

มาตรา ๒๖ ประธานกรรมการ กรรมการ พนักงานและลูกจ้างอาจได้รับโบนัสตามระเบียบที่
คณะรัฐมนตรีกาหนด
มาตรา ๒๗ ให้ประธานกรรมการ กรรมการ และพนักงานเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมาย
อาญา
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หมวด ๓
การสร้าง และการบารุงรักษา

มาตรา ๒๘9[๙] เพื่อประโยชน์ในการสารวจเพื่อหาแหล่งพลังงานตามมาตรา ๖ (๒) หรือเพื่อหา
สถานที่สาหรับใช้ในกิจการตามมาตรา ๙ (๔) หรือเพื่อสร้างและบารุงรักษาระบบไฟฟ้า ให้พนักงานหรือลูกจ้างมีอานาจ
ที่จะใช้สอยหรือเข้าครอบครองอสังหาริมทรัพย์ในความครอบครองของบุคคลใด ๆ ซึ่งมิใช่เคหสถานเป็นการชั่วคราว
ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) การใช้สอยหรือเข้าครอบครองนั้นเป็นการจาเป็นสาหรับการสารวจระบบไฟฟ้าหรือการป้องกัน
อันตราย หรือความเสียหายที่จะเกิดแก่ระบบไฟฟ้า การสารวจเพื่อหาแหล่งพลังงานตามมาตรา ๖ (๒) หรือเพื่อหา
สถานที่สาหรับใช้ในกิจการตามมาตรา ๙ (๔) หรือการบารุงรักษาระบบไฟฟ้า
(๒) ได้แจ้งหรือประกาศให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์หรือผู้ทรงสิทธิอื่นทราบล่วงหน้า
ดังต่อไปนี้
(ก) ในการสารวจระบบไฟฟ้า หรือการป้องกันอันตราย หรือความเสียหาย ที่จะเกิดแก่ระบบ
ไฟฟ้า หรือการบารุงรักษาระบบไฟฟ้า ให้แจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์หรือผู้ทรง สิทธิอื่น
ทราบล่วงหน้าเป็นการเฉพาะรายภายในเวลาอันสมควรแต่ไม่น้อยกว่าสาม วัน
(ข) ในการสารวจทั่วไปเพื่อเลือกแนวหรือที่ตั้งระบบไฟฟ้าหรือเพื่อหาแหล่งพลังงานตาม
มาตรา ๖ (๒) หรือเพื่อหาสถานที่สาหรับใช้ในกิจการตามมาตรา ๙ (๔) ที่เหมาะสม ให้ประกาศกาหนดเขตสารวจไว้
ณ ที่ว่าการอาเภอหรือกิ่งอาเภอหรือสานักงานเขต และที่ทาการตาบลหรือแขวงซึ่งอสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู่ และในราช
กิจจานุเบกษาก่อนวันสารวจไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
(ค) ในการสารวจเฉพาะแห่งภายหลังที่เลือกแนวหรือที่ตั้งระบบไฟฟ้า หรือหาแหล่งพลังงาน
ตามมาตรา ๖ (๒) หรือหาสถานที่สาหรับใช้ในกิจการตามมาตรา ๙ (๔) ที่เหมาะสมได้แล้ว หากเจ้าของหรือ
ผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์หรือผู้ทรงสิทธิอื่นมิได้อาศัยอยู่ในเขตตาบลหรือแขวงที่กาลังสารวจอยู่ และเป็นกรณี
ที่จะต้องสารวจโดยเร่งด่วน ให้ประกาศกาหนดเขตสารวจไว้ ณ ที่ว่าการอาเภอหรือกิ่งอาเภอหรือสานักงานเขต
ที่ทาการตาบลหรือแขวง และที่ทาการผู้ใหญ่บ้านซึ่งอสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู่ ก่อนวันสารวจไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
ในการปฏิบัติตามมาตรานี้ให้พนักงานหรือลูกจ้างแสดงบัตรประจาตัวเมื่อบุคคลผู้เกี่ยวข้องร้องขอ
ถ้ามีความเสียหายเกิดขึ้นแก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์หรือผู้ทรงสิทธิอื่นเนื่ องจาก
การกระทาของพนักงานหรือลูกจ้าง บุคคลนั้นย่อมเรียกค่าทดแทนจาก กฟผ. ได้ และถ้าไม่สามารถตกลงกันในจานวน
ค่าทดแทน ให้นามาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๐ ทวิ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๙ ในการส่งและการจาหน่ายพลังงานไฟฟ้า ให้ กฟผ. มีอานาจ
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(๑) เดินสายส่งไฟฟ้าหรือสายจาหน่ายไฟฟ้าไปใต้ เหนือ ตามหรือข้ามพื้นดินของบุคคลใด ปักหรือ
ตั้งเสา สถานีไฟฟ้าย่อยหรืออุปกรณ์อื่น ลงในหรือบนพื้นดินของบุคคลใดซึ่งมิใช่เป็นที่ตั้งโรงเรือน
(๒) ประกาศกาหนดเขตเดินสายไฟฟ้าเพื่อประโยชน์แห่งความปลอดภัยในการส่งพลังงานไฟฟ้า
โดยประกาศไว้ ณ ที่ว่าการอาเภอแห่งท้องที่ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่ และจัดทาเครื่องหมายแสดงไว้ในที่ที่ประกาศกาหนดเขต
นั้นตามสมควร
(๓) รื้อถอนโรงเรือนหรือทาลายสิ่งอื่นที่สร้างขึ้นหรือทาขึ้น หรือทาลาย หรือตัดฟัน ตัดต้น กิ่ง หรือ
รากของต้นไม้หรือพืชผลในเขตเดินสายไฟฟ้า
ก่อนที่จะดาเนินการตาม (๑) หรือ (๓) ให้ กฟผ. แจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องทราบ จ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินนั้นอาจยื่นคาร้องแสดงเหตุที่ไม่สมควรทาเช่นนั้น ไปยัง
คณะกรรมการเพื่อวินิจฉัยภายในกาหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง คาวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็น
ที่สุด
มาตรา ๓๐10[๑๐] ให้ กฟผ .จ่ายเงินค่าทดแทนตามความเป็นธรรมแก่เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
ทรัพย์สินหรือผู้ทรงสิทธิอื่นในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) การใช้ที่ดินปักหรือตั้งเสาเพื่อเดินสายส่งไฟฟ้าหรือสายจาหน่ายไฟฟ้า
(๒) การใช้ที่ดินปักหรือตั้งสถานีไฟฟ้าย่อยหรืออุปกรณ์อื่น
(๓) การใช้ที่ดินที่ประกาศกาหนดเป็นเขตเดินสายไฟฟ้า
(๔) การกระทาตามมาตรา ๒๙ (๓)
ในกรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินหรือผู้ทรงสิทธิอื่นไม่ ยินยอมตกลงในจานวนเงินค่า
ทดแทนที่ กฟผ. กาหนด หรือหาตัวเจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินหรือผู้ท รงสิทธิอื่นไม่พบ ให้ กฟผ. นาเงินจานวน
ดังกล่าวไปวางไว้ต่อศาลหรือสานักงานวางทรัพย์หรือฝากไว้กับ ธนาคารออมสินในชื่อของเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
ทรัพย์สินหรือผู้ทรงสิทธิอื่น โดยแยกฝากเป็นบัญชีเฉพาะราย และถ้ามีดอกเบี้ยหรือดอกผลใดเกิดขึ้นเนื่องจากการฝาก
เงินนั้น ให้ตกเป็นสิทธิแก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินหรือผู้ทรงสิทธิอื่นนั้น ด้วย
เมื่อ กฟผ. นาเงินค่าทดแทนไปวางไว้ต่อศาลหรือสานักงานวางทรัพย์หรือฝากไว้กับธนาคาร ออมสิน
ตามวรรคสองแล้ว ให้ กฟผ. มีหนังสือแจ้งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินหรือผู้ทรงสิทธิอื่นทราบ โดยส่งทาง
ไปรษณีย์ตอบรับ ในกรณีหาตัวเจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินหรือผู้ทรงสิทธิอื่นไม่พบ ให้ประกาศในหนังสือพิมพ์
รายวันที่มีจาหน่ายในท้องถิ่นอย่างน้อยสามวันติดต่อ กันเพื่อให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินหรือผู้ทรงสิทธิอื่น
ทราบ
หลักเกณฑ์และวิธีการในการนาเงินค่าทดแทนไปวางต่อศาลหรือสานักงานวางทรัพย์หรือฝากไว้กับ
ธนาคารออมสิน และวิธีการในการรับเงินค่าทดแทนดังกล่าว ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด
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มาตรา ๓๐ ทวิ11[๑๑] ในกรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินหรือผู้ทรงสิทธิอื่นไม่ พอใจใน
จานวนเงินค่าทดแทนที่ กฟผ. กาหนด ไม่ว่าบุคคลนั้นจะรับหรือไม่รับเงินค่าทดแทนที่ กฟผ. วางไว้หรือฝากไว้ให้มี
สิทธิฟ้องคดีต่อศาลภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ กฟผ. ได้ดาเนินการตามมาตรา ๓๐ วรรคสาม แล้ว
การฟ้องคดีต่อศาลตามวรรคหนึ่งไม่เป็นเหตุให้การครอบครองหรือใช้ อสังหาริมทรัพย์ การรื้อถอน
โรงเรือนหรือการทาลายสิ่งอื่นที่สร้างขึ้นหรือทาขึ้นหรือการดาเนินการใด ๆ ของพนักงานหรือลูกจ้างต้องสะดุดหยุดลง
ในกรณีที่ศาลวินิจฉัยให้ชาระเงินค่าทดแทนเพิ่มขึ้น ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินหรือผู้ทรง
สิทธิอื่นได้รับดอกเบี้ยใน อัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจาของธนาคารออมสินในจานวนเงินที่
เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ นับแต่วันที่ต้องมีการจ่าย วางหรือฝากเงินค่าทดแทนนั้น
ในกรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินหรือผู้ทรงสิทธิอื่นพอใจและได้รับเงินค่าทดแทนไปแล้ว
หรือมิได้ฟ้องคดีเรียกเงินค่าทดแทนต่อศาลภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง หรือได้แจ้งเป็นหนังสือสละสิทธิไม่รับเงินค่า
ทดแทนดังกล่าว ผู้ใดจะเรียกร้องเงินค่าทดแทนนั้นอีกไม่ได้
มาตรา ๓๑ ห้ามมิให้ผู้ใดกระทาการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอาจเป็นอันตรายแก่ระบบไฟฟ้าในเขต
เดินสายไฟฟ้า
มาตรา ๓๒ ในเขตเดินสายไฟฟ้า ห้ามมิให้ผู้ใดสร้างโรงเรือนหรือสิ่งอื่นปลูกต้นไม้หรือพืชผล เว้นแต่
ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจาก กฟผ. การอนุญาตนั้นให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟผ. กาหนด
โรงเรือนหรือสิ่งอื่นที่สร้างขึ้นหรือทาขึ้น ต้นไม้หรือพืชผลที่ปลูกขึ้น โดยไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข หรื อไม่
ได้รับอนุญาตจาก กฟผ. ให้ กฟผ. มีอานาจรื้อถอน ทาลายหรือตัดฟันตามควรแก่กรณีโดยไม่ต้องจ่ายค่าทดแทน
มาตรา ๓๓ เพื่อประโยชน์แห่งความปลอดภัยให้ กฟผ. มีอานาจทาลายหรือตัดฟัน ตัดต้น กิ่ง หรือ
รากของต้นไม้ ที่อยู่ใกล้ระบบไฟฟ้า แต่ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองต้นไม้ทราบล่วงหน้าภายในเวลา
อันสมควร
ในกรณีที่ต้นไม้นั้นมีอยู่ก่อนการสร้างระบบไฟฟ้า ให้ กฟผ. จ่ายค่าทดแทนให้แก่เจ้าของหรือ
ผู้ครอบครองต้นไม้เท่าที่ต้องเสียหายเพราะการกระทานั้น
มาตรา ๓๔ ในกรณีจาเป็นเพื่อตรวจ ซ่อมแซม หรือแก้ไขระบบไฟฟ้า พนักงานหรือลูกจ้างอาจเข้า
ไปในสถานที่ของบุคคลใดในเวลาใดก็ได้ เมื่อได้แจ้งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทราบแล้ว และให้นามาตรา ๒๘ วรรค
สอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๓๕ ในการกระทากิจการตามมาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ พนักงานหรือลูกจ้างจะต้อง
พยายามมิให้เกิดความเสียหาย แต่ถ้าเกิดความเสียหายขึ้น กฟผ. จะต้องรับผิดเพื่อความเสียหายนั้น
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มาตรา ๓๖ เมื่อมีความจาเป็นที่จะต้องได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อได้มาซึ่งแหล่งพลังงานตาม
มาตรา ๖ (๒) หรือเพื่อใช้ตามมาตรา ๙ (๔) ให้ดาเนินการเวนคืนตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
ในการนี้ จะออกพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่คิดจะเวนคืนไว้ก่อนก็ได้ และ
ให้นาบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๓๗12[๑๒] ผู้ใดสร้างโรงไฟฟ้าที่มีกาลังผลิตรวมกันสูงกว่ายี่สิบเมกะวัตต์เพื่อใช้เอง หรือที่มี
กาลังผลิตรวมกันสูงกว่าหกเมกะวัตต์เพื่อขายพลังงานไฟฟ้าแก่ประชาชน ประสงค์จะเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าของตนกับ
ระบบไฟฟ้าของ กฟผ. การไฟฟ้านครหลวง หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ต้องยื่นคาขอและได้รับความเห็นชอบจาก กฟผ.
ก่อน
ในการให้ความเห็นชอบตามวรรคหนึ่ง ให้ กฟผ. กาหนดเงื่อนไขที่เกี่ยวกับคุณภาพไฟฟ้าเทคนิค
ทางวิศวกรรม และความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าเพื่อการเชื่อมโยงระบบได้
การพิจารณาคาขอของผู้สร้างโรงไฟฟ้าตามวรรคหนึ่ง ให้ กฟผ. พิจารณาโดยไม่ชักช้า
ผู้สร้างโรงไฟฟ้าที่ไม่ได้รับความเห็นชอบหรือได้รับความเห็นชอบโดยมีเงื่อนไขที่ไม่อาจรับได้ มีสิทธิ
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ไม่ได้รับความเห็นชอบ หรือได้รับความเห็นชอบโดยมีเงื่อนไข
ที่ไม่อาจรับได้
ให้คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ แต่ถ้าผู้อุทธรณ์ไม่เห็น
ด้วยกับคาวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เสนอคดีต่อศาลภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาวินิจฉัยอุทธรณ์
มาตรา ๓๘ ให้ กฟผ. รับผิดชอบในการดาเนินกิจการและการบารุงรักษาเขื่อนกั้นน้า เขื่อนระบาย
น้า เขื่อนกักเก็บน้า อ่างเก็บน้า และสิ่งอื่นอันเป็นอุปกรณ์ของเขื่อนหรืออ่างนั้นภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ตามมาตรา
๖ รวมทั้งการควบคุมปริมาณน้าที่กักเก็บหรือระบายจากอ่างเก็บน้า โดยให้คานึงถึงประโยชน์มากที่สุดจากการควบคุม
ลุ่มแม่น้าที่มีการสร้างเขื่อนดังกล่าวนั้น และแคว ลาน้า ทางน้า คลอง หรือคลองส่งน้าที่มีต่อเนื่องกับลุ่มแม่น้านั้นให้เป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน
ให้ กฟผ. และกรมชลประทานร่วมกันออกข้อบังคับเพื่อกาหนดปริมาณน้าที่จะกักเก็บหรือระบาย
จากอ่างเก็บน้า
ถ้าไม่สามารถตกลงกันได้เกี่ยวกับการออกข้อบังคับ หรือการปฏิบัติตามข้อบังคับให้รายงานต่อ
รัฐมนตรี เพื่อพิจารณาวินิจฉัย คาวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด
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หมวด ๔
การกากับและการควบคุม

มาตรา ๓๙ ให้รัฐมนตรีมีอานาจหน้าที่กากับโดยทั่วไปซึ่งกิจการของ กฟผ. เพื่อการนี้จะสั่งให้ กฟผ.
ชี้แจงข้อ เท็จ จริ ง แสดงความคิ ดเห็ น ทารายงาน หรือยั บยั้ งการกระทาที่ขั ดต่อ นโยบายของรัฐ บาลหรื อมติ ของ
คณะรัฐมนตรี ตลอดจนมีอานาจที่จะสั่งให้ปฏิบัติการตามนโยบายของรัฐบาลหรือมติของคณะรัฐมนตรี และ
สั่งสอบสวนข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับการดาเนินกิจการได้
มาตรา ๔๐ ในกรณี ที่ กฟผ. จะต้ อ งเสนอเรื่ อ งไปยั ง คณะรั ฐ มนตรี ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้
ให้คณะกรรมการนาเรื่องเสนอรัฐมนตรีเพื่อเสนอต่อไปยังคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๔๑ ในการดาเนินกิจการของ กฟผ. ให้คานึงถึงประโยชน์ของรัฐและประชาชน
มาตรา ๔๒ ให้ กฟผ. เปิดบัญชีเงินฝากไว้กับธนาคารตามระเบียบของคณะกรรมการซึ่งได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๔๓13[๑๓] กฟผ. จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อนจึงจะดาเนินกิจการ
ดังต่อไปนี้ได้
(๑) ลงทุนเพื่อขยายโครงการเดิมหรือริเริ่มโครงการใหม่
(๒) เพิ่มทุนโดยตีราคาทรัพย์สินใหม่
(๓) ลดทุน
(๔) กู้ยืมเงินเกินสี่สิบล้านบาท
(๕) ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุน
(๖) จาหน่ายอสังหาริมทรัพย์อันมีราคาเกินสิบล้านบาท
มาตรา ๔๔ ให้ กฟผ. จัดทางบประมาณประจาปีโดยแยกเป็นงบลงทุนและงบทาการ สาหรับ
งบลงทุนให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบ ส่วนงบทาการให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
มาตรา ๔๕ รายได้ที่ กฟผ. ได้รับจากการดาเนินกิจการให้ตกเป็นของ กฟผ. สาหรับเป็นค่าใช้จ่าย
ตามมาตรา ๑๘
รายได้ที่ได้รับในปีหนึ่ง ๆ เมื่อได้หักรายจ่ายแล้วเหลือเท่าใด ให้นาส่งเป็นรายได้ของรัฐ
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แต่ถ้ารายได้มีไม่เพียงพอสาหรับรายจ่าย นอกจากเงินสารองตามมาตรา ๑๘ และ กฟผ. ไม่สามารถ
หาเงินจากทางอื่น รัฐพึงจ่ายเงินให้แก่ กฟผ. เท่าจานวนที่ขาด
มาตรา ๔๖ ให้ กฟผ. ทารายงานปีละครั้งเสนอรัฐมนตรี รายงานนี้ให้กล่าวถึงผลงานในปีที่ล่วงแล้ว
ของ กฟผ. และคาชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายของคณะกรรมการ โครงการและแผนงานที่จะจัดทาในภายหน้า
มาตรา ๔๗ ให้ กฟผ. วางและรักษาไว้ซึ่งระบบการบัญชีที่เหมาะสมแก่กิจการสาธารณูปโภค
แยกตามประเภทงานส่วนที่สาคัญ มีการลงรายการรับและจ่ายเงินสินทรัพย์และหนี้สินที่แสดงกิจการที่เป็นอยู่ตามจริง
และตามที่ควรตามประเภทงาน พร้อมด้วยข้อความอันเป็นที่มาของรายการดังกล่าว และให้มีการสอบบัญชีภายใน
เป็นประจา
มาตรา ๔๘ ให้ กฟผ. จัดทางบดุล บัญชีทาการและบัญชีกาไรขาดทุนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้ น
ปีบัญชี
มาตรา ๔๙ ทุกปี ให้คณะกรรมการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนหนึ่งหรือหลายคนเพื่อสอบและรับรอง
บัญชีของ กฟผ. เป็นปี ๆ ไป
ห้ามมิให้แต่งตั้งประธานกรรมการ กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้อื่นซึ่งเป็นผู้แทนของ กฟผ. หรือ
ผู้มีส่วนได้เสียในการงานที่ กฟผ. จัดทาเป็นผู้สอบบัญชี
มาตรา ๕๐ ผู้สอบบั ญชีมี อานาจตรวจสอบสรรพสมุ ดบัญ ชีและเอกสารหลัก ฐานของ กฟผ.
เพื่อการนี้ ให้มีอานาจสอบถามประธานกรรมการ กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง และผู้อื่นซึ่งเป็นผู้แทนของ กฟผ.
มาตรา ๕๑ ผู้สอบบัญชีจะต้องทารายงานผลการสอบบัญชีเสนอต่อคณะกรรมการภายในหนึ่งร้อย
ห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีเพื่อเสนอต่อไปยังคณะรัฐมนตรี และให้ กฟผ. โฆษณารายงานประจาปีของปีที่ล่วงแล้ว
แสดงงบดุล บัญชีทาการ และบัญชีกาไรขาดทุน ที่ผู้สอบบัญชีรับรองว่าถูกต้องแล้วภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วัน
สิ้นปีบัญชี
หมวด ๕
การร้องทุกข์และการสงเคราะห์

มาตรา ๕๒ ให้พนักงานมีสิทธิร้องทุกข์เกี่ยวกับการลงโทษได้ตามข้อบังคับของคณะกรรมการ
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มาตรา ๕๓ ให้ กฟผ. จัด ให้มี บาเหน็จบ านาญหรือ กองทุ นสงเคราะห์ห รือการสงเคราะห์อื่ น
เพื่อสวัสดิการของผู้ปฏิบัติงานใน กฟผ. และครอบครัวในกรณีพ้นจากตาแหน่ง ประสบอุบัติเหตุเจ็บป่วย หรือกรณีอื่น
อันควรแก่การสงเคราะห์
การจัดให้มีบาเหน็จบานาญหรือกองทุนสงเคราะห์ตามวรรคหนึ่ง หลักเกณฑ์การจ่ายบาเหน็จ
บานาญ การออกเงินสมทบในกองทุนสงเคราะห์ การกาหนดประเภทของผู้ที่พึงได้รับการสงเคราะห์จากกองทุน
สงเคราะห์ และหลักเกณฑ์การสงเคราะห์ตลอดจนการจัดการเกี่ยวกับกองทุนให้เป็นไปตามข้อบังคับของคณะกรรมการ
ข้อบังคับตามวรรคสอง ให้ใช้บังคับได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
หมวด ๖
บทกาหนดโทษ

มาตรา ๕๔ ผู้ ใดขัด ขวางการกระท าของ กฟผ. หรื อพนัก งานซึ่ง กระท าการตามมาตรา ๒๘
มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๒ วรรคสอง มาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่ง
พันบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๕๕ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๑ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
มาตรา ๕๖ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท
มาตรา ๕๗14[๑๔] (ยกเลิก)
มาตรา ๕๘ ผู้ใดทาให้เสียหาย ทาลาย ทาให้เสื่อมค่าหรือทาให้ไร้ประโยชน์ซึ่งเขื่อนกั้นน้ า
เขื่อนระบายน้า เขื่อนกักเก็บน้า อ่างเก็บน้า หรือสิ่งอื่นอันเป็นอุปกรณ์ของเขื่อนหรืออ่างนั้น โรงไฟฟ้าพลังความร้อน
โรงไฟฟ้าพลังน้า โรงไฟฟ้าพลังปรมาณู หรือโรงไฟฟ้าพลังอื่น และลานไกไฟฟ้าของโรงไฟฟ้านั้น หรือระบบไฟฟ้า บรรดา
ที่ กฟผ. สร้างขึ้น หรือเป็นทรัพย์สินของ กฟผ. ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจา
ทั้งปรับ
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บทเฉพาะกาล

มาตรา ๕๙ ให้ พ นั ก งานและลู ก จ้ า งของการไฟฟ้ า ยั น ฮี การลิ ก ไนท์ และการไฟฟ้ า
ตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของ กฟผ. โดยให้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างเท่าที่ได้รับอยู่เดิมไปพลาง
ก่อน และให้ กฟผ. กาหนด อัตราเงินเดือนหรือค่าจ้างของบุคคลดังกล่าวใหม่ โดยให้ได้รับไม่น้อยกว่าเดิม ทั้งนี้ ให้เสร็จ
สิ้นภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
จอมพล ถนอม กิตติขจร
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เพื่อที่จะให้การดาเนินกิจการผลิตไฟฟ้าได้มี
ประสิทธิภาพ มีการประสานงานและเป็น ไปโดยประหยัด ทั้งในด้านเป้าหมาย นโยบาย และในด้านปฏิบัติการ
จึงสมควรรวมกิจการของการไฟฟ้ายันฮี การลิกไนท์ และการไฟฟ้าตะวันออกเฉียงเหนือ ให้เข้าอยู่ในกิจการของการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๑15[๑๕]
หมาย เหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย ได้กาหนดไว้ว่า หากมีความจาเป็นสาหรับการสารวจระบบไฟฟ้าหรือการป้องกันอันตรายหรือ
ความเสีย หายที่จะเกิดแก่ระบบไฟฟ้า ให้พนักงานหรือลูกจ้างของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมีอานาจเข้าใช้
สอย หรือเข้าครอบครองอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมิใช่เคหสถานของบุคคลอื่นเป็นการชั่ว คราวได้ แต่ต้องแจ้งให้เจ้าของหรือ
ผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์นั้นทราบล่วงหน้าภายใน เวลาอันสมควร แต่ในทางปฏิบัติปรากฏว่าบางกรณีเช่น ในกรณี
การสารวจทั่วไปซึ่งเป็นการสารวจขั้นต้นเพื่อเลือกแนวหรือที่ตั้งระบบ ไฟฟ้า ก่อนจะดาเนินการสารวจย่อมเป็นการยาก
ที่จะทราบว่าอสังหาริมทรัพย์ที่จะเข้า ใช้สอยหรือครอบครองชั่วคราวนั้น เป็นของบุคคลใดและเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
อยู่ที่ใด จึงไม่อาจแจ้งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทราบล่วงหน้าเป็นรายบุคคลตามที่ กฎหมายบังคับไว้ ซึ่งถ้าจะต้อง
ปฏิบัติเช่นนั้นแล้วก็ย่อมจะทาให้การดาเนินการสารวจชะงักหรือ ล่าช้าเกินควร จึงควรเปลี่ยนวิธีการแจ้งให้เจ้าของหรือ
ผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ทราบเสีย ใหม่ จากการแจ้งเฉพาะรายมาเป็นการแจ้งรวมโดยประกาศเขตสารวจไว้
ณ ที่ว่าการอาเภอที่อสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู่ และประกาศในราชกิจจานุเบกษาด้วย จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัติ
นี้ขึ้น
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พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๗16[๑๖]
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้นาระบบ
ไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้าขนาด ๕๐๐ กิโลโวลต์เข้ามาใช้ในกิจการ ซึ่งจะทาให้ระบบไฟฟ้าและการผลิตไฟฟ้าเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้น ฉะนั้น เพื่อความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สิน
ในบริเวณรอบ ๆ แนวสายส่งไฟฟ้า สมควรกาหนดแนวเขตเดินสายส่งไฟฟ้าให้กว้างขึ้น โดยให้มีความกว้างจาก
แนวศูนย์กลางของเสาสายส่งไฟฟ้าด้านละไม่เกินสี่สิบเมตร จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๐17[๑๗]
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ มีบทบัญญัติให้มอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัย และให้นากฎหมายว่าด้วยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์มาใช้บังคับโดยอนุโลม แต่เนื่องจากกฎหมายดังกล่าวได้ยกเลิกบทบัญญัติว่าด้วยอนุญาโตตุลาการไป
แล้ว สมควรแก้ไขพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ ให้สอดคล้องกัน จึงจาเป็นต้อง
ตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๓๕18[๑๘]
มาตรา ๑๓ ในกรณีที่มีการตั้งอนุญาโตตุลาการขึ้นตามมาตรา ๒๘ หรือมาตรา ๓๐ ก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และอนุญาโตตุลาการยังมิได้ชี้ขาด ให้เป็นอันยกเลิกอนุญาโตตุลาการนั้น และให้นามาตรา
๓๐ และมาตรา ๓๐ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับ และให้ กฟผ. แจ้งการยกเลิกอนุญาโตตุลาการตามมาตรานี้ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
มาตรา ๑๔ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่สมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญั ติการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ประสงค์จะให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทยสามารถดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า หรือร่วมทุนกับบุคคลอื่นเพื่อดาเนินธุรกิจดังกล่าว และ
ให้มีอานาจใช้สอยและครอบครองอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสารวจหาแหล่งพลังงานตลอดจนสถานที่สาหรับใช้ในการผลิต
หรือพัฒนาพลังงานไฟฟ้า โดยชดใช้ค่าทดแทนที่เป็นธรรม และเพื่อให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมีอานาจ
กาหนดเงื่อนไขที่เกี่ยวกับคุณภาพไฟฟ้า เทคนิคทางวิศวกรรมและความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า ในกรณีที่เอกชน
ประสงค์จะเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
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ประกอบกับจาเป็นต้องเพิ่มวงเงินในการกู้ยืมและในการจาหน่ายอสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนให้คณะกรรมการมีอานาจ
จาหน่ายทรัพย์สินออกจากบัญชีได้ทุกกรณีโดยไม่จากัดวงเงินให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน เพื่อให้สามารถ
ดาเนินกิจการได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
*พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอานาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕19[๑๙]
มาตรา ๓๐ ในพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ ให้แก้ไขคาว่า
“รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ” เป็น “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
หมาย เหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้บัญญัติให้จัดตั้งส่วนราชการขึ้นใหม่โดยมีภารกิจใหม่ ซึ่งได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการ
บริหารและอานาจหน้าที่ของส่วนราชการ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแล้ว
และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกล่าวได้บัญญัติให้ โอนอานาจหน้าที่ของส่วน ราชการ รัฐมนตรีผู้ดารงตาแหน่งหรือ
ผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการเดิมมาเป็นของ ส่วนราชการใหม่ โดยให้มีการแก้ไขบทบัญญัติต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับ
อานาจหน้าที่ที่โอนไปด้วย ฉะนั้น เพื่ออนุวัติให้เป็นไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกา
ดังกล่าว จึงสมควรแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้สอดคล้องกับการโอนส่วนราชการ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมีความชัดเจน
ในการใช้กฎหมายโดยไม่ต้องไปค้นหาในกฎหมาย โอนอานาจหน้าที่ว่าตามกฎหมายใดได้มีการโอนภารกิจของ
ส่วนราชการหรือผู้รับผิด ชอบตามกฎหมายนั้นไปเป็นของหน่วยงานใดหรือผู้ใดแล้ว โดยแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมาย
ให้มีการเปลี่ยนชื่อส่วนราชการ รัฐมนตรี ผู้ดารงตาแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการให้ตรงกับการโอนอานาจ
หน้าที่ และเพิ่มผู้แทนส่วนราชการในคณะกรรมการให้ตรงตามภารกิจที่มีการตัดโอนจากส่วน ราชการเดิมมาเป็นของ
ส่วนราชการใหม่รวมทั้งตัดส่วนราชการเดิมที่มีการยุบเลิก แล้ว ซึ่งเป็นการแก้ไขให้ตรงตามพระราชบัญญัติและ
พระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึงจาเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้
สุนันทา/แก้ไข
๑๓/๑๒/๔๔
A+B (C)
พัชรินทร์/แก้ไข
๑๑ มกราคม ๒๕๔๘
วศิน/แก้ไข
๒๙ เมษายน ๒๕๕๒
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