
พระราชบัญญัติ 

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

พ.ศ. ๒๕๑๑ 

-------------- 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๑ 

เปนปที่ ๒๓ ในรัชกาลปจจุบัน 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา 

 

โดยที่เปนการสมควรจัดตั้งการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนาํและยินยอมของรัฐสภา  

ดังตอไปนี้ 

 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑” 

 

มาตรา๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 

มาตรา ๓ ใหยกเลิก 

(๑) พระราชบัญญัติการไฟฟายันฮี พ.ศ. ๒๕๐๐ 

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

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

(๔) พระราชบัญญัติการลิกไนท พ.ศ. ๒๕๐๓ 

(๕) พระราชบัญญัติการไฟฟาตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. ๒๕๐๕ 

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

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

 

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 

“ระบบไฟฟา” หมายความวา สายสงไฟฟา สายจําหนายไฟฟา สถานีไฟฟายอย หรือส่ิงอื่นอันเปน 

อุปกรณแกการสงหรือการจําหนายไฟฟา 

“เขตเดินสายไฟฟา” 1 หมายความวา บริเวณที่ที่จะเดินสายสงไฟฟาโดยมีความกวางจากแนว 

ศูนยกลางของเสาสายสงไฟฟาดานละไมเกินส่ีสิบเมตร 

 

----------------------------------------------------------- 

 
1 บทนิยามคําวา “เขตเดินสายไฟฟา” ในมาตรา 4 แกไขโดยมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหง

ประเทศไทย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2527 



 - ๒ -
 

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

“ผูวาการ” หมายความวา ผูวาการการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

“พนักงาน” หมายความวา พนักงานการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยรวมทั้งผูวาการ 

“ลูกจาง” หมายความวา ลูกจางการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 

มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 

หมวด ๑ 

การจัดตั้ง ทุนและเงินสํารอง 

--------------- 

 

มาตรา ๖ ใหจัดตั้งการไฟฟาขึ้น เรียกวา “การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย” เรียกโดยยอวา “กฟผ.” 

 และใหเปนนิติบุคคล มีวัตถุประสงค ดังตอไปนี้ 

(๑) ผลิต จัดใหไดมา จัดสงหรือจําหนายซึ่งพลังงานไฟฟาใหแก 

(ก) การไฟฟานครหลวง การไฟฟาสวนภูมิภาคหรือการไฟฟาอื่นตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

(ข) ผูใชพลังงานไฟฟาตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

(ค) ประเทศใกลเคียง 

(๒) ดําเนินงานตางๆ ที่เกี่ยวกับพลังงานไฟฟา แหลงพลังงานอันไดมาจากธรรมชาติ เชน น้ํา ลม ความ 

รอนธรรมชาติ แสงแดด แรธาตุ หรือเชื้อเพลิงเปนตนวา น้ํามัน ถานหิน หรือกาซ รวมทั้งพลังงานปรมาณู เพื่อการผลิต

พลังงานไฟฟา และงานอื่นที่สงเสริมกิจการของ กฟผ. 

 

(๒ ทวิ) 2 ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟาและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวกับหรือตอเนื่องกับกิจการของ กฟผ.  

หรือรวมทุนกับบุคคลอื่นเพื่อดําเนินการดังกลาว 

(๓) ผลิตและขายลิกไนท หรือวัตถุเคมีจากลิกไนทหรือโดยอาศัยลิกไนทหรือรวมทุนกับบุคคลอื่นเพื่อ 

ดําเนินการดังกลาว 

 

มาตรา ๗ ใหโอนทรัพยสิน หนี้สิน สิทธิ ความรับผิด ตลอดจนธุรกิจของการไฟฟายนัฮี การลิกไนท และ 

การไฟฟาตะวันออกเฉียงเหนือใหแก กฟผ. ทรัพยสินดังกลาวเมื่อไดหักหนี้สินออกแลวใหถือเปนทุนของ กฟผ. 

 

มาตรา ๘ ให กฟผ. ตั้งสํานักงานใหญในจังหวัดพระนครหรือจังหวัดใกลเคียงและจะตั้งสาขาหรือ 

ตัวแทนขึ้น ณ ที่อื่นใดก็ได 

 

----------------------------------------------------------- 

 
2 มาตรา 6 (ทวิ2) เพิ่มเติมโดยมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (ฉบับที่ 5) พ.ศ.

2535 
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มาตรา ๙ ให กฟผ. มีอํานาจกระทํากิจการภายในขอบแหงวัตถุประสงคตามมาตรา ๖ อํานาจเชนวานี้ 

ใหรวมถึง 

(๑) สราง ซื้อ จัดหา รับโอน จําหนาย เชา ใหเชา ใหเชาซื้อ ยืม ใหยืม และดําเนินงานเกี่ยวกับเครื่องใช  

บริการ และส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ ของ กฟผ. 

(๒) ซื้อ จัดหา จําหนาย เชา ใหเชาซื้อ แลกเปลี่ยน ถือกรรมสิทธิ์ครอบครองหรือดําเนินงานเกี่ยวกับ 

ทรัพยสินใดๆ 

(๓) สํารวจ วางแผน ออกแบบ จัดซื้อ สราง และติดตั้งอันเกี่ยวกับกิจการของ กฟผ. 

(๔) สรางเขื่อนกั้นน้ํา เขื่อนระบายน้ํา เขื่อนกักเก็บน้ํา อางเก็บน้ํา หรือส่ิงอื่นอันเปนอุปกรณของเขื่อน 

หรืออางนั้นเพื่อการผลิตพลังงานไฟฟา หรือเพื่อการพัฒนาการไฟฟาพลังน้ําหรือเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการไฟฟา สราง

โรงไฟฟาพลังความรอน โรงไฟฟาพลังน้ํา โรงไฟฟาพลังปรมาณู หรือโรงไฟฟาพลังอื่น รวมทั้งลานไกไฟฟาและสิ่งอื่นอันเปน

อุปกรณของโรงไฟฟานั้นๆ หรือสรางระบบไฟฟา 

(๕) กําหนดประเภท ขนาด และมาตรฐานของโรงไฟฟา ลานไกไฟฟาและสิ่งอื่นอันเปนอุปกรณของ 

โรงไฟฟานั้นๆ ตาม (๔) หรือโรงผลิตวัตถุเคมีจากลิกไนท ระบบไฟฟา และอุปกรณอื่นๆ ตลอดจนเชื้อเพลิงที่ใชในการผลิต

พลังงานไฟฟาของ กฟผ. รวมทั้งวางนโยบายและควบคุมการผลิต การสงการจําหนายพลังงานไฟฟา การผลิตลิกไนท และ

วัตถุเคมีจากลิกไนทของ กฟผ. 

(๖) กูยืมเงิน หรือลงทุน 

(๗) ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุน 

(๘) 3 จัดตั้งบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดเพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟาและธุรกิจอื่นที่ 

เกี่ยวกับหรือตอเนื่องกับกิจการของ กฟผ. 

(๙) 3 เขารวมกิจการกับหนวยงานอื่นไมวาจะเปนของเอกชนหรือของรัฐทั้งในประเทศและนอกประเทศ  

หรือกับองคการระหวางประเทศ หรือถือหุนในบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด ทั้งนี้ เพื่อประโยชนแกกิจการอันอยูใน

วัตถุประสงคของ กฟผ. 

(๑๐) 3 กระทําการอยางอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดใหสําเร็จตามวัตถุประสงคของ กฟผ. 

 

มาตรา ๑๐ ทุนของ กฟผ. ประกอบดวย 

(๑) ทรัพยสินตามมาตรา ๗ 

(๒) เงินหรือทรัพยสินอื่นที่ไดรับจากรัฐบาลหรือบุคคลอื่น 

 

มาตรา ๑๑ เงินสํารองของ กฟผ. ใหประกอบดวยเงินสํารองเผ่ือขาดและเงินสํารองอื่น ตามที่ 

คณะกรรมการจะเห็นสมควร 

 

 

 

----------------------------------------------------------- 

 
3 มาตรา 9 (8) (9) และ (10) เพิ่มเติมโดยมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (ฉบับ

ที่ 5) พ.ศ.2535 
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มาตรา ๑๒ ทรัพยสินของ กฟผ. ไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดี 

 

หมวด ๒ 

คณะกรรมการและผูวาการ 

--------------- 

 

มาตรา ๑๓ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย”  

ประกอบดวยประธานกรรมการ และกรรมการอื่นอีกไมเกินสิบคนรวมทั้งผูวาการซึ่งเปนกรรมการโดยตําแหนง 

ใหคณะรัฐมนตรีเปนผูแตงตั้งประธานกรรมการ และกรรมการอื่นซึ่งมิใชกรรมการโดยตําแหนง 

 

มาตรา ๑๔ ผูซึ่งจะดํารงตําแหนงประธานกรรมการ กรรมการและผูวาการตองเปนผูมีสัญชาติไทย และ 

มีความรูความจัดเจนเพียงพอเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจวิทยาศาสตรวิศวกรรมศาสตร เศรษฐศาสตร การคลัง หรือกฎหมาย 

 

มาตรา ๑๕ ผูมีลักษณะอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ หามแตงตั้งเปนประธานกรรมการ หรือกรรมการ 

 

(๑) 4 เปนผูมีสวนไดเสียในสัญญากับ กฟผ. หรือในกิจการที่กระทําใหแก กฟผ. ไมวาโดยตรงหรือออม  

เวนแตเปนเพียงผูถือหุนเพื่อประโยชนในการลงทุนโดยสุจริตในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ที่กระทําการอันมีสวน

ไดเสียเชนวานั้น หรือเปนผูซึ่งคณะกรรมการมอบหมายใหเปนประธานกรรมการ กรรมการในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชน

จํากัด ที่ กฟผ.เปนผูถือหุน 

(๒) เปนผูมีตําแหนงการเมือง 

(๓) เปนพนักงาน เวนแตผูดํารงตําแหนงผูวาการ 

 

มาตรา ๑๖ ใหประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งอยูในตําแหนงคราวละสี่ป แต 

สําหรับกรรมการนั้นในวาระเริ่มแรกเมื่อครบกําหนดสองป ใหกรรมการดังกลาวออกจากตําแหนงกึ่งหนึ่งโดยวิธีจับสลาก ถา

ไมอาจหาจํานวนกึ่งหนึ่งไดก็ใหกรรมการซึ่งจะอยูในตําแหนงตอไปมีจํานวนมากกวา 

ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับการแตงตั้งอีกได 

 

มาตรา ๑๗ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๑๖ ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่ง 

คณะรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนงเมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) คณะรัฐมนตรีใหออก 

 

 

----------------------------------------------------------- 

 
4 มาตรา 15 แกไขโดยมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2535 
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(๔) ตกเปนผูขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๔ หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา๑๕ 

 

เมื่อประธานกรรมการหรือกรรมการพนจากตําแหนงกอนวาระ คณะรัฐมนตรีอาจแตงตั้งผูอื่นเปน 

ประธานกรรมการหรือกรรมการแทนได 

ใหประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งไดรับการแตงตั้งตามวรรคสองอยูในตําแหนงตามวาระของ 

ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งตนแทน 

 

มาตรา ๑๘ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่วางนโยบายและควบคุมดูแลทั่วไปซึ่งกิจการของ กฟผ.  

อํานาจหนาที่เชนวานี้ใหรวมถึง 

(๑) ออกระเบียบหรือขอบังคับเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามวัตถุประสงค 

(๒) ออกระเบียบหรือขอบังคับการประชุม 

(๓) ออกระเบียบหรือขอบังคับการดําเนินกิจการของคณะกรรมการ 

(๔) ออกระเบียบหรือขอบังคับการจัดแบงสวนงานและวิธีปฏิบัติงาน 

(๕) กําหนดตําแหนง อัตราเงินเดือนหรือคาจางของพนักงานหรือลูกจาง 

(๖) ออกระเบียบหรือขอบังคับการบรรจุการแตงตั้ง การเลื่อนเงินเดือนหรือคาจาง การออกจากตําแหนง  

วินัย และการลงโทษพนักงานและลูกจาง 

(๗) ออกระเบียบหรือขอบังคับการจายคาพาหนะและเบี้ยเลี้ยงเดินทางคาเชาที่พัก คาลวงเวลา และการ 

จายเงินอื่น 

(๘) ออกระเบียบหรือขอบังคับเครื่องแบบพนักงานและลูกจาง 

(๙) กําหนดราคาขายพลังงานไฟฟา ลิกไนท วัตถุเคมีจากลิกไนทและวัสดุอุปกรณ และกําหนด 

คาบริการ และออกระเบียบเกี่ยวกับวิธีชําระราคาขายหรือคาบริการ 

(๑๐) ออกระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใชและรักษาทรัพยสินของ กฟผ. 

ระเบียบหรือขอบังคับวิธีปฏิบัติงานตาม (๔) ถามีขอความจํากัดอํานาจของผูวาการในการทํานิติกรรม 

ไวประการใด ใหรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ราคาขายตาม (๙) ใหกําหนดในอัตราอันสมควร เพื่อใหมีรายไดเพียงพอ 

(ก) สําหรับรายจายที่จําเปนในการดําเนินกิจการ รวมทั้งดอกเบี้ยคาเสื่อมราคาบําเหน็จบํานาญ กองทุน 

สงเคราะห หรือการสงเคราะหอื่นเพื่อสวัสดิการของผูปฏิบัติงานและครอบครัว และโบนัส 

(ข) สําหรับชําระหนี้สินเทาที่จํานวนเงินเพื่อการชําระนั้นเกินกวาจํานวนที่จัดสรรไวเปนคาเสื่อมราคา  

และสําหรับคาใชจายที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการจัดหาทรัพยสินใหมแทนทรัพยสินเดิม 

(ค) ที่จะจัดใหมีเงินสํารองและเปนคาใชจายสวนใหญอันจําเปนในการขยายกิจการและลงทุน 

 

มาตรา ๑๙ ใหคณะกรรมการเปนผูแตงตั้งผูวาการ 

ใหผูวาการไดรับเงินเดือนตามที่คณะกรรมการกําหนด และพนจากตําแหนงเมื่อตาย ลาออก ตกเปนผู 

ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๔ หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๐ หรือคณะกรรมการใหออก 
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มติใหผูวาการออกจากตําแหนงตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนกรรมการ 

ทั้งหมด นอกจากผูวาการ 

การแตงตั้ง การกําหนดอัตราเงินเดือน หรือการใหออกจากตําแหนงตามมาตรานี้จะตองไดรับความ 

เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 

 

มาตรา ๒๐ ผูมีลักษณะอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ หามแตงตั้งเปนผูวาการ 

 

(๑) 5 เปนผูมีสวนไดเสียในสัญญากับ กฟผ. หรือในกิจการที่กระทําใหแก กฟผ.ไมวาโดยตรงหรือออม  

เวนแตเปนเพียงผูถือหุนเพื่อประโยชนในการลงทุนโดยสุจริตในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่กระทําการอันมีสวน

ไดเสียเชนวานั้น หรือเปนผูซึ่งคณะกรรมการมอบหมายใหเปนประธานกรรมการ กรรมการในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชน

จํากัดที่ กฟผ.เปนผูถือหุน 

(๒) เปนขาราชการประจํา 

(๓) เปนผูมีตําแหนงการเมือง 

(๔) เปนผูไมอาจทํางานไดเต็มเวลาใหแก กฟผ. 

 

มาตรา ๒๑ ผูวาการมีหนาที่บริหารกิจการใหเปนไปตามอํานาจของ กฟผ. ตามนโยบาย ระเบียบหรือ 

ขอบังคับของคณะกรรมการ และมีอํานาจบังคับบัญชาพนักงานและลูกจาง 

ในการบริหารกิจการ ผูวาการตองรับผิดชอบตอคณะกรรมการ 

 

มาตรา ๒๒ ผูวาการมีอํานาจ 

(๑) บรรจุ แตงตั้ง เล่ือนลด ตัดเงินเดือนหรือคาจาง ลงโทษทางวินัยพนักงานและลูกจาง ตลอดจนให 

พนักงานและลูกจางออกจากตําแหนง ทั้งนี้ตองเปนไปตามระเบียบหรือขอบังคับของคณะกรรมการ แตถาเปนพนักงานหรือ

ลูกจางชั้นที่ปรึกษาผูเชี่ยวชาญ ผูอํานวยการฝายหรือเทียบเทาขึ้นไปจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

(๒) กําหนดเงื่อนไขในการทํางานของพนักงานและลูกจาง และออกระเบียบวิธีปฏิบัติงานของ กฟผ. 

 โดยไมขัดหรือแยงกับขอบังคับของคณะกรรมการ 

 

มาตรา ๒๓ ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ผูวาการเปนผูกระทําในนามของ กฟผ. และเปน 

ผูกระทําแทน กฟผ. เพื่อการนี้ผูวาการจะมอบอํานาจใหตัวแทนหรือบุคคลใดกระทํากิจการเฉพาะอยางแทนก็ได ทั้งนี้ ตอง

เปนไปตามระเบียบหรือขอบังคับของคณะกรรมการ 

นิติกรรมที่ผูวาการทําโดยฝาฝนระเบียบหรือขอบังคับตามมาตรา ๑๘ วรรคสองยอมไมผูกพัน กฟผ. เวน 

แตคณะกรรมการจะใหสัตยาบัน 

 

มาตรา ๒๔ เมื่อผูวาการไมอาจปฏิบัติหนาที่ได หรือเมื่อตําแหนงผูวาการวางลงในระหวางที่ยังมิได 

แตงตั้งผูวาการใหคณะกรรมการแตงตั้งพนักงานคนหนึ่งเปนผูทําการแทนผูวาการ หรือรักษาการในตําแหนงผูวาการ  

----------------------------------------------------------- 
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แลวแตกรณี และใหนํามาตรา ๒๐ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ใหผูทําการแทนผูวาการหรือผูรักษาการในตําแหนงผูวาการมีอํานาจหนาที่อยางเดียวกับผูวาการ เวน 

แตอํานาจหนาที่ของผูวาการในฐานะกรรมการ 

 

มาตรา ๒๕ ประธานกรรมการและกรรมการยอมไดรับประโยชนตอบแทนตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรี 

กําหนด 

 

มาตรา ๒๖ ประธานกรรมการ กรรมการ พนักงานและลูกจางอาจไดรับโบนัสตามระเบียบที่ 

คณะรัฐมนตรีกําหนด 

 

มาตรา ๒๗ ใหประธานกรรมการ กรรมการ และพนักงานเปนเจาพนักงานตาม 

ประมวลกฎหมายอาญา 

 

หมวด ๓ 

การสราง และการบํารุงรักษา 

--------------- 

 

มาตรา ๒๘ 6 เพื่อประโยชนในการสํารวจเพื่อหาแหลงพลังงานตามมาตรา ๖ (๒) หรือเพื่อหาสถานที่ 

สําหรับใชในกิจการตามมาตรา ๙ (๔) หรือเพื่อสรางและบํารุงรักษาระบบไฟฟา ใหพนักงานหรือลูกจางมีอํานาจที่จะใช

สอยหรือเขาครอบครองอสังหาริมทรัพยในความครอบครองของบุคคลใดๆ ซึ่งมิใชเคหสถานเปนการชั่วคราวภายใตเงื่อนไข 

ดังตอไปนี้ 

(๑) การใชสอยหรือเขาครอบครองนั้นเปนการจําเปนสําหรับการสํารวจระบบไฟฟาหรือการปองกัน 

อันตราย หรือความเสียหายที่จะเกิดแกระบบไฟฟาการสํารวจเพื่อหาแหลงพลังงานตามมาตรา ๖ (๒) หรือเพื่อหาสถานที่

สําหรับใชในกิจการตามมาตรา ๙ (๔) หรือการบํารุงรักษาระบบไฟฟา 

(๒) ไดแจงหรือประกาศใหเจาของหรือผูครอบครองอสังหาริมทรัพยหรือผูทรงสิทธิอื่นทราบลวงหนา  

ดังตอไปนี้ 

(ก) ในการสํารวจระบบไฟฟา หรือการปองกันอันตราย หรือความเสียหายที่จะเกิดแกระบบไฟฟา หรือ 

การบํารุงรักษาระบบไฟฟา ใหแจงเปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครองอสังหาริมทรัพยหรือผูทรงสิทธิอื่นทราบลวงหนา

เปนการเฉพาะรายภายในเวลาอันสมควรแตไมนอยกวาสามวัน 

(ข) ในการสํารวจทั่วไปเพื่อเลือกแนวหรือที่ตั้งระบบไฟฟาหรือเพื่อหาแหลงพลังงานตามมาตรา ๖ (๒) 

 หรือเพื่อหาสถานที่สําหรับใชในกิจการตามมาตรา ๙ (๔) ที่เหมาะสม ใหประกาศกําหนดเขตสํารวจไว ณ ที่วาการอําเภอ

หรือกิ่งอําเภอหรือสํานักงานเขตและที่ทําการตําบลหรือแขวงซึ่งอสังหาริมทรัพยนั้นตั้งอยู และในราชกิจจานุเบกษากอนวัน

สํารวจไมนอยกวาสามสิบวัน 

 

----------------------------------------------------------- 
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(ค) ในการสํารวจเฉพาะแหงภายหลังที่เลือกแนวหรือที่ตั้งระบบไฟฟา หรือหาแหลงพลังงานตามมาตรา 

 ๖ (๒) หรือหาสถานที่สําหรับใชในกิจการตามมาตรา ๙ (๔) ที่เหมาะสมไดแลว หากเจาของหรือผูครอบครอง

อสังหาริมทรัพยหรือผูทรงสิทธิอื่นมิไดอาศัยอยูในเขตตําบลหรือแขวงที่กําลังสํารวจอยู และเปนกรณีที่จะตองสํารวจโดย

เรงดวนใหประกาศกําหนดเขตสํารวจไว ณ ที่วาการอําเภอหรือกิ่งอําเภอหรือสํานักงานเขต ที่ทําการตําบลหรือแขวง และที่ 

ทําการผูใหญบานซึ่งอสังหาริมทรัพยนั้นตั้งอยู กอนวันสํารวจไมนอยกวาสามสิบวัน 

ในการปฏิบัติตามมาตรานี้ใหพนักงานหรือลูกจางแสดงบัตรประจําตัวเมื่อบุคคลผูเกี่ยวของรองขอ 

ถามีความเสียหายเกิดขึ้นแกเจาของหรือผูครอบครองอสังหาริมทรัพยหรือผูทรงสิทธิอื่นเนื่องจากการ 

กระทําของพนักงานหรือลูกจาง บุคคลนั้นยอมเรียกคาทดแทนจาก กฟผ. ไดและถาไมสามารถตกลงกันในจํานวนคา

ทดแทน ใหนํามาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๐ ทวิ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 

มาตรา ๒๙ ในการสงและการจําหนายพลังงานไฟฟา ให กฟผ. มีอํานาจ 

(๑) เดินสายสงไฟฟาหรือสายจําหนายไฟฟาไปใต เหนือ ตามหรือขามพื้นดินของบุคคลใด ปกหรือตั้ง 

เสา สถานีไฟฟายอยหรืออุปกรณอื่น ลงในหรือบนพื้นดินของบุคคลใดซึ่งมิใชเปนที่ตั้งโรงเรือน 

(๒) ประกาศกําหนดเขตเดินสายไฟฟาเพื่อประโยชนแหงความปลอดภัยในการสงพลังงานไฟฟา โดย 

ประกาศไว ณ ที่วาการอําเภอแหงทองที่ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู และจัดทําเครื่องหมายแสดงไวในที่ที่ประกาศกําหนดเขตนั้นตาม

สมควร 

(๓) ร้ือถอนโรงเรือนหรือทําลายสิ่งอื่นที่สรางขึ้นหรือทําขึ้น หรือทําลาย หรือตัดฟน ตัดตน กิ่ง หรือราก 

ของตนไมหรือพืชผลในเขตเดินสายไฟฟา 

กอนที่จะดําเนินการตาม (๑) หรือ (๓) ให กฟผ. แจงเปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินที่ 

เกี่ยวของทราบ เจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินนั้นอาจยื่นคํารองแสดงเหตุที่ไมสมควรทําเชนนั้น ไปยังคณะกรรมการ

เพื่อวินิจฉัยภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง คําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนที่สุด 

 

มาตรา ๓๐ 7 ให กฟผ .จายเงินคาทดแทนตามความเปนธรรมแกเจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินหรือ 

ผูทรงสิทธิอื่นในกรณีดังตอไปนี้ 

(๑) การใชที่ดินปกหรือตั้งเสาเพื่อเดินสายสงไฟฟาหรือสายจําหนายไฟฟา 

(๒) การใชที่ดินปกหรือตั้งสถานีไฟฟายอยหรืออุปกรณอื่น 

(๓) การใชที่ดินที่ประกาศกําหนดเปนเขตเดินสายไฟฟา 

(๔) การกระทําตามมาตรา ๒๙ (๓) 

ในกรณีที่เจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินหรือผูทรงสิทธิอื่นไมยินยอมตกลงในจํานวนเงินคาทดแทนที่  

กฟผ. กําหนด หรือหาตัวเจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินหรือผูทรงสิทธิอื่นไมพบ ให กฟผ. นําเงินจํานวนดังกลาวไปวาง

ไวตอศาลหรือสํานักงานวางทรัพยหรือฝากไวกับธนาคารออมสินในชื่อของเจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินหรือผูทรงสิทธิ

อื่นโดยแยกฝากเปนบัญชีเฉพาะราย และถามีดอกเบี้ยหรือดอกผลใดเกิดขึ้นเนื่องจากการฝากเงินนั้น ใหตกเปนสิทธิแก

เจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินหรือผูทรงสิทธิอื่นนั้นดวย 
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เมื่อ กฟผ. นําเงินคาทดแทนไปวางไวตอศาลหรือสํานักงานวางทรัพยหรือฝากไวกับธนาคารออมสิน 

ตามวรรคสองแลว ให กฟผ. มีหนังสือแจงใหเจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินหรือผูทรงสิทธิอื่นทราบโดยสงทางไปรษณีย

ตอบรับ ในกรณีหาตัวเจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินหรือผูทรงสิทธิอื่นไมพบ ใหประกาศในหนังสือพิมพรายวันที่มี

จําหนายในทองถิ่นอยางนอยสามวันติดตอกันเพื่อใหเจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินหรือผูทรงสิทธิอื่นทราบ 

หลักเกณฑและวิธีการในการนําเงินคาทดแทนไปวางตอศาลหรือสํานักงานวางทรัพยหรือฝากไวกับ 

ธนาคารออมสินและวิธีการในการรับเงินคาทดแทนดังกลาวใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

 

มาตรา ๓๐ ทวิ 8 ในกรณีที่เจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินหรือผูทรงสิทธิอื่นไมพอใจในจํานวนเงินคา 

ทดแทนที่ กฟผ. กําหนด ไมวาบุคคลนั้นจะรับหรือไมรับเงินคาทดแทนที่ กฟผ. วางไวหรือฝากไว ใหมีสิทธิฟองคดีตอศาล

ภายในหนึ่งปนับแตวันที่ กฟผ. ไดดําเนินการตามมาตรา ๓๐ วรรคสาม แลว 

การฟองคดีตอศาลตามวรรคหนึ่งไมเปนเหตุใหการครอบครองหรือใชอสังหาริมทรัพย การรื้อถอน 

โรงเรือนหรือการทําลายสิ่งอื่นที่สรางขึ้นหรือทําขึ้นหรือการดําเนินการใดๆ ของพนักงานหรือลูกจางตองสะดุดหยุดลง 

ในกรณีที่ศาลวินิจฉัยใหชําระเงินคาทดแทนเพิ่มขึ้น ใหเจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินหรือผูทรงสิทธิ 

อื่นไดรับดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจําของธนาคารออมสินในจํานวนเงินที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ 

นับแตวันที่ตองมีการจาย วางหรือฝากเงินคาทดแทนนั้น 

ในกรณีที่เจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินหรือผูทรงสิทธิอื่นพอใจและไดรับเงินคาทดแทนไปแลว หรือ 

มิไดฟองคดีเรียกเงินคาทดแทนตอศาลภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่งหรือไดแจงเปนหนังสือสละสิทธิไมรับเงินคาทดแทน

ดังกลาว ผูใดจะเรียกรองเงินคาทดแทนนั้นอีกไมได 

 

มาตรา ๓๑ หามมิใหผูใดกระทําการอยางหนึ่งอยางใดอันอาจเปนอันตรายแกระบบไฟฟาในเขตเดิน 

สายไฟฟา 

 

มาตรา ๓๒ ในเขตเดินสายไฟฟา หามมิใหผูใดสรางโรงเรือนหรือส่ิงอื่นปลูกตนไมหรือพืชผล เวนแต 

ไดรับอนุญาตเปนหนังสือจาก กฟผ. การอนุญาตนั้นใหเปนไปตามเงื่อนไขที่ กฟผ. กําหนด 

โรงเรือนหรือส่ิงอื่นที่สรางขึ้นหรือทําขึ้น ตนไมหรือพืชผลที่ปลูกขึ้น โดยไมปฏิบัติตามเงื่อนไข หรือไม 

ไดรับอนุญาตจาก กฟผ. ให กฟผ. มีอํานาจรื้อถอน ทําลายหรือตัดฟนตามควรแกกรณีโดยไมตองจายคาทดแทน 
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มาตรา ๓๓ เพื่อประโยชนแหงความปลอดภัยให กฟผ. มีอํานาจทําลายหรือตัดฟน ตัดตน กิ่ง หรือราก 

ของตนไม ที่อยูใกลระบบไฟฟา แตตองแจงเปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครองตนไมทราบลวงหนาภายในเวลาอัน

สมควร 

ในกรณีที่ตนไมนั้นมีอยูกอนการสรางระบบไฟฟา ให กฟผ. จายคาทดแทนใหแกเจาของหรือผู 

ครอบครองตนไมเทาที่ตองเสียหายเพราะการกระทํานั้น 

 

มาตรา ๓๔ ในกรณีจําเปนเพื่อตรวจ ซอมแซม หรือแกไขระบบไฟฟา พนักงานหรือลูกจางอาจเขาไปใน 

สถานที่ของบุคคลใดในเวลาใดก็ได เมื่อไดแจงใหเจาของหรือผูครอบครองทราบแลว และใหนํามาตรา ๒๘ วรรคสอง มาใช

บังคับโดยอนุโลม 

 

มาตรา ๓๕ ในการกระทํากิจการตามมาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ พนักงานหรือลูกจางจะตองพยายาม 

มิใหเกิดความเสียหาย แตถาเกิดความเสียหายขึ้น กฟผ. จะตองรับผิดเพื่อความเสียหายนั้น 

 

มาตรา ๓๖ เมื่อมีความจําเปนที่จะตองไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพยเพื่อไดมาซึ่งแหลงพลังงานตามมาตรา 

 ๖ (๒) หรือเพื่อใชตามมาตรา ๙ (๔) ใหดําเนินการเวนคืนตามกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย 

ในการนี้ จะออกพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่คิดจะเวนคืนไวกอนก็ได และใหนํา 

บทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยมาใชบังคับโดยอนุโลม 

 

มาตรา ๓๗ 9 ผูใดสรางโรงไฟฟาที่มีกําลังผลิตรวมกันสูงกวายี่สิบเมกะวัตตเพื่อใชเอง หรือที่มีกําลังผลิต 

รวมกันสูงกวาหกเมกะวัตตเพื่อขายพลังงานไฟฟาแกประชาชน ประสงคจะเชื่อมโยงระบบไฟฟาของตนกับระบบไฟฟาของ 

กฟผ. การไฟฟานครหลวง หรือการไฟฟาสวนภูมิภาค ตองยื่นคําขอและไดรับความเห็นชอบจาก กฟผ. กอน 

ในการใหความเห็นชอบตามวรรคหนึ่ง ให กฟผ. กําหนดเงื่อนไขที่เกี่ยวกับคุณภาพไฟฟาเทคนิคทาง 

วิศวกรรม และความปลอดภัยของระบบไฟฟาเพื่อการเชื่อมโยงระบบได 

การพิจารณาคําขอของผูสรางโรงไฟฟาตามวรรคหนึ่ง ให กฟผ. พิจารณาโดยไมชักชา 

ผูสรางโรงไฟฟาที่ไมไดรับความเห็นชอบหรือไดรับความเห็นชอบโดยมีเงื่อนไขที่ไมอาจรับได มีสิทธิ 

อุทธรณตอคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไมไดรับความเห็นชอบหรือไดรับความเห็นชอบโดยมีเงื่อนไขที่ไมอาจ

รับได 

ใหคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณแตถาผูอุทธรณไมเห็นดวย 

กับคําวินิจฉัยอุทธรณใหเสนอคดีตอศาลภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัยอุทธรณ 

 

มาตรา ๓๘ ให กฟผ. รับผิดชอบในการดําเนินกิจการและการบํารุงรักษาเขื่อน 
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กั้นน้ํา เขื่อนระบายน้ํา เขื่อนกักเก็บน้ํา อางเก็บน้ํา และส่ิงอื่นอันเปนอุปกรณของเขื่อนหรืออางนั้นภายในขอบแหง

วัตถุประสงคตามมาตรา ๖ รวมทั้งการควบคุมปริมาณน้ําที่กักเก็บหรือระบายจากอางเก็บน้ํา โดยใหคํานึงถึงประโยชนมาก

ที่สุดจากการควบคุมลุมแมน้ําที่มีการสรางเขื่อนดังกลาวนั้น และแคว ลําน้ํา ทางน้ํา คลอง หรือคลองสงน้ําที่มีตอเนื่องกับ

ลุมแมน้ํานั้นใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 

ให กฟผ. และกรมชลประทานรวมกันออกขอบังคับเพื่อกําหนดปริมาณน้ําที่จะกักเก็บหรือระบายจาก 

อางเก็บน้ํา 

ถาไมสามารถตกลงกันไดเกี่ยวกับการออกขอบังคับ หรือการปฏิบัติตามขอบังคับใหรายงานตอรัฐมนตรี  

เพื่อพิจารณาวินิจฉัย คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 

 

หมวด ๔ 

การกํากับและการควบคุม 

--------------- 

 

มาตรา ๓๙ ใหรัฐมนตรีมีอํานาจหนาที่กํากับโดยทั่วไปซึ่งกิจการของ กฟผ. เพื่อการนี้จะส่ังให กฟผ.  

ชี้แจงขอเท็จจริง แสดงความคิดเห็น ทํารายงาน หรือยับยั้งการกระทําที่ขัดตอนโยบายของรัฐบาลหรือมติของคณะรัฐมนตรี 

ตลอดจนมีอํานาจที่จะส่ังใหปฏิบัติการตามนโยบายของรัฐบาลหรือมติของคณะรัฐมนตรี และส่ังสอบสวนขอเท็จจริงที่

เกี่ยวกับการดําเนินกิจการได 

 

มาตรา ๔๐ ในกรณีที่ กฟผ. จะตองเสนอเรื่องไปยังคณะรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัตินี้ ให 

คณะกรรมการนําเรื่องเสนอรัฐมนตรีเพื่อเสนอตอไปยังคณะรัฐมนตรี 

 

มาตรา ๔๑ ในการดําเนินกิจการของ กฟผ. ใหคํานึงถึงประโยชนของรัฐและประชาชน 

 

มาตรา๔๒ ให กฟผ. เปดบัญชีเงินฝากไวกับธนาคารตามระเบียบของคณะกรรมการซึ่งไดรับความ 

เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 

 

มาตรา ๔๓ 10 กฟผ. จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีกอนจึงจะดําเนินกิจการดังตอไปนี้ได 

(๑) ลงทุนเพื่อขยายโครงการเดิมหรือริเร่ิมโครงการใหม 

(๒) เพิ่มทุนโดยตีราคาทรัพยสินใหม 

(๓) ลดทุน 

(๔) กูยืมเงินเกินส่ีสิบลานบาท 

(๕) ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุน 

(๖) จําหนายอสังหาริมทรัพยอันมีราคาเกินสิบลานบาท 

 

----------------------------------------------------------- 
 

10 มาตรา 43 แกไขโดยมาตรา 11 แหงพระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2535 



 - ๑๒ -
 

มาตรา ๔๔ ให กฟผ. จัดทํางบประมาณประจําปโดยแยกเปนงบลงทุนและงบทําการ สําหรับงบลงทุน 

ใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาและใหความเห็นชอบสวนงบทําการใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 

 

มาตรา ๔๕ รายไดที่ กฟผ. ไดรับจากการดําเนินกิจการใหตกเปนของ กฟผ. สําหรับเปนคาใชจายตาม 

มาตรา ๑๘ 

รายไดที่ไดรับในปหนึ่งๆ เมื่อไดหักรายจายแลวเหลือเทาใด ใหนําสงเปนรายไดของรัฐ 

แตถารายไดมีไมเพียงพอสําหรับรายจาย นอกจากเงินสํารองตามมาตรา ๑๘ และ กฟผ. ไมสามารถหา 

เงินจากทางอื่น รัฐพึงจายเงินใหแก กฟผ. เทาจํานวนที่ขาด 

 

มาตรา ๔๖ ให กฟผ. ทํารายงานปละครั้งเสนอรัฐมนตรี รายงานนี้ใหกลาวถึงผลงานในปที่ลวงแลวของ  

กฟผ. และคําชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายของคณะกรรมการ โครงการและแผนงานที่จะจัดทําในภายหนา 

 

มาตรา ๔๗ ให กฟผ. วางและรักษาไวซึ่งระบบการบัญชีที่เหมาะสมแกกิจการสาธารณูปโภค แยกตาม 

ประเภทงานสวนที่สําคัญ มีการลงรายการรับและจายเงินสินทรัพยและหนี้สินที่แสดงกิจการที่เปนอยูตามจริงและตามที่

ควรตามประเภทงาน พรอมดวยขอความอันเปนที่มาของรายการดังกลาว และใหมีการสอบบัญชีภายในเปนประจํา 

 

มาตรา ๔๘ ให กฟผ. จัดทํางบดุล บัญชีทําการและบัญชีกําไรขาดทุนภายในเกาสิบวันนับแตวันส้ินป 

บัญชี 

 

มาตรา ๔๙ ทุกป ใหคณะกรรมการแตงตั้งผูสอบบัญชีคนหนึ่งหรือหลายคนเพื่อสอบและรับรองบัญชี 

ของ กฟผ. เปนปๆ ไป 

หามมิใหแตงตั้งประธานกรรมการ กรรมการ พนักงาน ลูกจาง ผูอื่นซึ่งเปนผูแทนของ กฟผ. หรือผูมีสวน 

ไดเสียในการงานที่ กฟผ. จัดทําเปนผูสอบบัญชี 

 

มาตรา ๕๐ ผูสอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานของ กฟผ. เพื่อการนี้  

ใหมีอํานาจสอบถามประธานกรรมการ กรรมการ พนักงาน ลูกจาง และผูอื่นซึ่งเปนผูแทนของ กฟผ. 

 

มาตรา ๕๑ ผูสอบบัญชีจะตองทํารายงานผลการสอบบัญชีเสนอตอคณะกรรมการภายในหนึ่งรอยหา 

สิบวันนับแตวันส้ินปบัญชีเพื่อเสนอตอไปยังคณะรัฐมนตรี และใหกฟผ. โฆษณารายงานประจําปของปที่ลวงแลวแสดงงบ

ดุล บัญชีทําการ และบัญชีกําไรขาดทุนที่ผูสอบบัญชีรับรองวาถูกตองแลวภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันส้ินปบัญชี 

 

 

 

 

 

 

 



 - ๑๓ -
 

หมวด ๕ 

การรองทุกขและการสงเคราะห 

--------------- 

 

มาตรา ๕๒ ใหพนักงานมีสิทธิรองทุกขเกี่ยวกับการลงโทษไดตามขอบังคับของคณะกรรมการ 

 

มาตรา ๕๓ ให กฟผ. จัดใหมีบําเหน็จบํานาญหรือกองทุนสงเคราะหหรือการสงเคราะหอื่น เพื่อ 

สวัสดิการของผูปฏิบัติงานใน กฟผ. และครอบครัวในกรณีพนจากตําแหนงประสบอุบัติเหตุเจ็บปวย หรือกรณีอื่นอันควรแก

การสงเคราะห 

การจัดใหมีบําเหน็จบํานาญหรือกองทุนสงเคราะหตามวรรคหนึ่ง หลักเกณฑการจายบําเหน็จบํานาญ  

การออกเงินสมทบในกองทุนสงเคราะห การกําหนดประเภทของผูที่พึงไดรับการสงเคราะหจากกองทุนสงเคราะห และ

หลักเกณฑการสงเคราะหตลอดจนการจัดการเกี่ยวกับกองทุนใหเปนไปตามขอบังคับของคณะกรรมการ 

ขอบังคับตามวรรคสอง ใหใชบังคับไดเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 

 

หมวด ๖ 

บทกําหนดโทษ 

--------------- 

 

มาตรา ๕๔ ผูใดขัดขวางการกระทําของ กฟผ. หรือพนักงานซึ่งกระทําการตามมาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙  

มาตรา ๓๒ วรรคสอง มาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้ง

จําทั้งปรับ 

 

มาตรา ๕๕ ผูใดฝาฝนมาตรา ๓๑ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 

มาตรา ๕๖ ผูใดฝาฝนมาตรา  ๓๒ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท 

 

มาตรา ๕๗ 11 (ยกเลิก) 

 

มาตรา ๕๘ ผูใดทําใหเสียหาย ทําลาย ทําใหเส่ือมคาหรือทําใหไรประโยชนซึ่งเขื่อนกั้นน้ํา เขื่อนระบาย 

น้ํา เขื่อนกักเก็บน้ํา อางเก็บน้ํา หรือส่ิงอื่นอันเปนอุปกรณของเขื่อนหรือ๑๔ มาตรา ๕๗ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการ

ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๕อางนั้น โรงไฟฟาพลังความรอน โรงไฟฟาพลังน้ํา โรงไฟฟาพลัง

ปรมาณู หรือโรงไฟฟาพลังอื่นและลานไกไฟฟาของโรงไฟฟานั้น หรือระบบไฟฟา บรรดาที่ กฟผ. สรางขึ้น หรือเปนทรัพยสิน 

ของ กฟผ. ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 

 

----------------------------------------------------------- 

 
11 มาตรา 57 ยกเลิกโดย มาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติการไฟฟาแหงประเทศไทย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2535 



 - ๑๔ -
 

บทเฉพาะกาล 

---------------- 

 

มาตรา ๕๙ ใหพนักงานและลูกจางของการไฟฟายันฮี การลิกไนท และการไฟฟาตะวันออกเฉียงเหนือ  

เปนพนักงานหรือลูกจางของ กฟผ. โดยใหไดรับเงินเดือนหรือคาจางเทาที่ไดรับอยูเดิมไปพลางกอน และให กฟผ. กําหนด 

อัตราเงินเดือนหรือคาจางของบุคคลดังกลาวใหม โดยใหไดรับไมนอยกวาเดิม ทั้งนี้ ใหเสร็จส้ินภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับ

แตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

    จอมพล ถนอม กิตติขจร 

           นายกรัฐมนตรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - ๑๕ -
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เพื่อที่จะใหการดําเนินกิจการผลิตไฟฟาไดมีประสิทธิภาพ 

มีการประสานงานและเปนไปโดยประหยัด ทั้งในดานเปาหมายนโยบาย และในดานปฏิบัติการ จึงสมควรรวมกิจการของ

การไฟฟายันฮี การลิกไนท และการไฟฟาตะวันออกเฉียงเหนือ ใหเขาอยูในกิจการของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

 

ของสังเกต 

 คําวา “รัฐมนตรีวาการกระทรวงพัฒนาการแหงชาติ” ไดแกไขเปน “รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน” ตามพระ

ราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุง 

กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 พ.ศ.2545 มาตรา 30 


