
พระราชบัญญัติ 
การไฟฟ.าฝ0ายผลิตแห6งประเทศไทย 

พ.ศ. ๒๕๑๑ 
                   

  
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหHไวH ณ วันท่ี ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๑ 
เปPนปQท่ี ๒๓ ในรัชกาลปRจจุบัน 

  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลHาฯ ใหHประกาศ

ว6า 
  
โดยท่ีเปPนการสมควรจัดต้ังการไฟฟ.าฝ0ายผลิตแห6งประเทศไทย 
  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลHาฯ ใหHตราพระราชบัญญัติขึ้นไวHโดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา 

ดังต6อไปน้ี 
  
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว6า “พระราชบัญญัติการไฟฟ.าฝ0ายผลิตแห6งประเทศไทย พ.ศ. 

๒๕๑๑” 
  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ใหHใชHบังคับเมื่อพHนกำหนดหนึ่งรHอยแปดสิบวันนับแต6วันประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาเปPนตHนไป 
  
มาตรา ๓  ใหHยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติการไฟฟ.ายันฮี พ.ศ. ๒๕๐๐ 
(๒) พระราชบัญญัติการไฟฟ.ายันฮี (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๐๒ 
(๓) พระราชบัญญัติการไฟฟ.ายันฮี (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๐๖ 
(๔) พระราชบัญญัติการลิกไนทh พ.ศ. ๒๕๐๓ 
(๕) พระราชบัญญัติการไฟฟ.าตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. ๒๕๐๕ 
(๖) พระราชบัญญัติการไฟฟ.าตะวันออกเฉียงเหนือ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๐๗ 



(๗) พระราชบัญญัติการไฟฟ.าตะวันออกเฉียงเหนือ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๑๐ 
  
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัติน้ี 
“ระบบไฟฟ.า” หมายความว6า สายส6งไฟฟ.า สายจำหน6ายไฟฟ.า สถานีไฟฟ.าย6อย หรือสิ่งอื่นอัน

เปPนอุปกรณhแก6การส6งหรือการจำหน6ายไฟฟ.า 
“เขตเดินสายไฟฟ.า” หมายความว6า บริเวณที่ที่จะเดินสายส6งไฟฟ.า โดยมีความกวHางจากแนว

ศูนยhกลางของเสาสายส6งไฟฟ.าดHานละไม6เกินสามสิบเมตร 
“คณะกรรมการ” หมายความว6า คณะกรรมการการไฟฟ.าฝ0ายผลิตแห6งประเทศไทย 
“ผูHว6าการ” หมายความว6า ผูHว6าการการไฟฟ.าฝ0ายผลิตแห6งประเทศไทย 
“พนักงาน” หมายความว6า พนักงานการไฟฟ.าฝ0ายผลิตแห6งประเทศไทย รวมท้ังผูHว6าการ 
“ลูกจHาง” หมายความว6า ลูกจHางการไฟฟ.าฝ0ายผลิตแห6งประเทศไทย 
“รัฐมนตรี” หมายความว6า รัฐมนตรีผูHรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
  
มาตรา ๕  ใหHรัฐมนตรีว6าการกระทรวงพัฒนาการแห6งชาติรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
  

หมวด ๑ 
การจัดต้ัง ทุนและเงินสำรอง 

                   
  

มาตรา ๖  ใหHจัดตั้งการไฟฟ.าขึ้น เรียกว6า “การไฟฟ.าฝ0ายผลิตแห6งประเทศไทย” เรียกโดยย6อ

ว6า “กฟผ.” และใหHเปPนนิติบุคคล มีวัตถุประสงคhดังต6อไปน้ี 
(๑) ผลิต จัดใหHไดHมา จัดส6งหรือจำหน6ายซ่ึงพลังงานไฟฟ.าใหHแก6 

(ก) การไฟฟ.านครหลวง การไฟฟ.าส6วนภูมิภาคหรือการไฟฟ.าอ่ืนตามกฎหมายว6าดHวยการน้ัน 
(ข) ผูHใชHพลังงานไฟฟ.าตามท่ีกำหนดในพระราชกฤษฎีกา 
(ค) ประเทศใกลHเคียง 

(๒) ดำเนินงานต6าง ๆ ที่เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ.า แหล6งพลังงานอันไดHมาจากธรรมชาติ เช6น น้ำ ลม 

ความรHอนธรรมชาติ แสงแดด แร6ธาตุ หรือเชื้อเพลิงเปPนตHนว6า น้ำมัน ถ6านหิน หรือกqาซ รวมทั้งพลังงานปรมาณู 

เพ่ือการผลิตพลังงานไฟฟ.า และงานอ่ืนท่ีส6งเสริมกิจการของ กฟผ. 
(๓) ผลิตและขายลิกไนทh หรือวัตถุเคมีจากลิกไนทhหรือโดยอาศัยลิกไนทhหรือร6วมทุนกับบุคคลอ่ืน

เพ่ือดำเนินการดังกล6าว 



  
มาตรา ๗  ใหHโอนทรัพยhสิน หนี้สิน สิทธิ ความรับผิด ตลอดจนธุรกิจของการไฟฟ.ายันฮี การลิก

ไนทh และการไฟฟ.าตะวันออกเฉียงเหนือใหHแก6 กฟผ. ทรัพยhสินดังกล6าวเมื่อไดHหักหนี้สินออกแลHวใหHถือเปPนทุนของ 

กฟผ. 
  
มาตรา ๘  ใหH กฟผ. ต้ังสำนักงานใหญ6ในจังหวัดพระนครหรือจังหวัดใกลHเคียงและจะต้ังสาขาหรือ

ตัวแทนข้ึน ณ ท่ีอ่ืนใดก็ไดH 
  
มาตรา ๙  ใหH กฟผ. มีอำนาจกระทำกิจการภายในขอบแห6งวัตถุประสงคhตามมาตรา ๖ อำนาจ

เช6นว6าน้ีใหHรวมถึง 
(๑) สรHาง ซื้อ จัดหา รับโอน จำหน6าย เช6า ใหHเช6า ใหHเช6าซื้อ ยืม ใหHยืม และดำเนินงานเกี่ยวกับ

เคร่ืองใชH บริการ และส่ิงอำนวยความสะดวกต6าง ๆ ของ กฟผ. 
(๒) ซ้ือ จัดหา จำหน6าย เช6า ใหHเช6าซื้อ แลกเปลี่ยน ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครองหรือดำเนินงาน

เก่ียวกับทรัพยhสินใด ๆ 
(๓) สำรวจ วางแผน ออกแบบ จัดซ้ือ สรHาง และติดต้ังอันเก่ียวกับกิจการของ กฟผ. 
(๔) สรHางเขื่อนกั้นน้ำ เขื่อนระบายน้ำ เขื่อนกักเก็บน้ำ อ6างเก็บน้ำ หรือสิ่งอ่ืนอันเปPนอุปกรณhของ

เขื่อนหรืออ6างนั้นเพื่อการผลิตพลังงานไฟฟ.า หรือเพื่อการพัฒนาการไฟฟ.าพลังน้ำหรือเพื่อประโยชนhเกี่ยวกับการ

ไฟฟ.า สรHางโรงไฟฟ.าพลังความรHอน โรงไฟฟ.าพลังน้ำ โรงไฟฟ.าพลังปรมาณู หรือโรงไฟฟ.าพลังอื่น รวมทั้งลานไก

ไฟฟ.าและส่ิงอ่ืนอันเปPนอุปกรณhของโรงไฟฟ.าน้ัน ๆ หรือสรHางระบบไฟฟ.า 
(๕) กำหนดประเภท ขนาด และมาตรฐานของโรงไฟฟ.า ลานไกไฟฟ.าและสิ่งอื่นอันเปPนอุปกรณh

ของโรงไฟฟ.านั้น ๆ ตาม (๔) หรือโรงผลิตวัตถุเคมีจากลิกไนทh ระบบไฟฟ.า และอุปกรณhอื่น ๆ ตลอดจนเชื้อเพลิงท่ี

ใชHในการผลิตพลังงานไฟฟ.าของ กฟผ. รวมทั้งวางนโยบายและควบคุมการผลิต การส6งการจำหน6ายพลังงานไฟฟ.า 

การผลิตลิกไนทh และวัตถุเคมีจากลิกไนทhของ กฟผ. 
(๖) กูHยืมเงิน หรือลงทุน 
(๗) ออกพันธบัตรหรือตราสารอ่ืนใดเพ่ือการลงทุน 
  
มาตรา ๑๐  ทุนของ กฟผ. ประกอบดHวย 
(๑) ทรัพยhสินตามมาตรา ๗ 
(๒) เงินหรือทรัพยhสินอ่ืนท่ีไดHรับจากรัฐบาลหรือบุคคลอ่ืน 
  



มาตรา ๑๑  เงินสำรองของ กฟผ. ใหHประกอบดHวยเงินสำรองเผื่อขาด และเงินสำรองอื่น ตามท่ี

คณะกรรมการจะเห็นสมควร 
  
มาตรา ๑๒  ทรัพยhสินของ กฟผ. ไม6อยู6ในความรับผิดแห6งการบังคับคดี 
  

หมวด ๒ 
คณะกรรมการและผูHว6าการ 

                   
  

มาตรา ๑๓  ใหHมีคณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกว6า “คณะกรรมการการไฟฟ.าฝ0ายผลิตแห6งประเทศ

ไทย” ประกอบดHวยประธานกรรมการ และกรรมการอื่นอีกไม6เกินสิบคนรวมทั้งผูHว6าการซึ่งเปPนกรรมการโดย

ตำแหน6ง 
ใหHคณะรัฐมนตรีเปPนผูHแต6งต้ังประธานกรรมการ และกรรมการอ่ืนซ่ึงมิใช6กรรมการโดยตำแหน6ง 
  
มาตรา ๑๔  ผูHซึ่งจะดำรงตำแหน6งประธานกรรมการ กรรมการและผูHว6าการตHองเปPนผูHมีสัญชาติ

ไทย และมีความรูHความจัดเจนเพียงพอเก่ียวกับการบริหารธุรกิจ วิทยาศาสตรh วิศวกรรมศาสตรh เศรษฐศาสตรh การ

คลัง หรือกฎหมาย 
  
มาตรา ๑๕  ผูHมีลักษณะอย6างหนึ่งอย6างใดดังต6อไปนี้ หHามแต6งตั้งเปPนประธานกรรมการ หรือ

กรรมการ 
(๑) เปPนผูHมีส6วนไดHเสียในสัญญากับ กฟผ. หรือในกิจการที่กระทำใหHแก6 กฟผ. ไม6ว6าโดยตรงหรือ

อHอม เวHนแต6เปPนเพียงผูHถือหุHนเพื่อประโยชนhในการลงทุนโดยสุจริตในบริษัทจำกัดที่กระทำการอันมีส6วนไดHเสียเช6น

ว6าน้ัน 
(๒) เปPนผูHมีตำแหน6งการเมือง 
(๓) เปPนพนักงาน เวHนแต6ผูHดำรงตำแหน6งผูHว6าการ 
  
มาตรา ๑๖  ใหHประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต6งตั้งอยู6ในตำแหน6งคราวละสี่ปQ 

แต6สำหรับกรรมการนั้นในวาระเริ่มแรกเมื่อครบกำหนดสองปQ ใหHกรรมการดังกล6าวออกจากตำแหน6งกึ่งหนึ่งโดยวิธี

จับสลาก ถHาไม6อาจหาจำนวนก่ึงหน่ึงไดHก็ใหHกรรมการซ่ึงจะอยู6ในตำแหน6งต6อไปมีจำนวนมากกว6า 
ประธานกรรมการหรือกรรมการซ่ึงพHนจากตำแหน6งอาจไดHรับการแต6งต้ังอีกไดH 



  
มาตรา ๑๗  นอกจากการพHนจากตำแหน6งตามวาระตามมาตรา ๑๖ ประธานกรรมการหรือ

กรรมการซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต6งต้ังพHนจากตำแหน6งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะรัฐมนตรีใหHออก 
(๔) ตกเปPนผูHขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๔ หรือมีลักษณะตHองหHามตามมาตรา ๑๕ 
เมื่อประธานกรรมการหรือกรรมการพHนจากตำแหน6งก6อนวาระ คณะรัฐมนตรีอาจแต6งตั้งผูHอื่นเปPน

ประธานกรรมการหรือกรรมการแทนไดH 
ใหHประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งไดHรับการแต6งตั้งตามวรรคสองอยู6ในตำแหน6งตามวาระของ

ประธานกรรมการหรือกรรมการซ่ึงตนแทน 
  
มาตรา ๑๘  ใหHคณะกรรมการมีอำนาจหนHาที่วางนโยบายและควบคุมดูแลทั่วไปซึ่งกิจการของ 

กฟผ. อำนาจหนHาท่ีเช6นว6าน้ีใหHรวมถึง 
(๑) ออกระเบียบหรือขHอบังคับเพ่ือปฏิบัติการใหHเปPนไปตามวัตถุประสงคh 
(๒) ออกระเบียบหรือขHอบังคับการประชุม 
(๓) ออกระเบียบหรือขHอบังคับการดำเนินกิจการของคณะกรรมการ 
(๔) ออกระเบียบหรือขHอบังคับการจัดแบ6งส6วนงานและวิธีปฏิบัติงาน 
(๕) กำหนดตำแหน6ง อัตราเงินเดือนหรือค6าจHางของพนักงานหรือลูกจHาง 
(๖) ออกระเบียบหรือขHอบังคับการบรรจุ การแต6งตั้ง การเลื่อนเงินเดือนหรือค6าจHาง การออกจาก

ตำแหน6ง วินัย และการลงโทษพนักงานและลูกจHาง 
(๗) ออกระเบียบหรือขHอบังคับการจ6ายค6าพาหนะและเบี้ยเลี้ยงเดินทางค6า เช6าที่พัก ค6าล6วงเวลา 

และการจ6ายเงินอ่ืน 
(๘) ออกระเบียบหรือขHอบังคับเคร่ืองแบบพนักงานและลูกจHาง 
(๙) กำหนดราคาขายพลังงานไฟฟ.า ลิกไนทh วัตถุเคมีจากลิกไนทhและวัสดุอุปกรณh และกำหนด

ค6าบริการ และออกระเบียบเก่ียวกับวิธีชำระราคาขายหรือค6าบริการ 
(๑๐) ออกระเบียบเก่ียวกับความปลอดภัยในการใชHและรักษาทรัพยhสินของ กฟผ. 
ระเบียบหรือขHอบังคับวิธีปฏิบัติงานตาม (๔) ถHามีขHอความจำกัดอำนาจของผูHว6าการในการทำนิติ

กรรมไวHประการใด ใหHรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ราคาขายตาม (๙) ใหHกำหนดในอัตราอันสมควร เพ่ือใหHมีรายไดHเพียงพอ 



(ก) สำหรับรายจ6ายที่จำเปPนในการดำเนินกิจการ รวมทั้งดอกเบ้ียค6าเสื่อมราคา บำเหน็จบำนาญ 

กองทุนสงเคราะหh หรือการสงเคราะหhอ่ืนเพ่ือสวัสดิการของผูHปฏิบัติงานและครอบครัว และโบนัส 
(ข) สำหรับชำระหนี้สินเท6าที่จำนวนเงินเพื่อการชำระนั้นเกินกว6าจำนวนที่จัดสรรไวHเปPนค6าเสื่อม

ราคา และสำหรับค6าใชHจ6ายท่ีเพ่ิมข้ึนเก่ียวกับการจัดหาทรัพยhสินใหม6แทนทรัพยhสินเดิม 
(ค) ท่ีจะจัดใหHมีเงินสำรองและเปPนค6าใชHจ6ายส6วนใหญ6อันจำเปPนในการขยายกิจการและลงทุน 
  
มาตรา ๑๙  ใหHคณะกรรมการเปPนผูHแต6งต้ังผูHว6าการ 
ใหHผูHว6าการไดHรับเงินเดือนตามที่คณะกรรมการกำหนด และพHนจากตำแหน6งเมื่อ ตาย ลาออก ตก

เปPนผูHขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๔ หรือมีลักษณะตHองหHามตามมาตรา ๒๐ หรือคณะกรรมการใหHออก 
มติใหHผูHว6าการออกจากตำแหน6งตHองประกอบดHวยคะแนนเสียงไม6นHอยกว6าสามในสี่ของจำนวน

กรรมการท้ังหมด นอกจากผูHว6าการ 
การแต6งตั้ง การกำหนดอัตราเงินเดือน หรือการใหHออกจากตำแหน6งตามมาตรานี้จะตHองไดHรับ

ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 
  
มาตรา ๒๐  ผูHมีลักษณะอย6างหน่ึงอย6างใดดังต6อไปน้ี หHามแต6งต้ังเปPนผูHว6าการ 
(๑) เปPนผูHมีส6วนไดHเสียในสัญญากับ กฟผ. หรือในกิจการที่กระทำใหHแก6 กฟผ. ไม6ว6าโดยตรงหรือ

อHอม เวHนแต6เปPนเพียงผูHถือหุHนเพื่อประโยชนhในการลงทุนโดยสุจริตในบริษัทจำกัดที่กระทำการอันมีส6วนไดHเสียเช6น

ว6าน้ัน 
(๒) เปPนขHาราชการประจำ 
(๓) เปPนผูHมีตำแหน6งการเมือง 
(๔) เปPนผูHไม6อาจทำงานไดHเต็มเวลาใหHแก6 กฟผ. 
  
มาตรา ๒๑  ผูHว6าการมีหนHาท่ีบริหารกิจการใหHเปPนไปตามอำนาจของ กฟผ. ตามนโยบาย ระเบียบ

หรือขHอบังคับของคณะกรรมการ และมีอำนาจบังคับบัญชาพนักงานและลูกจHาง 
ในการบริหารกิจการ ผูHว6าการตHองรับผิดชอบต6อคณะกรรมการ 
  
มาตรา ๒๒  ผูHว6าการมีอำนาจ 
(๑) บรรจุ แต6งตั ้ง เลื ่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือค6าจHาง ลงโทษทางวินัยพนักงานและลูกจHาง 

ตลอดจนใหHพนักงานและลูกจHางออกจากตำแหน6ง  ทั้งนี้ ตHองเปPนไปตามระเบียบหรือขHอบังคับของคณะกรรมการ 



แต6ถHาเปPนพนักงานหรือลูกจHางชั้นที่ปรึกษา ผูHเชี่ยวชาญ ผูHอำนวยการฝ0ายหรือเทียบเท6าขึ้นไปจะตHองไดHรับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการ 
(๒) กำหนดเงื่อนไขในการทำงานของพนักงานและลูกจHาง และออกระเบียบวิธีปฏิบัติงานของ 

กฟผ. โดยไม6ขัดหรือแยHงกับขHอบังคับของคณะกรรมการ 
  
มาตรา ๒๓  ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ผูHว6าการเปPนผูHกระทำในนามของ กฟผ. และเปPน

ผูHกระทำแทน กฟผ. เพื่อการนี้ผูHว6าการจะมอบอำนาจใหHตัวแทนหรือบุคคลใดกระทำกิจการเฉพาะอย6างแทนก็

ไดH  ท้ังน้ี ตHองเปPนไปตามระเบียบหรือขHอบังคับของคณะกรรมการ 
นิติกรรมที่ผูHว6าการทำโดยฝ0าฝvนระเบียบหรือขHอบังคับตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง ย6อมไม6ผูกพัน 

กฟผ. เวHนแต6คณะกรรมการจะใหHสัตยาบัน 
  
มาตรา ๒๔  เมื่อผูHว6าการไม6อาจปฏิบัติหนHาที่ไดH หรือเมื่อตำแหน6งผูHว6าการว6างลง ในระหว6างที่ยัง

มิไดHแต6งตั้งผูHว6าการใหHคณะกรรมการแต6งตั้งพนักงานคนหนึ่งเปPนผูHทำการแทนผูHว6าการ หรือรักษาการในตำแหน6ง

ผูHว6าการ แลHวแต6กรณี และใหHนำมาตรา ๒๐ มาใชHบังคับโดยอนุโลม 
ใหHผูHทำการแทนผูHว6าการหรือผูHรักษาการในตำแหน6งผูHว6าการมีอำนาจหนHาที่อย6างเดียวกับผูHว6าการ 

เวHนแต6อำนาจหนHาท่ีของผูHว6าการในฐานะกรรมการ 
  
มาตรา ๒๕  ประธานกรรมการและกรรมการย6อมไดHรับประโยชนhตอบแทนตามระเบียบท่ี

คณะรัฐมนตรีกำหนด 
  
มาตรา ๒๖  ประธานกรรมการ กรรมการ พนักงานและลูกจHางอาจไดHรับโบนัสตามระเบียบท่ี

คณะรัฐมนตรีกำหนด 
  
มาตรา ๒๗  ใหHประธานกรรมการ กรรมการ และพนักงานเปPนเจHาพนักงานตามประมวลกฎหมาย

อาญา 
  

หมวด ๓ 
การสรHาง และการบำรุงรักษา 

                   
  



มาตรา ๒๘  เพื่อประโยชนhในการสรHางและบำรุงรักษาระบบไฟฟ.า ใหHพนักงานหรือลูกจHางมี

อำนาจท่ีจะใชHสอยหรือเขHาครอบครองอสังหาริมทรัพยhในความครอบครองของบุคคลใด ๆ ซ่ึงมิใช6เคหสถานเปPนการ

ช่ัวคราวภายใตHเง่ือนไขดังต6อไปน้ี 
(๑) การใชHสอยหรือเขHาครอบครองนั้นเปPนการจำเปPนสำหรับการสำรวจระบบไฟฟ.าและการ

ป.องกันอันตรายหรือความเสียหายท่ีจะเกิดแก6ระบบไฟฟ.า 
(๒) ไดHแจHงเปPนหนังสือใหHเจHาของหรือผูHครอบครองอสังหาริมทรัพยhทราบล6วงหนHาภายในเวลาอัน

สมควร 
ในการปฏิบัติตามมาตรานี้ ใหHพนักงานหรือลูกจHางแสดงบัตรประจำตัวเมื่อบุคคลซึ่งเกี่ยวขHองรHอง

ขอ 
ถHามีความเสียหายเกิดแก6เจHาของ ผูHครอบครองอสังหาริมทรัพยhหรือผูHทรงสิทธิอื่นเนื่องจากการ

กระทำของพนักงานหรือลูกจHาง บุคคลนั้นย6อมเรียกค6าทดแทนจาก กฟผ. ไดH และถHาไม6สามารถตกลงกันในจำนวน

ค6าทดแทน ใหHมอบขHอพิพาทใหHอนุญาโตตุลาการวินิจฉัย และใหHนำบทบัญญัติแห6งกฎหมายว6าดHวยการเวนคืน

อสังหาริมทรัพยhมาใชHบังคับโดยอนุโลม 
  
มาตรา ๒๙  ในการส6งและการจำหน6ายพลังงานไฟฟ.า ใหH กฟผ. มีอำนาจ 
(๑) เดินสายส6งไฟฟ.าหรือสายจำหน6ายไฟฟ.าไปใตH เหนือ ตามหรือขHามพื้นดินของบุคคลใด ปRก

หรือต้ังเสา สถานีไฟฟ.าย6อยหรืออุปกรณhอ่ืน ลงในหรือบนพ้ืนดินของบุคคลใดซ่ึงมิใช6เปPนท่ีต้ังโรงเรือน 
(๒) ประกาศกำหนดเขตเดินสายไฟฟ.าเพื่อประโยชนhแห6งความปลอดภัยในการส6งพลังงานไฟฟ.า 

โดยประกาศไวH ณ ที่ว6าการอำเภอแห6งทHองที่ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู6 และจัดทำเครื่องหมายแสดงไวHในที่ที่ประกาศกำหนด

เขตน้ันตามสมควร 
(๓) รื้อถอนโรงเรือนหรือทำลายสิ่งอื่นที่สรHางขึ้นหรือทำขึ้น หรือทำลาย หรือตัดฟRน ตัดตHน ก่ิง 

หรือรากของตHนไมHหรือพืชผลในเขตเดินสายไฟฟ.า 
ก6อนที่จะดำเนินการตาม (๑) หรือ (๓) ใหH กฟผ. แจHงเปPนหนังสือใหHเจHาของหรือผูHครอบครอง

ทรัพยhสินที่เกี่ยวขHองทราบ เจHาของหรือผูHครอบครองทรัพยhสินนั้นอาจยื่นคำรHองแสดงเหตุที่ไม6สมควรทำเช6นนั้น ไป

ยังคณะกรรมการเพื่อวินิจฉัยภายในกำหนดสามสิบวันนับแต6วันที่ไดHรับหนังสือแจHง คำวินิจฉัยของคณะกรรมการใหH

เปPนท่ีสุด 
  
มาตรา ๓๐  ใหH กฟผ. จ6ายค6าทดแทนตามความเปPนธรรมแก6เจHาของหรือผูHครอบครองในกรณี

ดังต6อไปน้ี 
(๑) การใชHท่ีดินปRกหรือต้ังเสาเพ่ือเดินสายส6งไฟฟ.าหรือสายจำหน6ายไฟฟ.า 



(๒) การใชHท่ีดินปRกหรือต้ังสถานีไฟฟ.าย6อยหรืออุปกรณhอ่ืน 
(๓) การใชHท่ีดินท่ีประกาศกำหนดเปPนเขตเดินสายไฟฟ.า 
(๔) การกระทำตามมาตรา ๒๙ (๓) 
ในกรณีที่ไม6สามารถตกลงกันไดHในจำนวนค6าทดแทน ใหHนำมาตรา ๒๘ วรรคสาม มาใชHบังคับโดย

อนุโลม 
ในกรณีที่เจHาของหรือผูHครอบครองไดHรับค6าทดแทนแลHวหรือไดHแจHงเปPนหนังสือไม6รับค6าทดแทน

ดังกล6าว ต6อไปภายหนHาผูHใดจะเรียกรHองค6าทดแทนอีกมิไดH 
  
มาตรา ๓๑  หHามมิใหHผูHใดกระทำการอย6างหนึ่งอย6างใดอันอาจเปPนอันตรายแก6ระบบไฟฟ.าในเขต

เดินสายไฟฟ.า 
  
มาตรา ๓๒  ในเขตเดินสายไฟฟ.า หHามมิใหHผูHใดสรHางโรงเรือนหรือสิ่งอื่นปลูกตHนไมHหรือพืชผล เวHน

แต6ไดHรับอนุญาตเปPนหนังสือจาก กฟผ. การอนุญาตน้ันใหHเปPนไปตามเง่ือนไขท่ี กฟผ. กำหนด 
โรงเรือนหรือสิ่งอื่นที่สรHางขึ้นหรือทำขึ้น ตHนไมHหรือพืชผลที่ปลูกขึ้น โดยไม6ปฏิบัติตามเงื่อนไข 

หรือไม6ไดHรับอนุญาตจาก กฟผ. ใหH กฟผ. มีอำนาจรื้อถอน ทำลายหรือตัดฟRนตามควรแก6กรณีโดยไม6ตHองจ6ายค6า

ทดแทน 
  
มาตรา ๓๓  เพื่อประโยชนhแห6งความปลอดภัยใหH กฟผ. มีอำนาจทำลายหรือตัดฟRน ตัดตHน ก่ิง 

หรือรากของตHนไมH ที่อยู6ใกลHระบบไฟฟ.า แต6ตHองแจHงเปPนหนังสือใหHเจHาของหรือผูHครอบครองตHนไมHทราบล6วงหนHา

ภายในเวลาอันสมควร 
ในกรณีที่ตHนไมHนั้นมีอยู6ก6อนการสรHางระบบไฟฟ.า ใหH กฟผ. จ6ายค6าทดแทนใหHแก6เจHาของหรือผูH

ครอบครองตHนไมHเท6าท่ีตHองเสียหายเพราะการกระทำน้ัน 
  
มาตรา ๓๔  ในกรณีจำเปPนเพื่อตรวจ ซ6อมแซม หรือแกHไขระบบไฟฟ.า พนักงานหรือลูกจHางอาจ

เขHาไปในสถานที่ของบุคคลใดในเวลาใดก็ไดH เมื่อไดHแจHงใหHเจHาของหรือผูHครอบครองทราบแลHว และใหHนำมาตรา ๒๘ 

วรรคสอง มาใชHบังคับโดยอนุโลม 
  
มาตรา ๓๕  ในการกระทำกิจการตามมาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ พนักงานหรือลูกจHางจะตHอง

พยายามมิใหHเกิดความเสียหาย แต6ถHาเกิดความเสียหายข้ึน กฟผ. จะตHองรับผิดเพ่ือความเสียหายน้ัน 
  



มาตรา ๓๖  เมื่อมีความจำเปPนที่จะตHองไดHมาซึ่งอสังหาริมทรัพยhเพื่อไดHมาซึ่งแหล6งพลังงานตาม

มาตรา ๖ (๒) หรือเพ่ือใชHตามมาตรา ๙ (๔) ใหHดำเนินการเวนคืนตามกฎหมายว6าดHวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยh 
ในการนี้ จะออกพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่คิดจะเวนคืนไวHก6อนก็ไดH และใหH

นำบทบัญญัติแห6งกฎหมายว6าดHวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยhมาใชHบังคับโดยอนุโลม 
  
มาตรา ๓๗  เพื่อประโยชนhในการที่จะใหHการผลิตพลังงานไฟฟ.าเปPนไปตามมาตรฐานที่สมควร 

ผูHใดประสงคhจะสรHางโรงไฟฟ.าซ่ึงมีกำลังผลิตสูงกว6าหHารHอยกิโลวัตตhหรือขยายโรงไฟฟ.าซ่ึงมีหรือเพ่ือใหHมีกำลังผลิตสูง

กว6าหHารHอยกิโลวัตตhรวมทั้งกำลังผลิตที่มีอยู6แลHว เพื่อขายพลังงานไฟฟ.าแก6ประชาชน จะตHองไดHรับความเห็นชอบ

จาก กฟผ. การใหHความเห็นชอบน้ันอาจมีเง่ือนไขอย6างใดก็ไดH 
  
มาตรา ๓๘  ใหH กฟผ. รับผิดชอบในการดำเนินกิจการและการบำรุงรักษาเขื่อนกั้นน้ำ เขื่อน

ระบายน้ำ เขื่อนกักเก็บน้ำ อ6างเก็บน้ำ และสิ่งอื่นอันเปPนอุปกรณhของเขื่อนหรืออ6างนั้นภายในขอบแห6งวัตถุประสงคh

ตามมาตรา ๖ รวมทั้งการควบคุมปริมาณน้ำที่กักเก็บหรือระบายจากอ6างเก็บน้ำ โดยใหHคำนึงถึงประโยชนhมากที่สุด

จากการควบคุมลุ6มแม6น้ำที่มีการสรHางเขื่อนดังกล6าวนั้น และแคว ลำน้ำ ทางน้ำ คลอง หรือคลองส6งน้ำที่มีต6อเนื่อง

กับลุ6มแม6น้ำน้ันใหHเปPนอันหน่ึงอันเดียวกัน 
ใหH กฟผ. และกรมชลประทานร6วมกันออกขHอบังคับเพ่ือกำหนดปริมาณน้ำที่จะกักเก็บหรือระบาย

จากอ6างเก็บน้ำ 
ถHาไม6สามารถตกลงกันไดHเกี่ยวกับการออกขHอบังคับ หรือการปฏิบัติตามขHอบังคับใหHรายงานต6อ

รัฐมนตรี เพ่ือพิจารณาวินิจฉัย คำวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหHเปPนท่ีสุด 
  

หมวด ๔ 
การกำกับและการควบคุม 

                   
  

มาตรา ๓๙  ใหHรัฐมนตรีมีอำนาจหนHาที่กำกับโดยทั่วไปซึ่งกิจการของ กฟผ. เพื่อการนี้จะสั่งใหH 

กฟผ. ชี้แจงขHอเท็จจริง แสดงความคิดเห็น ทำรายงาน หรือยับยั้งการกระทำที่ขัดต6อนโยบายของรัฐบาลหรือมติ

ของคณะรัฐมนตรี ตลอดจนมีอำนาจที่จะสั่งใหHปฏิบัติการตามนโยบายของรัฐบาลหรือมติของคณะรัฐมนตรี และส่ัง

สอบสวนขHอเท็จจริงท่ีเก่ียวกับการดำเนินกิจการไดH 
  



มาตรา ๔๐  ในกรณีที่ กฟผ. จะตHองเสนอเรื่องไปยังคณะรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัตินี้ ใหH

คณะกรรมการนำเร่ืองเสนอรัฐมนตรีเพ่ือเสนอต6อไปยังคณะรัฐมนตรี 
  
มาตรา ๔๑  ในการดำเนินกิจการของ กฟผ. ใหHคำนึงถึงประโยชนhของรัฐและประชาชน 
  
มาตรา ๔๒  ใหH กฟผ. เปwดบัญชีเงินฝากไวHกับธนาคารตามระเบียบของคณะกรรมการซึ่งไดHรับ

ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 
  
มาตรา ๔๓  กฟผ. จะตHองไดHรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก6อนจึงจะดำเนินกิจการ

ดังต6อไปน้ีไดH 
(๑) ลงทุนเพ่ือขยายโครงการเดิมหรือริเร่ิมโครงการใหม6 
(๒) เพ่ิมทุนโดยตีราคาทรัพยhสินใหม6 
(๓) ลดทุน 
(๔) กูHยืมเงินเกินสิบลHานบาท 
(๕) ออกพันธบัตรหรือตราสารอ่ืนใดเพ่ือการลงทุน 
(๖) จำหน6ายอสังหาริมทรัพยhอันมีราคาเกินหHาแสนบาท 
(๗) จำหน6ายทรัพยhสินเกินหน่ึงลHานบาทจากบัญชีเปPนสูญ 
  
มาตรา ๔๔  ใหH กฟผ. จัดทำงบประมาณประจำปQโดยแยกเปPนงบลงทุนและงบทำการ สำหรับงบ

ลงทุนใหHนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาและใหHความเห็นชอบ ส6วนงบทำการใหHนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือ

ทราบ 
  
มาตรา ๔๕  รายไดHที ่ กฟผ. ไดHรับจากการดำเนินกิจการใหHตกเปPนของ กฟผ. สำหรับเปPน

ค6าใชHจ6ายตามมาตรา ๑๘ 
รายไดHท่ีไดHรับในปQหน่ึง ๆ เม่ือไดHหักรายจ6ายแลHวเหลือเท6าใด ใหHนำส6งเปPนรายไดHของรัฐ 
แต6ถHารายไดHมีไม6เพียงพอสำหรับรายจ6าย นอกจากเงินสำรองตามมาตรา ๑๘ และ กฟผ. ไม6

สามารถหาเงินจากทางอ่ืน รัฐพึงจ6ายเงินใหHแก6 กฟผ. เท6าจำนวนท่ีขาด 
  
มาตรา ๔๖  ใหH กฟผ. ทำรายงานปQละครั้งเสนอรัฐมนตรี รายงานนี้ใหHกล6าวถึงผลงานในปQที่ล6วง

แลHวของ กฟผ. และคำช้ีแจงเก่ียวกับนโยบายของคณะกรรมการ โครงการและแผนงานท่ีจะจัดทำในภายหนHา 



  
มาตรา ๔๗  ใหH กฟผ. วางและรักษาไวHซึ่งระบบการบัญชีที่เหมาะสมแก6กิจการสาธารณูปโภค 

แยกตามประเภทงานส6วนที่สำคัญ มีการลงรายการรับและจ6ายเงินสินทรัพยhและหนี้สินที่แสดงกิจการที่เปPนอยู6ตาม

จริงและตามที่ควรตามประเภทงาน พรHอมดHวยขHอความอันเปPนที่มาของรายการดังกล6าว และใหHมีการสอบบัญชี

ภายในเปPนประจำ 
  
มาตรา ๔๘  ใหH กฟผ. จัดทำงบดุล บัญชีทำการและบัญชีกำไรขาดทุนภายในเกHาสิบวันนับแต6วัน

ส้ินปQบัญชี 
  
มาตรา ๔๙  ทุกปQ ใหHคณะกรรมการแต6งตั้งผูHสอบบัญชีคนหนึ่งหรือหลายคนเพื่อสอบและรับรอง

บัญชีของ กฟผ. เปPนปQ ๆ ไป 
หHามมิใหHแต6งตั้งประธานกรรมการ กรรมการ พนักงาน ลูกจHาง ผูHอื่นซึ่งเปPนผูHแทนของ กฟผ. หรือ

ผูHมีส6วนไดHเสียในการงานท่ี กฟผ. จัดทำเปPนผูHสอบบัญชี 
  
มาตรา ๕๐  ผูHสอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานของ กฟผ. เพ่ือ

การน้ี ใหHมีอำนาจสอบถามประธานกรรมการ กรรมการ พนักงาน ลูกจHาง และผูHอ่ืนซ่ึงเปPนผูHแทนของ กฟผ. 
  
มาตรา ๕๑  ผูHสอบบัญชีจะตHองทำรายงานผลการสอบบัญชีเสนอต6อคณะกรรมการภายในหน่ึง

รHอยหHาสิบวันนับแต6วันสิ้นปQบัญชีเพื่อเสนอต6อไปยังคณะรัฐมนตรี และใหH กฟผ. โฆษณารายงานประจำปQของปQท่ี

ล6วงแลHวแสดงงบดุล บัญชีทำการ และบัญชีกำไรขาดทุน ที่ผูHสอบบัญชีรับรองว6าถูกตHองแลHวภายในหนึ่งรHอยแปดสิบ

วันนับแต6วันส้ินปQบัญชี 
  

หมวด ๕ 
การรHองทุกขhและการสงเคราะหh 

                   
  

มาตรา ๕๒  ใหHพนักงานมีสิทธิรHองทุกขhเก่ียวกับการลงโทษไดHตามขHอบังคับของคณะกรรมการ 
  



มาตรา ๕๓  ใหH กฟผ. จัดใหHมีบำเหน็จบำนาญหรือกองทุนสงเคราะหhหรือการสงเคราะหhอื่น เพ่ือ

สวัสดิการของผูHปฏิบัติงานใน กฟผ. และครอบครัวในกรณีพHนจากตำแหน6ง ประสบอุบัติเหตุเจ็บป0วย หรือกรณีอ่ืน

อันควรแก6การสงเคราะหh 
การจัดใหHมีบำเหน็จบำนาญหรือกองทุนสงเคราะหhตามวรรคหนึ่ง หลักเกณฑhการจ6ายบำเหน็จ

บำนาญ การออกเงินสมทบในกองทุนสงเคราะหh การกำหนดประเภทของผูHที่พึงไดHรับการสงเคราะหhจากกองทุน

สงเคราะหh และหลักเกณฑhการสงเคราะหh ตลอดจนการจัดการเกี ่ยวกับกองทุนใหHเปPนไปตามขHอบังคับของ

คณะกรรมการ 
ขHอบังคับตามวรรคสอง ใหHใชHบังคับไดHเม่ือไดHรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 
  

หมวด ๖ 
บทกำหนดโทษ 
                   

  
มาตรา ๕๔  ผู Hใดขัดขวางการกระทำของ กฟผ. หรือพนักงานซึ่งกระทำการตามมาตรา ๒๘ 

มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๒ วรรคสอง มาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ ตHองระวางโทษจำคุกไม6เกินหกเดือน หรือปรับไม6

เกินหน่ึงพันบาท หรือท้ังจำท้ังปรับ 
  
มาตรา ๕๕  ผูHใดฝ0าฝvนมาตรา ๓๑ ตHองระวางโทษปรับไม6เกินหน่ึงพันบาท 
  
มาตรา ๕๖  ผูHใดฝ0าฝvนมาตรา ๓๒ วรรคหน่ึง ตHองระวางโทษปรับไม6เกินหHารHอยบาท 
  
มาตรา ๕๗  ผูHใดสรHางโรงไฟฟ.าซึ่งมีกำลังผลิตสูงกว6าหHารHอยกิโลวัตตh หรือขยายโรงไฟฟ.าซึ่งมีหรือ

เพื่อใหHมีกำลังผลิตสูงกว6าหHารHอยกิโลวัตตhรวมทั้งกำลังผลิตที่มีอยู6แลHว เพื่อขายพลังงานไฟฟ.าแก6ประชาชนโดยไม6ไดH

รับความเห็นชอบจาก กฟผ. ตHองระวางโทษจำคุกไม6เกินหน่ึงเดือน หรือปรับไม6เกินหน่ึงพันบาท หรือท้ังจำท้ังปรับ 
  
มาตรา ๕๘  ผูHใดทำใหHเสียหาย ทำลาย ทำใหHเสื่อมค6าหรือทำใหHไรHประโยชนhซึ่งเขื่อนกั้นน้ำ เขื่อน

ระบายน้ำ เขื่อนกักเก็บน้ำ อ6างเก็บน้ำ หรือสิ่งอื่นอันเปPนอุปกรณhของเขื่อนหรืออ6างนั้น โรงไฟฟ.าพลังความรHอน 

โรงไฟฟ.าพลังน้ำ โรงไฟฟ.าพลังปรมาณู หรือโรงไฟฟ.าพลังอื่น และลานไกไฟฟ.าของโรงไฟฟ.านั้น หรือระบบไฟฟ.า 

บรรดาที่ กฟผ. สรHางขึ้น หรือเปPนทรัพยhสินของ กฟผ. ตHองระวางโทษจำคุกไม6เกินสิบปQ หรือปรับไม6เกินสองหม่ืน

บาท หรือท้ังจำท้ังปรับ 



  
บทเฉพาะกาล 

                    
  

มาตรา ๕๙  ให Hพน ักงานและล ูกจ Hางของการไฟฟ.าย ันฮ ี  การล ิกไนท h  และการไฟฟ.า

ตะวันออกเฉียงเหนือ เปPนพนักงานหรือลูกจHางของ กฟผ. โดยใหHไดHรับเงินเดือนหรือค6าจHางเท6าที่ไดHรับอยู6เดิมไป

พลางก6อน และใหH กฟผ. กำหนด อัตราเงินเดือนหรือค6าจHางของบุคคลดังกล6าวใหม6 โดยใหHไดHรับไม6นHอย

กว6าเดิม  ท้ังน้ี ใหHเสร็จส้ินภายในหน่ึงรHอยย่ีสิบวันนับแต6วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใชHบังคับ 
  
  

ผูHรับสนองพระบรมราชโองการ 
จอมพล ถนอม  กิตติขจร 

นายกรัฐมนตรี 
 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชHพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เพื่อที่จะใหHการดำเนินกิจการผลิตไฟฟ.าไดHมี

ประสิทธิภาพ มีการประสานงานและเปPนไปโดยประหยัด ทั้งในดHานเป.าหมาย นโยบาย และในดHานปฏิบัติการ จึง

สมควรรวมกิจการของการไฟฟ.ายันฮี การลิกไนทh และการไฟฟ.าตะวันออกเฉียงเหนือ ใหHเขHาอยู6ในกิจการของการ

ไฟฟ.าฝ0ายผลิตแห6งประเทศไทย 
 


