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สรุปมาตราสําคัญ 
  พระราชบัญญัติฉบับน้ีบัญญัติขึ้นเพ่ือใหการดําเนินกิจการผลิตไฟฟาไดมีประสิทธิภาพ มีการ
ประสานงานและเปนไปโดยประหยัด ทั้งในดานเปาหมาย นโยบาย และในดานปฏิบัติการ โดยมีบทบัญญัติทั้งสิ้น 
๕๙ มาตรา มีสาระสําคัญดังน้ี 
  ๑. ใหจัดตั้ง "การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย" เรียกโดยยอวา "กฟผ." มีสถานะเปนนิติบุคคล 
มีวัตถุประสงคเพ่ือผลิต จัดหา จัดสงหรือจําหนายพลังงานไฟฟาใหแกการไฟฟานครหลวง การไฟฟาสวน
ภูมิภาคหรือการไฟฟาอื่นตามกฎหมายวาดวยการนั้น ผูใชพลังงานไฟฟาตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 
ประเทศใกลเคียง รวมทั้งดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟา  และธุรกิจอื่นที่เก่ียวกับหรือตอเน่ืองกับกิจการ
ของ กฟผ.  (มาตรา ๖)  
  ๒.  ในการดําเนินการของ กฟผ.ให "คณะกรรมการการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย" เปน 
ผูดําเนินงาน ซึ่งประกอบดวยประธานกรรมการ และกรรมการอื่นอีกไมเกิน ๑๐ คน รวมทั้งผูวาการซึ่งเปน
กรรมการโดยตําแหนง ใหคณะรัฐมนตรีเปนผูแตงตั้งประธานกรรมการ และกรรมการ (มาตรา ๑๓) 
  ๓.  คณะกรรมการดังกลาวมีอํานาจหนาที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการของ กฟผ. 
รวมถึงการออกระเบียบหรือขอบังคับเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามวัตถุประสงค กําหนดราคาขายพลังงาน   
ไฟฟา   ลิกไนท วัตถุเคมีจากลิกไนทและวัสดุอุปกรณ และกําหนดคาบริการ และออกระเบียบเกี่ยวกับวิธีชําระ
ราคาขายหรือบริการ (มาตรา 18) 
  ๔.  ใหคณะกรรมการเปนผูแตงตั้งผูวาการโดยไดรับเงินเดือนตามที่คณะกรรมการกําหนด 
และพนจากตําแหนงเมื่อตาย   ลาออก   ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๔  หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๐ 
นอกจากนั้นคณะกรรมการอาจมีมตใิหผูวาการออกจากตําแหนงได ซ่ึงตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอย
กวาสามในสี่ของจํานวนกรรมการทั้งหมดนอกจากผูวาการ (มาตรา ๑๙) 
  ๕. ผูวาการมีหนาที่บริหารกิจการใหเปนไปตามอํานาจของ กฟผ. ตามนโยบาย ระเบียบ หรือ    
ขอบังคับของคณะกรรมการ  และมีอํานาจบังคับบัญชาพนักงานและลูกจางในการบริหารกิจการ (มาตรา ๒๑–๒๒) 
 
 
 
 
 



๒ 
 
  ๖. เพ่ือประโยชนในการสํารวจเพ่ือหาแหลงพลังงาน หรือเพ่ือหาสถานที่สําหรับใชในกิจการ 
หรือเพ่ือสรางและบํารุงรักษาระบบไฟฟา ใหพนักงานหรือลูกจางมีอํานาจใชสอยหรือเขาครอบครอง
อสังหาริมทรัพยในความครอบครองของบุคคลใด ๆ ซ่ึงมิใชเคหสถานเปนการชั่วคราวภายใตเงื่อนไขดังน้ี   
(มาตรา ๒๘)  

     (๑)  การใชสอยหรือเขาครอบครองนั้นเปนการจําเปนสําหรับการสํารวจระบบไฟฟา หรือ 
ปองกันอันตราย หรือความเสียหายที่จะเกิดแกระบบไฟฟา การสํารวจเพ่ือหาแหลงพลังงาน สถานที่สําหรับใช
ในกิจการ หรือการบํารุงรักษาระบบไฟฟา 
       (๒)  ไดแจงหรือประกาศใหเจาของหรือผูครอบครองอสังหาริมทรัพยทราบลวงหนาแลว  

๗.  มาตรา  ๒๙  กําหนดใหในการสงและการจําหนายพลังงานไฟฟา กฟผ. มีอํานาจ ดังน้ี 
      (๑)  เดินสายสงไฟฟาหรือสายจําหนายไฟฟาไปใต เหนือ ตามหรือขามพ้ืนดินของบุคคลใด 

ปกหรือตั้งเสา สถานีไฟฟายอยหรืออุปกรณอ่ืน ลงใน หรือบนพ้ืนดินของบุคคลใดซึ่งมิใชเปนที่ตั้งโรงเรือน 
     (๒) ระกาศกําหนดเขตเดินสายไฟฟาเพ่ือประโยชนแหงความปลอดภัยในการสงพลังงาน

ไฟฟา 
      (๓) ร้ือถอนโรงเรือนหรือทําลายสิ่งกอสราง ตัดฟนตน ก่ิงหรือรากตนไม หรือพืชผลใน

เขตเดินสายไฟฟา ซ่ึงกอนดําเนินการจะตองแจงเปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินที่เก่ียวของ
ทราบลวงหนากอน 

๘. ในการดําเนินการตามขอ  ๗  ขางตนให กฟผ. จายเงินทดแทนตามความเปนธรรมแก
เจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินดวย (มาตรา ๓๐)  และในกรณีที่เจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินไม
พอใจคาทดแทนที่ กฟผ. กําหนดใหมีสิทธิฟองคดีตอศาลได ภายใน ๑ ป นับแตวันที่ กฟผ. ดําเนินการตาม
มาตรา ๓๐ (มาตรา ๓๐ ทวิ) 

๙. ในเขตเดินสายไฟฟา หามมิใหผูใดสรางโรงเรือน ปลูกตนไม เวนแตไดรับอนุญาตเปน
หนังสือจาก กฟผ. โรงเรือนที่สรางขึ้น หรือตนไมที่ปลูกขึ้นโดยไมไดรับอนุญาตจาก กฟผ. ให กฟผ. มีอํานาจ
ร้ือถอน หรือตัดฟนโดยไมตองจายคาทดแทน (มาตรา ๓๒) 

๑๐. เพ่ือประโยชนในการตรวจ ซอมแซม หรือแกไขระบบไฟฟา พนักงานหรือลูกจางอาจเขา
ไปในสถานที่ของบุคคลใดในเวลาใดก็ได เมื่อไดแจงใหเจาของหรือผูครอบครองทราบแลว (มาตรา ๓๔)  
นอกจากนี้ เมื่อมีความจําเปนที่จะตองไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพย เพ่ือไดมาซึ่งแหลงพลังงาน ใหดําเนินการ
เวนคืนตามกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย (มาตรา ๓๖) 

 
 



๓ 
 

๑๑. ผูใดสรางโรงไฟฟาที่มีกําลังผลิตรวมกันสูงกวา ๒๐ เมกะวัตตเพ่ือใชเอง หรือที่มีกําลัง
ผลิตรวมกันสูงกวา ๖ เมกะวัตตเพ่ือขายแกประชาชน ประสงคจะเชื่อมโยงระบบไฟฟาของตนกับระบบไฟฟา
ของ กฟผ. การไฟฟานครหลวง หรือการไฟฟาสวนภูมิภาค ตองย่ืนคําขอและไดรับความเห็นชอบจาก กฟผ.
กอน  กฟผ.  จะตองพิจารณาคําขอโดยไมชักชา และจะใหความเห็นชอบโดยกําหนดเงื่อนไขที่เก่ียวกับคุณภาพ
ไฟฟา   เทคนิคทางวิศวกรรม  และความปลอดภัยของระบบไฟฟาเพ่ือการเชื่อมโยงระบบก็ได  ผูสราง
โรงไฟฟาที่ไมไดรับความเห็นชอบ หรือไมสามารถรับเงื่อนไขดังกลาวได  มีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการ
ภายใน   
๓๐  วัน  นับแตวันที่ไมไดรับความเห็นชอบหรือไดรับเงื่อนไข  ใหคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณภายในสี่สิบ
หาวันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณ  แตถาผูอุทธรณไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยอุทธรณใหเสนอคดีตอศาลภายในสี่
สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัยอุทธรณ  (มาตรา ๓๗) 

๑๒. ให กฟผ. รับผิดชอบในการดําเนินการและบํารุงรักษาเขื่อนก้ันนํ้า อางเก็บนํ้า และสิ่งอื่น
อันเปนอุปกรณของเขื่อนหรืออางน้ันภายในขอบแหงวัตถุประสงคตามมาตรา 6 รวมทั้งควบคุมปริมาณน้ําที่
กักเก็บหรือระบายจากอางนํ้า โดยคํานึงถึงประโยชนมากที่สุดจากการควบคุมลุมแมนํ้าที่มีการสรางเขื่อน
ดังกลาวน้ัน 

ให กฟผ. และกรมชลประทานรวมกันออกขอบังคับเพ่ือกําหนดปริมาณน้ําที่จะกักเก็บหรือ
ระบายจากอางเก็บนํ้า  ถาไมสามารถตกลงกันไดเก่ียวกับการออกขอบังคับหรือการปฏิบัติตามขอบังคับให
รายงานตอรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาวินิจฉัย  คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด   (มาตรา 38)   

๑๓. ใหรัฐมนตรีมีอํานาจหนาที่กํากับโดยทั่วไปซึ่งกิจการของ กฟผ. และเพ่ือการนี้จะสั่งให 
กฟผ. ช้ีแจงขอเท็จจริง หรือยับย้ังการกระทําที่ขัดตอนโยบายของรัฐบาล หรือมติของคณะรัฐมนตรีได (มาตรา 
39)  นอกจากนี้  ในกรณีที่ กฟผ. จะตองเสนอเรื่องไปยังคณะรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัติน้ี ใหคณะกรรมการนํา
เร่ืองเสนอรัฐมนตรีเพ่ือเสนอตอไปยังคณะรัฐมนตรี (มาตรา 40) 

๑๔. มาตรา ๔๓ กําหนดให กฟผ. จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีกอนจึงจะ
ดําเนินกิจการดังตอไปน้ีได 

(๑) ลงทุนเพ่ือขยายโครงการเดิมหรือริเร่ิมโครงการใหม 
(๒) เพ่ิมทุนโดยตีราคาทรัพยสินใหม 
(๓) ลดทุน 
(๔) กูยืมเงินเกินสี่สิบลานบาท 

 
 



 
๔ 
 

(๕)  ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุน 
(๖)  จําหนายอสังหาริมทรัพยอันมีราคาเกินกวาสิบลานบาท 

๑๕. รายไดที่ไดรับจากการดําเนินกิจการใหตกเปนของ กฟผ. สําหรับเปนคาใชจายในการ
ดําเนินกิจการ  ชําระหน้ีสินและจัดใหมีเงินสํารอง  และรายไดที่ไดรับในปหน่ึงๆ เมื่อหักรายจายแลวใหนําสง
เปนรายไดของรัฐ แตถารายไดมีไมพอสําหรับรายจาย  และไมสามารถหาเงินจากทางอื่น รัฐพึงจายใหแก กฟผ. 
เทาจํานวนที่ขาด (มาตรา ๔๕) 

๑๖. ให กฟผ. ทํารายงานปละครั้งเสนอรัฐมนตรี รายงานนี้ใหกลาวถึงผลงานในปที่ลวงมาแลว 
และคําชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายของคณะกรรมการ โครงการและแผนงานที่จะจัดทําในปตอไป (มาตรา ๔๖) 
และจัดทํางบดุล บัญชีทําการและบัญชีกําไรขาดทุนภายใน  ๙๐  วัน นับแตวันสิ้นปบัญชี (มาตรา  ๔๘) 

๑๗. จัดใหมีบําเหน็จหรือกองทุนสงเคราะห     เพ่ือสวัสดิการของผูปฏิบัติงานและครอบครัว 
ในกรณีพนจากตําแหนง  ประสบอุบัตเิหตุ  เจ็บปวย หรือกรณีอันควร  การจัดใหมีบาํเหน็จหรือกองทุน
สงเคราะห หรือหลักเกณฑการจายบาํเหน็จบํานาญใหเปนไปตามขอบังคับของคณะกรรมการ (มาตรา ๕๓) 

๑๘. ผูใดขัดขวางการกระทําของ กฟผ. หรือพนักงานซึ่งกระทําการตามอํานาจหนาที่ใน
พระราชบัญญัติน้ีตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๖ เดือน หรือปรับไมเกิน ๑,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา 
๕๔)นอกจากนี้ผูใดทําใหเสียหาย ทําลาย ทําใหเสื่อมคาหรือไรประโยชนซ่ึงเขื่อน อางเก็บนํ้า หรืออุปกรณของ
เขื่อนหรืออางเก็บนํ้า โรงไฟฟา หรือระบบไฟฟาที่ กฟผ. สรางขึ้น หรือเปนทรัพยสินของ กฟผ. ตองระวางโทษ  
จําคุกไมเกิน ๑๐ ป หรือปรับไมเกิน ๒,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา ๕๘) 
 

………………… 
 
 
 
 

 


