
ค ำอธิบำยสรุปสำระส ำคัญของกฎหมำย 

พระรำชบัญญัติกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ 

เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎหมำย : 

พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ (พ.ร.บ. กฟผ.) ฉบับนี้ บัญญัติขึ้น
เพ่ือให้การด าเนินกิจการผลิตไฟฟ้าได้มีประสิทธิภาพ มีการประสานงานและเป็นไปโดยประหยัด ทั้งในด้าน
เป้าหมาย นโยบาย และในด้านปฏิบัติการ และรวมกิจการการไฟฟ้ายันฮี การลิกไนท์ และการไฟฟ้า
ตะวันออกเฉียงเหนือ ให้เข้าอยู่ในกิจการของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 

โครงสร้ำงของกฎหมำย :  

พ.ร.บ. กฟผ. มีบทบัญญัติที่เก่ียวข้องกับการจัดตั้ง กฟผ. วัตถุประสงค์และขอบเขตการด าเนินงานของ 
กฟผ. อ านาจหน้าที่ในการด าเนินงานของ กฟผ. รวมถึงบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการและผู้ว่าการ 
และการบริหารจัดการภายในองค์กร โดยมีบทบัญญัติทั้งสิ้น ๕๙ มาตรา แบ่งออกเป็น ๖ หมวด ได้แก่ 

หมวด ๑ การจัดตั้ง ทุน และเงินส ารอง 

หมวด ๒ คณะกรรมการและผู้ว่าการ 

หมวด ๓ การสร้างและการบ ารุงรักษา 

หมวด ๔ การก ากับและการควบคุม 

หมวด ๕ การร้องทุกข์และการสงเคราะห์ และ 

หมวด ๖ บทก าหนดโทษ 

สรุปสำระส ำคัญ :  

๑. ให้จัดตั้ง กฟผ. ซึ่งมีสถานะเป็นนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิต จัดให้ได้มา จัดส่งหรือจ าหน่าย
พลังงานไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือการไฟฟ้าอ่ืนตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
ผู้ใช้พลังงานไฟฟ้าตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา และประเทศใกล้เคียง รวมถึงการด าเนินงานต่างๆ ที่
เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า แหล่งพลังงานอันได้มาจากธรรมชาติ และด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า และธุรกิจ
อ่ืนที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับกิจการของ กฟผ. อีกทั้งยังมีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตและขายลิกไนท์ หรือวัตถุเคมี
จากลิกไนท์ (มาตรา ๖) 

๒. ให้ กฟผ. มีอ านาจกระท ากิจการภายในขอบวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๖ อ านาจเช่นว่านี้ รวมถึง 
การส ารวจ วางแผน ออกแบบ จัดซื้อ สร้าง และติดตั้งอันเกี่ยวกับกิจการของ กฟผ. สร้างเขื่อนกั้นน้ า เขื่อน
ระบายน้ า เขื่อนกักเก็บน้ า อ่างเก็บน้ า หรือสิ่งอ่ืนอันเป็นอุปกรณ์ของเขื่อนหรืออ่างนั้นเพ่ือการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้า สร้างโรงไฟฟ้า จัดตั้งบริษัทเพ่ือประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจอ่ืนที่เก่ียวเนื่อง กระท าการ
อย่างอ่ืนที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องในการจัดให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ กฟผ. (มาตรา ๙) 



๓. ให้มีคณะกรรมการ กฟผ. ซึ่งประกอบด้วยประธานกรรมการ และกรรมการอ่ืนอีกไม่เกิน ๑๐ คน 
รวมทั้งผู้ว่าการซึ่งเป็นกรรมการโดยต าแหน่ง โดยให้คณะรัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการ และกรรมการ 
(มาตรา ๑๓) ทั้งนี้ คณะกรรมการ กฟผ. มีอ านาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการของ  กฟผ.  
(มาตรา ๑๘) 

๔. ให้คณะกรรมการ กฟผ. เป็นผู้แต่งตั้งผู้ว่าการ กฟผ. โดยได้รับเงินเดือนตามที่คณะกรรมการก าหนด
และพ้นจากต าแหน่งเมื่อตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้าม นอกจากนั้นคณะกรรมการอาจมี
มติให้ผู้ว่าการออกจากต าแหน่งได้ ซึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนกรรมการ
ทัง้หมด นอกจากผู้ว่าการ กฟผ. (มาตรา ๑๙) 

๕. ผู้ว่าการ กฟผ. มีหน้าที่บริหารกิจการให้เป็นไปตามอ านาจของ กฟผ. ตามนโยบาย ระเบียบ หรือ
ข้อบังคับของคณะกรรมการ และมีอ านาจบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้าง (มาตรา ๒๑) 

๖. ผู้ว่าการ กฟผ. มีอ านาจบรรจุ แต่งตั้ง เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัยพนักงาน
และลูกจ้าง ตลอดจนให้พนักงานและลูกจ้างออกจากต าแหน่ง และก าหนดเงื่อนไขในการท างานของพนักงาน
และลูกจ้าง และออกระเบียบวิธีปฏิบัติงานของ กฟผ. โดยไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับของคณะกรรมการ 
(มาตรา ๒๒) 

๗. เพ่ือประโยชน์ในการส ารวจเพ่ือหาแหล่งพลังงาน หรือเพ่ือหาสถานที่ส าหรับใช้ในกิจการหรือเพ่ือ
สร้างและบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้า ให้พนักงานหรือลูกจ้างมีอ านาจใช้สอยหรือเข้าครอบครองอสังหาริมทรัพย์ใน
ความครอบครองของบุคคลใดๆ ซึ่งมิใช่เคหสถานเป็นการชั่วคราวภายใต้เงื่อนไขดังนี้ (มาตรา ๒๘) 

      (๑) การใช้สอยหรือเข้าครอบครองนั้นเป็นการจ าเป็นส าหรับการส ารวจระบบไฟฟ้า  หรือ 
การป้องกันอันตราย หรือความเสียหายที่จะเกิดแก่ระบบไฟฟ้า การส ารวจเพ่ือหาแหล่งพลังงาน หรือเพ่ือหา
สถานที่ส าหรับใช้ในกิจการ หรือการบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้า 

      (๒) ได้แจ้งหรือประกาศให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์หรือผู้ทรงสิทธิอ่ืนทราบ
ล่วงหน้าแล้ว 

     ทั้งนี้ ถ้ามีความเสียหายเกิดขึ้นแก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์หรือผู้ทรงสิทธิอ่ืน
เนื่องจากการกระท าของพนักงานหรือลูกจ้าง บุคคลนั้นย่อมเรียกค่าทดแทนจาก กฟผ. ได้ 

๘. ในการส่งและการจ าหน่ายพลังงานไฟฟ้า กฟผ. มีอ านาจ ดังนี้ (มาตรา ๒๙) 

      (๑) เดินสายส่งไฟฟ้าหรือสายจ าหน่ายไฟฟ้าไปใต้ เหนือ ตามหรือข้ามพ้ืนดินของบุคคลใดปักหรือ 
ตั้งเสา สถานีไฟฟ้าย่อยหรืออุปกรณ์อ่ืน ลงใน หรือบนพื้นดินของบุคคลใดซึ่งมิใช่เป็นที่ตั้งโรงเรือน 

      (๒) ประกาศก าหนดเขตเดินสายไฟฟ้าเพ่ือประโยชน์แห่งความปลอดภัยในการส่งพลังงานไฟฟ้า 

      (๓) รื้อถอนโรงเรือนหรือท าลายสิ่งก่อสร้าง ตัดฟันต้น กิ่งหรือรากต้นไม้ หรือพืชผลในเขตเดิน
สายไฟฟ้า  

     ซึ่งก่อนด าเนินการตาม (๑) หรือ (๓) กฟผ. จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องทราบล่วงหน้าก่อน 

๙. ให้ กฟผ. จ่ายเงินค่าทดแทนตามความเป็นธรรมแก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สิน  หรือ 
ผู้ทรงสิทธิอ่ืนในกรณีใช้ที่ดินปักหรือตั้งเสาเพ่ือเดินสายส่งไฟฟ้าหรือสายจ าหน่ายไฟฟ้า หรือการใช้ที่ดินปักหรือ



ตั้งสถานีไฟฟ้าย่อยหรืออุปกรณ์อ่ืน หรือการใช้ที่ดินที่ประกาศก าหนดเป็นเขตเดินสายไฟฟ้าหรือ การกระท า
ตามมาตรา ๒๙ (๓) ด้วย และในกรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สิน หรือผู้ทรงสิทธิอ่ืนไม่พอใจ 
ค่าทดแทนที่ กฟผ. ก าหนดให้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลได้ ภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่ กฟผ. ด าเนินการ (มาตรา ๓๐ 
และมาตรา ๓๐ ทวิ) 

๑๐. ในเขตเดินสายไฟฟ้า ห้ามมิให้ผู้ใดสร้างโรงเรือน ปลูกต้นไม้หรือพืชผล เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็น
หนังสือจาก กฟผ. โรงเรือนที่สร้างขึ้น หรือต้นไม้ที่ปลูกขึ้นโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก กฟผ. ให้ กฟผ. มีอ านาจ 
รื้อถอน หรือตัดฟันโดยไม่ต้องจ่ายค่าทดแทน (มาตรา ๓๒) 

๑๑. เพ่ือประโยชน์ในการตรวจ ซ่อมแซม หรือแก้ไขระบบไฟฟ้า พนักงานหรือลูกจ้างอาจเข้าไปใน
สถานที่ของบุคคลใดในเวลาใดก็ได้ เมื่อได้แจ้งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทราบแล้ว (มาตรา ๓๔) นอกจากนี้ 
เมื่อมีความจ าเป็นที่จะต้องได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือได้มาซึ่งแหล่งพลังงาน ให้ด าเนินการเวนคืนตาม
กฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ (มาตรา ๓๖) 

๑๒. ผู้ใดสร้างโรงไฟฟ้าที่มีก าลังผลิตรวมกันสูงกว่า ๒๐ เมกะวัตต์เพ่ือใช้เอง หรือที่มีก าลังผลิตรวมกัน
สูงกว่า ๖ เมกะวัตต์เพ่ือขายแก่ประชาชน ประสงค์จะเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าของตนกับระบบไฟฟ้าของ กฟผ.  
การไฟฟ้านครหลวง หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ต้องยื่นค าขอและได้รับความเห็นชอบจาก กฟผ. ก่อน กฟผ. 
จะต้องพิจารณาค าขอโดยไม่ชักช้า และจะให้ความเห็นชอบโดยก าหนดเงื่อนไขท่ีเกี่ยวกับคุณภาพไฟฟ้า เทคนิค
ทางวิศวกรรม และความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าเพ่ือการเชื่อมโยงระบบก็ได้  ผู้สร้างโรงไฟฟ้าที่ไม่ได้รับ 
ความเห็นชอบ หรือไม่สามารถรับเงื่อนไขดังกล่าวได้ มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการภายใน ๓๐ วัน นับแต่
วันที่ไม่ได้รับความเห็นชอบหรือได้รับเงื่อนไข ให้คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ภายใน ๔๕ วันนับแต่วันที่ได้รับ
อุทธรณ ์แต่ถ้าผู้อุทธรณ์ไม่เห็นด้วยกับค าวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เสนอคดีต่อศาลภายใน ๔๕ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
ค าวินิจฉัยอุทธรณ์ (มาตรา ๓๗) 

๑๓ . ให้ กฟผ . รับผิดชอบในการด าเนินกิจการและบ ารุงรักษาเขื่อนกั้นน้ า  เขื่อนระบายน้ า  
เขื่อนกักเก็บน้ า อ่างเก็บน้ า และสิ่งอ่ืนอันเป็นอุปกรณ์ของเขื่อนหรืออ่างนั้นภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์  
รวมทั้งควบคุมปริมาณน้ าที่กักเก็บหรือระบายจากอ่างเก็บน้ า โดยค านึงถึงประโยชน์มากที่สุดจากการควบคุม
ลุ่มแม่น้ าที่มีการสร้างเขื่อนดังกล่าวนั้น (มาตรา ๓๘) 

๑๔. ให้รัฐมนตรีมีอ านาจหน้าที่ก ากับโดยทั่วไปซึ่งกิจการของ กฟผ. และเพ่ือการนี้จะสั่งให้ กฟผ. 
ชี้แจงข้อเท็จจริง แสดงความคิดเห็น ท ารายงาน หรือยับยั้งการกระท าที่ขัดต่อนโยบายของรัฐบาล หรือมติของ
คณะรัฐมนตรีได ้(มาตรา ๓๙)  

๑๕. กฟผ. จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อนจึงจะด าเนินกิจการดังต่อไปนี้ ได้   
(มาตรา ๔๓) 

                (๑) ลงทุนเพื่อขยายโครงการเดิมหรือริเริ่มโครงการใหม่ 

                (๒) เพ่ิมทุนโดยตีราคาทรัพย์สินใหม่ 

      (๓) ลดทุน 

      (๔) กู้ยืมเงินเกิน ๔๐ ล้านบาท 

      (๕) ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพ่ือการลงทุน 



      (๖) จ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์อันมีราคาเกินกว่า ๑๐ ล้านบาท 

๑๖. รายได้ที่ได้รับจากการด าเนินกิจการให้ตกเป็นของ กฟผ. ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
กิจการ การช าระหนี้สินและการจัดให้มีเงินส ารองและเป็นค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่อันจ าเป็นในการขยายกิจการและ
ลงทุน และรายได้ที่ได้รับในปีหนึ่งๆ เมื่อหักรายจ่ายแล้วให้น าส่งเป็นรายได้ของรัฐ แต่ถ้ารายได้มีไม่พอส าหรับ
รายจ่าย และไม่สามารถหาเงินจากทางอ่ืน รัฐพึงจ่ายให้แก ่กฟผ. เท่าจ านวนที่ขาด (มาตรา ๔๕) 

๑๗. ให้ กฟผ. ท ารายงานปีละครั้งเสนอรัฐมนตรี รายงานนี้ให้กล่าวถึงผลงานในปีที่ล่วงมาแล้วและ 
ค าชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายของคณะกรรมการ โครงการและแผนงานที่จะจัดท าในภายหน้า (มาตรา ๔๖) และ
จัดท างบดุล บัญชีท าการและบัญชีก าไรขาดทุนภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชี (มาตรา ๔๘) 

๑๘ . ผู้ ใดขัดขวางการกระท าของ  กฟผ . หรือพนักงานซึ่ งกระท าการตามอ านาจหน้าที่ ใน
พระราชบัญญัตินี้ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  
(มาตรา ๕๔) นอกจากนี้ผู้ใดท าให้เสียหาย ท าลาย ท าให้เสื่อมค่าหรือท าให้ไร้ประโยชน์ซึ่งเขื่อนกั้นน้ า เขื่อน
ระบายน้ า เขื่อนกักเก็บน้ า อ่างเก็บน้ า หรือสิ่งอื่นอันเป็นอุปกรณ์ของเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ า โรงไฟฟ้า หรือระบบ
ไฟฟ้าที่ กฟผ. สร้างขึ้น หรือเป็นทรัพย์สินของ กฟผ. ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๑๐ ปี หรือปรับไม่เกิน 
๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ (มาตรา ๕๘) 

………………… 

*หมำยเหตุ: ค าอธิบายนี้มีขึ้นเพ่ือประโยชน์ในการเข้าใจสาระส าคัญของกฎหมายตามพระราชบัญญัติ
หลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ เท่านั้น ในส่วนการจะ
ปฏิบัติตามกฎหมายให้เป็นไปอย่างถูกต้องนั้น ประชาชนจะต้องศึกษา ท าความเข้าใจ ตรวจสอบ และยึดบท
กฎหมายเป็นส าคัญ 


