
พระราชบัญญัติ 
การไฟฟ.าฝ0ายผลิตแห6งประเทศไทย (ฉบับท่ี ๕) 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
                   

  
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหMไวM ณ วันท่ี ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ 
เปSนปTท่ี ๔๗ ในรัชกาลปWจจุบัน 

  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลMาฯ ใหMประกาศ

ว6า 
  
โดยท่ีเปSนการสมควรแกMไขเพ่ิมเติมกฎหมายว6าดMวยการไฟฟ.าฝ0ายผลิตแห6งประเทศไทย 
  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลMาฯ ใหMตราพระราชบัญญัติขึ้นไวMโดยคำแนะนำและยินยอมของสภานิติ

บัญญัติแห6งชาติ ทำหนMาท่ีรัฐสภา ดังต6อไปน้ี 
  
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว6า “พระราชบัญญัติการไฟฟ.าฝ0ายผลิตแห6งประเทศไทย (ฉบับ

ท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๓๕” 
  
มาตรา ๒[๑]  พระราชบัญญัติน้ีใหMใชMบังคับต้ังแต6วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปSนตMน

ไป 
  
มาตรา ๓  ใหMเพิ่มความต6อไปนี้เปSน (๒ ทวิ) ของมาตรา ๖ แห6งพระราชบัญญัติการไฟฟ.าฝ0ายผลิต

แห6งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ 
“(๒ ทวิ) ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ.าและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวกับหรือต6อเนื่องกับกิจการของ 

กฟผ. หรือร6วมทุนกับบุคคลอ่ืนเพ่ือดำเนินการดังกล6าว” 
  
มาตรา ๔  ใหMเพิ่มความต6อไปนี้เปSน (๘) (๙) และ (๑๐) ของมาตรา ๙ แห6งพระราชบัญญัติการ

ไฟฟ.าฝ0ายผลิตแห6งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ 



“(๘) จัดตั้งบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดเพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ.าและ

ธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวกับหรือต6อเน่ืองกับกิจการของ กฟผ. 
(๙) เขMาร6วมกิจการกับหน6วยงานอื่นไม6ว6าจะเปSนของเอกชนหรือของรัฐทั้งในประเทศและนอก

ประเทศ หรือกับองคmการระหว6างประเทศ หรือถือหุMนในบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด  ทั้งนี้ เพื่อประโยชนm

แก6กิจการอันอยู6ในวัตถุประสงคmของ กฟผ. 
(๑๐) กระทำการอย6างอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดใหMสำเร็จตามวัตถุประสงคmของ 

กฟผ.” 
  
มาตรา ๕  ใหMยกเลิกความใน (๑) ของมาตรา ๑๕ แห6งพระราชบัญญัติการไฟฟ.าฝ0ายผลิตแห6ง

ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ และใหMใชMความต6อไปน้ีแทน 
“(๑) เปSนผูMมีส6วนไดMเสียในสัญญากับ กฟผ. หรือในกิจการที่กระทำใหMแก6 กฟผ. ไม6ว6าโดยตรงหรือ

อMอม เวMนแต6เปSนเพียงผูMถือหุMนเพื่อประโยชนmในการลงทุนโดยสุจริตในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ที่กระทำ

การอันมีส6วนไดMเสียเช6นว6านั้น หรือเปSนผูMซึ่งคณะกรรมการมอบหมายใหMเปSนประธานกรรมการ กรรมการในบริษัท

จำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ท่ี กฟผ. เปSนผูMถือหุMน” 
  
มาตรา ๖  ใหMยกเลิกความใน (๑) ของมาตรา ๒๐ แห6งพระราชบัญญัติการไฟฟ.าฝ0ายผลิตแห6ง

ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ และใหMใชMความต6อไปน้ีแทน 
“(๑) เปSนผูMมีส6วนไดMเสียในสัญญากับ กฟผ. หรือในกิจการที่กระทำใหMแก6 กฟผ. ไม6ว6าโดยตรงหรือ

อMอม เวMนแต6เปSนเพียงผูMถือหุMนเพื่อประโยชนmในการลงทุนโดยสุจริตในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ที่กระทำ

การอันมีส6วนไดMเสียเช6นว6านั้นหรือเปSนผูMซึ่งคณะกรรมการมอบหมายใหMเปSนประธานกรรมการ กรรมการในบริษัท

จำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดท่ี กฟผ. เปSนผูMถือหุMน” 
  
มาตรา ๗  ใหMยกเลิกความในมาตรา ๒๘ แห6งพระราชบัญญัติการไฟฟ.าฝ0ายผลิตแห6งประเทศไทย 

พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแกMไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการไฟฟ.าฝ0ายผลิตแห6งประเทศไทย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๐ และ

ใหMใชMความต6อไปน้ีแทน 
“มาตรา ๒๘  เพ่ือประโยชนmในการสำรวจเพื่อหาแหล6งพลังงานตามมาตรา ๖ (๒) หรือเพื่อหา

สถานที่สำหรับใชMในกิจการตามมาตรา ๙ (๔) หรือเพื่อสรMางและบำรุงรักษาระบบไฟฟ.า ใหMพนักงานหรือลูกจMางมี

อำนาจท่ีจะใชMสอยหรือเขMาครอบครองอสังหาริมทรัพยmในความครอบครองของบุคคลใด ๆ ซ่ึงมิใช6เคหสถานเปSนการ

ช่ัวคราวภายใตMเง่ือนไข ดังต6อไปน้ี 



(๑) การใชMสอยหรือเขMาครอบครองนั้นเปSนการจำเปSนสำหรับการสำรวจระบบไฟฟ.าหรือการ

ป.องกันอันตราย หรือความเสียหายท่ีจะเกิดแก6ระบบไฟฟ.า การสำรวจเพ่ือหาแหล6งพลังงานตามมาตรา ๖ (๒) หรือ

เพ่ือหาสถานท่ีสำหรับใชMในกิจการตามมาตรา ๙ (๔) หรือการบำรุงรักษาระบบไฟฟ.า 
(๒) ไดMแจMงหรือประกาศใหMเจMาของหรือผูMครอบครองอสังหาริมทรัพยmหรือผูMทรงสิทธิอื่นทราบ

ล6วงหนMา ดังต6อไปน้ี 
(ก) ในการสำรวจระบบไฟฟ.า หรือการป.องกันอันตราย หรือความเสียหาย ที่จะเกิดแก6

ระบบไฟฟ.า หรือการบำรุงรักษาระบบไฟฟ.า ใหMแจMงเปSนหนังสือใหMเจMาของหรือผูMครอบครองอสังหาริมทรัพยmหรือผูMทรง

สิทธิอ่ืนทราบล6วงหนMาเปSนการเฉพาะรายภายในเวลาอันสมควรแต6ไม6นMอยกว6าสามวัน 
(ข) ในการสำรวจทั่วไปเพื่อเลือกแนวหรือที่ตั้งระบบไฟฟ.าหรือเพื่อหาแหล6งพลังงานตาม

มาตรา ๖ (๒) หรือเพื่อหาสถานที่สำหรับใชMในกิจการตามมาตรา ๙ (๔) ที่เหมาะสม ใหMประกาศกำหนดเขต

สำรวจไวM ณ ที่ว6าการอำเภอหรือกิ่งอำเภอหรือสำนักงานเขต และที่ทำการตำบลหรือแขวงซึ่งอสังหาริมทรัพยmน้ัน

ต้ังอยู6 และในราชกิจจานุเบกษาก6อนวันสำรวจไม6นMอยกว6าสามสิบวัน 
(ค) ในการสำรวจเฉพาะแห6งภายหลังที่เลือกแนวหรือที่ตั้งระบบไฟฟ.า หรือหาแหล6งพลังงาน

ตามมาตรา ๖ (๒) หรือหาสถานที่สำหรับใชMในกิจการตามมาตรา ๙ (๔) ที่เหมาะสมไดMแลMว หากเจMาของหรือผูM

ครอบครองอสังหาริมทรัพยmหรือผูMทรงสิทธิอื่นมิไดMอาศัยอยู6ในเขตตำบลหรือแขวงที่กำลังสำรวจอยู6 และเปSนกรณีท่ี

จะตMองสำรวจโดยเร6งด6วน ใหMประกาศกำหนดเขตสำรวจไวM ณ ท่ีว6าการอำเภอหรือกิ่งอำเภอหรือสำนักงานเขต ท่ีทำ

การตำบลหรือแขวง และท่ีทำการผูMใหญ6บMานซ่ึงอสังหาริมทรัพยmน้ันต้ังอยู6 ก6อนวันสำรวจไม6นMอยกว6าสามสิบวัน 
ในการปฏิบัติตามมาตราน้ีใหMพนักงานหรือลูกจMางแสดงบัตรประจำตัวเม่ือบุคคลผูMเก่ียวขMองรMองขอ 
ถMามีความเสียหายเกิดขึ้นแก6เจMาของหรือผูMครอบครองอสังหาริมทรัพยmหรือผูMทรงสิทธิอื่นเนื่องจาก

การกระทำของพนักงานหรือลูกจMาง บุคคลนั้นย6อมเรียกค6าทดแทนจาก กฟผ. ไดM และถMาไม6สามารถตกลงกันใน

จำนวนค6าทดแทน ใหMนำมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๐ ทวิ มาใชMบังคับโดยอนุโลม” 
  
มาตรา ๘  ใหMยกเลิกความในมาตรา ๓๐ แห6งพระราชบัญญัติการไฟฟ.าฝ0ายผลิตแห6งประเทศไทย 

พ.ศ. ๒๕๑๑ และใหMใชMความต6อไปน้ีแทน 
“มาตรา ๓๐  ใหM กฟผ .จ6ายเงินค6าทดแทนตามความเปSนธรรมแก6เจMาของหรือผูMครอบครองทรัพยmสิน

หรือผูMทรงสิทธิอ่ืนในกรณีดังต6อไปน้ี 
(๑) การใชMท่ีดินปWกหรือต้ังเสาเพ่ือเดินสายส6งไฟฟ.าหรือสายจำหน6ายไฟฟ.า 
(๒) การใชMท่ีดินปWกหรือต้ังสถานีไฟฟ.าย6อยหรืออุปกรณmอ่ืน 
(๓) การใชMท่ีดินท่ีประกาศกำหนดเปSนเขตเดินสายไฟฟ.า 
(๔) การกระทำตามมาตรา ๒๙ (๓) 



ในกรณีที่เจMาของหรือผูMครอบครองทรัพยmสินหรือผูMทรงสิทธิอื่นไม6ยินยอมตกลงในจำนวนเงินค6า

ทดแทนที่ กฟผ. กำหนด หรือหาตัวเจMาของหรือผูMครอบครองทรัพยmสินหรือผูMทรงสิทธิอื่นไม6พบ ใหM กฟผ. นำเงิน

จำนวนดังกล6าวไปวางไวMต6อศาลหรือสำนักงานวางทรัพยmหรือฝากไวMกับธนาคารออมสินในชื่อของเจMาของหรือผูM

ครอบครองทรัพยmสินหรือผูMทรงสิทธิอื่นโดยแยกฝากเปSนบัญชีเฉพาะราย และถMามีดอกเบี้ยหรือดอกผลใดเกิดข้ึน

เน่ืองจากการฝากเงินน้ัน ใหMตกเปSนสิทธิแก6เจMาของหรือผูMครอบครองทรัพยmสินหรือผูMทรงสิทธิอ่ืนน้ันดMวย 
เมื่อ กฟผ. นำเงินค6าทดแทนไปวางไวMต6อศาลหรือสำนักงานวางทรัพยmหรือฝากไวMกับธนาคารออม

สินตามวรรคสองแลMว ใหM กฟผ. มีหนังสือแจMงใหMเจMาของหรือผูMครอบครองทรัพยmสินหรือผูMทรงสิทธิอื่นทราบโดย

ส6งทางไปรษณียmตอบรับ ในกรณีหาตัวเจMาของหรือผูMครอบครองทรัพยmสินหรือผูMทรงสิทธิอื่นไม6พบ ใหMประกาศใน

หนังสือพิมพmรายวันที่มีจำหน6ายในทMองถิ่นอย6างนMอยสามวันติดต6อกันเพื่อใหMเจMาของหรือผูMครอบครองทรัพยmสินหรือ

ผูMทรงสิทธิอ่ืนทราบ 
หลักเกณฑmและวิธีการในการนำเงินค6าทดแทนไปวางต6อศาลหรือสำนักงานวางทรัพยmหรือฝากไวM

กับธนาคารออมสิน และวิธีการในการรับเงินค6าทดแทนดังกล6าว ใหMเปSนไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกำหนด” 
  
มาตรา ๙  ใหMเพิ่มความต6อไปนี้เปSนมาตรา ๓๐ ทวิ แห6งพระราชบัญญัติการไฟฟ.าฝ0ายผลิตแห6ง

ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ 
“มาตรา ๓๐ ทวิ  ในกรณีที่เจMาของหรือผูMครอบครองทรัพยmสินหรือผูMทรงสิทธิอื ่นไม6พอใจใน

จำนวนเงินค6าทดแทนท่ี กฟผ. กำหนด ไม6ว6าบุคคลน้ันจะรับหรือไม6รับเงินค6าทดแทนท่ี กฟผ. วางไวMหรือฝากไวM ใหMมี

สิทธิฟ.องคดีต6อศาลภายในหน่ึงปTนับแต6วันท่ี กฟผ. ไดMดำเนินการตามมาตรา ๓๐ วรรคสาม แลMว 
การฟ.องคดีต6อศาลตามวรรคหน่ึงไม6เปSนเหตุใหMการครอบครองหรือใชMอสังหาริมทรัพยm การร้ือถอน

โรงเรือนหรือการทำลายสิ่งอื่นที่สรMางขึ้นหรือทำขึ้นหรือการดำเนินการใด ๆ ของพนักงานหรือลูกจMางตMองสะดุด

หยุดลง 
ในกรณีที่ศาลวินิจฉัยใหMชำระเงินค6าทดแทนเพิ่มขึ้น ใหMเจMาของหรือผูMครอบครองทรัพยmสินหรือผูM

ทรงสิทธิอื่นไดMรับดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินในจำนวนเงิน

ท่ีเพ่ิมข้ึน  ท้ังน้ี นับแต6วันท่ีตMองมีการจ6าย วางหรือฝากเงินค6าทดแทนน้ัน 
ในกรณีที่เจMาของหรือผูMครอบครองทรัพยmสินหรือผูMทรงสิทธิอื่นพอใจและไดMรับเงินค6าทดแทนไป

แลMว หรือมิไดMฟ.องคดีเรียกเงินค6าทดแทนต6อศาลภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง หรือไดMแจMงเปSนหนังสือสละสิทธิไม6

รับเงินค6าทดแทนดังกล6าว ผูMใดจะเรียกรMองเงินค6าทดแทนน้ันอีกไม6ไดM” 
  
มาตรา ๑๐  ใหMยกเลิกความในมาตรา ๓๗ แห6งพระราชบัญญัติการไฟฟ.าฝ0ายผลิตแห6งประเทศ

ไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ และใหMใชMความต6อไปน้ีแทน 



“มาตรา ๓๗  ผูMใดสรMางโรงไฟฟ.าที่มีกำลังผลิตรวมกันสูงกว6ายี่สิบเมกะวัตตmเพื่อใชMเอง หรือที่มี

กำลังผลิตรวมกันสูงกว6าหกเมกะวัตตmเพื่อขายพลังงานไฟฟ.าแก6ประชาชน ประสงคmจะเชื่อมโยงระบบไฟฟ.าของตน

กับระบบไฟฟ.าของ กฟผ. การไฟฟ.านครหลวง หรือการไฟฟ.าส6วนภูมิภาค ตMองยื่นคำขอและไดMรับความเห็นชอบ

จาก กฟผ. ก6อน 
ในการใหMความเห็นชอบตามวรรคหนึ่ง ใหM กฟผ. กำหนดเงื่อนไขที่เกี่ยวกับคุณภาพไฟฟ.าเทคนิค

ทางวิศวกรรม และความปลอดภัยของระบบไฟฟ.าเพ่ือการเช่ือมโยงระบบไดM 
การพิจารณาคำขอของผูMสรMางโรงไฟฟ.าตามวรรคหน่ึง ใหM กฟผ. พิจารณาโดยไม6ชักชMา 
ผูMสรMางโรงไฟฟ.าที่ไม6ไดMรับความเห็นชอบหรือไดMรับความเห็นชอบโดยมีเงื่อนไขที่ไม6อาจรับไดM มี

สิทธิอุทธรณmต6อคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต6วันที่ไม6ไดMรับความเห็นชอบ หรือไดMรับความเห็นชอบโดยมี

เง่ือนไขท่ีไม6อาจรับไดM 
ใหMคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณmภายในส่ีสิบหMาวันนับแต6วันท่ีไดMรับอุทธรณm แต6ถMาผูMอุทธรณmไม6เห็น

ดMวยกับคำวินิจฉัยอุทธรณmใหMเสนอคดีต6อศาลภายในส่ีสิบหMาวันนับแต6วันท่ีไดMรับแจMงคำวินิจฉัยอุทธรณm” 
  
มาตรา ๑๑  ใหMยกเลิกความในมาตรา ๔๓ แห6งพระราชบัญญัติการไฟฟ.าฝ0ายผลิตแห6งประเทศ

ไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ และใหMใชMความต6อไปน้ีแทน 
“มาตรา ๔๓  กฟผ. จะตMองไดMรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก6อนจึงจะดำเนินกิจการ

ดังต6อไปน้ีไดM 
(๑) ลงทุนเพ่ือขยายโครงการเดิมหรือริเร่ิมโครงการใหม6 
(๒) เพ่ิมทุนโดยตีราคาทรัพยmสินใหม6 
(๓) ลดทุน 
(๔) กูMยืมเงินเกินส่ีสิบลMานบาท 
(๕) ออกพันธบัตรหรือตราสารอ่ืนใดเพ่ือการลงทุน 
(๖) จำหน6ายอสังหาริมทรัพยmอันมีราคาเกินสิบลMานบาท” 
  
มาตรา ๑๒  ใหMยกเลิกมาตรา ๕๗ แห6งพระราชบัญญัติการไฟฟ.าฝ0ายผลิตแห6งประเทศไทย พ.ศ. 

๒๕๑๑ 
  
มาตรา ๑๓  ในกรณีที่มีการตั้งอนุญาโตตุลาการขึ้นตามมาตรา ๒๘ หรือมาตรา ๓๐ ก6อนวันท่ี

พระราชบัญญัตินี้ใชMบังคับ และอนุญาโตตุลาการยังมิไดMชี้ขาด ใหMเปSนอันยกเลิกอนุญาโตตุลาการนั้น และใหMนำ

มาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๐ ทวิ แห6งพระราชบัญญัติการไฟฟ.าฝ0ายผลิตแห6งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแกMไข



เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี ้มาใชMบังคับ และใหM กฟผ. แจMงการยกเลิกอนุญาโตตุลาการตามมาตรานี้ใหMผู Mท่ี

เก่ียวขMองทราบ 
  
มาตรา ๑๔  ใหMนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
  
  

ผูMรับสนองพระบรมราชโองการ 
อานันทm  ปWนยารชุน 

นายกรัฐมนตรี 
 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชMพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่สมควรแกMไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการ

ไฟฟ.าฝ0ายผลิตแห6งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ ใหMสอดคลMองกับนโยบายของรัฐบาลที่ประสงคmจะใหMการไฟฟ.าฝ0าย

ผลิตแห6งประเทศไทยสามารถดำเนินธุรกิจเก่ียวกับพลังงานไฟฟ.า หรือร6วมทุนกับบุคคลอ่ืนเพ่ือดำเนินธุรกิจดังกล6าว 

และใหMมีอำนาจใชMสอยและครอบครองอสังหาริมทรัพยm เพื่อสำรวจหาแหล6งพลังงานตลอดจนสถานที่สำหรับใชMใน

การผลิตหรือพัฒนาพลังงานไฟฟ.า โดยชดใชMค6าทดแทนที่เปSนธรรม และเพื่อใหMการไฟฟ.าฝ0ายผลิตแห6งประเทศไทย

มีอำนาจกำหนดเงื่อนไขที่เกี่ยวกับคุณภาพไฟฟ.า เทคนิคทางวิศวกรรมและความปลอดภัยของระบบไฟฟ.า ในกรณี

ที่เอกชนประสงคmจะเชื่อมโยงระบบไฟฟ.าของการไฟฟ.าฝ0ายผลิตแห6งประเทศไทย การไฟฟ.านครหลวงหรือการ

ไฟฟ.าส6วนภูมิภาค ประกอบกับจำเปSนตMองเพิ่มวงเงินในการกูMยืมและในการจำหน6ายอสังหาริมทรัพยm ตลอดจนใหM

คณะกรรมการมีอำนาจจำหน6ายทรัพยmสินออกจากบัญชีไดMทุกกรณีโดยไม6จำกัดวงเงินใหMสอดคลMองกับสภาพ

เศรษฐกิจปWจจุบัน เพื่อใหMสามารถดำเนินกิจการไดMอย6างคล6องตัวและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  จึงจำเปSนตMองตรา

พระราชบัญญัติน้ี 
 


