
สรุปความเป็นมาและสาระส าคัญเรียงมาตราพระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 

๑. ความมุ่งหมายของกฎหมาย 

ในช่วงก่อนปี พ.ศ. ๒๔๙๖ ประเทศไทยยังไม่ได้มีการจัดตั้ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย มีเพียงผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนจ านวนหลายรายที่ตั้งโรงไฟฟ้าเพ่ือผลิตไฟฟ้าจ าหน่ายทั่วประเทศ   
ส่วนใหญ่ท าการผลิตไฟฟ้าโดยใช้แกลบ โดยไม่มีผู้ควบคุมคุณภาพของการผลิตและการบริการ ท าให้ราคามีความ
แตกต่างกัน ผู้บริโภคได้รับการบริการที่คุณภาพไม่ดี การจ่ายกระแสไฟฟ้าไม่สม่ าเสมอเกิดไฟฟ้าตกบ่อยครั้ง        
จึงเป็นเหตุให้มีการตรากฎหมายขึ้นมา ๒ ฉบับ เพื่อมาก ากับดูแลและควบคุมคุณภาพการผลิตพลังงาน  คือ  

๑) พระราชบัญญัติการพลังงานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๔๙๖  

    ๒) พระราชกฤษฎีกาก าหนดพลังงานควบคุม พ.ศ. ๒๔๙๗  

          เจตนารมณ์ของการออกกฎหมายทั้ ง  ๒  ฉบับ  ก็ เ พ่ือควบคุมด้ านความปลอดภัย เป็ นหลั ก                         
ส่วนการด าเนินการด้านอ่ืน ๆ เช่น การรวบรวมข้อมูลการผลิตไฟฟ้า เป็นเพียงผลพลอยได้ที่ตามมา โดยได้มีการ
ก าหนดพลังงานควบคุมเป็น ๒ ประเภท คือ 

 ๑.  ในกรณีจ าหน่ายแก่ประชาชน ก าหนดให้พลังงานไฟฟ้าซึ่งขนาดการผลิตรวมของแต่ละแหล่งผลิต 
ตั้งแต่ ๒๕ กิโลวัตต์ขึ้นไป เป็นพลังงานควบคุม 

 ๒.  ในกรณีมิได้จ าหน่ายแก่ประชาชน ก าหนดให้พลังไฟฟ้าซึ่งขนาดการผลิตรวมของแต่ละแหล่งผลิต 
ตั้งแต่ ๕๐ กิโลวัตต์ขึ้นไป เป็นพลังงานควบคุม 

 เมื่อมีความต้องการใช้พลังงานเพ่ือตอบสนองการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้
เพ่ิมข้ึนในอัตราท่ีสูง อันเป็นภาระแก่ประเทศในการลงทุนเพ่ือจัดหาพลังงานทั้งในและนอกประเทศไว้ใช้ตามความ
ต้องการที่เพ่ิมขึ้น ในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้มีการจัดตั้งส านักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติขึ้นเป็น    
ส่วนราชการระดับกรมในส านักนายกรัฐมนตรีเพ่ือท าหน้าที่เกี่ยวกับการก าหนดนโยบายพลังงานของประเทศ      
จึงได้เห็นควรปรับปรุงพระราชบัญญัติการพลังงานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๔๙๖ เพ่ือให้สอดคล้องกัน โดยเปลี่ยนให้
ส านักงานพลังงานแห่งชาติเป็นกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน และก าหนดอ านาจหน้าที่ของกรมพัฒนาและ
ส่งเสริมพลังงานให้รับผิดชอบเฉพาะในด้านการค้นคว้า พัฒนา ก ากับดูแลและปฏิบัติการเกี่ยวกับการผลิต การส่ง
และการจ าหน่ายพลังงาน 

 จึงได้มีการยกเลิกพระราชบัญญัติการพลังงานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๔๙๖ โดยท าการตราพระราชบัญญัติการ
พัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ขึ้นมาทดแทน เพ่ือก าหนดอ านาจหน้าที่ของกรมพัฒนาและส่งเสริม
พลังงาน (ปัจจุบันคือกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน*)1 

                                                           
1 หมายเหตุ :  *พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอ านาจหน้าท่ีของส่วนราชการให้เป็นไป ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕  



2 
 

 เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าว การผลิตไฟฟ้าเพ่ือจ าหน่ายอยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย ซึ่งสามารถให้บริการได้ทั่วประเทศ ดังนั้น พลังไฟฟ้าที่เอกชนทั่วไปผลิตขึ้น จึงเป็นเพียงไฟฟ้าส ารอง
เท่านั้น จากการรวบรวมข้อมูลผู้ผลิตไฟฟ้าส ารอง และสถิติการขยายตัวของผู้ผลิตไฟฟ้าส ารอง พบว่าผู้ผลิตไฟฟ้า
ส ารองขนาดเล็กที่มีก าลังผลิตตั้งแต่ ๕๐ กิโลวัตต์ขึ้นไป ซึ่งเข้าข่ายพลังงานควบคุม มีจ านวนเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว 
และเนื่องจากเทคโนโลยีที่พัฒนาเปลี่ยนแปลงไปท าให้ช่างหรือผู้ผลิตสามารถดูแลการผลิตได้โดยระบบความ
ปลอดภัยเป็นมาตรฐานมากขึ้น ซึ่งไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องควบคุมพลังงานไฟฟ้าส ารองขนาดเล็กที่มีก าลังผลิต
เพียง ๕๐ กิโลวัตต์อีกต่อไป จึงขยับกรอบการก ากับดูแลมาที่ขนาด ๒๐๐ กิโลโวลต์แอมแปร์ ซึ่งขณะนั้นยังมีผู้ผลิต
เพียงไม่กี่ร้อยราย และได้ประกาศพระราชกฤษฎีกาก าหนดพลังงานควบคุม พ.ศ. ๒๕๓๖ โดยก าหนดให้การผลิต
ไฟฟ้าที่มีขนาดก าลังผลิตตั้งแต่ ๒๐๐ กิโลโวลต์แอมแปร์ขึ้นไป เป็นพลังงานควบคุม โดยการควบคุมการผลิต
พลังงานตามกฎหมายในขณะนั้น เน้นการผลิตเพื่อเป็นก าลังส ารองไว้ใช้เอง ไม่ได้ควบคุมการผลิตเพื่อจ าหน่าย  

 ความมุ่งหมายหรือเจตนารมณ์ของกฎหมาย คือ เพ่ือก ากับดูแลและควบคุมคุณภาพการผลิตพลังงาน 
โดยมุ่งเน้นการควบคุมด้านความปลอดภัย ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศ        
โดยก าหนดให้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  มีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดประเภทและชนิด 
ของพลังงานควบคุม และอนุญาตผลิตพลังงานควบคุม  

จากภาวะเศรษฐกิจที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อความต้องการพลังงานที่เพ่ิมขึ้นของประเทศ               
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ รัฐบาลจึงได้ประกาศพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ เพ่ือเปิดโอกาส
ให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการประกอบกิจการพลังงาน ให้มีปริมาณเพียงพอและทั่วถึง ตอบสนองต่อความ
ต้องการภายในประเทศและต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยก าหนดให้คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
(กกพ.) เป็นผู้มีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน ซึ่งครอบคลุมถึงการผลิตไฟฟ้าที่มีขนาดการ
ผลิตตั้งแต่ ๑,๐๐๐ กิโลโวลต์แอมแปร์ขึ้นไป ดังนั้น ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน  ในการออกใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุม จึงคงเหลือเฉพาะการผลิตพลังงาน ไฟฟ้าที่มี             
ขนาดการผลิตตั้งแต่ ๒๐๐ – ๙๙๙ กิโลโวลต์แอมแปร์ เท่านั้น 

พระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งมีบทบัญญัติที่จะส่งเสริมการผลิตพลังงาน
โดยก าหนดให้เป็นพลังงานควบคุม แต่จากการด าเนินงานที่ผ่านมามีเพียงพระราชกฤษฎีกาก าหนดพลังงานควบคุม 
พ.ศ. ๒๕๓๖ ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ เพียงฉบับเดียวที่
ก าหนดให้พลังงานไฟฟ้าซึ่งมีขนาดการผลิตรวมของแต่ละแหล่งผลิต ตั้งแต่ ๒๐๐ กิโลโวลต์แอมแปร์ขึ้นไป              
เป็นพลังงานควบคุม  

ดังนั้น  การผลิตพลังงานไฟฟ้าไม่ว่าจะผลิตโดยใช้แหล่งเชื้อเพลิงใดก็ตามหากมีก าลังการผลิตตั้งแต่         
๒๐๐ กิโลโวลต์แอมแปร์ขึ้นไป จะต้องได้รับใบอนุญาตจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน        
แต่การผลิตพลังงานประเภทอ่ืนที่ไม่ใช่ไฟฟ้า ไม่ว่าจะมีก าลังการผลิตสูงขนาดใดย่อมไม่อยู่ภายใต้การควบคุมที่
จะต้องขออนุญาตผลิตตามพระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕  
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ในปี ๒๕๔๕ ได้มีประกาศ พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอ านาจหน้าที่ของ
ส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ตาม มาตรา ๒                
พระราชกฤษฎีกาและให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป และ มาตรา ๒๘                      
ในพระราชบัญญัติการ พัฒนาและส่ ง เสริมพลั งงาน พ.ศ.  ๒๕๓๕ ให้แก้ ไขค าว่ า  “รั ฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและการพลั งงาน” เป็น  “รัฐมนตรี ว่ าการกระทรวงพลั งงาน ”                           
ค าว่า “กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน” เป็น “กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน” และ              
ค าว่า “อธิบดีกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน” เป็น “อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน” 

๒.สรุปสาระส าคัญของกฎหมาย 

 เพ่ือให้การตรากฎหมายเป็นไปตามเจตนารมณ์ข้างต้น จึงได้มีตราพระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริม
พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ขึ้นบังคับใช้  ประกอบด้วย ๔๑ มาตรา โดยมิได้แบ่งเป็นหมวดหมู่แต่อย่างใด                        
โดยสรุปสาระส าคัญได้ดังต่อไปนี้ 

๒.๑ ให้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยใช้ชื่อย่อว่า พพ. มีอ านาจหน้าที่              
(มาตรา ๖) ดังต่อไปนี้  

(๑) ส ารวจ รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ทดลองและตรวจสอบเกี่ยวกับพลังงานในด้านแหล่งพลังงาน             
การผลิต การแปรรูป การส่ง และการใช้ 

(๒) ศึกษา วางแผน และวางโครงการเกี่ยวกับพลังงานและกิจการที่เก่ียวข้อง 

(๓) ค้นคว้าและพัฒนา สาธิต และก่อให้เกิดโครงการริเริ่มเกี่ยวกับการผลิต การแปรรูป การส่ง การใช้ 
และการอนุรักษ์แหล่งพลังงาน 

(๔) ออกแบบ สร้าง และบ ารุงรักษาแหล่งผลิต แหล่งแปรรูป ระบบส่ง และระบบใช้พลังงาน เช่น           
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและพลังงานชนิดใหม่ การผลิตเชื้อเพลิงจากชีวมวล และการสูบน้ าด้วยไฟฟ้า 

(๕) ก าหนดระเบียบและมาตรฐานเกี่ยวกับการผลิต การแปรรูป การส่ง การใช้ และการอนุรักษ์แหล่ง
พลังงาน ตลอดจนควบคุมและก ากับดูแลให้เป็นไปตามระเบียบและมาตรฐานนั้น 

(๖) ก าหนดอัตราค่าตอบแทนส าหรับการใช้พลังงานที่ด าเนินการ โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน 

(๗) จัดให้มี ควบคุม สร้าง ซื้อ ขาย เช่า ให้เช่า โอน หรือรับโอนแหล่งผลิต แหล่งแปรรูป ระบบส่งและ
ระบบจ าหน่ายพลังงาน และออกใบอนุญาตผลิตหรือขยายการผลิตพลังงาน 

 (๘) ถ่ายทอดเทคโนโลยี ส่งเสริม ฝึกอบรม เผยแพร่เกี่ยวกับการผลิต การแปรรูป การส่ง การใช้และการ
อนุรักษ์แหล่งพลังงาน ตลอดจนเป็นศูนย์กลางการประสานความร่วมมือในกิจการที่เกี่ยวข้อง 
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๒.๒ ได้ก าหนดค านิยามอธิบายความหมาย (มาตรา ๕) คือ 

        “พลังงาน” หมายความว่า ความสามารถในการท างานซึ่งมีอยู่ในตัวของสิ่งที่อาจให้งานได้ ได้แก่ 
พลังงานหมุนเวียน และพลังงานสิ้นเปลือง และให้หมายความรวมถึงสิ่งที่อาจให้งานได้ เช่น เชื้อเพลิง ความร้อน 
และไฟฟ้า เป็นต้น 

        “พลังงานควบคุม” หมายความว่า พลังงานซึ่ ง ได้ก าหนดให้มีการควบคุมตามบทแห่ ง
พระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ปิโตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม 

        “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน และหมายความรวมถึงเจ้าหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ           
ซึ่งพระราชบัญญัตินี้ก าหนดให้ถือว่าเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วย 

        “อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

        “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

๒.๓  การด า เนิ นการตามอ านาจหน้ าที่ ก รม พัฒนาพลั ง ง านทดแทนและอนุ รั กษ์พลั ง ง าน                   
(มาตรา ๘ มาตรา ๙) 

        ๒.๓.๑ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน อาจมอบให้กระทรวง ทบวง กรม                  
ราชการส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติการเฉพาะอย่างแทนได้ 

        ๒.๓.๒ ในกรณีที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน มอบให้กระทรวง ทบวง กรม 
ราชการส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติการเฉพาะอย่างแทน ให้ผู้รับมอบดังกล่าวปฏิบัติการให้เป็นไปตามที่
ได้รับมอบนั้น และเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ให้เจ้าหน้าที่ของกระทบวง ทบวง กรม 
ราชการส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ ผู้ปฏิบัติการตามที่ได้รับมอบนั้นเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ และมีอ านาจหน้าที่
อย่างเดียวกับพนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตามที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัตินี้  

๒.๔ การก าหนดพลังงานประเภทใด ขนาดและวิธีการผลิต หรือการใช้อย่างใดให้เป็นพลังงานควบคุม              
ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา (มาตรา ๒๔) 

        ๒.๔.๑ การก าหนดให้พลั งงานไฟฟ้าซึ่ งขนาดการผลิตรวมของแต่ละแหล่งผลิตตั้ งแต่                 
๒๐๐ กิโลโวลต์แอมแปร์ขึ้นไป เป็นพลังงานควบคุม (พระราชกฤษฎีกาก าหนดพลังงานควบคุม พ.ศ. ๒๕๓๖)                                       

         ๒.๔.๒ การผลิตพลังงานไฟฟ้าไม่ว่าจะผลิตโดยใช้แหล่งพลังงานใดก็ตาม หากมีก าลังการผลิต  
ตั้งแต่ ๒๐๐ กิโลโวลต์แอมแปร์ขึ้นไป จะต้องได้รับใบอนุญาตจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน              
ส่วนการผลิตพลังงานประเภทอ่ืนที่ไม่ใช่ไฟฟ้า ไม่ว่าจะมีก าลังการผลิตสูงขนาดใดย่อมไม่อยู่ภายใต้การบังคับที่
จะต้องขออนุญาตผลิตตามพระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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๒.๕ ในการปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ตามมาตรา ๖ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน    
อาจขอให้กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือบุคคลใด ๆ เสนอรายละเอียดทางวิชาการ 
การเงิน สถิติ และเรื่องต่าง ๆ ที่จ าเป็นได้ (มาตรา ๑๐)   

๒.๖ ในการปฏิบัติราชการของพนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
ต้องด าเนินการดังนี้ 

        ๒.๖.๑ ในการเข้าไปเพ่ือสอบถามข้อเท็จจริงหรือเพ่ือตรวจสอบเอกสารหรือสิ่งของใดๆที่เกี่ยวกับ
กิจการพลังงานจากบุคคลที่อยู่ในสถานที่ ใดๆนั้น สามารถเข้าไปได้ในเวลากลางวัน หรือเวลาท าการของสถานที่
นั้นๆ (มาตรา ๑๑) 

        ๒.๖.๒ พนักงานเจ้าหน้าที่ สามารถเข้าไปในสถานที่ใดๆได้ตามความจ าเป็น โดยผู้ครอบครอง
สถานที่ดังกล่าวต้องอ านวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามสมควร (มาตรา ๑๑) กรณีที่ไม่เร่งด่วนให้แจ้ง
เป็นหนังสือให้ผู้ครอบครองสถานที่ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน (มาตรา ๑๑ วรรคสอง) 

        ๒.๖.๓ พนักงานเจ้าหน้าที่ ต้องมีบัตรประจ าตัว และบัตรดังกล่าวต้องออกตามแบบที่รัฐมนตรี
ก าหนดในกฎกระทรวง และต้องแสดงบัตรประจ าตัวแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกครั้งในการปฏิบัติหน้าที่ (มาตรา ๑๒) 

        ๒.๖.๔ พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
(มาตรา ๑๓) 

๒.๘  พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจที่จะใช้สอยหรือเข้าครอบครองอสังหาริมทรัพย์ในความครอบครองของ
บุคคลใด ๆ ซึ่งมิใช่เคหสถานเป็นการชั่วคราวภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ (มาตรา ๑๔)   

        ๒.๘.๑ การใช้สอยหรือเข้าครอบครองนั้นเป็นการจ าเป็นส าหรับการส ารวจแหล่งผลิต ระบบส่ง 
ระบบจ าหน่ายพลังงาน และการป้องกันอันตรายหรือความเสียหายอันอาจเกิดแก่การผลิต การส่ง หรือ                  
การจ าหน่ายพลังงาน และ 

        ๒.๘.๒ ต้องแจ้งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 

        ๒.๘.๓ ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ กระท าการใดๆ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์หรือ        
ผู้ทรงสิทธิอื่นได้รับความเสียหาย บุคคลเช่นว่านั้นย่อมเรียกค่าทดแทนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน ไดแ้ละถ้าไม่สามารถตกลงกันในจ านวนค่าทดแทน (มาตรา ๑๔ วรรคสอง) 

๒.๙ เมื่อมีความจ าเป็นที่จะต้องได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือใช้ในการผลิต การส่ง หรือการจ าหน่าย
พลังงาน ถ้ามิได้ตกลงในเรื่องการโอนไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้ด าเนินการเวนคืนตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ (มาตรา ๑๕) 

๒.๑๐ เมื่อมีความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์แก่ชุมนุมชนให้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน        
มีอ านาจ ดังนี้ 
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        ๒.๑๐.๑ ตั้งสถานีพลังงาน เดินสายหรือท่อพลังงานไปใต้ เหนือ ตามหรือข้ามพ้ืนดินของบุคคลใด ๆ 
หรือปัก ตั้งเสาหรืออุปกรณ์ ลงในหรือบนพ้ืนดินของบุคคลใด ๆ ซึ่งไม่ใช่เป็นที่ตั้งโรงเรือน โดยต้องจ่ายค่าทดแทน
ในการใช้ที่ดินนั้นแก่เจ้าของหรือผู้ครอบครอง โดยจ านวนเงินอันเป็นธรรม เว้นแต่เจ้าของหรือผู้ครอบครองเป็น          
ผู้ได้รับประโยชน์คุ้มค่าในการกระท านั้นอยู่ด้วย (มาตรา ๑๖)   

        ๒.๑๐.๒ มีอ านาจเดินสายหรือท่อพลังงานติดไปกับสิ่งก่อสร้างของบุคคลใด ๆ ที่อยู่เหนือหรือ     
ติดกับทางสัญจรของประชาชนได้ (มาตรา ๑๗) 

        ๒.๑๐.๓ เพ่ือประโยชน์แห่งความปลอดภัยในการส่งพลังงาน มีอ านาจตัดต้น กิ่ง หรือรากของต้นไม้ 
ซึ่งอยู่ใกล้สายหรือท่อพลังงานหรืออุปกรณ์ได้ แต่ต้องแจ้งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองต้นไม้ได้ทราบล่วงหน้า           
ภายในเวลาอันสมควร  (มาตรา ๑๙)  

        ๒.๑๐.๔ ในกรณีที่ต้นไม้นั้นมีอยู่ก่อนเวลาตั้งสถานีพลังงาน หรือเดินสายหรือท่อพลังงานหรือ     
ปั ก  ตั้ ง เ ส าหรื อ อุปกรณ์  ต้ อ ง ใช้ ค่ าทดแทน ให้ แก่ ผู้ มี ส่ ว น ได้ เ สี ย ในต้ น ไม้ เท่ าที่ ต้ อ ง เ สี ยหายด้ ว ย                        
(มาตรา ๑๙ วรรคสอง) 

         ๒.๑๐.๕ ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนพนักงานเจ้าหน้าที่อาจเข้าไปในสถานที่ของบุคคลใดๆ เพ่ือตรวจ 
ซ่อมแซม หรือแก้ไขสายหรือท่อพลังงานหรืออุปกรณ์ในเวลาหนึ่งเวลาใดก็ได้ เมื่อได้แจ้งให้เจ้าของหรือ                     
ผู้ครอบครองทราบแล้ว (มาตรา ๒๑)   

 

๓.บทบัญญัติที่คุ้มครองประชาชน 

๓.๑ ขั้นตอนการด าเนินการตั้งสถานีพลังงาน เดินสายหรือท่อพลังงานไปใต้ เหนือ ตามหรือข้ามพ้ืนดิน
ของบุคคลใด ๆ หรือปัก ตั้งเสาหรืออุปกรณ์ ลงในหรือบนพื้นดินของบุคคลใด ๆ หรือเดินสายหรือท่อพลังงานติดไป
กับสิ่งก่อสร้างของบุคคลใด ๆ ที่อยู่เหนือหรือติดกับทางสัญจรของประชาชน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน ต้องด าเนินการดังนี้ (มาตรา ๑๘) 

      ๓.๑.๑ ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องทราบ 

                ๓.๑.๒ หากเจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินนั้นไม่ยินยอม สามารถยื่นค าร้องแสดงเหตุที่ไม่ควรให้
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เข้าไปด าเนินการดังกล่าวอาทิ เช่น ตั้งสถานีพลังงาน เดินสาย  
เป็นต้น ไปยังรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาวินิจฉัยได้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งเข้าด าเนินการ 

      ๓.๑.๓ ในกรณีมีความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์แก่ชุมนุมชน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน ต้องรอการด าเนินการไว้ก่อน จนกว่าจะแจ้งค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้ผู้ยื่นค าร้องทราบแล้ว             
(มาตรา ๑๘ ) และค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด (มาตรา ๑๘ วรรคสอง )  
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๓.๒ ถ้าเจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องประสงค์จะก่อสร้างหรือกระท ากิจการใด ๆ         
ลงในที่ดินซึ่งมีสายหรือท่อพลังงานหรืออุปกรณ์กีดขวางอยู่ เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินนั้นชอบที่จะร้องขอ
ต่อกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ให้ย้าย ถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขสิ่งที่กีดขวางนั้นได้      
เมื่อเป็นการสมควรก็ให้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จัดการตามค าร้องขอนั้น โดยให้เจ้าของ
หรือ ผู้ครอบครองทรัพย์สินออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น (มาตรา ๒๐)   

๓.๓ ในการตั้งสถานีพลังงาน เดินสายหรือท่อพลังงานไปใต้ เหนือ ตามหรือข้ามพ้ืนดินของบุคคลใด ๆ 
หรือปัก ตั้งเสาหรืออุปกรณ์ ลงในหรือบนพ้ืนดินของบุคคลใด ๆหรือตัดต้น กิ่ง หรือรากของต้นไม้ ซึ่งอยู่ใกล้สาย
หรือท่อพลังงานหรืออุปกรณ์ได้นั้น หากเจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินหรือผู้ทรงสิทธิอ่ืน ไม่ยินยอมตกลง       
ในจ านวนเงินค่าทดแทน หรือหาเจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินหรือผู้ ทรงสิทธิ อ่ืนนั้น ไม่พบ นั้น                     
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ต้องด าเนินการ ดังนี้ 

 ๓.๓.๑ ให้น าเงินจ านวนดังกล่าวไปวางไว้ต่อศาลหรือส านักงานวางทรัพย์  หรือฝากไว้กับ                
ธนาคารออมสินในชื่อของเจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินหรือผู้ทรงสิทธิอ่ืน โดยแยกฝากไว้เป็นบัญชีเฉพาะราย 
และถ้ามีดอกเบี้ยหรือดอกผลใดเกิดขึ้น เนื่องจากการฝากเงินนั้น ให้ตกเป็นสิทธิแก่เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
ทรัพย์สินหรือผู้ทรงสิทธิอื่นนั้นด้วย (มาตรา ๒๒)   

 ๓.๓.๒ เมื่อกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน น าเงินค่าทดแทนไปวางไว้ต่อศาลหรือ
ส านักงานวางทรัพย์หรือฝากไว้กับธนาคารออมสินแล้ว ให้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน          
มีหนังสือแจ้งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินหรือผู้ทรงสิทธิ อ่ืนทราบ โ ดยส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ            
ในกรณีหาเจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินหรือผู้ทรงสิทธิอื่นไม่พบ ให้ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันที่มีจ าหน่าย
ในท้องถิ่นอย่างน้อยสองวันติดต่อกัน เพ่ือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินหรือผู้ทรงสิทธิ อ่ืนทราบ             
(มาตรา ๒๒ วรรคสอง)   

    ๓.๓.๓ ในกรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินหรือผู้ทรงสิทธิอ่ืนไม่พอใจในจ านวนเงินค่าทดแทน
ที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จ่ายให้ ไม่ว่าบุคคลนั้นจะรับหรือไม่รับเงินค่าทดแทนที่        
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานวางไว้หรือฝากไว้ บุคคลนั้นมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลภายในหนึ่งปีนับ
แต่วันที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้ด าเนินการแจ้งเป็นหนังสือหรือประกาศหนังสือพิมพ์
แล้ว (มาตรา ๒๓)   

    ๓.๓.๔ หากเจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินฟ้องคดีต่อศาลไม่เป็นเหตุให้การครอบครองหรือ               
ใช้อสังหาริมทรัพย์ หรือการด าเนินการใด ๆ ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ต้องสะดุดหยุดลง สามารถด าเนินการต่อไปได ้

    ๓.๓.๕ ในกรณีที่ศาลวินิจฉัยให้ช าระเงินค่าทดแทนเพ่ิมขึ้น ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินได้รับ
ดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทประจ าของธนาคารออมสินในจ านวนเงินที่เพ่ิมขึ้น  ทั้งนี้นับแต่
วันที่ต้องมีการจ่าย วาง หรือฝากเงินค่าทดแทนนั้น 



8 
 

    ๓.๓.๖ ในกรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินหรือผู้ทรงสิทธิอ่ืนยินยอมตกลงและได้รับเงิน         
ค่าทดแทนไปแล้ว หรือมิได้ฟ้องคดีเรียกเงินค่าทดแทนต่อศาลภายในระยะเวลา ๑ ปี หรือ ได้แจ้งเป็นหนังสือสละ
สิทธิไม่รับเงินค่าทดแทนดังกล่าว ผู้ใดจะเรียกร้องเงินค่าทดแทนนั้นอีกไม่ได้ 

       ๔. หลักเกณฑ์และวิธีการ ผลิตพลังงานควบคุม 

    ๔.๑.๑ การที่ผู้ใดจะผลิต หรือขยายการผลิตพลังงานควบคุม จะต้องได้รับใบอนุญาตจากกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานซึ่งการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตนั้นมีก าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการไว้ในกฎกระทรวง ทั้งนี้การผลิตพลังงานควบคุมใดซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตหรือรับสัมปทานตามกฎหมายอ่ืน 
จะต้องได้รับอนุญาตหรือรับสัมปทานตามกฎหมายนั้นด้วย (มาตรา ๒๕) 

             ๔.๑.๒ การก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ ผลิตพลังงานควบคุม ให้ค านึงถึงกรณีดังต่อไปนี้ (มาตรา ๒๖) 

       (๑) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และความม่ันคงของประเทศ 

       (๒) อันตรายที่จะเกิดข้ึนจากการผลิตหรือการขยายการผลิตพลังงาน 

       (๓) การใช้วัตถุดิบหรือวัตถุธรรมชาติตามหลักวิชา 

  ๔.๑.๓ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ต้องพิจารณาการขอรับใบอนุญาตการผลิต
พลังงานควบคุม ให้เสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้รับ
ค าขอที่มีรายละเอียดถูกต้องและครบถ้วนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  (มาตรา ๒๗) โดยในการอนุญาต
ดังกล่าว กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ต้องก าหนดเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ได ้

         (๑) อัตราค่าตอบแทนอย่างสูงที่จะพึงเรียกจากผู้ใช้พลังงานควบคุมให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ 

         (๒) การก าหนดเขตการจ่ายพลังงาน และขนาดของเครื่องจักรที่จะติดตั้งเพ่ือท าการผลิต 

         (๓)  การด าเนินการให้ถูกต้องตามหลักวิชา เช่น การวางสาย การป้องกันอัคคีภัย การป้องกัน
ความเสียหายของเครื่องจักร การป้องกันอันตราย หรือการก าหนดประเภทหรือวิธีการใช้วัตถุดิบหรือวัตถุธรรมชาติ
ที่ใช้ในการผลิตพลังงานควบคุม 

 ๕. ในกรณีที่อาจเกิดการขาดแคลนพลังงานควบคุมเป็นครั้งคราว หรือกรณีจ าเป็นอย่างอ่ืนเพ่ือประโยชน์
ในทางเศรษฐกิจของประเทศ อธิบดีมีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ผลิตพลังงานควบคุมปฏิบัติ ดังต่อไปนี้  
(มาตรา ๒๘)  

    (๑) ลดหรือเพ่ิมการผลิต การจ าหน่าย หรือการใช้พลังงานควบคุม 

    (๒) เปลี่ยนประเภทของวัตถุดิบหรือวัตถุธรรมชาติที่ใช้ในการผลิตพลังงานควบคุม 

    (๓) เปลี่ยนแปลงอัตราค่าตอบแทนอย่างสูงที่จะพึงเรียกจากผู้ใช้พลังงานควบคุม 
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 ๖. เพ่ือความปลอดภัย และเพ่ือประโยชน์แก่การระงับหรือป้องกันอันตรายที่อาจมีแก่บุคคล หรือ
ทรัพย์สิน หรืออนามัยของประชาชน หรือความมั่นคงของประเทศ อธิบดีมีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ผลิต
พลังงานควบคุมปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ (มาตรา ๒๙)   

    (๑) เปลี่ยนแปลง ซ่อมแซม หรือบูรณะอาคาร เครื่องจักร เครื่องอุปกรณ์ เครื่องมือหรือเครื่องใช้ 

    (๒) จัดหา หรือสร้างสิ่งใด ๆ ซึ่งจะขจัดหรือป้องกันอันตราย 

    (๓) งดการผลิต การส่ง การใช้ หรือการจ าหน่ายพลังงานควบคุมเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะได้ปฏิบัติ
ตามค าสั่งตาม (๑) หรือ (๒) 

 ๗. กรณีการใช้อ านาจตามข้อ ๕ และ ข้อ ๖ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน            
ต้องค านึงถึงค่าใช้จ่ายที่จะเพ่ิมขึ้น หรือความสามารถในการจัดหาทุนของผู้ผลิตพลังงานควบคุมด้วย และหากมี
ค าสั่งดังกล่าวข้างต้น กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จะต้องช่วยหาทุนเพ่ือให้ผู้ผลิตพลังงาน
ควบคุมสามารถปฏิบัติตามค าสั่งก็ได้ (มาตรา ๓๐)   

 ๘. กรณีที่ผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตมาตรา ๒๕ หรือได้รับใบอนุญาตโดยมีเงื่อนไขตามมาตรา ๒๗ หรือ       
ผู้ที่ได้รับค าสั่งตามมาตรา ๒๘ หรือ มาตรา ๒๙ หากไม่เห็นชอบด้วยกับการไม่อนุญาต เงื่อนไข หรือค าสั่งดังกล่าว
นั้น มีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบว่าไม่ได้รับใบอนุญาต หรือได้รับใบอนุญาตโดย     
มีเงื่อนไข หรือได้รับค าสั่งนั้น  โดยให้รัฐมนตรีวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์              
ถ้าผู้อุทธรณ์ไม่เห็นด้วยกับค าวินิจฉัยอุทธรณ์ ให้เสนอคดีต่อศาลภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าวินิจฉัย
อุทธรณ ์(มาตรา ๓๑ )  

๙. ก าหนดข้อห้ามและบทลงโทษ 

     ๙.๑ ห้ามมิให้บุคคลใดกระท าการใด ๆ อันเป็นการขัดขวางต่อการผลิตพลังงานควบคุม หรือท าให้  
การผลิตพลังงานควบคุมลดน้อยลงโดยไม่มีเหตุอันควร (มาตรา ๓๒)   

     ๙.๒ ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อ านวยความสะดวกตามสมควรแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติการ         
ตามมาตรา ๑๑ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๙ หรือมาตรา ๒๑ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่ง
เดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ (มาตรา ๓๓)   

     ๙.๓ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๕ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือ      
ทั้งจ าทั้งปรับ (มาตรา ๓๔)   

     ๙.๔ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของอธิบดีที่สั่งตามมาตรา ๒๘ หรือมาตรา ๒๙ ต้องระวางโทษจ าคุก         
ไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ (มาตรา ๓๕)   

     ๙.๕ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๒ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือ     
ทั้งจ าทั้งปรับ (มาตรา ๓๖)   
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๑๐. ในการด าเนินคดีตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานอัยการมีอ านาจร้องขอต่อศาลให้สั่งให้ผู้กระท าผิด
ปฏิบัติการให้เป็นไปตามหน้าที่ที่มีอยู่ตามพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา ๓๗)   

๑๑. บทเฉพาะกาล 

      ๑๑.๑ การใดท่ีเป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการการพลังงานแห่งชาติ และได้มีการด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่นั้นไปแล้วตามพระราชบัญญัติการพลังงานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๔๙๖ ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
แต่การด าเนินการนั้นไม่ถึงที่สุด หรือมีข้อผูกพันที่จะต้องด าเนินการต่อไป ให้รัฐมนตรีมีอ านาจพิจารณาสั่งการแทน
คณะกรรมการการพลังงานแห่งชาติ (มาตรา ๓๘) 

     ๑๑.๒ บรรดาพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง หรือค าสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติการพลังงาน
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๔๙๖ ที่ใช้บังคับอยู่ก่อนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าที่
ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ หรือค าสั่งตาม
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ แต่ต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ (มาตรา ๓๙)   

    ๑๑.๓ บรรดาการอนุญาต หรือใบอนุญาตที่ออกให้ตามพระราชบัญญัติการพลังงานแห่งชาติ        
พ.ศ. ๒๔๙๖ อยู่ก่อนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังมีผลใช้บังคับต่อไป จนกว่าจะสิ้นอายุการอนุญาต 
หรือใบอนุญาตนั้น (มาตรา ๔๐)   

 ๑๒. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจออก
กฎกระทรวงหรือก าหนดกิจการอ่ืนเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  และกฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ (มาตรา ๔๑)   

 

 

       ธัญญรัศม์/ผู้จัดท า  
กัญญภา/ผู้เรียง 

                                                                                                                         กลุ่มนิติการ 
                                                                                                              ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

หมายเหตุ :- ค าอธิบายนี้มีขึ้นเพ่ือประโยชน์ในการเข้าใจสาระส าคัญของกฎหมายเท่านั้น ส่วนการจะปฏิบัติตาม
กฎหมายให้เป็นไปอย่างถูกต้องนั้น ประชาชนจะต้องศึกษา ท าความข้าใจ ตรวจสอบและยึดถือตัวบทกฎหมายเป็น
ส าคัญ 


