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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศ
ว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการพลังงาน
พระราชบัญญัตินี้มีบ ทบั ญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภ าพของบุคคล ซึ่ง
มาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 41 มาตรา 42 และมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550”
มาตรา 21 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัด จากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น
ไป
มาตรา 3 พระราชบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับแก่กรณี ดังต่อไปนี้
(1) กิจการปิโตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมเฉพาะที่อยู่ในแปลงสารวจหรือระหว่าง
แปลงสารวจที่เกี่ยวเนื่องกัน
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(2) กิจ การปิ โ ตรเลี ย มตามกฎหมายว่าด้ว ยองค์กรร่วมไทย – มาเลเซีย และกฎหมายว่าด้วย
องค์กรร่วมอื่นที่มีลักษณะเดียวกันเฉพาะในพื้นที่พัฒนาร่วม หรือพื้นที่ที่มีความหมายอย่างเดียวกัน
(3) มาตรฐานความปลอดภัยของการขนส่งและการเก็บรักษาน้ามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
(4) การขออนุญาตเป็นผู้ค้าน้ามันเชื้อเพลิง การแจ้งปริมาณการค้า การสารอง และคุณภาพน้ามัน
เชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการค้าน้ามันเชื้อเพลิง
มาตรา 4 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่การประกอบกิจการพลังงานทั่วราชอาณาจักร
มาตรา 5 ในพระราชบัญญัตินี้
“พลังงาน” หมายความว่า ไฟฟ้าหรือก๊าซธรรมชาติ
“พ ลั ง ง า น ห มุ น เ วี ย น ” ห ม า ย ค ว า ม ว่ า พ ลั ง ง า น ห มุ น เ วี ย น ต า ม ก ฎ ห ม า ย ว่ า ด้ ว ย
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
“ก๊าซธรรมชาติ” หมายความว่า สารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่ประกอบด้วยมีเทนเป็นส่วนใหญ่ที่
มีสภาพเป็นก๊าซหรือของเหลว
“กิจการพลังงาน” หมายความว่า กิจการไฟฟ้า กิจการก๊า ซธรรมชาติ หรือกิจการระบบโครงข่าย
พลังงาน
“กิจการไฟฟ้า” หมายความว่า การผลิต การจัดให้ได้มา การจัดส่ง การจาหน่ายไฟฟ้าหรือการ
ควบคุมระบบไฟฟ้า
“กิ จ การก๊ า ซธรรมชาติ ” หมายความว่ า การขนส่ ง ก๊ า ซธรรมชาติ ท างท่ อ ผ่ า นระบบส่ ง ก๊ า ซ
ธรรมชาติ การเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซ การจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ
หรือการค้าปลีกก๊าซธรรมชาติผ่านระบบจาหน่ายก๊าซธรรมชาติ แต่ไม่รวมถึงการประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติใน
ภาคขนส่ง
“ระบบโครงข่ า ยพลั ง งาน” หมายความว่ า ระบบโครงข่ า ยไฟฟ้ า หรื อ ระบบโครงข่ า ยก๊ า ซ
ธรรมชาติ
“ระบบโครงข่ายไฟฟ้า” หมายความว่า ระบบส่งไฟฟ้าหรือระบบจาหน่ายไฟฟ้า
“ระบบไฟฟ้า ” หมายความว่า ระบบผลิตไฟฟ้า ระบบส่งไฟฟ้า และระบบจาหน่ายไฟฟ้าที่อยู่
ภายใต้การปฏิบัติการและควบคุมของผู้รับใบอนุญาต
“ระบบผลิตไฟฟ้า” หมายความว่า ระบบการผลิตไฟฟ้าของผู้รับใบอนุญาตจากโรงไฟฟ้าไปถึงจุด
เชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า และให้หมายความรวมถึงระบบจัดส่งเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าด้วย

“ระบบส่งไฟฟ้า ” หมายความว่า ระบบการนาไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าไปยังระบบจาหน่าย
ไฟฟ้า และให้หมายความรวมถึงศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าที่ใช้ในการควบคุมระบบส่งไฟฟ้านั้นด้วย
“ระบบจาหน่ายไฟฟ้ า” หมายความว่า ระบบการนาไฟฟ้าจากระบบส่งไฟฟ้า หรือระบบผลิต
ไฟฟ้าไปยังผู้ใช้ไฟฟ้าซึ่งมิใช่ผู้รับใบอนุญาต และให้หมายความรวมถึงศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าที่ใช้ในการควบคุม
ระบบจาหน่ายไฟฟ้านั้นด้วย
“ระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติ ” หมายความว่า ระบบส่งก๊าซธรรมชาติหรือระบบจาหน่า ยก๊าซ
ธรรมชาติ
“ระบบส่งก๊าซธรรมชาติ” หมายความว่า ระบบท่อที่ใช้ในการรับก๊าซธรรมชาติจากจุดซื้อขายก๊าซ
ธรรมชาติ และส่งถึงจุดจ่ายก๊าซธรรมชาติ หรือระบบจาหน่ายก๊าซธรรมชาติหรือโรงไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย หรือโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน รวมถึงอุปกรณ์หรือสิ่ งอื่นอันเป็นสิ่งจาเป็นในการรับและส่งก๊าซ
ธรรมชาติ
“ระบบจาหน่ายก๊าซธรรมชาติ” หมายความว่า ระบบท่อที่ต่อจากระบบส่งก๊าซธรรมชาติรวมถึง
อุปกรณ์หรือสิ่งอื่นอันเป็นสิ่งจาเป็นในการจาหน่ายก๊าซธรรมชาติ
“ศูนย์ควบคุมระบบโครงข่ายพลังงาน” หมายความว่า ศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า หรือศูนย์ควบคุม
การส่งก๊าซธรรมชาติ
“ศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า” หมายความว่า หน่วยงานที่ทาหน้าที่ในการควบคุมระบบไฟฟ้า
“สถานประกอบกิจการพลังงาน” หมายความว่า อาคาร สถานที่ เครื่องจักร ระบบโครงข่าย
พลังงาน และอุปกรณ์อื่นใดที่ใช้ในการประกอบกิจการพลังงาน
“อัตราค่าบริการ” หมายความว่า ราคาพลังงานต่อหน่วย ค่าตอบแทน หรือเงื่อนไขสาหรับการ
ให้บริการ ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่ผู้รับใบอนุญาตเรียกเก็บจากผู้ใช้พลังงาน
“ราชอาณาจักร” หมายความรวมถึงเขตไหล่ทวีปที่เป็นสิทธิของประเทศไทยตามหลักกฎหมาย
ระหว่างประเทศหรือตามความตกลงที่ได้ทากับต่างประเทศด้วย
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
“ใบอนุญาต” หมายความว่า ใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน
“ผู้รับใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการสานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งให้มีอานาจหน้าที่ปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 6 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอานาจ
ออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
หมวด 1
บททั่วไป
มาตรา 7 พระราชบัญญัตินี้มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
(1) ส่งเสริมให้มีบริการด้านพลังงานอย่างเพียงพอ มีความมั่นคง และมีความเป็นธรรมต่อผู้ใช้
พลังงานและผู้รับใบอนุญาต
(2) ปกป้องผลประโยชน์ของผู้ใช้พลังงานทั้งทางด้านอัตราค่าบริการและคุณภาพการให้บริการ
(3) ส่งเสริมการแข่งขันในกิจการพลังงาน และป้องกันการใช้อานาจในทางมิชอบในการประกอบ
กิจการพลังงาน
(4) ส่งเสริมให้การบริการของระบบโครงข่ายพลังงานเป็นไปด้วยความเป็นธรรม โปร่งใสและไม่มี
การเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
(5) ส่งเสริมให้การประกอบกิจการพลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็ นธรรมต่อผู้รับ
ใบอนุญาตและผู้ใช้พลังงาน
(6) ปกป้องสิทธิเสรีภาพของผู้ใช้พลังงาน ชุมชนท้องถิ่น ประชาชน และผู้รับใบอนุญาตในการมี
ส่วนร่วม เข้าถึง ใช้ และจัดการด้านพลังงาน ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย
(7) ส่งเสริมการใช้พลังงานและการใช้ทรัพยากรในการประกอบกิจการพลังงานอย่างประหยัด
และมีประสิทธิภาพโดยคานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติ
(8) ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
น้อย
มาตรา 8 รัฐพึงมีแนวนโยบายพื้นฐานว่าด้วยกิจการพลังงาน ดังต่อไปนี้
(1) จัดหาพลังงานให้ เพีย งพอกับความต้องการ มีคุณภาพ มีความมั่นคง และมีระดับราคาที่
เหมาะสมและเป็ น ธรรม โดยเน้ น การใช้ ป ระโยชน์ แ ละพั ฒ นาแหล่ ง พลั ง งานหมุ น เวี ย นและพลั ง งานที่ มี อ ยู่

ภายในประเทศ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
ลดการพึ่งพาพลังงานนาเข้าจากต่างประเทศ
(2) ส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า รวมถึงส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและระบบกระจายศูนย์ในการผลิตไฟฟ้าเพื่อลดการลงทุนในการใช้พลังงาน ลดต้นทุน
ทางด้านเชื้อเพลิงในกิจกรรมการผลิต และลดผลกระทบด้านสุขภาพและผลกระทบข้างเคียงอื่น ๆ จากการผลิต
และใช้พลังงาน รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ
(3) ส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นและประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการและตรวจสอบการดาเนินงาน
ด้านพลังงาน เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดการและกาหนดอัตราค่าบริการเป็นไปด้วยความโปร่งใสโดยมีองค์กรกากับดูแล
การประกอบกิจการพลังงานทาหน้าที่คุ้มครองผู้ใช้พลังงาน และให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย
(4) ส่งเสริมสังคมให้มีความรู้ ความตระหนัก และพฤติกรรมที่ถูกต้องต่อการใช้พลังงานอย่าง
ประหยัด มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า
(5) สนับสนุนกิจการไฟฟ้าเพื่อสาธารณูปโภคพื้นฐาน การรักษาความมั่นคงและเชื่อถือได้ของ
ระบบไฟฟ้า โดยรัฐจะเป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการในกิจการระบบโครงข่ายไฟฟ้า ศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า โรงไฟฟ้า
พลังน้า ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นผู้ประกอบกิจการระบบส่งไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวงและการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้ประกอบกิจการระบบจาหน่ายไฟฟ้ารวมทั้งการรักษาสัดส่วนกาลังผลิตไฟฟ้าที่เหมาะสม
ของกิจการไฟฟ้าของรัฐ
มาตรา 9 เพื่อประโยชน์ในการกากับดูแลการประกอบกิจการพลังงานตามพระราชบัญญัตินี้ให้
รัฐมนตรีมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) เสนอนโยบายเกี่ยวกับโครงสร้างกิจการพลังงานต่อคณะรัฐมนตรี
(2) เสนอนโยบายการจัดหาพลังงาน และนโยบายการกระจายแหล่งและชนิดของเชื้อเพลิงในการ
ผลิตไฟฟ้า เพื่อให้กิจการไฟฟ้ามีประสิทธิภาพและมีความมั่นคงต่อ คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
(3) พิ จ ารณาแผนพัฒ นากาลั งผลิ ตไฟฟ้า แผนการลงทุนในกิจการไฟฟ้า แผนการจัดหาก๊าซ
ธรรมชาติ และแผนการขยายระบบโครงข่ายพลังงานซึ่งคณะกรรมการได้ให้ความเห็นตามมาตรา 11 (5) เพื่อ
นาเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ
(4) เสนอนโยบายในการป้องกันและแก้ไขการขาดแคลนพลังงานต่อคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแห่งชาติ
(5) เสนอนโยบาย เป้ า หมาย และแนวทางทั่ ว ไปในการประกอบกิ จ การพลั ง งานต่ อ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
(6) กาหนดนโยบายมาตรฐานคุณภาพบริการและมาตรฐานในการประกอบกิจการพลังงาน

(7) กาหนดนโยบายในการจัดให้มีบริการพลังงานอย่างทั่วถึง และให้มีบริการพลังงานสาหรับ
ผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งนโยบายเกี่ยวกับการร้องเรียนของผู้ใช้พลังงาน
(8) เสนอนโยบายในการนาส่งเงินเข้ากองทุนและการใช้จ่ายเงินกองทุนต่อคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแห่งชาติ
(9) พิจารณาแผนการดาเนินงานของคณะกรรมการและงบประมาณรายจ่ายของสานักงาน เพื่อ
นาเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ
(10) ให้ความเห็นชอบข้อบังคับและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามที่คณะกรรมการเสนอตามมาตรา 11 (8)
(11) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กาหนดในพระราชบัญญัตินี้
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกาหนดใด ๆ ที่ใช้บังคับเป็นการทั่วไป เมื่อได้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
หมวด 2
องค์กรกากับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน
ส่วนที่ 1
คณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน
มาตรา 10 ให้มีคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน ประกอบด้วย ประธานกรรมการคนหนึ่ง
และกรรมการอื่นอีกหกคน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง
ให้เลขาธิการเป็นเลขานุการคณะกรรมการ
มาตรา 11 ให้คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) กากับดูแลการประกอบกิจการพลังงานเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัตินี้
ภายใต้กรอบนโยบายของรัฐ
(2) ออกประกาศกาหนดประเภทใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน และเสนอการตราพระ
ราชกฤษฎีกาเพื่อกาหนดประเภท ขนาด และลักษณะของกิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาต
(3) กาหนดมาตรการเพื่อให้เกิดความมั่นคงและเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า

(4) กาหนดระเบียบและหลักเกณฑ์ในการจัดหาไฟฟ้า และการออกประกาศเชิญชวนการรับซื้อ
ไฟฟ้า รวมทั้งกากับดูแลขั้นตอนการคัดเลือกให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย
(5) เสนอความเห็นต่อแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้า แผนการลงทุนในกิจการไฟฟ้า แผนการจัดหา
ก๊าซธรรมชาติ และแผนการขยายระบบโครงข่ายพลังงานเพื่อนาเสนอรัฐมนตรีตามมาตรา 9 (3)
(6) ตรวจสอบการประกอบกิจการพลังงานของผู้รับใบอนุญาตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
โปร่งใส
(7) ออกระเบียบหรื อประกาศและกากับดูแลมาตรฐานและคุณภาพในการให้ บริการ รวมทั้ง
มาตรการในการคุ้มครองผู้ใช้พลังงานจากการประกอบกิจการพลังงาน
(8) เสนอข้อบังคับและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงานเจ้าหน้าที่ต่อ
รัฐมนตรีตามมาตรา 9 (10)
(9) ออกระเบียบหรือประกาศกาหนดนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการมีส่วนได้เสีย
หรือผลประโยชน์ทับซ้อนของกรรมการและพนักงานเจ้าหน้าที่
(10) ออกระเบียบหรือประกาศกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการนาส่งเงินเข้ากองทุน
และการใช้จ่ายเงินกองทุนให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติตามมาตรา 9 (8)
(11) ออกคาสั่งและกาหนดค่าปรับทางปกครองตามหมวด 8 การบังคับทางปกครอง
(12) เสนอความเห็นหรือให้คาแนะนาต่อรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
พลังงาน
(13) ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาวิจัยด้านการประกอบกิจการพลังงาน
(14) ส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้และความตระหนักทางด้านพลังงาน
(15) ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบกิจการพลังงาน
(16) ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ พลังงานหมุนเวียนและพลังงานที่
มีผ ลกระทบต่อสิ่ งแวดล้ อมน้ อย โดยคานึ งถึงประสิ ทธิภ าพในการประกอบกิจการไฟฟ้าและความสมดุล ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
(17) ประสานงานกับ หน่ ว ยงานอื่นในส่ ว นที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการตามที่ ก าหนดไว้ ใ น
พระราชบัญญัตินี้
(18) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือที่กฎหมายอื่นกาหนดให้เป็นอานาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการ
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกาหนดใด ๆ ที่ใช้บังคับเป็นการทั่วไป เมื่อได้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

บรรดาคาสั่งที่ใช้บังคับเป็นการเฉพาะราย ให้มีผลเมื่อได้แจ้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งคาสั่ง
ทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
มาตรา 12 กรรมการต้องเป็นผู้ที่มีผลงานหรือเคยปฏิบัติงานที่แสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้มีความรู้
ความเข้าใจ และมีความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่าสิบปี ในสาขาพลังงาน คณิตศาสตร์ นิติศาสตร์
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเงิน การบัญชี ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การคุ้มครอง
ผู้บริโภค หรือในสาขาอื่นอันจะเป็นประโยชน์ต่อกิจการพลังงาน ทั้งนี้ การนับระยะเวลาในแต่ละสาขาต่าง ๆ
ข้างต้นให้สามารถนามารวมกันได้
คณะกรรมการต้องประกอบด้ว ยกรรมการที่มาจากสาขาพลั งงานด้านกิจการไฟฟ้าและด้าน
กิจการก๊าซธรรมชาติอย่างน้อยด้านละหนึ่งคน
มาตรา 13 กรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่าสี่สิบปีบริบูรณ์
(3) ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น
(4) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งใด ๆ ในพรรคการเมือง
(5) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
(6) ไม่ติดยาเสพติดให้โทษ
(7) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(8) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(9) ไม่เป็นบุคคลที่ต้องคาพิพากษาให้จาคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล
(10) ไม่เป็นบุคคลที่เคยต้องคาพิพากษาให้จาคุกตั้งแต่สองปีขึ้นไป โดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงห้าปี
ในวันได้รับการเสนอชื่อ เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(11) ไม่เป็นบุคคลที่เคยต้องคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะ
ร่ารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
(12) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานของ
เอกชน เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง หรือถือว่ากระทาการทุจริตและประพฤติมิชอบในวง
ราชการ

(13) ไม่เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน กรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือสมาชิกสภาที่
ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(14) ไม่เคยถูกวุฒิสภามีมติให้ถอดถอนออกจากตาแหน่ง
มาตรา 14 ในการแต่งตั้งกรรมการ ให้รัฐมนตรีเสนอชื่อคณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่งมีจานวน
เก้ า คนต่ อ คณะรั ฐ มนตรี เ พื่ อ แต่ ง ตั้ ง ให้ ท าหน้ า ที่ คั ด เลื อ กบุ ค คลที่ ส มควรได้ รั บ การเสนอชื่ อ เป็ น กรรมการ
ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้
(1) ผู้ ที่ เ คยด ารงต าแหน่ ง ปลั ด กระทรวงพลั ง งาน ปลั ด กระทรวงการคลั ง ปลั ด กระทรวง
อุตสาหกรรม หรือเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จานวนสี่คน
(2) ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นผู้ประกอบกิจการพลังงาน จานวนหนึ่งคน
(3) ผู้แทนสภาวิศวกร จานวนหนึ่งคน
(4) ผู้แทนของอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จานวนหนึ่งคน
(5) ผู้แทนสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จานวนหนึ่งคน
(6) ผู้แทนองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากาไรในทางธุรกิจ ซึ่งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ไม่น้อยกว่าห้าปี
ด้านคุ้มครองผู้บริโภค หรือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือด้านพลังงานจานวนหนึ่งคน
ในกรณีที่ไม่สามารถหาผู้ที่เคยดารงตาแหน่งตาม (1) ได้ครบจานวน ให้แต่งตั้งจากผู้ที่เคยดารง
ตาแหน่งปลัดกระทรวงหรือตาแหน่งที่เทียบเท่าในส่วนราชการอื่นที่เห็นสมควรแทนจานวนที่ขาด
กรรมการสรรหาจะต้องเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการมีส่วนได้เสียเชิงธุรกิจกับผู้ ประกอบ
กิจการพลังงานของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในช่วงสองปีที่ผ่านมาให้สาธารณชนทราบและต้องไม่
เป็นผู้มีคดีความเป็นส่วนตัวกับผู้ประกอบกิจการพลังงานในช่วงเวลาดังกล่าว
กรรมการสรรหาไม่มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
ให้คณะกรรมการสรรหาเลือกกรรมการสรรหาคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการสรรหา
การคัดเลือกผู้แทนตาม (4) และ (6) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรี
ประกาศกาหนด
ให้สานักงานทาหน้าที่เป็นหน่วยงานธุรการในการดาเนินการคัดเลือกกรรมการ
ให้กรรมการสรรหาได้รั บ ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นในการปฏิบัติงานตามที่คณะรัฐ มนตรี
กาหนด
กรรมการสรรหาต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 13

มาตรา 15 การคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการให้ดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(1) ให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้มีความรู้ความเข้าใจ และมีความเชี่ยวชาญ
หรือมีประสบการณ์ตามมาตรา 12 รวมทั้งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 13 จานวนเจ็ดคนเสนอ
ต่อรัฐมนตรี พร้อมทั้งรายละเอียดของบุคคลดังกล่าวซึ่งต้องระบุชัดเจนหรือมีหลักฐานแสดงให้เห็นได้ว่าเป็นบุคคล
ที่มีความเหมาะสมในด้านหนึ่งด้านใดตามมาตรา 12 และความยินยอมเป็นหนังสือของผู้ได้รับการเสนอชื่อนั้น
รวมทั้งต้องเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อต่อสาธารณชน
(2) ให้ รั ฐ มนตรี เสนอชื่อผู้ ได้รับคัดเลื อกพร้อมทั้งรายละเอียดตาม (1) ต่อคณะรัฐ มนตรีเพื่ อ
พิจารณาอนุมัติ
(3) ในกรณีที่มีผู้ได้รับอนุมัติไม่ครบจานวนกรรมการที่จะได้รับแต่งตั้ง ให้คณะกรรมการสรรหา
พิจารณาคัดเลือกบุคคลตาม (1) เสนอรัฐมนตรีเพื่อนาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติต่อไป
(4) ในการแต่งตั้งกรรมการครั้งแรก เมื่อคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติบุคคลเป็นกรรมการครบจานวน
แล้ว ให้บุคคลดังกล่าวประชุมร่วมกันเพื่อเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการแล้วแจ้งให้นายกรัฐมนตรี
ทราบเพื่อนาความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการ
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรานี้ ให้กรรมการสรรหาเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
กาหนดระยะเวลา หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคัดเลือกกรรมการให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรี
ประกาศกาหนด
มาตรา 16 นอกจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 13 แล้ว กรรมการต้อง
(1) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตาแหน่งหรือเงินเดือนประจา
(2) ไม่เป็ น พนั กงานหรื อลู กจ้า งของหน่ว ยงานของรัฐ หรือราชการส่ ว นท้ องถิ่น หรือไม่ เ ป็ น
กรรมการหรือที่ปรึกษาของหน่วยงานของรัฐที่ดาเนินธุรกิจหรือดาเนินการในกิจการพลังงาน และคู่สมรสของบุคคล
ดังกล่าวต้องไม่เป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาของหน่วยงานของรัฐที่ดาเนินธุรกิจหรือดาเนินการในกิจการพลังงาน
(3) ไม่ดารงตาแหน่งใด ๆ หรือเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในบริษัท หรือองค์การที่
ดาเนินธุรกิจหรือดาเนินการในกิจการพลังงาน และให้รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ
นั้นด้วย
(4) ไม่ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอื่นใดที่มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ขัดแย้งไม่ว่าโดยตรงหรือ
โดยอ้อมกับการปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งกรรมการ
ในการเสนอชื่อต่อคณะรัฐมนตรีตามมาตรา 15 (2) ให้นาลักษณะต้องห้ามของกรรมการตาม
วรรคหนึ่งเสนอไปในคราวเดียวกัน เมื่อคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาอนุมัติบุคคลซึ่งเป็นบุคคลตาม (1) (2) (3) หรือ (4)
นายกรัฐมนตรีจะนาความขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งได้ต่อเมื่อผู้นั้นได้ลาออกจากการเป็นบุคคลตาม (1) (2)

หรือ (3) หรือแสดงหลักฐานให้เป็นที่เชื่อถือได้ว่าตนได้เลิกประกอบอาชีพหรือวิชาชีพตาม (4) แล้ว ซึ่งต้องกระทา
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ แต่ถ้าผู้นั้นมิได้ลาออกหรือเลิกประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ
ภายในเวลาที่กาหนดให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยได้รับเลือกให้เป็นกรรมการ และให้ดาเนินการคัดเลือกกรรมการแทน
บุคคลดังกล่าว
มาตรา 17 กรรมการมีวาระการดารงตาแหน่งหกปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งและให้
ดารงตาแหน่งได้เพียงวาระเดียว
ในวาระเริ่มแรก เมื่อครบกาหนดสามปี ให้กรรมการออกจากตาแหน่งจานวนสามคนโดยวิธีจับ
สลาก และให้ถือว่าการออกจากตาแหน่งโดยการจับสลากดังกล่าวเป็นการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ
ให้กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระหรือโดยการจับสลากออกอยู่ในตาแหน่งเพื่อปฏิบัติ
หน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่
เพื่อให้ ได้มาซึ่ งกรรมการชุดใหม่เ ข้า มาปฏิบัติห น้า ที่เมื่ อสิ้ นสุ ดวาระของกรรมการชุด เดิ ม ให้
ดาเนินการคัดเลือกกรรมการชุดใหม่ตามมาตรา 15 เป็นการล่วงหน้าตามสมควรและให้นายกรัฐมนตรีนาความ
กราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้ง
มาตรา 18 เมื่อพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งคณะกรรมการแล้ว ให้คณะกรรมการสรรหาสิ้นสุด
หน้าที่
มาตรา 19 นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ กรรมการพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) มีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์
(3) ลาออก
(4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 13
(5) กระทาการอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 16
(6) คณะรัฐมนตรีมีมติให้ออกจากตาแหน่งเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสียบกพร่องหรือไม่สุจริต
ต่อหน้าที่ หรือหย่อนความสามารถ
เมื่อกรรมการพ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระ ให้ดาเนินการคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการแทน
ตาแหน่งที่ว่างตามมาตรา 15 และให้กรรมการเท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ โดยให้ถือว่าคณะกรรมการ
ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่ เว้นแต่มีกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึงสี่คน

ในกรณีที่ประธานกรรมการพ้นจากตาแหน่งตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการประชุมกัน เพื่อเลือก
กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ แล้วแจ้งให้นายกรัฐมนตรีทราบและให้นายกรัฐมนตรีนาความกราบบังคม
ทูลเพื่อทรงแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ
มาตรา 20 ภายในเวลาสองปีนับแต่พ้นจากตาแหน่ง กรรมการจะประกอบอาชีพหรือวิชาชีพที่
เป็นผลให้ได้รับเงินหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากนิติบุคคลซึ่งประกอบกิจการพลังงานมิได้ความในวรรคหนึ่งให้ใช้กับ
นิติบุคคลที่มีลักษณะดังนี้ด้วย คือ
(1) นิติบุคคลอื่นที่ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้าในนิติบุคคลตามวรรคหนึ่ง
(2) นิติบุคคลอื่นที่ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้าในนิติบุคคลตาม (1)
(3) นิติบุคคลอื่นที่ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้าในนิติบุคคลตาม (2)
ให้นาความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใช้บังคับกับการเป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาของนิติบุคคล
ดังกล่าวด้วย
มาตรา 21 ภายในกาหนดระยะเวลาตามมาตรา 20 กรรมการจะถือหุ้นของนิติ บุคคลตาม
มาตรา 20 ไม่ได้ เว้นแต่เป็นการถือหุ้นของนิติบุคคลโดยการซื้อในตลาดหลักทรัพย์ ตามจานวนที่คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกาหนด
มาตรา 22 การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนกรรมการที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม
ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการไม่
มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
ในการวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้ามีคะแนน
เสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
มาตรา 23 ให้ประธานกรรมการและกรรมการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งดารงตาแหน่งระดับสูงตาม
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาตรา 24 ให้คณะกรรมการมีอานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่ อ
พิจารณาหรือกระทาการอย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้

วิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องคณะอนุ ก รรมการหรื อ บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายให้ เ ป็ น ไปตามที่
คณะกรรมการกาหนด
มาตรา 25 ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และบุคคลซึ่งคณะกรรมการ
แต่งตั้งตามมาตรา 24 มีอานาจขอให้หน่วยงานของรัฐหรือบุคคลใดมีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริง มาให้ถ้อยคา หรือส่ง
เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาได้
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้ประธานกรรมการ กรรมการ อนุกรรมการและบุคคลซึ่ง
คณะกรรมการแต่งตั้งตามมาตรา 24 เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 26 ก่อนการออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกาหนดใดของคณะกรรมการซึ่งจะ
มีผลกระทบต่อบุคคล กลุ่มบุคคล หรือผู้รับใบอนุ ญาต ให้คณะกรรมการเปิดเผยสาระสาคัญของระเบียบ ข้อบังคับ
ประกาศ หรือข้อกาหนดนั้น และเปิดโอกาสให้บุคคล กลุ่มบุคคล หรือผู้รับใบอนุญาตที่จะได้รับผลกระทบนั้นแสดง
ความคิดเห็นหรือให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการ ทั้งนี้ ตามกระบวนการในการรับฟังความเห็นที่คณะกรรมการกาหนด
ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือมีความจาเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ
หรือเหตุอื่นใดตามที่กาหนดในกฎกระทรวง คณะกรรมการจะไม่ดาเนินการตามวรรคหนึ่งก็ได้แต่ต้องรายงานให้
คณะรัฐมนตรีทราบ
มาตรา 27 การออกคาสั่ งทางปกครองของคณะกรรมการ ให้ นากฎหมายว่าด้ว ยวิ ธี ป ฏิ บั ติ
ราชการทางปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา 28 ในการออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อกาหนด หรือคาสั่งใดของคณะกรรมการ
ให้มีการบันทึกมติที่ประชุม พร้อมข้อเท็จจริงและเหตุผลซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ
ประกาศ ข้อกาหนด หรือคาสั่งนั้นไว้ในรายงานการประชุมของคณะกรรมการ
ให้สานักงานสรุปรายงานการประชุมของคณะกรรมการไว้ในรายงานประจาปีของสานักงานซึ่ง
ต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับจานวนครั้งที่กรรมการเข้าประชุมและขาดประชุม และต้องมีการตีพิมพ์ เพื่อเผยแพร่แก่
ผู้สนใจหรือลงในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสานักงานด้วย
ให้คณะกรรมการชี้แจงเหตุผลในการออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อกาหนด หรือคาสั่งใดที่มี
ผลกระทบต่อบุคคล กลุ่มบุคคล หรือผู้รับใบอนุญาตเป็นหนังสือภายในหกสิบวัน หากบุคคล กลุ่มบุคคล หรือผู้รับ
ใบอนุ ญาตที่ได้รั บ ผลกระทบนั้ น ร้ องขอ และหากการดา เนินการของคณะกรรมการดังกล่ าวมีผ ลกระทบต่ อ
สาธารณชนให้ชี้แจงเหตุผลในการดาเนินการดังกล่าวในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสานักงานด้วย

ในรายงานประจาปีของสานักงานตามวรรคสอง ให้สรุปผลการประชุมของคณะอนุกรรมการและ
จานวนครั้งที่อนุกรรมการเข้าประชุมและขาดประชุม และการดาเนินงานของบุคคลตามมาตรา 24 ไว้ด้วย
มาตรา 29 ให้ ป ระธานกรรมการและกรรมการเป็นผู้ ปฏิบัติ งานประจาเต็ม เวลา โดยได้รั บ
ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติหน้าที่ และสิทธิประโยชน์อื่นตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา
ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ของประธานอนุกรรมการ อนุ กรรมการและ
บุคคลตามมาตรา 24 ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนดและลงเผยแพร่ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ของสานักงานด้วย
ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติหน้าที่ และสิทธิประโยชน์อื่นของกรรมการอนุกรรมการ และ
บุคคลตามมาตรา 24 ให้ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของสานักงาน
ส่วนที่ 2
สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน
มาตรา 30 ให้มีสานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงานเป็นหน่วยงานของรัฐซึ่งมิได้เป็น
ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ มีฐานะเป็นนิติบุคคลและอยู่ภายใต้การกากับ
ดูแลของคณะกรรมการ
มาตรา 31 ให้สานักงานมีอานาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกิจการทั่วไปของสานักงานและให้มี
อานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ
(2) รับค่าธรรมเนียมตามที่กาหนดในกฎหมายหรือตามที่คณะกรรมการกาหนด
(3) รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประกอบกิจการพลังงาน
(4) ศึกษารวบรวม วิเคราะห์ และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบกิจการพลังงานสภาพการ
แข่งขันในการประกอบกิจการพลังงาน การพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(5) จั ดทาประมาณการรายรั บและรายจ่า ยของส านั ก งานเพื่ อเสนอคณะกรรมการให้ ค วาม
เห็นชอบ
(6) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย หรือตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น
กาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของสานักงาน

มาตรา 32 กิ จ การของส านั ก งานไม่ อ ยู่ ภ ายใต้ บั ง คั บ กฎหมายว่ า ด้ ว ยการคุ้ ม ครองแรงงาน
กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน ทั้งนี้ เลขาธิการ พนักงาน และลูกจ้างของ
สานักงานต้องได้รับสิทธิประโยชน์ไม่น้อยกว่าที่กาหนดไว้ในกฎหมายดังกล่าว
มาตรา 33 ให้คณะกรรมการมีอานาจออกระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศเกี่ยวกับการบริหาร
งานทั่วไป การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ การเงิ นและทรัพย์สิน และการดาเนินการอื่นของสานักงาน
โดยเฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้
(1) การแบ่งส่วนงานภายในของสานักงานและขอบเขตหน้าที่ของส่วนงานดังกล่าว
(2) การกาหนดตาแหน่ง อัตราเงินเดือน และค่าตอบแทนอื่นของเลขาธิการ พนักงานและลูกจ้าง
ของสานักงาน รวมทั้งการให้ได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทนอื่น
(3) การกาหนดคุณสมบัติ การคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง การทดลอง ปฏิบัติงาน การย้าย
การเลื่อนตาแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การออกจากตาแหน่ง การถอดถอน การให้ออก การสั่งพักงาน วินัย การ
สอบสวนและการลงโทษทางวินัย การร้องทุกข์ การอุทธรณ์ และการลงโทษสาหรับเลขาธิการและพนักงานของ
สานักงาน รวมทั้งวิธีการและเงื่อนไขในการจ้างลูกจ้างของสานักงาน
(4) การรั กษาการแทนและการปฏิบัติ การแทนในตาแหน่ง ของเลขาธิการและพนั กงานของ
สานักงาน
(5) การกาหนดเครื่องแบบและการแต่งกายของพนักงานและลูกจ้างของสานักงาน
(6) การจ้างและการแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือเป็นผู้ชานาญการเฉพาะด้านอันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ รวมทั้งอัตราค่าตอบแทนการจ้าง
(7) การบริหารและจัดการงบประมาณ ทรัพย์สิน และการพัสดุของสานักงาน
(8) การจัดสวัสดิการหรือการสงเคราะห์อื่นแก่พนักงานและลูกจ้างของสานักงาน
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 34 ให้สานักงานมีเลขาธิการคนหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานของสานักงานขึ้นตรง
ต่อประธานกรรมการ และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของสานักงาน
ในกิจการของสานักงานที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให้เลขาธิการเป็นผู้แทนของสานักงานเพื่อการนี้
เลขาธิ ก ารจะมอบอ านาจให้ บุ ค คลใดปฏิ บั ติ ง านเฉพาะอย่ า งแทนก็ ไ ด้ ทั้ ง นี้ ต้ อ งเป็ น ไปตามระเบี ย บที่
คณะกรรมการกาหนด
มาตรา 35 ให้คณะกรรมการเป็นผู้คัดเลือกและแต่งตั้งเลขาธิการ

เลขาธิการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 13 และมาตรา 16 วรรคหนึ่งและ
สามารถปฏิบัติงานให้แก่สานักงานได้เต็มเวลา
มาตรา 36 เลขาธิการมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละห้าปีนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งและอาจ
ได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะดารงตาแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้
มาตรา 37 นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระตามมาตรา 36 หรือตามสัญญาจ้างเลขาธิการ
พ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์
(3) ลาออก
(4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 13 หรือมาตรา 16 วรรคหนึ่ง
(5) คณะกรรมการมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนกรรมการที่มีอยู่ให้ออก
เพราะมีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง บกพร่องในหน้าที่อย่างร้ายแรง หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
มาตรา 38 ให้นาบทบัญญัติในมาตรา 20 และมาตรา 21 มาใช้บังคับกับเลขาธิการและพนักงาน
ในตาแหน่งที่คณะกรรมการกาหนดด้วย
มาตรา 39 ให้เลขาธิการและพนักงานของสานักงานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ให้เลขาธิการเป็นผู้ดารงตาแหน่งระดับสูงตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
มาตรา 40 สานักงานอาจมีรายได้และทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้
(1) รายได้หรือผลประโยชน์อันได้มาจากการดาเนินงานตามอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการและ
สานักงานตามพระราชบัญญัตินี้
(2) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้
(3) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้
(4) ดอกผลหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของสานักงาน

รายได้ของสานักงานตามวรรคหนึ่ง โดยไม่รวมถึงรายได้ตาม (3) เมื่อได้หักรายจ่ายสาหรับการ
ดาเนินงานของสานักงาน และค่าภาระต่าง ๆ ที่เหมาะสม เหลือเท่าใดให้นาส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ในกรณี
รายได้ของสานักงานมีจานวนไม่พอสาหรับค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน และไม่สามารถหาเงินจากแหล่งอื่นได้ รัฐพึง
จัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดินให้แก่สานักงานเท่าจานวนที่จาเป็น เพื่อเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปตาม (2)
มาตรา 41 ให้คณะกรรมการเสนอแผนการดาเนินงาน งบประมาณรายจ่าย และประมาณการ
รายได้ประจาปีงบประมาณของสานักงาน รวมทั้งแผนการกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมและผลประโยชน์อื่น ๆ ตาม
มาตรา 40 (1) เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
เมื่อได้รับความเห็นชอบแผนการกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมและผลประโยชน์อื่น ๆ ตามวรรคหนึ่ง
แล้ว ให้คณะกรรมการกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมและผลประโยชน์อื่น ๆ ให้สอดคล้องกับแผนดังกล่าว เพื่อให้
สานักงานมีรายได้ตามแผนการดาเนินงานที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว
สาหรับเงินอุดหนุน ที่จ ะขอจัดสรรจากเงินงบประมาณแผ่ นดิน ให้รัฐมนตรีเสนองบประมาณ
รายจ่ายของปีงบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อจัดสรรเงินอุดหนุนทั่ว ไปของสานักงานไว้ใน
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีหรือร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม แล้วแต่กรณี
มาตรา 42 ให้สานักงานมีอานาจครอบครอง ดูแล บารุงรักษา ใช้ และจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของสานักงาน ตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด
สาหรับทรัพย์สินที่เป็นที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ ให้นาหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขในการปกครองดูแล บารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ
มาใช้บังคับโดยอนุโลม และให้นาส่งรายได้จากการดาเนินการเป็นรายได้แผ่นดิน
มาตรา 43 บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่สานักงานได้มาโดยการซื้อหรือแลกเปลี่ยนจากรายได้หรือ
ทรัพย์สินของสานักงานหรือมีผู้บริจาคให้ตามมาตรา 40 (3) ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของสานักงาน
มาตรา 44 การบัญชีของสานักงานและกองทุนให้จัดทาตามหลักสากล ตามแบบหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขที่ คณะกรรมการกาหนด และให้มีการแยกบัญชีอย่างชัดเจน รวมทั้งต้องจัดให้มีการตรวจสอบ
ภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสานักงานและของกองทุน ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบ
ให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยปีละครั้ง
ให้มีผู้ปฏิบัติงานของสานักงานทาหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในโดยเฉพาะและให้รับผิดชอบขึ้น
ตรงต่อคณะกรรมการตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด

มาตรา 45 ให้สานักงานจัดทางบการเงิน และบัญชีทาการของสานักงานและกองทุนส่งผู้สอบ
บัญชีภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
ในทุ ก รอบปี ง บประมาณ ให้ ส านั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น หรื อ บุ ค คลภายนอก ตามที่
คณะกรรมการแต่งตั้งด้วยความเห็นชอบของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีและประเมินผลการใช้
จ่ายเงินและทรัพย์สินของสานักงานและกองทุน โดยให้แสดงความคิดเห็นเป็นข้อวิเคราะห์ว่าการใช้จ่ายดังกล่าว
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ประหยัด คุ้มค่า มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงใด
ให้สานักงานเป็นหน่วยรับตรวจตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน
มาตรา 46 ให้ คณะกรรมการจัดทารายงานประจาปี เสนอคณะกรรมการนโยบายพลั งงาน
แห่งชาติ รัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาทุกสิ้นปีงบประมาณ และเปิดเผยต่อสาธารณชน
รายงานนี้ ให้ กล่ าวถึงการรั บ และการใช้จ่ า ยเงิน ที่ไ ม่ต้ องน าส่ ง คลั งเป็น รายได้แผ่ น ดิน ผลการดาเนินงานของ
คณะกรรมการ สานักงาน และกองทุนในปีที่ล่วงมา รวมทั้งเหตุผลในการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ งบการเงิน และ
บั ญชีทาการพร้ อมทั้งรายงานของผู้ส อบบัญชี รวมทั้ งแผนงานที่จะดาเนินการในภายหน้าของคณะกรรมการ
สานักงานและกองทุน
หมวด 3
การกากับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน
ส่วนที่ 1
การอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน
มาตรา 47 การประกอบกิจการพลังงานไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ ต้องได้รับใบอนุญาตจาก
คณะกรรมการ
ในการออกใบอนุญาต ให้คณะกรรมการประกาศกาหนดประเภทและอายุใบอนุญาตให้สอดคล้อง
กับขนาดและลักษณะของกิจการพลังงานประเภทต่าง ๆ โดยให้คานึงถึงผลกระทบต่อประชาชน ความคุ้มค่าทาง
เศรษฐกิจ สังคม และการลงทุน รวมถึงลักษณะการแข่งขันของกิจการแต่ละประเภท และอาจกาหนดเงื่อนไขเป็น
การเฉพาะรายด้วยก็ได้
การกาหนดประเภท ขนาด และลั กษณะของกิจการพลั งงานที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับ
ใบอนุญาตให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

เพื่อประโยชน์ในการรวบรวมข้อมูลสถิติ คณะกรรมการอาจประกาศกาหนดให้กิจการพลังงานที่
ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตตามวรรคสาม เป็นกิจการที่ต้องมาแจ้งต่อสานักงานก็ได้
มาตรา 48 ในกรณีที่การปลูกสร้างอาคาร หรือการตั้งโรงงานเพื่อประกอบกิจการพลังงานต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง หรือกฎหมาย
ว่ า ด้ ว ยการพั ฒ นาและส่ ง เสริ ม พลั ง งาน ให้ ก ารอนุ ญ าตตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการนั้ น เป็ น อ านาจหน้ า ที่ ข อง
คณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ โดยคณะกรรมการต้องขอความเห็นจากหน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่ต าม
กฎหมายต่าง ๆ ดังกล่าว และหน่วยงานดังกล่าวต้องแจ้งความเห็นพร้อมทั้งจานวนค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็ บตาม
กฎหมายนั้น ๆ ให้คณะกรรมการทราบด้วย
ให้สานักงานจัดส่งค่าธรรมเนียมที่คณะกรรมการเรียกเก็บตามวรรคหนึ่ง ให้หน่วยงานที่มีอานาจ
หน้าที่ตามกฎหมายต่าง ๆ เพื่อดาเนินการต่อไป
มาตรา 49 ให้คณะกรรมการมีอานาจสั่งให้ผู้ประกอบกิจการที่เข้าข่ายเป็นผู้ประกอบกิจการพลังงาน
ที่ต้องได้รับใบอนุญาตแต่ยังไม่ได้รับใบอนุญาต หยุด หรือระงับการประกอบกิจการพลังงานหรือปลดการเชื่อมต่อ
ออกจากระบบโครงข่ายพลังงาน
เมื่อคณะกรรมการมีคาสั่งตามวรรคหนึ่งแล้ว หากผู้ประกอบกิจการมิได้ดาเนินการตามคาสั่ง ให้
คณะกรรมการมีอานาจสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดาเนินการใด ๆ ที่จาเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของคาสั่งตาม
วรรคหนึ่งได้
ในกรณีนี้ให้ผู้ประกอบกิจการชาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงให้แก่สานักงาน
มาตรา 50 คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต
และการออกใบอนุ ญาต รวมทั้งอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต และอัตราค่า ธรรมเนีย มการประกอบกิจ การ
พลังงาน ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการประกาศกาหนด ซึ่ง ต้องสอดคล้องกับแผนตามมาตรา 9 (3) หรือ
นโยบายด้านพลังงานที่คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ
มาตรา 51 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการออกใบอนุญาตที่คณะกรรมการกาหนดตาม
มาตรา 50 ต้องคานึงถึงความแตกต่างของประเภท ขนาด และลักษณะของกิจการพลังงาน และต้องไม่ทาให้เกิด
ภาระเกินสมควรแก่การประกอบกิจการพลังงานของผู้รับใบอนุญาต และไม่เป็นผลให้เกิดการจากัดการแข่งขัน
รวมทั้งต้องให้มีการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกั นในระหว่างผู้รับใบอนุญาตที่ประกอบกิจการพลังงานในประเภท ขนาด
และลักษณะเดียวกัน

หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขตามวรรคหนึ่ ง ให้ ร วมถึ ง เรื่ อ งใดเรื่ อ งหนึ่ ง หรื อ หลายเรื่ อ ง
ดังต่อไปนี้ด้วย
(1) สถานที่ตั้งและสภาพแวดล้อมของสถานประกอบกิจการพลังงาน
(2) มาตรฐานทางวิชาการ วิศวกรรม และความปลอดภัย
(3) มาตรฐานและคุณภาพการให้บริการ
(4) อัตราค่าบริการ
(5) ประสิทธิภาพในการใช้พลังงานและทรัพยากร
(6) ประสิทธิภาพในการประกอบกิจการพลังงานและการให้บริการ
(7) ประเภทและชนิดของเชื้อเพลิง รวมถึงข้อกาหนดเกี่ยวกับการใช้พลังงานหมุนเวียน
(8) กระบวนการและเทคโนโลยีในการประกอบกิจการพลังงาน
(9) การป้องกันและแก้ไขการขาดแคลนพลังงาน
(10) การแข่งขันในการประกอบกิจการพลังงาน และการป้องกันการใช้อานาจผูกขาดในทางมิ
ชอบ
(11) โครงสร้างการถือหุ้นและความสัมพันธ์กับผู้ประกอบกิจการพลังงานรายอื่น
(12) กระบวนการในการรับฟังความเห็นและทาความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
(13) มาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อม
(14) มาตรการในการบรรเทาผลกระทบต่อชุมชนและสภาพแวดล้อมในพื้นที่ใกล้เคียงกับสถาน
ประกอบกิจการพลังงาน
(15) ความสมบูรณ์และครบถ้วนของการรายงานข้อมูลต่อคณะกรรมการ
มาตรา 52 เมื่อผู้ขอรับใบอนุญาตชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมการประกอบ
กิจการพลังงานให้แก่สานักงานแล้ว ให้คณะกรรมการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาต
เมื่อคณะกรรมการได้ออกใบอนุญาตแล้ว ให้เปิดเผยรายชื่อผู้รับใบอนุญาตในระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ของสานักงาน
มาตรา 53 เมื่อผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะเริ่มประกอบกิจการไฟฟ้าในส่วนหนึ่งส่วนใดต้องแจ้ง
ให้สานักงานทราบก่อนวันเริ่มประกอบกิจการไฟฟ้า ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนด
ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะทดลองเดินเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ก่อนการเริ่ม ประกอบ
กิจการไฟฟ้าตามวรรคหนึ่ง ผู้รับใบอนุญาตต้องแจ้งวัน เวลา และระยะเวลาการทดลองเดินเครื่องจักรหรืออุปกรณ์

ให้ศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าทราบ และศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าต้องแจ้งตอบกาหนดวันและเวลาในการเดินเครื่องที่
แน่นอนให้ผู้รับใบอนุญาตทราบโดยพลัน
มาตรา 54 การประกอบกิจการพลังงานให้มีอายุตามที่กาหนดไว้ในใบอนุญาต
การขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ผู้รับใบอนุญาตยื่นคาขอก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุเมื่อได้ยื่นคาขอ
แล้ว ให้ถือว่าผู้ยื่นคาขอยังคงอยู่ในฐานะผู้รับใบอนุญาตจนกว่าจะได้รับแจ้งคาสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต
การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาต รวมทั้งอัตราค่าธรรมเนียมการให้ต่ออายุใบอนุญาตให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกาหนด โดยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขนั้น
ต้องมีลักษณะเช่นเดียวกันกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามมาตรา 50 และมาตรา 51 ด้วย
มาตรา 55 ห้ า มมิ ใ ห้ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตโอนสิ ท ธิ ต ามใบอนุ ญ าตให้ บุ ค คลอื่ น ไม่ ว่ า ทั้ ง หมดหรื อ
บางส่วน เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
ประกาศกาหนด
มาตรา 56 ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตขาดคุณสมบัติหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการ
ประกาศกาหนดตามมาตรา 50 คณะกรรมการอาจสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
มาตรา 57 ในกรณีที่อาจเกิดการขาดแคลนไฟฟ้าเป็นครั้งคราว หรือกรณีจาเป็นที่ต้องส ารอง
เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าเพื่อความมั่นคงหรือประโยชน์ในทางเศรษฐกิจของประเทศ คณะกรรมการโดยความ
เห็นชอบของรัฐมนตรีมีอานาจออกคาสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตเพิ่มหรือลดการผลิตหรือการจาหน่ายไฟฟ้าได้
ในกรณีเกิดการขาดแคลนก๊าซธรรมชาติเป็นครั้งคราว และเพื่อประโยชน์แห่งความมั่นคงของ
ประเทศ ให้คณะกรรมการมีอานาจออกคาสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตซึ่งเป็นผู้จัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติดาเนินการ
เจรจากับผู้ขายก๊าซธรรมชาติ เพื่อหาแนวทางเพิ่มปริมาณการผลิตและจัดหาก๊าซธรรมชาติและให้รายงานผลการ
ดาเนินการต่อคณะกรรมการ
มาตรา 58 ห้ ามมิให้ ผู้ รั บ ใบอนุญาตพักหรือหยุดให้ บริการพลั งงาน เว้นแต่จะได้ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
มาตรา 59 ผู้รับใบอนุญาตที่ประสงค์จะเลิกประกอบกิจการพลังงาน ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้
สานักงานทราบล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาที่คณะกรรมการประกาศกาหนด

ในกรณีที่การเลิกประกอบกิจการพลังงานตามประเภท ขนาด และสถานที่ตั้งตามที่คณะกรรมการ
ประกาศกาหนด จะกระทบต่อความมั่นคงของระบบพลังงาน และยังไม่มีผู้รับใบอนุญาตรายอื่นเข้าดาเนินการแทน
คณะกรรมการมีอานาจสั่งให้หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการประกอบ
กิจการพลังงานเข้าดาเนินการแทนจนกว่าจะมีผู้รับใบอนุญาตรายอื่นเข้าดาเนินการแทนหรือคณะกรรมการเห็นว่า
ควรสั่งเลิกประกอบกิจการพลังงานนั้น
ให้ถือว่าหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เข้าดาเนินการแทนเป็นผู้รับใบอนุญาตซึ่งมีสิทธิและหน้าที่
ตามพระราชบัญญัตินี้
ให้หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เข้าดาเนินการแทนผู้รับใบอนุญาตมีสิทธิเข้าไปและใช้สถาน
ประกอบกิจการพลังงานของผู้รับใบอนุญาตที่เลิกประกอบกิจการพลังงานตามวรรคหนึ่งได้เท่าที่จาเป็น เพื่อให้การ
ให้บริการพลังงานดาเนินต่อไปได้ โดยหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนจะต้องใช้ ค วามระมัด ระวัง เพื่อ สงวนรัก ษา
ทรัพย์ของผู้รับใบอนุญาตเหมือนเช่นผู้ประกอบกิจการพลังงานหรือผู้ มีวิชาชีพเช่นนั้นจะพึงปฏิบัติ และหากเกิด
ความเสียหายแก่ผู้รับใบอนุญาต ให้ผู้รับใบอนุญาตมีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสาหรับความเสียหายนั้นจาก
สานักงานได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนด
การแบ่งรายได้และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาของการดาเนินการแทนระหว่างผู้เข้า
ดาเนินการแทนและผู้รับใบอนุญาตที่เลิกประกอบกิจการพลังงาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่
คณะกรรมการประกาศกาหนด
มาตรา 60 ให้คณะกรรมการมีอานาจออกระเบียบกาหนดหลักเกณฑ์เพื่อมิให้มีการกระทาการ
ใด อันเป็นการผูกขาด ลดการแข่งขัน หรือจากัดการแข่งขันในการให้บริการพลังงาน
มาตรา 61 ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา 60 ให้คณะกรรมการมี
อานาจ ดังต่อไปนี้
(1) มีคาสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตหยุ ดหรือปรับปรุงการกระทาอันเป็นการผูกขาดลดการแข่งขันหรือ
จากัดการแข่งขัน
(2) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใบอนุญาต
มาตรา 62 ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าการให้บริการของผู้รับใบอนุญาตอาจก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ระบบ เครื่องจักร และอุปกรณ์ของผู้ใช้พลังงานหรือผู้ประกอบกิจการพลังงานรายอื่น คณะกรรมการมี
อานาจสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตปรับปรุงการให้บริการภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกาหนดได้

มาตรา 63 ให้ผู้รับใบอนุญาตจัดทาและส่งข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบกิจการพลังงานซึ่งอาจ
รวมถึงบัญชีแสดงฐานะการเงินและงบการเงินให้แก่คณะกรรมการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่
คณะกรรมการกาหนด
ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการระบบโครงข่ายไฟฟ้ามีศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าด้วย ให้
แยกบัญชีและงบดุลการประกอบกิจการระบบโครงข่ายไฟฟ้า และศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าออกจากการประกอบ
กิจการประเภทอื่นอย่างชัดเจน
ส่วนที่ 2
อัตราค่าบริการในการประกอบกิจการพลังงาน
มาตรา 64 ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติกาหนด
นโยบายและแนวทางการกาหนดอัตราค่าบริการในการประกอบกิจการพลังงาน
มาตรา 65 ภายใต้น โยบายและแนวทางที่คณะกรรมการนโยบายพลั งงานแห่ งชาติให้ ความ
เห็นชอบ ให้คณะกรรมการกาหนดหลักเกณฑ์การกาหนดอัตราค่าบริการของผู้รับใบอนุญาตแต่ละประเภท โดยมี
แนวทางดังต่อไปนี้
(1) ควรสะท้อนถึงต้นทุนที่แท้จริงและคานึงถึงผลตอบแทนที่เหมาะสมของการลงทุนของการ
ประกอบกิจการพลังงานที่มีประสิทธิภาพ
(2) ควรอยู่ในระดับที่ทาให้มีการจัดหาพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอที่จะตอบสนอง
ความต้องการใช้พลังงานในประเทศ
(3) ควรจูงใจให้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพในการประกอบกิจการพลังงาน
(4) คานึงถึงความเป็นธรรมแก่ทั้งผู้ใช้พลังงานและผู้รับใบอนุญาต
(5) คานึงถึงการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาสหรือการจัดหาไฟฟ้าเพื่อกระจายความเจริญไปสู่
ภูมิภาค
(6) การคานวณอัตราค่าบริการต้องชัดเจน โปร่งใส และต้องประกาศเผยแพร่อัตราค่าบริการ
(7) ไม่มีการเลือกปฏิบัติต่อผู้ใช้พลังงานหรือผู้ประสงค์จะใช้พลังงานอย่างไม่เป็นธรรม
มาตรา 66 ให้คณะกรรมการกากั บดูแลอัตราค่าบริการที่ผู้รับใบอนุญาตกาหนดให้ เป็นไปตาม
นโยบายและแนวทางที่ได้รับความเห็นชอบตามมาตรา 64 และตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา 65

ในกรณีที่อัตราค่าบริการเป็นอัตราที่ใช้บังคับเป็นการทั่วไป ให้คณะกรรมการเปิดเผยสูตรหรือ
วิธีการที่ใช้ในการคานวณอัตราค่าบริการ รวมทั้ งข้อมูลค่าตัวแปรที่ใช้ในการคานวณอัตราค่าบริการ ยกเว้นในกรณี
ที่คณะกรรมการเห็นว่าตัวแปรดังกล่าวเป็นข้อมูลลับทางการค้าของผู้รับใบอนุญาต
มาตรา 67 ในการกากับดูแลอัตราค่าบริการตามมาตรา 66 วรรคหนึ่ง ให้ผู้รับใบอนุญาตเสนอ
อัตราค่าบริการเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยกระบวนการพิจารณาต้องมีขั้นตอนที่โปร่งใส
และต้องรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย
มาตรา 68 ในกรณี ที่ คณะกรรมการเห็ นว่ าอั ตราค่ าบริ การไม่ เหมาะสม อั นเนื่ องมาจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจ สังคม การลงทุนหรือเทคโนโลยี คณะกรรมการมีอานาจดังต่อไปนี้
(1) ปรับอัตราค่าบริการ หรือ
(2) สั่งให้ผู้รับใบอนุญาตปรับอัตราค่าบริการเพื่อเสนอให้คณะกรรมการให้ ความเห็นชอบซึ่ง
คณะกรรมการต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน
การปรับอัตราค่าบริการตามวรรคหนึ่งต้องกระทาภายใต้กรอบนโยบายและแนวทางที่ได้รับความ
เห็นชอบตามมาตรา 64 ด้วย
มาตรา 69 ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตเห็นว่าอัตราค่าบริการที่คณะกรรมการปรับหรือให้ความ
เห็นชอบไปแล้วนั้นไม่เหมาะสมอันเนื่องมาจากมีการเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจ สังคม การลงทุน เทคโนโลยี
หรือเหตุอื่น ผู้รับใบอนุญ าตอาจยื่นคาร้องขอปรับอัตราค่าบริการต่อคณะกรรมการเพื่อให้ความเห็นชอบได้ และ
คณะกรรมการต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน
การปรับอัตราค่าบริการตามวรรคหนึ่งต้องกระทาภายใต้กรอบนโยบายและแนวทางที่ได้รับความ
เห็นชอบตามมาตรา 64 ด้วย
มาตรา 70 ผู้รับใบอนุญาตต้องประกาศเผยแพร่อัตราค่าบริการที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
มาตรา 71 ห้ามมิให้ผู้รับใบอนุญาตเรียกเก็บค่าบริการเกินกว่าอัตราค่าบริการที่คณะกรรมการให้
ความเห็นชอบ

ส่วนที่ 3
การกาหนดมาตรฐานและความปลอดภัยในการประกอบกิจการพลังงาน
มาตรา 72 การประกอบกิจการพลังงาน ต้องเป็นไปตามมาตรฐานทางวิศวกรรมและมีความ
ปลอดภัยตามระเบียบที่คณะกรรมการประกาศกาหนด โดยระเบียบที่กาหนดจะต้อง
(1) ไม่สร้างภาระให้แก่ผู้รับใบอนุญาตเกินความจาเป็น
(2) ไม่เข้มงวดเกินไปในลักษณะที่เป็นการจากัดหรือกีดกันการแข่งขัน
(3) ไม่เป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับใบอนุญาตรายหนึ่งรายใด
(4) มีความโปร่งใส
ในกรณีที่การประกอบกิจการพลังงานของผู้รับใบอนุญาตไม่เป็นไปตามระเบียบตามวรรคหนึ่ง ให้
คณะกรรมการมีอานาจสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตปรับปรุงหรือแก้ไขให้ถูกต้องได้
มาตรา 73 มาตรฐานของอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายพลังงานของผู้รับใบอนุญาตที่มี
ระบบโครงข่ายพลั งงาน รวมถึงวิธีการตรวจสอบและการรับรองผลการตรวจสอบต้องเป็นไปตามระเบี ย บที่
คณะกรรมการประกาศกาหนด
ระเบี ย บตามวรรคหนึ่ ง อาจกาหนดให้ อุป กรณ์ ที่ใช้ เชื่อ มต่ อ กั บระบบโครงข่ ายพลั งงานบาง
ประเภทต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานก่อนนามาใช้ในการประกอบกิจการพลังงานก็ได้
ในการจั ดทาระเบี ย บตามวรรคหนึ่ งนั้น ให้ ผู้ รับใบอนุญาตที่มีระบบโครงข่ายพลั ง งานจั ด ท า
รายละเอียดเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
มาตรา 74 ผู้รับใบอนุญาตต้องบารุงรักษา ซ่อมแซม และแก้ไขปรับปรุงระบบโครงข่ายพลังงาน
อุปกรณ์ หรือเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการประกอบกิจการพลังงานให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน
ตามระเบียบที่ออกตามมาตรา 72 วรรคหนึ่ง ในกรณีที่เกิดความชารุดเสียหายจะต้องดาเนินการแก้ไขให้สามารถใช้
งานได้โดยเร็ว
มาตรา 75 ในการก าหนดมาตรฐานตามมาตรา 72 วรรคหนึ่ ง และมาตรา 73 วรรคหนึ่ง
คณะกรรมการอาจอ้างอิงมาตรฐานที่กาหนดโดยหน่วยงานอื่นที่มีอานาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นก็ได้
มาตรา 76 ผู้ใดประสงค์จะเป็นหน่วยตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อ
กับระบบโครงข่ายพลังงาน ต้องได้รับใบอนุญาตเป็นหน่วยตรวจสอบและรับรองมาตรฐานจากคณะกรรมการ

คุณสมบั ติของผู้ ข อรั บ ใบอนุญ าตเป็นหน่ว ยตรวจสอบและรั บรองมาตรฐานการยื่น คาขอรั บ
ใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต อายุใบอนุญาต ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและการต่อ
อายุใบอนุญาต รวมทั้งค่าธรรมเนียมการตรวจสอบและรับรอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการประกาศกาหนด
มาตรา 77 ให้คณะกรรมการมีอานาจเพิกถอนใบอนุญาตให้เป็นหน่วยตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานของอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายพลังงานในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ในประกาศตามมาตรา 76 วรรคสอง
(2) ดาเนินการตรวจสอบ รายงานผลการตรวจสอบ หรือรับรองผลการตรวจสอบโดยไม่สุจริต
(3) ทาการตรวจสอบ รายงานผลการตรวจสอบ หรือรับรองผลการตรวจสอบอย่ างล่าช้าโดยไม่มี
เหตุผลอันสมควร จนเป็นเหตุให้ผู้ขอรับการตรวจสอบได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
(4) มีผู้ตรวจสอบซึ่งมีคุณสมบัติไม่ได้มาตรฐาน หรือมีจานวนผู้ตรวจสอบไม่ครบตามที่กาหนดไว้
ในประกาศตามมาตรา 76 วรรคสอง
มาตรา 78 การเพิกถอนใบอนุญาตเป็นหน่วยตรวจสอบและรับรองมาตรฐานตามมาตรา 77 ไม่
เป็นเหตุกระทบกระเทือนการรับรองมาตรฐานที่หน่วยตรวจสอบและรับรองมาตรฐานได้ดาเนินการไปแล้วก่อนที่
จะถูกเพิกถอนใบอนุญาต เว้นแต่การรับรองไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่คณะกรรมการกาหนด คณะกรรมการอาจ
พิจารณาสั่งเพิกถอนการรับรองมาตรฐานนั้นได้
ในกรณีที่ผู้ใดได้รับความเสียหายจากการรับรองมาตรฐานที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานและถูกเพิก
ถอนตามวรรคหนึ่ง ให้หน่วยตรวจสอบและรับรองมาตรฐานที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตมีหน้าที่ชดใช้ความเสียหายที่
เกิดขึ้นด้วย
ส่วนที่ 4
ระบบโครงข่ายพลังงานและศูนย์ควบคุมระบบโครงข่ายพลังงาน
มาตรา 79 ผู้รับใบอนุญาตที่มีระบบโครงข่ายพลังงานต้องดาเนินการตามที่กาหนดในแผนการ
ขยายระบบโครงข่ายพลังงาน
ให้ผู้รับใบอนุญาตที่มีระบบโครงข่ายพลังงานซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐตามที่คณะกรรมการกาหนด
จัดทาแผนการขยายระบบโครงข่ายพลังงานเสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี

ในการพิ จ ารณาแผนการขยายระบบโครงข่ า ยพลั ง งานตามวรรคสอง ให้ ค ณะกรรมการให้
ความเห็นประกอบด้วย ในการนี้หากแผนดังกล่าวมีผลกระทบต่อส่วนได้เสียสาคัญของประชาชนให้คณะกรรมการ
จัดให้มีกระบวนการรับฟังความเห็นตามมาตรา 26 ด้วย
ให้ผู้รับใบอนุญาตที่มีระบบโครงข่ายพลังงานซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐตามวรรคสองจัดทาแผนการ
ขยายระบบโครงข่ายพลังงานเพื่อนาเสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบตามขอบเขตและหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการกาหนด
มาตรา 80 ผู้รับใบอนุญาตที่มีระบบโครงข่ายพลังงานต้องประกอบกิจการพลังงานอย่างเป็น
ธรรมและจะเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมมิได้
มาตรา 81 ผู้ รั บ ใบอนุ ญาตที่มีร ะบบโครงข่ ายพลั ง งานต้ องยิ นยอมให้ ผู้ รั บใบอนุญ าตหรื อ ผู้
ประกอบกิจ การพลั งงานรายอื่น ใช้ห รื อเชื่ อมต่ อระบบโครงข่ ายพลั งงานของตน ทั้งนี้ ตามข้อกาหนดที่ ผู้ รั บ
ใบอนุญาตที่มีระบบโครงข่ายพลังงานประกาศกาหนด
ข้ อ ก าหนดตามวรรคหนึ่ ง ต้อ งประกอบด้ ว ยข้ อ ก าหนดเกี่ ยวกั บการเชื่ อ มต่อ ระบบโครงข่าย
พลังงานข้อกาหนดเกี่ยวกับการใช้บริการระบบโครงข่ายพลังงาน และข้อกาหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติการระบบ
โครงข่ายพลังงาน โดยข้อกาหนดต้องยึดถือหลักการ ดังต่อไปนี้
(1) ไม่กระทบต่อความมั่นคง ความปลอดภัย และคุณภาพของระบบพลังงาน
(2) ไม่ทาให้ผู้ใช้พลังงานและส่วนรวมเสียประโยชน์
(3) ไม่เป็ นการเลื อกปฏิ บั ติ อย่ างไม่เป็นธรรม หรือกีดกันผู้ รับใบอนุ ญาตหรื อผู้ ประกอบกิ จ การ
พลังงานรายอื่น
(4) ข้อกาหนดทางเทคนิค ณ จุดที่มีการใช้หรือเชื่อมต่อระบบโครงข่ายพลังงานต้องชัดเจนมีความ
เป็นไปได้ในทางเทคนิค และไม่ก่อให้เกิดภาระแก่ผู้ขอใช้หรือเชื่อมต่อระบบโครงข่ายพลังงานเกินสมควร
(5) มีการกาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ขอใช้หรือเชื่อมต่อระบบโครงข่ายพลังงานและ
ผู้ให้ใช้หรือเชื่อมต่อระบบโครงข่ายพลังงานที่ชัดเจน
(6) ลักษณะอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
ข้อกาหนดตามวรรคหนึ่งและวรรคสองต้องไม่ทาให้ผู้รับใบอนุญาตที่มีระบบโครงข่ายพลังงานเสีย
ประโยชน์หรือเกิดความเสียเปรียบในการแข่งขันกับผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ประกอบกิจการพลังงานรายอื่น
มาตรา 82 ในกรณีที่คณะกรรมการเห็ นว่า ข้ อ กาหนดเกี่ยวกั บการเชื่ อมต่ อระบบโครงข่ า ย
พลังงาน ข้อกาหนดเกี่ยวกับการใช้บริการระบบโครงข่ายพลังงาน และข้อกาหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติการระบบ

โครงข่ายพลังงานไม่เป็นไปตามหลักการตามมาตรา 81 ให้คณะกรรมการมีอานาจสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตที่อ อก
ข้อกาหนดดังกล่าวแก้ไขหรือปรับปรุงข้อกาหนดให้เป็นไปตามหลักการตามมาตรา 81 ได้
มาตรา 83 ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ประกอบกิจการพลังงานที่ประสงค์จะใช้หรือเชื่อมต่อ
ระบบโครงข่ายพลังงานเห็นว่าข้อกาหนดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายพลังงานข้อกาหนดเกี่ยวกับการใช้
บริ การระบบโครงข่ายพลั งงาน และข้ อกาหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติการระบบโครงข่ายพลั งงานไม่เป็นไปตาม
หลักการตามมาตรา 81 ให้ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ประกอบกิจการพลังงานยื่นคาร้องต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
ได้
กรณี ที่ ค ณะกรรมการเห็ น ว่ า ข้ อ ก าหนดดั ง กล่ า วไม่ เ ป็ น ไปตามหลั ก การตามมาตรา 81 ให้
คณะกรรมการมีอานาจสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตที่ออกข้อกาหนดแก้ไขหรือปรับปรุงข้อกาหนดให้เป็นไปตามหลักการ
ตามมาตรา 81 ได้
มาตรา 84 ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตที่มีระบบโครงข่ายพลังงานปฏิเสธไม่ให้ใช้หรือเชื่อมต่อระบบ
โครงข่ายพลังงาน ผู้ที่ได้รับการปฏิเสธมีสิทธิยื่นคาร้องขอให้คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยได้
เมื่อคณะกรรมการวินิจฉัยคาร้องตามวรรคหนึ่งเป็นประการใด ให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามคาวินิจฉัย
นั้น
มาตรา 85 ผู้รับใบอนุญาตที่มีระบบโครงข่ายพลังงานต้องแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องและจาเป็นสาหรับ
การใช้หรือเชื่อมต่อระบบโครงข่ายพลังงานให้ผู้ขอใช้หรือเชื่อ มต่อระบบโครงข่ายพลังงานทราบและต้องไม่กระทา
การใด ๆ อันเป็นเหตุให้การใช้หรือเชื่อมต่อระบบโครงข่ายพลังงานของผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ประกอบกิจ การ
พลังงานรายอื่นไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ
มาตรา 86 ผู้รับใบอนุญาตที่มีระบบโครงข่ายพลังงานต้องเปิดเผยสัญญาความตกลงเงื่อนไข และ
อั ต ราค่ า บริ ก ารในการใช้ ห รื อ การเชื่ อ มต่ อ ระบบโครงข่ า ยพลั ง งานตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารและเงื่ อ นไขที่
คณะกรรมการประกาศกาหนด
มาตรา 87 ให้ผู้รับใบอนุญาตที่มีศูนย์ควบคุมระบบโครงข่ายพลังงานมีหน้าที่ควบคุมบริหาร และ
กากับดูแลให้ระบบพลังงานมีความสมดุล มั่นคง มีเสถียรภาพ ประสิทธิภาพ และความน่าเชื่อถือ รวมทั้งให้มี
อานาจหน้าที่ดาเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการกาหนดในเงื่อนไขการออกใบอนุญาต

ให้ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตที่ มี ศู น ย์ ค วบคุ ม ระบบไฟฟ้ า สั่ ง ให้ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การไฟฟ้ า
ดาเนินการผลิตไฟฟ้าอย่างเป็นธรรมและจะเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมมิได้
มาตรา 88 ในกรณีที่มีผู้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการว่าผู้รับใบอนุญาตที่มีศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า
ดาเนินการฝ่าฝืนมาตรา 87 วรรคสอง ให้คณะกรรมการวินิจฉัยคาร้องให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับหนังสือร้องเรียน
ในกรณีที่คณะกรรมการเห็ นว่าผู้ รั บใบอนุญาตที่มีศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้ากระทาการฝ่า ฝืน
มาตรา 87 วรรคสอง และเป็น เหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ร้องเรียนในเบื้องต้น ให้ คณะกรรมการกาหนดค่า
สินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายนั้นด้วย
หมวด 4
การคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน
ส่วนที่ 1
มาตรฐานการให้บริการและการให้บริการอย่างทั่วถึง
มาตรา 89 ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้ มีการให้ บริการพลังงานตามมาตรฐานที่คณะกรรมการ
กาหนด โดยให้รวมถึงมาตรฐานทางวิชาการและวิศวกรรม และมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ
ให้ผู้รับใบอนุญาตที่ไม่สามารถให้บริการได้ตามมาตรฐานที่กาหนดตามวรรคหนึ่ง จ่ายเงินชดเชย
แก่ผู้ใช้พลังงาน ตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด
ให้ผู้รับใบอนุญาตรายงานคุณภาพการให้บริการต่อคณะกรรมการ ตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กาหนด
มาตรา 90 คณะกรรมการอาจกาหนดให้ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีบริการด้านพลังงานในท้องที่
หนึ่งท้องที่ใดที่ยังไม่มีผู้ให้บริการ หรือมีแต่ไม่ทั่วถึง หรือไม่เพียงพอแก่ความต้องการของผู้ใช้พลังงานในท้องที่นั้น
การกาหนดตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามนโยบายที่รัฐมนตรีกาหนดตามมาตรา 9 (7)
มาตรา 91 ให้คณะกรรมการมีอานาจออกประกาศกาหนดแบบมาตรฐานของสัญญาเกี่ยวกับ การ
ให้บริการพลังงานได้ และจะกาหนดยกเว้นให้สัญญาใดไม่ต้องเป็นไปตามแบบมาตรฐานของสัญญาก็ได้

แบบมาตรฐานของสัญญาเกี่ยวกับการให้บริการพลังงานอย่างน้อยจะต้อง
(1) มีข้อกาหนดเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับใบอนุญาตและผู้ใช้พลังงานที่ชัดเจน
(2) ไม่มีข้อกาหนดที่เป็นการจากัดการใช้ประโยชน์ของผู้ใช้พลังงานโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
(3) ไม่มีข้อกาหนดที่มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติหรือกีดกันผู้ใช้พลังงานอย่างไม่เป็นธรรม
มาตรา 92 ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีการเผยแพร่แบบสัญญาการให้บริการพลังงานของตนแก่
ผู้ใช้พลังงานตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด และต้องแสดงไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ที่ทาการของผู้รับ
ใบอนุญาตเพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถตรวจสอบได้
ส่วนที่ 2
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
มาตรา 93 ให้ จั ดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในส านักงาน เรียกว่า “กองทุนพัฒนาไฟฟ้ า” โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนสนับสนุนให้มีการให้บริการไฟฟ้าไปยังท้องที่ต่าง ๆ อย่างทั่วถึง เพื่อกระจายความเจริญ
ไปสู่ท้องถิ่น พัฒนาชุมชนในท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดาเนินงานของโรงไฟฟ้า ส่งเสริมการใช้พลังงาน
หมุนเวียนและเทคโนโลยีในการประกอบกิจการไฟฟ้า ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย โดยคานึงถึงความสมดุล
ของทรัพยากรธรรมชาติและสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า
มาตรา 94 กองทุนประกอบด้วย
(1) เงินที่ได้รับตามมาตรา 96
(2) เงินค่าปรับจากผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้าตามมาตรา 128 และมาตรา 140
(3) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้
(4) ดอกผลหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน
เงินและทรัพย์สินที่เป็นของกองทุนไม่ต้องนาส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยเงินคง
คลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
มาตรา 95 ให้สานักงานเป็นผู้รับเงิน จ่ายเงิน เก็บรักษา และบริหารจัดการเงินกองทุนแยกออก
จากงบประมาณของสานักงาน
การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษา และการบริหารจัดการเงินกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการกาหนด

มาตรา 96 ให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้านาส่งเงินเข้ากองทุน ทั้งนี้ ตามระเบียบที่
คณะกรรมการประกาศกาหนดภายใต้กรอบนโยบายของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติตามมาตรา 11
(10) โดยเงินที่นาส่งเข้ากองทุนเพื่อใช้จ่ายตามมาตรา 97 (1) ให้หักจากอัตราค่าบริการ
การกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการนาส่งเงินเข้ากองทุนตามวรรคหนึ่ง ให้จัดให้มีการ
แยกบัญชีตามกิจการที่กาหนดไว้ในมาตรา 97 (1) (2) (3) (4) และ (5) อย่างชัดเจน โดยคานึงถึงผลกระทบต่อผู้ใช้
ไฟฟ้าที่จะต้องรับภาระในการที่ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้านาส่งเงินเข้ากองทุนด้วย
มาตรา 97 เงินกองทุนให้ใช้จ่ายเพื่อกิจการ ดังต่อไปนี้
(1) เพื่อการชดเชยและอุดหนุนผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้าซึ่งได้ให้บริการแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าที่
ด้อยโอกาส หรือเพื่อให้มีการให้บริการไฟฟ้าอย่างทั่วถึง หรือเพื่อส่งเสริมนโยบายในการกระจายความเจริญไปสู่
ภูมิภาค
(2) เพื่อการชดเชยผู้ใช้ไฟฟ้าซึ่งต้องจ่ายอัตราค่าไฟฟ้าแพงขึ้นจากการที่ผู้รั บใบอนุญาตที่มีศูนย์
ควบคุมระบบไฟฟ้ากระทาการฝ่าฝืนมาตรา 87 วรรคสอง
(3) เพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดาเนินงานของโรงไฟฟ้า
(4) เพื่อการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน และเทคโนโลยีที่ใช้ในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย
(5) เพื่อการส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า
(6) เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน
การใช้จ่ายเงินกองทุนตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด
ภายใต้กรอบนโยบายของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติตามมาตรา 11 (10) และต้องจัดให้มีการแยก
บัญชีตามกิจการที่ใช้จ่ายอย่างชัดเจน
ส่วนที่ 3
คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจาเขต
มาตรา 98 เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ผู้ใช้พลังงานประจาเขตประกอบด้วยประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการอีกไม่เกินสิบคนซึ่งเป็นผู้แทนของผู้ใช้
พลังงานในแต่ละเขต

คุณสมบัติ วาระการดารงตาแหน่ง การพ้นจากตาแหน่ง วิธีการปฏิบัติงานค่าตอบแทน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจาเขต ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกาหนด
และให้ถือว่าค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นนั้นเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของสานักงาน
การแบ่งเขตตามวรรคหนึ่งให้แบ่งตามพื้นที่ที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา 99 ให้คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจาเขตมีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) ดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของผู้ใช้ พลังงานและให้คาแนะนาแก่ผู้ใช้พลังงานตามที่
คณะกรรมการกาหนด
(2) ให้คาปรึกษาแก่คณะกรรมการในด้านการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน
(3) เสนอมาตรการแก้ไขและปรับปรุงการให้บริการพลังงาน
(4) ประสานงานกับผู้ประกอบกิจการพลังงานเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับการร้องเรียนของผู้ ใช้
พลังงานเพื่อปรับปรุงคุณภาพบริการและแก้ไขเรื่องร้องเรียน
(5) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา 100 ในกรณีที่ผู้ใช้พลังงานได้รับความเดือดร้อนเสียหายอันเนื่องมาจากการให้บริการ
ของผู้รับใบอนุญาต ผู้ใช้พลังงานมีสิทธิยื่นหนังสือร้องเรียนต่อคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจาเขตได้
หนังสือร้องเรียนต้องระบุข้อเท็จจริงที่ชัดเจนพร้อมจัดส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับกรณี
ดังกล่าวไปด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาเรื่องร้องเรียนให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด ในการนี้
ให้กาหนดระยะเวลาพิจารณาเรื่องร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องเรียน
และต้องให้โอกาสคู่กรณีชี้แจงข้อเท็จจริงและแสดงหลักฐานของตนด้วย
มาตรา 101 ในกรณีที่ผู้ ใช้พลั งงานไม่เห็ นด้วยกับคาวินิจฉัยของคณะกรรมการผู้ใช้พลั งงาน
ประจาเขต ให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนด
คาวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด
มาตรา 102 ในกรณีที่ผู้ใช้พลังงานเห็นว่าผู้รับใบอนุญาตเรียกเก็บค่าบริการในอัตราที่สูงกว่า
อัตราที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ หรือเห็นว่าผู้รับใบอนุญาตให้บริการอย่ างไม่เป็นธรรม ผู้ใช้พลังงานมีสิทธิ
ร้องขอข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของตนจากผู้รับใบอนุญาตได้ และผู้รับใบอนุญาตต้องแจ้งข้อมูลตามคาร้อง
ขอให้ผู้ใช้พลังงานทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอ

ในกรณีที่ผู้ใช้พลังงานประสงค์จะได้รับข้อมูลตามวรรคหนึ่ง ในรูปของเอกสารที่มีคารับรองถูกต้อง
ของข้อมูล ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดทาให้แก่ผู้ใช้พลังงานด้วย โดยจะคิดค่าตอบแทนเพื่อการนั้นจากผู้ใช้พลังงานก็ได้
แต่ค่าตอบแทนจะต้องไม่สูงกว่าความเป็นจริง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา 103 ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้รับใบอนุญาตเรียกเก็บค่าบริการไม่ถูกต้องหรือไม่เป็น
ธรรม ผู้ใช้พลังงานมีสิทธิยื่นหนังสือร้องเรียนต่อคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจาเขตได้ และให้นาบทบัญญัติใน
มาตรา 100 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
หมวด 5
การใช้อสังหาริมทรัพย์
มาตรา 104 เมื่ อ มี ค วามจ าเป็ น ที่ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตซึ่ ง เป็ น หน่ ว ยงานของรั ฐ จะต้ อ งใช้
อสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างระบบโครงข่ายพลังงาน หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นอันจาเป็นและเกี่ยวเนื่องกับกิจการดังกล่าว
รวมถึงแหล่งน้าเพื่อการผลิตไฟฟ้าและการสร้างเขื่อนกั้นน้า เขื่อนระบายน้า เขื่อนกักเก็บน้า อ่างเก็บน้า หรือสิ่งอื่น
อันเป็นอุป กรณ์ของเขื่อนหรื ออ่างเก็บ น้านั้น เพื่อการผลิตไฟฟ้าพลั งน้า เพื่อการพัฒนาไฟฟ้าพลั งน้าหรื อเพื่ อ
ประโยชน์เกี่ยวกับการสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้า รวมทั้งลานไกไฟฟ้าและสิ่งอื่นอันเป็นอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้าพลังน้า ถ้า
มิได้ตกลงเรื่องการโอนไว้เป็นอย่างอื่น ให้ดาเนินการเวนคืนตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ โดยให้
สานักงานเป็นเจ้าหน้าที่เวนคืน และให้กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาจากการเวนคืนตกเป็นของแผ่นดิน
ให้สานักงานมีหน้าที่ปกครองดูแล บารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่
ตกเป็นของแผ่นดินตามวรรคหนึ่ง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา 105 เพื่อประโยชน์ในการสารวจหรือเพื่อหาสถานที่ตั้งระบบโครงข่ายพลังงาน ให้ผู้รับ
ใบอนุญาตโดยอนุมัติของคณะกรรมการมีอานาจเข้าไปใช้สอยหรือครอบครองอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมิใช่ที่อยู่อาศัยของ
บุคคลใดเป็นการชั่วคราวได้ โดยให้ผู้รับใบอนุญาตซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐหรือสานักงานสาหรับผู้รับใบอนุญาตราย
อื่นดาเนินการประกาศกาหนดเขตสารวจไว้ ณ สานักงานเขตหรือที่ว่าการอาเภอ หรือกิ่งอาเภอ ที่ทาการกานัน
และที่ทาการผู้ใหญ่บ้านแห่งท้องที่ที่อสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู่เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน รวมทั้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตประกาศในหนังสือพิมพ์ซึ่งแพร่หลายในท้องถิ่นอย่างน้อยหนึ่งฉบับเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามวัน ทั้งนี้ ให้
แจ้งกาหนดวัน เวลาและระยะเวลาที่จะกระทาการนั้นไว้ด้วย หรือตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
การปิดประกาศและการประกาศในหนังสือพิมพ์จะต้องกระทาก่อนเข้าไปใช้สอยหรือครอบครอง
อสังหาริมทรัพย์ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

เมื่อได้เข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของบุคคลใดแล้ว หากเกิดความเสียหายหรือเสื่อมประโยชน์ต่อ
อสังหาริมทรัพย์หรือทรั พย์สิน ให้ผู้รับใบอนุญาตแจ้งจานวนเงินค่าทดแทนความเสียหายนั้นต่อเจ้าของหรื อผู้
ครอบครองอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สิน หรือผู้ทรงสิทธิอื่นเป็นหนังสือ และจ่ายค่าทดแทนความเสียหายนั้นแก่
บุคคลดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกาหนดทั้งนี้ เงินค่าทดแทนให้คานวณ
จากความเสียหายอย่างเป็นธรรม รวมทั้งค่าขาดประโยชน์จากการใช้สอยสิ่งต่าง ๆ ดังกล่าวนั้นด้วย
เจ้าของหรือผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สิน หรือผู้ทรงสิทธิอื่นอาจอุทธรณ์จานวนเงิน
ค่าทดแทนต่อคณะกรรมการภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจานวนเงินค่าทดแทน
คณะกรรมการต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์
คาวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด
มาตรา 106 เมื่อผู้รับใบอนุญาตเลื อกแนวหรือที่ตั้งระบบโครงข่ายพลั งงานได้แล้ว ให้จัดทา
แผนผังแสดงรายละเอียดของลักษณะทิศทางและแนวเขตในการวางระบบโครงข่ายพลังงานเสนอต่อคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้คณะกรรมการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน
เมื่อคณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนผังตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้สานักงานประกาศกาหนดเขต
ระบบโครงข่ายพลังงานโดยปิดประกาศไว้ ณ สานักงานเขตหรือที่ว่าการอาเภอ หรือกิ่งอาเภอ ที่ทาการกานัน ที่ทา
การผู้ ใหญ่บ้ านแห่ งท้ องที่ที่ เขตระบบโครงข่ายพลั งงานนั้นตั้ ง อยู่ หรือดาเนินการอื่นใดตามที่ ค ณะกรรมการ
เห็นสมควร ทั้งนี้ ให้ผู้รับใบอนุญาตจัดทาเครื่องหมายแสดงบริเวณเขตโครงข่ายพลังงานบนพื้นที่ จริงและมีหนังสือ
แจ้งเจ้าของหรือผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ หรือผู้ทรงสิทธิอื่นซึ่งมีอสังหาริมทรัพย์อยู่ในเขตหรือที่ตั้งระบบ
โครงข่ายพลังงานที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
เจ้ าของหรื อผู้ ครอบครองอสั งหาริมทรัพย์ หรือผู้ ทรงสิ ทธิอื่นอาจอุทธรณ์เหตุที่ไม่ส มควรทา
เช่นนั้นต่อคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้รับใบอนุญาต
คณะกรรมการต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์
คาวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด
มาตรา 107 เมื่อได้มีการประกาศกาหนดเขตระบบโครงข่ายพลังงานตามมาตรา 106 แล้ว ให้
ผู้รับใบอนุญาตมีอานาจดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(1) วางระบบโครงข่ ายพลั ง งานไปใต้ เหนือ ตามหรือข้ามระบบโครงข่า ยพลั งงานของผู้ รั บ
ใบอนุญาตรายอื่น โดยผู้รับใบอนุญาตรายอื่นนั้นจะปฏิเสธมิให้ดาเนินการมิได้ เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการดาเนินการ
ดังกล่าวจะมีปัญหาทางเทคนิคที่อาจก่อให้เกิดการรบกวนต่อการวางระบบโครงข่ายพลังงานของตน ทั้งนี้ ผู้รับ
ใบอนุญาตรายอื่นอาจเรียกค่าใช้ประโยชน์ได้ตามสมควรและเป็นธรรม

(2) วางระบบโครงข่ายพลังงานไปใต้ เหนือ ตามหรือข้ามที่ดินอั นเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
โดยผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบแห่งบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(3) วางระบบโครงข่ายพลังงานไปใต้ เหนือ ตามหรือข้ามพื้นดินของบุคคลใดปักหรือตั้งเสาหรือ
อุปกรณ์อื่นลงในหรือบนพื้นดินของบุคคลใดซึ่งมิใช่เป็นที่ตั้งโรงเรือน
(4) รื้อถอนอาคารหรือโรงเรือนของบุคคลอื่น หรือทาลายสิ่งอื่นที่สร้าง หรือทาขึ้น หรือทาลาย
หรือตัดฟันต้น กิ่ง หรือรากของต้นไม้ของบุคคลอื่น หรือพืชผลในเขตระบบโครงข่ายพลังงาน
มาตรา 108 ก่อนที่จะดาเนินการตามมาตรา 107 ให้ผู้รับใบอนุญาตดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(1) แจ้ง เป็น หนังสือให้ผู้รับใบอนุญาตรายอื่นตามมาตรา 107 (1) เจ้าของหรือผู้ ครอบครอง
ทรัพย์สิน หรือผู้ทรงสิทธิอื่นตามมาตรา 107 (2) (3) หรือ (4) ทราบ โดยผู้รับใบอนุญาตรายอื่นเจ้าของหรือผู้
ครอบครองทรัพย์สิน หรือผู้ทรงสิทธิอื่นอาจยื่นคาร้องคัดค้านแสดงเหตุที่ไม่สมควรทาเช่ นนั้นไปยังคณะกรรมการ
เพื่อวินิจฉัยภายในกาหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง คาวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด
(2) จ่ ายค่าใช้ป ระโยชน์ห รือดาเนินการอื่นใดตามมาตรา 107 (1) หรือจ่ายค่าทดแทนให้ แก่
เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สิน หรือผู้ทรงสิทธิอื่นตามมาตรา 107 (2) (3) หรือ (4) ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกาหนด และให้มีหนังสือแจ้งจานวนเงินค่าใช้ประโยชน์หรือค่าทดแทนให้ผู้มีสิทธิ
ดังกล่าวทราบ สาหรับที่ดินที่เป็ นสาธารณสมบัติของแผ่ นดิน การกาหนดหลั กเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ให้
คณะกรรมการประสานกับหน่วยงานที่ปกครองดูแลที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้นด้วย
(3) ในกรณีที่ผู้ รั บ ใบอนุ ญาตรายอื่น เจ้าของหรือผู้ ครอบครองทรัพย์สินหรือผู้ ทรงสิทธิอื่นไม่
ยินยอมตกลงในจานวนเงินค่าใช้ประโยชน์หรือค่าทดแทนตาม (2) ให้ผู้รับใบอนุญาตวางเงินค่าใช้ประโยชน์หรือค่า
ทดแทนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนด และให้ผู้รับใบอนุญาตมีสิทธิดาเนินการตาม
มาตรา 107 ได้ ซึ่งต้องไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนราคาญหรือไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพธรรมชาติและไม่ทาให้การ
ใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินนั้นลดลง ทั้งนี้ จะต้องกระทาการนั้นโดยไม่เกินสมควรแก่เหตุด้วย
(4) ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตรายอื่น เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินหรือผู้ทรงสิทธิอื่นไม่พอใจ
จ านวนเงิน ค่า ใช้ป ระโยชน์ห รือ ค่า ทดแทน ให้มีส ิท ธิอุท ธรณ์ต่อ คณะกรรมการได้ คา วินิจฉัยอุทธรณ์ของ
คณะกรรมการให้เป็นที่สุด ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
มาตรา 109 เพื่อประโยชน์ในการซ่อมหรือบารุงรักษาระบบโครงข่ายพลังงาน ให้ผู้รับใบอนุญาต
มีอานาจเข้าไปใช้สอยหรือครอบครองอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมิใช่ที่อยู่อาศัยของบุคคลใดเท่าที่จาเป็นเป็นการชั่วคราว
ได้ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

(1) การใช้สอยหรือเข้าครอบครองนั้นเป็นการจาเป็นสาหรับการสารวจ หรือซ่อมบารุงรักษา
ระบบโครงข่ายพลังงาน หรือเป็นการจาเป็นสาหรับการป้องกันอันตราย หรือความเสียหายที่จะเกิดแก่ร ะบบ
โครงข่ายพลังงาน
(2) ผู้รับใบอนุญาตต้องแจ้ง เป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ หรือผู้ทรง
สิทธิอื่นทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามวัน
ถ้าเกิดความเสียหายใด ๆ แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ หรือผู้ทรงสิทธิอื่นอัน
เนื่องมาจากการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้รับใบอนุญาตจ่ายค่าทดแทนความเสียหายตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่ อ นไขที่ ค ณะกรรมการก าหนด และถ้ า ไม่ ส ามารถตกลงกั น ได้ ใ นจ านวนเงิ น ค่ า ทดแทนให้ อุ ท ธรณ์ ต่ อ
คณะกรรมการ คาวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการประกาศกาหนด
มาตรา 110 ในกรณีที่อุปกรณ์ของผู้ใช้พลังงานก่อให้เกิดการรบกวนจนอาจก่อให้ เกิด ความ
เสียหายต่อสถานประกอบกิจการพลังงาน ให้ผู้รับใบอนุญาตมีหนังสือแจ้งให้ผู้ใช้พลังงานนั้นเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข
ปรับปรุงอุปกรณ์ดังกล่าวได้ภายในเวลาอันสมควร
ในกรณีที่ผู้ ใช้พลั งงานไม่ดาเนินการตามหนังสื อแจ้ง และการใช้อุปกรณ์นั้นยังก่อให้ เกิดการ
รบกวน ผู้รับใบอนุญาตจะระงับการให้บริการแก่ผู้ใช้พลังงานรายนั้นไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าผู้ใช้พลังงานจะ
ด าเนิ น การให้ เป็ น ไปตามหนั ง สื อ แจ้ ง ก็ ไ ด้ โดยให้ ผู้ รั บใบอนุญ าตรายงานเหตุ แ ห่ ง การระงั บการให้ บ ริก ารให้
คณะกรรมการทราบทันที เมื่อคณะกรรมการได้รับทราบการระงับการให้บริการแล้วให้มีคาสั่งยืนยันหรือแก้ไข
เปลี่ ย นแปลงการระงั บ การให้ บ ริ ก ารนั้ น โดยให้ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตปฏิ บั ติ ต ามภายในสามสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่
คณะกรรมการมีคาสั่ง
ในกรณีที่มีเหตุจาเป็นเร่งด่วน ผู้รับใบอนุญาตจะระงับการให้บริการนั้นได้โดยทันที โดยไม่ต้องมี
หนังสือแจ้งให้ผู้ใช้พลังงานเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขปรับปรุงอุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดการรบกวนได้แต่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้
พลังงานและคณะกรรมการทราบโดยไม่ชักช้าและเมื่อคณะกรรมการได้รับแจ้งแล้วให้ดาเนินการตามวรร คสอง
ต่อไป
มาตรา 111 ในกรณีที่ระบบโครงข่ายพลังงานตามมาตรา 107 หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบ
กิ จ การระบบโครงข่ า ยพลั ง งานก่ อ ให้ เ กิ ด การรบกวนหรื อ เป็ น อุ ป สรรคอย่ า งร้ า ยแรงต่ อ การใช้ประโยชน์จาก
อสังหาริมทรัพย์ของเจ้าของ ผู้มีสิทธิครอบครอง หรือผู้ทรงสิทธิอื่น อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงในวัตถุประสงค์
หรือวิธีการใช้ประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์นั้น เมื่อเจ้าของ ผู้มีสิทธิครอบครอง หรือผู้ทรงสิทธิอื่นร้องขอ ผู้รับ

ใบอนุญาตต้องดาเนินการเพื่อขจัดการรบกวนหรืออุปสรรคดังกล่าว เว้นแต่การดาเนินการนั้นจะกระทบกระเทือน
อย่างร้ายแรงต่อการดาเนินการของผู้รับใบอนุญาตหรือดาเนินการได้อย่างยากยิ่งทางวิศวกรรม ในกรณีนี้ให้ผู้รับ
ใบอนุญาตและเจ้าของผู้มีสิทธิครอบครอง หรือผู้ทรงสิทธิอื่น ทาการตกลงกันเกี่ยวกับการดาเนินการเพื่อขจัดการ
รบกวนหรืออุปสรรคดังกล่าว โดยกาหนดเวลาซึ่งต้องดาเนินการ ผู้รับผิดชอบค่ าใช้จ่ายในการดาเนินการ และ
วิธีการชาระค่าใช้จ่ายนั้น
ในกรณีที่ไ ม่ส ามารถตกลงกั น ได้ ห รื อ ในกรณี ที่ ได้ ต กลงกัน แล้ ว แต่ ไม่ ส ามารถด าเนินการตาม
ข้อตกลงได้ ให้ผู้รับใบอนุญาต เจ้าของ ผู้มีสิทธิครอบครอง หรือผู้ทรงสิทธิอื่น ยื่นคาร้องขอต่อคณะกรรมการเพื่อ
วินิจฉัยชี้ขาด
เมือ่ คณะกรรมการได้รับคาร้องขอ ให้ส่งสาเนาคาร้องขอดังกล่าวให้ผู้รับใบอนุญาตและเจ้าของ ผู้
มีสิทธิครอบครอง หรือผู้ทรงสิทธิอื่นนั้น แล้วแต่กรณี ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคาร้องขอ ผู้รับสาเนา
คาร้องขออาจแสดงความเห็นเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการภายในสิบห้าวันนับ แต่วันได้รับสาเนาคาร้องขอ เมื่อพ้น
ระยะเวลาดั ง กล่ า วให้ ค ณะกรรมการชี้ ข าดและแจ้ ง ค าวิ นิ จ ฉั ย ชี้ ข าดให้ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตและเจ้ า ของ ผู้ มี สิ ท ธิ
ครอบครอง หรื อผู้ ทรงสิ ทธิอื่นทราบโดยไม่ชักช้า คาวินิจฉัยต้องระบุการดาเนินการเพื่อขจัดการรบกวนหรือ
อุปสรรคดังกล่าว กาหนดเวลาซึ่งต้องดาเนินการ ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ และวิธีการชาระค่าใช้จ่าย
นั้น
เมื่อคณะกรรมการมีคาวินิจฉัยชี้ขาดแล้ว ให้ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้มีส่วนได้เสียมีสิทธิอุทธรณ์คา
วินิจฉัยชี้ขาดต่อคณะกรรมการภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ทราบคาวินิจฉัยชี้ขาด
คาวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ ให้เป็นไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการประกาศกาหนด
มาตรา 112 ภายในเขตระบบโครงข่ายพลังงานที่ประกาศตามมาตรา 106 ห้ามมิให้ผู้ใดปลูก
สร้างอาคาร โรงเรือน ต้นไม้หรือสิ่งอื่นใด ติดตั้งสิ่งใด เจาะหรือขุดพื้นดิน ถมดิน ทิ้งสิ่งของหรือกระทาด้วยประการ
ใด ๆ ที่อาจทาให้เกิดอันตรายหรือเป็นอุปสรรคแก่ระบบโครงข่ายพลังงานเว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจาก
พนักงานเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนด
ในการพิจารณาอนุญาตการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รับฟังความคิดเห็น
ของผู้รับใบอนุญาตด้วย และหากเห็นว่าการกระทาดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อระบบโครงข่ายพลังงานบุคคล
สัตว์ พืช ทรัพย์ หรือสิ่งแวดล้อม ให้พนักงานเจ้าหน้าที่อนุญาตตามคาขอ ซึ่ง จะกาหนดเงื่อนไขอย่างใดด้วยก็ได้

ในกรณีที่มีการดาเนินการตามวรรคหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือได้รับอนุญาตแต่มีการฝ่าฝืนการ
อนุ ญาตหรื อเงื่อนไขประกอบการอนุ ญาต ให้ พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองตาม
กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได้
มาตรา 113 เพื่อประโยชน์แห่งความปลอดภัย ให้ผู้รับใบอนุญาตมีอานาจรื้อถอน หรือตัดฟันต้น
กิ่ง รากของต้นไม้ หรือสิ่งอื่นใดที่อยู่ใกล้หรือปิด หุ้ม คลุม หรือทับเขตระบบโครงข่ายพลังงาน แต่ต้องแจ้งเป็น
หนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองต้น ไม้ หรือสิ่งนั้นทราบล่วงหน้าภายในเวลาอันสมควรถ้าไม่ อาจติดต่ อ กับ
เจ้าของหรือผู้ครอบครองได้ ให้ผู้รับใบอนุญาตมีอานาจดาเนินการได้ตามความจาเป็นและแจ้งให้คณะกรรมการ
ทราบ
ในการดาเนิ น การตามวรรคหนึ่ง หากต้นไม้ห รื อสิ่ ง อื่ นใดมี อยู่ ก่ อนการสร้า งระบบโครงข่ า ย
พลังงาน ให้ผู้รับใบอนุญาตจ่ายค่าทดแทนแก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองต้นไม้หรือสิ่งนั้น และถ้าไม่สามารถตกลงกัน
ได้ในจานวนเงินค่าทดแทน ให้อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
กาหนด
คาวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด
มาตรา 114 ในกรณีที่จาเป็นและเร่งด่วน ให้ผู้รับใบอนุญาตมีอานาจเข้าไปในที่ดินหรือสถานที่ที่
มิใช่ที่อยู่อาศัยของบุคคลในเวลาใด ๆ เพื่อตรวจ ซ่อมแซม หรือแก้ไขระบบโครงข่ายพลังงานได้ทันที แต่ถ้าเจ้าของ
ผู้ครอบครอง หรือผู้ทรงสิทธิอื่นอยู่ ณ ที่นั้นด้วย ก็ให้แจ้งให้เจ้าของผู้ ครอบครอง หรือผู้ทรงสิทธิอื่นทราบก่อน
เมื่อได้ดาเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ผู้รับใบอนุญาตรายงานให้คณะกรรมการทราบโดยไม่
ชักช้า
มาตรา 115 การกระทาการตามมาตรา 113 หรือมาตรา 114 ผู้รับใบอนุญาตต้องระมัดระวังมิ
ให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งอื่น แต่ถ้าเกิดความเสียหายขึ้นผู้รับใบอนุญาตต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายนั้น
มาตรา 116 เมื่อได้รับการร้องขอจากผู้รับใบอนุญาต หากคณะกรรมการเห็นว่าเป็นความจาเป็น
เพื่อการป้องกันระบบโครงข่ายพลังงาน อาจกาหนดบริเวณป้องกันระบบโครงข่ายพลังงานและข้อห้ามมิให้กระทา
การภายในบริเวณดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนด
การก่อสร้างหรือกระทาการใด ๆ ภายในบริเวณป้องกันระบบโครงข่ายพลังงานต้องได้รับอนุญาต
จากคณะกรรมการ และในการอนุญาตให้คณะกรรมการคานึงถึงการป้องกันระบบโครงข่ายพลังงานที่เกี่ยวข้องด้วย

ในกรณีที่การก่อสร้างหรือการกระทาใด ๆ ที่ได้รับอนุญาตตามวรรคสองก่อให้เกิดความเสียหาย
ผู้รับผิดชอบในการก่อสร้างหรือการกระทานั้นต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากการนั้น
มาตรา 117 ห้ามมิให้ผู้ใดทาให้เสียหาย ทาลาย ทาให้เสื่อมค่า ทาให้ไร้ประโยชน์ หรือกระทา
การอย่างหนึ่งอย่างใดอัน อาจเป็น อันตรายแก่สถานประกอบกิจการพลังงาน หรือศูนย์ควบคุมระบบโครงข่าย
พลังงาน
เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ คณะกรรมการอาจประกาศกาหนดมาตรการคุ้มครองสิ่งต่าง ๆ ตาม
วรรคหนึ่งได้ตามความจาเป็น
มาตรา 118 ในเขตระบบโครงข่ายพลังงานและในบริเวณป้องกันระบบโครงข่ายพลังงานที่อยู่ใน
แม่น้า ลาคลอง ทะเล หรือทางสัญจรทางน้าแห่งใด ห้ามมิใ ห้ผู้ใดทอดสมอเรือหรือเกาสมอ หรือลากแห อวน หรือ
เครื่องจับสัตว์น้าอย่างใด ๆ ในเขตเหล่านั้น
เมื่อเรือใดแล่นข้ามเขตระบบโครงข่ายพลังงาน ถ้ามิได้ชักสมอขึ้นพ้นจากน้าจนแลเห็นได้ให้ถือว่า
การกระทานั้นมีผลเป็นการเกาสมอแล้ว
หมวด 6
การพิจารณาข้อพิพาทและการอุทธรณ์
มาตรา 119 เว้นแต่ในสัญญาจะมีข้อกาหนดว่าด้วยการระงับข้อพิพาทหรือการอุทธรณ์เป็นอย่าง
อื่น การดาเนินการระงับข้อพิพาทหรือการอุทธรณ์ให้เป็นไปตามบทบัญญัติในหมวดนี้
มาตรา 120 เมื่อเกิดข้อพิพาทขึ้นระหว่างผู้ใช้พลังงานและผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รั บใบอนุญาต
ด้วยกัน ให้พิจารณาวินิจฉัยข้อพิพาทหรือยุติข้อโต้แย้งด้วยวิธีการ ดังต่อไปนี้
(1) กรณีที่เป็นข้อพิพาทระหว่างผู้ใช้พลังงานกับผู้รับใบอนุญาต ให้ดาเนินการระงับข้อพิพาทตาม
มาตรา 100
(2) กรณีที่เป็นข้อพิพาทระหว่างผู้รับใบอนุญาตด้วยกัน ให้ดาเนินการระงับข้อพิพาทตามระเบียบ
ที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
มาตรา 121 ในกรณีที่ผู้ใช้พลังงาน ผู้รับใบอนุญาต หรือบุคคลผู้มีส่วนได้เสียใดไม่พอใจคาสั่ง
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกาหนดใด ๆ ของคณะกรรมการ ให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการได้

การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งให้ยื่นต่อคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่ง
จากคณะกรรมการ หรือนับแต่วันที่คณะกรรมการได้ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกาหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นอุทธรณ์และวิธีพิจารณาอุทธรณ์ ให้เป็นไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการประกาศกาหนด
การอุทธรณ์ตามวรรคสอง ย่อมไม่เป็นการทุเลาการบังคับตามคาสั่งของคณะกรรมการเว้นแต่
คณะกรรมการจะสั่งเป็นอย่างอื่นเป็นการชั่วคราวก่อนมีคาวินิจฉัยอุทธรณ์
คาวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด
หมวด 7
พนักงานเจ้าหน้าที่
มาตรา 122 เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
(1) เข้าไปในอาคารหรือสถานประกอบกิจการพลังงานของผู้รับใบอนุญาตในระหว่างเวลาพระ
อาทิตย์ ขึ้น จนถึงพระอาทิตย์ ตก หรื อในเวลาทาการของสถานที่นั้น เพื่อตรวจสอบกิจการสมุดบัญชี เอกสาร
หลักฐาน หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการกระทาใดของผู้รับใบอนุญาตที่อาจเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่กาหนดในใบอนุญาต
(2) มีห นั งสื อเรี ย กบุ ค คลใดมาให้ ถ้ อยคา หรือให้ ส่ งเอกสารหรื อวั ตถุ ใ ดมาเพื่ อประกอบการ
พิจารณา
(3) ตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริงแล้วรายงานต่อคณะกรรมการในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตได้
กระทาผิดหรือทาให้เกิดความเสียหายเนื่องจากการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือ
เงื่อนไขที่กาหนดในใบอนุญาต
(4) เข้าไปใช้สอยหรือครอบครองอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมิใช่ที่อยู่อาศัยของบุคคลเป็นการชั่ว คราว
เพื่อประโยชน์ในการสารวจ หรือเพื่อหาสถานที่ตั้งระบบโครงข่ายพลังงานตามที่กาหนดในมาตรา 105 โดยอนุมัติ
ของคณะกรรมการ
(5) เข้าไปดาเนินการในที่ดินหรือทรัพย์สินของบุคคลอื่นตามที่กาหนดในมาตรา 107 มาตรา 109
มาตรา 113 มาตรา 114 และมาตรา 116 โดยอนุมัติของคณะกรรมการ
เมื่อได้เข้าไปและลงมือตรวจสอบตาม (1) แล้วยังดาเนินการไม่เสร็จ จะกระทาต่อไปในเวลาหลัง
พระอาทิตย์ตกหรือนอกเวลาทาการของสถานที่นั้นได้ตามความจาเป็นและเหมาะสม

ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม (1) พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องไม่กระทาการอันมีลักษณะเป็นการข่มขู่ หรือ
เป็นการค้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 123 ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องอานวยความสะดวก
ตามสมควร
มาตรา 124 ในการปฏิบั ติหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องแสดงบัตรประจาตัว แก่บุคคลที่
เกี่ยวข้อง
บัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
มาตรา 125 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เลขาธิการ พนักงานของสานักงาน
และพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 126 ในกรณี ที่ มี เ หตุ ฉุ ก เฉิ น หรื อ มี ค วามจ าเป็ น เพื่ อ ความมั่ น คงของประเทศ หรื อ
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ หรือเพื่อป้องกันประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
คณะกรรมการอาจมอบหมายหรือสั่งให้หน่วยงานของรัฐที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญด้านการประกอบกิจการ
พลั งงานหรื อพนั กงานเจ้ าหน้ าที่เ ข้า ครอบครองหรื อใช้ อุป กรณ์ และเครื่ องมือ ต่าง ๆ ของผู้ รับใบอนุญาตเพื่ อ
ดาเนินการ หรือสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตหรือพนักงานของผู้รับใบอนุญาตกระทาการอย่างหนึ่งอย่างใดได้จนกว่าเหตุ
ฉุกเฉินหรือจาเป็นนั้นจะสิ้นสุดลง
ในการด าเนิ น การตามวรรคหนึ่ ง หน่ ว ยงานของรั ฐ หรื อ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ จ ะต้ อ งใช้ ค วาม
ระมัดระวังเพื่อสงวนทรัพย์สินของผู้รับใบอนุญาตเหมือนเช่นผู้ประกอบกิจการพลังงานหรือผู้มีวิชาชีพเช่นนั้นจะพึง
ปฏิบัติ
ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง หากเกิดความเสียหายแก่ผู้รับใบอนุญาต ให้ผู้รับใบอนุญาตมี
สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสาหรับความเสียหายนั้นจากสานัก งานได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่
คณะกรรมการกาหนด
หมวด 8
การบังคับทางปกครอง

มาตรา 127 ในกรณีที่ป รากฏแก่คณะกรรมการว่ามีการฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 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 ให้คณะกรรมการมีอานาจสั่ง
ให้ผู้รับใบอนุญาตกระทาการ หรืองดเว้นกระทาการหรือแก้ไขปรับปรุง หรือปฏิบัติให้ถูกต้องหรือเหมาะสมภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดได้
มาตรา 128 ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของคณะกรรมการตามมาตรา
56 มาตรา 57 มาตรา 61 มาตรา 62 มาตรา 68 (2) มาตรา 72 วรรคสอง มาตรา 82 มาตรา 83 วรรคสอง มาตรา
84 วรรคสอง หรือมาตรา 127 และพ้นกาหนดระยะเวลาอุทธรณ์ตามมาตรา 121 หรือกรณีที่มีการอุทธรณ์ตาม
มาตรา 121 แต่คณะกรรมการมีมติไ ม่เห็น ด้ว ยกับคาอุทธรณ์ และคณะกรรมการได้มีห นังสือเตือนแล้ว ยังไม่มี
การปฏิบัติต ามคาสั่ง นั้น ให้ คณะกรรมการพิจารณากาหนดค่าปรับทางปกครองซึ่งต้องไม่เกินห้าแสนบาทต่อ
วัน ทั้งนี้ ให้คานึงถึงความร้ายแรงในการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่งประกอบด้วย
ในกรณีที่ไม่มีการชาระค่าปรับทางปกครองให้ดาเนินการบังคับทางปกครองตามส่วนที่ 8 การ
บังคับทางปกครอง หมวด 2 คาสั่งทางปกครอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตยังเพิกเฉยไม่ปฏิบัติการให้ถูกต้อง หรือฝ่าฝืนคาสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือ
กรณีที่มีความเสียหายร้ายแรงต่อประโยชน์สาธารณะ ให้คณะกรรมการมีอานาจพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตได้
แล้วแต่กรณี
หมวด 9
บทกาหนดโทษ
มาตรา 129 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 20 ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้าน
บาท หรือทั้งจาทัง้ ปรับ
มาตรา 130 ผู้ใดขัดขวางหรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือ
บุคคลซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งตามมาตรา 24 ที่สั่งการตามมาตรา 25 หรือของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่สั่งการตาม
มาตรา 122 ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 131 ผู้ใดไม่อานวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 122 หรือมาตรา 123
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ

มาตรา 132 ผู้ใดให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือบิดเบือนแก่คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และ
บุคคลซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งตามมาตรา 24 ซึ่งการกระทานั้นก่อให้เกิดความเสียหายแก่สานักงานผู้ใช้พลังงาน
ผู้รับใบอนุญาต หรือบุคคลอื่น ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 133 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 47 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 59 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจาคุกไม่
เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสิบล้านบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
นอกจากต้องระวางโทษตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ฝ่าฝืนมาตรา 47 วรรคหนึ่ง ยังต้องระวางโทษปรับ
อีกวันละไม่เกินสองหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน
มาตรา 134 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของคณะกรรมการที่สั่งการตามมาตรา 127 อันเนื่องมาจาก
การฝ่ าฝื น มาตรา 96 วรรคหนึ่ ง ต้องระวางโทษจ าคุ ก ไม่ เ กินหนึ่ง เดื อน หรือปรับวันละไม่เ กิน สองหมื่ น บาท
ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน
มาตรา 135 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 61 (1) มาตรา 76 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 84 วรรคสอง ต้อง
ระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่ล้านบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 136 ผู้รับใบอนุญาตเป็นหน่วยตรวจสอบและรับรองมาตรฐานใดดาเนินการตามมาตรา
77 (2) ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่ล้านบาท หรือทั้ง จาทั้งปรับ
มาตรา 137 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 116 วรรคสอง หรือมาตรา 117 ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสิบปี
หรือปรับไม่เกินสิบล้านบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 138 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 118 ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่ง
หมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ถ้าการกระทานั้นเป็นเหตุให้ระบบโครงข่ายพลังงานดังกล่าวถูกทาลาย เสียหาย เสื่อมค่าหรือไร้
ประโยชน์ ผู้กระทาต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 139 ผู้ใดลักลอบใช้บริการของผู้รับใบอนุญาตโดยไม่มีสิทธิ และก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่ผู้รับใบอนุญาต ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ

มาตรา 140 บรรดาความผิดตามมาตรา 131 มาตรา 132 มาตรา 134 หรือมาตรา 138 วรรค
หนึ่ง ให้คณะกรรมการมีอานาจเปรี ยบเทีย บได้ และในการนี้คณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่ อ
ดาเนินการเปรียบเทียบแทนได้ โดยจะกาหนดหลักเกณฑ์ในการเปรียบเทียบหรือกาหนดเงื่อนไขประการใดในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการก็ได้
ในกรณีที่การกระทาความผิ ดปรากฏต่อพนักงานสอบสวน และผู้ กระทาความผิ ดยินยอมให้
เปรียบเทียบ ให้พนักงานสอบสวนส่งเรื่องให้คณะกรรมการเพื่อดาเนินการพิจารณาเปรียบเทียบโดยเร็ว
เมื่อผู้กระทาความผิดได้เสียค่าปรับตามที่ได้เปรียบเทียบแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 1412 ในกรณีที่ผู้กระทาความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทาความผิดของนิติบุคคลนั้น
เกิดจากการสั่งการหรือการกระทาของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินงานของนิติ
บุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทาการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทาการจน
เป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทาความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สาหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย
บทเฉพาะกาล
มาตรา 142 ในวาระเริ่มแรก ให้ดาเนินการคัดเลือกคณะกรรมการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อย
ยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ให้คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการไปพลางก่อนจนกว่า
พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตัง้ คณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 143 ให้ผู้อานวยการสานักงานนโยบายและแผนพลังงานปฏิบัติหน้าที่ของเลขาธิการและ
ให้สานักงานนโยบายและแผนพลังงานปฏิบัติหน้าที่ของสานักงานจนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งเลขาธิการและจัดตั้ง
สานักงานตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 144 เพื่อให้การปฏิบัติงานของสานักงานดาเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพรัฐมนตรี
โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีอาจกาหนดให้ส่วนราชการ ราชการส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ สนับสนุน

มาตรา 141 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับ ความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ.
2560
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ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างมาช่วยปฏิบัติงานในสานักงานไปพลางก่อนเป็นการชั่วคราว โดยให้ได้รับเงินเดือน
ทางสังกัดเดิม แต่อยู่ในบังคับบัญชาของเลขาธิการ
มาตรา 145 ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของสานักงานปลัดกระทรวงพลังงานกรมเชื้อเพลิง
ธรรมชาติ กรมธุรกิจพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานและสานักงานนโยบายและแผน
พลังงาน ซึ่งสมัครใจเปลี่ยนไปเป็นพนักงานหรือลู กจ้างของสานักงานให้ ใช้สิทธิแจ้งความจานงเป็นหนังสื อต่ อ
ผู้บังคับบัญชาภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
การบรรจุและแต่งตั้งพนั กงานและลู กจ้างของสานักงานตามวรรคหนึ่งให้ดารงตาแหน่งใดใน
สานักงาน ให้เป็นไปตามอัตรากาลัง คุณสมบัติ และอัตราเงินเดือนหรือค่าจ้างตามที่คณะกรรมการกาหนด
การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตามมาตรานี้ ให้ถือว่าเป็นการให้ออกจากราชการเพราะทาง
ราชการเลิกหรือยุบตาแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการ หรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนบาเหน็จ
บานาญข้าราชการ แล้วแต่กรณี
การบรรจุและแต่งตั้งลูกจ้างตามมาตรานี้ ให้ถือว่าเป็นการให้ออกจากงานเพราะทางราชการยุบ
ตาแหน่งหรือทางราชการเลิกจ้างโดยไม่มีความผิด และให้มีสิทธิได้รับบาเหน็จตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
บาเหน็จลูกจ้าง
มาตรา 146 นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) ประกอบกิจการพลังงานได้ต่อไป
จนกว่าจะได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้
ในระหว่างการประกอบกิจการพลังงานตามวรรคหนึ่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยการ
ไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กฎหมายว่าด้วยการไฟฟ้านครหลวง กฎหมายว่าด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยการกาหนดอานาจ สิทธิ และประโยชน์ของบริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) แล้วแต่กรณี
มาตรา 147 บรรดาอานาจ สิทธิ และประโยชน์ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยการไฟฟ้า
นครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีอยู่ตามกฎหมายว่าด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กฎหมายว่า
ด้วยการไฟฟ้านครหลวง และกฎหมายว่าด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ยังคงมีอยู่ต่อไปเท่า ที่ไม่ขัดหรือแย้งต่ อ
พระราชบัญญัตินี้
มาตรา 148 บทบัญญัติเกี่ยวกับการดาเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ โดยการเวนคืนที่
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีอยู่ตามกฎหมายว่าด้วยการ

ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กฎหมายว่าด้วยการไฟฟ้านครหลวง และกฎหมายว่าด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้
ยังคงใช้บังคับได้ต่อไป
มาตรา 149 เพื่อให้การประกอบกิจการพลังงานของบริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) สามารถ
ดาเนินงานได้ต่อไปตามมาตรา 146 มิให้นามาตรา 26 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 มา
ใช้ บั ง คั บ กั บ บริ ษั ท ปตท. จ ากั ด (มหาชน) จนกว่ า บริ ษั ท ปตท.จ ากั ด (มหาชน) จะได้ รั บ ใบอนุ ญ าตตาม
พระราชบัญญัตินี้ และในช่วงเวลาดังกล่าวให้พระราชกฤษฎีกากาหนดอานาจ สิทธิ และประโยชน์ของบริษัท ปตท.
จากัด (มหาชน) พ.ศ. 2544 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกากาหนดอานาจ สิทธิ และประโยชน์ของบริษัท
ปตท. จากัด (มหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 มีผลใช้บังคับต่อไป
มาตรา 150 ภายในระยะเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ระเบียบของคณะกรรมการตาม
มาตรา 50 มีผลใช้บังคับ ให้คณะกรรมการดาเนินการออกใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานตามพระราชบัญญั ติ
นี้ให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัท ปตท. จากัด
(มหาชน) ตามลักษณะและประเภทของการประกอบกิจการ ขอบเขตการให้บริการ รวมทั้งสิทธิต่าง ๆ ในการ
ให้บริการไฟฟ้าหรือก๊าซธรรมชาติเท่าที่อยู่ในความรับผิดชอบดาเนินการของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) ตามที่มีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ
ในการออกใบอนุ ญาตตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการกาหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกอบ
กิจการของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัท ปตท. จากัด
(มหาชน) โดยคานึงถึงสิทธิและข้อผูกพันที่มีอยู่เดิมของผู้ประกอบกิจการพลังงานประโยชน์ของผู้ใช้พลังงานที่ได้รับ
บริการอยู่เดิม รวมทั้งการพัฒนาเพื่อให้มีการบริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ แห่ง
พระราชบัญญัตินี้
มาตรา 151 ภายในระยะเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ระเบียบของคณะกรรมการตาม
มาตรา 50 มีผลใช้บังคับ ให้คณะกรรมการดาเนินการออกใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานตามพระราชบัญญัติ
นี้ให้แก่ผู้ประกอบกิจการพลังงานที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาแหล่งก๊าซธรรมชาติในพื้นที่พัฒนาร่วม ตามกฎหมายว่า
ด้วยองค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย ที่ให้บริการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อผ่านระบบส่งก๊าซธรรมชาติไปยังประเทศ
มาเลเซีย ซึ่งประกอบกิจการอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และเข้าข่ายเป็นผู้ประกอบกิจการพลังงานที่
ต้องขออนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ โดยการออกใบอนุญาตดังกล่าวต้องคานึงถึงข้อตกลงและเงื่อนไขตามสัญญาที่ผู้

ประกอบกิจ การพลั งงานมีอยู่ ในวัน ที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและต้องไม่กระทบต่อสิ ทธิ หรือประโยชน์ของ
คู่สัญญาตามสัญญาดังกล่าว
มาตรา 152 สาหรับการประกอบกิจการพลังงานของหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นนอกจากการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัท ปตท.จากัด (มหาชน) ให้นา
บทบัญญัติในมาตรา 146 และมาตรา 150 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา 153 การเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าหรือการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ให้ความเห็นชอบไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ ให้ดาเนินการได้ต่อไป และให้ถือว่าเป็นการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายพลังงานที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
นี้
ให้เขตระบบการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อที่ไ ด้มีการประกาศก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้
บังคับ ถือเป็นเขตระบบโครงข่ายพลังงานตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 154 ให้ผู้ประกอบกิจการพลังงานที่ประกอบกิจการอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับและเข้าข่ายเป็นผู้ประกอบกิจการพลังงานที่ต้องขออนุญาตตามพระราชบั ญญัตินี้ นอกจากการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) และหน่วยงานของ
รัฐแห่งอื่นตามมาตรา 152 ประกอบกิจการพลังงานได้ต่อไปและให้มายื่นคาขอรับใบอนุญาตตามวรรคสอง
ให้ผู้ประกอบกิจการพลังงานตามวรรคหนึ่งยื่นขอรั บใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ภายในหก
สิบวันนับแต่วันที่ระเบียบของคณะกรรมการตามมาตรา 50 มีผลใช้บังคับ และเมื่อยื่นคาขอรับใบอนุญาตแล้ว ให้
ประกอบกิจการได้ต่อไปจนกว่าจะได้รับแจ้งคาสั่งไม่ออกใบอนุญาตจากคณะกรรมการ
ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการพลังงานดังกล่าวได้รับใบอนุ ญาตจากหน่วยงานอื่นของรัฐก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ในการออกใบอนุญาตตามวรรคสองให้คณะกรรมการคานึงถึงสิทธิและข้อผูกพันที่มี
อยู่เดิม ประโยชน์ของผู้ใช้พลังงานที่ได้รับบริการอยู่เดิม รวมทั้งการพัฒนาเพื่อให้มีการบริการที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์แห่งพระราชบัญญัตินี้
การประกอบกิจการพลังงานของผู้ประกอบกิจการพลังงานตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองจะต้อง
ปฏิบัติตามการอนุญาตใด ๆ ที่ได้ให้ไว้ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2515
กฎหมายว่าด้วยการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน กฎหมายว่าด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กฎหมายว่า
ด้วยโรงงาน หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการพลังงาน จนกว่าจะได้รับใบอนุญาตตามวรรคสอง

มาตรา 155 ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมธุรกิจพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน และหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นที่มีหน้าที่ในการอนุญาตและการกากับ
ดูแล หรื อการควบคุมการประกอบกิจ การพลั ง งาน จัดส่ งข้อมูล เกี่ยวกับการประกอบกิจ การพลั งงาน ให้ แก่
คณะกรรมการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ เหตุผ ลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากกิจการพลั งงานมีความส าคัญต่อ
โครงสร้างด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของประเทศ จึงมีความจาเป็นต้องปรับโครงสร้างการบริหารกิจการ
พลังงานโดยแยกงานนโยบาย งานกากับดูแล และการประกอบกิจการพลั งงานออกจากกัน เพื่อเปิดโอกาสให้
ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชนมีส่วนร่วมและมีบทบาทมากขึ้น เพื่อให้การประกอบกิจการพลังงานเป็น ไปอย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ มี ค วามมั่ น คง มี ป ริ ม าณเพี ย งพอและทั่ ว ถึ ง ในราคาที่ เ ป็ น ธรรมและมี คุ ณ ภาพที่ ไ ด้ ม าตรฐาน
ตอบสนองต่อความต้องการภายในประเทศและต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนในด้านสังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อม อันสอดคล้ องกับหลั กปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงจาเป็นต้องจั ดตั้งคณะกรรมการกากับกิ จการ
พลังงานขึ้นเพื่อกากับดูแลกิจการพลังงาน โดยกาหนดให้มีหน้าที่ป้องกันการใช้อานาจผูกขาดโดยมิชอบ ให้การ
คุ้มครองผู้ใช้พลังงานและผู้ได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการพลังงาน และเพื่อให้คณะกรรมการสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สมควรให้มีสานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงานขึ้นเป็นหน่วยงานของ
รัฐ ซึ ่ง มีฐ านะเป็น นิต ิบ ุค คล ท าหน้า ที ่เ ป็น ส านัก งานเลขานุก ารของคณะกรรมการ จึง จ าเป็ น ต้ อ งตรา
พระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติ บุคคล
พ.ศ. 25603
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น
ไป
3

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

หมายเหตุ เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บนี้ คื อ โดยที่ ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ได้ มี ค าวิ นิ จ ฉั ย ว่ า
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 มาตรา 54 เฉพาะในส่วนที่สันนิษฐานให้กรรมการผู้จัดการ
ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินงานของนิติบุคคลนั้น ต้องรับโทษทางอาญาร่วมกับการกระทา
ความผิดของนิติบุคคล โดยไม่ปรากฏว่ามีการกระทาหรือเจตนาประการใดอันเกี่ยวกับการกระทาความผิดของนิติ
บุคคลนั้น ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 39 วรรคสอง เป็นอันใช้
บังคับไม่ได้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 6 และต่อมาศาลรัฐธรรมนูญได้มีคา
วินิจฉัยในลักษณะดังกล่าวทานองเดียวกัน 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 เป็ นอันใช้บั งคับไม่ได้ตามรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจั กรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา
6 ดังนั้น เพื่อแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวและกฎหมายอื่นที่มีบทบัญญัติในลักษณะเดียวกันมิให้ขัดหรือ
แย้งต่อรัฐธรรมนูญ จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

