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เป็นปีที่ 62 ในรัชกาลปัจจุบัน 

  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศ

ว่า 

  
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการพลังงาน 

  
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง

มาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 41 มาตรา 42 และมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของสภานิติ

บัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้ 
  
มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550” 

  
มาตรา 21  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น

ไป 

  
มาตรา 3  พระราชบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับแก่กรณี ดังต่อไปนี้ 
(1) กิจการปิโตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมเฉพาะที่อยู่ในแปลงส ารวจหรือระหว่าง

แปลงส ารวจที่เกี่ยวเนื่องกัน 

                                                           
1 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124/ตอนที่ 89 ก/หน้า 12/10 ธันวาคม 2550 



(2) กิจการปิโตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรร่วมไทย  – มาเลเซีย และกฎหมายว่าด้วย
องค์กรร่วมอ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันเฉพาะในพ้ืนที่พัฒนาร่วม หรือพ้ืนที่ที่มีความหมายอย่างเดียวกัน 

(3) มาตรฐานความปลอดภัยของการขนส่งและการเก็บรักษาน้ ามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

(4) การขออนุญาตเป็นผู้ค้าน้ ามันเชื้อเพลิง การแจ้งปริมาณการค้า การส ารอง และคุณภาพน้ ามัน
เชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการค้าน้ ามันเชื้อเพลิง 

  
มาตรา 4  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่การประกอบกิจการพลังงานทั่วราชอาณาจักร 

  
มาตรา 5  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“พลังงาน” หมายความว่า ไฟฟ้าหรือก๊าซธรรมชาติ 
“พลั ง ง านหมุ น เ วี ย น ” หมายคว ามว่ า  พลั ง ง านหมุ น เ วี ย นต ามกฎหม ายว่ า ด้ ว ย

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ 
“ก๊าซธรรมชาติ” หมายความว่า สารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่ประกอบด้วยมีเทนเป็นส่วนใหญ่ที่

มีสภาพเป็นก๊าซหรือของเหลว 

“กิจการพลังงาน” หมายความว่า กิจการไฟฟ้า กิจการก๊าซธรรมชาติ หรือกิจการระบบโครงข่าย
พลังงาน 

“กิจการไฟฟ้า” หมายความว่า การผลิต การจัดให้ได้มา การจัดส่ง การจ าหน่ายไฟฟ้าหรือการ
ควบคุมระบบไฟฟ้า 

“กิจการก๊าซธรรมชาติ” หมายความว่า การขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อผ่านระบบส่งก๊าซ
ธรรมชาติ การเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซ การจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ 
หรือการค้าปลีกก๊าซธรรมชาติผ่านระบบจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติ แต่ไม่รวมถึงการประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติใน
ภาคขนส่ง 

“ระบบโครงข่ายพลังงาน” หมายความว่า ระบบโครงข่ายไฟฟ้า หรือระบบโครงข่ายก๊าซ
ธรรมชาติ 

“ระบบโครงข่ายไฟฟ้า” หมายความว่า ระบบส่งไฟฟ้าหรือระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 

“ระบบไฟฟ้า” หมายความว่า ระบบผลิตไฟฟ้า ระบบส่งไฟฟ้า และระบบจ าหน่ายไฟฟ้าที่อยู่
ภายใต้การปฏิบัติการและควบคุมของผู้รับใบอนุญาต 

“ระบบผลิตไฟฟ้า” หมายความว่า ระบบการผลิตไฟฟ้าของผู้รับใบอนุญาตจากโรงไฟฟ้าไปถึงจุด
เชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า และให้หมายความรวมถึงระบบจัดส่งเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าด้วย 



“ระบบส่งไฟฟ้า” หมายความว่า ระบบการน าไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าไปยังระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้า และให้หมายความรวมถึงศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าที่ใช้ในการควบคุมระบบส่งไฟฟ้านั้นด้วย 

“ระบบจ าหน่ายไฟฟ้า” หมายความว่า ระบบการน าไฟฟ้าจากระบบส่งไฟฟ้า หรือระบบผลิต
ไฟฟ้าไปยังผู้ใช้ไฟฟ้าซึ่งมิใช่ผู้รับใบอนุญาต และให้หมายความรวมถึงศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าที่ใช้ในการควบคุม
ระบบจ าหน่ายไฟฟ้านั้นด้วย 

“ระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติ” หมายความว่า ระบบส่งก๊าซธรรมชาติหรือระบบจ าหน่ายก๊าซ
ธรรมชาติ 

“ระบบส่งก๊าซธรรมชาติ” หมายความว่า ระบบท่อที่ใช้ในการรับก๊าซธรรมชาติจากจุดซื้อขายก๊าซ
ธรรมชาติ และส่งถึงจุดจ่ายก๊าซธรรมชาติ หรือระบบจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติหรือโรงไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย หรือโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน รวมถึงอุปกรณ์หรือสิ่ งอ่ืนอันเป็นสิ่งจ าเป็นในการรับและส่งก๊าซ
ธรรมชาติ 

“ระบบจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติ” หมายความว่า ระบบท่อที่ต่อจากระบบส่งก๊าซธรรมชาติรวมถึง
อุปกรณ์หรือสิ่งอ่ืนอันเป็นสิ่งจ าเป็นในการจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติ 

“ศูนย์ควบคุมระบบโครงข่ายพลังงาน” หมายความว่า ศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า หรือศูนย์ควบคุม
การส่งก๊าซธรรมชาติ 

“ศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า” หมายความว่า หน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการควบคุมระบบไฟฟ้า 

“สถานประกอบกิจการพลังงาน” หมายความว่า อาคาร สถานที่ เครื่องจักร ระบบโครงข่าย
พลังงาน และอุปกรณ์อ่ืนใดที่ใช้ในการประกอบกิจการพลังงาน 

“อัตราค่าบริการ” หมายความว่า ราคาพลังงานต่อหน่วย ค่าตอบแทน หรือเงื่อนไขส าหรับการ
ให้บริการ ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ที่ผู้รับใบอนุญาตเรียกเก็บจากผู้ใช้พลังงาน 

“ราชอาณาจักร” หมายความรวมถึงเขตไหล่ทวีปที่เป็นสิทธิของประเทศไทยตามหลักกฎหมาย
ระหว่างประเทศหรือตามความตกลงที่ได้ท ากับต่างประเทศด้วย 

“กองทุน” หมายความว่า กองทุนพัฒนาไฟฟ้า 

“ใบอนุญาต” หมายความว่า ใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน 

“ผู้รับใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 

“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 

“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งให้มีอ านาจหน้าที่ปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 



“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  
มาตรา 6  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจ

ออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

  
หมวด 1 

บททั่วไป 

 

  
มาตรา 7  พระราชบัญญัตินี้มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 
(1) ส่งเสริมให้มีบริการด้านพลังงานอย่างเพียงพอ มีความมั่นคง และมีความเป็นธรรมต่อผู้ใช้

พลังงานและผู้รับใบอนุญาต 

(2) ปกป้องผลประโยชน์ของผู้ใช้พลังงานทั้งทางด้านอัตราค่าบริการและคุณภาพการให้บริการ 

(3) ส่งเสริมการแข่งขันในกิจการพลังงาน และป้องกันการใช้อ านาจในทางมิชอบในการประกอบ
กิจการพลังงาน 

(4) ส่งเสริมให้การบริการของระบบโครงข่ายพลังงานเป็นไปด้วยความเป็นธรรม โปร่งใสและไม่มี
การเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 

(5) ส่งเสริมให้การประกอบกิจการพลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นธรรมต่อผู้รับ
ใบอนุญาตและผู้ใช้พลังงาน 

(6) ปกป้องสิทธิเสรีภาพของผู้ใช้พลังงาน ชุมชนท้องถิ่น ประชาชน และผู้รับใบอนุญาตในการมี
ส่วนร่วม เข้าถึง ใช้ และจัดการด้านพลังงาน ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย 

(7) ส่งเสริมการใช้พลังงานและการใช้ทรัพยากรในการประกอบกิจการพลังงานอย่างประหยัด
และมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติ 

(8) ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
น้อย 

  
มาตรา 8  รัฐพึงมีแนวนโยบายพื้นฐานว่าด้วยกิจการพลังงาน ดังต่อไปนี้ 
(1) จัดหาพลังงานให้เพียงพอกับความต้องการ มีคุณภาพ มีความมั่นคง และมีระดับราคาที่

เหมาะสมและเป็นธรรม โดยเน้นการใช้ประโยชน์และพัฒนาแหล่งพลังงานหมุนเวียนและพลังงานที่มีอยู่



ภายในประเทศ เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
ลดการพึ่งพาพลังงานน าเข้าจากต่างประเทศ 

(2) ส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า รวมถึงส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและระบบกระจายศูนย์ในการผลิตไฟฟ้าเพ่ือลดการลงทุนในการใช้พลังงาน ลดต้นทุน
ทางด้านเชื้อเพลิงในกิจกรรมการผลิต และลดผลกระทบด้านสุขภาพและผลกระทบข้างเคียงอ่ืน ๆ จากการผลิต
และใช้พลังงาน รวมทั้งเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ 

(3) ส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นและประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการและตรวจสอบการด าเนินงาน
ด้านพลังงาน เพ่ือให้มั่นใจว่าการจัดการและก าหนดอัตราค่าบริการเป็นไปด้วยความโปร่งใสโดยมีองค์กรก ากับดูแล
การประกอบกิจการพลังงานท าหน้าที่คุ้มครองผู้ใช้พลังงาน และให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย 

(4) ส่งเสริมสังคมให้มีความรู้ ความตระหนัก และพฤติกรรมที่ถูกต้องต่อการใช้พลังงานอย่าง
ประหยัด มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า 

(5) สนับสนุนกิจการไฟฟ้าเพ่ือสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน การรักษาความมั่นคงและเชื่อถือได้ของ
ระบบไฟฟ้า โดยรัฐจะเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการในกิจการระบบโครงข่ายไฟฟ้า ศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า โรงไฟฟ้า
พลังน้ า ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นผู้ประกอบกิจการระบบส่งไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวงและการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้ประกอบกิจการระบบจ าหน่ายไฟฟ้ารวมทั้งการรักษาสัดส่วนก าลังผลิตไฟฟ้าที่เหมาะสม
ของกิจการไฟฟ้าของรัฐ 

  
มาตรา 9  เพ่ือประโยชน์ในการก ากับดูแลการประกอบกิจการพลังงานตามพระราชบัญญัตินี้ให้

รัฐมนตรีมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(1) เสนอนโยบายเกี่ยวกับโครงสร้างกิจการพลังงานต่อคณะรัฐมนตรี 
(2) เสนอนโยบายการจัดหาพลังงาน และนโยบายการกระจายแหล่งและชนิดของเชื้อเพลิงในการ

ผลิตไฟฟ้า เพ่ือให้กิจการไฟฟ้ามีประสิทธิภาพและมีความมั่นคงต่อคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ 
(3) พิจารณาแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้า แผนการลงทุนในกิจการไฟฟ้า แผนการจัดหาก๊าซ

ธรรมชาติ และแผนการขยายระบบโครงข่ายพลังงานซึ่งคณะกรรมการได้ให้ความเห็นตามมาตรา 11 (5) เพ่ือ
น าเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ 

(4) เสนอนโยบายในการป้องกันและแก้ไขการขาดแคลนพลังงานต่อคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแห่งชาติ 

(5) เสนอนโยบาย เป้าหมาย และแนวทางทั่ ว ไปในการประกอบกิจการพลังงานต่อ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ 

(6) ก าหนดนโยบายมาตรฐานคุณภาพบริการและมาตรฐานในการประกอบกิจการพลังงาน 



(7) ก าหนดนโยบายในการจัดให้มีบริการพลังงานอย่างทั่วถึง และให้มีบริการพลังงานส าหรับ
ผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งนโยบายเกี่ยวกับการร้องเรียนของผู้ใช้พลังงาน 

(8) เสนอนโยบายในการน าส่งเงินเข้ากองทุนและการใช้จ่ายเงินกองทุนต่อคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแห่งชาติ 

(9) พิจารณาแผนการด าเนินงานของคณะกรรมการและงบประมาณรายจ่ายของส านักงาน เพ่ือ
น าเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ 

(10) ให้ความเห็นชอบข้อบังคับและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามที่คณะกรรมการเสนอตามมาตรา 11 (8) 

(11) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีก าหนดในพระราชบัญญัตินี้ 
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อก าหนดใด ๆ ที่ใช้บังคับเป็นการทั่วไป เมื่อได้ประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
  

หมวด 2 

องค์กรก ากับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน 

 

 

ส่วนที่ 1 

คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 

 

  
มาตรา 10  ให้มีคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน ประกอบด้วย ประธานกรรมการคนหนึ่ง

และกรรมการอ่ืนอีกหกคน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง 

ให้เลขาธิการเป็นเลขานุการคณะกรรมการ 

  
มาตรา 11  ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(1) ก ากับดูแลการประกอบกิจการพลังงานเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัตินี้

ภายใต้กรอบนโยบายของรัฐ 

(2) ออกประกาศก าหนดประเภทใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน และเสนอการตราพระ
ราชกฤษฎีกาเพ่ือก าหนดประเภท ขนาด และลักษณะของกิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาต 

(3) ก าหนดมาตรการเพื่อให้เกิดความม่ันคงและเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า 



(4) ก าหนดระเบียบและหลักเกณฑ์ในการจัดหาไฟฟ้า และการออกประกาศเชิญชวนการรับซื้อ
ไฟฟ้า รวมทั้งก ากับดูแลขั้นตอนการคัดเลือกให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย 

(5) เสนอความเห็นต่อแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้า แผนการลงทุนในกิจการไฟฟ้า แผนการจัดหา
ก๊าซธรรมชาติ และแผนการขยายระบบโครงข่ายพลังงานเพ่ือน าเสนอรัฐมนตรีตามมาตรา 9 (3) 

(6) ตรวจสอบการประกอบกิจการพลังงานของผู้รับใบอนุญาตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
โปร่งใส 

(7) ออกระเบียบหรือประกาศและก ากับดูแลมาตรฐานและคุณภาพในการให้บริการ รวมทั้ง
มาตรการในการคุ้มครองผู้ใช้พลังงานจากการประกอบกิจการพลังงาน 

(8) เสนอข้อบังคับและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงานเจ้าหน้าที่ต่อ
รัฐมนตรีตามมาตรา 9 (10) 

(9) ออกระเบียบหรือประกาศก าหนดนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการมีส่วนได้เสีย
หรือผลประโยชน์ทับซ้อนของกรรมการและพนักงานเจ้าหน้าที่ 

(10) ออกระเบียบหรือประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการน าส่งเงินเข้ากองทุน
และการใช้จ่ายเงินกองทุนให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติตามมาตรา 9 (8) 

(11) ออกค าสั่งและก าหนดค่าปรับทางปกครองตามหมวด 8 การบังคับทางปกครอง 

(12) เสนอความเห็นหรือให้ค าแนะน าต่อรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
พลังงาน 

(13) ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาวิจัยด้านการประกอบกิจการพลังงาน 

(14) ส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้และความตระหนักทางด้านพลังงาน 

(15) ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการประกอบกิจการพลังงาน 

(16) ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ พลังงานหมุนเวียนและพลังงานที่
มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย โดยค านึงถึงประสิทธิภาพในการประกอบกิจการไฟฟ้าและความสมดุลของ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

(17) ประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการตามที่ ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัตินี้ 

(18) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือที่กฎหมายอื่นก าหนดให้เป็นอ านาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการ 

บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อก าหนดใด ๆ ที่ใช้บังคับเป็นการทั่วไป เมื่อได้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได ้



บรรดาค าสั่งที่ใช้บังคับเป็นการเฉพาะราย ให้มีผลเมื่อได้แจ้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งค าสั่ง
ทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

  
มาตรา 12  กรรมการต้องเป็นผู้ที่มีผลงานหรือเคยปฏิบัติงานที่แสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้มีความรู้

ความเข้าใจ และมีความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่าสิบปี ในสาขาพลังงาน คณิตศาสตร์ นิติศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเงิน การบัญชี ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การคุ้มครอง
ผู้บริโภค หรือในสาขาอ่ืนอันจะเป็นประโยชน์ต่อกิจการพลังงาน   ทั้งนี้ การนับระยะเวลาในแต่ละสาขาต่าง ๆ 
ข้างต้นให้สามารถน ามารวมกันได้ 

คณะกรรมการต้องประกอบด้วยกรรมการที่มาจากสาขาพลังงานด้านกิจการไฟฟ้าและด้าน
กิจการก๊าซธรรมชาติอย่างน้อยด้านละหนึ่งคน 

  
มาตรา 13  กรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
(1) มีสัญชาติไทย 

(2) มอีายุไม่ต่ ากว่าสี่สิบปีบริบูรณ์ 
(3) ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ

ผู้บริหารท้องถิ่น 

(4) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งใด ๆ ในพรรคการเมือง 

(5) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 

(6) ไม่ติดยาเสพติดให้โทษ 

(7) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 

(8) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

(9) ไม่เป็นบุคคลที่ต้องค าพิพากษาให้จ าคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล 

(10) ไม่เป็นบุคคลที่เคยต้องค าพิพากษาให้จ าคุกตั้งแต่สองปีขึ้นไป โดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงห้าปี
ในวันได้รับการเสนอชื่อ เว้นแต่ในความผิดอันได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(11) ไม่เป็นบุคคลที่เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะ
ร่ ารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ 

(12) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานของ
เอกชน เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง หรือถือว่ากระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบในวง
ราชการ 



(13) ไม่เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน กรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือสมาชิกสภาที่
ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(14) ไม่เคยถูกวุฒิสภามีมติให้ถอดถอนออกจากต าแหน่ง 

  
มาตรา 14  ในการแต่งตั้งกรรมการ ให้รัฐมนตรีเสนอชื่อคณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่งมีจ านวน

เก้าคนต่อคณะรัฐมนตรีเ พ่ือแต่งตั้งให้ท าหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ 
ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 

(1) ผู้ที่ เคยด ารงต าแหน่งปลัดกระทรวงพลังงาน ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม หรือเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จ านวนสี่คน 

(2) ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นผู้ประกอบกิจการพลังงาน จ านวนหนึ่งคน 

(3) ผู้แทนสภาวิศวกร จ านวนหนึ่งคน 

(4) ผู้แทนของอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จ านวนหนึ่งคน 

(5) ผู้แทนสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จ านวนหนึ่งคน 

(6) ผู้แทนองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหาก าไรในทางธุรกิจ ซึ่งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ไม่น้อยกว่าห้าปี 
ด้านคุ้มครองผู้บริโภค หรือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือด้านพลังงานจ านวนหนึ่งคน 

ในกรณีที่ไม่สามารถหาผู้ที่เคยด ารงต าแหน่งตาม (1) ได้ครบจ านวน ให้แต่งตั้งจากผู้ที่เคยด ารง
ต าแหน่งปลัดกระทรวงหรือต าแหน่งที่เทียบเท่าในส่วนราชการอ่ืนที่เห็นสมควรแทนจ านวนที่ขาด 

กรรมการสรรหาจะต้องเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการมีส่วนได้เสียเชิงธุรกิจกับผู้ ประกอบ
กิจการพลังงานของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในช่วงสองปีท่ีผ่านมาให้สาธารณชนทราบและต้องไม่
เป็นผู้มีคดีความเป็นส่วนตัวกับผู้ประกอบกิจการพลังงานในช่วงเวลาดังกล่าว 

กรรมการสรรหาไม่มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ 

ให้คณะกรรมการสรรหาเลือกกรรมการสรรหาคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการสรรหา 

การคัดเลือกผู้แทนตาม (4) และ (6) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรี
ประกาศก าหนด 

ให้ส านักงานท าหน้าที่เป็นหน่วยงานธุรการในการด าเนินการคัดเลือกกรรมการ 

ให้กรรมการสรรหาได้รับค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอ่ืนในการปฏิบัติงานตามที่คณะรัฐมนตรี
ก าหนด 

กรรมการสรรหาต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 13 

  



มาตรา 15  การคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการให้ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
(1) ให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้มีความรู้ความเข้าใจ และมีความเชี่ยวชาญ

หรือมีประสบการณ์ตามมาตรา 12 รวมทั้งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 13 จ านวนเจ็ดคนเสนอ
ต่อรัฐมนตรี พร้อมทั้งรายละเอียดของบุคคลดังกล่าวซึ่งต้องระบุชัดเจนหรือมีหลักฐานแสดงให้เห็นได้ว่าเป็นบุคคล
ที่มีความเหมาะสมในด้านหนึ่งด้านใดตามมาตรา 12 และความยินยอมเป็นหนังสือของผู้ได้รับการเสนอชื่อนั้น 
รวมทั้งต้องเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อต่อสาธารณชน 

(2) ให้รัฐมนตรีเสนอชื่อผู้ได้รับคัดเลือกพร้อมทั้งรายละเอียดตาม (1) ต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือ
พิจารณาอนุมัต ิ

(3) ในกรณีที่มีผู้ได้รับอนุมัติไม่ครบจ านวนกรรมการที่จะได้รับแต่งตั้ง ให้คณะกรรมการสรรหา
พิจารณาคัดเลือกบุคคลตาม (1) เสนอรัฐมนตรีเพื่อน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติต่อไป 

(4) ในการแต่งตั้งกรรมการครั้งแรก เมื่อคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติบุคคลเป็นกรรมการครบจ านวน
แล้ว ให้บุคคลดังกล่าวประชุมร่วมกันเพ่ือเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการแล้วแจ้งให้นายกรัฐมนตรี
ทราบเพ่ือน าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการ 

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรานี้ ให้กรรมการสรรหาเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

ก าหนดระยะเวลา หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคัดเลือกกรรมการให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรี
ประกาศก าหนด 

  
มาตรา 16  นอกจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 13 แล้ว กรรมการต้อง 

(1) ไม่เป็นขา้ราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า 

(2) ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือไม่เป็น
กรรมการหรือที่ปรึกษาของหน่วยงานของรัฐที่ด าเนินธุรกิจหรือด าเนินการในกิจการพลังงาน และคู่สมรสของบุคคล
ดังกล่าวต้องไม่เป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาของหน่วยงานของรัฐที่ด าเนินธุรกิจหรือด าเนินการในกิจการพลังงาน 

(3) ไม่ด ารงต าแหน่งใด ๆ หรือเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในบริษัท หรือองค์การที่
ด าเนินธุรกิจหรือด าเนินการในกิจการพลังงาน และให้รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ
นั้นด้วย 

(4) ไม่ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอ่ืนใดที่มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ขัดแย้งไม่ว่าโดยตรงหรือ
โดยอ้อมกับการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งกรรมการ 

ในการเสนอชื่อต่อคณะรัฐมนตรีตามมาตรา 15 (2) ให้น าลักษณะต้องห้ามของกรรมการตาม
วรรคหนึ่งเสนอไปในคราวเดียวกัน เมื่อคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาอนุมัติบุคคลซึ่งเป็นบุคคลตาม (1) (2) (3) หรือ (4) 
นายกรัฐมนตรีจะน าความขึ้นกราบบังคมทูลเพ่ือทรงแต่งตั้งได้ต่อเมื่อผู้นั้นได้ลาออกจากการเป็นบุคคลตาม (1) (2) 



หรือ (3) หรือแสดงหลักฐานให้เป็นที่เชื่อถือได้ว่าตนได้เลิกประกอบอาชีพหรือวิชาชีพตาม (4) แล้ว ซึ่งต้องกระท า
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ แต่ถ้าผู้นั้นมิได้ลาออกหรือเลิกประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ
ภายในเวลาที่ก าหนดให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยได้รับเลือกให้เป็นกรรมการ และให้ด าเนินการคัดเลือกกรรมการแทน
บุคคลดังกล่าว 

  
มาตรา 17  กรรมการมีวาระการด ารงต าแหน่งหกปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งและให้

ด ารงต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว 

ในวาระเริ่มแรก เมื่อครบก าหนดสามปี ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนสามคนโดยวิธีจับ
สลาก และให้ถือว่าการออกจากต าแหน่งโดยการจับสลากดังกล่าวเป็นการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 

ให้กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระหรือโดยการจับสลากออกอยู่ในต าแหน่งเพ่ือปฏิบัติ
หน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ 

เพ่ือให้ได้มาซึ่งกรรมการชุดใหม่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่เมื่อสิ้นสุดวาระของกรรมการชุดเดิมให้
ด าเนินการคัดเลือกกรรมการชุดใหม่ตามมาตรา 15 เป็นการล่วงหน้าตามสมควรและให้นายกรัฐมนตรีน าความ
กราบบังคมทูลเพ่ือทรงแต่งตั้ง 

  
มาตรา 18  เมื่อพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งคณะกรรมการแล้ว ให้คณะกรรมการสรรหาสิ้นสุด

หน้าที่ 
  
มาตรา 19  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(1) ตาย 

(2) มีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ 
(3) ลาออก 

(4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 13 

(5) กระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 16 

(6) คณะรัฐมนตรีมีมติให้ออกจากต าแหน่งเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสียบกพร่องหรือไม่สุจริต
ต่อหน้าที่ หรือหย่อนความสามารถ 

เมื่อกรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ ให้ด าเนินการคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการแทน
ต าแหน่งที่ว่างตามมาตรา 15 และให้กรรมการเท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ โดยให้ถือว่าคณะกรรมการ
ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่ เว้นแต่มีกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึงสี่คน 



ในกรณีที่ประธานกรรมการพ้นจากต าแหน่งตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการประชุมกัน เพ่ือเลือก
กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ แล้วแจ้งให้นายกรัฐมนตรีทราบและให้นายกรัฐมนตรีน าความกราบบังคม
ทูลเพื่อทรงแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ 

  
มาตรา 20  ภายในเวลาสองปีนับแต่พ้นจากต าแหน่ง กรรมการจะประกอบอาชีพหรือวิชาชีพที่

เป็นผลให้ได้รับเงินหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากนิติบุคคลซึ่งประกอบกิจการพลังงานมิได้ความในวรรคหนึ่งให้ใช้กับ
นิติบุคคลที่มีลักษณะดังนี้ด้วย คือ 

(1) นิติบุคคลอ่ืนที่ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้าในนิติบุคคลตามวรรคหนึ่ง 

(2) นิติบุคคลอ่ืนที่ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้าในนิติบุคคลตาม (1) 
(3) นิติบุคคลอ่ืนที่ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้าในนิติบุคคลตาม (2) 
ให้น าความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใช้บังคับกับการเป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาของนิติบุคคล

ดังกล่าวด้วย 

  
มาตรา 21  ภายในก าหนดระยะเวลาตามมาตรา 20 กรรมการจะถือหุ้นของนิติบุคคลตาม

มาตรา 20 ไม่ได้ เว้นแต่เป็นการถือหุ้นของนิติบุคคลโดยการซื้อในตลาดหลักทรัพย์ ตามจ านวนที่คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก าหนด 

  
มาตรา 22  การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ

จ านวนกรรมการที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการไม่
มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

ในการวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้ามีคะแนน
เสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

  
มาตรา 23  ให้ประธานกรรมการและกรรมการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งด ารงต าแหน่งระดับสูงตาม

กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

  
มาตรา 24  ให้คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพ่ือ

พิจารณาหรือกระท าการอย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้ 



วิธีการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการก าหนด 

  
มาตรา 25  ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และบุคคลซึ่งคณะกรรมการ

แต่งตั้งตามมาตรา 24 มีอ านาจขอให้หน่วยงานของรัฐหรือบุคคลใดมีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริง มาให้ถ้อยค า หรือส่ง
เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพ่ือประกอบการพิจารณาได้ 

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้ประธานกรรมการ กรรมการ อนุกรรมการและบุคคลซึ่ง
คณะกรรมการแต่งตั้งตามมาตรา 24 เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

  
มาตรา 26  ก่อนการออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อก าหนดใดของคณะกรรมการซึ่งจะ

มีผลกระทบต่อบุคคล กลุ่มบุคคล หรือผู้รับใบอนุญาต ให้คณะกรรมการเปิดเผยสาระส าคัญของระเบียบ ข้อบังคับ 
ประกาศ หรือข้อก าหนดนั้น และเปิดโอกาสให้บุคคล กลุ่มบุคคล หรือผู้รับใบอนุญาตที่จะได้รับผลกระทบนั้นแสดง
ความคิดเห็นหรือให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการ  ทั้งนี้ ตามกระบวนการในการรับฟังความเห็นที่คณะกรรมการก าหนด 

ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือมีความจ าเป็นเร่งด่วนเพ่ือรักษาความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ
หรือเหตุอ่ืนใดตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง คณะกรรมการจะไม่ด าเนินการตามวรรคหนึ่งก็ได้แต่ต้องรายงานให้
คณะรัฐมนตรีทราบ 

  
มาตรา 27  การออกค าสั่งทางปกครองของคณะกรรมการ ให้น ากฎหมายว่าด้วยวิ ธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  
มาตรา 28  ในการออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อก าหนด หรือค าสั่งใดของคณะกรรมการ 

ให้มีการบันทึกมติที่ประชุม พร้อมข้อเท็จจริงและเหตุผลซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ 
ประกาศ ข้อก าหนด หรือค าสั่งนั้นไว้ในรายงานการประชุมของคณะกรรมการ 

ให้ส านักงานสรุปรายงานการประชุมของคณะกรรมการไว้ในรายงานประจ าปีของส านักงานซึ่ง
ต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับจ านวนครั้งที่กรรมการเข้าประชุมและขาดประชุม และต้องมีการตีพิมพ์ เพ่ือเผยแพร่แก่
ผู้สนใจหรือลงในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของส านักงานด้วย 

ให้คณะกรรมการชี้แจงเหตุผลในการออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อก าหนด หรือค าสั่งใดที่มี
ผลกระทบต่อบุคคล กลุ่มบุคคล หรือผู้รับใบอนุญาตเป็นหนังสือภายในหกสิบวัน หากบุคคล กลุ่มบุคคล หรือผู้รับ
ใบอนุญาตที่ได้รับผลกระทบนั้นร้องขอ และหากการด า เนินการของคณะกรรมการดังกล่าวมีผลกระทบต่อ
สาธารณชนให้ชี้แจงเหตุผลในการด าเนินการดังกล่าวในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของส านักงานด้วย 



ในรายงานประจ าปีของส านักงานตามวรรคสอง ให้สรุปผลการประชุมของคณะอนุกรรมการและ
จ านวนครั้งที่อนุกรรมการเข้าประชุมและขาดประชุม และการด าเนินงานของบุคคลตามมาตรา 24 ไว้ด้วย 

  
มาตรา 29  ให้ประธานกรรมการและกรรมการเป็นผู้ปฏิบัติงานประจ าเต็มเวลา โดยได้รับ

ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติหน้าที่ และสิทธิประโยชน์อื่นตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 

ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอ่ืนในการปฏิบัติหน้าที่ของประธานอนุกรรมการ อนุกรรมการและ
บุคคลตามมาตรา 24 ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนดและลงเผยแพร่ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ของส านักงานด้วย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติหน้าที่ และสิทธิประโยชน์อื่นของกรรมการอนุกรรมการ และ
บุคคลตามมาตรา 24 ให้ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของส านักงาน 

  
ส่วนที่ 2 

ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 

 

 

มาตรา 30  ให้มีส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานเป็นหน่วยงานของรัฐซึ่งมิได้เป็น
ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ มีฐานะเป็นนิติบุคคลและอยู่ภายใต้การก ากับ
ดูแลของคณะกรรมการ 

  
มาตรา 31  ให้ส านักงานมีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกิจการทั่วไปของส านักงานและให้มี

อ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(1) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ 

(2) รับค่าธรรมเนียมตามที่ก าหนดในกฎหมายหรือตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 

(3) รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประกอบกิจการพลังงาน 

(4) ศึกษารวบรวม วิเคราะห์ และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบกิจการพลังงานสภาพการ
แข่งขันในการประกอบกิจการพลังงาน การพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(5) จัดท าประมาณการรายรับและรายจ่ายของส านักงานเพ่ือเสนอคณะกรรมการให้ความ
เห็นชอบ 

(6) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย หรือตามท่ีพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืน
ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงาน 

  



มาตรา 32  กิจการของส านักงานไม่อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน
กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน  ทั้งนี้ เลขาธิการ พนักงาน และลูกจ้างของ
ส านักงานต้องได้รับสิทธิประโยชน์ไม่น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในกฎหมายดังกล่าว 

  
มาตรา 33  ให้คณะกรรมการมีอ านาจออกระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศเกี่ยวกับการบริหาร

งานทั่วไป การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ การเงินและทรัพย์สิน และการด าเนินการอ่ืนของส านักงาน 
โดยเฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(1) การแบ่งส่วนงานภายในของส านักงานและขอบเขตหน้าที่ของส่วนงานดังกล่าว 

(2) การก าหนดต าแหน่ง อัตราเงินเดือน และค่าตอบแทนอ่ืนของเลขาธิการ พนักงานและลูกจ้าง
ของส านักงาน รวมทั้งการให้ได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทนอ่ืน 

(3) การก าหนดคุณสมบัติ การคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง การทดลอง ปฏิบัติงาน การย้าย 
การเลื่อนต าแหน่ง การเลื่อนข้ันเงินเดือน การออกจากต าแหน่ง การถอดถอน การให้ออก การสั่งพักงาน วินัย การ
สอบสวนและการลงโทษทางวินัย การร้องทุกข์ การอุทธรณ์ และการลงโทษส าหรับเลขาธิการและพนักงานของ
ส านักงาน รวมทั้งวิธีการและเงื่อนไขในการจ้างลูกจ้างของส านักงาน 

(4) การรักษาการแทนและการปฏิบัติการแทนในต าแหน่งของเลขาธิการและพนักงานของ
ส านักงาน 

(5) การก าหนดเครื่องแบบและการแต่งกายของพนักงานและลูกจ้างของส านักงาน 

(6) การจ้างและการแต่งตั้งบุคคลเพ่ือเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือเป็นผู้ช านาญการเฉพาะด้านอันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ รวมทั้งอัตราค่าตอบแทนการจ้าง 

(7) การบริหารและจัดการงบประมาณ ทรัพย์สิน และการพัสดุของส านักงาน 

(8) การจัดสวัสดิการหรือการสงเคราะห์อื่นแก่พนักงานและลูกจ้างของส านักงาน 

ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  
มาตรา 34  ให้ส านักงานมีเลขาธิการคนหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานของส านักงานขึ้นตรง

ต่อประธานกรรมการ และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของส านักงาน 

ในกิจการของส านักงานที่เก่ียวกับบุคคลภายนอก ให้เลขาธิการเป็นผู้แทนของส านักงานเพ่ือการนี้
เลขาธิการจะมอบอ านาจให้บุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนก็ได้   ทั้งนี้  ต้องเป็นไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการก าหนด 

  
มาตรา 35  ให้คณะกรรมการเป็นผู้คัดเลือกและแต่งตั้งเลขาธิการ 



เลขาธิการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 13 และมาตรา 16 วรรคหนึ่งและ
สามารถปฏิบัติงานให้แก่ส านักงานได้เต็มเวลา 

  
มาตรา 36  เลขาธิการมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละห้าปีนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งและอาจ

ได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้ 
  
มาตรา 37  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา 36 หรือตามสัญญาจ้างเลขาธิการ

พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(1) ตาย 

(2) มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ 
(3) ลาออก 

(4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 13 หรือมาตรา 16 วรรคหนึ่ง 

(5) คณะกรรมการมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนกรรมการที่มีอยู่ให้ออก 
เพราะมีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง บกพร่องในหน้าที่อย่างร้ายแรง หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

  
มาตรา 38  ให้น าบทบัญญัติในมาตรา 20 และมาตรา 21 มาใช้บังคับกับเลขาธิการและพนักงาน

ในต าแหน่งที่คณะกรรมการก าหนดด้วย 

  
มาตรา 39  ให้เลขาธิการและพนักงานของส านักงานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ให้เลขาธิการเป็นผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูงตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 

  
มาตรา 40  ส านักงานอาจมีรายได้และทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้ 
(1) รายได้หรือผลประโยชน์อันได้มาจากการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการและ

ส านักงานตามพระราชบัญญัตินี้ 
(2) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้ 
(3) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ 
(4) ดอกผลหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของส านักงาน 



รายได้ของส านักงานตามวรรคหนึ่ง โดยไม่รวมถึงรายได้ตาม (3) เมื่อได้หักรายจ่ายส าหรับการ
ด าเนินงานของส านักงาน และค่าภาระต่าง ๆ ที่เหมาะสม เหลือเท่าใดให้น าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ในกรณี
รายได้ของส านักงานมีจ านวนไม่พอส าหรับค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน และไม่สามารถหาเงินจากแหล่งอ่ืนได้ รัฐพึง
จัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดินให้แก่ส านักงานเท่าจ านวนที่จ าเป็น เพ่ือเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปตาม (2) 

  
มาตรา 41  ให้คณะกรรมการเสนอแผนการด าเนินงาน งบประมาณรายจ่าย และประมาณการ

รายได้ประจ าปีงบประมาณของส านักงาน รวมทั้งแผนการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมและผลประโยชน์อ่ืน ๆ ตาม
มาตรา 40 (1) เพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 

เมื่อได้รับความเห็นชอบแผนการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมและผลประโยชน์อื่น ๆ ตามวรรคหนึ่ง
แล้ว ให้คณะกรรมการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมและผลประโยชน์อ่ืน ๆ ให้สอดคล้องกับแผนดังกล่าว เพื่อให้
ส านักงานมีรายได้ตามแผนการด าเนินงานที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว 

ส าหรับเงินอุดหนุนที่จะขอจัดสรรจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ให้รัฐมนตรีเสนองบประมาณ
รายจ่ายของปีงบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนต่อคณะรัฐมนตรี เพ่ือจัดสรรเงินอุดหนุนทั่ว ไปของส านักงานไว้ใน
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม แล้วแต่กรณี 

  
มาตรา 42  ให้ส านักงานมีอ านาจครอบครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ และจัดหาผลประโยชน์จาก

ทรัพย์สินของส านักงาน ตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 

ส าหรับทรัพย์สินที่เป็นที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ ให้น าหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขในการปกครองดูแล บ ารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ
มาใช้บังคับโดยอนุโลม และให้น าส่งรายได้จากการด าเนินการเป็นรายได้แผ่นดิน 

  
มาตรา 43  บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่ส านักงานได้มาโดยการซื้อหรือแลกเปลี่ยนจากรายได้หรือ

ทรัพย์สินของส านักงานหรือมีผู้บริจาคให้ตามมาตรา 40 (3) ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของส านักงาน 

  
มาตรา 44  การบัญชีของส านักงานและกองทุนให้จัดท าตามหลักสากล ตามแบบหลักเกณฑ์

วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด และให้มีการแยกบัญชีอย่างชัดเจน รวมทั้งต้องจัดให้มีการตรวจสอบ
ภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุของส านักงานและของกองทุน ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบ
ให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยปีละครั้ง 

ให้มีผู้ปฏิบัติงานของส านักงานท าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในโดยเฉพาะและให้รับผิดชอบขึ้น
ตรงต่อคณะกรรมการตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 



มาตรา 45  ให้ส านักงานจัดท างบการเงิน และบัญชีท าการของส านักงานและกองทุนส่งผู้สอบ
บัญชีภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 

ในทุกรอบปีงบประมาณ ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอก ตามที่
คณะกรรมการแต่งตั้งด้วยความเห็นชอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีและประเมินผลการใช้
จ่ายเงินและทรัพย์สินของส านักงานและกองทุน โดยให้แสดงความคิดเห็นเป็นข้อวิเคราะห์ว่าการใช้จ่ายดังกล่าว
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ประหยัด คุ้มค่า มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงใด 

ให้ส านักงานเป็นหน่วยรับตรวจตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 

  
มาตรา 46  ให้คณะกรรมการจัดท ารายงานประจ าปี เสนอคณะกรรมการนโยบายพลังงาน

แห่งชาติ รัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาทุกสิ้นปีงบประมาณ และเปิดเผยต่อสาธารณชน 
รายงานนี้ให้กล่าวถึงการรับและการใช้จ่ายเงินที่ไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ผลการด าเนินงานของ
คณะกรรมการ ส านักงาน และกองทุนในปีที่ล่วงมา รวมทั้งเหตุผลในการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ งบการเงิน และ
บัญชีท าการพร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี รวมทั้ งแผนงานที่จะด าเนินการในภายหน้าของคณะกรรมการ 
ส านักงานและกองทุน 

  
หมวด 3 

การก ากับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน 

 

 

ส่วนที่ 1 

การอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน 

 

  
มาตรา 47  การประกอบกิจการพลังงานไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ ต้องได้รับใบอนุญาตจาก

คณะกรรมการ 

ในการออกใบอนุญาต ให้คณะกรรมการประกาศก าหนดประเภทและอายุใบอนุญาตให้สอดคล้อง
กับขนาดและลักษณะของกิจการพลังงานประเภทต่าง ๆ โดยให้ค านึงถึงผลกระทบต่อประชาชน ความคุ้มค่าทาง
เศรษฐกิจ สังคม และการลงทุน รวมถึงลักษณะการแข่งขันของกิจการแต่ละประเภท และอาจก าหนดเงื่อนไขเป็น
การเฉพาะรายด้วยก็ได้ 

การก าหนดประเภท ขนาด และลักษณะของกิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับ
ใบอนุญาตให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 



เพ่ือประโยชน์ในการรวบรวมข้อมูลสถิติ คณะกรรมการอาจประกาศก าหนดให้กิจการพลังงานที่
ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตตามวรรคสาม เป็นกิจการที่ต้องมาแจ้งต่อส านักงานก็ได้ 

  
มาตรา 48  ในกรณีที่การปลูกสร้างอาคาร หรือการตั้งโรงงานเพ่ือประกอบกิจการพลังงานต้อง

ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง หรือกฎหมาย
ว่าด้วยการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน ให้การอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นเป็นอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ โดยคณะกรรมการต้องขอความเห็นจากหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ตาม
กฎหมายต่าง ๆ ดังกล่าว และหน่วยงานดังกล่าวต้องแจ้งความเห็นพร้อมทั้งจ านวนค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็ บตาม
กฎหมายนั้น ๆ ให้คณะกรรมการทราบด้วย 

ให้ส านักงานจัดส่งค่าธรรมเนียมที่คณะกรรมการเรียกเก็บตามวรรคหนึ่ง ให้หน่วยงานที่มีอ านาจ
หน้าที่ตามกฎหมายต่าง ๆ เพื่อด าเนินการต่อไป 

  
มาตรา 49  ให้คณะกรรมการมีอ านาจสั่งให้ผู้ประกอบกิจการที่เข้าข่ายเป็นผู้ประกอบกิจการพลังงาน

ที่ต้องได้รับใบอนุญาตแต่ยังไม่ได้รับใบอนุญาต หยุด หรือระงับการประกอบกิจการพลังงานหรือปลดการเชื่อมต่อ
ออกจากระบบโครงข่ายพลังงาน 

เมื่อคณะกรรมการมีค าสั่งตามวรรคหนึ่งแล้ว หากผู้ประกอบกิจการมิได้ด าเนินการตามค าสั่ง ให้
คณะกรรมการมีอ านาจสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการใด ๆ ที่จ าเป็นเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของค าสั่งตาม
วรรคหนึ่งได้ 

ในกรณีนี้ให้ผู้ประกอบกิจการช าระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงให้แก่ส านักงาน 

  
มาตรา 50  คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต

และการออกใบอนุญาต รวมทั้งอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการ
พลังงาน ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการประกาศก าหนด ซึ่งต้องสอดคล้องกับแผนตามมาตรา 9 (3) หรือ
นโยบายด้านพลังงานที่คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ 

  
มาตรา 51  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการออกใบอนุญาตที่คณะกรรมการก าหนดตาม

มาตรา 50 ต้องค านึงถึงความแตกต่างของประเภท ขนาด และลักษณะของกิจการพลังงาน และต้องไม่ท าให้เกิด
ภาระเกินสมควรแก่การประกอบกิจการพลังงานของผู้รับใบอนุญาต และไม่เป็นผลให้เกิดการจ ากัดการแข่งขัน 
รวมทั้งต้องให้มีการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในระหว่างผู้รับใบอนุญาตที่ประกอบกิจการพลังงานในประเภท ขนาด 
และลักษณะเดียวกัน 



หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามวรรคหนึ่ง ให้รวมถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่อง 
ดังต่อไปนี้ด้วย 

(1) สถานที่ตั้งและสภาพแวดล้อมของสถานประกอบกิจการพลังงาน 

(2) มาตรฐานทางวิชาการ วิศวกรรม และความปลอดภัย 

(3) มาตรฐานและคุณภาพการให้บริการ 

(4) อัตราค่าบริการ 

(5) ประสิทธิภาพในการใช้พลังงานและทรัพยากร 

(6) ประสิทธิภาพในการประกอบกิจการพลังงานและการให้บริการ 

(7) ประเภทและชนิดของเชื้อเพลิง รวมถึงข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้พลังงานหมุนเวียน 

(8) กระบวนการและเทคโนโลยีในการประกอบกิจการพลังงาน 

(9) การป้องกันและแก้ไขการขาดแคลนพลังงาน 

(10) การแข่งขันในการประกอบกิจการพลังงาน และการป้องกันการใช้อ านาจผูกขาดในทางมิ
ชอบ 

(11) โครงสร้างการถือหุ้นและความสัมพันธ์กับผู้ประกอบกิจการพลังงานรายอ่ืน 

(12) กระบวนการในการรับฟังความเห็นและท าความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย 

(13) มาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อม 

(14) มาตรการในการบรรเทาผลกระทบต่อชุมชนและสภาพแวดล้อมในพ้ืนที่ใกล้เคียงกับสถาน
ประกอบกิจการพลังงาน 

(15) ความสมบูรณ์และครบถ้วนของการรายงานข้อมูลต่อคณะกรรมการ 

  
มาตรา 52  เมื่อผู้ขอรับใบอนุญาตช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมการประกอบ

กิจการพลังงานให้แก่ส านักงานแล้ว ให้คณะกรรมการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาต 

เมื่อคณะกรรมการได้ออกใบอนุญาตแล้ว ให้เปิดเผยรายชื่อผู้รับใบอนุญาตในระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ของส านักงาน 

  
มาตรา 53  เมื่อผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะเริ่มประกอบกิจการไฟฟ้าในส่วนหนึ่งส่วนใดต้องแจ้ง

ให้ส านักงานทราบก่อนวันเริ่มประกอบกิจการไฟฟ้า ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด 

ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะทดลองเดินเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ก่อนการเริ่มประกอบ
กิจการไฟฟ้าตามวรรคหนึ่ง ผู้รับใบอนุญาตต้องแจ้งวัน เวลา และระยะเวลาการทดลองเดินเครื่องจักรหรืออุปกรณ์



ให้ศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าทราบ และศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าต้องแจ้งตอบก าหนดวันและเวลาในการเดินเครื่องที่
แน่นอนให้ผู้รับใบอนุญาตทราบโดยพลัน 

  
มาตรา 54  การประกอบกิจการพลังงานให้มีอายุตามที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาต 

การขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ผู้รับใบอนุญาตยื่นค าขอก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุเมื่อได้ยื่นค าขอ
แล้ว ให้ถือว่าผู้ยื่นค าขอยังคงอยู่ในฐานะผู้รับใบอนุญาตจนกว่าจะได้รับแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต 

การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาต รวมทั้งอัตราค่าธรรมเนียมการให้ต่ออายุใบอนุญาตให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศก าหนด โดยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขนั้น
ต้องมีลักษณะเช่นเดียวกันกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามมาตรา 50 และมาตรา 51 ด้วย 

  
มาตรา 55  ห้ามมิให้ผู้รับใบอนุญาตโอนสิทธิตามใบอนุญาตให้บุคคลอ่ืนไม่ว่าทั้งหมดหรือ

บางส่วน เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
ประกาศก าหนด 

  
มาตรา 56  ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตขาดคุณสมบัติหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการ

ประกาศก าหนดตามมาตรา 50 คณะกรรมการอาจสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

  
มาตรา 57  ในกรณีที่อาจเกิดการขาดแคลนไฟฟ้าเป็นครั้งคราว หรือกรณีจ าเป็นที่ต้องส ารอง

เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าเพ่ือความมั่นคงหรือประโยชน์ในทางเศรษฐกิจของประเทศ คณะกรรมการโดยความ
เห็นชอบของรัฐมนตรีมีอ านาจออกค าสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตเพ่ิมหรือลดการผลิตหรือการจ าหน่ายไฟฟ้าได้ 

ในกรณีเกิดการขาดแคลนก๊าซธรรมชาติเป็นครั้งคราว และเพ่ือประโยชน์แห่งความมั่นคงของ
ประเทศ ให้คณะกรรมการมีอ านาจออกค าสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตซึ่งเป็นผู้จัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติด าเนินการ
เจรจากับผู้ขายก๊าซธรรมชาติ เพ่ือหาแนวทางเพ่ิมปริมาณการผลิตและจัดหาก๊าซธรรมชาติและให้รายงานผลการ
ด าเนินการต่อคณะกรรมการ 

  
มาตรา 58  ห้ามมิให้ผู้รับใบอนุญาตพักหรือหยุดให้บริการพลังงาน เว้นแต่จะได้ปฏิบัติตาม

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

 

มาตรา 59  ผู้รับใบอนุญาตที่ประสงค์จะเลิกประกอบกิจการพลังงาน ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้
ส านักงานทราบล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 



ในกรณีที่การเลิกประกอบกิจการพลังงานตามประเภท ขนาด และสถานที่ตั้งตามท่ีคณะกรรมการ
ประกาศก าหนด จะกระทบต่อความม่ันคงของระบบพลังงาน และยังไม่มีผู้รับใบอนุญาตรายอ่ืนเข้าด าเนินการแทน 
คณะกรรมการมีอ านาจสั่งให้หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการประกอบ
กิจการพลังงานเข้าด าเนินการแทนจนกว่าจะมีผู้รับใบอนุญาตรายอ่ืนเข้าด าเนินการแทนหรือคณะกรรมการเห็นว่า
ควรสั่งเลิกประกอบกิจการพลังงานนั้น 

ให้ถือว่าหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เข้าด าเนินการแทนเป็นผู้รับใบอนุญาตซึ่งมีสิทธิและหน้าที่
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

ให้หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เข้าด าเนินการแทนผู้รับใบอนุญาตมีสิทธิเข้าไปและใช้สถาน
ประกอบกิจการพลังงานของผู้รับใบอนุญาตที่เลิกประกอบกิจการพลังงานตามวรรคหนึ่งได้เท่าที่จ าเป็น เพ่ือให้การ
ให้บริการพลังงานด าเนินต่อไปได้ โดยหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนจะต้องใช้ความระมัดระวังเพื่อสงวนรักษา
ทรัพย์ของผู้รับใบอนุญาตเหมือนเช่นผู้ประกอบกิจการพลังงานหรือผู้ มีวิชาชีพเช่นนั้นจะพึงปฏิบัติ และหากเกิด
ความเสียหายแก่ผู้รับใบอนุญาต ให้ผู้รับใบอนุญาตมีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนส าหรับความเสียหายนั้นจาก
ส านักงานได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด 

การแบ่งรายได้และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาของการด าเนินการแทนระหว่างผู้เข้า
ด าเนินการแทนและผู้รับใบอนุญาตที่เลิกประกอบกิจการพลังงาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่
คณะกรรมการประกาศก าหนด 

  
มาตรา 60  ให้คณะกรรมการมีอ านาจออกระเบียบก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือมิให้มีการกระท าการ

ใด  อันเป็นการผูกขาด ลดการแข่งขัน หรือจ ากัดการแข่งขันในการให้บริการพลังงาน 

  
มาตรา 61  ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา 60 ให้คณะกรรมการมี

อ านาจ ดังต่อไปนี้ 
(1) มีค าสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตหยุดหรือปรับปรุงการกระท าอันเป็นการผูกขาดลดการแข่งขันหรือ

จ ากัดการแข่งขัน 

(2) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใบอนุญาต 

  
มาตรา 62  ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าการให้บริการของผู้รับใบอนุญาตอาจก่อให้เกิดความ

เสียหายแก่ระบบ เครื่องจักร และอุปกรณ์ของผู้ใช้พลังงานหรือผู้ประกอบกิจการพลังงานรายอ่ืน คณะกรรมการมี
อ านาจสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตปรับปรุงการให้บริการภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการก าหนดได้ 



มาตรา 63  ให้ผู้รับใบอนุญาตจัดท าและส่งข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบกิจการพลังงานซึ่งอาจ
รวมถึงบัญชีแสดงฐานะการเงินและงบการเงินให้แก่คณะกรรมการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่
คณะกรรมการก าหนด 

ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการระบบโครงข่ายไฟฟ้ามีศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าด้วย ให้
แยกบัญชีและงบดุลการประกอบกิจการระบบโครงข่ายไฟฟ้า และศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าออกจากการประกอบ
กิจการประเภทอื่นอย่างชัดเจน 

  
ส่วนที ่2 

อัตราค่าบริการในการประกอบกิจการพลังงาน 

 

  
มาตรา 64  ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติก าหนด

นโยบายและแนวทางการก าหนดอัตราค่าบริการในการประกอบกิจการพลังงาน 

  
มาตรา 65  ภายใต้นโยบายและแนวทางที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติให้ความ

เห็นชอบ ให้คณะกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์การก าหนดอัตราค่าบริการของผู้รับใบอนุญาตแต่ละประเภท โดยมี
แนวทางดังต่อไปนี้ 

(1) ควรสะท้อนถึงต้นทุนที่แท้จริงและค านึงถึงผลตอบแทนที่เหมาะสมของการลงทุนของการ
ประกอบกิจการพลังงานที่มีประสิทธิภาพ 

(2) ควรอยู่ในระดับที่ท าให้มีการจัดหาพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอที่จะตอบสนอง
ความต้องการใช้พลังงานในประเทศ 

(3) ควรจูงใจให้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพในการประกอบกิจการพลังงาน 

(4) ค านึงถึงความเป็นธรรมแก่ท้ังผู้ใช้พลังงานและผู้รับใบอนุญาต 

(5) ค านึงถึงการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาสหรือการจัดหาไฟฟ้าเพ่ือกระจายความเจริญไปสู่
ภูมิภาค 

(6) การค านวณอัตราค่าบริการต้องชัดเจน โปร่งใส และต้องประกาศเผยแพร่อัตราค่าบริการ 

(7) ไม่มีการเลือกปฏิบัติต่อผู้ใช้พลังงานหรือผู้ประสงค์จะใช้พลังงานอย่างไม่เป็นธรรม 

  
มาตรา 66  ให้คณะกรรมการก ากับดูแลอัตราค่าบริการที่ผู้รับใบอนุญาตก าหนดให้เป็นไปตาม

นโยบายและแนวทางที่ได้รับความเห็นชอบตามมาตรา 64 และตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา 65 



ในกรณีที่อัตราค่าบริการเป็นอัตราที่ใช้บังคับเป็นการทั่วไป ให้คณะกรรมการเปิดเผยสูตรหรือ
วิธีการที่ใช้ในการค านวณอัตราค่าบริการ รวมทั้งข้อมูลค่าตัวแปรที่ใช้ในการค านวณอัตราค่าบริการ ยกเว้นในกรณี
ที่คณะกรรมการเห็นว่าตัวแปรดังกล่าวเป็นข้อมูลลับทางการค้าของผู้รับใบอนุญาต 

  
มาตรา 67  ในการก ากับดูแลอัตราค่าบริการตามมาตรา 66 วรรคหนึ่ง ให้ผู้รับใบอนุญาตเสนอ

อัตราค่าบริการเพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยกระบวนการพิจารณาต้องมีขั้นตอนที่โปร่งใส 
และต้องรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย 

  
มาตรา 68  ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าอัตราค่าบริการไม่เหมาะสม อันเนื่องมาจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจ สังคม การลงทุนหรือเทคโนโลยี คณะกรรมการมีอ านาจดังต่อไปนี้ 
(1) ปรับอัตราค่าบริการ หรือ 

(2) สั่งให้ผู้รับใบอนุญาตปรับอัตราค่าบริการเพ่ือเสนอให้คณะกรรมการให้ความเห็นชอบซึ่ง
คณะกรรมการต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน 

การปรับอัตราค่าบริการตามวรรคหนึ่งต้องกระท าภายใต้กรอบนโยบายและแนวทางที่ได้รับความ
เห็นชอบตามมาตรา 64 ด้วย 

  
มาตรา 69  ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตเห็นว่าอัตราค่าบริการที่คณะกรรมการปรับหรือให้ความ

เห็นชอบไปแล้วนั้นไม่เหมาะสมอันเนื่องมาจากมีการเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจ สังคม การลงทุน เทคโนโลยี 
หรือเหตุอ่ืน ผู้รับใบอนุญาตอาจยื่นค าร้องขอปรับอัตราค่าบริการต่อคณะกรรมการเพ่ือให้ความเห็นชอบได้ และ
คณะกรรมการต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน 

การปรับอัตราค่าบริการตามวรรคหนึ่งต้องกระท าภายใต้กรอบนโยบายและแนวทางที่ได้รับความ
เห็นชอบตามมาตรา 64 ด้วย 

  
มาตรา 70  ผู้รับใบอนุญาตต้องประกาศเผยแพร่อัตราค่าบริการที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ

ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

  
มาตรา 71  ห้ามมิให้ผู้รับใบอนุญาตเรียกเก็บค่าบริการเกินกว่าอัตราค่าบริการที่คณะกรรมการให้

ความเห็นชอบ 

  
 



ส่วนที่ 3 

การก าหนดมาตรฐานและความปลอดภัยในการประกอบกิจการพลังงาน 

 

  
มาตรา 72  การประกอบกิจการพลังงาน ต้องเป็นไปตามมาตรฐานทางวิศวกรรมและมีความ

ปลอดภัยตามระเบียบที่คณะกรรมการประกาศก าหนด โดยระเบียบที่ก าหนดจะต้อง 

(1) ไม่สร้างภาระให้แก่ผู้รับใบอนุญาตเกินความจ าเป็น 

(2) ไม่เข้มงวดเกินไปในลักษณะที่เป็นการจ ากัดหรือกีดกันการแข่งขัน 

(3) ไม่เป็นการเอ้ือประโยชน์ให้แก่ผู้รับใบอนุญาตรายหนึ่งรายใด 

(4) มีความโปร่งใส 

ในกรณีที่การประกอบกิจการพลังงานของผู้รับใบอนุญาตไม่เป็นไปตามระเบียบตามวรรคหนึ่ง ให้
คณะกรรมการมีอ านาจสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตปรับปรุงหรือแก้ไขให้ถูกต้องได้ 

  
มาตรา 73  มาตรฐานของอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายพลังงานของผู้รับใบอนุญาตที่มี

ระบบโครงข่ายพลังงาน รวมถึงวิธีการตรวจสอบและการรับรองผลการตรวจสอบต้องเป็นไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการประกาศก าหนด 

ระเบียบตามวรรคหนึ่ง อาจก าหนดให้อุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายพลังงานบาง
ประเภทต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานก่อนน ามาใช้ในการประกอบกิจการพลังงานก็ได้ 

ในการจัดท าระเบียบตามวรรคหนึ่งนั้น ให้ผู้รับใบอนุญาตที่มีระบบโครงข่ายพลังงานจัดท า
รายละเอียดเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา 

  
มาตรา 74  ผู้รับใบอนุญาตต้องบ ารุงรักษา ซ่อมแซม และแก้ไขปรับปรุงระบบโครงข่ายพลังงาน

อุปกรณ์ หรือเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการประกอบกิจการพลังงานให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน
ตามระเบียบที่ออกตามมาตรา 72 วรรคหนึ่ง ในกรณีที่เกิดความช ารุดเสียหายจะต้องด าเนินการแก้ไขให้สามารถใช้
งานได้โดยเร็ว 

  
มาตรา 75  ในการก าหนดมาตรฐานตามมาตรา 72 วรรคหนึ่ง และมาตรา 73 วรรคหนึ่ง 

คณะกรรมการอาจอ้างอิงมาตรฐานที่ก าหนดโดยหน่วยงานอ่ืนที่มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นก็ได้ 
  
มาตรา 76  ผู้ใดประสงค์จะเป็นหน่วยตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อ

กับระบบโครงข่ายพลังงาน ต้องได้รับใบอนุญาตเป็นหน่วยตรวจสอบและรับรองมาตรฐานจากคณะกรรมการ 



คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นหน่วยตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการยื่นค าขอรับ
ใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต อายุใบอนุญาต ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและการต่อ
อายุใบอนุญาต รวมทั้งค่าธรรมเนียมการตรวจสอบและรับรอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการประกาศก าหนด 

  
มาตรา 77  ให้คณะกรรมการมีอ านาจเพิกถอนใบอนุญาตให้เป็นหน่วยตรวจสอบและรับรอง

มาตรฐานของอุปกรณ์ท่ีใช้เชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายพลังงานในกรณีดังต่อไปนี้ 
(1) ขาดคุณสมบัติตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศตามมาตรา 76 วรรคสอง 

(2) ด าเนินการตรวจสอบ รายงานผลการตรวจสอบ หรือรับรองผลการตรวจสอบโดยไม่สุจริต 

(3) ท าการตรวจสอบ รายงานผลการตรวจสอบ หรือรับรองผลการตรวจสอบอย่างล่าช้าโดยไม่มี
เหตุผลอันสมควร จนเป็นเหตุให้ผู้ขอรับการตรวจสอบได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง 

(4) มีผู้ตรวจสอบซึ่งมีคุณสมบัติไม่ได้มาตรฐาน หรือมีจ านวนผู้ตรวจสอบไม่ครบตามที่ก าหนดไว้
ในประกาศตามมาตรา 76 วรรคสอง 

  
มาตรา 78  การเพิกถอนใบอนุญาตเป็นหน่วยตรวจสอบและรับรองมาตรฐานตามมาตรา 77 ไม่

เป็นเหตุกระทบกระเทือนการรับรองมาตรฐานที่หน่วยตรวจสอบและรับรองมาตรฐานได้ด าเนินการไปแล้วก่อนที่
จะถูกเพิกถอนใบอนุญาต เว้นแต่การรับรองไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่คณะกรรมการก าหนด คณะกรรมการอาจ
พิจารณาสั่งเพิกถอนการรับรองมาตรฐานนั้นได้ 

ในกรณีที่ผู้ใดได้รับความเสียหายจากการรับรองมาตรฐานที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานและถูกเพิก
ถอนตามวรรคหนึ่ง ให้หน่วยตรวจสอบและรับรองมาตรฐานที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตมีหน้าที่ชดใช้ความเสียหายที่
เกิดข้ึนด้วย 

  
ส่วนที่ 4 

ระบบโครงข่ายพลังงานและศูนย์ควบคุมระบบโครงข่ายพลังงาน 

 

  
มาตรา 79  ผู้รับใบอนุญาตที่มีระบบโครงข่ายพลังงานต้องด าเนินการตามที่ก าหนดในแผนการ

ขยายระบบโครงข่ายพลังงาน 

ให้ผู้รับใบอนุญาตที่มีระบบโครงข่ายพลังงานซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐตามที่คณะกรรมการก าหนด
จัดท าแผนการขยายระบบโครงข่ายพลังงานเสนอต่อรัฐมนตรีเพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 



ในการพิจารณาแผนการขยายระบบโครงข่ายพลังงานตามวรรคสอง ให้คณะกรรมการให้
ความเห็นประกอบด้วย ในการนี้หากแผนดังกล่าวมีผลกระทบต่อส่วนได้เสียส าคัญของประชาชนให้คณะกรรมการ
จัดให้มีกระบวนการรับฟังความเห็นตามมาตรา 26 ด้วย 

ให้ผู้รับใบอนุญาตที่มีระบบโครงข่ายพลังงานซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐตามวรรคสองจัดท าแผนการ
ขยายระบบโครงข่ายพลังงานเพ่ือน าเสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบตามขอบเขตและหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการก าหนด 

  
มาตรา 80  ผู้รับใบอนุญาตที่มีระบบโครงข่ายพลังงานต้องประกอบกิจการพลังงานอย่างเป็น

ธรรมและจะเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมมิได้ 
  
มาตรา 81  ผู้รับใบอนุญาตที่มีระบบโครงข่ายพลังงานต้องยินยอมให้ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้

ประกอบกิจการพลังงานรายอ่ืนใช้หรือเชื่อมต่อระบบโครงข่ายพลังงานของตน   ทั้งนี้ ตามข้อก าหนดที่ผู้รับ
ใบอนุญาตที่มีระบบโครงข่ายพลังงานประกาศก าหนด 

ข้อก าหนดตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยข้อก าหนดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อระบบโครงข่าย
พลังงานข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้บริการระบบโครงข่ายพลังงาน และข้อก าหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติการระบบ
โครงข่ายพลังงาน โดยข้อก าหนดต้องยึดถือหลักการ ดังต่อไปนี้ 

(1) ไม่กระทบต่อความม่ันคง ความปลอดภัย และคุณภาพของระบบพลังงาน 

(2) ไม่ท าให้ผู้ใช้พลังงานและส่วนรวมเสียประโยชน์ 
(3) ไม่เป็นการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม หรือกีดกันผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ประกอบกิจการ

พลังงานรายอื่น 

(4) ข้อก าหนดทางเทคนิค ณ จุดที่มีการใช้หรือเชื่อมต่อระบบโครงข่ายพลังงานต้องชัดเจนมีความ
เป็นไปได้ในทางเทคนิค และไม่ก่อให้เกิดภาระแก่ผู้ขอใช้หรือเชื่อมต่อระบบโครงข่ายพลังงานเกินสมควร 

(5) มีการก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ขอใช้หรือเชื่อมต่อระบบโครงข่ายพลังงานและ
ผู้ให้ใช้หรือเชื่อมต่อระบบโครงข่ายพลังงานที่ชัดเจน 

(6) ลักษณะอ่ืนตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

ข้อก าหนดตามวรรคหนึ่งและวรรคสองต้องไม่ท าให้ผู้รับใบอนุญาตที่มีระบบโครงข่ายพลังงานเสีย
ประโยชน์หรือเกิดความเสียเปรียบในการแข่งขันกับผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ประกอบกิจการพลังงานรายอ่ืน 

  
มาตรา 82  ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าข้อก าหนดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อระบบโครงข่าย

พลังงาน ข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้บริการระบบโครงข่ายพลังงาน และข้อก าหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติการระบบ



โครงข่ายพลังงานไม่เป็นไปตามหลักการตามมาตรา 81 ให้คณะกรรมการมีอ านาจสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตที่ออก
ข้อก าหนดดังกล่าวแก้ไขหรือปรับปรุงข้อก าหนดให้เป็นไปตามหลักการตามมาตรา 81 ได ้

  
มาตรา 83  ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ประกอบกิจการพลังงานที่ประสงค์จะใช้หรือเชื่อมต่อ

ระบบโครงข่ายพลังงานเห็นว่าข้อก าหนดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายพลังงานข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้
บริการระบบโครงข่ายพลังงาน และข้อก าหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติการระบบโครงข่ายพลังงานไม่เป็นไปตาม
หลักการตามมาตรา 81 ให้ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ประกอบกิจการพลังงานยื่นค าร้องต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา
ได ้

กรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าข้อก าหนดดังกล่าวไม่เป็นไปตามหลักการตามมาตรา 81 ให้
คณะกรรมการมีอ านาจสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตที่ออกข้อก าหนดแก้ไขหรือปรับปรุงข้อก าหนดให้เป็นไปตามหลักการ
ตามมาตรา 81 ได ้

  
มาตรา 84  ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตที่มีระบบโครงข่ายพลังงานปฏิเสธไม่ให้ใช้หรือเชื่อมต่อระบบ

โครงข่ายพลังงาน ผู้ที่ได้รับการปฏิเสธมีสิทธิยื่นค าร้องขอให้คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยได้ 
เมื่อคณะกรรมการวินิจฉัยค าร้องตามวรรคหนึ่งเป็นประการใด ให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัย

นั้น 

  
มาตรา 85  ผู้รับใบอนุญาตที่มีระบบโครงข่ายพลังงานต้องแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องและจ าเป็นส าหรับ

การใช้หรือเชื่อมต่อระบบโครงข่ายพลังงานให้ผู้ขอใช้หรือเชื่อมต่อระบบโครงข่ายพลังงานทราบและต้องไม่กระท า
การใด ๆ อันเป็นเหตุให้การใช้หรือเชื่อมต่อระบบโครงข่ายพลังงานของผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ประกอบกิจการ
พลังงานรายอื่นไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

  
มาตรา 86  ผู้รับใบอนุญาตที่มีระบบโครงข่ายพลังงานต้องเปิดเผยสัญญาความตกลงเงื่อนไข และ

อัตราค่าบริการในการใช้หรือการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายพลังงานตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่
คณะกรรมการประกาศก าหนด 

  
มาตรา 87  ให้ผู้รับใบอนุญาตที่มีศูนย์ควบคุมระบบโครงข่ายพลังงานมีหน้าที่ควบคุมบริหาร และ

ก ากับดูแลให้ระบบพลังงานมีความสมดุล มั่นคง มีเสถียรภาพ ประสิทธิภาพ และความน่าเชื่อถือ รวมทั้งให้มี
อ านาจหน้าที่ด าเนินการอ่ืนตามที่คณะกรรมการก าหนดในเงื่อนไขการออกใบอนุญาต 



ให้ผู้รับใบอนุญาตที่มีศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า
ด าเนินการผลิตไฟฟ้าอย่างเป็นธรรมและจะเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมมิได้ 

  
มาตรา 88  ในกรณีที่มีผู้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการว่าผู้รับใบอนุญาตที่มีศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า

ด าเนินการฝ่าฝืนมาตรา 87 วรรคสอง ให้คณะกรรมการวินิจฉัยค าร้องให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับหนังสือร้องเรียน 

ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าผู้รับใบอนุญาตที่มีศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้ากระท าการฝ่าฝืน
มาตรา 87 วรรคสอง และเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ร้องเรียนในเบื้องต้น ให้ คณะกรรมการก าหนดค่า
สินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายนั้นด้วย 

  
หมวด 4 

การคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน 

 

 

ส่วนที่ 1 

มาตรฐานการให้บริการและการให้บริการอย่างทั่วถึง 

 

  
มาตรา 89  ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีการให้บริการพลังงานตามมาตรฐานที่คณะกรรมการ

ก าหนด โดยให้รวมถึงมาตรฐานทางวิชาการและวิศวกรรม และมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ 

ให้ผู้รับใบอนุญาตที่ไม่สามารถให้บริการได้ตามมาตรฐานที่ก าหนดตามวรรคหนึ่ง จ่ายเงินชดเชย
แก่ผู้ใช้พลังงาน ตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 

ให้ผู้รับใบอนุญาตรายงานคุณภาพการให้บริการต่อคณะกรรมการ ตามระเบียบที่คณะกรรมการ
ก าหนด 

  
มาตรา 90  คณะกรรมการอาจก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีบริการด้านพลังงานในท้องที่

หนึ่งท้องที่ใดที่ยังไม่มีผู้ให้บริการ หรือมีแต่ไม่ทั่วถึง หรือไม่เพียงพอแก่ความต้องการของผู้ใช้พลังงานในท้องที่นั้น 

การก าหนดตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามนโยบายที่รัฐมนตรีก าหนดตามมาตรา 9 (7) 
  
มาตรา 91  ให้คณะกรรมการมีอ านาจออกประกาศก าหนดแบบมาตรฐานของสัญญาเกี่ยวกับการ

ให้บริการพลังงานได้ และจะก าหนดยกเว้นให้สัญญาใดไม่ต้องเป็นไปตามแบบมาตรฐานของสัญญาก็ได้ 



แบบมาตรฐานของสัญญาเกี่ยวกับการให้บริการพลังงานอย่างน้อยจะต้อง 

(1) มีข้อก าหนดเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับใบอนุญาตและผู้ใช้พลังงานที่ชัดเจน 

(2) ไม่มีข้อก าหนดที่เป็นการจ ากัดการใช้ประโยชน์ของผู้ใช้พลังงานโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 

(3) ไม่มีข้อก าหนดที่มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติหรือกีดกันผู้ใช้พลังงานอย่างไม่เป็นธรรม 

  
มาตรา 92  ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีการเผยแพร่แบบสัญญาการให้บริการพลังงานของตนแก่

ผู้ใช้พลังงานตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด และต้องแสดงไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ที่ท าการของผู้รับ
ใบอนุญาตเพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถตรวจสอบได้ 
  

ส่วนที่ 2 

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า 

 

  
มาตรา 93  ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในส านักงาน เรียกว่า “กองทุนพัฒนาไฟฟ้า” โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นทุนสนับสนุนให้มีการให้บริการไฟฟ้าไปยังท้องที่ต่าง ๆ อย่างทั่วถึง เพ่ือกระจายความเจริญ
ไปสู่ท้องถิ่น พัฒนาชุมชนในท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการด าเนินงานของโรงไฟฟ้า ส่งเสริมการใช้พลังงาน
หมุนเวียนและเทคโนโลยีในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย โดยค านึงถึงความสมดุล
ของทรัพยากรธรรมชาติและสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า 

  
มาตรา 94  กองทุนประกอบด้วย 

(1) เงินที่ได้รับตามมาตรา 96 

(2) เงินค่าปรับจากผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้าตามมาตรา 128 และมาตรา 140 

(3) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ 
(4) ดอกผลหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน 

เงินและทรัพย์สินที่เป็นของกองทุนไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยเงินคง
คลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 

  
มาตรา 95  ให้ส านักงานเป็นผู้รับเงิน จ่ายเงิน เก็บรักษา และบริหารจัดการเงินกองทุนแยกออก

จากงบประมาณของส านักงาน 

การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษา และการบริหารจัดการเงินกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการก าหนด 



  
มาตรา 96  ให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้าน าส่งเงินเข้ากองทุน  ทั้งนี้ ตามระเบียบที่

คณะกรรมการประกาศก าหนดภายใต้กรอบนโยบายของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติตามมาตรา 11 
(10) โดยเงินที่น าส่งเข้ากองทุนเพ่ือใช้จ่ายตามมาตรา 97 (1) ให้หักจากอัตราค่าบริการ 

การก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการน าส่งเงินเข้ากองทุนตามวรรคหนึ่ง ให้จัดให้มีการ
แยกบัญชีตามกิจการที่ก าหนดไว้ในมาตรา 97 (1) (2) (3) (4) และ (5) อย่างชัดเจน โดยค านึงถึงผลกระทบต่อผู้ใช้
ไฟฟ้าที่จะต้องรับภาระในการที่ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้าน าส่งเงินเข้ากองทุนด้วย 

  
มาตรา 97  เงินกองทุนให้ใช้จ่ายเพ่ือกิจการ ดังต่อไปนี้ 
(1) เพ่ือการชดเชยและอุดหนุนผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้าซึ่งได้ให้บริการแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าที่

ด้อยโอกาส หรือเพ่ือให้มีการให้บริการไฟฟ้าอย่างทั่วถึง หรือเพ่ือส่งเสริมนโยบายในการกระจายความเจริญไปสู่
ภูมิภาค 

(2) เพ่ือการชดเชยผู้ใช้ไฟฟ้าซึ่งต้องจ่ายอัตราค่าไฟฟ้าแพงขึ้นจากการที่ผู้รับใบอนุญาตที่มีศูนย์
ควบคุมระบบไฟฟ้ากระท าการฝ่าฝืนมาตรา 87 วรรคสอง 

(3) เพ่ือการพัฒนาหรือฟ้ืนฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการด าเนินงานของโรงไฟฟ้า 

(4) เพ่ือการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน และเทคโนโลยีที่ใช้ในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย 

(5) เพ่ือการส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า 

(6) เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน 

การใช้จ่ายเงินกองทุนตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด
ภายใต้กรอบนโยบายของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติตามมาตรา 11 (10) และต้องจัดให้มีการแยก
บัญชีตามกิจการที่ใช้จ่ายอย่างชัดเจน 

  
ส่วนที่ 3 

คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจ าเขต 

 

  
มาตรา 98  เพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการ

ผู้ใช้พลังงานประจ าเขตประกอบด้วยประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการอีกไม่เกินสิบคนซึ่งเป็นผู้แทนของผู้ใช้
พลังงานในแต่ละเขต 



คุณสมบัติ วาระการด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง วิธีการปฏิบัติงานค่าตอบแทน และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจ าเขต ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก าหนด 
และให้ถือว่าค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นนั้นเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของส านักงาน 

การแบ่งเขตตามวรรคหนึ่งให้แบ่งตามพ้ืนที่ที่คณะกรรมการก าหนด 

  
มาตรา 99  ให้คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจ าเขตมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(1) ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของผู้ใช้พลังงานและให้ค าแนะน าแก่ผู้ใช้พลังงานตามที่

คณะกรรมการก าหนด 

(2) ให้ค าปรึกษาแก่คณะกรรมการในด้านการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน 

(3) เสนอมาตรการแก้ไขและปรับปรุงการให้บริการพลังงาน 

(4) ประสานงานกับผู้ประกอบกิจการพลังงานเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับการร้องเรียนของผู้ ใช้
พลังงานเพื่อปรับปรุงคุณภาพบริการและแก้ไขเรื่องร้องเรียน 

(5) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 

  
มาตรา 100  ในกรณีที่ผู้ใช้พลังงานได้รับความเดือดร้อนเสียหายอันเนื่องมาจากการให้บริการ

ของผู้รับใบอนุญาต ผู้ใช้พลังงานมีสิทธิยื่นหนังสือร้องเรียนต่อคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจ าเขตได้ 
หนังสือร้องเรียนต้องระบุข้อเท็จจริงที่ชัดเจนพร้อมจัดส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับกรณี

ดังกล่าวไปด้วย 

หลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาเรื่องร้องเรียนให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด ในการนี้
ให้ก าหนดระยะเวลาพิจารณาเรื่องร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องเรียน 
และต้องให้โอกาสคู่กรณีชี้แจงข้อเท็จจริงและแสดงหลักฐานของตนด้วย 

  
มาตรา 101  ในกรณีที่ผู้ใช้พลังงานไม่เห็นด้วยกับค าวินิจฉัยของคณะกรรมการผู้ใช้พลังงาน

ประจ าเขต ให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด 

ค าวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด 

  
มาตรา 102  ในกรณีที่ผู้ใช้พลังงานเห็นว่าผู้รับใบอนุญาตเรียกเก็บค่าบริการในอัตราที่สูงกว่า

อัตราที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ หรือเห็นว่าผู้รับใบอนุญาตให้บริการอย่างไม่เป็นธรรม ผู้ใช้พลังงานมีสิทธิ
ร้องขอข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของตนจากผู้รับใบอนุญาตได้ และผู้รับใบอนุญาตต้องแจ้งข้อมูลตามค าร้อง
ขอให้ผู้ใช้พลังงานทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอ 



ในกรณีที่ผู้ใช้พลังงานประสงค์จะได้รับข้อมูลตามวรรคหนึ่งในรูปของเอกสารที่มีค ารับรองถูกต้อง
ของข้อมูล ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดท าให้แก่ผู้ใช้พลังงานด้วย โดยจะคิดค่าตอบแทนเพ่ือการนั้นจากผู้ใช้พลังงานก็ได้ 
แต่ค่าตอบแทนจะต้องไม่สูงกว่าความเป็นจริง  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด 

  
มาตรา 103  ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้รับใบอนุญาตเรียกเก็บค่าบริการไม่ถูกต้องหรือไม่เป็น

ธรรม ผู้ใช้พลังงานมีสิทธิยื่นหนังสือร้องเรียนต่อคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจ าเขตได้ และให้น าบทบัญญัติใน
มาตรา 100 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  
หมวด 5 

การใช้อสังหาริมทรัพย์ 
 

  
มาตรา 104   เมื่อมีความจ าเป็นที่ ผู้ รับใบอนุญาตซึ่ ง เป็นหน่วยงานของรัฐจะต้องใช้

อสังหาริมทรัพย์ เพ่ือสร้างระบบโครงข่ายพลังงาน หรือสิ่งปลูกสร้างอ่ืนอันจ าเป็นและเกี่ยวเนื่องกับกิจการดังกล่าว
รวมถึงแหล่งน้ าเพ่ือการผลิตไฟฟ้าและการสร้างเขื่อนกั้นน้ า เขื่อนระบายน้ า เขื่อนกักเก็บน้ า อ่างเก็บน้ า หรือสิ่งอ่ืน
อันเป็นอุปกรณ์ของเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ านั้น เพ่ือการผลิตไฟฟ้าพลังน้ า เพ่ือการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ าหรือเพ่ือ
ประโยชน์เกี่ยวกับการสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ า รวมทั้งลานไกไฟฟ้าและสิ่งอ่ืนอันเป็นอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้าพลังน้ า ถ้า
มิได้ตกลงเรื่องการโอนไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้ด าเนินการเวนคืนตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ โดยให้
ส านักงานเป็นเจ้าหน้าที่เวนคืน และให้กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาจากการเวนคืนตกเป็นของแผ่นดิน 

ให้ส านักงานมีหน้าที่ปกครองดูแล บ ารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่
ตกเป็นของแผ่นดินตามวรรคหนึ่ง  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด 

  
มาตรา 105  เพ่ือประโยชน์ในการส ารวจหรือเพ่ือหาสถานที่ตั้งระบบโครงข่ายพลังงาน ให้ผู้รับ

ใบอนุญาตโดยอนุมัติของคณะกรรมการมีอ านาจเข้าไปใช้สอยหรือครอบครองอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมิใช่ที่อยู่อาศัยของ
บุคคลใดเป็นการชั่วคราวได้ โดยให้ผู้รับใบอนุญาตซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐหรือส านักงานส าหรับผู้รับใบอนุญาตราย
อ่ืนด าเนินการประกาศก าหนดเขตส ารวจไว้ ณ ส านักงานเขตหรือที่ว่าการอ าเภอ หรือกิ่งอ าเภอ ที่ท าการก านัน 
และที่ท าการผู้ใหญ่บ้านแห่งท้องที่ที่อสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู่เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน รวมทั้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตประกาศในหนังสือพิมพ์ซึ่งแพร่หลายในท้องถิ่นอย่างน้อยหนึ่งฉบับเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามวัน  ทั้งนี้ ให้
แจ้งก าหนดวัน เวลาและระยะเวลาที่จะกระท าการนั้นไว้ด้วย หรือตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

การปิดประกาศและการประกาศในหนังสือพิมพ์จะต้องกระท าก่อนเข้าไปใช้สอยหรือครอบครอง
อสังหาริมทรัพย์ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 



เมื่อได้เข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของบุคคลใดแล้ว หากเกิดความเสียหายหรือเสื่อมประโยชน์ต่อ
อสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สิน ให้ผู้รับใบอนุญาตแจ้งจ านวนเงินค่าทดแทนความเสียหายนั้นต่อเจ้าของหรือผู้
ครอบครองอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สิน หรือผู้ทรงสิทธิอ่ืนเป็นหนังสือ และจ่ายค่าทดแทนความเสียหายนั้นแก่
บุคคลดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศก าหนดทั้งนี้ เงินค่าทดแทนให้ค านวณ
จากความเสียหายอย่างเป็นธรรม รวมทั้งค่าขาดประโยชน์จากการใช้สอยสิ่งต่าง ๆ ดังกล่าวนั้นด้วย 

เจ้าของหรือผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สิน หรือผู้ทรงสิทธิอื่นอาจอุทธรณ์จ านวนเงิน
ค่าทดแทนต่อคณะกรรมการภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจ านวนเงินค่าทดแทน 

คณะกรรมการต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ 
ค าวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด 

  
มาตรา 106  เมื่อผู้รับใบอนุญาตเลือกแนวหรือที่ตั้งระบบโครงข่ายพลังงานได้แล้ว ให้จัดท า

แผนผังแสดงรายละเอียดของลักษณะทิศทางและแนวเขตในการวางระบบโครงข่ายพลังงานเสนอต่อคณะกรรมการ
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้คณะกรรมการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน 

เมื่อคณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนผังตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ส านักงานประกาศก าหนดเขต
ระบบโครงข่ายพลังงานโดยปิดประกาศไว้ ณ ส านักงานเขตหรือท่ีว่าการอ าเภอ หรือก่ิงอ าเภอ ที่ท าการก านัน ที่ท า
การผู้ใหญ่บ้านแห่งท้องที่ที่เขตระบบโครงข่ายพลังงานนั้นตั้งอยู่ หรือด าเนินการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร ทั้งนี้ ให้ผู้รับใบอนุญาตจัดท าเครื่องหมายแสดงบริเวณเขตโครงข่ายพลังงานบนพ้ืนที่ จริงและมีหนังสือ
แจ้งเจ้าของหรือผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ หรือผู้ทรงสิทธิอ่ืนซึ่งมีอสังหาริมทรัพย์อยู่ในเขตหรือที่ตั้งระบบ
โครงข่ายพลังงานที่เก่ียวข้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

เจ้าของหรือผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ หรือผู้ทรงสิทธิอ่ืนอาจอุทธรณ์เหตุที่ไม่สมควรท า
เช่นนั้นต่อคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้รับใบอนุญาต 

คณะกรรมการต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ 
ค าวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด 

  
มาตรา 107  เมื่อได้มีการประกาศก าหนดเขตระบบโครงข่ายพลังงานตามมาตรา 106 แล้ว ให้

ผู้รับใบอนุญาตมีอ านาจด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
(1) วางระบบโครงข่ายพลังงานไปใต้ เหนือ ตามหรือข้ามระบบโครงข่ายพลังงานของผู้รับ

ใบอนุญาตรายอ่ืน โดยผู้รับใบอนุญาตรายอ่ืนนั้นจะปฏิเสธมิให้ด าเนินการมิได้ เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการด าเนินการ
ดังกล่าวจะมีปัญหาทางเทคนิคที่อาจก่อให้เกิดการรบกวนต่อการวางระบบโครงข่ายพลังงานของตน  ทั้งนี้ ผู้รับ
ใบอนุญาตรายอ่ืนอาจเรียกค่าใช้ประโยชน์ได้ตามสมควรและเป็นธรรม 



(2) วางระบบโครงข่ายพลังงานไปใต้ เหนือ ตามหรือข้ามที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
โดยผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบแห่งบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

(3) วางระบบโครงข่ายพลังงานไปใต้ เหนือ ตามหรือข้ามพ้ืนดินของบุคคลใดปักหรือตั้งเสาหรือ
อุปกรณ์อ่ืนลงในหรือบนพ้ืนดินของบุคคลใดซึ่งมิใช่เป็นที่ตั้งโรงเรือน 

(4) รื้อถอนอาคารหรือโรงเรือนของบุคคลอ่ืน หรือท าลายสิ่งอ่ืนที่สร้าง หรือท าขึ้น หรือท าลาย
หรือตัดฟันต้น กิ่ง หรือรากของต้นไม้ของบุคคลอื่น หรือพืชผลในเขตระบบโครงข่ายพลังงาน 

  
มาตรา 108  ก่อนที่จะด าเนินการตามมาตรา 107 ให้ผู้รับใบอนุญาตด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
(1) แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับใบอนุญาตรายอื่นตามมาตรา 107 (1) เจ้าของหรือผู้ครอบครอง

ทรัพย์สิน หรือผู้ทรงสิทธิอ่ืนตามมาตรา 107 (2) (3) หรือ (4) ทราบ โดยผู้รับใบอนุญาตรายอ่ืนเจ้าของหรือผู้
ครอบครองทรัพย์สิน หรือผู้ทรงสิทธิอ่ืนอาจยื่นค าร้องคัดค้านแสดงเหตุที่ไม่สมควรท าเช่นนั้นไปยังคณะกรรมการ
เพ่ือวินิจฉัยภายในก าหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด 

(2) จ่ายค่าใช้ประโยชน์หรือด าเนินการอ่ืนใดตามมาตรา 107 (1) หรือจ่ายค่าทดแทนให้แก่
เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สิน หรือผู้ทรงสิทธิอื่นตามมาตรา 107 (2) (3) หรือ (4) ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศก าหนด และให้มีหนังสือแจ้งจ านวนเงินค่าใช้ประโยชน์หรือค่าทดแทนให้ผู้มีสิทธิ
ดังกล่าวทราบ ส าหรับที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน การก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ให้
คณะกรรมการประสานกับหน่วยงานที่ปกครองดูแลที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้นด้วย 

(3) ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตรายอ่ืน เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินหรือผู้ทรงสิทธิอ่ืนไม่
ยินยอมตกลงในจ านวนเงินค่าใช้ประโยชน์หรือค่าทดแทนตาม (2) ให้ผู้รับใบอนุญาตวางเงินค่าใช้ประโยชน์หรือค่า
ทดแทนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด และให้ผู้รับใบอนุญาตมีสิทธิด าเนินการตาม
มาตรา 107 ได้ ซึ่งต้องไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญหรือไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพธรรมชาติและไม่ท าให้การ
ใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินนั้นลดลง  ทั้งนี้ จะต้องกระท าการนั้นโดยไม่เกินสมควรแก่เหตุด้วย 

(4) ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตรายอื่น เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินหรือผู้ทรงสิทธิอ่ืนไม่พอใจ
จ านวนเงินค่าใช้ประโยชน์หรือค่าทดแทน ให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการได้ ค า วินิจฉัยอุทธรณ์ของ
คณะกรรมการให้เป็นที่สุด ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

  
มาตรา 109  เพ่ือประโยชน์ในการซ่อมหรือบ ารุงรักษาระบบโครงข่ายพลังงาน ให้ผู้รับใบอนุญาต

มีอ านาจเข้าไปใช้สอยหรือครอบครองอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมิใช่ที่อยู่อาศัยของบุคคลใดเท่าที่จ าเป็นเป็นการชั่วคราว
ได้ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 



(1) การใช้สอยหรือเข้าครอบครองนั้นเป็นการจ าเป็นส าหรับการส ารวจ หรือซ่อมบ ารุงรักษา
ระบบโครงข่ายพลังงาน หรือเป็นการจ าเป็นส าหรับการป้องกันอันตราย หรือความเสียหายที่จะเกิดแก่ระบบ
โครงข่ายพลังงาน 

(2) ผู้รับใบอนุญาตต้องแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ หรือผู้ทรง
สิทธิอ่ืนทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามวัน 

ถ้าเกิดความเสียหายใด ๆ แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ หรือผู้ทรงสิทธิอ่ืนอัน
เนื่องมาจากการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้รับใบอนุญาตจ่ายค่าทดแทนความเสียหายตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด และถ้าไม่สามารถตกลงกันได้ในจ านวนเงินค่าทดแทนให้อุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการ ค าวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการประกาศก าหนด 

  
มาตรา 110  ในกรณีที่อุปกรณ์ของผู้ใช้พลังงานก่อให้เกิดการรบกวนจนอาจก่อให้เกิดความ

เสียหายต่อสถานประกอบกิจการพลังงาน ให้ผู้รับใบอนุญาตมีหนังสือแจ้งให้ผู้ใช้พลังงานนั้นเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข
ปรับปรุงอุปกรณ์ดังกล่าวได้ภายในเวลาอันสมควร 

ในกรณีที่ผู้ใช้พลังงานไม่ด าเนินการตามหนังสือแจ้ง และการใช้อุปกรณ์นั้นยังก่อให้เกิดการ
รบกวน ผู้รับใบอนุญาตจะระงับการให้บริการแก่ผู้ใช้พลังงานรายนั้นไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าผู้ใช้พลังงานจะ
ด าเนินการให้เป็นไปตามหนังสือแจ้งก็ได้ โดยให้ผู้รับใบอนุญาตรายงานเหตุแห่ งการระงับการให้บริการให้
คณะกรรมการทราบทันที เมื่อคณะกรรมการได้รับทราบการระงับการให้บริการแล้วให้มีค าสั่งยืนยันหรือแก้ไข
เปลี่ยนแปลงการระงับการให้บริการนั้นโดยให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติตามภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
คณะกรรมการมีค าสั่ง 

ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นเร่งด่วน ผู้รับใบอนุญาตจะระงับการให้บริการนั้นได้โดยทันที โดยไม่ต้องมี
หนังสือแจ้งให้ผู้ใช้พลังงานเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขปรับปรุงอุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดการรบกวนได้แต่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้
พลังงานและคณะกรรมการทราบโดยไม่ชักช้าและเมื่อคณะกรรมการได้รับแจ้งแล้วให้ด าเนินการตามวรร คสอง
ต่อไป 

  
มาตรา 111  ในกรณีที่ระบบโครงข่ายพลังงานตามมาตรา 107 หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบ

กิจการระบบโครงข่ายพลังงานก่อให้เกิดการรบกวนหรือเป็นอุปสรรคอย่างร้ายแรงต่อการใช้ประโยชน์จาก
อสังหาริมทรัพย์ของเจ้าของ ผู้มีสิทธิครอบครอง หรือผู้ทรงสิทธิอ่ืน อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงในวัตถุประสงค์ 
หรือวิธีการใช้ประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์นั้น เมื่อเจ้าของ ผู้มีสิทธิครอบครอง หรือผู้ทรงสิทธิอ่ืนร้องขอ ผู้รับ



ใบอนุญาตต้องด าเนินการเพ่ือขจัดการรบกวนหรืออุปสรรคดังกล่าว เว้นแต่การด าเนินการนั้นจะกระทบกระเทือน
อย่างร้ายแรงต่อการด าเนินการของผู้รับใบอนุญาตหรือด าเนินการได้อย่างยากยิ่งทางวิศวกรรม ในกรณีนี้ให้ผู้รับ
ใบอนุญาตและเจ้าของผู้มีสิทธิครอบครอง หรือผู้ทรงสิทธิอ่ืน ท าการตกลงกันเกี่ยวกับการด าเนินการเพ่ือขจัดการ
รบกวนหรืออุปสรรคดังกล่าว โดยก าหนดเวลาซึ่งต้องด าเนินการ ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ และ
วิธีการช าระค่าใช้จ่ายนั้น 

ในกรณีที่ไม่สามารถตกลงกันได้หรือในกรณีที่ได้ตกลงกันแล้วแต่ไม่สามารถด าเนินการตาม
ข้อตกลงได้ ให้ผู้รับใบอนุญาต เจ้าของ ผู้มีสิทธิครอบครอง หรือผู้ทรงสิทธิอ่ืน ยื่นค าร้องขอต่อคณะกรรมการเพ่ือ
วินิจฉัยชี้ขาด 

เมือ่คณะกรรมการได้รับค าร้องขอ ให้ส่งส าเนาค าร้องขอดังกล่าวให้ผู้รับใบอนุญาตและเจ้าของ ผู้
มีสิทธิครอบครอง หรือผู้ทรงสิทธิอื่นนั้น แล้วแต่กรณี ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าร้องขอ ผู้รับส าเนา
ค าร้องขออาจแสดงความเห็นเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับส าเนาค าร้องขอ เมื่อพ้น
ระยะเวลาดังกล่าวให้คณะกรรมการชี้ขาดและแจ้งค าวินิจฉัยชี้ขาดให้ผู้รับใบอนุญาตและเจ้าของ ผู้มีสิทธิ
ครอบครอง หรือผู้ทรงสิทธิอ่ืนทราบโดยไม่ชักช้า ค าวินิจฉัยต้องระบุการด าเนินการเพ่ือขจัดการรบกวนหรือ
อุปสรรคดังกล่าว ก าหนดเวลาซึ่งต้องด าเนินการ ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ และวิธีการช าระค่าใช้จ่าย
นั้น 

เมื่อคณะกรรมการมีค าวินิจฉัยชี้ขาดแล้ว ให้ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้มีส่วนได้เสียมีสิทธิอุทธรณ์ค า
วินิจฉัยชี้ขาดต่อคณะกรรมการภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ทราบค าวินิจฉัยชี้ขาด 

ค าวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ ให้เป็นไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการประกาศก าหนด 

  
มาตรา 112  ภายในเขตระบบโครงข่ายพลังงานที่ประกาศตามมาตรา 106 ห้ามมิให้ผู้ใดปลูก

สร้างอาคาร โรงเรือน ต้นไม้หรือสิ่งอื่นใด ติดตั้งสิ่งใด เจาะหรือขุดพ้ืนดิน ถมดิน ทิ้งสิ่งของหรือกระท าด้วยประการ
ใด ๆ ที่อาจท าให้เกิดอันตรายหรือเป็นอุปสรรคแก่ระบบโครงข่ายพลังงานเว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจาก
พนักงานเจ้าหน้าที่  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด 

ในการพิจารณาอนุญาตการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รับฟังความคิดเห็น
ของผู้รับใบอนุญาตด้วย และหากเห็นว่าการกระท าดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อระบบโครงข่ายพลังงานบุคคล 
สัตว์ พืช ทรัพย์ หรือสิ่งแวดล้อม ให้พนักงานเจ้าหน้าที่อนุญาตตามค าขอ ซึ่งจะก าหนดเงื่อนไขอย่างใดด้วยก็ได้ 



ในกรณีที่มีการด าเนินการตามวรรคหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือได้รับอนุญาตแต่มีการฝ่าฝืนการ
อนุญาตหรือเงื่อนไขประกอบการอนุญาต ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองตาม
กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได้ 

  
มาตรา 113  เพ่ือประโยชน์แห่งความปลอดภัย ให้ผู้รับใบอนุญาตมีอ านาจรื้อถอน หรือตัดฟันต้น 

กิ่ง รากของต้นไม้ หรือสิ่งอ่ืนใดที่อยู่ใกล้หรือปิด หุ้ม คลุม หรือทับเขตระบบโครงข่ายพลังงาน แต่ต้องแจ้งเป็น
หนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองต้นไม้ หรือสิ่งนั้นทราบล่วงหน้าภายในเวลาอันสมควรถ้าไม่ อาจติดต่อกับ
เจ้าของหรือผู้ครอบครองได้ ให้ผู้รับใบอนุญาตมีอ านาจด าเนินการได้ตามความจ าเป็นและแจ้งให้คณะกรรมการ
ทราบ 

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง หากต้นไม้หรือสิ่งอ่ืนใดมีอยู่ก่อนการสร้างระบบโครงข่าย
พลังงาน ให้ผู้รับใบอนุญาตจ่ายค่าทดแทนแก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองต้นไม้หรือสิ่งนั้น และถ้าไม่สามารถตกลงกัน
ได้ในจ านวนเงินค่าทดแทน ให้อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
ก าหนด 

ค าวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด 

  
มาตรา 114  ในกรณีที่จ าเป็นและเร่งด่วน ให้ผู้รับใบอนุญาตมีอ านาจเข้าไปในที่ดินหรือสถานที่ที่

มิใช่ที่อยู่อาศัยของบุคคลในเวลาใด ๆ เพื่อตรวจ ซ่อมแซม หรือแก้ไขระบบโครงข่ายพลังงานได้ทันที แต่ถ้าเจ้าของ 
ผู้ครอบครอง หรือผู้ทรงสิทธิอ่ืนอยู่ ณ ที่นั้นด้วย ก็ให้แจ้งให้เจ้าของผู้ ครอบครอง หรือผู้ทรงสิทธิอื่นทราบก่อน 

เมื่อได้ด าเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ผู้รับใบอนุญาตรายงานให้คณะกรรมการทราบโดยไม่
ชักช้า 

  
มาตรา 115  การกระท าการตามมาตรา 113 หรือมาตรา 114 ผู้รับใบอนุญาตต้องระมัดระวังมิ

ให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งอ่ืน แต่ถ้าเกิดความเสียหายขึ้นผู้รับใบอนุญาตต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายนั้น 

  
มาตรา 116  เมื่อได้รับการร้องขอจากผู้รับใบอนุญาต หากคณะกรรมการเห็นว่าเป็นความจ าเป็น 

เพ่ือการป้องกันระบบโครงข่ายพลังงาน อาจก าหนดบริเวณป้องกันระบบโครงข่ายพลังงานและข้อห้ามมิให้กระท า
การภายในบริเวณดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด 

การก่อสร้างหรือกระท าการใด ๆ ภายในบริเวณป้องกันระบบโครงข่ายพลังงานต้องได้รับอนุญาต
จากคณะกรรมการ และในการอนุญาตให้คณะกรรมการค านึงถึงการป้องกันระบบโครงข่ายพลังงานที่เกี่ยวข้องด้วย 



ในกรณีที่การก่อสร้างหรือการกระท าใด ๆ ที่ได้รับอนุญาตตามวรรคสองก่อให้เกิดความเสียหาย 
ผู้รับผิดชอบในการก่อสร้างหรือการกระท านั้นต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากการนั้น 

  
มาตรา 117  ห้ามมิให้ผู้ใดท าให้เสียหาย ท าลาย ท าให้เสื่อมค่า ท าให้ไร้ประโยชน์ หรือกระท า

การอย่างหนึ่งอย่างใดอันอาจเป็นอันตรายแก่สถานประกอบกิจการพลังงาน หรือศูนย์ควบคุมระบบโครงข่าย
พลังงาน 

เพ่ือประโยชน์แห่งมาตรานี้ คณะกรรมการอาจประกาศก าหนดมาตรการคุ้มครองสิ่งต่าง ๆ ตาม
วรรคหนึ่งได้ตามความจ าเป็น 

  
มาตรา 118  ในเขตระบบโครงข่ายพลังงานและในบริเวณป้องกันระบบโครงข่ายพลังงานที่อยู่ใน

แม่น้ า ล าคลอง ทะเล หรือทางสัญจรทางน้ าแห่งใด ห้ามมิให้ผู้ใดทอดสมอเรือหรือเกาสมอ หรือลากแห อวน หรือ
เครื่องจับสัตว์น้ าอย่างใด ๆ ในเขตเหล่านั้น 

เมื่อเรือใดแล่นข้ามเขตระบบโครงข่ายพลังงาน ถ้ามิได้ชักสมอขึ้นพ้นจากน้ าจนแลเห็นได้ให้ถือว่า
การกระท านั้นมีผลเป็นการเกาสมอแล้ว 

  
หมวด 6 

การพิจารณาข้อพิพาทและการอุทธรณ์ 
 

  
มาตรา 119  เว้นแต่ในสัญญาจะมีข้อก าหนดว่าด้วยการระงับข้อพิพาทหรือการอุทธรณ์เป็นอย่าง

อ่ืน การด าเนินการระงับข้อพิพาทหรือการอุทธรณ์ให้เป็นไปตามบทบัญญัติในหมวดนี้ 
  
มาตรา 120  เมื่อเกิดข้อพิพาทขึ้นระหว่างผู้ใช้พลังงานและผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาต

ด้วยกัน ให้พิจารณาวินิจฉัยข้อพิพาทหรือยุติข้อโต้แย้งด้วยวิธีการ ดังต่อไปนี้ 
(1) กรณีท่ีเป็นข้อพิพาทระหว่างผู้ใช้พลังงานกับผู้รับใบอนุญาต ให้ด าเนินการระงับข้อพิพาทตาม

มาตรา 100 

(2) กรณีท่ีเป็นข้อพิพาทระหว่างผู้รับใบอนุญาตด้วยกัน ให้ด าเนินการระงับข้อพิพาทตามระเบียบ
ที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

  
มาตรา 121  ในกรณีที่ผู้ใช้พลังงาน ผู้รับใบอนุญาต หรือบุคคลผู้มีส่วนได้เสียใดไม่พอใจค าสั่ง 

ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อก าหนดใด ๆ ของคณะกรรมการ ให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการได้ 



การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งให้ยื่นต่อคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง
จากคณะกรรมการ หรือนับแต่วันที่คณะกรรมการได้ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อก าหนด 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นอุทธรณ์และวิธีพิจารณาอุทธรณ์ ให้เป็นไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการประกาศก าหนด 

การอุทธรณ์ตามวรรคสอง ย่อมไม่เป็นการทุเลาการบังคับตามค าสั่งของคณะกรรมการเว้นแต่
คณะกรรมการจะสั่งเป็นอย่างอ่ืนเป็นการชั่วคราวก่อนมีค าวินิจฉัยอุทธรณ์ 

ค าวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด 

  
หมวด 7 

พนักงานเจ้าหน้าที่ 
 

  
มาตรา 122  เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจหน้าที่ 

ดังต่อไปนี้ 
(1) เข้าไปในอาคารหรือสถานประกอบกิจการพลังงานของผู้รับใบอนุญาตในระหว่างเวลาพระ

อาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาท าการของสถานที่นั้น เพ่ือตรวจสอบกิจการสมุดบัญชี เอกสาร
หลักฐาน หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการกระท าใดของผู้รับใบอนุญาตที่อาจเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ก าหนดในใบอนุญาต 

(2) มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยค า หรือให้ส่งเอกสารหรือวัตถุใดมาเพ่ือประกอบการ
พิจารณา 

(3) ตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริงแล้วรายงานต่อคณะกรรมการในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตได้
กระท าผิดหรือท าให้เกิดความเสียหายเนื่องจากการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือ
เงื่อนไขที่ก าหนดในใบอนุญาต 

(4) เข้าไปใช้สอยหรือครอบครองอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมิใช่ที่อยู่อาศัยของบุคคลเป็นการชั่วคราว 
เพ่ือประโยชน์ในการส ารวจ หรือเพ่ือหาสถานที่ตั้งระบบโครงข่ายพลังงานตามที่ก าหนดในมาตรา 105 โดยอนุมัติ
ของคณะกรรมการ 

(5) เข้าไปด าเนินการในที่ดินหรือทรัพย์สินของบุคคลอ่ืนตามที่ก าหนดในมาตรา 107 มาตรา 109 
มาตรา 113 มาตรา 114 และมาตรา 116 โดยอนุมัติของคณะกรรมการ 

เมื่อได้เข้าไปและลงมือตรวจสอบตาม (1) แล้วยังด าเนินการไม่เสร็จ จะกระท าต่อไปในเวลาหลัง
พระอาทิตย์ตกหรือนอกเวลาท าการของสถานที่นั้นได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 



ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม (1) พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องไม่กระท าการอันมีลักษณะเป็นการข่มขู่หรือ
เป็นการค้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

  
มาตรา 123  ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องอ านวยความสะดวก

ตามสมควร 

  
มาตรา 124  ในการปฏิบัติหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องแสดงบัตรประจ าตัวแก่บุคคลที่

เกี่ยวข้อง 

บัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

  
มาตรา 125  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เลขาธิการ พนักงานของส านักงาน 

และพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

  
มาตรา 126  ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือมีความจ าเป็น เพ่ือความมั่นคงของประเทศ หรือ

เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ หรือเพ่ือป้องกันประโยชน์สาธารณะ หรือเพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
คณะกรรมการอาจมอบหมายหรือสั่งให้หน่วยงานของรัฐที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญด้านการประกอบกิจการ
พลังงานหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าครอบครองหรือใช้ อุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ ของผู้รับใบอนุญาตเพ่ือ
ด าเนินการ หรือสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตหรือพนักงานของผู้รับใบอนุญาตกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดได้จนกว่าเหตุ
ฉุกเฉินหรือจ าเป็นนั้นจะสิ้นสุดลง 

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง หน่วยงานของรัฐหรือพนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องใช้ค วาม
ระมัดระวังเพ่ือสงวนทรัพย์สินของผู้รับใบอนุญาตเหมือนเช่นผู้ประกอบกิจการพลังงานหรือผู้มีวิชาชีพเช่นนั้นจะพึง
ปฏิบัติ 

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง หากเกิดความเสียหายแก่ผู้รับใบอนุญาต ให้ผู้รับใบอนุญาตมี
สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนส าหรับความเสียหายนั้นจากส านักงานได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่
คณะกรรมการก าหนด 

  
หมวด 8 

การบังคับทางปกครอง 

 

 



มาตรา 127  ในกรณีที่ปรากฏแก่คณะกรรมการว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 53 
มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 มาตรา 70 มาตรา 71 มาตรา 73 มาตรา 74 มาตรา 79 มาตรา 80 มาตรา 85 
มาตรา 86 มาตรา 87 มาตรา 89 มาตรา 92 มาตรา 96 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 102 ให้คณะกรรมการมีอ านาจสั่ง
ให้ผู้รับใบอนุญาตกระท าการ หรืองดเว้นกระท าการหรือแก้ไขปรับปรุง หรือปฏิบัติให้ถูกต้องหรือเหมาะสมภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดได ้

  
มาตรา 128  ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการตามมาตรา 

56 มาตรา 57 มาตรา 61 มาตรา 62 มาตรา 68 (2) มาตรา 72 วรรคสอง มาตรา 82 มาตรา 83 วรรคสอง มาตรา 
84 วรรคสอง หรือมาตรา 127 และพ้นก าหนดระยะเวลาอุทธรณ์ตามมาตรา 121 หรือกรณีที่มีการอุทธรณ์ตาม
มาตรา 121 แต่คณะกรรมการมีมติไม่เห็นด้วยกับค าอุทธรณ์ และคณะกรรมการได้มีหนังสือเตือนแล้วยังไม่มี
การปฏิบัติตามค าสั ่งนั ้น ให้คณะกรรมการพิจารณาก าหนดค่าปรับทางปกครองซึ่งต้องไม่เกินห้าแสนบาทต่อ
วัน  ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงความร้ายแรงในการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งประกอบด้วย 

ในกรณีที่ไม่มีการช าระค่าปรับทางปกครองให้ด าเนินการบังคับทางปกครองตามส่วนที่ 8 การ
บังคับทางปกครอง หมวด 2 ค าสั่งทางปกครอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตยังเพิกเฉยไม่ปฏิบัติการให้ถูกต้อง หรือฝ่าฝืนค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือ
กรณีที่มีความเสียหายร้ายแรงต่อประโยชน์สาธารณะ ให้คณะกรรมการมีอ านาจพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตได้ 
แล้วแต่กรณี 
  

หมวด 9 

บทก าหนดโทษ 

 

  
มาตรา 129  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 20 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้าน

บาท หรือทั้งจ าทัง้ปรับ 

  
มาตรา 130  ผู้ใดขัดขวางหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือ

บุคคลซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งตามมาตรา 24 ที่สั่งการตามมาตรา 25 หรือของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่สั่งการตาม
มาตรา 122 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

  
มาตรา 131  ผู้ใดไม่อ านวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 122 หรือมาตรา 123 

ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 



มาตรา 132  ผู้ใดให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือบิดเบือนแก่คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และ
บุคคลซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งตามมาตรา 24 ซึ่งการกระท านั้นก่อให้เกิดความเสียหายแก่ส านักงานผู้ใช้พลังงาน 
ผู้รับใบอนุญาต หรือบุคคลอื่น ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 133  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 47 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 59 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่

เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสิบล้านบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

นอกจากต้องระวางโทษตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ฝ่าฝืนมาตรา 47 วรรคหนึ่ง ยังต้องระวางโทษปรับ
อีกวันละไม่เกินสองหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน 

  
มาตรา 134  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการที่สั่งการตามมาตรา 127 อันเนื่องมาจาก

การฝ่าฝืนมาตรา 96 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับวันละไม่เกินสองหมื่นบาท
ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน 

  
มาตรา 135  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 61 (1) มาตรา 76 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 84 วรรคสอง ต้อง

ระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่ล้านบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 136  ผู้รับใบอนุญาตเป็นหน่วยตรวจสอบและรับรองมาตรฐานใดด าเนินการตามมาตรา 

77 (2) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่ล้านบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

  
มาตรา 137  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 116 วรรคสอง หรือมาตรา 117 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี 

หรือปรับไม่เกินสิบล้านบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 138  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 118 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่ง

หมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

ถ้าการกระท านั้นเป็นเหตุให้ระบบโครงข่ายพลังงานดังกล่าวถูกท าลาย เสียหาย เสื่อมค่าหรือไร้
ประโยชน์ ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 139  ผู้ใดลักลอบใช้บริการของผู้รับใบอนุญาตโดยไม่มีสิทธิ และก่อให้เกิดความเสียหาย

แก่ผู้รับใบอนุญาต ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 



มาตรา 140  บรรดาความผิดตามมาตรา 131 มาตรา 132 มาตรา 134 หรือมาตรา 138 วรรค
หนึ่ง ให้คณะกรรมการมีอ านาจเปรียบเทียบได้ และในการนี้คณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือ
ด าเนินการเปรียบเทียบแทนได้ โดยจะก าหนดหลักเกณฑ์ในการเปรียบเทียบหรือก าหนดเงื่อนไขประการใดในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการก็ได้ 

ในกรณีที่การกระท าความผิดปรากฏต่อพนักงานสอบสวน และผู้กระท าความผิดยินยอมให้
เปรียบเทียบ ให้พนักงานสอบสวนส่งเรื่องให้คณะกรรมการเพื่อด าเนินการพิจารณาเปรียบเทียบโดยเร็ว 

เมื่อผู้กระท าความผิดได้เสียค่าปรับตามที่ได้เปรียบเทียบแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

  
มาตรา 1412  ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระท าความผิดของนิติบุคคลนั้น

เกิดจากการสั่งการหรือการกระท าของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติ
บุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระท าการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระท าการจน
เป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระท าความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้ส าหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย 

  
บทเฉพาะกาล 

 

  
มาตรา 142  ในวาระเริ่มแรก ให้ด าเนินการคัดเลือกคณะกรรมการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อย

ยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ให้คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการไปพลางก่อนจนกว่า
พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตัง้คณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ 

  
มาตรา 143  ให้ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลังงานปฏิบัติหน้าที่ของเลขาธิการและ

ให้ส านักงานนโยบายและแผนพลังงานปฏิบัติหน้าที่ของส านักงานจนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งเลขาธิการและจัดตั้ง
ส านักงานตามพระราชบัญญัตินี้ 

  
มาตรา 144  เพ่ือให้การปฏิบัติงานของส านักงานด าเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพรัฐมนตรี

โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีอาจก าหนดให้ส่วนราชการ ราชการส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ สนับสนุน

                                                           
2 มาตรา 141 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ. 
2560 



ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างมาช่วยปฏิบัติงานในส านักงานไปพลางก่อนเป็นการชั่วคราว โดยให้ได้รับเงินเดือน
ทางสังกัดเดิม แต่อยู่ในบังคับบัญชาของเลขาธิการ 

  
มาตรา 145  ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของส านักงานปลัดกระทรวงพลังงานกรมเชื้อเพลิง

ธรรมชาติ กรมธุรกิจพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานและส านักงานนโยบายและแผน
พลังงาน ซึ่งสมัครใจเปลี่ยนไปเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของส านักงานให้ใช้สิทธิแจ้งความจ านงเป็นหนังสือต่อ
ผู้บังคับบัญชาภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

การบรรจุและแต่งตั้งพนักงานและลูกจ้างของส านักงานตามวรรคหนึ่งให้ด ารงต าแหน่งใดใน
ส านักงาน ให้เป็นไปตามอัตราก าลัง คุณสมบัติ และอัตราเงินเดือนหรือค่าจ้างตามที่คณะกรรมการก าหนด 

การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตามมาตรานี้ ให้ถือว่าเป็นการให้ออกจากราชการเพราะทาง
ราชการเลิกหรือยุบต าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ หรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการ แล้วแต่กรณี 

การบรรจุและแต่งตั้งลูกจ้างตามมาตรานี้ ให้ถือว่าเป็นการให้ออกจากงานเพราะทางราชการยุบ
ต าแหน่งหรือทางราชการเลิกจ้างโดยไม่มีความผิด และให้มีสิทธิได้รับบ าเหน็จตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
บ าเหน็จลูกจ้าง 

  
มาตรา 146  นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ประกอบกิจการพลังงานได้ต่อไป
จนกว่าจะได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ 

ในระหว่างการประกอบกิจการพลังงานตามวรรคหนึ่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยการ
ไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กฎหมายว่าด้วยการไฟฟ้านครหลวง กฎหมายว่าด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยการก าหนดอ านาจ สิทธิ และประโยชน์ของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) แล้วแต่กรณ ี

  
มาตรา 147  บรรดาอ านาจ สิทธิ และประโยชน์ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยการไฟฟ้า

นครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีอยู่ตามกฎหมายว่าด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กฎหมายว่า
ด้วยการไฟฟ้านครหลวง และกฎหมายว่าด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ยังคงมีอยู่ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อ
พระราชบัญญัตินี้ 
 

มาตรา 148  บทบัญญัติเกี่ยวกับการด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ โดยการเวนคืนที่
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีอยู่ตามกฎหมายว่าด้วยการ



ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กฎหมายว่าด้วยการไฟฟ้านครหลวง และกฎหมายว่าด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้
ยังคงใช้บังคับได้ต่อไป 

  
มาตรา 149  เพ่ือให้การประกอบกิจการพลังงานของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) สามารถ

ด าเนินงานได้ต่อไปตามมาตรา 146 มิให้น ามาตรา 26 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 มา
ใช้บังคับกับบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) จนกว่าบริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน) จะได้รับใบอนุญาตตาม
พระราชบัญญัตินี้ และในช่วงเวลาดังกล่าวให้พระราชกฤษฎีกาก าหนดอ านาจ สิทธิ และประโยชน์ของบริษัท ปตท. 
จ ากัด (มหาชน) พ.ศ. 2544 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกาก าหนดอ านาจ สิทธิ และประโยชน์ของบริษัท 
ปตท. จ ากัด (มหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 มีผลใช้บังคับต่อไป 

  
มาตรา 150  ภายในระยะเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ระเบียบของคณะกรรมการตาม

มาตรา 50 มีผลใช้บังคับ ให้คณะกรรมการด าเนินการออกใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานตามพระราชบัญญั ติ
นี้ให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัท ปตท. จ ากัด 
(มหาชน) ตามลักษณะและประเภทของการประกอบกิจการ ขอบเขตการให้บริการ รวมทั้งสิทธิต่าง ๆ ในการ
ให้บริการไฟฟ้าหรือก๊าซธรรมชาติเท่าที่อยู่ในความรับผิดชอบด าเนินการของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ตามที่มีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ 

ในการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการก าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกอบ
กิจการของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัท ปตท. จ ากัด 
(มหาชน) โดยค านึงถึงสิทธิและข้อผูกพันที่มีอยู่เดิมของผู้ประกอบกิจการพลังงานประโยชน์ของผู้ใช้พลังงานที่ได้รับ
บริการอยู่เดิม รวมทั้งการพัฒนาเพ่ือให้มีการบริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ แห่ง
พระราชบัญญัตินี้ 

  
มาตรา 151  ภายในระยะเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ระเบียบของคณะกรรมการตาม

มาตรา 50 มีผลใช้บังคับ ให้คณะกรรมการด าเนินการออกใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานตามพระราชบัญญัติ
นี้ให้แก่ผู้ประกอบกิจการพลังงานที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาแหล่งก๊าซธรรมชาติในพ้ืนที่พัฒนาร่วม ตามกฎหมายว่า
ด้วยองค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย ที่ให้บริการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อผ่านระบบส่งก๊าซธรรมชาติไปยังประเทศ
มาเลเซีย ซึ่งประกอบกิจการอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และเข้าข่ายเป็นผู้ประกอบกิจการพลังงานที่
ต้องขออนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ โดยการออกใบอนุญาตดังกล่าวต้องค านึงถึงข้อตกลงและเงื่อนไขตามสัญญาที่ผู้



ประกอบกิจการพลังงานมีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและต้องไม่กระทบต่อสิทธิ หรือประโยชน์ของ
คู่สัญญาตามสัญญาดังกล่าว 

  
มาตรา 152  ส าหรับการประกอบกิจการพลังงานของหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนนอกจากการไฟฟ้า

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน) ให้น า
บทบัญญัติในมาตรา 146 และมาตรา 150 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  
มาตรา 153  การเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าหรือการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ให้ความเห็นชอบไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ ให้ด าเนินการได้ต่อไป และให้ถือว่าเป็นการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายพลังงานที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
นี้ 

ให้เขตระบบการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อที่ได้มีการประกาศก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้
บังคับ ถือเป็นเขตระบบโครงข่ายพลังงานตามพระราชบัญญัตินี้ 

  
มาตรา 154  ให้ผู้ประกอบกิจการพลังงานที่ประกอบกิจการอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้

บังคับและเข้าข่ายเป็นผู้ประกอบกิจการพลังงานที่ต้องขออนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ นอกจากการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) และหน่วยงานของ
รัฐแห่งอ่ืนตามมาตรา 152 ประกอบกิจการพลังงานได้ต่อไปและให้มายื่นค าขอรับใบอนุญาตตามวรรคสอง 

ให้ผู้ประกอบกิจการพลังงานตามวรรคหนึ่งยื่นขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ภายในหก
สิบวันนับแต่วันที่ระเบียบของคณะกรรมการตามมาตรา 50 มีผลใช้บังคับ และเมื่อยื่นค าขอรับใบอนุญาตแล้ว ให้
ประกอบกิจการได้ต่อไปจนกว่าจะได้รับแจ้งค าสั่งไม่ออกใบอนุญาตจากคณะกรรมการ 

ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการพลังงานดังกล่าวได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานอ่ืนของรัฐก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ในการออกใบอนุญาตตามวรรคสองให้คณะกรรมการค านึงถึงสิทธิและข้อผูกพันที่มี
อยู่เดิม ประโยชน์ของผู้ใช้พลังงานที่ได้รับบริการอยู่เดิม รวมทั้งการพัฒนาเพ่ือให้มีการบริการที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์แห่งพระราชบัญญัตินี้ 

การประกอบกิจการพลังงานของผู้ประกอบกิจการพลังงานตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองจะต้อง
ปฏิบัติตามการอนุญาตใด ๆ ที่ได้ให้ไว้ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2515 
กฎหมายว่าด้วยการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน กฎหมายว่าด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กฎหมายว่า
ด้วยโรงงาน หรือกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการพลังงาน จนกว่าจะได้รับใบอนุญาตตามวรรคสอง 



มาตรา 155  ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมธุรกิจพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน และหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนที่มีหน้าที่ในการอนุญาตและการก ากับ
ดูแล หรือการควบคุมการประกอบกิจการพลังงาน จัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบกิจการพลังงาน ให้แก่
คณะกรรมการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

  
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก สุรยุทธ์  จุลานนท์ 
นายกรัฐมนตรี 

 
 

หมายเหตุ    เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากกิจการพลังงานมีความส าคัญต่อ
โครงสร้างด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของประเทศ จึงมีความจ าเป็นต้องปรับโครงสร้างการบริหารกิจการ
พลังงานโดยแยกงานนโยบาย งานก ากับดูแล และการประกอบกิจการพลังงานออกจากกัน เพ่ือเปิดโอกาสให้
ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชนมีส่วนร่วมและมีบทบาทมากขึ้น เพ่ือให้การประกอบกิจการพลังงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความมั่นคง มีปริมาณเพียงพอและทั่วถึงในราคาที่เป็นธรรมและมีคุณภาพที่ได้มาตรฐาน 
ตอบสนองต่อความต้องการภายในประเทศและต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนในด้านสังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อม อันสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงจ าเป็นต้องจัดตั้งคณะกรรมการก ากับกิจการ
พลังงานขึ้นเพ่ือก ากับดูแลกิจการพลังงาน โดยก าหนดให้มีหน้าที่ป้องกันการใช้อ านาจผูกขาดโดยมิชอบ ให้การ
คุ้มครองผู้ใช้พลังงานและผู้ได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการพลังงาน และเพ่ือให้คณะกรรมการสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สมควรให้มีส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานขึ้นเป็นหน่วยงานของ
รัฐ ซึ ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคล ท าหน้าที ่เป็นส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการ   จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล 
พ.ศ. 25603 

  
มาตรา 2  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น

ไป 

                                                           
3 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134/ตอนที่ 18 ก/หน้า 1/11 กุมภาพันธ์ 2560 



หมายเหตุ    เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีค าวินิจฉัยว่า
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 มาตรา 54 เฉพาะในส่วนที่สันนิษฐานให้กรรมการผู้จัดการ 
ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติบุคคลนั้น ต้องรับโทษทางอาญาร่วมกับการกระท า
ความผิดของนิติบุคคล โดยไม่ปรากฏว่ามีการกระท าหรือเจตนาประการใดอันเกี่ยวกับการกระท าความผิดของนิติ
บุคคลนั้น ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 39 วรรคสอง เป็นอันใช้
บังคับไม่ได้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 6 และต่อมาศาลรัฐธรรมนูญได้มีค า
วินิจฉัยในลักษณะดังกล่าวท านองเดียวกัน คือ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 74 พระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 มาตรา 78 พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 มาตรา 28/4 และ
พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 มาตรา 72/5 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
มาตรา 39 วรรคสอง เป็นอันใช้บังคับไม่ได้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 
6  ดังนั้น เพ่ือแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวและกฎหมายอ่ืนที่มีบทบัญญัติในลักษณะเดียวกันมิให้ขัดหรือ
แย้งต่อรัฐธรรมนูญ  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
 

 


