พระราชบัญญัติ
การพัฒนาและสงเสริมพลังงาน
พ.ศ.๒๕๓๕
_____________________
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๓๕
เปนปที่ ๔๗ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวาโดยที่เปนการสมควรปรับปรุง
กฎหมายวาดวยการพลังงานแหงชาติ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิติ
บัญญัติแหงชาติ ทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการพัฒนาและสงเสริมพลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ ”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติการพลังงานแหงชาติ พ.ศ. ๒๔๙๖
(๒) พระราชบัญญัติการพลังงานแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕ o๗
(๓) พระราชบัญญัติการพลังงานแหงชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒
(๔) พระราชบัญญัติการพลังงานแหงชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓ o บรรดากฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่นในสวนที่มีบัญญัติไวแลวใน
พระราชบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน
มาตรา ๔ บทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือมติ คณะรัฐมนตรีใดอางถึงสํานักงานพลังงานแหงชาติ
และเลขาธิการการพลังงานแหงชาติ ใหถือวา บทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีนั้น
อางถึงกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงานและอธิบดีกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงานตามลําดับ
มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้
“พลังงาน” หมายความวา ความสามารถในการทํางานซึ่งมีอยูในตัวของสิ่งที่อาจใหงานได ไดแก พลังงานหมุนเวียน และพลังงาน
สิ้นเปลือง และใหหมายความรวมถึงสิ่งที่อาจใหงานได เชน เชื้อเพลิง ความรอน และไฟฟา เปนตน
“พลังงานหมุนเวียน” หมายความรวมถึง พลังงานที่ไดจากไม ฟน แกลบ กากออย ชีวมวล น้ํา แสงอาทิตย ความรอนใตภิภพ ลม และ
คลื่น เปนตน

“พลังงานสิ้นเปลือง” หมายความรวมถึง พลังงานที่ไดจากถานหิน หินน้ํามัน ทรายน้ํามัน น้ํามันดิบ น้ํามันเชื้อเพลิง กาซธรรมชาติ และ
นิวเคลียร เปนตน
“เชื้อเพลิง” หมายความรวมถึง ถานหิน หินน้ํามัน ทรายน้ํามัน น้ํามันเชื้อเพลิง กาซธรรมชาติ กาซเชื้อเพลิง เชื้อเพลิงสังเคราะห ไม ฟน
แกลบ กากออย ขยะ และสิ่งอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
“พลังงานควบคุม” หมายความวา พลังงานซึ่งไดกําหนดใหมีการควบคุมตามบทแหงพระราชบัญญัตินี้ เวนแตปโตรเลียมตามกฎหมาย
วาดวยปโตรเลียม
“พนักงานเจาหนาที”่ หมายความวา เจาหนาที่ของกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน และหมายความรวมถึงเจาหนาที่ของกระทรวง
ทบวง กรม ราชการสวนทองถิ่น และรัฐวิสาหกิจซึ่งพระราชบัญญัตินี้กําหนดใหถือวาเปนพนักงานเจาหนาที่ดวย
“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๖ ใหกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) สํารวจ รวบรวมขอมูล วิเคราะห ทดลองและตรวจสอบเกี่ยวกับพลังงานในดานแหลงพลังงาน การผลิต การแปรรูป การสง และการ
ใช
(๒) ศึกษา วางแผน และวางโครงการเกี่ยวกับพลังงานและกิจการที่เกี่ยวของ
(๓) คนควาและพัฒนา สาธิต และกอใหเกิดโครงการริเริ่มเกี่ยวกับ การผลิต การแปรรูป การสง การใช และการอนุรักษแหลงพลังงาน
(๔) ออกแบบ สราง และบํารุงรักษาแหลงผลิต แหลงแปรรูป ระบบสง และ ระบบใชพลังงาน เชน การผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน
และพลังงานชนิดใหม การผลิตเชื้อเพลิงจากชีวมวล และการสูบน้ําดวยไฟฟา
(๕) กําหนดระเบียบและมาตรฐานเกี่ยวกับการผลิต การแปรรูป การสง การใชและการอนุรักษแหลงพลังงาน ตลอดจนควบคุมและกํากับ
ดูแลใหเปนไปตามระเบียบและมาตรฐานนั้น
(๖) กําหนดอัตราคาตอบแทนสําหรับการใชพลังงานที่ดําเนินการ โดยกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน
(๗) จัดใหมี ควบคุม สราง ซื้อ ขาย เชา ใหเชา โอน หรือรับโอนแหลงผลิต แหลงแปรรูป ระบบสงและระบบจําหนายพลังงาน และออก
ใบอนุญาตผลิตหรือขยายการผลิตพลังงาน
(๘) ถายทอดเทคโนโลยี สงเสริม ฝกอบรม เผยแพรเกี่ยวกับการผลิต การแปรรูป การสง การใชและการอนุรักษแหลงพลังงาน ตลอดจน
เปนศูนยกลางการประสานความรวมมือในกิจการที่เกี่ยวของ
มาตรา ๗ ใหอธิบดีมีหนาที่ควบคุมและดูแลโดยทั่วไปซึ่งราชการของกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน และเปนผูบังคับบัญชาขาราชการ
และลูกจางในกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน มาตรา ๘ ในการดําเนินการตามอํานาจหนาที่ กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงานอาจมอบให
กระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนทองถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติการเฉพาะอยางแทนได
มาตรา ๙ ในกรณีที่กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงานมอบใหกระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนทองถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติการเฉพาะ
อยางแทน ใหผูรับมอบดังกลาวปฏิบัติการใหเปนไปตามที่ไดรับมอบนั้นและเพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ ตามพระราชบัญญัตินี้ให

เจาหนาที่ของกระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนทองถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ ผูปฏิบัติการที่ไดรับมอบนั้นเปนพนักงานเจาหนาที่ และมี
อํานาจหนาที่อยางเดียวกับพนักงานเจาหนาที่ของกรมพัฒนาและสงเสริม
ในการมอบอํานาจหนาที่ใหกระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนทองถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ ดําเนินการ กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงานจะ
โอนเงินไปตั้งจายทางกระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนทองถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจเชนวานั้น เพื่อใชจายตามรายการที่อนุมัติในงบประมาณ
ของกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงานก็ได
มาตรา ๑o ในการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ตามมาตรา ๖ กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงานอาจใหกระทรวง ทบวง กรม ราชการสวน
ทองถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือบุคคลใดๆ เสนอรายละเอียดทางวิชาการ การเงิน สถิติ และเรื่องตางๆ ที่จําเปนได
มาตรา ๑๑ ในการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาไปในสถานที่ใดๆ ในระหวาง
เวลาพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก หรือเวลาทําการของสถานที่นั้นๆ เพื่อสอบถามขอเท็จจริง หรือเพื่อตรวจสอบเอกสาร หรือสิ่งของ
ใดๆ ที่เกี่ยวกับกิจการพลังงานจากบุคคลที่อยูในสถานที่เชนวานั้นไดตามความจําเปน ในการนี้ผูครอบครองสถานที่ดังกลาวตองอํานวย
ความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ตามสมควร กรณีที่พนักงานเจาหนาที่เขาไปในสถานที่ตามวรรคหนึ่ง ถาไมเปนการเรงดวนใหแจงเปน
หนังสือใหผูครอบครองสถานที่ทราบลวงหนาไมนอยกวาสามวัน
มาตรา ๑๒ ในการปฏิบัติหนาที่ หนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัวแกบุคคลที่เกี่ยวของ บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ให
เปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๓ ใหพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๑๔ พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจที่จะใชสอยหรือเขาครอบครองอสังหาริมทรัพย ในความครอบครองของบุคคลใดๆ ซึ่งมิใช
เคหสถานเปนการชั่วคราวภายใตเงื่อนไขดังตอไปนี้
(๑) การใชสอยหรือเขาครอบครองนั้นเปนการจําเปนสําหรับการสํารวจแหลงผลิต ระบบสง ระบบจําหนายพลังงาน และการปองกัน
อันตรายหรือความเสียหายอันอาจเกิดแกการผลิต การสง หรือการจําหนายพลังงาน และ
(๒) ไดแจงใหเจาของหรือผูครอบครองอสังหาริมทรัพยทราบลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวัน
ถามีความเสียหายเกิดขึ้นแกเจาของหรือผูครอบครองอสังหาริมทรัพยหรือผูทรงสิทธิอื่น เนื่องจากการกระทําของพนักงานเจาหนาที่
ดังกลาวในวรรคหนึ่ง บุคคลเชนวานั้นยอมเรียกคาทดแทนจากกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงานได และถาไมสามารถตกลงกันในจํานวน
คาทดแทน ใหนํามาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๓ มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๕ เมื่อมีความจําเปนที่จะตองไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพย เพื่อใชในการผลิต การสง หรือการจําหนายพลังงาน ถามิไดตกลงในเรื่อง
การโอนไวเปนอยางอื่น ใหดําเนินการเวนคืนตามกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย
มาตรา ๑๖ เมื่อมีความจําเปนเพื่อประโยชนแกชุมนุมชน ใหกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงานมีอํานาจตั้งสถานีพลังงาน เดินสายหรือทอ
พลังงานไปใต เหนือ ตามหรือขามพื้นดินของบุคคลใดๆ หรือปก ตั้งเสา หรืออุปกรณ ลงในหรือบนพื้นดินของบุคคลใดๆ ซึ่งไมใชเปนที่ตั้ง
โรงเรือน

ในกรณีที่ตองใชที่ดินตอนหนึ่งตอนใด เพื่อกระทําการดังกลาวในวรรคหนึ่ง ใหกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงานจายคาทดแทนในการใช
ที่ดินนั้นแกเจาของหรือผูครอบครอง โดยจํานวนเงินอันเปนธรรม เวนแตเจาของหรือผูครอบครองเปนผูไดรับประโยชนคุมคาในการ
กระทํานั้นอยูดวย
มาตรา ๑๗ เพื่อประโยชนแกชุมนุมชน ใหกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงานมีอํานาจเดินสายหรือทอพลังงานติดไปกับสิ่งกอสรางของ
บุคคลใดๆ ที่อยูเหนือหรือติดกับทางสัญจรของประชาชน
มาตรา ๑๘ กอนที่กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงานจะดําเนินการตามมาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๑๗ ใหกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงานแจง
เปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครองทรัพยสิน ที่เกี่ยวของทราบ เจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินนั้น อาจยื่นคํารองแสดงเหตุที่ไม
สมควรทําเชนนั้นไปยังรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาวินิจฉัยไดภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง ในกรณีเชนวานี้ ใหกรมพัฒนาและ
สงเสริมพลังงานรอการดําเนินการไวกอน จนกวาจะแจงคําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหผูยื่นคํารองทราบแลว คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปน
ที่สุด
มาตรา ๑๙ เพื่อประโยชนแหงความปลอดภัยในการสงพลังงาน ใหกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงานมีอํานาจตัดตน กิ่ง หรือรากของตนไม
ซึ่งอยูใกลสายหรือทอพลังงานหรืออุปกรณได แตตองแจงใหเจาของหรือผูครอบครองตนไมไดทราบลวงหนาภายในเวลาอันสมควร ใน
กรณีที่ตนไมนั้นมีอยูกอนเวลาตั้งสถานีพลังงาน หรือเดินสายหรือทอพลังงานหรือปกตั้งเสาหรืออุปกรณ ใหกรมพัฒนาและสงเสริม
พลังงานใชคาทดแทนใหแกผูมีสวนไดเสีย ในตนไมเทาที่ตองเสียหายไปเพราะการกระทํานั้น
มาตรา ๒o ถาเจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินที่เกี่ยวของประสงคจะกอสรางหรือกระทํากิจการใดๆ ลงในที่ดินซึ่งมีสายหรือทอ
พลังงานหรืออุปกรณกีดขวางอยู เจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินนั้นชอบที่จะรองขอตอกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงานใหยาย ถอน
เปลี่ยนแปลง หรือแกไขสิ่งที่กีดขวางนั้นได เมื่อเปนการสมควรก็ใหกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน จัดการตามคํารองขอนั้น โดยให
เจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินออกคาใชจายทั้งสิ้น
มาตรา ๒๑ ในกรณีจําเปนเรงดวนพนักงานเจาหนาที่อาจเขาไปในสถานที่ของบุคคลใดๆ เพื่อตรวจ ซอมแซม หรือแกไขสายหรือทอ
พลังงานหรืออุปกรณในเวลาหนึ่งเวลาใดก็ได เมื่อไดแจงใหเจาของหรือผูครอบครองทราบแลว
มาตรา ๒๒ ในกรณีที่เจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินหรือผูทรงสิทธิอื่นไมยินยอมตกลง ในจํานวนเงินคาทดแทนที่กรมพัฒนาและ
สงเสริมพลังงานจายใหตามมาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๑๙ หรือหาเจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินหรือผูทรงสิทธิอื่นนั้นไมพบ ใหกรม
พัฒนาและสงเสริมพลังงาน นําเงินจํานวนดังกลาวไปวางไวตอศาลหรือสํานักงานวางทรัพย หรือฝากไวกับธนาคารออมสินในชื่อของ
เจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินหรือผูทรงสิทธิอื่น โดยแยกฝากไวเปนบัญชีเฉพาะราย และถามีดอกเบี้ยหรือดอกผลใดเกิดขึ้น
เนื่องจากการฝากเงินนั้น ใหตกเปนสิทธิแกเจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินหรือผูทรงสิทธิอื่นนั้นดวย
เมื่อกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงานนําเงินคาทดแทนไปวางไวตอศาล หรือสํานักงานวางทรัพยหรือฝากไวกับธนาคารออมสินตามวรรค
หนึ่งแลว ใหกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงานมีหนังสือแจงใหเจาของ หรือผูครอบครองทรัพยสินหรือผูทรงสิทธิอื่นทราบ โดยสงทาง
ไปรษณียตอบรับ ในกรณีหาเจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินหรือผูทรงสิทธิอื่นไมพบ ใหประกาศในหนังสือพิมพรายวันที่มีจําหนายใน
ทองถิ่นอยางนอยสองวันติดตอกัน เพื่อใหเจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินหรือผูทรงสิทธิอื่นทราบ

หลักเกณฑและวิธีการในการนําเงินคาทดแทนไปวางตอศาล หรือสํานักงานวางทรัพย หรือฝากไวกับธนาคารออมสิน และวิธีการในการ
รับเงินคาทดแทนดังกลาวใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๒๓ ในกรณีที่เจาของหรือผูครอบครองทรัพยสิน หรือผูทรงสิทธิอื่นไมพอใจในจํานวนเงินคาทดแทน ที่กรมพัฒนาและสงเสริม
พลังงานจายให ไมวาบุคคลนั้นจะรับหรือไมรับเงินคาทดแทนที่กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงานวางไว หรือฝากไว บุคคลนั้นมีสิทธิฟองคดี
ตอศาลภายในหนึ่งปนับแตวันที่กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงานไดดําเนินการตามมาตรา ๒๒ วรรคสอง แลวการฟองคดีตอศาลตามวรรค
หนึ่งไมเปนเหตุใหการครอบครองหรือใชอสังหาริมทรัพย หรือการดําเนินการใดๆ ของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๑๙
ตองสะดุดหยุดลง
ในกรณีที่ศาลวินิจฉัยใหชําระเงินคาทดแทนเพิ่มขึ้น ใหเจาของหรือผูครอบครองทรัพยสิน ไดรับดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงิน
ฝากประเภทประจํา ของธนาคารออมสินในจํานวนเงินที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ นับแตวันที่ตองมีการจาย วาง หรือฝากเงินคาทดแทนนั้น
ในกรณีที่เจาของหรือผูครอบครองทรัพยสิน หรือผูทรงสิทธิอื่นยินยอมตกลงและไดรับเงินคาทดแทนไปแลว หรือมิไดฟองคดีเรียกเงินคา
ทดแทนตอศาลภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง หรือไดแจงเปนหนังสือสละสิทธิไมรับเงินคาทดแทนดังกลาว ผูใดจะเรียกรองเงินคา
ทดแทนนั้นอีกไมได
มาตรา ๒๔ การกําหนดพลังงานประเภทใด ขนาดและวิธีการผลิต หรือการใชอยางใดใหเปนพลังงานควบคุม ใหตราเปนพระราช
กฤษฎีกา
มาตรา ๒๕ หามมิใหผูใดผลิต หรือขยายการผลิตพลังงานควบคุม เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน การ
ขอรับใบอนุญาตและออกใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง การผลิตพลังงานควบคุมใดซึ่งจะตอง
ไดรับอนุญาตหรือรับสัมปทานตามกฎหมายอื่น จะตองไดรับอนุญาตหรือรับสัมปทานตามกฎหมายนั้นดวย
มาตรา ๒๖ การกําหนดหลักเกณฑในกฎกระทรวงตามมาตรา ๒๕ ใหคํานึงถึงกรณี ดังตอไปนี้ดวย
(๑) ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศ
(๒) อันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการผลิตหรือการขยายการผลิตพลังงาน
(๓) การใชวัตถุดิบหรือวัตถุธรรมชาติตามหลักวิชา
มาตรา ๒๗ ใหกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงานพิจารณาการขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๕ ใหเสร็จภายในหนึ่งรอยยี่สิบวัน นับแตวันที่
กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงานไดรับคําขอ ที่มีรายละเอียดถูกตองและครบถวนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ในการอนุญาตดังกลาว
กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน อาจกําหนดเงื่อนไข ดังตอไปนี้ได
(๑) อัตราคาตอบแทนอยางสูงที่จะพึงเรียกจากผูใชพลังงานควบคุม ใหสอดคลองกับหลักเกณฑและเงื่อนไขของคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแหงชาติ
(๒) การกําหนดเขตการจายพลังงาน และขนาดของเครื่องจักรที่จะติดตั้งเพื่อทําการผลิต
(๓) การดําเนินการใหถูกตองตามหลักวิชา เชน การวางสาย การปองกันอัคคีภัย การปองกันความเสียหายของเครื่องจักร การปองกัน
อันตราย หรือการกําหนดประเภทหรือวิธีการใชวัตถุดิบหรือวัตถุธรรมชาติที่ใชในการผลิตพลังงานควบคุม

มาตรา ๒๘ ในกรณีที่อาจเกิดการขาดแคลนพลังงานควบคุมเปนครั้งคราว หรือกรณีจําเปนอยางอื่น เพื่อประโยชนในทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ อธิบดีมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือใหผูผลิตพลังงานควบคุมปฏิบัติดังตอไปนี้
(๑) ลดหรือเพิ่มการผลิต การจําหนาย หรือการใชพลังงานควบคุม
(๒) เปลี่ยนประเภทของวัตถุดิบหรือวัตถุธรรมชาติที่ใชในการผลิตพลังงานควบคุม
(๓) เปลี่ยนแปลงอัตราคาตอบแทนอยางสูงที่จะพึงเรียกจากผูใชพลังงาน ควบคุม
มาตรา ๒๙ เพื่อประโยชนแกการระงับหรือปองกันอันตรายที่อาจมีแกบุคคล หรือทรัพยสิน หรืออนามัยของประชาชน หรือความมั่นคง
ของประเทศ อธิบดีมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือใหผูผลิตพลังงานควบคุมปฏิบัติดังตอไปนี้
(๑) เปลี่ยนแปลง ซอมแซม หรือบูรณะอาคาร เครื่องจักร เครื่องอุปกรณ เครื่องมือหรือเครื่องใช
(๒) จัดหา หรือสรางสิ่งใดๆ ซึ่งจะขจัดหรือปองกันอันตราย
(๓) งดการผลิต การสง การใช หรือการจําหนายพลังงานควบคุมเปนการ ชั่วคราวจนกวาจะไดปฏิบัติตามคําสั่ง ตาม (๑) หรือ (๒)
มาตรา ๓o ในการใชอํานาจตามมาตรา ๒๘ หรือมาตรา ๒๙ ใหกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงานคํานึงถึงคาใชจายที่จะเพิ่มขึ้น หรือ
ความสามารถในการจัดหาทุนของผูผลิตพลังงานควบคุมดวย กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน จะชวยหาทุนเพื่อใหผูผลิตพลังงานควบคุม
สามารถปฏิบัติตามคําสั่งก็ได
มาตรา ๓๑ ผูที่ไมไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๕ หรือไดรับใบอนุญาตโดยเงื่อนไขตาม มาตรา ๒๗ หรือผูที่ไดรับคําสั่งตามมาตรา ๒๘
หรือ มาตรา ๒๙ หากไมเห็นชอบดวยกับการไมอนุญาตเงื่อนไข หรือคําสั่งดังกลาวนั้น มีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต
วันที่ทราบวาไมไดรับใบอนุญาต หรือไดรับใบอนุญาตโดยมีเงื่อนไข หรือไดรับคําสั่งนั้น ใหรัฐมนตรีวินิจฉัยอุทธรณใหเสร็จภายในเกาสิบ
วันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณ ถาผูอุทธรณไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยอุทธรณ ใหเสนอคดีตอศาลภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงคํา
วินิจฉัยอุทธรณ
มาตราที่ ๓๓ ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกตามสมควรแกพนักงานเจาหนาที่ ในการปฏิบัติการตามมาตรา ๑๑ มาตรา ๑๔
มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๙ หรือมาตรา ๒๑ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ
มาตรา ๓๔ ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๕ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๓๕ ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของอธิบดีที่สั่งตามมาตรา ๒๘ หรือมาตรา ๒๙ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกิน
หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ มาตรา ๓๕ ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของอธิบดีที่สั่งตามมาตรา ๒๘ หรือมาตรา ๒๙ ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๓๖ ผูใดฝาฝนมาตรา ๓๒ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๓๗ ในการดําเนินคดีตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานอัยการมีอํานาจรองขอตอศาล ใหสั่งใหผูกระทําผิดปฏิบัติการใหเปนไป
ตามหนาที่ที่มีอยูตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๓๘ การใดที่เปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการการพลังงานแหงชาติ และไดมีการดําเนินการตามอํานาจหนาที่นั้นไปแลวตาม
พระราชบัญญัติการพลังงานแหงชาติ พ.ศ. ๒๔๙๖ กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ แตการดําเนินการนั้นไมถึงที่สุด หรือมีขอมูล
ผูกพันที่จะตองดําเนินการตอไปใหรัฐมนตรี มีอํานาจพิจารณาสั่งการแทนคณะกรรมการการพลังงานแหงชาติ
มาตรา ๓๙ บรรดาพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง หรือคําสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติการพลังงานแหงชาติ พ.ศ. ๒๔๙๖ ที่ใชบังคับอยู
กอนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหยังคงใชบังคับไดตอไปเพียงเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้จนกวาจะมีพระราช
กฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ หรือคําสั่งตามพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ แตตองไมเกินหนึ่งปนับแตวันพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา ๔o บรรดาการอนุญาต หรือใบอนุญาตที่ออกใหตามพระราชบัญญัติการพลังงานแหงชาติ พ.ศ. ๒๔๙๖ อยูกอนหรือในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหยังมีผลใชบังคับตอไป จนกวาจะสิ้นอายุการอนุญาตหรือใบอนุญาตนั้น
มาตรา ๔๑ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและการพลังงานรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออก
กฎกระทรวงหรือกําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
อานันท ปนยารชุน นายกรัฐมนตรี
-----------------------------------------------------------หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ไดมีการจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ
ขึ้นเปนสวนราชการระดับกรม ในสํานักนายกรัฐมนตรี เพื่อทําหนาที่เกี่ยวกับการกําหนดนโยบายพลังงานของประเทศ ในการนี้สมควร
ปรับปรุงพระราชบัญญัติการพลังงานแหงชาติ พ.ศ. ๒๔๙๖ เพื่อใหสอดคลองกัน โดยเปลี่ยนใหสํานักงานพลังงานแหงชาติเปนกรมพัฒนา
และสงเสริมพลังงาน และกําหนดอํานาจหนาที่ของกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงานใหรับผิดชอบเฉพาะในดานการคนควา พัฒนา กํากับ
ดูแลและปฏิบัติการเกี่ยวกับการผลิต การสงและการจําหนายพลังงาน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

