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พระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการพลังงาน
พ.ศ. ๒๕๕๐

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
เปนปที่ ๖๒ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการพลังงาน
พระราชบัญ ญัตินี้ มีบ ทบัญ ญัติ บางประการเกี่ยวกับ การจํา กัดสิ ทธิ แ ละเสรีภาพของบุ คคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวัน ถัดจากวัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา ๓ พระราชบัญญัตินี้ไมใชบังคับแกกรณี ดังตอไปนี้
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(๑) กิ จ การป โ ตรเลี ย มตามกฎหมายว า ด ว ยป โ ตรเลี ย มเฉพาะที่ อ ยู ใ นแปลงสํ า รวจหรื อ
ระหวางแปลงสํารวจที่เกี่ยวเนื่องกัน
(๒) กิจการปโตรเลียมตามกฎหมายวาดวยองคกรรวมไทย – มาเลเซีย และกฎหมายวาดวย
องคกรรวมอื่นที่มีลักษณะเดียวกันเฉพาะในพื้นที่พัฒนารวม หรือพื้นที่ที่มีความหมายอยางเดียวกัน
(๓) มาตรฐานความปลอดภัยของการขนสงและการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมาย
วาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(๔) การขออนุญาตเปนผูคาน้ํามันเชื้อเพลิง การแจงปริมาณการคา การสํารอง และคุณภาพ
น้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายวาดวยการคาน้ํามันเชื้อเพลิง
มาตรา ๔ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับแกการประกอบกิจการพลังงานทั่วราชอาณาจักร
มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้
“พลังงาน” หมายความวา ไฟฟาหรือกาซธรรมชาติ
“พลั ง งานหมุ น เวี ย น” หมายความว า พลั งงานหมุ นเวี ยนตามกฎหมายว าด วยคณะกรรมการ
นโยบายพลังงานแหงชาติ
“กาซธรรมชาติ” หมายความวา สารประกอบไฮโดรคารบอนที่ประกอบดวยมีเทนเปนสวนใหญ
ที่มีสภาพเปนกาซหรือของเหลว
“กิจการพลังงาน” หมายความว า กิจการไฟฟา กิจการกา ซธรรมชาติ หรือกิจการระบบ
โครงขายพลังงาน
“กิจการไฟฟา ” หมายความวา การผลิต การจัดใหไดม า การจัด สง การจํ าหนา ยไฟฟ า
หรือการควบคุมระบบไฟฟา
“กิ จ การก า ซธรรมชาติ ” หมายความว า การขนส ง ก า ซธรรมชาติ ท างท อ ผ า นระบบส ง
กาซธรรมชาติ การเก็บรักษาและแปรสภาพกาซธรรมชาติจากของเหลวเปนกาซ การจัดหาและคาสง
ก า ซธรรมชาติ หรื อ การค า ปลี ก ก า ซธรรมชาติ ผ า นระบบจํ า หน า ยก า ซธรรมชาติ แต ไ ม ร วมถึ ง
การประกอบกิจการกาซธรรมชาติในภาคขนสง
“ระบบโครงข า ยพลั ง งาน” หมายความว า ระบบโครงข ายไฟฟ า หรื อ ระบบโครงข า ย
กาซธรรมชาติ
“ระบบโครงขายไฟฟา” หมายความวา ระบบสงไฟฟาหรือระบบจําหนายไฟฟา
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“ระบบไฟฟา” หมายความวา ระบบผลิตไฟฟา ระบบสงไฟฟา และระบบจําหนายไฟฟาที่อยู
ภายใตการปฏิบัติการและควบคุมของผูรับใบอนุญาต
“ระบบผลิตไฟฟา” หมายความวา ระบบการผลิตไฟฟาของผูรับ ใบอนุญาตจากโรงไฟฟา
ไปถึงจุดเชื่อมตอ กับระบบโครงข ายไฟฟา และใหหมายความรวมถึงระบบจัดสง เชื้อเพลิงที่ใ ชใ น
การผลิตไฟฟาดวย
“ระบบสงไฟฟา” หมายความวา ระบบการนําไฟฟาจากระบบผลิตไฟฟาไปยังระบบจําหนาย
ไฟฟา และใหหมายความรวมถึงศูนยควบคุมระบบไฟฟาที่ใชในการควบคุมระบบสงไฟฟานั้นดวย
“ระบบจําหนายไฟฟา” หมายความวา ระบบการนําไฟฟาจากระบบสงไฟฟา หรือระบบ
ผลิตไฟฟาไปยังผูใชไฟฟาซึ่งมิใชผูรับใบอนุญาต และใหหมายความรวมถึงศูนยควบคุมระบบไฟฟา
ที่ใชในการควบคุมระบบจําหนายไฟฟานั้นดวย
“ระบบโครงขายกาซธรรมชาติ” หมายความวา ระบบสงกาซธรรมชาติหรือระบบจําหนาย
กาซธรรมชาติ
“ระบบสงกาซธรรมชาติ” หมายความวา ระบบทอที่ใชในการรับกาซธรรมชาติจากจุดซื้อขาย
กาซธรรมชาติ และสงถึงจุดจายกาซธรรมชาติ หรือระบบจําหนายกาซธรรมชาติหรือโรงไฟฟาของ
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย หรือโรงไฟฟาผูผ ลิตไฟฟาเอกชน รวมถึงอุปกรณหรือสิ่งอื่น
อันเปนสิ่งจําเปนในการรับและสงกาซธรรมชาติ
“ระบบจําหนายกาซธรรมชาติ” หมายความวา ระบบทอที่ตอจากระบบสงกาซธรรมชาติ
รวมถึงอุปกรณหรือสิ่งอื่นอันเปนสิ่งจําเปนในการจําหนายกาซธรรมชาติ
“ศูน ยควบคุมระบบโครงข ายพลัง งาน” หมายความวา ศูน ยควบคุมระบบไฟฟ า หรื อ
ศูนยควบคุมการสงกาซธรรมชาติ
“ศูนยควบคุมระบบไฟฟา” หมายความวา หนวยงานที่ทําหนาที่ในการควบคุมระบบไฟฟา
“สถานประกอบกิจการพลังงาน” หมายความวา อาคาร สถานที่ เครื่องจักร ระบบโครงขาย
พลังงาน และอุปกรณอื่นใดที่ใชในการประกอบกิจการพลังงาน
“อัตราคาบริการ” หมายความวา ราคาพลังงานตอหนวย คาตอบแทน หรือเงื่อนไขสําหรับ
การใหบริการ คาธรรมเนียมอื่น ๆ ที่ผูรับใบอนุญาตเรียกเก็บจากผูใชพลังงาน
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“ราชอาณาจักร” หมายความรวมถึงเขตไหลทวีปที่เปนสิทธิของประเทศไทยตามหลักกฎหมาย
ระหวางประเทศหรือตามความตกลงที่ไดทํากับตางประเทศดวย
“กองทุน” หมายความวา กองทุนพัฒนาไฟฟา
“ใบอนุญาต” หมายความวา ใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน
“ผูรับใบอนุญาต” หมายความวา ผูไดรับใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน
“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งคณะกรรมการแตงตั้งใหมีอํานาจหนาที่ปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๖ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจ
ออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๗ พระราชบัญญัตินี้มีวัตถุประสงค ดังตอไปนี้
(๑) สงเสริมใหมีบริการดานพลังงานอยางเพียงพอ มีความมั่นคง และมีความเปนธรรมตอ
ผูใชพลังงานและผูรับใบอนุญาต
(๒) ปกปองผลประโยชนของผูใชพลังงานทั้งทางดานอัตราคาบริการและคุณภาพการใหบริการ
(๓) ส ง เสริ ม การแข ง ขั น ในกิ จ การพลั ง งาน และป อ งกั น การใช อํ า นาจในทางมิ ช อบ
ในการประกอบกิจการพลังงาน
(๔) สงเสริมใหการบริการของระบบโครงขายพลังงานเปนไปดวยความเปนธรรม โปรงใส
และไมมีการเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม
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(๕) สงเสริมใหการประกอบกิจการพลังงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเปน ธรรมตอ
ผูรับใบอนุญาตและผูใชพลังงาน
(๖) ปกปองสิทธิเสรีภาพของผูใชพลังงาน ชุมชนทองถิ่น ประชาชน และผูรับใบอนุญาต
ในการมีสวนรวม เขาถึง ใช และจัดการดานพลังงาน ภายใตหลักเกณฑที่ใหความเปนธรรมแกทุกฝาย
(๗) ส ง เสริ ม การใช พ ลั ง งานและการใช ท รั พ ยากรในการประกอบกิ จ การพลั ง งาน
อย า งประหยั ด และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพโดยคํ า นึ ง ถึ ง ผลกระทบต อ สิ่ ง แวดล อ ม และความสมดุ ล ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
(๘) ส ง เสริ ม การใช พ ลั ง งานหมุ น เวี ย นในการประกอบกิ จ การไฟฟ า ที่ มี ผ ลกระทบต อ
สิ่งแวดลอมนอย
มาตรา ๘ รัฐพึงมีแนวนโยบายพื้นฐานวาดวยกิจการพลังงาน ดังตอไปนี้
(๑) จัดหาพลังงานใหเพียงพอกับความตองการ มีคุณภาพ มีความมั่นคง และมีระดับราคา
ที่เหมาะสมและเปนธรรม โดยเนนการใชประโยชนและพัฒนาแหลงพลังงานหมุนเวียนและพลังงาน
ที่มีอยูภายในประเทศ เพื่อประโยชนในการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ทั้งในดานสังคม เศรษฐกิจ
และสิ่งแวดลอม รวมทั้งลดการพึ่งพาพลังงานนําเขาจากตางประเทศ
(๒) สงเสริมใหมีการใชพลังงานอยางประหยัด มีประสิทธิภาพ และคุมคา รวมถึงสงเสริม
การใชเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและระบบกระจายศูนยในการผลิตไฟฟาเพื่อลดการลงทุนในการใช
พลังงาน ลดตนทุนทางดานเชื้อเพลิงในกิจกรรมการผลิต และลดผลกระทบดานสุขภาพและผลกระทบ
ขางเคียงอื่น ๆ จากการผลิตและใชพลังงาน รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ
(๓) ส ง เสริ ม ให ชุ ม ชนท อ งถิ่ น และประชาชนมี ส ว นร ว มในการจั ด การและตรวจสอบ
การดําเนินงานดานพลังงาน เพื่อใหมั่นใจวาการจัดการและกําหนดอัตราคาบริการเปนไปดวยความโปรงใส
โดยมีองคกรกํากับดูแลการประกอบกิจการพลังงานทําหนาที่คุมครองผูใชพลังงาน และใหความเปนธรรม
แกทุกฝาย
(๔) สงเสริม สังคมใหมีความรู ความตระหนัก และพฤติกรรมที่ถูกตองตอการใชพลังงาน
อยางประหยัด มีประสิทธิภาพ และคุมคา
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(๕) สนับสนุนกิจการไฟฟาเพื่อสาธารณูปโภคพื้น ฐาน การรักษาความมั่นคงและเชื่อถือได
ของระบบไฟฟา โดยรัฐจะเปนผูรับผิดชอบดําเนินการในกิจการระบบโครงขายไฟฟา ศูนยควบคุม
ระบบไฟฟา โรงไฟฟาพลังน้ํา ซึ่งการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยเปน ผูประกอบกิจการระบบ
สงไฟฟา การไฟฟานครหลวงและการไฟฟาสวนภูมิภาคเปนผูประกอบกิจการระบบจําหนายไฟฟา
รวมทั้งการรักษาสัดสวนกําลังผลิตไฟฟาที่เหมาะสมของกิจการไฟฟาของรัฐ
มาตรา ๙ เพื่อประโยชนในการกํากับดูแลการประกอบกิจการพลังงานตามพระราชบัญญัตินี้
ใหรัฐมนตรีมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) เสนอนโยบายเกี่ยวกับโครงสรางกิจการพลังงานตอคณะรัฐมนตรี
(๒) เสนอนโยบายการจัดหาพลังงาน และนโยบายการกระจายแหลงและชนิดของเชื้อเพลิง
ในการผลิตไฟฟา เพื่อ ใหกิจการไฟฟามีประสิทธิภาพและมีความมั่น คงตอคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแหงชาติ
(๓) พิจารณาแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟา แผนการลงทุน ในกิจการไฟฟา แผนการจัดหา
กาซธรรมชาติ และแผนการขยายระบบโครงขายพลังงานซึ่งคณะกรรมการไดใหความเห็นตามมาตรา ๑๑ (๕)
เพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ
(๔) เสนอนโยบายในการปองกันและแกไขการขาดแคลนพลังงานตอคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแหงชาติ
(๕) เสนอนโยบาย เป า หมาย และแนวทางทั่ ว ไปในการประกอบกิ จ การพลั ง งานต อ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ
(๖) กําหนดนโยบายมาตรฐานคุณภาพบริการและมาตรฐานในการประกอบกิจการพลังงาน
(๗) กําหนดนโยบายในการจัดใหมีบ ริการพลังงานอยางทั่ วถึง และใหมี บริการพลังงาน
สําหรับผูดอยโอกาส รวมทั้งนโยบายเกี่ยวกับการรองเรียนของผูใชพลังงาน
(๘) เสนอนโยบายในการนํ าส งเงิ นเข ากองทุ นและการใช จ ายเงิ นกองทุ นต อคณะกรรมการ
นโยบายพลังงานแหงชาติ
(๙) พิจารณาแผนการดําเนิน งานของคณะกรรมการและงบประมาณรายจายของสํานักงาน
เพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ
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(๑๐) ใหความเห็นชอบขอบังคับและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงาน
เจาหนาที่ตามที่คณะกรรมการเสนอตามมาตรา ๑๑ (๘)
(๑๑) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้
บรรดาระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือขอกําหนดใด ๆ ที่ใชบังคับเปนการทั่วไป เมื่อได
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
หมวด ๒
องคกรกํากับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน
สวนที่ ๑
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน
มาตรา ๑๐ ใหมี คณะกรรมการกํ ากั บกิ จการพลัง งาน ประกอบดว ย ประธานกรรมการ
คนหนึ่งและกรรมการอื่นอีกหกคน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง
ใหเลขาธิการเปนเลขานุการคณะกรรมการ
มาตรา ๑๑ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) กํ า กั บ ดู แ ลการประกอบกิ จ การพลั ง งานเพื่ อ ให เ ป น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค ข อง
พระราชบัญญัตินี้ภายใตกรอบนโยบายของรัฐ
(๒) ออกประกาศกําหนดประเภทใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน และเสนอการ
ตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อกําหนดประเภท ขนาด และลักษณะของกิจการพลังงานที่ไดรับการยกเวน
ไมตองขอรับใบอนุญาต
(๓) กําหนดมาตรการเพื่อใหเกิดความมั่นคงและเชื่อถือไดของระบบไฟฟา
(๔) กําหนดระเบียบและหลักเกณฑในการจัดหาไฟฟา และการออกประกาศเชิญชวนการรับซื้อ
ไฟฟา รวมทั้งกํากับดูแลขั้นตอนการคัดเลือกใหเกิดความเปนธรรมแกทุกฝาย
(๕) เสนอความเห็นตอแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟา แผนการลงทุนในกิจการไฟฟา แผนการ
จัดหากาซธรรมชาติ และแผนการขยายระบบโครงขายพลังงานเพื่อนําเสนอรัฐมนตรีตามมาตรา ๙ (๓)
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(๖) ตรวจสอบการประกอบกิจการพลังงานของผูรับใบอนุญาตใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และโปรงใส
(๗) ออกระเบียบหรือประกาศและกํากับดูแลมาตรฐานและคุณภาพในการใหบริการ รวมทั้ง
มาตรการในการคุมครองผูใชพลังงานจากการประกอบกิจการพลังงาน
(๘) เสนอขอบังคับและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงานเจาหนาที่
ตอรัฐมนตรีตามมาตรา ๙ (๑๐)
(๙) ออกระเบียบหรือประกาศกําหนดนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการมีสวน
ไดเสียหรือผลประโยชนทับซอนของกรรมการและพนักงานเจาหนาที่
(๑๐) ออกระเบียบหรือประกาศกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการนําสงเงินเขากองทุน
และการใช จา ยเงิน กองทุน ใหส อดคล องกั บนโยบายของคณะกรรมการนโยบายพลั งงานแหง ชาติ
ตามมาตรา ๙ (๘)
(๑๑) ออกคําสั่งและกําหนดคาปรับทางปกครองตามหมวด ๘ การบังคับทางปกครอง
(๑๒) เสนอความเห็นหรือใหคําแนะนําตอรัฐ มนตรีแ ละคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการประกอบ
กิจการพลังงาน
(๑๓) สงเสริมสนับสนุนการศึกษาวิจัยดานการประกอบกิจการพลังงาน
(๑๔) สงเสริมสังคมและประชาชนใหมีความรูและความตระหนักทางดานพลังงาน
(๑๕) สงเสริ ม สนั บสนุน การพัฒ นาบุ คลากรเพื่ อเพิ่ม ประสิท ธิภาพในการประกอบกิจ การ
พลังงาน
(๑๖) ส ง เสริ ม การใช พ ลั ง งานอย า งประหยั ด และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ พลั ง งานหมุ น เวี ย น
และพลังงานที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพในการประกอบกิจการไฟฟา
และความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติ
(๑๗) ประสานงานกับหนวยงานอื่นในสวนที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการตามที่กําหนดไวใ น
พระราชบัญญัตินี้
(๑๘) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือที่กฎหมายอื่นกําหนดใหเปน
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
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บรรดาระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือขอกําหนดใด ๆ ที่ใชบังคับเปนการทั่วไป เมื่อได
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
บรรดาคําสั่งที่ใชบังคับเปนการเฉพาะราย ใหมีผลเมื่อไดแจงตามหลักเกณฑและวิธีการแจงคําสั่ง
ทางปกครองตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
มาตรา ๑๒ กรรมการตองเปน ผูที่มีผ ลงานหรือเคยปฏิบัติงานที่แสดงใหเห็นถึงการเปนผูมี
ความรู ความเขา ใจ และมีค วามเชี่ยวชาญหรือ มีประสบการณ ไม นอ ยกวาสิ บป ในสาขาพลัง งาน
คณิ ต ศาสตร นิ ติ ศ าสตร วิ ท ยาศาสตร วิ ศ วกรรมศาสตร เศรษฐศาสตร การเงิ น การบั ญ ชี
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การคุมครองผูบริโภค หรือในสาขาอื่นอันจะเปนประโยชนตอ
กิจการพลังงาน ทั้งนี้ การนับระยะเวลาในแตละสาขาตาง ๆ ขางตนใหสามารถนํามารวมกันได
คณะกรรมการต องประกอบด ว ยกรรมการที่ ม าจากสาขาพลั ง งานด า นกิ จ การไฟฟ า และ
ดานกิจการกาซธรรมชาติอยางนอยดานละหนึ่งคน
มาตรา ๑๓ กรรมการตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสี่สิบปบริบูรณ
(๓) ไมเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ขาราชการการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่น
หรือผูบริหารทองถิ่น
(๔) ไมเปนผูดํารงตําแหนงใด ๆ ในพรรคการเมือง
(๕) ไมเปนบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
(๖) ไมติดยาเสพติดใหโทษ
(๗) ไมเปนบุคคลลมละลายหรือไมเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต
(๘) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๙) ไมเปนบุคคลที่ตองคําพิพากษาใหจําคุกและถูกคุมขังอยูโดยหมายของศาล
(๑๐) ไมเปนบุคคลที่เคยตองคําพิพากษาใหจําคุกตั้งแตสองปขึ้นไป โดยไดพนโทษมายังไมถึง
หาปในวันไดรับการเสนอชื่อ เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๑๑) ไมเปนบุคคลที่เคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลใหทรัพยสินตกเปน ของแผน ดิน
เพราะร่ํารวยผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
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(๑๒) ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐ หรือหนวยงาน
ของเอกชน เพราะทุจริตตอหนาที่ หรือประพฤติชั่วอยางรายแรง หรือถือวากระทําการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในวงราชการ
(๑๓) ไมเปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการการเลือกตั้ง ผูตรวจการแผนดิน กรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริ ตแห งชาติ กรรมการตรวจเงิน แผน ดิ น กรรมการสิทธิ ม นุษ ยชน
แหงชาติ หรือสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
(๑๔) ไมเคยถูกวุฒิสภามีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนง
มาตรา ๑๔ ในการแตงตั้งกรรมการ ใหรัฐ มนตรีเสนอชื่อคณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่ง
มีจํานวนเกาคนตอคณะรัฐ มนตรีเพื่อแตงตั้งใหทําหนาที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรไดรับการเสนอชื่อ
เปนกรรมการ ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้
(๑) ผูที่เคยดํารงตําแหนงปลัดกระทรวงพลังงาน ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม หรือเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ จํานวนสี่คน
(๒) ผูแทนสภาอุตสาหกรรมที่ไมเปนผูประกอบกิจการพลังงาน จํานวนหนึ่งคน
(๓) ผูแทนสภาวิศวกร จํานวนหนึ่งคน
(๔) ผูแทนของอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จํานวนหนึ่งคน
(๕) ผูแทนสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ จํานวนหนึ่งคน
(๖) ผูแทนองคกรเอกชนที่ไมแสวงหากําไรในทางธุรกิจ ซึ่งมีผลงานเปนที่ประจักษไมนอยกวา
ห า ป ด า นคุ ม ครองผู บ ริ โ ภค หรื อ ด า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม หรื อ ด า นพลั ง งาน
จํานวนหนึ่งคน
ในกรณีที่ไมสามารถหาผูที่เคยดํารงตําแหนงตาม (๑) ไดครบจํานวนใหแตงตั้งจากผูที่เคย
ดํารงตําแหนงปลัดกระทรวงหรือตําแหนงที่เทียบเทาในสวนราชการอื่นที่เห็นสมควรแทนจํานวนที่ขาด
กรรมการสรรหาจะตองเปดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการมีสวนไดเสียเชิงธุรกิจกับผูประกอบ
กิจการพลังงานของตน คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะในชวงสองปที่ผานมาใหสาธารณชนทราบ
และตองไมเปนผูมีคดีความเปนสวนตัวกับผูประกอบกิจการพลังงานในชวงเวลาดังกลาว
กรรมการสรรหาไมมีสิทธิไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการ
ใหคณะกรรมการสรรหาเลือกกรรมการสรรหาคนหนึ่งเปนประธานกรรมการสรรหา
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การคั ดเลื อกผูแ ทนตาม (๔) และ (๖) ใหเป น ไปตามหลักเกณฑ วิธี การ และเงื่ อ นไข
ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
ใหสํานักงานทําหนาที่เปนหนวยงานธุรการในการดําเนินการคัดเลือกกรรมการ
ใหกรรมการสรรหาไดรับคาตอบแทนและคาใชจายอื่นในการปฏิบัติงานตามที่คณะรัฐมนตรี
กําหนด
กรรมการสรรหาตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๓
มาตรา ๑๕ การคัดเลือกและแตงตั้งกรรมการใหดําเนินการ ดังตอไปนี้
(๑) ใหคณะกรรมการสรรหาพิจารณาคัดเลือกบุคคลผูมีความรูความเขาใจ และมีความเชี่ยวชาญ
หรือมีประสบการณตามมาตรา ๑๒ รวมทั้งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๓
จํานวนเจ็ ดคนเสนอตอ รัฐ มนตรี พร อมทั้ งรายละเอี ยดของบุค คลดัง กล าวซึ่งต องระบุชั ดเจนหรื อ
มีหลักฐานแสดงใหเห็น ไดวาเปน บุคคลที่มีความเหมาะสมในดานหนึ่งดานใดตามมาตรา ๑๒ และ
ความยินยอมเปนหนังสือของผูไดรับการเสนอชื่อนั้น รวมทั้งตองเปดเผยขอมูลรายละเอียดของบุคคล
ที่ไดรับการเสนอชื่อตอสาธารณชน
(๒) ใหรัฐมนตรีเสนอชื่อผูไดรับคัดเลือกพรอมทั้งรายละเอียดตาม (๑) ตอคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
(๓) ในกรณีที่มีผูไดรับอนุมัติไมครบจํานวนกรรมการที่จะไดรับแตงตั้ง ใหคณะกรรมการ
สรรหาพิจารณาคัดเลือกบุคคลตาม (๑) เสนอรัฐมนตรีเพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติตอไป
(๔) ในการแต ง ตั้ ง กรรมการครั้ ง แรก เมื่ อ คณะรั ฐ มนตรี ไ ด อ นุ มั ติ บุ ค คลเป น กรรมการ
ครบจํานวนแลว ใหบุคคลดังกลาวประชุม รวมกันเพื่อเลือกกันเองใหคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ
แลวแจงใหนายกรัฐมนตรีทราบเพื่อนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแตงตั้งเปนประธานกรรมการและ
กรรมการ
ในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรานี้ใหกรรมการสรรหาเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
กําหนดระยะเวลา หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการคัดเลือกกรรมการใหเปนไปตามที่
รัฐมนตรีประกาศกําหนด
มาตรา ๑๖ นอกจากคุณสมบัติและลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๓ แลว กรรมการตอง
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(๑) ไมเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา
(๒) ไมเปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ หรือราชการสวนทองถิ่น หรือไมเปน
กรรมการหรือที่ปรึกษาของหนวยงานของรัฐ ที่ดําเนิน ธุรกิจหรือดําเนินการในกิจการพลังงาน และ
คูสมรสของบุคคลดังกลาวตองไมเปนกรรมการหรือที่ปรึกษาของหนวยงานของรัฐที่ดําเนินธุรกิจหรือ
ดําเนินการในกิจการพลังงาน
(๓) ไมดํารงตําแหนงใด ๆ หรือเปนหุนสวนในหางหุนสวนหรือผูถือหุนในบริษัท หรือ
องคการที่ดําเนินธุรกิจหรือดําเนินการในกิจการพลังงาน และใหรวมถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุ
นิติภาวะของกรรมการนั้นดวย
(๔) ไมประกอบอาชีพหรือวิ ช าชี พอื่น ใดที่ มีสว นได เสีย หรือ มีผ ลประโยชนขัด แยง ไมว า
โดยตรงหรือโดยออมกับการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงกรรมการ
ในการเสนอชื่อตอคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๕ (๒) ใหนําลักษณะตองหามของกรรมการ
ตามวรรคหนึ่ งเสนอไปในคราวเดียวกัน เมื่ อคณะรัฐ มนตรีได พิจ ารณาอนุ มัติบุ คคลซึ่งเปน บุ คคล
ตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) นายกรัฐมนตรีจะนําความขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อทรงแตงตั้งไดตอเมื่อ
ผูนั้นไดลาออกจากการเปนบุคคลตาม (๑) (๒) หรือ (๓) หรือแสดงหลักฐานใหเปนที่เชื่อถือไดวา
ตนได เ ลิก ประกอบอาชี พหรื อวิ ช าชี พ ตาม (๔) แลว ซึ่ งต อ งกระทํ า ภายในสิบ ห าวั น นับ แตวั น ที่
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ แตถาผูนั้นมิไดลาออกหรือเลิกประกอบอาชีพหรือวิชาชีพภายในเวลาที่กําหนด
ให ถื อ ว า ผู นั้ น ไม เ คยได รั บ เลื อ กให เ ป น กรรมการ และให ดํ า เนิ น การคั ด เลื อ กกรรมการแทน
บุคคลดังกลาว
มาตรา ๑๗ กรรมการมีวาระการดํารงตําแหนงหกปนับแตวัน ที่พระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง
และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว
ในวาระเริ่มแรก เมื่อครบกําหนดสามป ใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนสามคนโดยวิธี
จับสลาก และใหถือวาการออกจากตําแหนงโดยการจับสลากดังกลาวเปนการพนจากตําแหนงตามวาระ
ใหกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระหรือโดยการจับสลากออกอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่
ตอไปจนกวาจะไดมีการแตงตั้งกรรมการขึ้นใหม
เพื่อ ใหไดม าซึ่ง กรรมการชุดใหมเขามาปฏิบั ติหนาที่เมื่อสิ้น สุดวาระของกรรมการชุดเดิ ม
ให ดํ า เนิ น การคั ด เลื อ กกรรมการชุ ด ใหม ต ามมาตรา ๑๕ เป น การล ว งหน า ตามสมควรและให
นายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแตงตั้ง
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มาตรา ๑๘ เมื่อพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งคณะกรรมการแลว ใหคณะกรรมการสรรหา
สิ้นสุดหนาที่
มาตรา ๑๙ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) มีอายุครบเจ็ดสิบปบริบูรณ
(๓) ลาออก
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๓
(๕) กระทําการอันเปนการฝาฝนมาตรา ๑๖
(๖) คณะรัฐ มนตรีมีม ติใหออกจากตําแหนงเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสียบกพรองหรือ
ไมสุจริตตอหนาที่ หรือหยอนความสามารถ
เมื่อกรรมการพนจากตําแหนงกอนครบวาระ ใหดําเนินการคัดเลือกและแตงตั้งกรรมการแทน
ตําแหนงที่วางตามมาตรา ๑๕ และใหกรรมการเทาที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอไปได โดยใหถือวา
คณะกรรมการประกอบดวยกรรมการเทาที่มอี ยู เวนแตมีกรรมการเหลืออยูไมถึงสี่คน
ในกรณีที่ประธานกรรมการพนจากตําแหนงตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการประชุม กัน
เพื่ อ เลื อ กกรรมการคนหนึ่ ง เป น ประธานกรรมการ แล ว แจ ง ให น ายกรั ฐ มนตรี ท ราบและให
นายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแตงตั้งเปนประธานกรรมการ
มาตรา ๒๐ ภายในเวลาสองปนับแตพนจากตําแหนง กรรมการจะประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ
ที่เปนผลใหไดรับเงินหรือสิทธิประโยชนอื่นใดจากนิตบิ ุคคลซึ่งประกอบกิจการพลังงานมิได
ความในวรรคหนึ่งใหใชกับนิติบุคคลที่มีลักษณะดังนี้ดวย คือ
(๑) นิติบุคคลอื่นที่ถือหุนหรือเปนหุนสวนไมนอยกวารอยละยี่สิบหาในนิติบุคคลตามวรรคหนึ่ง
(๒) นิติบุคคลอื่นที่ถือหุนหรือเปนหุนสวนไมนอยกวารอยละยี่สิบหาในนิติบุคคลตาม (๑)
(๓) นิติบุคคลอื่นที่ถือหุนหรือเปนหุนสวนไมนอยกวารอยละยี่สิบหาในนิติบุคคลตาม (๒)
ใหนําความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง มาใชบังคับกับการเปนกรรมการหรือที่ปรึกษาของ
นิติบุคคลดังกลาวดวย
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มาตรา ๒๑ ภายในกํ าหนดระยะเวลาตามมาตรา ๒๐ กรรมการจะถือ หุน ของนิติบุ คคล
ตามมาตรา ๒๐ ไมได เวนแตเปนการถือหุนของนิติบุคคลโดยการซื้อในตลาดหลักทรัพย ตามจํานวนที่
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติกําหนด
มาตรา ๒๒ การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการที่มีอยู จึงจะเปนองคประชุม
ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ถาไมมีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการ
ไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธาน
ในที่ประชุม
ในการวิ นิจ ฉัย ชี้ข าดให ถือ เสี ยงขา งมาก กรรมการคนหนึ่ง มีเ สีย งหนึ่ง ในการลงคะแนน
ถามีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา ๒๓ ให ป ระธานกรรมการและกรรมการเป น เจ า หน า ที่ ข องรั ฐ ซึ่ ง ดํ า รงตํ า แหน ง
ระดับสูงตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
มาตรา ๒๔ ใหคณะกรรมการมีอํา นาจแต งตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุค คลหนึ่ง บุคคลใด
เพื่อพิจารณาหรือกระทําการอยางใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายได
วิธี การปฏิบั ติห นา ที่ข องคณะอนุก รรมการหรื อบุ คคลที่ ได รับ มอบหมายใหเ ปน ไปตามที่
คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๒๕ ในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ให ค ณะกรรมการ คณะอนุ ก รรมการ และบุ ค คล
ซึ่งคณะกรรมการแตงตั้งตามมาตรา ๒๔ มีอํานาจขอใหหนวยงานของรัฐหรือบุคคลใดมีหนังสือชี้แจง
ขอเท็จจริง มาใหถอยคํา หรือสงเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของเพื่อประกอบการพิจารณาได
ในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ใหประธานกรรมการ กรรมการ อนุกรรมการและบุคคล
ซึ่งคณะกรรมการแตงตั้งตามมาตรา ๒๔ เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๒๖ กอนการออกระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือขอกําหนดใดของคณะกรรมการ
ซึ่งจะมีผลกระทบตอบุคคล กลุมบุคคล หรือผูรับใบอนุญาต ใหคณะกรรมการเปดเผยสาระสําคัญ
ของระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือขอกําหนดนั้น และเปดโอกาสใหบุคคล กลุมบุคคล หรือผูรับ
ใบอนุ ญ าตที่ จ ะได รั บ ผลกระทบนั้ น แสดงความคิ ด เห็ น หรื อ ให ข อ มู ล ต อ คณะกรรมการ ทั้ ง นี้
ตามกระบวนการในการรับฟงความเห็นที่คณะกรรมการกําหนด
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ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือมีความจําเปนเรงดวนเพื่อรักษาความมั่นคงดานพลังงานของประเทศ
หรื อเหตุอื่ น ใดตามที่ กํ าหนดในกฎกระทรวง คณะกรรมการจะไมดํ า เนิ น การตามวรรคหนึ่ งก็ ไ ด
แตตองรายงานใหคณะรัฐมนตรีทราบ
มาตรา ๒๗ การออกคําสั่งทางปกครองของคณะกรรมการ ใหนํากฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองมาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๘ ในการออกระเบี ย บ ข อ บั ง คั บ ประกาศ ข อ กํ า หนด หรื อ คํ า สั่ ง ใด
ของคณะกรรมการ ให มี ก ารบั น ทึ ก มติ ที่ ป ระชุ ม พร อ มข อ เท็ จ จริ ง และเหตุ ผ ลซึ่ ง ประกอบด ว ย
รายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ ขอกําหนด หรือคําสั่งนั้นไวในรายงานการประชุมของ
คณะกรรมการ
ใหสํานักงานสรุปรายงานการประชุมของคณะกรรมการไวในรายงานประจําปของสํานักงาน
ซึ่งตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับจํานวนครั้งที่กรรมการเขาประชุมและขาดประชุม และตองมีการตีพิมพ
เพื่อเผยแพรแกผูสนใจหรือลงในระบบเครือขายคอมพิวเตอรของสํานักงานดวย
ใหคณะกรรมการชี้แจงเหตุผลในการออกระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ ขอกําหนด หรือคําสั่งใด
ที่มีผลกระทบตอบุคคล กลุม บุคคล หรือผูรับใบอนุญาตเปน หนังสือภายในหกสิบวัน หากบุคคล
กลุ ม บุ ค คล หรื อ ผู รั บ ใบอนุ ญ าตที่ ไ ด รั บ ผลกระทบนั้ น ร อ งขอ และหากการดํ า เนิ น การของ
คณะกรรมการดังกลาวมีผลกระทบตอสาธารณชนใหชี้แจงเหตุผลในการดําเนินการดังกลาวในระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรของสํานักงานดวย
ในรายงานประจําปของสํานักงานตามวรรคสอง ใหสรุปผลการประชุมของคณะอนุกรรมการ
และจํานวนครั้งที่อนุกรรมการเขาประชุมและขาดประชุม และการดําเนินงานของบุคคลตามมาตรา ๒๔
ไวดวย
มาตรา ๒๙ ใหประธานกรรมการและกรรมการเปนผูปฏิบัติงานประจําเต็มเวลา โดยไดรับ
คาตอบแทน คาใชจายในการปฏิบัติหนาที่ และสิทธิประโยชนอื่นตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
คาตอบแทนและคาใชจายอื่นในการปฏิบัติหนาที่ของประธานอนุกรรมการ อนุกรรมการ
และบุคคลตามมาตรา ๒๔ ใหเปน ไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนดและลงเผยแพรในระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรของสํานักงานดวย
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ค า ตอบแทน ค า ใช จ า ยในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ และสิ ท ธิ ป ระโยชน อื่ น ของกรรมการ
อนุกรรมการ และบุคคลตามมาตรา ๒๔ ใหถือวาเปนคาใชจายในการดําเนินงานของสํานักงาน
สวนที่ ๒
สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน
มาตรา ๓๐ ให มี สํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ กิ จ การพลั ง งานเป น หน ว ยงานของรั ฐ
ซึ่งมิไดเปนสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ มีฐานะเปนนิติบุคคล
และอยูภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการ
มาตรา ๓๑ ใหสํานักงานมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกิจการทั่วไปของสํานักงานและ
ใหมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ
(๒) รับคาธรรมเนียมตามที่กําหนดในกฎหมายหรือตามที่คณะกรรมการกําหนด
(๓) รับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการประกอบกิจการพลังงาน
(๔) ศึก ษารวบรวม วิ เ คราะห และเผยแพร ขอ มู ลเกี่ ยวกั บการประกอบกิ จการพลั งงาน
สภาพการแขงขันในการประกอบกิจการพลังงาน การพยากรณความตองการไฟฟา และขอมูลอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของ
(๕) จั ด ทํ า ประมาณการรายรั บ และรายจ า ยของสํ า นั ก งานเพื่ อ เสนอคณะกรรมการ
ใหความเห็นชอบ
(๖) ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดตามที่ ค ณะกรรมการมอบหมาย หรื อ ตามที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้
หรือกฎหมายอื่นกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของสํานักงาน
มาตรา ๓๒ กิจการของสํานักงานไมอยูภายใตบังคับกฎหมายวาดวยการคุม ครองแรงงาน
กฎหมายวาดวยแรงงานสัม พันธ และกฎหมายวาดวยเงินทดแทน ทั้งนี้ เลขาธิการ พนักงาน และ
ลูกจางของสํานักงานตองไดรับสิทธิประโยชนไมนอยกวาที่กําหนดไวในกฎหมายดังกลาว
มาตรา ๓๓ ให ค ณะกรรมการมี อํ า นาจออกระเบี ย บ ข อ บั ง คั บ หรื อ ประกาศเกี่ ย วกั บ
การบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ การเงินและทรัพยสิน และการดําเนินการอื่น
ของสํานักงาน โดยเฉพาะในเรื่องดังตอไปนี้
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(๑) การแบงสวนงานภายในของสํานักงานและขอบเขตหนาที่ของสวนงานดังกลาว
(๒) การกําหนดตําแหนง อัตราเงินเดือน และคาตอบแทนอื่นของเลขาธิการ พนักงานและ
ลูกจางของสํานักงาน รวมทั้งการใหไดรับเงินเดือนและคาตอบแทนอื่น
(๓) การกําหนดคุณสมบัติ การคัดเลือก การบรรจุ การแตงตั้ง การทดลอง ปฏิบัติงาน
การยาย การเลื่อนตําแหนง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การออกจากตําแหนง การถอดถอน การใหออก
การสั่งพักงาน วินัย การสอบสวนและการลงโทษทางวินัย การรองทุกข การอุทธรณ และการลงโทษ
สํา หรับ เลขาธิ การและพนัก งานของสํ า นัก งาน รวมทั้ง วิ ธีก ารและเงื่ อ นไขในการจ า งลูก จ างของ
สํานักงาน
(๔) การรักษาการแทนและการปฏิบัติการแทนในตําแหนงของเลขาธิการและพนักงานของ
สํานักงาน
(๕) การกําหนดเครื่องแบบและการแตงกายของพนักงานและลูกจางของสํานักงาน
(๖) การจ า งและการแต งตั้ ง บุ ค คลเพื่ อ เป น ผู เชี่ ย วชาญหรื อ เป น ผู ชํา นาญการเฉพาะด า น
อันจะเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ รวมทั้งอัตราคาตอบแทนการจาง
(๗) การบริหารและจัดการงบประมาณ ทรัพยสิน และการพัสดุของสํานักงาน
(๘) การจัดสวัสดิการหรือการสงเคราะหอื่นแกพนักงานและลูกจางของสํานักงาน
ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศตามวรรคหนึ่ง ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๓๔ ใหสํานักงานมีเลขาธิการคนหนึ่งเปนผูรับผิดชอบการปฏิบัติงานของสํานักงาน
ขึ้นตรงตอประธานกรรมการ และเปนผูบังคับบัญชาพนักงานและลูกจางของสํานักงาน
ในกิจการของสํานักงานที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ใหเลขาธิการเปน ผูแ ทนของสํานักงาน
เพื่อการนี้เลขาธิการจะมอบอํานาจใหบุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอยางแทนก็ได ทั้งนี้ ตองเปนไปตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๓๕ ใหคณะกรรมการเปนผูคัดเลือกและแตงตั้งเลขาธิการ
เลขาธิการตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง
และสามารถปฏิบัติงานใหแกสํานักงานไดเต็มเวลา
มาตรา ๓๖ เลขาธิการมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละหาปนับแตวันที่ไดรับ แตงตั้งและ
อาจไดรับแตงตั้งใหมอีกได แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันไมได
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มาตรา ๓๗ นอกจากการพน จากตํา แหนงตามวาระตามมาตรา ๓๖ หรื อตามสั ญญาจา ง
เลขาธิการพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) มีอายุครบหกสิบปบริบูรณ
(๓) ลาออก
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๓ หรือมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง
(๕) คณะกรรมการมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการที่มีอยู
ใหออก เพราะมีความประพฤติเสื่อมเสียอยางรายแรง บกพรองในหนาที่อยางรายแรง หรือไมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ได
มาตรา ๓๘ ใหนําบทบัญญัติในมาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๑ มาใชบังคับกับเลขาธิการและ
พนักงานในตําแหนงที่คณะกรรมการกําหนดดวย
มาตรา ๓๙ ใหเลขาธิการและพนักงานของสํา นักงานเปน เจา หนาที่ของรัฐตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ใหเลขาธิการเปนผูดํารงตําแหนงระดับสูงตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต
มาตรา ๔๐ สํานักงานอาจมีรายไดและทรัพยสิน ดังตอไปนี้
(๑) รายไดหรือผลประโยชนอันไดมาจากการดําเนินงานตามอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
และสํานักงานตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให
(๓) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคให
(๔) ดอกผลหรือผลประโยชนใด ๆ ที่เกิดจากเงินหรือทรัพยสินของสํานักงาน
รายได ข องสํ า นั ก งานตามวรรคหนึ่ ง โดยไม รวมถึ ง รายได ต าม (๓) เมื่ อ ได หัก รายจ า ย
สําหรับ การดํ าเนิน งานของสํานั กงาน และคาภาระตา ง ๆ ที่เ หมาะสม เหลือเทาใดใหนํา สงคลั ง
เปนรายไดแผนดิน ในกรณีรายไดของสํานักงานมีจํานวนไมพอสําหรับคาใชจายในการดําเนินงาน และ
ไมสามารถหาเงินจากแหลงอื่นได รัฐพึงจัดสรรเงินงบประมาณแผนดินใหแกสํานักงานเทาจํานวนที่จําเปน
เพื่อเปนเงินอุดหนุนทั่วไปตาม (๒)
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มาตรา ๔๑ ให ค ณะกรรมการเสนอแผนการดํ า เนิ น งาน งบประมาณรายจ า ย และ
ประมาณการรายไดประจําปงบประมาณของสํานักงาน รวมทั้งแผนการกําหนดอัตราคาธรรมเนียม
และผลประโยชนอื่น ๆ ตามมาตรา ๔๐ (๑) เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
เมื่ อ ได รั บ ความเห็ น ชอบแผนการกํ า หนดอั ต ราค า ธรรมเนี ย มและผลประโยชน อื่ น ๆ
ตามวรรคหนึ่งแลว ใหคณะกรรมการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมและผลประโยชนอื่น ๆ ใหสอดคลองกับ
แผนดังกลาว เพื่อใหสํานักงานมีรายไดตามแผนการดําเนินงานที่คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแลว
สําหรับเงินอุดหนุนที่จะขอจัดสรรจากเงินงบประมาณแผนดิน ใหรัฐมนตรีเสนองบประมาณ
รายจายของปงบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนตอคณะรัฐมนตรี เพื่อจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปของ
สํานักงานไวใ นรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปหรือรางพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายเพิ่มเติม แลวแตกรณี
มาตรา ๔๒ ใหสํานักงานมีอํานาจครอบครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหาผลประโยชน
จากทรัพยสินของสํานักงาน ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
สําหรับทรัพยสินที่เปนที่ราชพัสดุตามกฎหมายวาดวยที่ราชพัสดุ ใหนําหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขในการปกครองดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุตามกฎหมาย
วาดวยที่ราชพัสดุมาใชบังคับโดยอนุโลม และใหนําสงรายไดจากการดําเนินการเปนรายไดแผนดิน
มาตรา ๔๓ บรรดาอสังหาริมทรัพยที่สํานักงานไดมาโดยการซื้อหรือแลกเปลี่ยนจากรายได
หรือทรัพยสินของสํานักงานหรือมีผูบริจาคใหตามมาตรา ๔๐ (๓) ใหเปนกรรมสิทธิ์ของสํานักงาน
มาตรา ๔๔ การบัญชีของสํานักงานและกองทุนใหจัดทําตามหลักสากล ตามแบบหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด และใหมีการแยกบัญชีอยางชัดเจน รวมทั้งตองจัดใหมี
การตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสํานักงานและของกองทุน ตลอดจน
รายงานผลการตรวจสอบใหคณะกรรมการทราบอยางนอยปละครั้ง
ใหมีผูปฏิบัติงานของสํานักงานทําหนาที่เปนผูตรวจสอบภายในโดยเฉพาะและใหรับผิดชอบ
ขึ้นตรงตอคณะกรรมการตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๔๕ ให สํ านั ก งานจั ดทํ า งบการเงิ น และบั ญ ชี ทํา การของสํ า นั กงานและกองทุ น
สงผูสอบบัญชีภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันสิ้นปงบประมาณ
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ในทุกรอบปงบประมาณ ใหสํานักงานการตรวจเงินแผน ดินหรือบุคคลภายนอก ตามที่
คณะกรรมการแต ง ตั้ ง ด ว ยความเห็ น ชอบของสํ า นั ก งานการตรวจเงิ น แผ น ดิ น เป น ผู ส อบบั ญ ชี
และประเมิน ผลการใชจายเงิน และทรัพยสิน ของสํานักงานและกองทุน โดยใหแ สดงความคิดเห็น
เปนขอวิเคราะหวาการใชจายดังกลาวเปนไปตามวัตถุประสงค ประหยัด คุมคา มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพียงใด
ใหสํานักงานเปนหนวยรับตรวจตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน
มาตรา ๔๖ ใหคณะกรรมการจัดทํารายงานประจําป เสนอคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แหงชาติ รัฐมนตรี คณะรัฐ มนตรี สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาทุกสิ้นปงบประมาณ และเปดเผย
ตอสาธารณชน รายงานนี้ใหกลาวถึงการรับและการใชจายเงินที่ไมตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน
ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการ สํานักงานและกองทุนในปที่ลวงมา รวมทั้งเหตุผลในการตัดสินใจ
ในเรื่องตาง ๆ งบการเงิน และบัญชีทําการพรอมทั้งรายงานของผูสอบบัญชี รวมทั้งแผนงานที่จะ
ดําเนินการในภายหนาของคณะกรรมการ สํานักงานและกองทุน
หมวด ๓
การกํากับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน
สวนที่ ๑
การอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน
มาตรา ๔๗ การประกอบกิจการพลังงานไมวาจะมีคาตอบแทนหรือไม ตองไดรับใบอนุญาต
จากคณะกรรมการ
ในการออกใบอนุ ญ าต ให ค ณะกรรมการประกาศกํ า หนดประเภทและอายุ ใ บอนุ ญ าต
ใหสอดคลองกับขนาดและลักษณะของกิจการพลังงานประเภทตาง ๆ โดยใหคํานึงถึงผลกระทบ
ตอประชาชน ความคุมคาทางเศรษฐกิจ สังคม และการลงทุน รวมถึงลักษณะการแขงขันของกิจการ
แตละประเภท และอาจกําหนดเงื่อนไขเปนการเฉพาะรายดวยก็ได
การกําหนดประเภท ขนาด และลักษณะของกิจการพลังงานที่ไดรับการยกเวนไมตองขอรับ
ใบอนุญาตใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา
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เพื่ อประโยชนใ นการรวบรวมข อ มูล สถิ ติ คณะกรรมการอาจประกาศกํ าหนดใหกิ จการ
พลังงานที่ไดรับการยกเวนไมตองขอรับใบอนุญาตตามวรรคสาม เปนกิจการที่ตองมาแจงตอสํานักงาน
ก็ได
มาตรา ๔๘ ในกรณีที่การปลูกสรางอาคาร หรือการตั้งโรงงานเพื่อประกอบกิจการพลังงาน
ตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยโรงงาน กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร กฎหมายวาดวยการผังเมือง
หรื อกฎหมายว าด ว ยการพั ฒนาและส ง เสริ ม พลัง งาน ใหก ารอนุญ าตตามกฎหมายว าด วยการนั้ น
เปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ โดยคณะกรรมการตองขอความเห็นจาก
หนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายตาง ๆ ดังกลาวและหนวยงานดังกลาวตองแจงความเห็นพรอม
ทั้งจํานวนคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บตามกฎหมายนั้น ๆ ใหคณะกรรมการทราบดวย
ใหสํานักงานจัดสงคาธรรมเนียมที่คณะกรรมการเรียกเก็บตามวรรคหนึ่ง ใหหนวยงาน
ที่มีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายตาง ๆ เพื่อดําเนินการตอไป
มาตรา ๔๙ ใหคณะกรรมการมีอํานาจสั่งใหผูประกอบกิจการที่เขาขายเปนผูประกอบกิจการ
พลังงานที่ตองไดรับใบอนุญาตแตยังไมไดรับใบอนุญาต หยุด หรือระงับการประกอบกิจการพลังงาน
หรือปลดการเชื่อมตอออกจากระบบโครงขายพลังงาน
เมื่อคณะกรรมการมีคาํ สั่งตามวรรคหนึ่งแลว หากผูประกอบกิจการมิไดดําเนินการตามคําสั่ง
ใหคณะกรรมการมีอํานาจสั่งใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการใด ๆ ที่จําเปนเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
ของคําสั่งตามวรรคหนึ่งได
ในกรณีนี้ใหผูประกอบกิจการชําระคาใชจายที่เกิดขึ้นตามความเปนจริงใหแกสํานักงาน
มาตรา ๕๐ คุณ สมบัติของผูขอรับ ใบอนุญาต หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับ
ใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต รวมทั้งอัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาต และอัตราคาธรรมเนียม
การประกอบกิจการพลังงาน ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการประกาศกําหนด ซึ่งตองสอดคลองกับ
แผนตามมาตรา ๙ (๓) หรือนโยบายดานพลังงานที่คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ
มาตรา ๕๑ หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการออกใบอนุญาตที่คณะกรรมการกําหนด
ตามมาตรา ๕๐ ตองคํานึงถึงความแตกตางของประเภท ขนาด และลักษณะของกิจการพลังงาน และ
ตองไมทําใหเกิดภาระเกินสมควรแกการประกอบกิจการพลังงานของผูรับใบอนุญาต และไมเปนผลใหเกิด
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การจํากัดการแขงขัน รวมทั้งตองใหมีการปฏิบัติอยางเทาเทียมกันในระหวางผูรับใบอนุญาตที่ประกอบกิจการ
พลังงานในประเภท ขนาด และลักษณะเดียวกัน
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขตามวรรคหนึ่ง ใหรวมถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่อง
ดังตอไปนี้ดวย
(๑) สถานที่ตั้งและสภาพแวดลอมของสถานประกอบกิจการพลังงาน
(๒) มาตรฐานทางวิชาการ วิศวกรรม และความปลอดภัย
(๓) มาตรฐานและคุณภาพการใหบริการ
(๔) อัตราคาบริการ
(๕) ประสิทธิภาพในการใชพลังงานและทรัพยากร
(๖) ประสิทธิภาพในการประกอบกิจการพลังงานและการใหบริการ
(๗) ประเภทและชนิดของเชื้อเพลิง รวมถึงขอกําหนดเกี่ยวกับการใชพลังงานหมุนเวียน
(๘) กระบวนการและเทคโนโลยีในการประกอบกิจการพลังงาน
(๙) การปองกันและแกไขการขาดแคลนพลังงาน
(๑๐) การแขงขันในการประกอบกิจการพลังงาน และการปองกันการใชอํานาจผูกขาดในทาง
มิชอบ
(๑๑) โครงสรางการถือหุนและความสัมพันธกับผูประกอบกิจการพลังงานรายอื่น
(๑๒) กระบวนการในการรับฟงความเห็นและทําความเขาใจกับประชาชนและผูมีสวนไดเสีย
(๑๓) มาตรฐานทางดานสิ่งแวดลอม
(๑๔) มาตรการในการบรรเทาผลกระทบตอชุมชนและสภาพแวดลอมในพื้น ที่ใกลเคียงกับ
สถานประกอบกิจการพลังงาน
(๑๕) ความสมบูรณและครบถวนของการรายงานขอมูลตอคณะกรรมการ
มาตรา ๕๒ เมื่ อ ผู ข อรั บ ใบอนุ ญ าตชํ า ระค า ธรรมเนี ย มใบอนุ ญ าตและค า ธรรมเนี ย ม
การประกอบกิจ การพลั งงานใหแ กสํา นักงานแลว ใหคณะกรรมการออกใบอนุญ าตใหแ กผูขอรั บ
ใบอนุญาต
เมื่อคณะกรรมการไดออกใบอนุญาตแลว ใหเปดเผยรายชื่อผูรับใบอนุญาตในระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรของสํานักงาน
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หนา ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๐

มาตรา ๕๓ เมื่อผูรับ ใบอนุญาตประสงคจะเริ่มประกอบกิจการไฟฟาในสวนหนึ่งสวนใด
ตองแจงใหสํานักงานทราบกอนวัน เริ่มประกอบกิจการไฟฟา ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่คณะกรรมการกําหนด
ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตประสงคจะทดลองเดินเครื่องจักรหรืออุปกรณกอนการเริ่มประกอบ
กิจการไฟฟาตามวรรคหนึ่ง ผูรบั ใบอนุญาตตองแจงวัน เวลา และระยะเวลาการทดลองเดินเครื่องจักร
หรืออุปกรณใหศูนยควบคุมระบบไฟฟาทราบ และศูนยควบคุมระบบไฟฟาตองแจงตอบกําหนดวันและ
เวลาในการเดินเครื่องที่แนนอนใหผูรับใบอนุญาตทราบโดยพลัน
มาตรา ๕๔ การประกอบกิจการพลังงานใหมีอายุตามที่กําหนดไวในใบอนุญาต
การขอตออายุใบอนุญาต ใหผูรับใบอนุญาตยื่นคําขอกอนวัน ที่ใบอนุญาตสิ้นอายุเมื่อไดยื่น
คําขอแลว ใหถือวาผูยื่น คําขอยังคงอยูในฐานะผูรับใบอนุญาตจนกวาจะไดรับ แจงคําสั่งไมอนุญาต
ใหตออายุใบอนุญาต
การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาต รวมทั้งอัตราคาธรรมเนียมการใหตออายุใบอนุญาต
ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด โดยหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขนั้นตองมีลักษณะเชนเดียวกันกับหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขตามมาตรา ๕๐ และ
มาตรา ๕๑ ดวย
มาตรา ๕๕ หามมิใ ห ผูรั บ ใบอนุญ าตโอนสิทธิ ตามใบอนุญ าตใหบุ คคลอื่น ไมว าทั้ง หมด
หรือบางสวน เวน แตไดรับความเห็น ชอบจากคณะกรรมการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
มาตรา ๕๖ ในกรณี ที่ ผู รั บ ใบอนุ ญ าตขาดคุ ณ สมบั ติ ห รื อ ไม ป ฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บที่
คณะกรรมการประกาศกําหนดตามมาตรา ๕๐ คณะกรรมการอาจสั่งพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตได
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
มาตรา ๕๗ ในกรณีที่ อาจเกิ ดการขาดแคลนไฟฟา เปน ครั้ง คราว หรือกรณีจํ าเปน ที่ ตอ ง
สํ า รองเชื้ อ เพลิ ง ในการผลิ ต ไฟฟ า เพื่ อ ความมั่ น คงหรื อ ประโยชน ใ นทางเศรษฐกิ จ ของประเทศ
คณะกรรมการโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีมีอํานาจออกคําสั่งใหผูรับใบอนุญาตเพิ่มหรือลดการผลิต
หรือการจําหนายไฟฟาได

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๘๙ ก

หนา ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๐

ในกรณีเกิดการขาดแคลนกาซธรรมชาติเปนครั้งคราว และเพื่อประโยชนแหงความมั่น คง
ของประเทศ ใหคณะกรรมการมีอํานาจออกคําสั่งใหผูรับใบอนุญาตซึ่งเปนผูจัดหาและคาสงกาซธรรมชาติ
ดําเนินการเจรจากับผูขายกาซธรรมชาติ เพื่อหาแนวทางเพิ่มปริมาณการผลิตและจัดหากาซธรรมชาติ
และใหรายงานผลการดําเนินการตอคณะกรรมการ
มาตรา ๕๘ หามมิใหผูรับใบอนุญาตพักหรือหยุดใหบริการพลังงาน เวนแตจะไดปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
มาตรา ๕๙ ผูรับใบอนุญาตที่ประสงคจะเลิกประกอบกิจการพลังงาน ตองแจงเปนหนังสือ
ใหสํานักงานทราบลวงหนา ตามหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาที่คณะกรรมการประกาศ
กําหนด
ในกรณี ที่ ก ารเลิ ก ประกอบกิ จ การพลั ง งานตามประเภท ขนาด และสถานที่ ตั้ ง ตามที่
คณะกรรมการประกาศกําหนด จะกระทบตอความมั่นคงของระบบพลังงาน และยังไมมีผูรับใบอนุญาต
รายอื่นเขาดําเนินการแทน คณะกรรมการมีอํานาจสั่งใหหนวยงานของรัฐหรือเอกชนที่มีประสบการณ
และความเชี่ยวชาญดานการประกอบกิจการพลังงานเขาดําเนินการแทนจนกวาจะมีผูรับใบอนุญาต
รายอื่นเขาดําเนินการแทนหรือคณะกรรมการเห็นวาควรสั่งเลิกประกอบกิจการพลังงานนั้น
ใหถือวาหนวยงานของรัฐหรือเอกชนที่เขาดําเนินการแทนเปนผูรับใบอนุญาตซึ่งมีสิทธิและ
หนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้
ใหหนวยงานของรัฐหรือเอกชนที่เขาดําเนินการแทนผูรับใบอนุญาตมีสิทธิเขาไปและใชสถาน
ประกอบกิจการพลังงานของผูรับใบอนุญาตที่เลิกประกอบกิจการพลังงานตามวรรคหนึ่งไดเทาที่จําเปน
เพื่อใหการใหบริการพลังงานดําเนินตอไปได โดยหนวยงานของรัฐหรือเอกชนจะตองใชความระมัดระวัง
เพื่อสงวนรักษาทรัพยของผูรับใบอนุญาตเหมือนเชนผูประกอบกิจการพลังงานหรือผูมีวิชาชีพเชนนั้น
จะพึงปฏิบัติ และหากเกิดความเสียหายแกผูรับใบอนุญาตใหผูรับใบอนุญาตมีสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทน
สําหรับความเสียหายนั้นจากสํานักงานไดตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด
การแบงรายไดและคาใชจายตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในชวงเวลาของการดําเนินการแทนระหวางผูเขา
ดําเนินการแทนและผูรับใบอนุญาตที่เลิกประกอบกิจการพลังงาน ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๘๙ ก
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มาตรา ๖๐ ใหคณะกรรมการมีอํานาจออกระเบียบกําหนดหลักเกณฑเพื่อมิใหมีการกระทํา
การใด ๆ อันเปนการผูกขาด ลดการแขงขัน หรือจํากัดการแขงขันในการใหบริการพลังงาน
มาตรา ๖๑ ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติตามหลักเกณฑตามมาตรา ๖๐ ใหคณะกรรมการ
มีอํานาจ ดังตอไปนี้
(๑) มีคาํ สั่งใหผูรับใบอนุญาตหยุดหรือปรับปรุงการกระทําอันเปนการผูกขาดลดการแขงขัน
หรือจํากัดการแขงขัน
(๒) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใบอนุญาต
มาตรา ๖๒ ในกรณีที่คณะกรรมการเห็น วาการใหบริการของผูรับใบอนุญาตอาจกอใหเกิด
ความเสียหายแกระบบ เครื่องจักร และอุปกรณของผูใชพลังงานหรือผูประกอบกิจการพลังงานรายอื่น
คณะกรรมการมีอํานาจสั่งใหผูรับใบอนุญาตปรับปรุงการใหบริการภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
กําหนดได
มาตรา ๖๓ ให ผู รั บ ใบอนุญ าตจั ด ทํ า และส ง ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ การประกอบกิ จการพลั ง งาน
ซึ่งอาจรวมถึงบัญชีแสดงฐานะการเงินและงบการเงินใหแกคณะกรรมการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด
ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการระบบโครงขายไฟฟามีศูนยควบคุมระบบไฟฟาดวย
ใหแยกบัญชีและงบดุลการประกอบกิจการระบบโครงขายไฟฟา และศูนยควบคุมระบบไฟฟาออกจาก
การประกอบกิจการประเภทอื่นอยางชัดเจน
สวนที่ ๒
อัตราคาบริการในการประกอบกิจการพลังงาน
มาตรา ๖๔ ใหรั ฐ มนตรีโ ดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการนโยบายพลัง งานแหง ชาติ
กําหนดนโยบายและแนวทางการกําหนดอัตราคาบริการในการประกอบกิจการพลังงาน
มาตรา ๖๕ ภายใต น โยบายและแนวทางที่ ค ณะกรรมการนโยบายพลั ง งานแห ง ชาติ
ใหความเห็นชอบ ใหคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑการกําหนดอัตราคาบริการของผูรับใบอนุญาต
แตละประเภท โดยมีแนวทางดังตอไปนี้

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๘๙ ก
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(๑) ควรสะทอนถึงตนทุนที่แทจริงและคํานึงถึงผลตอบแทนที่เหมาะสมของการลงทุนของ
การประกอบกิจการพลังงานที่มีประสิทธิภาพ
(๒) ควรอยู ใ นระดั บ ที่ ทํ า ให มี ก ารจั ด หาพลั ง งานอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเพี ย งพอที่ จ ะ
ตอบสนองความตองการใชพลังงานในประเทศ
(๓) ควรจูงใจใหมีการปรับปรุงประสิทธิภาพในการประกอบกิจการพลังงาน
(๔) คํานึงถึงความเปนธรรมแกทั้งผูใชพลังงานและผูรับใบอนุญาต
(๕) คํานึงถึงการชวยเหลือผูใชไฟฟาที่ดอยโอกาสหรือการจัดหาไฟฟาเพื่อกระจายความเจริญ
ไปสูภูมิภาค
(๖) การคํานวณอัตราคาบริการตองชัดเจน โปรงใส และตองประกาศเผยแพรอัตราคาบริการ
(๗) ไมมีการเลือกปฏิบัติตอผูใชพลังงานหรือผูประสงคจะใชพลังงานอยางไมเปนธรรม
มาตรา ๖๖ ใหคณะกรรมการกํากับดูแลอัตราคาบริการที่ผูรับใบอนุญาตกําหนดใหเปนไปตาม
นโยบายและแนวทางที่ไดรับความเห็นชอบตามมาตรา ๖๔ และตามหลักเกณฑตามมาตรา ๖๕
ในกรณีที่อัตราคาบริการเปนอัตราที่ใชบังคับเปนการทั่วไป ใหคณะกรรมการเปดเผยสูตรหรือ
วิธีการที่ใชในการคํานวณอัตราคาบริการ รวมทั้งขอมูลคาตัวแปรที่ใชในการคํานวณอัตราคาบริการ
ยกเวนในกรณีที่คณะกรรมการเห็นวาตัวแปรดังกลาวเปนขอมูลลับทางการคาของผูรับใบอนุญาต
มาตรา ๖๗ ในการกํากับดูแลอัตราคาบริการตามมาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง ใหผูรับใบอนุญาต
เสนออัตราคาบริการเพื่อใหคณะกรรมการพิจารณาใหความเห็นชอบ โดยกระบวนการพิจารณาตองมี
ขั้นตอนที่โปรงใส และตองรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดเสีย
มาตรา ๖๘ ในกรณีที่ คณะกรรมการเห็น ว าอัต ราค าบริการไม เหมาะสม อัน เนื่อ งมาจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจ สังคม การลงทุนหรือเทคโนโลยี คณะกรรมการมีอํานาจดังตอไปนี้
(๑) ปรับอัตราคาบริการ หรือ
(๒) สั่งใหผูรับใบอนุญาตปรับอัตราคาบริการเพื่อเสนอใหคณะกรรมการใหความเห็นชอบ
ซึ่งคณะกรรมการตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับเอกสารหลักฐานครบถวน
การปรับอัตราคาบริการตามวรรคหนึ่งตองกระทําภายใตกรอบนโยบายและแนวทางที่ไดรับ
ความเห็นชอบตามมาตรา ๖๔ ดวย

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๘๙ ก
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มาตรา ๖๙ ในกรณี ที่ ผู รั บ ใบอนุ ญ าตเห็ น ว า อั ต ราค า บริ ก ารที่ ค ณะกรรมการปรั บ หรื อ
ใหความเห็นชอบไปแลวนั้น ไมเ หมาะสมอัน เนื่องมาจากมีการเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจ สังคม
การลงทุ น เทคโนโลยี หรื อ เหตุ อื่ น ผู รั บ ใบอนุ ญ าตอาจยื่ น คํ า ร อ งขอปรั บ อั ต ราค า บริ ก าร
ตอคณะกรรมการเพื่อใหความเห็นชอบได และคณะกรรมการตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่ไดรับเอกสารหลักฐานครบถวน
การปรับอัตราคาบริการตามวรรคหนึ่งตองกระทําภายใตกรอบนโยบายและแนวทางที่ไดรับ
ความเห็นชอบตามมาตรา ๖๔ ดวย
มาตรา ๗๐ ผูรับใบอนุญาตตองประกาศเผยแพรอัตราคาบริการที่คณะกรรมการใหความเห็นชอบ
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
มาตรา ๗๑ หามมิใหผูรับใบอนุญาตเรียกเก็บคาบริการเกินกวาอัตราคาบริการที่คณะกรรมการ
ใหความเห็นชอบ
สวนที่ ๓
การกําหนดมาตรฐานและความปลอดภัยในการประกอบกิจการพลังงาน
มาตรา ๗๒ การประกอบกิจ การพลั ง งาน ต องเป น ไปตามมาตรฐานทางวิ ศ วกรรมและ
มีความปลอดภัยตามระเบียบที่คณะกรรมการประกาศกําหนด โดยระเบียบที่กําหนดจะตอง
(๑) ไมสรางภาระใหแกผูรับใบอนุญาตเกินความจําเปน
(๒) ไมเขมงวดเกินไปในลักษณะที่เปนการจํากัดหรือกีดกันการแขงขัน
(๓) ไมเปนการเอื้อประโยชนใหแกผูรับใบอนุญาตรายหนึ่งรายใด
(๔) มีความโปรงใส
ในกรณีที่การประกอบกิจการพลังงานของผูรับใบอนุญาตไมเปนไปตามระเบียบตามวรรคหนึ่ง
ใหคณะกรรมการมีอํานาจสั่งใหผูรับใบอนุญาตปรับปรุงหรือแกไขใหถูกตองได
มาตรา ๗๓ มาตรฐานของอุ ป กรณ ที่ ใ ช เ ชื่ อ มต อ กั บ ระบบโครงข า ยพลั ง งานของผู รั บ
ใบอนุ ญาตที่ มีระบบโครงขา ยพลัง งาน รวมถึงวิ ธีการตรวจสอบและการรับ รองผลการตรวจสอบ
ตองเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการประกาศกําหนด

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๘๙ ก

หนา ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๐

ระเบี ยบตามวรรคหนึ่ ง อาจกํา หนดใหอุ ป กรณที่ ใ ช เชื่ อมตอ กับ ระบบโครงข ายพลั งงาน
บางประเภทตองไดรับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานกอนนํามาใชในการประกอบกิจการพลังงานก็ได
ในการจัดทําระเบียบตามวรรคหนึ่งนั้น ใหผูรับใบอนุญาตที่มีระบบโครงขายพลังงานจัดทํา
รายละเอียดเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
มาตรา ๗๔ ผูรับใบอนุญาตตองบํารุงรักษา ซอมแซม และแกไขปรับปรุงระบบโครงขายพลังงาน
อุปกรณ หรือเครื่องมือตาง ๆ ที่ใชใ นการประกอบกิจการพลังงานใหใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
และมีม าตรฐานตามระเบี ยบที่ ออกตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง ในกรณีที่เ กิดความชํารุ ดเสี ยหาย
จะตองดําเนินการแกไขใหสามารถใชงานไดโดยเร็ว
มาตรา ๗๕ ในการกําหนดมาตรฐานตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ง
คณะกรรมการอาจอางอิงมาตรฐานที่กําหนดโดยหนวยงานอื่นที่มีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายวาดวย
การนั้นก็ได
มาตรา ๗๖ ผูใ ดประสงค จะเป น หนว ยตรวจสอบและรับ รองมาตรฐานของอุ ปกรณ ที่ใ ช
เชื่อมตอกับระบบโครงขายพลังงาน ตองไดรับใบอนุญาตเปน หนวยตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
จากคณะกรรมการ
คุณสมบัติของผูขอรับใบอนุญาตเปน หนวยตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการยื่นคําขอรับ
ใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การตอ อายุใ บอนุญาต อายุใ บอนุญาต คาธรรมเนียมการออก
ใบอนุญาตและการตออายุใบอนุญาต รวมทั้งคาธรรมเนียมการตรวจสอบและรับรอง ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
มาตรา ๗๗ ใหคณะกรรมการมีอํานาจเพิกถอนใบอนุญาตใหเปนหนวยตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานของอุปกรณที่ใชเชื่อมตอกับระบบโครงขายพลังงานในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ขาดคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในประกาศตามมาตรา ๗๖ วรรคสอง
(๒) ดําเนินการตรวจสอบ รายงานผลการตรวจสอบ หรือรับรองผลการตรวจสอบโดยไมสุจริต
(๓) ทําการตรวจสอบ รายงานผลการตรวจสอบ หรือรับรองผลการตรวจสอบอยางลาชา
โดยไมมีเหตุผลอันสมควร จนเปนเหตุใหผูขอรับการตรวจสอบไดรับความเสียหายอยางรายแรง
(๔) มีผูตรวจสอบซึ่งมีคุณ สมบัติไมไดม าตรฐาน หรือมีจํานวนผูตรวจสอบไมครบตามที่
กําหนดไวในประกาศตามมาตรา ๗๖ วรรคสอง

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๘๙ ก

หนา ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๐

มาตรา ๗๘ การเพิกถอนใบอนุญาตเปนหนวยตรวจสอบและรับรองมาตรฐานตามมาตรา ๗๗
ไมเปนเหตุกระทบกระเทือนการรับรองมาตรฐานที่หนวยตรวจสอบและรับรองมาตรฐานไดดําเนินการ
ไปแลวกอนที่จะถูกเพิกถอนใบอนุญาต เวน แตการรับรองไมเปน ไปตามมาตรฐานที่คณะกรรมการ
กําหนด คณะกรรมการอาจพิจารณาสั่งเพิกถอนการรับรองมาตรฐานนั้นได
ในกรณีที่ผูใ ดไดรับความเสียหายจากการรับรองมาตรฐานที่ไมเปน ไปตามมาตรฐานและ
ถูกเพิกถอนตามวรรคหนึ่ง ใหหนวยตรวจสอบและรับรองมาตรฐานที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตมีหนาที่
ชดใชความเสียหายที่เกิดขึ้นดวย
สวนที่ ๔
ระบบโครงขายพลังงานและศูนยควบคุมระบบโครงขายพลังงาน
มาตรา ๗๙ ผูรั บ ใบอนุ ญ าตที่ มี ระบบโครงขา ยพลั งงานตอ งดํ าเนิ น การตามที่ กํ าหนดใน
แผนการขยายระบบโครงขายพลังงาน
ใหผูรับใบอนุญาตที่มีระบบโครงขายพลังงานซึ่งเปนหนวยงานของรัฐตามที่คณะกรรมการ
กํา หนดจั ด ทํา แผนการขยายระบบโครงข ายพลั ง งานเสนอต อ รั ฐ มนตรี เ พื่ อขอความเห็ น ชอบจาก
คณะรัฐมนตรี
ในการพิจ ารณาแผนการขยายระบบโครงข ายพลัง งานตามวรรคสอง ให ค ณะกรรมการ
ใหความเห็นประกอบดวย ในการนี้หากแผนดังกลาวมีผลกระทบตอสวนไดเสียสําคัญของประชาชน
ใหคณะกรรมการจัดใหมีกระบวนการรับฟงความเห็นตามมาตรา ๒๖ ดวย
ใหผูรับใบอนุญาตที่มีระบบโครงขายพลังงานซึ่งมิใ ชหนวยงานของรัฐตามวรรคสองจัดทํา
แผนการขยายระบบโครงขายพลังงานเพื่อนําเสนอคณะกรรมการพิจารณาใหความเห็นชอบตามขอบเขต
และหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๘๐ ผูรับใบอนุญาตที่มีระบบโครงขายพลังงานตองประกอบกิจการพลังงานอยางเปนธรรม
และจะเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรมมิได
มาตรา ๘๑ ผูรับใบอนุญาตที่มีระบบโครงขายพลังงานตองยิน ยอมใหผูรับใบอนุญาตหรือ
ผูประกอบกิจการพลังงานรายอื่นใชหรือเชื่อมตอระบบโครงขายพลังงานของตน ทั้งนี้ ตามขอกําหนด
ที่ผูรับใบอนุญาตที่มีระบบโครงขายพลังงานประกาศกําหนด

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๘๙ ก

หนา ๔๑
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ขอกําหนดตามวรรคหนึ่งตองประกอบดวยขอกําหนดเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบโครงขายพลังงาน
ขอกําหนดเกี่ยวกับการใชบริการระบบโครงขายพลังงาน และขอกําหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติการระบบ
โครงขายพลังงาน โดยขอกําหนดตองยึดถือหลักการ ดังตอไปนี้
(๑) ไมกระทบตอความมั่นคง ความปลอดภัย และคุณภาพของระบบพลังงาน
(๒) ไมทําใหผูใชพลังงานและสวนรวมเสียประโยชน
(๓) ไมเปน การเลือกปฏิบัติอยางไมเปน ธรรม หรือกีดกัน ผูรับ ใบอนุญาตหรือผูประกอบ
กิจการพลังงานรายอื่น
(๔) ขอกําหนดทางเทคนิค ณ จุดที่มีการใชหรือเชื่อมตอระบบโครงขายพลังงานตองชัดเจน
มีความเปนไปไดในทางเทคนิค และไมกอใหเกิดภาระแกผูขอใชหรือเชื่อมตอระบบโครงขายพลังงาน
เกินสมควร
(๕) มีการกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบของผูขอใชหรือเชื่อมตอระบบโครงขายพลังงาน
และผูใหใชหรือเชื่อมตอระบบโครงขายพลังงานที่ชัดเจน
(๖) ลักษณะอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
ขอกําหนดตามวรรคหนึ่งและวรรคสองตองไมทําใหผูรับใบอนุญาตที่มีระบบโครงขายพลังงาน
เสียประโยชนหรือเกิดความเสียเปรียบในการแขงขันกับผูรับใบอนุญาตหรือผูประกอบกิจการพลังงาน
รายอื่น
มาตรา ๘๒ ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการเห็ น ว า ข อ กํ า หนดเกี่ ย วกั บ การเชื่ อ มต อ ระบบ
โครงขายพลังงาน ขอกําหนดเกี่ยวกับการใชบริการระบบโครงขายพลังงาน และขอกําหนดเกี่ยวกับ
การปฏิบัติ การระบบโครงข ายพลังงานไมเป น ไปตามหลักการตามมาตรา ๘๑ ให คณะกรรมการ
มีอํ า นาจสั่ งให ผูรั บ ใบอนุ ญาตที่ ออกขอ กํ า หนดดัง กล าวแกไ ขหรือ ปรับ ปรุ งข อ กํา หนดให เป น ไป
ตามหลักการตามมาตรา ๘๑ ได
มาตรา ๘๓ ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตหรือผูประกอบกิจการพลังงานที่ประสงคจะใชหรือ
เชื่ อ มต อ ระบบโครงข า ยพลั ง งานเห็ น ว า ข อ กํ า หนดเกี่ ย วกั บ การเชื่ อ มต อระบบโครงข า ยพลั ง งาน
ขอกําหนดเกี่ยวกับการใชบริการระบบโครงขายพลังงาน และขอกําหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติการระบบ
โครงขายพลังงานไมเปน ไปตามหลักการตามมาตรา ๘๑ ใหผูรับใบอนุญาตหรือผูประกอบกิจการ
พลังงานยื่นคํารองตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาได

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๘๙ ก
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กรณี ที่ ค ณะกรรมการเห็ น ว า ข อ กํ า หนดดั ง กลา วไม เ ป น ไปตามหลั กการตามมาตรา ๘๑
ให ค ณะกรรมการมี อํ า นาจสั่ ง ให ผู รั บ ใบอนุ ญ าตที่ อ อกข อ กํ า หนดแก ไ ขหรื อ ปรั บ ปรุ ง ข อ กํ า หนด
ใหเปนไปตามหลักการตามมาตรา ๘๑ ได
มาตรา ๘๔ ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตที่มีระบบโครงขายพลังงานปฏิเสธไมใหใชหรือเชื่อมตอ
ระบบโครงขายพลังงาน ผูที่ไดรับการปฏิเสธมีสิทธิยื่นคํารองขอใหคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยได
เมื่อคณะกรรมการวินิจ ฉัยคํารองตามวรรคหนึ่งเปน ประการใด ใหผูเกี่ยวขอ งปฏิบัติตาม
คําวินิจฉัยนั้น
มาตรา ๘๕ ผูรับใบอนุญาตที่มีระบบโครงขายพลังงานตองแจงขอมูลที่ถูกตอ งและจําเปน
สําหรับการใชหรือเชื่อมตอระบบโครงขายพลังงานใหผูขอใชหรือเชื่อมตอระบบโครงขายพลังงานทราบ
และตอ งไมก ระทํา การใด ๆ อัน เปน เหตุใ ห การใชหรือ เชื่อมตอระบบโครงขา ยพลัง งานของผูรั บ
ใบอนุญาตหรือผูประกอบกิจการพลังงานรายอื่นไมสามารถใชงานไดตามปกติ
มาตรา ๘๖ ผู รั บ ใบอนุ ญ าตที่ มี ร ะบบโครงข า ยพลั ง งานต อ งเป ด เผยสั ญ ญาความตกลง
เงื่อนไข และอัตราคาบริการในการใชหรือการเชื่อมตอระบบโครงขายพลังงานตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
มาตรา ๘๗ ให ผู รั บ ใบอนุญ าตที่ มี ศู น ยค วบคุ ม ระบบโครงข า ยพลั ง งานมี หน า ที่ ค วบคุ ม
บริหาร และกํากับดูแ ลใหระบบพลังงานมีความสมดุล มั่นคง มีเสถียรภาพ ประสิทธิภาพ และ
ความน า เชื่ อ ถื อ รวมทั้ งให มีอํ า นาจหนา ที่ ดํ าเนิ น การอื่น ตามที่ ค ณะกรรมการกํ าหนดในเงื่อ นไข
การออกใบอนุญาต
ใหผูรับใบอนุญาตที่มีศูน ยควบคุมระบบไฟฟาสั่งใหผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟา
ดําเนินการผลิตไฟฟาอยางเปนธรรมและจะเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรมมิได
มาตรา ๘๘ ในกรณี ที่ มี ผู ร อ งเรี ย นต อ คณะกรรมการว า ผู รั บ ใบอนุ ญ าตที่ มี ศู น ย ค วบคุ ม
ระบบไฟฟาดําเนินการฝาฝนมาตรา ๘๗ วรรคสอง ใหคณะกรรมการวินิจฉัยคํารองใหแลวเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือรองเรียน
ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นวาผูรับใบอนุญาตที่มีศูนยควบคุมระบบไฟฟากระทําการฝาฝน
มาตรา ๘๗ วรรคสอง และเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกผูรองเรียนในเบื้องตนใหคณะกรรมการ
กําหนดคาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายนั้นดวย
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หมวด ๔
การคุมครองผูใชพลังงาน
สวนที่ ๑
มาตรฐานการใหบริการและการใหบริการอยางทั่วถึง
มาตรา ๘๙ ผูรับใบอนุญาตตองจัดใหมีการใหบริการพลังงานตามมาตรฐานที่คณะกรรมการ
กําหนด โดยใหรวมถึงมาตรฐานทางวิชาการและวิศวกรรม และมาตรฐานคุณภาพการใหบริการ
ใหผูรับใบอนุญาตที่ไมสามารถใหบริการไดตามมาตรฐานที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง จายเงินชดเชย
แกผูใชพลังงาน ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
ใหผูรับใบอนุญาตรายงานคุณภาพการใหบริการตอคณะกรรมการ ตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กําหนด
มาตรา ๙๐ คณะกรรมการอาจกําหนดใหผูรับใบอนุญาตตองจัดใหมีบริการดานพลังงาน
ในทองที่หนึ่งทองที่ใดที่ยังไมมีผูใหบริการ หรือมีแตไมทั่วถึง หรือไมเพียงพอแกความตองการของ
ผูใชพลังงานในทองที่นั้น
การกําหนดตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามนโยบายที่รัฐมนตรีกําหนดตามมาตรา ๙ (๗)
มาตรา ๙๑ ใหคณะกรรมการมีอํานาจออกประกาศกําหนดแบบมาตรฐานของสัญญาเกี่ยวกับ
การใหบริการพลังงานได และจะกําหนดยกเวน ใหสัญญาใดไมตองเปน ไปตามแบบมาตรฐานของ
สัญญาก็ได
แบบมาตรฐานของสัญญาเกี่ยวกับการใหบริการพลังงานอยางนอยจะตอง
(๑) มีขอกําหนดเกี่ยวกับหนาที่แ ละความรับผิดชอบของผูรับ ใบอนุญาตและผูใชพลังงาน
ที่ชัดเจน
(๒) ไม มี ข อ กํ า หนดที่ เ ป น การจํ า กั ด การใช ป ระโยชน ข องผู ใ ช พ ลั ง งานโดยไม มี เ หตุ ผ ล
อันสมควร
(๓) ไมมีขอกําหนดที่มีลักษณะเปนการเลือกปฏิบัติหรือกีดกันผูใชพลังงานอยางไมเปนธรรม
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มาตรา ๙๒ ผูรับใบอนุญาตตองจัดใหมีการเผยแพรแบบสัญญาการใหบริการพลังงานของตน
แกผูใ ชพลังงานตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด และตองแสดงไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ
ที่ทําการของผูรับใบอนุญาตเพื่อใหประชาชนทั่วไปสามารถตรวจสอบได
สวนที่ ๒
กองทุนพัฒนาไฟฟา
มาตรา ๙๓ ใหจัดตั้งกองทุน ขึ้น กองทุน หนึ่งในสํานักงาน เรียกวา “กองทุนพัฒนาไฟฟา”
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปน ทุนสนับสนุน ใหมีการใหบริการไฟฟาไปยังทองที่ตาง ๆ อยางทั่วถึง
เพื่อกระจายความเจริญไปสูทองถิ่น พัฒนาชุม ชนในทองถิ่น ที่ไดรับผลกระทบจากการดําเนิน งาน
ของโรงไฟฟา ส งเสริม การใชพลั งงานหมุ น เวียนและเทคโนโลยีใ นการประกอบกิจการไฟฟาที่ มี
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย โดยคํานึงถึงความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและสรางความเปนธรรม
ใหกับผูใชไฟฟา
มาตรา ๙๔ กองทุนประกอบดวย
(๑) เงินที่ไดรับตามมาตรา ๙๖
(๒) เงินคาปรับจากผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟาตามมาตรา ๑๒๘ และมาตรา ๑๔๐
(๓) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคให
(๔) ดอกผลหรือผลประโยชนใด ๆ ที่เกิดจากเงินหรือทรัพยสินของกองทุน
เงินและทรัพยสินที่เปน ของกองทุน ไมตองนําสงคลังเปน รายไดแผน ดินตามกฎหมายวาดวย
เงินคงคลังและกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ
มาตรา ๙๕ ใหสํานักงานเปน ผูรับเงิน จายเงิน เก็บรักษา และบริหารจัดการเงิน กองทุน
แยกออกจากงบประมาณของสํานักงาน
การรับเงิน การจายเงิ น การเก็บรักษา และการบริห ารจัดการเงิน กองทุน ใหเ ปน ไปตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๙๖ ใหผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟานําสงเงินเขากองทุน ทั้งนี้ ตามระเบียบที่
คณะกรรมการประกาศกํา หนดภายใตก รอบนโยบายของคณะกรรมการนโยบายพลัง งานแหงชาติ
ตามมาตรา ๑๑ (๑๐) โดยเงินที่นําสงเขากองทุนเพื่อใชจายตามมาตรา ๙๗ (๑) ใหหักจากอัตราคาบริการ
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การกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการนําสงเงินเขากองทุนตามวรรคหนึ่ง ใหจัดใหมี
การแยกบัญชี ตามกิจการที่ กําหนดไวใ นมาตรา ๙๗ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) อยา งชัด เจน
โดยคํานึงถึงผลกระทบตอผูใชไฟฟาที่จะตองรับภาระในการที่ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟา
นําสงเงินเขากองทุนดวย
มาตรา ๙๗ เงินกองทุนใหใชจายเพื่อกิจการ ดังตอไปนี้
(๑) เพื่อการชดเชยและอุดหนุนผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟาซึ่งไดใหบริการแกผูใชไฟฟา
ที่ดอยโอกาส หรือเพื่อใหมีการใหบริการไฟฟาอยางทั่วถึง หรือเพื่อสงเสริมนโยบายในการกระจาย
ความเจริญไปสูภูมิภาค
(๒) เพื่อการชดเชยผูใ ชไฟฟาซึ่งตองจายอัตราคาไฟฟาแพงขึ้นจากการที่ผูรับใบอนุญาตที่มี
ศูนยควบคุมระบบไฟฟากระทําการฝาฝนมาตรา ๘๗ วรรคสอง
(๓) เพื่อการพัฒนาหรือฟนฟูทองถิ่นที่ไดรับผลกระทบจากการดําเนินงานของโรงไฟฟา
(๔) เพื่อการสงเสริมการใชพลังงานหมุนเวียน และเทคโนโลยีที่ใชในการประกอบกิจการไฟฟา
ที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย
(๕) เพื่อการสงเสริมสังคมและประชาชนใหมีความรู ความตระหนัก และมีสวนรวมทางดานไฟฟา
(๖) เปนคาใชจายในการบริหารกองทุน
การใช จ า ยเงิ น กองทุ น ตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ให เ ป น ไปตามระเบี ย บ
ที่ ค ณะกรรมการกํ า หนดภายใต ก รอบนโยบายของคณะกรรมการนโยบายพลั ง งานแห ง ชาติ
ตามมาตรา ๑๑ (๑๐) และตองจัดใหมีการแยกบัญชีตามกิจการที่ใชจายอยางชัดเจน
สวนที่ ๓
คณะกรรมการผูใชพลังงานประจําเขต
มาตรา ๙๘ เพื่อประโยชนในการคุมครองผูใชพลังงาน ใหคณะกรรมการแตงตั้งคณะกรรมการ
ผูใชพลังงานประจําเขตประกอบดวยประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการอีกไมเกินสิบคนซึ่งเปน
ผูแทนของผูใชพลังงานในแตละเขต
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คุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง วิธีการปฏิบัติงานคาตอบแทน และ
คาใชจายอื่นในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการผูใชพลังงานประจําเขต ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ
กําหนด และใหถือวาคาตอบแทนและคาใชจายอื่นนั้นเปนคาใชจายในการดําเนินงานของสํานักงาน
การแบงเขตตามวรรคหนึ่งใหแบงตามพื้นที่ที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๙๙ ใหคณะกรรมการผูใชพลังงานประจําเขตมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนของผูใชพลังงานและใหคําแนะนําแกผูใชพลังงานตามที่
คณะกรรมการกําหนด
(๒) ใหคําปรึกษาแกคณะกรรมการในดานการคุมครองผูใชพลังงาน
(๓) เสนอมาตรการแกไขและปรับปรุงการใหบริการพลังงาน
(๔) ประสานงานกับผูประกอบกิจการพลังงานเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลเกี่ยวกับการรองเรียนของ
ผูใชพลังงานเพื่อปรับปรุงคุณภาพบริการและแกไขเรื่องรองเรียน
(๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๑๐๐ ในกรณีที่ผูใชพลังงานไดรับความเดือดรอนเสียหายอันเนื่องมาจากการใหบริการ
ของผูรับใบอนุญาต ผูใชพลังงานมีสิทธิยื่นหนังสือรองเรียนตอคณะกรรมการผูใชพลังงานประจําเขตได
หนังสือรองเรียนตองระบุขอเท็จจริงที่ชัดเจนพรอมจัดสงเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของกับกรณี
ดังกลาวไปดวย
หลัก เกณฑแ ละวิธีพิ จารณาเรื่ องร องเรีย นใหเป น ไปตามระเบี ยบที่คณะกรรมการกํา หนด
ในการนี้ใหกําหนดระยะเวลาพิจารณาเรื่องรองเรียนใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาหกสิบวันนับแตวันที่
ไดรับหนังสือรองเรียน และตองใหโอกาสคูกรณีชี้แจงขอเท็จจริงและแสดงหลักฐานของตนดวย
มาตรา ๑๐๑ ในกรณีที่ผูใชพลังงานไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยของคณะกรรมการผูใชพลังงาน
ประจําเขต ใหมีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการไดตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
กําหนด
คําวินิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการใหเปนที่สุด
มาตรา ๑๐๒ ในกรณีที่ผูใชพลังงานเห็นวาผูรับใบอนุญาตเรียกเก็บคาบริการในอัตราที่สูงกวา
อัต ราที่ คณะกรรมการให ค วามเห็ น ชอบ หรื อเห็ น ว าผู รั บใบอนุ ญาตให บ ริก ารอยา งไม เป น ธรรม
ผูใ ช พ ลั ง งานมี สิ ท ธิ ร อ งขอข อ มู ล เกี่ ย วกั บ การใชบ ริ ก ารของตนจากผู รั บใบอนุ ญ าตได และผู รั บ
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ใบอนุญ าตตอ งแจง ขอ มูลตามคํา รอ งขอใหผู ใ ช พลัง งานทราบภายในสามสิบ วัน นับ แต วัน ที่ไ ดรั บ
หนังสือรองขอ
ในกรณีที่ผูใชพลังงานประสงคจะไดรับขอมูลตามวรรคหนึ่งในรูปของเอกสารที่มีคํารับรอง
ถูกตองของขอมูล ผูรับใบอนุญาตตองจัดทําใหแกผูใชพลังงานดวย โดยจะคิดคาตอบแทนเพื่อการนั้น
จากผูใชพลังงานก็ได แตคาตอบแทนจะตองไมสูงกวาความเปนจริง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๑๐๓ ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาผูรับใบอนุญาตเรียกเก็บคาบริการไมถูกตองหรือ
ไมเปนธรรม ผูใชพลังงานมีสิทธิยื่นหนังสือรองเรียนตอคณะกรรมการผูใชพลังงานประจําเขตได และ
ใหนําบทบัญญัติในมาตรา ๑๐๐ มาใชบังคับโดยอนุโลม
หมวด ๕
การใชอสังหาริมทรัพย
มาตรา ๑๐๔ เมื่อมีความจําเปนที่ผูรับใบอนุญาตซึ่งเปนหนวยงานของรัฐจะตองใชอสังหาริมทรัพย
เพื่อสรางระบบโครงขายพลังงาน หรือสิ่งปลูกสรางอื่น อัน จําเปน และเกี่ยวเนื่องกับกิจการดังกลาว
รวมถึงแหลงน้ําเพื่อการผลิตไฟฟาและการสรางเขื่อนกั้นน้ํา เขื่อนระบายน้ํา เขื่อนกักเก็บน้ํา อางเก็บน้ํา หรือ
สิ่งอื่นอันเปนอุปกรณของเขื่อนหรืออางเก็บน้ํานั้น เพื่อการผลิตไฟฟาพลังน้ํา เพื่อการพัฒนาไฟฟาพลังน้ํา
หรือเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการสรางโรงไฟฟาพลังน้ํา รวมทั้งลานไกไฟฟาและสิ่งอื่นอันเปนอุปกรณ
ของโรงไฟฟาพลังน้ํา ถามิไดตกลงเรื่องการโอนไวเปนอยางอื่น ใหดําเนิน การเวนคืน ตามกฎหมาย
วาด วยการเวนคืน อสัง หาริม ทรั พย โดยให สํา นักงานเป น เจา หนา ที่เ วนคืน และให กรรมสิท ธิ์ใ น
อสังหาริมทรัพยที่ไดมาจากการเวนคืนตกเปนของแผนดิน
ใหสํานักงานมีหนาที่ปกครองดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย
ที่ตกเปนของแผนดินตามวรรคหนึ่ง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๑๐๕ เพื่อ ประโยชน ใ นการสํา รวจหรือเพื่อ หาสถานที่ ตั้ง ระบบโครงขา ยพลัง งาน
ใหผูรับใบอนุญาตโดยอนุมัติของคณะกรรมการมีอํานาจเขาไปใชสอยหรือครอบครองอสังหาริมทรัพย
ซึ่งมิใชที่อยูอาศัยของบุคคลใดเปนการชั่วคราวได โดยใหผูรับใบอนุญาตซึ่งเปนหนวยงานของรัฐหรือ
สํานักงานสําหรับผูรับใบอนุญาตรายอื่น ดําเนินการประกาศกําหนดเขตสํารวจไว ณ สํานักงานเขต
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หรือที่วาการอําเภอ หรือกิ่งอําเภอ ที่ทําการกํานัน และที่ทําการผูใหญบานแหงทองที่ที่อสังหาริมทรัพยนั้น
ตั้ ง อยู เ ป น ระยะเวลาไม น อ ยกว า เจ็ ด วั น รวมทั้ ง ให ผู รั บ ใบอนุ ญ าตประกาศในหนั ง สื อ พิ ม พ
ซึ่งแพรหลายในทองถิ่นอยางนอยหนึ่งฉบับเปนเวลาไมนอยกวาสามวัน ทั้งนี้ ใหแจงกําหนดวัน เวลา
และระยะเวลาที่จะกระทําการนั้นไวดวย หรือตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
การป ด ประกาศและการประกาศในหนั ง สื อ พิ ม พ จ ะต อ งกระทํ า ก อ นเข า ไปใช ส อยหรื อ
ครอบครองอสังหาริมทรัพยไมนอยกวาสามสิบวัน
เมื่อไดเขาไปในอสังหาริมทรัพยของบุคคลใดแลว หากเกิดความเสียหายหรือเสื่อมประโยชน
ตออสัง หาริ ม ทรัพย หรื อทรั พย สิน ใหผูรั บใบอนุ ญาตแจ งจํ านวนเงิน ค าทดแทนความเสี ยหายนั้ น
ตอเจาของหรือผูครอบครองอสังหาริมทรัพยหรือทรัพยสิน หรือผูทรงสิทธิอื่นเปนหนังสือ และจายคาทดแทน
ความเสียหายนั้นแกบุคคลดังกลาวตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
ทั้งนี้ เงินคาทดแทนใหคํานวณจากความเสียหายอยางเปนธรรม รวมทั้งคาขาดประโยชนจากการใชสอย
สิ่งตาง ๆ ดังกลาวนั้นดวย
เจา ของหรือ ผูครอบครองอสัง หาริ มทรั พยห รือทรัพย สิน หรื อผูท รงสิ ทธิอื่ น อาจอุท ธรณ
จํานวนเงินคาทดแทนตอคณะกรรมการภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงจํานวนเงินคาทดแทน
คณะกรรมการตองวินิจฉัยอุทธรณใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณ
คําวินิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการใหเปนที่สุด
มาตรา ๑๐๖ เมื่อผูรบั ใบอนุญาตเลือกแนวหรือที่ตั้งระบบโครงขายพลังงานไดแลว ใหจัดทํา
แผนผังแสดงรายละเอียดของลักษณะทิศทางและแนวเขตในการวางระบบโครงขายพลังงานเสนอตอ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ และใหคณะกรรมการพิจารณาใหแลวเสร็จภายในสามสิบวัน
เมื่อคณะกรรมการใหความเห็นชอบแผนผังตามวรรคหนึ่งแลว ใหสํานักงานประกาศกําหนด
เขตระบบโครงขายพลังงานโดยปดประกาศไว ณ สํานักงานเขต หรือที่วาการอําเภอ หรือกิ่งอําเภอ
ที่ทําการกํานัน ที่ทําการผูใหญบานแหงทองที่ที่เขตระบบโครงขายพลังงานนั้นตั้งอยู หรือดําเนินการ
อื่น ใดตามที่คณะกรรมการเห็น สมควร ทั้งนี้ ใหผูรับ ใบอนุญาตจัดทําเครื่องหมายแสดงบริเวณเขต
โครงขายพลังงานบนพื้นที่จริงและมีหนังสือแจงเจาของหรือผูครอบครองอสังหาริมทรัพย หรือผูทรงสิทธิอื่น
ซึ่งมีอสังหาริมทรัพยอยูใ นเขตหรือที่ตั้งระบบโครงขายพลังงานที่เกี่ยวของตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
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เจาของหรือผูครอบครองอสังหาริม ทรัพย หรือผูทรงสิทธิอื่น อาจอุทธรณเหตุที่ไมสมควร
ทําเชนนั้นตอคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงเปนหนังสือจากผูรับใบอนุญาต
คณะกรรมการตองวินิจฉัยอุทธรณใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณ
คําวินิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการใหเปนที่สุด
มาตรา ๑๐๗ เมื่อไดมีการประกาศกําหนดเขตระบบโครงขายพลังงานตามมาตรา ๑๐๖ แลว
ใหผูรับใบอนุญาตมีอํานาจดําเนินการ ดังตอไปนี้
(๑) วางระบบโครงขายพลังงานไปใต เหนือ ตามหรือขามระบบโครงขายพลังงานของผูรับ
ใบอนุญาตรายอื่น โดยผูรับใบอนุญาตรายอื่นนั้นจะปฏิเสธมิใหดําเนินการมิได เวนแตจะพิสูจนไดวา
การดําเนิน การดังกลาวจะมีปญหาทางเทคนิคที่อาจกอใหเกิดการรบกวนตอการวางระบบโครงขาย
พลังงานของตน ทั้งนี้ ผูรับใบอนุญาตรายอื่นอาจเรียกคาใชประโยชนไดตามสมควรและเปนธรรม
(๒) วางระบบโครงขายพลังงานไปใต เหนื อ ตามหรื อขา มที่ดิน อัน เป น สาธารณสมบั ติ
ของแผนดิน โดยผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามกฎระเบียบแหงบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวของ
(๓) วางระบบโครงขายพลังงานไปใต เหนือ ตามหรือขามพื้นดินของบุคคลใดปกหรือตั้งเสา
หรืออุปกรณอื่นลงในหรือบนพื้นดินของบุคคลใดซึ่งมิใชเปนที่ตั้งโรงเรือน
(๔) รื้อถอนอาคารหรือโรงเรือนของบุคคลอื่น หรือทําลายสิ่งอื่นที่สราง หรือทําขึ้น หรือทําลาย
หรือตัดฟนตน กิ่ง หรือรากของตนไมของบุคคลอื่น หรือพืชผลในเขตระบบโครงขายพลังงาน
มาตรา ๑๐๘ กอนที่จะดําเนินการตามมาตรา ๑๐๗ ใหผูรับใบอนุญาตดําเนินการ ดังตอไปนี้
(๑) แจงเปนหนังสือใหผูรับใบอนุญาตรายอื่นตามมาตรา ๑๐๗ (๑) เจาของหรือผูครอบครอง
ทรัพยสิน หรือผูทรงสิทธิอื่นตามมาตรา ๑๐๗ (๒) (๓) หรือ (๔) ทราบ โดยผูรับใบอนุญาตรายอื่น
เจาของหรือผูครอบครองทรัพยสิน หรือผูทรงสิทธิอื่นอาจยื่นคํารองคัดคานแสดงเหตุที่ไมสมควรทําเชนนั้น
ไปยังคณะกรรมการเพื่อวินิจฉัยภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง คําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการใหเปนที่สุด
(๒) จายคาใชประโยชนหรือดําเนินการอื่นใดตามมาตรา ๑๐๗ (๑) หรือจายคาทดแทนใหแก
เจ า ของหรื อ ผู ค รอบครองทรั พ ย สิ น หรื อ ผู ท รงสิ ท ธิ อ่ื น ตามมาตรา ๑๐๗ (๒) (๓) หรื อ (๔)
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด และใหมีหนังสือแจงจํานวนเงิน
คาใชประโยชนหรือคาทดแทนใหผูมีสิทธิดังกลาวทราบ สําหรับที่ดินที่เปนสาธารณสมบัติของแผนดิน
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การกํ าหนดหลักเกณฑ วิธี การ และเงื่อนไข ใหค ณะกรรมการประสานกับหน วยงานที่ปกครอง
ดูแลที่สาธารณสมบัติของแผนดินนั้นดวย
(๓) ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตรายอื่น เจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินหรือผูทรงสิทธิอื่น
ไมยิน ยอมตกลงในจํานวนเงิน คาใชประโยชนหรือคาทดแทนตาม (๒) ใหผูรับ ใบอนุญาตวางเงิน
คาใชประโยชนหรือคาทดแทนตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อ นไขที่คณะกรรมการกําหนด และ
ใหผูรับใบอนุญาตมีสิทธิดําเนินการตามมาตรา ๑๐๗ ได ซึ่งตองไมกอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญ
หรือไมสงผลกระทบตอสภาพธรรมชาติแ ละไมทําใหการใชประโยชนใ นทรัพยสิน นั้น ลดลง ทั้งนี้
จะตองกระทําการนั้นโดยไมเกินสมควรแกเหตุดวย
(๔) ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตรายอื่น เจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินหรือผูทรงสิทธิอื่น
ไมพอใจจํานวนเงินคาใชประโยชนหรือคาทดแทน ใหมีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการได คําวินิจฉัย
อุท ธรณข องคณะกรรมการให เป น ที่ สุด ทั้ง นี้ หลัก เกณฑ วิธี การ และเงื่ อนไขการอุ ทธรณ แ ละ
การพิจารณาอุทธรณใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
มาตรา ๑๐๙ เพื่อประโยชนใ นการซอมหรือบํ ารุงรั กษาระบบโครงขา ยพลังงาน ใหผูรั บ
ใบอนุญาตมีอํานาจเขาไปใชสอยหรือครอบครองอสังหาริมทรัพยซึ่งมิใชที่อยูอาศัยของบุคคลใดเทาที่จําเปน
เปนการชั่วคราวไดภายใตเงื่อนไขดังตอไปนี้
(๑) การใชสอยหรือเขาครอบครองนั้นเปนการจําเปนสําหรับการสํารวจ หรือซอมบํารุงรักษา
ระบบโครงขายพลังงาน หรือเปนการจําเปนสําหรับการปองกันอันตราย หรือความเสียหายที่จะเกิดแก
ระบบโครงขายพลังงาน
(๒) ผูรับใบอนุญาตตองแจงเปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครองอสังหาริมทรัพย หรือ
ผูทรงสิทธิอื่นทราบลวงหนาเปนเวลาไมนอยกวาสามวัน
ถาเกิดความเสียหายใด ๆ แกเจาของหรือผูครอบครองอสังหาริมทรัพย หรือผูทรงสิทธิอื่น
อั น เนื่ อ งมาจากการดํ า เนิ น การตามวรรคหนึ่ ง ให ผู รั บ ใบอนุ ญ าตจ า ยค า ทดแทนความเสี ย หาย
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด และถาไมสามารถตกลงกันไดในจํานวนเงิน
คาทดแทนใหอุทธรณตอคณะกรรมการ คําวินิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการใหเปนที่สุด
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณใหเปนไปตามระเบียบ
ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
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มาตรา ๑๑๐ ในกรณี ที่ อุ ป กรณ ข องผู ใ ชพ ลั ง งานก อให เ กิ ด การรบกวนจนอาจก อ ให เ กิ ด
ความเสียหายตอสถานประกอบกิจการพลังงาน ใหผูรับใบอนุญาตมีหนังสือแจงใหผูใชพลังงานนั้น
เปลี่ยนแปลงหรือแกไขปรับปรุงอุปกรณดังกลาวไดภายในเวลาอันสมควร
ในกรณีที่ผูใ ชพลังงานไมดําเนิน การตามหนังสือ แจง และการใชอุปกรณนั้น ยังกอ ใหเกิด
การรบกวน ผูรับใบอนุญาตจะระงับการใหบริการแกผูใชพลังงานรายนั้นไวเปนการชั่วคราวจนกวา
ผูใชพลังงานจะดําเนินการใหเปนไปตามหนังสือแจงก็ได โดยใหผูรับใบอนุญาตรายงานเหตุแหงการระงับ
การใหบริการใหคณะกรรมการทราบทันที เมื่อคณะกรรมการไดรับทราบการระงับการใหบริการแลว
ใหมีคําสั่งยืนยัน หรือแกไขเปลี่ยนแปลงการระงับการใหบริการนั้นโดยใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติตาม
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่คณะกรรมการมีคําสั่ง
ในกรณี ที่ มี เ หตุ จํ า เป น เร ง ด ว น ผู รั บ ใบอนุ ญ าตจะระงั บ การให บ ริ ก ารนั้ น ได โ ดยทั น ที
โดยไมตองมีหนังสือแจงใหผูใชพลังงานเปลี่ยนแปลงหรือแกไขปรับปรุงอุปกรณที่กอใหเกิดการรบกวนได
แตตองแจงใหผูใชพลังงานและคณะกรรมการทราบโดยไมชักชาและเมื่อคณะกรรมการไดรับแจงแลว
ใหดําเนินการตามวรรคสองตอไป
มาตรา ๑๑๑ ในกรณีที่ระบบโครงขายพลังงานตามมาตรา ๑๐๗ หรืออุปกรณที่ใชในการ
ประกอบกิ จการระบบโครงข ายพลั งงานก อให เกิ ดการรบกวนหรื อเป น อุ ปสรรคอย างร ายแรงต อการ
ใชประโยชนจากอสังหาริมทรัพยของเจาของ ผูมีสิทธิครอบครอง หรือผูทรงสิทธิอื่น อันเนื่องมาจาก
การเปลี่ยนแปลงในวัตถุประสงค หรือวิธีการใชประโยชนจากอสังหาริมทรัพยนั้น เมื่อเจาของ ผูมีสิทธิ
ครอบครอง หรือ ผู ท รงสิ ท ธิอื่ น ร องขอ ผู รั บใบอนุ ญ าตต อ งดํา เนิ น การเพื่ อ ขจัด การรบกวนหรื อ
อุปสรรคดังกลาว เวนแตการดําเนินการนั้นจะกระทบกระเทือนอยางรายแรงตอการดําเนินการของผูรับ
ใบอนุญ าตหรื อดํ าเนิน การไดอ ยา งยากยิ่ง ทางวิ ศ วกรรม ในกรณีนี้ ใ ห ผูรั บใบอนุญ าตและเจา ของ
ผูมีสิทธิครอบครอง หรือผูทรงสิทธิอื่น ทําการตกลงกันเกี่ยวกับการดําเนินการเพื่อขจัดการรบกวนหรือ
อุปสรรคดังกลาว โดยกําหนดเวลาซึ่งตองดําเนิน การ ผูรับผิดชอบคาใชจายในการดําเนิน การ และ
วิธีการชําระคาใชจายนั้น
ในกรณีที่ไ มสามารถตกลงกัน ไดหรือในกรณีที่ได ตกลงกัน แลวแตไม สามารถดํ าเนิน การ
ตามขอตกลงได ใหผูรับใบอนุญาต เจาของ ผูมีสิทธิครอบครอง หรือผูทรงสิทธิอื่น ยื่นคํารองขอตอ
คณะกรรมการเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด
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เมื่อคณะกรรมการไดรับคํารอ งขอ ใหสงสํ าเนาคํารองขอดังกลาวใหผูรั บใบอนุญาตและ
เจาของ ผูมีสิทธิครอบครอง หรือผูทรงสิทธิอื่นนั้น แลวแตกรณี ทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่
ไดรับคํารองขอ ผูรับสําเนาคํารองขออาจแสดงความเห็นเปนหนังสือตอคณะกรรมการภายในสิบหาวัน
นับแตวันไดรับสําเนาคํารองขอ เมื่อพน ระยะเวลาดังกลาวใหคณะกรรมการชี้ขาดและแจงคําวินิจฉัย
ชี้ข าดใหผู รับ ใบอนุ ญาตและเจ าของ ผู มี สิท ธิค รอบครอง หรื อผู ท รงสิ ทธิ อื่น ทราบโดยไม ชัก ช า
คําวิ นิจฉั ยตอ งระบุก ารดํ าเนิ น การเพื่อขจัด การรบกวนหรือ อุปสรรคดัง กลา ว กําหนดเวลาซึ่ง ตอ ง
ดําเนินการ ผูรับผิดชอบคาใชจายในการดําเนินการ และวิธีการชําระคาใชจายนั้น
เมื่อคณะกรรมการมีคําวินิจฉัยชี้ขาดแลว ใหผูรับใบอนุญาตหรือผูมีสวนไดเสียมีสิทธิอุทธรณ
คําวินิจฉัยชี้ขาดตอคณะกรรมการภายในหกสิบวันนับแตวันที่ทราบคําวินิจฉัยชี้ขาด
คําวินิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการใหเปนที่สุด
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ ใหเปนไปตามระเบียบ
ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
มาตรา ๑๑๒ ภายในเขตระบบโครงขายพลังงานที่ประกาศตามมาตรา ๑๐๖ หามมิใหผูใ ด
ปลูกสรางอาคาร โรงเรือน ตนไมหรือสิ่งอื่นใด ติดตั้งสิ่งใด เจาะหรือขุดพื้นดิน ถมดิน ทิ้งสิ่งของ
หรือกระทําดวยประการใด ๆ ที่อาจทําใหเกิดอันตรายหรือเปน อุปสรรคแกระบบโครงขายพลังงาน
เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากพนักงานเจาหนาที่ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่คณะกรรมการกําหนด
ในการพิจารณาอนุญาตการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหพนักงานเจาหนาที่รับฟงความคิดเห็น
ของผูรับใบอนุญาตดวย และหากเห็นวาการกระทําดังกลาวจะไมมีผลกระทบตอระบบโครงขายพลังงาน
บุคคล สัตว พืช ทรัพย หรือสิ่งแวดลอม ใหพนักงานเจาหนาที่อนุญาตตามคําขอ ซึ่งจะกําหนด
เงื่อนไขอยางใดดวยก็ได
ในกรณีที่มีการดําเนิน การตามวรรคหนึ่งโดยไมไดรับอนุญาต หรือไดรับอนุญาตแตมีการ
ฝาฝนการอนุญาตหรือเงื่อนไขประกอบการอนุญาต ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจใชมาตรการบังคับ
ทางปกครองตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได
มาตรา ๑๑๓ เพื่อประโยชนแหงความปลอดภัย ใหผูรับ ใบอนุญาตมีอํานาจรื้อถอน หรือ
ตัดฟนตน กิ่ง รากของตนไม หรือสิ่งอื่นใดที่อยูใกลหรือปด หุม คลุม หรือทับเขตระบบโครงขายพลังงาน
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แตตองแจงเปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครองตนไม หรือสิ่งนั้นทราบลวงหนาภายในเวลาอันสมควร
ถาไมอาจติดตอกับเจาของหรือผูครอบครองได ใหผูรับใบอนุญาตมีอํานาจดําเนินการไดตามความจําเปน
และแจงใหคณะกรรมการทราบ
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง หากตนไมหรือสิ่งอื่นใดมีอยูกอนการสรางระบบโครงขาย
พลังงาน ใหผูรับใบอนุญาตจายคาทดแทนแกเจาของหรือผูครอบครองตนไมหรือสิ่งนั้น และถาไมสามารถ
ตกลงกันไดในจํานวนเงินคาทดแทน ใหอุทธรณตอคณะกรรมการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด
คําวินิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการใหเปนที่สุด
มาตรา ๑๑๔ ในกรณีที่จําเปน และเรงดวน ใหผูรับ ใบอนุญาตมีอํานาจเขาไปในที่ดิน หรือ
สถานที่ที่มิใชที่อยูอาศัยของบุคคลในเวลาใด ๆ เพื่อตรวจ ซอมแซม หรือแกไขระบบโครงขายพลังงาน
ได ทั น ที แต ถ า เจ า ของ ผู ค รอบครอง หรือ ผู ท รงสิ ทธิ อื่ น อยู ณ ที่ นั้ น ด ว ย ก็ ใ ห แ จ งให เ จ า ของ
ผูครอบครอง หรือผูทรงสิทธิอ่นื ทราบกอน
เมื่อ ไดดํ าเนิน การตามวรรคหนึ่ง แลว ใหผู รับใบอนุญาตรายงานใหค ณะกรรมการทราบ
โดยไมชักชา
มาตรา ๑๑๕ การกระทํ า การตามมาตรา ๑๑๓ หรื อ มาตรา ๑๑๔ ผู รั บ ใบอนุ ญ าต
ตองระมัดระวังมิใหเกิดความเสียหายตอสิ่งอื่น แตถาเกิดความเสียหายขึ้นผูรับใบอนุญาตตองรับผิดชอบ
ตอความเสียหายนั้น
มาตรา ๑๑๖ เมื่อไดรับการรองขอจากผูรับใบอนุญาต หากคณะกรรมการเห็นวาเปนความจําเปน
เพื่อการปองกันระบบโครงขายพลังงาน อาจกําหนดบริเวณปองกันระบบโครงขายพลังงานและขอหาม
มิใหกระทําการภายในบริเวณดังกลาวตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด
การกอสรางหรือกระทําการใด ๆ ภายในบริเวณปองกันระบบโครงขายพลังงานตองไดรับอนุญาต
จากคณะกรรมการ และในการอนุญาตใหคณะกรรมการคํานึงถึงการปองกันระบบโครงขายพลังงาน
ที่เกี่ยวของดวย
ในกรณีที่การกอสรางหรือการกระทําใด ๆ ที่ไดรับอนุญาตตามวรรคสองกอใหเกิดความเสียหาย
ผูรับผิดชอบในการกอสรางหรือการกระทํานั้นตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายอันเกิดจากการนั้น
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มาตรา ๑๑๗ หามมิใ หผูใ ดทําใหเสียหาย ทําลาย ทําใหเสื่อมคา ทําใหไรประโยชนหรือ
กระทําการอยางหนึ่งอยางใดอันอาจเปนอันตรายแกสถานประกอบกิจการพลังงาน หรือศูนยควบคุม
ระบบโครงขายพลังงาน
เพื่อประโยชนแหงมาตรานี้ คณะกรรมการอาจประกาศกําหนดมาตรการคุมครองสิ่งตาง ๆ
ตามวรรคหนึ่งไดตามความจําเปน
มาตรา ๑๑๘ ในเขตระบบโครงขายพลังงานและในบริเวณปองกัน ระบบโครงขายพลังงาน
ที่อยูในแมน้ํา ลําคลอง ทะเล หรือทางสัญจรทางน้ําแหงใด หามมิใหผูใดทอดสมอเรือ หรือเกาสมอ
หรือลากแห อวน หรือเครื่องจับสัตวน้ําอยางใด ๆ ในเขตเหลานั้น
เมื่อเรือใดแลนขามเขตระบบโครงขายพลังงาน ถามิไดชักสมอขึ้น พน จากน้ําจนแลเห็น ได
ใหถือวาการกระทํานั้นมีผลเปนการเกาสมอแลว
หมวด ๖
การพิจารณาขอพิพาทและการอุทธรณ
มาตรา ๑๑๙ เว น แตใ นสัญ ญาจะมี ขอ กํา หนดวา ดว ยการระงั บข อ พิพ าทหรื อ การอุ ทธรณ
เปนอยางอื่น การดําเนินการระงับขอพิพาทหรือการอุทธรณใหเปนไปตามบทบัญญัติในหมวดนี้
มาตรา ๑๒๐ เมื่ อ เกิ ด ข อ พิ พ าทขึ้ น ระหว า งผู ใ ช พ ลั ง งานและผู รั บ ใบอนุ ญ าต หรื อ ผู รั บ
ใบอนุญาตดวยกัน ใหพิจารณาวินิจฉัยขอพิพาทหรือยุติขอโตแยงดวยวิธีการ ดังตอไปนี้
(๑) กรณี ที่ เ ป น ข อ พิ พ าทระหว า งผู ใ ช พ ลั ง งานกั บ ผู รั บ ใบอนุ ญ าต ให ดํ า เนิ น การระงั บ
ขอพิพาทตามมาตรา ๑๐๐
(๒) กรณีที่เปน ขอพิพาทระหวางผูรับใบอนุญาตดวยกัน ใหดําเนิน การระงับขอพิพาทตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
มาตรา ๑๒๑ ในกรณีที่ผูใชพลังงาน ผูรับใบอนุญาต หรือบุคคลผูมีสวนไดเสียใดไมพอใจ
คําสั่ง ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือขอกําหนดใด ๆ ของคณะกรรมการ ใหมีสิทธิอุทธรณตอ
คณะกรรมการได
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การอุทธรณตามวรรคหนึ่งใหยื่นตอคณะกรรมการภายในสามสิบวัน นับ แตวัน ที่ไดรับ แจง
คําสั่งจากคณะกรรมการ หรือนับแตวัน ที่คณะกรรมการไดออกระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือ
ขอกําหนด
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นอุทธรณและวิธีพิจารณาอุทธรณ ใหเปนไปตามระเบียบ
ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
การอุ ทธรณต ามวรรคสอง ย อมไม เป น การทุ เลาการบั งคั บ ตามคํ าสั่ ง ของคณะกรรมการ
เวนแตคณะกรรมการจะสั่งเปนอยางอื่นเปนการชั่วคราวกอนมีคําวินิจฉัยอุทธรณ
คําวินิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการใหเปนที่สุด
หมวด ๗
พนักงานเจาหนาที่
มาตรา ๑๒๒ เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจหนาที่
ดังตอไปนี้
(๑) เขาไปในอาคารหรือสถานประกอบกิจการพลังงานของผูรับใบอนุญาตในระหวางเวลา
พระอาทิ ต ย ขึ้ น จนถึ ง พระอาทิ ต ย ต ก หรื อ ในเวลาทํ า การของสถานที่ นั้ น เพื่ อ ตรวจสอบกิ จ การ
สมุดบัญชี เอกสารหลักฐาน หรือขอมูลที่เกี่ยวของ รวมทั้งการกระทําใดของผูรับใบอนุญาตที่อาจเปนการ
ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่กําหนดในใบอนุญาต
(๒) มี หนั งสื อเรี ยกบุ คคลใดมาให ถ อยคํ า หรื อให ส งเอกสารหรื อวั ตถุ ใ ดมาเพื่ อประกอบ
การพิจารณา
(๓) ตรวจสอบและรวบรวมขอเท็จจริงแลวรายงานตอคณะกรรมการในกรณีที่ผูรับใบอนุญาต
ได ก ระทํ า ผิ ด หรื อ ทํ า ให เ กิ ด ความเสี ย หายเนื่ อ งจากการฝ า ฝ น หรื อ ไม ป ฏิ บั ติ ต ามบทบั ญ ญั ติ แ ห ง
พระราชบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่กําหนดในใบอนุญาต
(๔) เขาไปใชสอยหรือครอบครองอสังหาริมทรัพยซึ่งมิใชที่อยูอาศัยของบุคคลเปนการชั่วคราว
เพื่อประโยชนในการสํารวจ หรือเพื่อหาสถานที่ตั้งระบบโครงขายพลังงานตามที่กําหนดในมาตรา ๑๐๕
โดยอนุมัตขิ องคณะกรรมการ
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(๕) เขาไปดําเนิ น การในที่ดิน หรือทรัพยสิ น ของบุ คคลอื่ น ตามที่กําหนดในมาตรา ๑๐๗
มาตรา ๑๐๙ มาตรา ๑๑๓ มาตรา ๑๑๔ และมาตรา ๑๑๖ โดยอนุมัติของคณะกรรมการ
เมื่อไดเขาไปและลงมือตรวจสอบตาม (๑) แลวยังดําเนินการไมเสร็จ จะกระทําตอไปในเวลา
หลังพระอาทิตยตกหรือนอกเวลาทําการของสถานที่นั้นไดตามความจําเปนและเหมาะสม
ในการปฏิบัติหนาที่ตาม (๑) พนักงานเจาหนาที่ตองไมกระทําการอันมีลักษณะเปนการขมขู
หรือเปนการคนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๑๒๓ ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ ใหบุคคลที่เกี่ยวของอํานวยความสะดวก
ตามสมควร
มาตรา ๑๒๔ ในการปฏิบัติหนาที่ พนักงานเจาหนาที่จะตองแสดงบัตรประจําตัวแกบุคคล
ที่เกี่ยวของ
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
มาตรา ๑๒๕ ในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ให เ ลขาธิ ก าร พนั ก งานของ
สํานักงาน และพนักงานเจาหนาที่เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๑๒๖ ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือมีความจําเปน เพื่อความมั่น คงของประเทศ หรือ
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ หรือเพื่อปองกันประโยชนสาธารณะ หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยของ
ประชาชน คณะกรรมการอาจมอบหมายหรือสั่งใหหนวยงานของรัฐที่มีประสบการณและเชี่ยวชาญ
ดานการประกอบกิจการพลังงานหรือพนักงานเจาหนาที่เขาครอบครองหรือใชอุปกรณและเครื่องมือตาง ๆ
ของผูรับใบอนุญาตเพื่อดําเนินการ หรือสั่งใหผูรับใบอนุญาตหรือพนักงานของผูรับใบอนุญาตกระทําการ
อยางหนึ่งอยางใดไดจนกวาเหตุฉุกเฉินหรือจําเปนนั้นจะสิ้นสุดลง
ในการดํ า เนิ น การตามวรรคหนึ่ ง หน ว ยงานของรั ฐ หรื อ พนั ก งานเจ า หน า ที่ จ ะต อ งใช
ความระมัดระวังเพื่อสงวนทรัพยสินของผูรับใบอนุญาตเหมือนเชนผูประกอบกิจการพลังงานหรือผูมี
วิชาชีพเชนนั้นจะพึงปฏิบัติ
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง หากเกิดความเสียหายแกผูรับใบอนุญาต ใหผูรับใบอนุญาต
มีสิทธิเรียกรองคาสิน ไหมทดแทนสําหรับความเสียหายนั้นจากสํานักงานไดตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด
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หมวด ๘
การบังคับทางปกครอง
มาตรา ๑๒๗ ในกรณีที่ปรากฏแกคณะกรรมการวามีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๕๓
มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ มาตรา ๗๐ มาตรา ๗๑ มาตรา ๗๓ มาตรา ๗๔ มาตรา ๗๙
มาตรา ๘๐ มาตรา ๘๕ มาตรา ๘๖ มาตรา ๘๗ มาตรา ๘๙ มาตรา ๙๒ มาตรา ๙๖ วรรคหนึ่ง
หรือมาตรา ๑๐๒ ใหคณะกรรมการมีอํานาจสั่งใหผูรับใบอนุญาตกระทําการ หรืองดเวนกระทําการ
หรือแกไขปรับปรุง หรือปฏิบัติใหถูกตองหรือเหมาะสมภายในระยะเวลาที่กําหนดได
มาตรา ๑๒๘ ในกรณี ที่ผู รับใบอนุญ าตฝาฝ น หรือ ไมป ฏิบั ติต ามคําสั่ งของคณะกรรมการ
ตามมาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ มาตรา ๖๑ มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๘ (๒) มาตรา ๗๒ วรรคสอง
มาตรา ๘๒ มาตรา ๘๓ วรรคสอง มาตรา ๘๔ วรรคสอง หรือมาตรา ๑๒๗ และพน กําหนด
ระยะเวลาอุทธรณตามมาตรา ๑๒๑ หรือกรณีที่มีการอุทธรณตามมาตรา ๑๒๑ แตคณะกรรมการมีมติ
ไมเห็น ดวยกับคําอุทธรณ และคณะกรรมการไดมีหนังสือเตือ นแลวยังไมมีการปฏิบัติตามคําสั่งนั้น
ให ค ณะกรรมการพิ จ ารณากํ า หนดค า ปรั บ ทางปกครองซึ่ ง ต อ งไม เ กิ น ห า แสนบาทต อ วั น ทั้ ง นี้
ใหคํานึงถึงความรายแรงในการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งประกอบดวย
ในกรณีที่ไมมีการชําระคาปรับทางปกครองใหดําเนิน การบังคับทางปกครองตามสวนที่ ๘
การบังคับทางปกครอง หมวด ๒ คําสั่งทางปกครอง แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙
ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตยังเพิกเฉยไมปฏิบัติการใหถูกตอง หรือฝาฝนคําสั่งพักใชใบอนุญาต
หรือกรณีที่มีความเสียหายรายแรงตอประโยชนสาธารณะ ใหคณะกรรมการมีอํานาจพักใชหรือเพิกถอน
ใบอนุญาตได แลวแตกรณี
หมวด ๙
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๑๒๙ ผูใ ดฝาฝน มาตรา ๒๐ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน หนึ่งป หรือปรับไมเกิน
หนึ่งลานบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
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มาตรา ๑๓๐ ผูใ ดขัดขวางหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ
หรือบุคคลซึ่งคณะกรรมการแตงตั้งตามมาตรา ๒๔ ที่สั่งการตามมาตรา ๒๕ หรือของพนักงาน
เจาหนาที่ที่สั่งการตามมาตรา ๑๒๒ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งลานบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๓๑ ผูใ ดไม อํา นวยความสะดวกแกพ นัก งานเจา หน า ที่ต ามมาตรา ๑๒๒ หรื อ
มาตรา ๑๒๓ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๓๒ ผูใดใหขอมูลอันเปนเท็จหรือบิดเบือนแกคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และ
บุคคลซึ่งคณะกรรมการแตงตั้งตามมาตรา ๒๔ ซึ่งการกระทํานั้นกอใหเกิดความเสียหายแกสํานักงาน
ผูใชพลังงาน ผูรับใบอนุญาต หรือบุคคลอื่น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกิน
หาแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๓๓ ผูใดฝาฝนมาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๕๙ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสิบลานบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
นอกจากตองระวางโทษตามวรรคหนึ่งแลว ผูฝาฝนมาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง ยังตองระวางโทษ
ปรับอีกวันละไมเกินสองหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝน
มาตรา ๑๓๔ ผู ใ ดไม ป ฏิ บั ติ ต ามคํ า สั่ ง ของคณะกรรมการที่ สั่ ง การตามมาตรา ๑๒๗
อันเนื่องมาจากการฝาฝนมาตรา ๙๖ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับวันละ
ไมเกินสองหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝน
มาตรา ๑๓๕ ผูใดฝาฝนมาตรา ๖๑ (๑) มาตรา ๗๖ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๘๔ วรรคสอง
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่ลานบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๓๖ ผูรับใบอนุญาตเปน หนวยตรวจสอบและรับรองมาตรฐานใดดําเนิน การตาม
มาตรา ๗๗ (๒) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่ลานบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๓๗ ผูใ ดฝาฝน มาตรา ๑๑๖ วรรคสอง หรือมาตรา ๑๑๗ ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินสิบป หรือปรับไมเกินสิบลานบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๓๘ ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๑๘ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกิน
หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
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ถาการกระทํานั้น เปน เหตุใ หระบบโครงขายพลังงานดังกลาวถูกทําลาย เสียหาย เสื่อมคา
หรือไรประโยชน ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกิน สองป หรือปรับไมเกิน สองแสนบาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๓๙ ผูใดลักลอบใชบริการของผูรับใบอนุญาตโดยไมมีสิทธิ และกอใหเกิดความเสียหาย
แกผูรับใบอนุญาต ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินสามแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๔๐ บรรดาความผิดตามมาตรา ๑๓๑ มาตรา ๑๓๒ มาตรา ๑๓๔ หรือมาตรา ๑๓๘
วรรคหนึ่ ง ให ค ณะกรรมการมี อํ า นาจเปรี ย บเที ย บได และในการนี้ ค ณะกรรมการอาจแต ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการเพื่อดําเนิน การเปรียบเทียบแทนได โดยจะกําหนดหลักเกณฑใ นการเปรียบเทียบ
หรือกําหนดเงื่อนไขประการใดในการปฏิบัติหนาที่ของคณะอนุกรรมการก็ได
ในกรณีที่การกระทําความผิดปรากฏตอพนักงานสอบสวน และผูกระทําความผิดยิน ยอม
ใหเปรียบเทียบ ใหพนักงานสอบสวนสงเรื่อ งใหคณะกรรมการเพื่อดําเนินการพิจารณาเปรียบเทียบ
โดยเร็ว
เมื่อผูกระทําความผิดไดเสียคาปรับตามที่ไดเปรียบเทียบแลว ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๑๔๑ ในกรณีที่ผูกระทําความผิดซึ่งตองรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เปนนิติบุคคล
ให ก รรมการผู จั ด การ ผู จัด การ หรื อ บุ ค คลใดซึ่ ง รับ ผิ ด ชอบในการดํา เนิ น งานของนิ ติบุ ค คลนั้ น
ตองระวางโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น ๆ เวนแตจะพิสูจนไดวาตนไมไดรูเห็นหรือยินยอม
ในการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๑๔๒ ในวาระเริ่ ม แรก ให ดํา เนิน การคัด เลื อกคณะกรรมการใหแ ลวเสร็ จภายใน
หนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ใหคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการไปพลางกอน
จนกวาพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้
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มาตรา ๑๔๓ ใหผูอํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนพลังงานปฏิบัติหนาที่ของเลขาธิการ
และให สํานั กงานนโยบายและแผนพลังงานปฏิบั ติห นาที่ ของสํา นัก งานจนกวา จะไดมี การแต งตั้ ง
เลขาธิการและจัดตั้งสํานักงานตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๔๔ เพื่ อใหก ารปฏิบั ติง านของสํ านั กงานดํ าเนิน การไปได อ ยา งมี ประสิท ธิภ าพ
รัฐมนตรีโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีอาจกําหนดใหสวนราชการ ราชการสวนทองถิ่นหรือหนวยงานอื่น
ของรัฐ สนับสนุน ขาราชการ พนักงาน หรือลูกจ างมาช วยปฏิบัติ งานในสํานักงานไปพลางกอ น
เปนการชั่วคราว โดยใหไดรับเงินเดือนทางสังกัดเดิม แตอยูในบังคับบัญชาของเลขาธิการ
มาตรา ๑๔๕ ข า ราชการ พนั ก งาน และลู ก จ า งของสํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงพลั ง งาน
กรมเชื้ อ เพลิ ง ธรรมชาติ กรมธุ ร กิ จ พลั ง งาน กรมพั ฒ นาพลั ง งานทดแทนและอนุ รั ก ษ พ ลั ง งาน
และสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน ซึ่งสมัครใจเปลี่ยนไปเปนพนักงานหรือลูกจางของสํานักงาน
ให ใ ช สิ ท ธิ แ จ ง ความจํ า นงเป น หนั ง สื อ ต อ ผู บั ง คั บ บั ญ ชาภายในหนึ่ ง ร อ ยแปดสิ บ วั น นั บ แต วั น ที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
การบรรจุแ ละแตงตั้งพนักงานและลูกจางของสํานักงานตามวรรคหนึ่งใหดํารงตําแหนงใด
ในสํานักงาน ใหเปนไปตามอัตรากําลัง คุณสมบัติ และอัตราเงินเดือนหรือคาจางตามที่คณะกรรมการ
กําหนด
การบรรจุแ ละแตงตั้ง ขาราชการตามมาตรานี้ ใหถือวา เปน การใหออกจากราชการเพราะ
ทางราชการเลิกหรือยุบตําแหนงตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ หรือกฎหมายวาดวย
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ แลวแตกรณี
การบรรจุและแตงตั้งลูกจางตามมาตรานี้ ใหถือวาเปนการใหออกจากงานเพราะทางราชการ
ยุบ ตํ าแหน งหรื อทางราชการเลิก จ างโดยไม มีค วามผิ ด และให มีสิ ท ธิ ได รั บบํ า เหน็ จ ตามระเบี ย บ
กระทรวงการคลังวาดวยบําเหน็จลูกจาง
มาตรา ๑๔๖ นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ ใหการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
การไฟฟานครหลวง การไฟฟาสวนภูมิภาค และบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ประกอบกิจการพลังงาน
ไดตอไปจนกวาจะไดรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้
ในระหวางการประกอบกิจการพลังงานตามวรรคหนึ่ง การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
การไฟฟานครหลวง การไฟฟาสวนภูมิภาค และบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ตองปฏิบัติตาม
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กฎหมายวาดวยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย กฎหมายวาดวยการไฟฟานครหลวง กฎหมาย
วาดวยการไฟฟาสวนภูมิภาค และพระราชกฤษฎีกาวาดวยการกําหนดอํานาจ สิทธิ และประโยชนของ
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) แลวแตกรณี
มาตรา ๑๔๗ บรรดาอํานาจ สิทธิ และประโยชนที่ก ารไฟฟ าฝ ายผลิต แห งประเทศไทย
การไฟฟ า นครหลวง และการไฟฟ า ส ว นภู มิ ภ าค มี อ ยู ต ามกฎหมายว า ด ว ยการไฟฟ า ฝ า ยผลิ ต
แหงประเทศไทย กฎหมายวาดวยการไฟฟานครหลวง และกฎหมายวาดวยการไฟฟาสวนภูมิภาค
ใหยังคงมีอยูตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงตอพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๔๘ บทบัญญัติเกี่ยวกับการดําเนิน การเพื่อ ใหไดม าซึ่งอสังหาริมทรัพย โดยการ
เวนคื น ที่ ก ารไฟฟ า ฝ า ยผลิ ต แห ง ประเทศไทย การไฟฟ า นครหลวง และการไฟฟ า ส ว นภู มิ ภ าค
มีอยูตามกฎหมายวาดวยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย กฎหมายวาดวยการไฟฟานครหลวง และ
กฎหมายวาดวยการไฟฟาสวนภูมิภาค ใหยังคงใชบังคับไดตอไป
มาตรา ๑๔๙ เพื่ อ ให ก ารประกอบกิ จ การพลั ง งานของบริ ษั ท ปตท. จํ า กั ด (มหาชน)
สามารถดํ าเนิ น งานได ตอไปตามมาตรา ๑๔๖ มิใ หนํ ามาตรา ๒๖ วรรคสี่ แหง พระราชบัญญั ติ
ทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาใชบังคับกับบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) จนกวาบริษัท ปตท.
จํากัด (มหาชน) จะไดรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ และในชวงเวลาดังกลาวใหพระราชกฤษฎีกา
กําหนดอํานาจ สิทธิ และประโยชนของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งแกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ สิทธิ และประโยชนของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ มีผลใชบังคับตอไป
มาตรา ๑๕๐ ภายในระยะเวลาหนึ่งรอยแปดสิบวัน นับแตวัน ที่ระเบียบของคณะกรรมการ
ตามมาตรา ๕๐ มีผลใชบังคับ ใหคณะกรรมการดําเนินการออกใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน
ตามพระราชบัญญัตินี้ใหแกการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย การไฟฟานครหลวง การไฟฟาสวนภูมภิ าค
และบริษัท ปตท. จํ ากัด (มหาชน) ตามลั กษณะและประเภทของการประกอบกิจการ ขอบเขต
การใหบริการ รวมทั้งสิทธิตาง ๆ ในการใหบริการไฟฟาหรือกาซธรรมชาติเทาที่อยูในความรับผิดชอบ
ดําเนินการของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย การไฟฟานครหลวง การไฟฟาสวนภูมิภาค และ
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ตามที่มีอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
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ในการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกอบ
กิจการของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย การไฟฟานครหลวง การไฟฟาสวนภูมิภาค และ
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) โดยคํานึงถึงสิทธิและขอผูกพันที่มีอยูเดิมของผูประกอบกิจการพลังงาน
ประโยชนของผูใชพลังงานที่ไดรับบริการอยูเดิม รวมทั้งการพัฒนาเพื่อใหมีการบริการที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคแหงพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๕๑ ภายในระยะเวลาหนึ่งรอยแปดสิบวัน นับแตวัน ที่ระเบียบของคณะกรรมการ
ตามมาตรา ๕๐ มีผลใชบังคับ ใหคณะกรรมการดําเนินการออกใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานตาม
พระราชบัญญัตินี้ใหแกผูประกอบกิจการพลังงานที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาแหลงกาซธรรมชาติในพื้นที่
พัฒนารวม ตามกฎหมายวาดวยองคกรรวมไทย - มาเลเซีย ที่ใหบริการขนสงกาซธรรมชาติทางทอ
ผานระบบสงกาซธรรมชาติไปยังประเทศมาเลเซีย ซึ่งประกอบกิจการอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับ และเขาขายเปนผูประกอบกิจการพลังงานที่ตองขออนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ โดยการออก
ใบอนุญาตดังกลาวตองคํานึงถึงขอตกลงและเงื่อนไขตามสัญญาที่ผูประกอบกิจการพลังงานมีอยูในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับและตองไมกระทบตอสิทธิ หรือประโยชนของคูสัญญาตามสัญญาดังกลาว
มาตรา ๑๕๒ สําหรับการประกอบกิจการพลังงานของหนวยงานของรัฐ แหงอื่ น นอกจาก
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย การไฟฟานครหลวง การไฟฟาสวนภูมิภาค และบริษัท ปตท.
จํากัด (มหาชน) ใหนําบทบัญญัติในมาตรา ๑๔๖ และมาตรา ๑๕๐ มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๕๓ การเชื่อมโยงระบบไฟฟาหรือการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาที่การไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทย การไฟฟานครหลวง การไฟฟาสวนภูมิภาคไดใหความเห็นชอบไวกอนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหดําเนินการไดตอไป และใหถือวาเปนการเชื่อมตอระบบโครงขายพลังงาน
ที่ตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
ให เขตระบบการขนส ง ปโ ตรเลี ย มทางทอ ที่ ได มีก ารประกาศก อ นวั น ที่ พระราชบั ญญั ติ นี้
มีผลใชบังคับ ถือเปนเขตระบบโครงขายพลังงานตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๕๔ ใหผูประกอบกิจการพลังงานที่ประกอบกิจการอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับและเขาขายเปนผูประกอบกิจการพลังงานที่ตองขออนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ นอกจากการไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทย การไฟฟานครหลวง การไฟฟาสวนภูมิภาค บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
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และหนวยงานของรัฐแหงอื่นตามมาตรา ๑๕๒ ประกอบกิจการพลังงานไดตอไปและใหมายื่นคําขอรับ
ใบอนุญาตตามวรรคสอง
ใหผูประกอบกิจการพลังงานตามวรรคหนึ่งยื่นขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ภายใน
หกสิบวันนับแตวันที่ระเบียบของคณะกรรมการตามมาตรา ๕๐ มีผลใชบังคับ และเมื่อยื่น คําขอรับ
ใบอนุ ญ าตแล ว ให ป ระกอบกิ จ การได ต อ ไปจนกว า จะได รั บ แจ ง คํ า สั่ ง ไม อ อกใบอนุ ญ าตจาก
คณะกรรมการ
ในกรณีที่ผูประกอบกิจการพลังงานดังกลาวไดรับใบอนุญาตจากหนวยงานอื่นของรัฐกอนวันที่
พระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ ในการออกใบอนุญาตตามวรรคสองใหคณะกรรมการคํานึงถึงสิทธิและ
ขอผูกพันที่มีอยูเดิม ประโยชนของผูใชพลังงานที่ไดรับบริการอยูเดิม รวมทั้งการพัฒนาเพื่อใหมกี ารบริการ
ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคแหงพระราชบัญญัตินี้
การประกอบกิจการพลังงานของผูประกอบกิจการพลังงานตามวรรคหนึ่ง และวรรคสอง
จะตองปฏิบัติตามการอนุญาตใด ๆ ที่ไดใหไวตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ ลงวันที่ ๒๖
มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕ กฎหมายวาดวยการพัฒนาและสงเสริมพลังงาน กฎหมายวาดวยการไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทย กฎหมายวาดวยโรงงาน หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกับการประกอบกิจการ
พลังงาน จนกวาจะไดรับใบอนุญาตตามวรรคสอง
มาตรา ๑๕๕ ใหการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย การไฟฟานครหลวง การไฟฟาสวนภูมิภาค
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมธุรกิจพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษพลังงาน สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน และหนวยงานของรัฐ แหงอื่น ที่มีหนาที่
ในการอนุญาตและการกํากับดูแล หรือการควบคุมการประกอบกิจการพลังงาน จัดสงขอมูลเกี่ยวกับ
การประกอบกิจการพลังงาน ใหแกคณะกรรมการตามหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาที่
คณะกรรมการประกาศกําหนด
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากกิจ การพลังงานมีความสําคัญตอ
โครงสรางดานสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมของประเทศ จึงมีความจําเปนตองปรับโครงสรางการบริหาร
กิจการพลังงานโดยแยกงานนโยบาย งานกํากับดูแล และการประกอบกิจการพลังงานออกจากกัน เพื่อเปดโอกาสให
ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชนมีสว นรว มและมีบทบาทมากขึ้น เพื่อใหก ารประกอบกิจการพลังงาน
เปน ไปอยางมีประสิทธิภาพ มีค วามมั่น คง มีปริมาณเพียงพอและทั่วถึงในราคาที่เปนธรรมและมีคุณ ภาพ
ที่ไดมาตรฐาน ตอบสนองตอความตองการภายในประเทศและตอการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนในดานสังคม
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม อันสอดคลองกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงจําเปนตองจัดตั้งคณะกรรมการ
กํากับกิจการพลังงานขึ้นเพื่อกํากับดูแลกิจการพลังงาน โดยกําหนดใหมีหนาที่ปองกันการใชอํานาจผูกขาด
โดยมิชอบ ใหการคุมครองผูใชพลังงานและผูไดรับผลกระทบจากการประกอบกิจการพลังงาน และเพื่อให
คณะกรรมการสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ สมควรใหมีสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการ
พลั ง งานขึ้ น เป น หน ว ยงานของรั ฐ ซึ่ ง มี ฐ านะเป น นิ ติ บุ ค คล ทํ า หน า ที่ เ ป น สํ า นั ก งานเลขานุ ก ารของ
คณะกรรมการ จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

