
พระราชบัญญัติ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

พ.ศ. ๒๕๑๑ 

                   
  

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๑ 

เป็นปีที่ ๒๓ ในรัชกาลปัจจุบัน 

  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  ให้

ประกาศว่า 

  
โดยที่เป็นการสมควรจัดตั้งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ

รัฐสภา ดังต่อไปนี้ 
  
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  

พ.ศ. ๒๕๑๑” 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  
มาตรา ๓  ให้ยกเลิก 

(๑) พระราชบัญญัติการไฟฟ้ายันฮี พ.ศ. ๒๕๐๐ 

(๒) พระราชบัญญัติการไฟฟ้ายันฮี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๒ 

(๓) พระราชบัญญัติการไฟฟ้ายันฮี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๖ 

(๔) พระราชบัญญัติการลิกไนท์ พ.ศ. ๒๕๐๓ 

(๕) พระราชบัญญัติการไฟฟ้าตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. ๒๕๐๕ 

(๖) พระราชบัญญัติการไฟฟ้าตะวันออกเฉียงเหนือ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๗ 

(๗) พระราชบัญญัติการไฟฟ้าตะวันออกเฉียงเหนือ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๐ 

  
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ระบบไฟฟ้า” หมายความว่า สายส่งไฟฟ้า สายจ าหน่ายไฟฟ้า สถานีไฟฟ้าย่อย หรือสิ่งอ่ืน

อันเป็นอุปกรณ์แก่การส่งหรือการจ าหน่ายไฟฟ้า 

“เขตเดินสายไฟฟ้า” หมายความว่า บริเวณที่ที่จะเดินสายส่งไฟฟ้า โดยมีความกว้างจาก 
แนวศูนย์กลางของเสาสายส่งไฟฟ้าด้านละไม่เกินสี่สิบเมตร 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



“ผู้ว่าการ” หมายความว่า ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

“พนักงาน” หมายความว่า พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยรวมทั้งผู้ว่าการ 

“ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  
มาตรา ๕  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน*รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  

หมวด ๑ 

การจัดตั้ง ทุนและเงินส ารอง 

                   
  

มาตรา ๖  ให้จัดตั้งการไฟฟ้าขึ้น เรียกว่า “การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย” เรียกโดยย่อ
ว่า “กฟผ.” และให้เป็นนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผลิต จัดให้ได้มา จัดส่งหรือจ าหน่ายซึ่งพลังงานไฟฟ้าให้แก่ 

(ก) การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือการไฟฟ้าอ่ืนตามกฎหมายว่าด้วย
การนั้น 

(ข) ผู้ใช้พลังงานไฟฟ้าตามท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 

(ค) ประเทศใกล้เคียง 

(๒) ด าเนินงานต่าง ๆ ที่เก่ียวกับพลังงานไฟฟ้า แหล่งพลังงานอันได้มาจากธรรมชาติ เช่น น้ า 
ลม ความร้อนธรรมชาติ แสงแดด แร่ธาตุ หรือเชื้อเพลิงเป็นต้นว่า น้ ามัน ถ่านหิน หรือก๊าซ รวมทั้งพลังงาน
ปรมาณู เพ่ือการผลิตพลังงานไฟฟ้า และงานอื่นที่ส่งเสริมกิจการของ กฟผ. 

(๒ ทวิ) ด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับกิจการของ 
กฟผ. หรือร่วมทุนกับบุคคลอื่นเพ่ือด าเนินการดังกล่าว 

(๓) ผลิตและขายลิกไนท์ หรือวัตถุเคมีจากลิกไนท์หรือโดยอาศัยลิกไนท์หรือร่วมทุนกับบุคคล
อ่ืนเพื่อด าเนินการดังกล่าว 

  
มาตรา ๗  ให้โอนทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ ความรับผิด ตลอดจนธุรกิจของการไฟฟ้ายันฮี  

การลิกไนท์ และการไฟฟ้าตะวันออกเฉียงเหนือให้แก่ กฟผ. ทรัพย์สินดังกล่าวเมื่อได้หักหนี้สินออกแล้วให้ถือ
เป็นทุนของ กฟผ. 

  
มาตรา ๘  ให้ กฟผ. ตั้งส านักงานใหญ่ในจังหวัดพระนครหรือจังหวัดใกล้เคียงและจะตั้งสาขา

หรือตัวแทนขึ้น ณ ที่อ่ืนใดก็ได้ 
  
มาตรา ๙  ให้ กฟผ. มีอ านาจกระท ากิจการภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๖ อ านาจ

เช่นว่านี้ให้รวมถึง 

(๑) สร้าง ซื้อ จัดหา รับโอน จ าหน่าย เช่า ให้เช่า ให้เช่าซื้อ ยืม ให้ยืม และด าเนินงานเกี่ยวกับ
เครื่องใช้ บริการ และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ของ กฟผ. 



(๒) ซื้อ จัดหา จ าหน่าย เช่า ให้เช่าซื้อ แลกเปลี่ยน ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครองหรือด าเนินงาน
เกี่ยวกับทรัพย์สินใด ๆ 

(๓) ส ารวจ วางแผน ออกแบบ จัดซื้อ สร้าง และติดตั้งอันเกี่ยวกับกิจการของ กฟผ. 
(๔) สร้างเขื่อนกั้นน้ า เขื่อนระบายน้ า เขื่อนกักเก็บน้ า อ่างเก็บน้ า หรือสิ่งอ่ืนอันเป็นอุปกรณ์

ของเขื่อนหรืออ่างนั้นเพ่ือการผลิตพลังงานไฟฟ้า หรือเพ่ือการพัฒนาการไฟฟ้าพลังน้ าหรือเพ่ือประโยชน์
เกี่ยวกับการไฟฟ้า สร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อน โรงไฟฟ้าพลังน้ า โรงไฟฟ้าพลังปรมาณู หรือโรงไฟฟ้าพลังอ่ืน 
รวมทั้งลานไกไฟฟ้าและสิ่งอ่ืนอันเป็นอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้านั้น ๆ หรือสร้างระบบไฟฟ้า 

(๕) ก าหนดประเภท ขนาด และมาตรฐานของโรงไฟฟ้า ลานไกไฟฟ้าและสิ่งอ่ืนอันเป็น
อุปกรณ์ของโรงไฟฟ้านั้น ๆ ตาม (๔) หรือโรงผลิตวัตถุเคมีจากลิกไนท์ ระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์อ่ืน ๆ ตลอดจน
เชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าของ กฟผ. รวมทั้งวางนโยบายและควบคุมการผลิต การส่งการจ าหน่าย
พลังงานไฟฟ้า การผลิตลิกไนท์ และวัตถุเคมีจากลิกไนท์ของ กฟผ. 

(๖) กู้ยืมเงิน หรือลงทุน 

(๗) ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพ่ือการลงทุน 

(๘) จัดตั้งบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดเพ่ือประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าและ
ธุรกิจอ่ืนที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับกิจการของ กฟผ. 

(๙) เข้าร่วมกิจการกับหน่วยงานอ่ืนไม่ว่าจะเป็นของเอกชนหรือของรัฐทั้งในประเทศและ  
นอกประเทศ หรือกับองค์การระหว่างประเทศ หรือถือหุ้นในบริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัด  ทั้งนี้  
เพ่ือประโยชน์แก่กิจการอันอยู่ในวัตถุประสงค์ของ กฟผ. 

(๑๐) กระท าการอย่างอ่ืนบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ 
กฟผ. 

  
มาตรา ๑๐  ทุนของ กฟผ. ประกอบด้วย 

(๑) ทรัพย์สินตามมาตรา ๗ 

(๒) เงินหรือทรัพย์สินอื่นที่ได้รับจากรัฐบาลหรือบุคคลอื่น 

  
มาตรา ๑๑  เงินส ารองของ กฟผ. ให้ประกอบด้วยเงินส ารองเผื่อขาดและเงินส ารองอ่ืน ตามที่

คณะกรรมการจะเห็นสมควร 

  
มาตรา ๑๒  ทรัพย์สินของ กฟผ. ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี 
 
 

หมวด ๒ 

คณะกรรมการและผู้ว่าการ 

                   
  

มาตรา ๑๓  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย” ประกอบด้วยประธานกรรมการ และกรรมการอ่ืนอีกไม่เกินสิบคนรวมทั้งผู้ว่าการซึ่งเป็น
กรรมการโดยต าแหน่ง 



ให้คณะรัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการ และกรรมการอ่ืนซึ่งมิใช่กรรมการโดย
ต าแหน่ง 

  
มาตรา ๑๔  ผู้ซึ่งจะด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ กรรมการและผู้ว่าการต้องเป็นผู้มี

สัญชาติไทย และมีความรู้ความจัดเจนเพียงพอเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์ การคลัง หรือกฎหมาย 

  
มาตรา ๑๕  ผู้มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ห้ามแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ หรือ

กรรมการ 

(๑) เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญากับ กฟผ. หรือในกิจการที่กระท าให้แก่ กฟผ. ไม่ว่าโดยตรง
หรืออ้อม เว้นแต่เป็นเพียงผู้ถือหุ้นเพื่อประโยชน์ในการลงทุนโดยสุจริตในบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด  
ที่กระท าการอันมีส่วนได้เสียเช่นว่านั้น หรือเป็นผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายให้เป็นประธานกรรมการ 
กรรมการในบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ที่ กฟผ. เป็นผู้ถือหุ้น 

(๒) เป็นผู้มีต าแหน่งการเมือง 

(๓) เป็นพนักงาน เว้นแต่ผู้ด ารงต าแหน่งผู้ว่าการ 

  
มาตรา ๑๖  ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งอยู่ในต าแหน่ง 

คราวละสี่ปี แต่ส าหรับกรรมการนั้นในวาระเริ่มแรกเมื่อครบก าหนดสองปี ให้กรรมการดังกล่าวออกจาก
ต าแหน่งกึ่งหนึ่งโดยวิธีจับสลาก ถ้าไม่อาจหาจ านวนกึ่งหนึ่งได้ก็ให้กรรมการซึ่งจะอยู่ในต าแหน่งต่อไปมีจ านวน
มากกว่า 

ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้ 
  
มาตรา ๑๗  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา ๑๖ ประธานกรรมการหรือ

กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออก 

(๔) ตกเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๔ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๕ 

เมื่อประธานกรรมการหรือกรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ คณะรัฐมนตรีอาจแต่งตั้งผู้อ่ืน
เป็นประธานกรรมการหรือกรรมการแทนได้ 

ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามวรรคสองอยู่ในต าแหน่งตามวาระ
ของประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งตนแทน 

  
มาตรา ๑๘  ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลทั่วไปซึ่งกิจการ

ของ กฟผ. อ านาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง 

(๑) ออกระเบียบหรือข้อบังคับเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
(๒) ออกระเบียบหรือข้อบังคับการประชุม 

(๓) ออกระเบียบหรือข้อบังคับการด าเนินกิจการของคณะกรรมการ 



(๔) ออกระเบียบหรือข้อบังคับการจัดแบ่งส่วนงานและวิธีปฏิบัติงาน 

(๕) ก าหนดต าแหน่ง อัตราเงินเดือนหรือค่าจ้างของพนักงานหรือลูกจ้าง 

(๖) ออกระเบียบหรือข้อบังคับการบรรจุ การแต่งตั้ง การเลื่อนเงินเดือนหรือค่าจ้าง การออก
จากต าแหน่ง วินัย และการลงโทษพนักงานและลูกจ้าง 

(๗) ออกระเบียบหรือข้อบังคับการจ่ายค่าพาหนะและเบี้ยเลี้ยงเดินทา งค่าเช่าที่พัก  
ค่าล่วงเวลา และการจ่ายเงินอื่น 

(๘) ออกระเบียบหรือข้อบังคับเครื่องแบบพนักงานและลูกจ้าง 

(๙) ก าหนดราคาขายพลังงานไฟฟ้า ลิกไนท์ วัตถุเคมีจากลิกไนท์ และวัสดุอุปกรณ์ และ
ก าหนดค่าบริการ และออกระเบียบเกี่ยวกับวิธีช าระราคาขายหรือค่าบริการ 

(๑๐) ออกระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้และรักษาทรัพย์สินของ กฟผ. 
ระเบียบหรือข้อบังคับวิธีปฏิบัติงานตาม (๔) ถ้ามีข้อความจ ากัดอ านาจของผู้ว่าการในการท า 

นิติกรรมไว้ประการใด ให้รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ราคาขายตาม (๙) ให้ก าหนดในอัตราอันสมควร เพ่ือให้มีรายได้เพียงพอ 

(ก) ส าหรับรายจ่ายที่จ าเป็นในการด าเนินกิจการ รวมทั้งดอกเบี้ยค่าเสื่อมราคา บ าเหน็จ
บ านาญ กองทุนสงเคราะห์ หรือการสงเคราะห์อื่นเพ่ือสวัสดิการของผู้ปฏิบัติงานและครอบครัว และโบนัส 

(ข) ส าหรับช าระหนี้สินเท่าที่จ านวนเงินเพ่ือการช าระนั้นเกินกว่าจ านวนที่จัดสรรไว้เป็น 
ค่าเสื่อมราคา และส าหรับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเก่ียวกับการจัดหาทรัพย์สินใหม่แทนทรัพย์สินเดิม 

(ค) ที่จะจัดให้มีเงินส ารองและเป็นค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่อันจ าเป็นในการขยายกิจการและลงทุน 

  
มาตรา ๑๙  ให้คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งผู้ว่าการ 

ให้ผู้ว่าการได้รับเงินเดือนตามที่คณะกรรมการก าหนด และพ้นจากต าแหน่งเมื่อ ตาย ลาออก  
ตกเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๔ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๐ หรือคณะกรรมการให้ออก 

มติให้ผู้ว่าการออกจากต าแหน่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวน
กรรมการทั้งหมด นอกจากผู้ว่าการ 

การแต่งตั้ง การก าหนดอัตราเงินเดือน หรือการให้ออกจากต าแหน่งตามมาตรานี้จะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 

  
มาตรา ๒๐  ผู้มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ห้ามแต่งตั้งเป็นผู้ว่าการ 

(๑) เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญากับ กฟผ. หรือในกิจการที่กระท าให้แก่ กฟผ. ไม่ว่าโดยตรง
หรืออ้อม เว้นแต่เป็นเพียงผู้ถือหุ้นเพื่อประโยชน์ในการลงทุนโดยสุจริตในบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด  
ที่กระท าการอันมีส่วนได้เสียเช่นว่านั้นหรือเป็นผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายให้เป็นประธานกรรมการ 
กรรมการในบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดที่ กฟผ. เป็นผู้ถือหุ้น 

(๒) เป็นข้าราชการประจ า 

(๓) เป็นผู้มีต าแหน่งการเมือง 

(๔) เป็นผู้ไม่อาจท างานได้เต็มเวลาให้แก่ กฟผ. 
 

  



มาตรา ๒๑  ผู้ว่าการมีหน้าที่บริหารกิจการให้เป็นไปตามอ านาจของ กฟผ. ตามนโยบาย ระเบียบ
หรือข้อบังคับของคณะกรรมการ และมีอ านาจบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้าง 

ในการบริหารกิจการ ผู้ว่าการต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ 

  
มาตรา ๒๒  ผู้ว่าการมีอ านาจ 

(๑) บรรจุ แต่งตั้ง เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัยพนักงานและลูกจ้าง 
ตลอดจนให้พนักงานและลูกจ้างออกจากต าแหน่ง   ทั้งนี้  ต้องเป็นไปตามระเบียบหรือข้อบังคับของ
คณะกรรมการ แต่ถ้าเป็นพนักงานหรือลูกจ้างชั้นที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อ านวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

(๒) ก าหนดเงื่อนไขในการท างานของพนักงานและลูกจ้าง และออกระเบียบวิธีปฏิบัติงานของ 
กฟผ. โดยไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับของคณะกรรมการ 

  
มาตรา ๒๓  ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ผู้ว่าการเป็นผู้กระท าในนามของ กฟผ. และ

เป็นผู้กระท าแทน กฟผ. เพ่ือการนี้ผู้ว่าการจะมอบอ านาจให้ตัวแทนหรือบุคคลใดกระท ากิจการเฉพาะอย่าง
แทนก็ได ้ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามระเบียบหรือข้อบังคับของคณะกรรมการ 

นิติกรรมที่ผู้ว่าการท าโดยฝ่าฝืนระเบียบหรือข้อบังคับตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง ย่อมไม่
ผูกพัน กฟผ. เว้นแต่คณะกรรมการจะให้สัตยาบัน 

  
มาตรา ๒๔  เมื่อผู้ว่าการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเมื่อต าแหน่งผู้ว่าการว่างลงในระหวา่ง

ที่ยังมิได้แต่งตั้งผู้ว่าการ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งพนักงานคนหนึ่งเป็นผู้ท าการแทนผู้ว่าการ หรือรักษาการใน
ต าแหน่งผู้ว่าการ แล้วแต่กรณี และให้น ามาตรา ๒๐ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ให้ผู้ท าการแทนผู้ว่าการหรือผู้รักษาการในต าแหน่งผู้ว่าการมีอ านาจหน้าที่อย่างเดียวกับผู้ว่าการ 

  
มาตรา ๒๕  ประธานกรรมการและกรรมการย่อมได้รับประโยชน์ตอบแทนตามระเบียบที่

คณะรัฐมนตรีก าหนด 

  
มาตรา ๒๖  ประธานกรรมการ กรรมการ พนักงานและลูกจ้างอาจได้รับโบนัสตามระเบียบที่

คณะรัฐมนตรีก าหนด 

  
มาตรา ๒๗  ให้ประธานกรรมการ กรรมการ และพนักงานเป็นเจ้าพนักงานตามประมวล

กฎหมายอาญา 

  
หมวด ๓ 

การสร้าง และการบ ารุงรักษา 

                   
  

มาตรา ๒๘  เพ่ือประโยชน์ในการส ารวจเพ่ือหาแหล่งพลังงานตามมาตรา ๖ (๒) หรือเพื่อหา
สถานที่ส าหรับใช้ในกิจการตามมาตรา ๙ (๔) หรือเพื่อสร้างและบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้า ให้พนักงานหรือ



ลูกจ้างมีอ านาจที่จะใช้สอยหรือเข้าครอบครองอสังหาริมทรัพย์ในความครอบครองของบุคคลใด ๆ ซึ่งมิใช่
เคหสถานเป็นการชั่วคราวภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(๑) การใช้สอยหรือเข้าครอบครองนั้นเป็นการจ าเป็นส าหรับการส ารวจระบบไฟฟ้าหรือ 
การป้องกันอันตราย หรือความเสียหายที่จะเกิดแก่ระบบไฟฟ้า การส ารวจเพ่ือหาแหล่งพลังงานตามมาตรา ๖ 
(๒) หรือเพ่ือหาสถานที่ส าหรับใช้ในกิจการตามมาตรา ๙ (๔) หรือการบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้า 

(๒) ได้แจ้งหรือประกาศให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์หรือผู้ทรงสิทธิอ่ืนทราบ
ล่วงหน้า ดังต่อไปนี้ 

(ก) ในการส ารวจระบบไฟฟ้า หรือการป้องกันอันตราย หรือความเสียหาย  ที่จะเกิด
แก่ระบบไฟฟ้า หรือการบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้า ให้แจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์หรือ 
ผู้ทรงสิทธิอื่นทราบล่วงหน้าเป็นการเฉพาะรายภายในเวลาอันสมควรแต่ไม่น้อยกว่าสามวัน 

(ข) ในการส ารวจทั่วไปเพ่ือเลือกแนวหรือที่ตั้งระบบไฟฟ้าหรือเพ่ือหาแหล่งพลังงาน
ตามมาตรา ๖ (๒) หรือเพ่ือหาสถานที่ส าหรับใช้ในกิจการตามมาตรา ๙ (๔) ที่เหมาะสม ให้ประกาศก าหนด
เขตส ารวจไว้ ณ ที่ว่าการอ าเภอหรือกิ่ งอ าเภอหรือส านักงานเขต และที่ท าการต าบลหรือแขวงซึ่ ง
อสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู่ และในราชกิจจานุเบกษาก่อนวันส ารวจไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

(ค) ในการส ารวจเฉพาะแห่งภายหลังที่เลือกแนวหรือที่ตั้งระบบไฟฟ้า หรือหาแหล่ง
พลังงานตามมาตรา ๖ (๒) หรือหาสถานที่ส าหรับใช้ในกิจการตามมาตรา ๙ (๔) ที่เหมาะสมได้แล้ว หาก
เจ้าของหรือผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์หรือผู้ทรงสิทธิอ่ืนมิได้อาศัยอยู่ในเขตต าบลหรือแขวงที่ก าลังส ารวจ
อยู่ และเป็นกรณีที่จะต้องส ารวจโดยเร่งด่วน ให้ประกาศก าหนดเขตส ารวจไว้ ณ ที่ว่าการอ าเภอหรือกิ่งอ าเภอ
หรือส านักงานเขต ที่ท าการต าบลหรือแขวง และที่ท าการผู้ใหญ่บ้านซึ่งอสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู่ ก่อนวัน
ส ารวจไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

ในการปฏิบัติตามมาตรานี้ให้พนักงานหรือลูกจ้างแสดงบัตรประจ าตัวเมื่อบุคคลผู้เกี่ยวข้อง
ร้องขอ 

ถ้ามีความเสียหายเกิดขึ้นแก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์หรือผู้ทรงสิทธิอ่ืน
เนื่องจากการกระท าของพนักงานหรือลูกจ้าง บุคคลนั้นย่อมเรียกค่าทดแทนจาก กฟผ. ได้ และถ้าไม่สามารถ
ตกลงกันในจ านวนค่าทดแทน ให้น ามาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๐ ทวิ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  
มาตรา ๒๙  ในการส่งและการจ าหน่ายพลังงานไฟฟ้า ให้ กฟผ. มีอ านาจ 

(๑) เดินสายส่งไฟฟ้าหรือสายจ าหน่ายไฟฟ้าไปใต้ เหนือ ตามหรือข้ามพ้ืนดินของบุคคลใด ปัก
หรือตั้งเสา สถานีไฟฟ้าย่อยหรืออุปกรณ์อ่ืน ลงในหรือบนพื้นดินของบุคคลใดซึ่งมิใช่เป็นที่ตั้งโรงเรือน 

(๒) ประกาศก าหนดเขตเดินสายไฟฟ้าเพ่ือประโยชน์แห่งความปลอดภัยในการส่งพลังงาน
ไฟฟ้า โดยประกาศไว้ ณ ที่ว่าการอ าเภอแห่งท้องที่ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่ และจัดท าเครื่องหมายแสดงไว้ในที่ที่
ประกาศก าหนดเขตนั้นตามสมควร 

(๓) รื้อถอนโรงเรือนหรือท าลายสิ่งอ่ืนที่สร้างขึ้นหรือท าขึ้น หรือท าลาย หรือตัดฟัน ตัดต้น กิ่ง 
หรือรากของต้นไม้หรือพืชผลในเขตเดินสายไฟฟ้า 

ก่อนที่จะด าเนินการตาม (๑) หรือ (๓) ให้ กฟผ. แจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องทราบ  เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินนั้นอาจยื่นค าร้องแสดงเหตุที่ไม่สมควรท า
เช่นนั้น ไปยังคณะกรรมการเพ่ือวินิจฉัยภายในก าหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง ค าวินิจฉัยของ
คณะกรรมการให้เป็นที่สุด 



มาตรา ๓๐  ให้ กฟผ .จ่ายเงินค่าทดแทนตามความเป็นธรรมแก่เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
ทรัพย์สินหรือผู้ทรงสิทธิอื่นในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) การใช้ที่ดินปักหรือตั้งเสาเพื่อเดินสายส่งไฟฟ้าหรือสายจ าหน่ายไฟฟ้า 

(๒) การใช้ที่ดินปักหรือตั้งสถานีไฟฟ้าย่อยหรืออุปกรณ์อ่ืน 

(๓) การใช้ที่ดินที่ประกาศก าหนดเป็นเขตเดินสายไฟฟ้า 

(๔) การกระท าตามมาตรา ๒๙ (๓) 
ในกรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินหรือผู้ทรงสิทธิอ่ืนไม่ยินยอมตกลงในจ านวนเงิน  

ค่าทดแทนที่ กฟผ. ก าหนด หรือหาตัวเจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินหรือผู้ทรงสิทธิอ่ืนไม่พบ ให้ กฟผ. น า
เงินจ านวนดังกล่าวไปวางไว้ต่อศาลหรือส านักงานวางทรัพย์หรือฝากไว้กับธนาคารออมสินในชื่อของเจ้าของหรือ 
ผู้ครอบครองทรัพย์สินหรือผู้ทรงสิทธิอ่ืนโดยแยกฝากเป็นบัญชีเฉพาะรายและถ้ามีดอกเบี้ยหรือดอกผลใดเกิดข้ึน
เนื่องจากการฝากเงินนั้น ให้ตกเป็นสิทธิแก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินหรือผู้ทรงสิทธิอื่นนั้นด้วย 

เมื่อ กฟผ. น าเงินค่าทดแทนไปวางไว้ต่อศาลหรือส านักงานวางทรัพย์หรือฝากไว้กับธนาคาร 
ออมสินตามวรรคสองแล้ว ให้ กฟผ. มีหนังสือแจ้งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินหรือผู้ทรงสิทธิอื่น
ทราบโดยส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ ในกรณีหาตัวเจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินหรือผู้ทรงสิทธิอ่ืนไม่พบ  
ให้ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันที่มีจ าหน่ายในท้องถิ่นอย่างน้อยสามวันติดต่อกันเพ่ือให้เจ้าของหรือ  
ผู้ครอบครองทรัพย์สินหรือผู้ทรงสิทธิอื่นทราบ 

หลักเกณฑ์และวิธีการในการน าเงินค่าทดแทนไปวางต่อศาลหรือส านักงานวางทรัพย์หรือฝาก
ไว้กับธนาคารออมสิน และวิธีการในการรับเงินค่าทดแทนดังกล่าว ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ
ก าหนด 

  
มาตรา ๓๐ ทวิ  ในกรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินหรือผู้ทรงสิทธิอ่ืนไม่พอใจใน

จ านวนเงินค่าทดแทนที่ กฟผ. ก าหนด ไม่ว่าบุคคลนั้นจะรับหรือไม่รับเงินค่าทดแทนที่ กฟผ. วางไว้หรือฝากไว้ 
ให้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ กฟผ. ได้ด าเนินการตามมาตรา ๓๐ วรรคสาม แล้ว 

การฟ้องคดีต่อศาลตามวรรคหนึ่งไม่เป็นเหตุให้การครอบครองหรือใช้อสังหาริมทรัพย์ การรื้อถอน 
โรงเรือนหรือการท าลายสิ่งอ่ืนที่สร้างขึ้นหรือท าขึ้นหรือการด าเนินการใด ๆ ของพนักงานหรือลูกจ้างต้องสะดุด
หยุดลง 

ในกรณีที่ศาลวินิจฉัยให้ช าระเงินค่าทดแทนเพ่ิมข้ึน ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินหรือ 
ผู้ทรงสิทธิอ่ืนได้รับดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจ าของธนาคารออมสินใน
จ านวนเงินที่เพ่ิมข้ึน  ทั้งนี้ นับแต่วันที่ต้องมีการจ่าย วางหรือฝากเงินค่าทดแทนนั้น 

ในกรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินหรือผู้ทรงสิทธิอ่ืนพอใจและได้รับเงินค่าทดแทน
ไปแล้ว หรือมิได้ฟ้องคดีเรียกเงินค่าทดแทนต่อศาลภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง หรือได้แจ้งเป็นหนังสือ  
สละสิทธิไม่รับเงินค่าทดแทนดังกล่าว ผู้ใดจะเรียกร้องเงินค่าทดแทนนั้นอีกไม่ได้ 

  
มาตรา ๓๑  ห้ามมิให้ผู้ใดกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอาจเป็นอันตรายแก่ระบบไฟฟ้าใน 

เขตเดินสายไฟฟ้า 

  
มาตรา ๓๒  ในเขตเดินสายไฟฟ้า ห้ามมิให้ผู้ใดสร้างโรงเรือนหรือสิ่งอ่ืนปลูกต้นไม้หรือพืชผล  

เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจาก กฟผ. การอนุญาตนั้นให้เป็นไปตามเง่ือนไขที่ กฟผ. ก าหนด 



โรงเรือนหรือสิ่งอ่ืนที่สร้างขึ้นหรือท าขึ้น ต้นไม้หรือพืชผลที่ปลูกขึ้น โดยไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข 
หรือไม่ได้รับอนุญาตจาก กฟผ. ให้ กฟผ. มีอ านาจรื้อถอน ท าลายหรือตัดฟันตามควรแก่กรณีโดยไม่ต้องจ่าย  
ค่าทดแทน 

  
มาตรา ๓๓  เพ่ือประโยชน์แห่งความปลอดภัยให้ กฟผ. มีอ านาจท าลายหรือตัดฟัน ตัดต้น 

กิ่ง หรือรากของต้นไม้ ที่อยู่ใกล้ระบบไฟฟ้า แต่ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองต้นไม้ทราบ
ล่วงหน้าภายในเวลาอันสมควร 

ในกรณีที่ต้นไม้นั้นมีอยู่ก่อนการสร้างระบบไฟฟ้า ให้ กฟผ. จ่ายค่าทดแทนให้แก่เจ้าของหรือ 
ผู้ครอบครองต้นไม้เท่าท่ีต้องเสียหายเพราะการกระท านั้น 

  
มาตรา ๓๔  ในกรณีจ าเป็นเพ่ือตรวจ ซ่อมแซม หรือแก้ไขระบบไฟฟ้า พนักงานหรือลูกจ้าง

อาจเข้าไปในสถานที่ของบุคคลใดในเวลาใดก็ได้ เมื่อได้แจ้งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทราบแล้ว และให้น า
มาตรา ๒๘ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  
มาตรา ๓๕  ในการกระท ากิจการตามมาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ พนักงานหรือลูกจ้าง

จะต้องพยายามมิให้เกิดความเสียหาย แต่ถ้าเกิดความเสียหายขึ้น กฟผ. จะต้องรับผิดเพ่ือความเสียหายนั้น 

  
มาตรา ๓๖  เมื่อมีความจ าเป็นที่จะต้องได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพ่ือได้มาซึ่งแหล่งพลังงาน

ตามมาตรา ๖ (๒) หรือเพ่ือใช้ตามมาตรา ๙ (๔) ให้ด าเนินการเวนคืนตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ 

ในการนี้ จะออกพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่คิดจะเวนคืนไว้ก่อนก็ได้ และ
ให้น าบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  
มาตรา ๓๗ ผู้ใดสร้างโรงไฟฟ้าที่มีก าลังผลิตรวมกันสูงกว่ายี่สิบเมกะวัตต์เพ่ือใช้เอง หรือที่มี

ก าลังผลิตรวมกันสูงกว่าหกเมกะวัตต์เพ่ือขายพลังงานไฟฟ้าแก่ประชาชน ประสงค์จะเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าของ
ตนกับระบบไฟฟ้าของ กฟผ. การไฟฟ้านครหลวง หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ต้องยื่นค าขอและได้รับ  
ความเห็นชอบจาก กฟผ. ก่อน 

ในการให้ความเห็นชอบตามวรรคหนึ่ง ให้ กฟผ. ก าหนดเงื่อนไขที่เกี่ยวกับคุณภาพไฟฟ้า
เทคนิคทางวิศวกรรม และความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าเพ่ือการเชื่อมโยงระบบได้ 

การพิจารณาค าขอของผู้สร้างโรงไฟฟ้าตามวรรคหนึ่ง ให้ กฟผ. พิจารณาโดยไม่ชักช้า 

ผู้สร้างโรงไฟฟ้าที่ไม่ได้รับความเห็นชอบหรือได้รับความเห็นชอบโดยมีเงื่อนไขที่ไม่อาจรับได้  
มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ไม่ได้รับความเห็นชอบ หรือได้รับความเห็นชอบ
โดยมีเงื่อนไขที่ไม่อาจรับได้ 

ให้คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ แต่ถ้าผู้อุทธรณ์ 
ไม่เห็นด้วยกับค าวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เสนอคดีต่อศาลภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าวินิจฉัยอุทธรณ์ 

  
มาตรา ๓๘  ให้ กฟผ. รับผิดชอบในการด าเนินกิจการและการบ ารุงรักษาเขื่อนกั้นน้ า เขื่อน

ระบายน้ า เขื่อนกักเก็บน้ า อ่างเก็บน้ า และสิ่งอ่ืนอันเป็นอุปกรณ์ของเขื่ อนหรืออ่างนั้นภายในขอบแห่ง



วัตถุประสงค์ตามมาตรา ๖ รวมทั้งการควบคุมปริมาณน้ าที่กักเก็บหรือระบายจากอ่างเก็บน้ า โดยให้ค านึงถึง
ประโยชน์มากที่สุดจากการควบคุมลุ่มแม่น้ าที่มีการสร้างเขื่อนดังกล่าวนั้น และแคว ล าน้ า ทางน้ า คลอง หรือ
คลองส่งน้ าที่มีต่อเนื่องกับลุ่มแม่น้ านั้นให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

ให้ กฟผ. และกรมชลประทานร่วมกันออกข้อบังคับเพ่ือก าหนดปริมาณน้ าที่จะกักเก็บหรือ
ระบายจากอ่างเก็บน้ า 

ถ้าไม่สามารถตกลงกันได้เกี่ยวกับการออกข้อบังคับ หรือการปฏิบัติตามข้อบังคับให้รายงาน
ต่อรัฐมนตรี เพ่ือพิจารณาวินิจฉัย ค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 

  
หมวด ๔ 

การก ากับและการควบคุม 

                   
  

มาตรา ๓๙  ให้รัฐมนตรีมีอ านาจหน้าที่ก ากับโดยทั่วไปซึ่งกิจการของ กฟผ. เพ่ือการนี้จะสั่ง
ให้ กฟผ. ชี้แจงข้อเท็จจริง แสดงความคิดเห็น ท ารายงาน หรือยับยั้งการกระท าที่ขัดต่อนโยบายของรัฐบาล
หรือมติของคณะรัฐมนตรี ตลอดจนมีอ านาจที่จะสั่งให้ปฏิบัติการตามนโยบายของรัฐบาลหรือมติของ
คณะรัฐมนตรี และสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับการด าเนินกิจการได้ 

  
มาตรา ๔๐  ในกรณีที่ กฟผ. จะต้องเสนอเรื่องไปยังคณะรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัตินี้  

ให้คณะกรรมการน าเรื่องเสนอรัฐมนตรีเพื่อเสนอต่อไปยังคณะรัฐมนตรี 
  
มาตรา ๔๑  ในการด าเนินกิจการของ กฟผ. ให้ค านึงถึงประโยชน์ของรัฐและประชาชน 

  
มาตรา ๔๒  ให้ กฟผ. เปิดบัญชีเงินฝากไว้กับธนาคารตามระเบียบของคณะกรรมการซึ่งได้รับ 

ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 
  
มาตรา ๔๓  กฟผ. จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อนจึงจะด าเนินกิจการ

ดังต่อไปนี้ได ้

(๑) ลงทุนเพื่อขยายโครงการเดิมหรือริเริ่มโครงการใหม่ 
(๒) เพ่ิมทุนโดยตีราคาทรัพย์สินใหม่ 
(๓) ลดทุน 

(๔) กู้ยืมเงินเกินสี่สิบล้านบาท 

(๕) ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพ่ือการลงทุน 

(๖) จ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์อันมีราคาเกินสิบล้านบาท 

  
มาตรา ๔๔  ให้ กฟผ. จัดท างบประมาณประจ าปีโดยแยกเป็นงบลงทุนและงบท าการ ส าหรับ 

งบลงทุนให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาและให้ความเห็นชอบ ส่วนงบท าการให้น าเสนอคณะรัฐมนตรี
เพ่ือทราบ 

  



มาตรา ๔๕  รายได้ที่ กฟผ. ได้รับจากการด าเนินกิจการให้ตกเป็นของ กฟผ. ส าหรับเป็น
ค่าใช้จ่ายตามมาตรา ๑๘ 

รายได้ที่ได้รับในปีหนึ่ง ๆ เมื่อได้หักรายจ่ายแล้วเหลือเท่าใด ให้น าส่งเป็นรายได้ของรัฐ 

แต่ถ้ารายได้มีไม่เพียงพอส าหรับรายจ่าย นอกจากเงินส ารองตามมาตรา ๑๘ และ กฟผ. ไม่
สามารถหาเงินจากทางอ่ืน รัฐพึงจ่ายเงินให้แก่ กฟผ. เท่าจ านวนที่ขาด 

  
มาตรา ๔๖  ให้ กฟผ. ท ารายงานปีละครั้งเสนอรัฐมนตรี รายงานนี้ให้กล่าวถึงผลงานในปีที่

ล่วงแล้วของ กฟผ. และค าชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายของคณะกรรมการ โครงการและแผนงานที่จะจัดท าในภาย
หน้า 

  
มาตรา ๔๗  ให้ กฟผ. วางและรักษาไว้ซึ่งระบบการบัญชีที่เหมาะสมแก่กิจการสาธารณูปโภค 

แยกตามประเภทงานส่วนที่ส าคัญ มีการลงรายการรับและจ่ายเงินสินทรัพย์และหนี้สินที่แสดงกิจการที่เป็นอยู่
ตามจริงและตามที่ควรตามประเภทงาน พร้อมด้วยข้อความอันเป็นที่มาของรายการดังกล่าว และให้มีการสอบ
บัญชีภายในเป็นประจ า 

  
มาตรา ๔๘  ให้ กฟผ. จัดท างบดุล บัญชีท าการและบัญชีก าไรขาดทุนภายในเก้าสิบวันนับแต่

วันสิ้นปีบัญชี 
  
มาตรา ๔๙  ทุกปี ให้คณะกรรมการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนหนึ่งหรือหลายคนเพ่ือสอบและ

รับรองบัญชีของ กฟผ. เป็นปี ๆ ไป 

ห้ามมิให้แต่งตั้งประธานกรรมการ กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้อ่ืนซึ่งเป็นผู้แทนของ กฟผ. 
หรือผู้มีส่วนได้เสียในการงานที่ กฟผ. จัดท าเป็นผู้สอบบัญชี 

  
มาตรา ๕๐  ผู้สอบบัญชีมีอ านาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานของ กฟผ. 

เพ่ือการนี้ ให้มีอ านาจสอบถามประธานกรรมการ กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง และผู้อื่นซึ่งเป็นผู้แทนของ กฟผ. 
  
มาตรา ๕๑  ผู้สอบบัญชีจะต้องท ารายงานผลการสอบบัญชีเสนอต่อคณะกรรมการภายใน

หนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีเพ่ือเสนอต่อไปยังคณะรัฐมนตรี และให้ กฟผ. โฆษณารายงานประจ าปี
ของปีที่ล่วงแล้วแสดงงบดุล บัญชีท าการ และบัญชีก าไรขาดทุน ที่ผู้สอบบัญชีรับรองว่าถูกต้องแล้วภายในหนึ่ง
ร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 

  
หมวด ๕ 

การร้องทุกข์และการสงเคราะห์ 
                   

  
มาตรา ๕๒   ให้พนักงานมีสิทธิร้องทุกข์ เกี่ ยวกับการลงโทษได้ตามข้อบังคับของ

คณะกรรมการ 

  



มาตรา ๕๓  ให้ กฟผ. จัดให้มีบ าเหน็จบ านาญหรือกองทุนสงเคราะห์หรือการสงเคราะห์อ่ืน 
เพ่ือสวัสดิการของผู้ปฏิบัติงานใน กฟผ. และครอบครัวในกรณีพ้นจากต าแหน่ง ประสบอุบัติเหตุเจ็บป่วย หรือ
กรณีอ่ืนอันควรแก่การสงเคราะห์ 

การจัดให้มีบ าเหน็จบ านาญหรือกองทุนสงเคราะห์ตามวรรคหนึ่ง หลักเกณฑ์การจ่ายบ าเหน็จ
บ านาญ การออกเงินสมทบในกองทุนสงเคราะห์ การก าหนดประเภทของผู้ที่พึงได้รับการสงเคราะห์จาก
กองทุนสงเคราะห์ และหลักเกณฑ์การสงเคราะห์ตลอดจนการจัดการเกี่ยวกับกองทุนให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของคณะกรรมการ 

ข้อบังคับตามวรรคสอง ให้ใช้บังคับได้เม่ือได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 
  
 

หมวด ๖ 

บทก าหนดโทษ 

                   
  

มาตรา ๕๔  ผู้ใดขัดขวางการกระท าของ กฟผ. หรือพนักงานซึ่งกระท าการตามมาตรา ๒๘ 
มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๒ วรรคสอง มาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน 
หนึ่งพันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา ๕๕  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๑ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 

  
มาตรา ๕๖  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท 

  
มาตรา ๕๗  (ยกเลิก) 
  
มาตรา ๕๘  ผู้ใดท าให้เสียหาย ท าลาย ท าให้เสื่อมค่าหรือท าให้ไร้ประโยชน์ซึ่งเขื่อนกั้นน้ า  

เขื่อนระบายน้ า เขื่อนกักเก็บน้ า อ่างเก็บน้ า หรือสิ่งอ่ืนอันเป็นอุปกรณ์ของเขื่อนหรืออ่างนั้น โรงไฟฟ้า 
พลังความร้อน โรงไฟฟ้าพลังน้ า โรงไฟฟ้าพลังปรมาณู หรือโรงไฟฟ้าพลังอ่ืน และลานไกไฟฟ้าของโรงไฟฟ้านั้น 
หรือระบบไฟฟ้า บรรดาที่ กฟผ. สร้างขึ้น หรือเป็นทรัพย์สินของ กฟผ. ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี หรือ
ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
บทเฉพาะกาล 

                   
  

มาตรา ๕๙  ให้พนักงานและลูกจ้างของการไฟฟ้ายันฮี การลิกไนท์  และการไฟฟ้า
ตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของ กฟผ. โดยให้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างเท่าที่ได้รับอยู่เดิมไป
พลางก่อน และให้ กฟผ. ก าหนด อัตราเงินเดือนหรือค่าจ้างของบุคคลดังกล่าวใหม่ โดยให้ได้รับไม่น้อย
กว่าเดิม ทั้งนี้ ให้เสร็จสิ้นภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

  



  
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

จอมพล ถนอม  กิตติขจร 

นายกรัฐมนตรี 
 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เพ่ือที่จะให้การด าเนินกิจการผลิตไฟฟ้าได้มี
ประสิทธิภาพ มีการประสานงานและเป็นไปโดยประหยัด ทั้งในด้านเป้าหมาย นโยบาย และในด้านปฏิบัติการ  
จึงสมควรรวมกิจการของการไฟฟ้ายันฮี การลิกไนท์ และการไฟฟ้าตะวันออกเฉียงเหนือ ให้เข้าอยู่ในกิจการ
ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

                       
พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๑ 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย ได้ก าหนดไว้ว่า หากมีความจ าเป็นส าหรับการส ารวจระบบไฟฟ้าหรือการป้องกันอันตราย
หรือความเสียหายที่จะเกิดแก่ระบบไฟฟ้า ให้พนักงานหรือลูกจ้างของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมี
อ านาจเข้าใช้สอยหรือเข้าครอบครองอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมิใช่เคหสถานของบุคคลอ่ืนเป็นการชั่วคราวได้ แต่ต้อง
แจ้งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์นั้นทราบล่วงหน้าภายในเวลาอันสมควร แต่ในทางปฏิบัติ
ปรากฏว่าบางกรณีเช่น ในกรณีการส ารวจทั่วไปซึ่งเป็นการส ารวจขั้นต้นเพ่ือเลือกแนวหรือที่ตั้งระบบไฟฟ้า 
ก่อนจะด าเนินการส ารวจย่อมเป็นการยากที่จะทราบว่าอสังหาริมทรัพย์ที่จะเข้าใช้สอยหรือครอบครอง
ชั ่วคราวนั ้น เป ็นของบุคคลใดและเจ้าของหร ือผู ้ครอบครอง อยู่ที่ใด จึงไม่อาจแจ้งให้เจ้าของหรือ 
ผู้ครอบครองทราบล่วงหน้าเป็นรายบุคคลตามที่กฎหมายบังคับไว้ ซึ่งถ้าจะต้องปฏิบัติเช่นนั้นแล้วก็ย่อมจะท า
ให้การด าเนินการส ารวจชะงักหรือล่าช้าเกินควร จึงควรเปลี่ยนวิธีการแจ้งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
อสังหาริมทรัพย์ทราบเสียใหม่ จากการแจ้งเฉพาะรายมาเป็นการแจ้งรวมโดยประกาศเขตส ารวจไว้ ณ ที่ว่าการ
อ าเภอที่อสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู่ และประกาศในราชกิจจานุเบกษาด้วย จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น 

  
พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๗ 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้
น าระบบไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้าขนาด ๕๐๐ กิโลโวลต์เข้ามาใช้ในกิจการ ซึ่งจะท าให้ระบบไฟฟ้าและการผลิต
ไฟฟ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เ พ่ิมสูงขึ้น  ฉะนั้น เพ่ือ 
ความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินในบริเวณรอบ ๆ แนวสายส่งไฟฟ้า สมควรก าหนดแนวเขตเดินสายส่ง
ไฟฟ้าให้กว้างขึ้น โดยให้มีความกว้างจากแนวศูนย์กลางของเสาสายส่งไฟฟ้าด้านละไม่เกินสี่สิบเมตร   
จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
 
 

  



พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๐ 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ มีบทบัญญัติให้มอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัย และให้น ากฎหมายว่าด้วย 
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์มาใช้บังคับโดยอนุโลม แต่เนื่องจากกฎหมายดังกล่าวได้ยกเลิกบทบัญญัติว่าด้วย
อนุญาโตตุลาการไปแล้ว สมควรแก้ไขพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ ให้
สอดคล้องกัน จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 

พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

  
มาตรา ๑๓  ในกรณีที่มีการตั้งอนุญาโตตุลาการขึ้นตามมาตรา ๒๘ หรือมาตรา ๓๐ ก่อนวันที่

พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และอนุญาโตตุลาการยังมิได้ชี้ขาด ให้เป็นอันยกเลิกอนุญาโตตุลาการนั้น และให้น า
มาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๐ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับ และให้ กฟผ. แจ้งการยกเลิกอนุญาโตตุลาการตามมาตรานี้ให้ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 

  
มาตรา ๑๔  ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ประสงค์จะให้การไฟฟ้า 
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสามารถด าเนินธุรกิจเก่ียวกับพลังงานไฟฟ้า หรือร่วมทุนกับบุคคลอ่ืนเพื่อด าเนินธุรกิจ
ดังกล่าว และให้มีอ านาจใช้สอยและครอบครองอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือส ารวจหาแหล่งพลังงานตลอดจนสถานที่
ส าหรับใช้ในการผลิตหรือพัฒนาพลังงานไฟฟ้า โดยชดใช้ค่าทดแทนที่เป็นธรรม และเพ่ือให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทยมีอ านาจก าหนดเงื่อนไขท่ีเกี่ยวกับคุณภาพไฟฟ้า เทคนิคทางวิศวกรรมและความปลอดภัยของ
ระบบไฟฟ้า ในกรณีที่เอกชนประสงค์จะเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้า 
นครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกอบกับจ าเป็นต้องเพ่ิมวงเงินในการกู้ยืมและในการจ าหน่าย
อสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนให้คณะกรรมการมีอ านาจจ าหน่ายทรัพย์สินออกจากบัญชีได้ทุกกรณีโดยไม่จ ากัด
วงเงินให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน เพ่ือให้สามารถด าเนินกิจการได้อย่างคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
*พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

  
มาตรา ๓๐  ในพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ ให้แก้ไข

ค าว่า “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ” เป็น “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้บัญญัติ ให้จัดตั้ งส่วนราชการขึ้นใหม่โดยมีภารกิจใหม่ ซึ่ งได้มีการตรา 



พระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม นั้นแล้ว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกล่าวได้บัญญัติให้โอนอ านาจหน้าที่ของส่วน
ราชการ รัฐมนตรีผู้ด ารงต าแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่ โดยให้มี
การแก้ไขบทบัญญัติต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ที่โอนไปด้วย  ฉะนั้น เพ่ืออนุวัติให้เป็นไปตามหลักการ
ที่ปรากฏในพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึงสมควรแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้สอดคล้อง
กับการโอนส่วนราชการ เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องมีความชัดเจนในการใช้กฎหมายโดยไม่ต้องไปค้นหาในกฎหมายโอน
อ านาจหน้าที่ว่าตามกฎหมายใดได้มีการโอนภารกิจของส่วนราชการหรือผู้รับผิดชอบตามกฎหมายนั้นไปเป็น
ของหน่วยงานใดหรือผู้ใดแล้ว โดยแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้มีการเปลี่ยนชื่อส่วนราชการ รัฐมนตรี  
ผู้ด ารงต าแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการให้ตรงกับการโอนอ านาจหน้าที่ และเพ่ิมผู้แทนส่วน
ราชการในคณะกรรมการให้ตรงตามภารกิจที่มีการตัดโอนจากส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่
รวมทั้งตัดส่วนราชการเดิมท่ีมีการยุบเลิกแล้ว ซึ่งเป็นการแก้ไขให้ตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกา
ดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
  
 


