
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
การพัฒนาและสงเสริมพลังงาน 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
เปนปที่ ๔๗ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการพลังงานแหงชาติ 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการพัฒนาและสงเสริม

พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติการพลังงานแหงชาติ พ.ศ.๒๔๙๖ 
(๒) พระราชบัญญัติการพลังงานแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๐๗ 
(๓) พระราชบัญญัติการพลังงานแหงชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๒๒ 
(๔) พระราชบัญญัติการพลังงานแหงชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๓๐ 
บรรดากฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่นในสวนที่มีบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัติ

นี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน 
 

มาตรา ๔  บทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ คําส่ัง หรือ
มติคณะรัฐมนตรีใดอางถึงสํานักงานพลังงานแหงชาติ และเลขาธิการพลังงานแหงชาติ ใหถือวา
บทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ คําส่ัง หรือมติคณะรัฐมนตรีนั้น อางถึง
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน* และอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษพลังงาน* ตามลําดับ 

 
                                                 

๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๙/ตอนที่ ๙/หนา ๙/๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๕  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“พลังงาน” หมายความวา ความสามารถในการทํางานซึ่งมีอยูในตัวของสิ่งที่อาจ

ใหงานได ไดแก พลังงานหมุนเวียน และพลังงานสิ้นเปลือง และใหหมายความรวมถึงส่ิงที่อาจให
งานได เชน เช้ือเพลิง ความรอน และไฟฟา เปนตน 

“พลังงานหมุนเวียน” หมายความรวมถึง พลังงานที่ไดจากไม ฟน แกลบ กาก
ออย ชีวมวล น้ํา แสงอาทิตย ความรอนใตพิภพ ลม และคลื่น เปนตน 

“พลังงานสิ้นเปลือง” หมายความรวมถึง พลังงานที่ไดจากถานหิน หินน้ํามัน 
ทรายน้ํามัน น้ํามันดิบ น้ํามันเชื้อเพลิง กาซธรรมชาติ และนิวเคลียร เปนตน 

“เช้ือเพลิง” หมายความรวมถึง ถานหิน หินน้ํามัน ทรายน้ํามัน น้ํามันเชื้อเพลิง 
กาซธรรมชาติ กาซเชื้อเพลิง เช้ือเพลิงสังเคราะห ไม ฟน แกลบ กากออย ขยะ และส่ิงอ่ืนตามที่
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

“พลังงานควบคุม” หมายความวา พลังงานซึ่งไดกําหนดใหมีการควบคุมตามบท
แหงพระราชบัญญัตินี้ เวนแตปโตรเลียมตามกฎหมายวาดวยปโตรเลียม 

“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา เจาหนาที่ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษพลังงาน* และหมายความรวมถึงเจาหนาที่ของกระทรวง ทบวง กรม ราชการสวน
ทองถ่ิน และรัฐวิสาหกิจซึ่งพระราชบัญญัตินี้กําหนดใหถือวาเปนพนักงานเจาหนาที่ดวย 

“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน* 
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๖  ใหกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน* มีอํานาจหนาที่

ดังตอไปนี้ 
(๑) สํารวจ รวบรวมขอมูล วิเคราะห ทดลองและตรวจสอบเกี่ยวกับพลังงานใน

ดานแหลงพลังงาน การผลิต การแปรรูป การสง และการใช 
(๒) ศึกษา วางแผน และวางโครงการเกี่ยวกับพลังงานและกิจการที่เก่ียวของ 
(๓) คนควาและพัฒนา สาธิต และกอใหเกิดโครงการริเร่ิมเกี่ยวกับการผลิต การ

แปรรูป การสง การใช และการอนุรักษแหลงพลังงาน 
(๔) ออกแบบ สราง และบํารุงรักษาแหลงผลิต แหลงแปรรูป ระบบสง และ

ระบบใชพลังงาน เชน การผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนและพลังงานชนิดใหม การผลิต
เช้ือเพลิงจากชีวมวล และการสูบน้ําดวยไฟฟา 

(๕) กําหนดระเบียบและมาตรฐานเกี่ยวกับการผลิต การแปรรูป การสง การใช 
และการอนุรักษแหลงพลังงาน ตลอดจนควบคุมและกํากับดูแลใหเปนไปตามระเบียบและ
มาตรฐานนั้น 

(๖) กําหนดอัตราคาตอบแทนสําหรับการใชพลังงานที่ดําเนินการ โดยกรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน* 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๗) จัดใหมี ควบคุม สราง ซื้อ ขาย เชา ใหเชา โอน หรือรับโอนแหลงผลิต 
แหลงแปรรูป ระบบสงและระบบจําหนายพลังงาน และออกใบอนุญาตผลิตหรือขยายการผลิต
พลังงาน 

(๘) ถายทอดเทคโนโลยี สงเสริม ฝกอบรม เผยแพรเก่ียวกับการผลิต การแปร
รูป การสง การใชและการอนุรักษแหลงพลังงาน ตลอดจนเปนศูนยกลางการประสานความรวมมือ
ในกิจการที่เก่ียวของ 

 
มาตรา ๗  ใหอธิบดีมีหนาที่ควบคุมและดูแลโดยท่ัวไปซึ่งราชการของกรมพัฒนา

พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน* และเปนผูบังคับบัญชาขาราชการและลูกจางในกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน* 

 
มาตรา ๘  ในการดําเนินการตามอํานาจหนาที่ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ

อนุรักษพลังงาน*อาจมอบใหกระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนทองถ่ิน หรือรัฐวิสาหกิจ 
ปฏิบัติการเฉพาะอยางแทนได 

 
มาตรา ๙  ในกรณีที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน*มอบให

กระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนทองถ่ิน หรือรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติการเฉพาะอยางแทน ใหผูรับ
มอบดังกลาวปฏิบัติการใหเปนไปตามที่ไดรับมอบนั้น และเพ่ือประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ตาม
พระราชบัญญัตินี้ใหเจาหนาที่ของกระทบวง ทบวง กรม ราชการสวนทองถ่ิน หรือรัฐวิสาหกิจ ผู
ปฏิบัติการตามที่ไดรับมอบนั้นเปนพนักงานเจาหนาที่ และมีอํานาจหนาที่อยางเดียวกับพนักงาน
เจาหนาที่ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน*ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติ
นี้ 

ในการมอบอํานาจหนาที่ใหกระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนทองถ่ิน หรือ
รัฐวิสาหกิจดําเนินการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน*จะโอนเงินไปตั้งจายทาง
กระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนทองถ่ิน หรือรัฐวิสาหกิจเชนวานั้น เพ่ือใชจายตามรายการที่
อนุมัติในงบประมาณของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน*ก็ได 

 
มาตรา ๑๐  ในการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ตามมาตรา ๖ กรมพัฒนาพลังงาน

ทดแทนและอนุรักษพลังงาน*อาจขอใหกระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจหรือ
บุคคลใด ๆ เสนอรายละเอียดทางวิชาการ การเงิน สถิติ และเร่ืองตาง ๆ ที่จําเปนได 

 
มาตรา ๑๑  ในการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ

พลังงาน* ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาไปในสถานที่ใด ๆ ในระหวางเวลาพระอาทิตยข้ึนถึง
พระอาทิตยตก หรือเวลาทําการของสถานที่นั้น ๆ เพ่ือสอบถามขอเท็จจริง หรือเพ่ือตรวจสอบ
เอกสาร หรือส่ิงของใด ๆ ที่เก่ียวกับกิจการพลังงานจากบุคคลที่อยูในสถานที่เชนวานั้นไดตาม
ความจําเปน ในการนี้ผูครอบครองสถานที่ดังกลาวตองอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่
ตามสมควร 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กรณีที่พนักงานเจาหนาที่เขาไปในสถานที่ตามวรรคหนึ่ง ถาไมเปนการเรงดวนให
แจงเปนหนังสือใหผูครอบครองสถานที่ทราบลวงหนาไมนอยกวาสามวัน 

 
มาตรา ๑๒  ในการปฏิบัติหนาที่ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัวแก

บุคคลที่เก่ียวของ 
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่ รัฐมนตรีกําหนดใน

กฎกระทรวง 
 
มาตรา ๑๓  ใหพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ เปนเจาพนักงานตาม

ประมวลกฎหมายอาญา 
 
มาตรา ๑๔  พนักงานเจาหนาที่มี อํานาจที่จะใชสอยหรือเขาครอบครอง

อสังหาริมทรัพยในความครอบครองของบุคคลใด ๆ ซึ่งมิใชเคหสถานเปนการชั่วคราวภายใต
เง่ือนไขดังตอไปนี ้

(๑) การใชสอยหรือเขาครอบครองนั้นเปนการจําเปนสําหรับการสํารวจแหลง
ผลิต ระบบสง ระบบจําหนายพลังงาน และการปองกันอันตรายหรือความเสียหายอันอาจเกิดแก
การผลิต การสง หรือการจําหนายพลังงาน และ 

(๒) ไดแจงใหเจาของหรือผูครอบครองอสังหาริมทรัพยทราบลวงหนาไมนอย
กวาสิบหาวัน 

ถามีความเสียหายเกิดขึ้นแกเจาของหรือผูครอบครองอสังหาริมทรัพยหรือผูทรง
สิทธิอ่ืน เนื่องจากการกระทําของพนักงานเจาหนาที่ดังกลาวในวรรคหนึ่ง บุคคลเชนวานั้นยอม
เรียกคาทดแทนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน*ได และถาไมสามารถตกลง
กันในจํานวนคาทดแทน ใหนํามาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๓ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๕  เมื่อมีความจําเปนที่จะตองไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพยเพ่ือใชในการ

ผลิต การสง หรือการจําหนายพลังงาน ถามิไดตกลงในเรื่องการโอนไวเปนอยางอ่ืน ใหดําเนินการ
เวนคืนตามกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย 

 
มาตรา ๑๖  เมื่อมีความจําเปนเพื่อประโยชนแกชุมนุมชน ใหกรมพัฒนาพลังงาน

ทดแทนและอนุรักษพลังงาน*มีอํานาจตั้งสถานีพลังงาน เดินสายหรือทอพลังงานไปใต เหนือ ตาม
หรือขามพื้นดินของบุคคลใด ๆ หรือปก ตั้งเสาหรืออุปกรณ ลงในหรือบนพื้นดินของบุคคลใด ๆ 
ซึ่งไมใชเปนที่ตั้งโรงเรือน 

ในกรณีที่ตองใชที่ดินตอนหนึ่งตอนใด เพ่ือกระทําการดังกลาวในวรรคหนึ่ง ให
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน*จายคาทดแทนในการใชที่ดินนั้นแกเจาของหรือ
ผูครอบครอง โดยจํานวนเงินอันเปนธรรม เวนแตเจาของหรือผูครอบครองเปนผูไดรับประโยชน
คุมคาในการกระทํานั้นอยูดวย 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๗  เพ่ือประโยชนแกชุมนุมชน ใหกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษพลังงาน*มีอํานาจเดินสายหรือทอพลังงานติดไปกับสิ่งกอสรางของบุคคลใด ๆ ที่อยูเหนือ
หรือติดกับทางสัญจรของประชาชน 

 
มาตรา ๑๘  กอนที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน*จะ

ดําเนินการตามมาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๑๗ ใหกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน*
แจงเปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินที่เก่ียวของทราบ เจาของหรือผูครอบครอง
ทรัพยสินนั้นอาจยื่นคํารองแสดงเหตุที่ไมควรทําเชนนั้นไปยังรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาวินิจฉัยได
ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง ในกรณีเชนวานี้ ใหกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษพลังงาน*รอการดําเนินการไวกอน จนกวาจะแจงคําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหผูย่ืนคํารอง
ทราบแลว 

คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 
 
มาตรา ๑๙  เพ่ือประโยชนแหงความปลอดภัยในการสงพลังงาน ใหกรมพัฒนา

พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน*มีอํานาจตัดตน ก่ิง หรือรากของตนไม ซึ่งอยูใกลสายหรือ
ทอพลังงานหรืออุปกรณได แตตองแจงใหเจาของหรือผูครอบครองตนไมไดทราบลวงหนาภายใน
เวลาอันสมควร 

ในกรณีที่ตนไมนั้นมีอยูกอนเวลาตั้งสถานีพลังงาน หรือเดินสายหรือทอพลังงาน
หรือปกตั้งเสาหรืออุปกรณ ใหกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน*ใชคาทดแทน
ใหแกผูมีสวนไดเสียในตนไมเทาที่ตองเสียหายไปเพราะการกระทํานั้น 

 
มาตรา ๒๐  ถาเจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินที่เก่ียวของประสงคจะกอสราง

หรือกระทํากิจการใด ๆ ลงในที่ดินซึ่งมีสายหรือทอพลังงานหรืออุปกรณกีดขวางอยู เจาของหรือผู
ครอบครองทรัพยสินนั้นชอบที่จะรองขอตอกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน*ให
ยาย ถอน เปลี่ยนแปลงหรือแกไขสิ่งที่กีดขวางนั้นได เมื่อเปนการสมควรก็ใหกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษพลังงาน*จัดการตามคํารองขอนั้น โดยใหเจาของหรือผูครอบครองทรัพยสิน
ออกคาใชจายทั้งส้ิน 

 
มาตรา ๒๑  ในกรณีจําเปนเรงดวนพนักงานเจาหนาที่อาจเขาไปในสถานที่ของ

บุคคลใด ๆ เพ่ือตรวจ ซอมแซม หรือแกไขสายหรือทอพลังงานหรืออุปกรณในเวลาหนึ่งเวลาใดก็
ได เมื่อไดแจงใหเจาของหรือผูครอบครองทราบแลว 

 
มาตรา ๒๒  ในกรณีที่เจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินหรือผูทรงสิทธิอ่ืนไม

ยินยอมตกลงในจํานวนเงินคาทดแทนที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน*จายให
ตามมาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๑๙ หรือหาเจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินหรือผูทรงสิทธิอ่ืนนั้น
ไมพบ ใหกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน*นําเงินจํานวนดังกลาวไปวางไวตอศาล
หรือสํานักงานวางทรัพย หรือฝากไวกับธนาคารออมสินในชื่อของเจาของหรือผูครอบครอง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ทรัพยสินหรือผูทรงสิทธิอ่ืน โดยแยกฝากไวเปนบัญชีเฉพาะราย และถามีดอกเบี้ยหรือดอกผลใด
เกิดขึ้น เนื่องจากการฝากเงินนั้น ใหตกเปนสิทธิแกเจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินหรือผูทรง
สิทธิอ่ืนนั้นดวย 

เมื่อกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน*นําเงินคาทดแทนไปวางไว
ตอศาลหรือสํานักงานวางทรัพยหรือฝากไวกับธนาคารออมสินตามวรรคหนึ่งแลว ใหกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน*มีหนังสือแจงใหเจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินหรือผู
ทรงสิทธิอ่ืนทราบ โดยสงทางไปรษณียตอบรับ ในกรณีหาเจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินหรือ
ผูทรงสิทธิอ่ืนไมพบ ใหประกาศในหนังสือพิมพรายวันที่มีจําหนายในทองถ่ินอยางนอยสองวัน
ติดตอกัน เพ่ือใหเจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินหรือผูทรงสิทธิอ่ืนทราบ 

หลักเกณฑและวิธีการในการนําเงินคาทดแทนไปวางตอศาล หรือสํานักงานวาง
ทรัพย หรือฝากไวกับธนาคารออมสิน และวิธีการในการรับเงินคาทดแทนดังกลาวใหเปนไปตาม
ระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

 
มาตรา ๒๓  ในกรณีที่เจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินหรือผูทรงสิทธิอ่ืนไม

พอใจในจํานวนเงินคาทดแทนที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน*จายให ไมวา
บุคคลนั้นจะรับหรือไมรับเงินคาทดแทนที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน*วางไว
หรือฝากไว บุคคลนั้นมีสิทธิฟองคดีตอศาลภายในหนึ่งปนับแตวันที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษพลังงาน*ไดดําเนินการตามมาตรา ๒๒ วรรคสอง แลว 

การฟองคดีตอศาลตามวรรคหนึ่งไม เปนเหตุใหการครอบครองหรือใช
อสังหาริมทรัพย หรือการดําเนินการใด ๆ ของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๑๙ 
ตองสะดุดหยุดลง 

ในกรณีที่ศาลวินิจฉัยใหชําระเงินคาทดแทนเพิ่มขึ้น ใหเจาของหรือผูครอบครอง
ทรัพยสินไดรับดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทประจําของธนาคารออมสินใน
จํานวนเงินที่เพ่ิมขึ้น ทั้งนี้ นับแตวันที่ตองมีการจาย วาง หรือฝากเงินคาทดแทนนั้น 

ในกรณีที่เจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินหรือผูทรงสิทธิอ่ืนยินยอมตกลงและ
ไดรับเงินคาทดแทนไปแลว หรือมิไดฟองคดีเรียกเงินคาทดแทนตอศาลภายในระยะเวลาตาม
วรรคหนึ่ง หรือไดแจงเปนหนังสือสละสิทธิไมรับเงินคาทดแทนดังกลาว ผูใดจะเรียกรองเงินคา
ทดแทนนั้นอีกไมได 

 
มาตรา ๒๔  การกําหนดพลังงานประเภทใด ขนาดและวิธีการผลิต หรือการใช

อยางใดใหเปนพลังงานควบคุม ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา 
 
มาตรา ๒๕  หามมิใหผูใดผลิต หรือขยายการผลิตพลังงานควบคุม เวนแตจะ

ไดรับใบอนุญาตจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน* 
การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ

ที่กําหนดในกฎกระทรวง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การผลิตพลังงานควบคุมใดซึ่งจะตองไดรับอนุญาตหรือรับสัมปทานตาม
กฎหมายอื่น จะตองไดรับอนุญาตหรือรับสัมปทานตามกฎหมายนั้นดวย 

 
มาตรา ๒๖  การกําหนดหลักเกณฑในกฎกระทรวงตามมาตรา ๒๕ ใหคํานึงถึง

กรณีดังตอไปนี้ดวย 
(๑) ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม เศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศ 
(๒) อันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการผลิตหรือการขยายการผลิตพลังงาน 
(๓) การใชวัตถุดิบหรือวัตถุธรรมชาติตามหลักวิชา 
 
มาตรา ๒๗  ใหกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน*พิจารณาการ

ขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๕ ใหเสร็จภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันที่กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษพลังงาน*ไดรับคําขอที่มีรายละเอียดถูกตองและครบถวนตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

ในการอนุญาตดังกลาว กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน*อาจ
กําหนดเงื่อนไข ดังตอไปนี้ได 

(๑) อัตราคาตอบแทนอยางสูงที่จะพึงเรียกจากผูใชพลังงานควบคุมให
สอดคลองกับหลักเกณฑและเง่ือนไขของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ 

(๒) การกําหนดเขตการจายพลังงาน และขนาดของเครื่องจักรที่จะติดตั้งเพ่ือทํา
การผลิต 

(๓) การดําเนินการใหถูกตองตามหลักวิชา เชน การวางสาย การปองกันอัคคีภัย 
การปองกันความเสียหายของเครื่องจักร การปองกันอันตราย หรือการกําหนดประเภทหรือ
วิธีการใชวัตถุดิบหรือวัตถุธรรมชาติที่ใชในการผลิตพลังงานควบคุม 

 
มาตรา ๒๘  ในกรณีที่อาจเกิดการขาดแคลนพลังงานควบคุมเปนครั้งคราว หรือ

กรณีจําเปนอยางอ่ืนเพื่อประโยชนในทางเศรษฐกิจของประเทศ อธิบดีมีอํานาจออกคําส่ังเปน
หนังสือใหผูผลิตพลังงานควบคุมปฏิบัติดังตอไปนี ้

(๑) ลดหรือเพ่ิมการผลิต การจําหนาย หรือการใชพลังงานควบคุม 
(๒) เปลี่ยนประเภทของวัตถุดิบหรือวัตถุธรรมชาติที่ใชในการผลิตพลังงาน

ควบคุม 
(๓) เปลี่ยนแปลงอัตราคาตอบแทนอยางสูงที่จะพึงเรียกจากผูใชพลังงาน

ควบคุม 
 
มาตรา ๒๙  เพ่ือประโยชนแกการระงับหรือปองกันอันตรายที่อาจมีแกบุคคล 

หรือทรัพยสิน หรืออนามัยของประชาชน หรือความมั่นคงของประเทศ อธิบดีมีอํานาจออกคําส่ัง
เปนหนังสือใหผูผลิตพลังงานควบคุมปฏิบัติดังตอไปนี ้



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) เปลี่ยนแปลง ซอมแซม หรือบูรณะอาคาร เครื่องจักร เครื่องอุปกรณ 
เครื่องมือหรือเคร่ืองใช 

(๒) จัดหา หรือสรางส่ิงใด ๆ ซึ่งจะขจัดหรือปองกันอันตราย 
(๓) งดการผลิต การสง การใช หรือการจําหนายพลังงานควบคุมเปนการ

ช่ัวคราวจนกวาจะไดปฏิบัติตามคําส่ังตาม (๑) หรือ (๒) 
 
มาตรา ๓๐  ในการใชอํานาจตามมาตรา ๒๘ หรือมาตรา ๒๙ ใหกรมพัฒนา

พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน*คํานึงถึงคาใชจายที่จะเพิ่มขึ้น หรือความสามารถในการ
จัดหาทุนของผูผลิตพลังงานควบคุมดวย 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน*จะชวยหาทุนเพื่อใหผูผลิต
พลังงานควบคุมสามารถปฏิบัติตามคําส่ังก็ได 

 
มาตรา ๓๑  ผูที่ไมไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๕ หรือไดรับใบอนุญาตโดยมี

เง่ือนไขตามมาตรา ๒๗ หรือผูที่ไดรับคําส่ังตามมาตรา ๒๘ หรือมาตรา ๒๙ หากไมเห็นชอบดวย
กับการไมอนุญาตเงื่อนไข หรือคําส่ังดังกลาวนั้น มีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับ
แตวันที่ทราบวาไมไดรับใบอนุญาต หรือไดรับใบอนุญาตโดยมีเง่ือนไข หรือไดรับคําส่ังนั้น 

ใหรัฐมนตรีวินิจฉัยอุทธรณใหเสร็จภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณ ถาผู
อุทธรณไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยอุทธรณ ใหเสนอคดีตอศาลภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับ
แจงคําวินิจฉัยอุทธรณ 

 
มาตรา ๓๒  หามมิใหบุคคลใดกระทําการใด ๆ อันเปนการขัดขวางตอการผลิต

พลังงานควบคุม หรือทําใหการผลิตพลังงานควบคุมลดนอยลงโดยไมมีเหตุอันควร 
 
มาตรา ๓๓  ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกตามสมควรแกพนักงาน

เจาหนาที่ในการปฏิบัติการตามมาตรา ๑๑ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๙ หรือ
มาตรา ๒๑ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๓๔  ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๕ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไม

เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๓๕  ผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของอธิบดีที่ส่ังตามมาตรา ๒๘ หรือมาตรา 

๒๙ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๓๖  ผูใดฝาฝนมาตรา ๓๒ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับ

ไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๗  ในการดําเนินคดีตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานอัยการมีอํานาจ
รองขอตอศาลใหส่ังใหผูกระทําผิดปฏิบัติการใหเปนไปตามหนาที่ที่มีอยูตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๓๘  การใดที่เปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการการพลังงานแหงชาติ 

และไดมีการดําเนินการตามอํานาจหนาที่นั้นไปแลวตามพระราชบัญญัติการพลังงานแหงชาต ิพ.ศ.
๒๔๙๖ กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ แตการดําเนินการนั้นไมถึงที่สุด หรือมีขอผูกพันที่
จะตองดําเนินการตอไป ใหรัฐมนตรีมีอํานาจพิจารณาส่ังการแทนคณะกรรมการการพลังงาน
แหงชาติ 

 
มาตรา ๓๙  บรรดาพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง หรือคําส่ังที่ออกตาม

พระราชบัญญัติการพลังงานแหงชาติ พ.ศ.๒๔๙๖ ที่ใชบังคับอยูกอนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับ ใหยังคงใชบังคับไดตอไปเพียงเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้จนกวาจะมีพระ
ราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ หรือคําส่ังตามพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ แตตองไมเกินหนึ่งป
นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๔๐  บรรดาการอนุญาต หรือใบอนุญาตที่ออกใหตามพระราชบัญญัติ

การพลังงานแหงชาติ พ.ศ.๒๔๙๖ อยูกอนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหยังมีผลใช
บังคับตอไป จนกวาจะสิ้นอายุการอนุญาต หรือใบอนุญาตนั้น 

 
มาตรา ๔๑  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน*รักษาการตามพระราชบัญญัติ

นี้ และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงหรือกําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 
 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
อานันท  ปนยารชุน 
นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ไดมีการจัดตั้งสํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติข้ึนเปนสวนราชการระดับกรมในสํานักนายกรัฐมนตรีเพ่ือ
ทําหนาที่ เ ก่ียวกับการกําหนดนโยบายพลังงานของประเทศ  ในการนี้สมควรปรับปรุง
พระราชบัญญัติการพลังงานแหงชาติ พ.ศ.๒๔๙๖ เพ่ือใหสอดคลองกัน โดยเปลี่ยนใหสํานักงาน
พลังงานแหงชาติเปนกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน และกําหนดอํานาจหนาที่ของกรมพัฒนา
และสงเสริมพลังงานใหรับผิดชอบเฉพาะในดานการคนควา พัฒนา กํากับดูแลและปฏิบัติการ
เก่ียวกับการผลิต การสงและการจําหนายพลังงาน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
*พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการให
เปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๒ 
 

มาตรา ๒๘  ในพระราชบัญญัติการพัฒนาและสงเสริมพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ให
แกไขคําวา “รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและการพลังงาน” เปน 
“รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน” คําวา “กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน” เปน “กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน” และคําวา “อธิบดีกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน” เปน 
“อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน” 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรงุ
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดบัญญัติใหจัดตั้งสวนราชการขึ้นใหมโดยมีภารกิจใหม ซึ่งได
มีการตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแลว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกลาวได
บัญญัติใหโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการ รัฐมนตรีผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ในสวน
ราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหม โดยใหมีการแกไขบทบัญญัติตาง ๆ ใหสอดคลองกับ
อํานาจหนาที่ที่โอนไปดวย ฉะนั้น เพ่ืออนุวัติใหเปนไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติ
และพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงสมควรแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหสอดคลองกับการโอน
สวนราชการ เพ่ือใหผูเก่ียวของมีความชัดเจนในการใชกฎหมายโดยไมตองไปคนหาในกฎหมาย
โอนอํานาจหนาที่วาตามกฎหมายใดไดมีการโอนภารกิจของสวนราชการหรือผูรับผิดชอบตาม
กฎหมายนั้นไปเปนของหนวยงานใดหรือผูใดแลว โดยแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหมีการ
เปลี่ยนชื่อสวนราชการ รัฐมนตรี ผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการใหตรงกับ
การโอนอํานาจหนาที่ และเพ่ิมผูแทนสวนราชการในคณะกรรมการใหตรงตามภารกิจที่มีการตัด
โอนจากสวนราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหมรวมทั้งตัดสวนราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแลว 
ซึ่งเปนการแกไขใหตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงจําเปนตองตราพระ
ราชกฤษฎีกานี้ 

 
 

                                                 
๒ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๙/ตอนที่ ๑๐๒ ก/หนา ๗๐/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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