
พระราชบัญญัต ิ

การพัฒนาและสงเสริมพลังงาน 

พ.ศ.๒๕๓๕ 

_____________________ 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.   

ใหไว ณ วันท่ี ๓ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๓๕  

เปนปท่ี ๔๗ ในรัชกาลปจจุบัน  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวาโดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุง

กฎหมายวาดวยการพลังงานแหงชาติ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิติ

บัญญัติแหงชาติ ทําหนาท่ีรัฐสภา ดังตอไปน้ี  

 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน้ีเรียกวา “พระราชบัญญัติการพัฒนาและสงเสริมพลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ ”  

 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัติน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป  

 

มาตรา ๓ ใหยกเลิก  

(๑) พระราชบัญญัติการพลังงานแหงชาติ พ.ศ. ๒๔๙๖  

(๒) พระราชบัญญัติการพลังงานแหงชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕ o๗  

(๓) พระราชบัญญัติการพลังงานแหงชาติ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒  

(๔) พระราชบัญญัติการพลังงานแหงชาติ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓ o บรรดากฎหมาย กฎ และขอบังคับอ่ืนในสวนท่ีมีบัญญัติไวแลวใน

พระราชบัญญัติน้ีหรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัติน้ีใหใชพระราชบัญญัติน้ีแทน  

 

มาตรา ๔ บทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ คําส่ัง หรือมติ คณะรัฐมนตรีใดอางถึงสํานักงานพลังงานแหงชาติ 

และเลขาธิการการพลังงานแหงชาติ ใหถือวา บทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ คําส่ัง หรือมติคณะรัฐมนตรีน้ัน 

อางถึงกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงานและอธิบดีกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงานตามลําดับ   

 

มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี ้ 

“พลังงาน” หมายความวา ความสามารถในการทํางานซึ่งมีอยูในตัวของส่ิงท่ีอาจใหงานได ไดแก พลังงานหมุนเวียน และพลังงาน

ส้ินเปลือง และใหหมายความรวมถึงส่ิงท่ีอาจใหงานได เชน เช้ือเพลิง ความรอน และไฟฟา เปนตน   

 

“พลังงานหมุนเวียน” หมายความรวมถึง พลังงานท่ีไดจากไม ฟน แกลบ กากออย ชีวมวล นํ้า แสงอาทิตย ความรอนใตภิภพ ลม และ

คล่ืน เปนตน   

 



 

“พลังงานส้ินเปลือง” หมายความรวมถึง พลังงานท่ีไดจากถานหิน หินนํ้ามัน ทรายนํ้ามัน นํ้ามันดิบ นํ้ามันเช้ือเพลิง กาซธรรมชาติ และ

นิวเคลียร เปนตน   

 

“เช้ือเพลิง” หมายความรวมถึง ถานหิน หินนํ้ามัน ทรายนํ้ามัน นํ้ามันเช้ือเพลิง กาซธรรมชาติ กาซเช้ือเพลิง เช้ือเพลิงสังเคราะห ไม ฟน 

แกลบ กากออย ขยะ และส่ิงอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

 

“พลังงานควบคุม” หมายความวา พลังงานซึ่งไดกําหนดใหมีการควบคุมตามบทแหงพระราชบัญญัติน้ี เวนแตปโตรเลียมตามกฎหมาย

วาดวยปโตรเลียม   

 

“พนักงานเจาหนาท่ี” หมายความวา เจาหนาท่ีของกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน และหมายความรวมถึงเจาหนาท่ีของกระทรวง 

ทบวง กรม ราชการสวนทองถ่ิน และรัฐวิสาหกิจซึ่งพระราชบัญญัติน้ีกําหนดใหถือวาเปนพนักงานเจาหนาท่ีดวย  

“อธิบด”ี หมายความวา อธิบดีกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน  

“รัฐมนตร”ี หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี   

 

มาตรา ๖ ใหกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี   

(๑) สํารวจ รวบรวมขอมูล วิเคราะห ทดลองและตรวจสอบเก่ียวกับพลังงานในดานแหลงพลังงาน การผลิต การแปรรูป การสง และการ

ใช  

(๒) ศึกษา วางแผน และวางโครงการเก่ียวกับพลังงานและกิจการท่ีเก่ียวของ   

(๓) คนควาและพัฒนา สาธิต และกอใหเกิดโครงการริเริ่มเก่ียวกับ การผลิต การแปรรูป การสง การใช และการอนุรักษแหลงพลังงาน   

(๔) ออกแบบ สราง และบํารุงรักษาแหลงผลิต แหลงแปรรูป ระบบสง และ ระบบใชพลังงาน เชน การผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน

และพลังงานชนิดใหม การผลิตเช้ือเพลิงจากชีวมวล และการสูบนํ้าดวยไฟฟา   

(๕) กําหนดระเบียบและมาตรฐานเก่ียวกับการผลิต การแปรรูป การสง การใชและการอนุรักษแหลงพลังงาน ตลอดจนควบคุมและกํากับ

ดูแลใหเปนไปตามระเบียบและมาตรฐานน้ัน   

(๖) กําหนดอัตราคาตอบแทนสําหรับการใชพลังงานท่ีดําเนินการ โดยกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน   

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

ใบอนุญาตผลิตหรือขยายการผลิตพลังงาน   

(๘) ถายทอดเทคโนโลยี สงเสริม ฝกอบรม เผยแพรเก่ียวกับการผลิต การแปรรูป การสง การใชและการอนุรักษแหลงพลังงาน ตลอดจน

เปนศูนยกลางการประสานความรวมมือในกิจการท่ีเก่ียวของ   

 

มาตรา ๗ ใหอธิบดีมีหนาท่ีควบคุมและดูแลโดยท่ัวไปซึ่งราชการของกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน และเปนผูบังคับบัญชาขาราชการ

และลูกจางในกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน  มาตรา ๘ ในการดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงานอาจมอบให 

กระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนทองถ่ิน หรือรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติการเฉพาะอยางแทนได   

 

มาตรา ๙ ในกรณีท่ีกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงานมอบใหกระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนทองถ่ิน หรือรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติการเฉพาะ

อยางแทน ใหผูรับมอบดังกลาวปฏิบัติการใหเปนไปตามท่ีไดรับมอบน้ันและเพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาท่ี ตามพระราชบัญญัติน้ีให



เจาหนาท่ีของกระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนทองถ่ิน หรือรัฐวิสาหกิจ ผูปฏิบัติการท่ีไดรับมอบน้ันเปนพนักงานเจาหนาท่ี และมี

อํานาจหนาท่ีอยางเดียวกับพนักงานเจาหนาท่ีของกรมพัฒนาและสงเสริม   

 

ในการมอบอํานาจหนาท่ีใหกระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนทองถ่ิน หรือรัฐวิสาหกิจ ดําเนินการ กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงานจะ

โอนเงินไปต้ังจายทางกระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนทองถ่ิน หรือรัฐวิสาหกิจเชนวาน้ัน เพื่อใชจายตามรายการท่ีอนุมัติในงบประมาณ

ของกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงานก็ได   

 

มาตรา ๑o ในการปฏิบัติตามอํานาจหนาท่ีตามมาตรา ๖ กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงานอาจใหกระทรวง ทบวง กรม ราชการสวน

ทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจหรือบุคคลใดๆ เสนอรายละเอียดทางวิชาการ การเงิน สถิติ และเรื่องตางๆ ท่ีจําเปนได   

 

มาตรา ๑๑ ในการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจเขาไปในสถานท่ีใดๆ ในระหวาง

เวลาพระอาทิตยข้ึนถึงพระอาทิตยตก หรือเวลาทําการของสถานท่ีน้ันๆ เพื่อสอบถามขอเท็จจริง หรือเพื่อตรวจสอบเอกสาร หรือส่ิงของ

ใดๆ ท่ีเก่ียวกับกิจการพลังงานจากบุคคลท่ีอยูในสถานท่ีเชนวาน้ันไดตามความจําเปน ในการน้ีผูครอบครองสถานท่ีดังกลาวตองอํานวย

ความสะดวกแกพนักงานเจาหนาท่ีตามสมควร กรณีท่ีพนักงานเจาหนาท่ีเขาไปในสถานท่ีตามวรรคหน่ึง ถาไมเปนการเรงดวนใหแจงเปน

หนังสือใหผูครอบครองสถานท่ีทราบลวงหนาไมนอยกวาสามวัน   

 

มาตรา ๑๒ ในการปฏิบัติหนาท่ี หนักงานเจาหนาท่ีตองแสดงบัตรประจําตัวแกบุคคลท่ีเก่ียวของ บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาท่ีให

เปนไปตามแบบท่ีรัฐมนตรีกําหนดในกฎกระทรวง   

 

มาตรา ๑๓ ใหพนักงานเจาหนาท่ีตามพระราชบัญญัติน้ีเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา   

 

มาตรา ๑๔ พนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจท่ีจะใชสอยหรือเขาครอบครองอสังหาริมทรัพย ในความครอบครองของบุคคลใดๆ ซึ่งมิใช

เคหสถานเปนการช่ัวคราวภายใตเง่ือนไขดังตอไปน้ี   

(๑) การใชสอยหรือเขาครอบครองน้ันเปนการจําเปนสําหรับการสํารวจแหลงผลิต ระบบสง ระบบจําหนายพลังงาน และการปองกัน

อันตรายหรือความเสียหายอันอาจเกิดแกการผลิต การสง หรือการจําหนายพลังงาน และ   

(๒) ไดแจงใหเจาของหรือผูครอบครองอสังหาริมทรัพยทราบลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวัน   

ถามีความเสียหายเกิดข้ึนแกเจาของหรือผูครอบครองอสังหาริมทรัพยหรือผูทรงสิทธิอ่ืน เน่ืองจากการกระทําของพนักงานเจาหนาท่ี

ดังกลาวในวรรคหน่ึง บุคคลเชนวาน้ันยอมเรียกคาทดแทนจากกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงานได และถาไมสามารถตกลงกันในจํานวน

คาทดแทน ใหนํามาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๓ มาใชบังคับโดยอนุโลม   

 

มาตรา ๑๕ เม่ือมีความจําเปนท่ีจะตองไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพย เพื่อใชในการผลิต การสง หรือการจําหนายพลังงาน ถามิไดตกลงในเรื่อง

การโอนไวเปนอยางอ่ืน ใหดําเนินการเวนคืนตามกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย   

 

มาตรา ๑๖ เม่ือมีความจําเปนเพื่อประโยชนแกชุมนุมชน ใหกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงานมีอํานาจต้ังสถานีพลังงาน เดินสายหรือทอ

พลังงานไปใต เหนือ ตามหรือขามพื้นดินของบุคคลใดๆ หรือปก ต้ังเสา หรืออุปกรณ ลงในหรือบนพื้นดินของบุคคลใดๆ ซึ่งไมใชเปนท่ีต้ัง

โรงเรือน  

 



ในกรณีท่ีตองใชท่ีดินตอนหน่ึงตอนใด เพื่อกระทําการดังกลาวในวรรคหน่ึง ใหกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงานจายคาทดแทนในการใช

ท่ีดินน้ันแกเจาของหรือผูครอบครอง โดยจํานวนเงินอันเปนธรรม เวนแตเจาของหรือผูครอบครองเปนผูไดรับประโยชนคุมคาในการ

กระทําน้ันอยูดวย   

 

มาตรา ๑๗ เพื่อประโยชนแกชุมนุมชน ใหกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงานมีอํานาจเดินสายหรือทอพลังงานติดไปกับส่ิงกอสรางของ

บุคคลใดๆ ท่ีอยูเหนือหรือติดกับทางสัญจรของประชาชน   

 

มาตรา ๑๘ กอนท่ีกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงานจะดําเนินการตามมาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๑๗ ใหกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงานแจง

เปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครองทรัพยสิน ท่ีเก่ียวของทราบ เจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินน้ัน อาจย่ืนคํารองแสดงเหตุท่ีไม

สมควรทําเชนน้ันไปยังรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาวินิจฉัยไดภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจง ในกรณีเชนวาน้ี ใหกรมพัฒนาและ

สงเสริมพลังงานรอการดําเนินการไวกอน จนกวาจะแจงคําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหผูย่ืนคํารองทราบแลว คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปน

ท่ีสุด  

 

มาตรา ๑๙ เพื่อประโยชนแหงความปลอดภัยในการสงพลังงาน ใหกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงานมีอํานาจตัดตน ก่ิง หรือรากของตนไม 

ซึ่งอยูใกลสายหรือทอพลังงานหรืออุปกรณได แตตองแจงใหเจาของหรือผูครอบครองตนไมไดทราบลวงหนาภายในเวลาอันสมควร ใน

กรณีท่ีตนไมน้ันมีอยูกอนเวลาต้ังสถานีพลังงาน หรือเดินสายหรือทอพลังงานหรือปกต้ังเสาหรืออุปกรณ ใหกรมพัฒนาและสงเสริม

พลังงานใชคาทดแทนใหแกผูมีสวนไดเสีย ในตนไมเทาท่ีตองเสียหายไปเพราะการกระทําน้ัน   

 

มาตรา ๒o ถาเจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินท่ีเก่ียวของประสงคจะกอสรางหรือกระทํากิจการใดๆ ลงในท่ีดินซึ่งมีสายหรือทอ

พลังงานหรืออุปกรณกีดขวางอยู เจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินน้ันชอบท่ีจะรองขอตอกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงานใหยาย ถอน 

เปล่ียนแปลง หรือแกไขส่ิงท่ีกีดขวางน้ันได เม่ือเปนการสมควรก็ใหกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน จัดการตามคํารองขอน้ัน โดยให

เจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินออกคาใชจายท้ังส้ิน   

 

มาตรา ๒๑ ในกรณีจําเปนเรงดวนพนักงานเจาหนาท่ีอาจเขาไปในสถานท่ีของบุคคลใดๆ เพื่อตรวจ ซอมแซม หรือแกไขสายหรือทอ

พลังงานหรืออุปกรณในเวลาหน่ึงเวลาใดก็ได เม่ือไดแจงใหเจาของหรือผูครอบครองทราบแลว   

 

มาตรา ๒๒ ในกรณีท่ีเจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินหรือผูทรงสิทธิอ่ืนไมยินยอมตกลง ในจํานวนเงินคาทดแทนท่ีกรมพัฒนาและ

สงเสริมพลังงานจายใหตามมาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๑๙ หรือหาเจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินหรือผูทรงสิทธิอ่ืนน้ันไมพบ ใหกรม

พัฒนาและสงเสริมพลังงาน นําเงินจํานวนดังกลาวไปวางไวตอศาลหรือสํานักงานวางทรัพย หรือฝากไวกับธนาคารออมสินในช่ือของ

เจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินหรือผูทรงสิทธิอ่ืน โดยแยกฝากไวเปนบัญชีเฉพาะราย และถามีดอกเบ้ียหรือดอกผลใดเกิดข้ึน

เน่ืองจากการฝากเงินน้ัน ใหตกเปนสิทธิแกเจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินหรือผูทรงสิทธิอ่ืนน้ันดวย   

 

เม่ือกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงานนําเงินคาทดแทนไปวางไวตอศาล หรือสํานักงานวางทรัพยหรือฝากไวกับธนาคารออมสินตามวรรค

หน่ึงแลว ใหกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงานมีหนังสือแจงใหเจาของ หรือผูครอบครองทรัพยสินหรือผูทรงสิทธิอ่ืนทราบ โดยสงทาง

ไปรษณียตอบรับ ในกรณีหาเจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินหรือผูทรงสิทธิอ่ืนไมพบ ใหประกาศในหนังสือพิมพรายวันท่ีมีจําหนายใน

ทองถ่ินอยางนอยสองวันติดตอกัน เพื่อใหเจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินหรือผูทรงสิทธิอ่ืนทราบ   

 



หลักเกณฑและวิธีการในการนําเงินคาทดแทนไปวางตอศาล หรือสํานักงานวางทรัพย หรือฝากไวกับธนาคารออมสิน และวิธีการในการ

รับเงินคาทดแทนดังกลาวใหเปนไปตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีกําหนด   

 

มาตรา ๒๓ ในกรณีท่ีเจาของหรือผูครอบครองทรัพยสิน หรือผูทรงสิทธิอ่ืนไมพอใจในจํานวนเงินคาทดแทน ท่ีกรมพัฒนาและสงเสริม

พลังงานจายให ไมวาบุคคลน้ันจะรับหรือไมรับเงินคาทดแทนท่ีกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงานวางไว หรือฝากไว บุคคลน้ันมีสิทธิฟองคดี

ตอศาลภายในหน่ึงปนับแตวันท่ีกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงานไดดําเนินการตามมาตรา ๒๒ วรรคสอง แลวการฟองคดีตอศาลตามวรรค

หน่ึงไมเปนเหตุใหการครอบครองหรือใชอสังหาริมทรัพย หรือการดําเนินการใดๆ ของพนักงานเจาหนาท่ีตามมาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๑๙ 

ตองสะดุดหยุดลง   

 

ในกรณีท่ีศาลวินิจฉัยใหชําระเงินคาทดแทนเพิ่มข้ึน ใหเจาของหรือผูครอบครองทรัพยสิน ไดรับดอกเบ้ียในอัตราสูงสุดของดอกเบ้ียเงิน

ฝากประเภทประจํา ของธนาคารออมสินในจํานวนเงินท่ีเพิ่มข้ึน ท้ังน้ี นับแตวันท่ีตองมีการจาย วาง หรือฝากเงินคาทดแทนน้ัน   

 

ในกรณีท่ีเจาของหรือผูครอบครองทรัพยสิน หรือผูทรงสิทธิอ่ืนยินยอมตกลงและไดรับเงินคาทดแทนไปแลว หรือมิไดฟองคดีเรียกเงินคา

ทดแทนตอศาลภายในระยะเวลาตามวรรคหน่ึง หรือไดแจงเปนหนังสือสละสิทธิไมรับเงินคาทดแทนดังกลาว ผูใดจะเรียกรองเงินคา

ทดแทนน้ันอีกไมได   

 

มาตรา ๒๔ การกําหนดพลังงานประเภทใด ขนาดและวิธีการผลิต หรือการใชอยางใดใหเปนพลังงานควบคุม ใหตราเปนพระราช

กฤษฎีกา  

 

มาตรา ๒๕ หามมิใหผูใดผลิต หรือขยายการผลิตพลังงานควบคุม เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน การ

ขอรับใบอนุญาตและออกใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง การผลิตพลังงานควบคุมใดซึ่งจะตอง

ไดรับอนุญาตหรือรับสัมปทานตามกฎหมายอ่ืน จะตองไดรับอนุญาตหรือรับสัมปทานตามกฎหมายน้ันดวย   

 

มาตรา ๒๖ การกําหนดหลักเกณฑในกฎกระทรวงตามมาตรา ๒๕ ใหคํานึงถึงกรณี ดังตอไปน้ีดวย   

(๑) ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม เศรษฐกิจ และความม่ันคงของประเทศ   

(๒) อันตรายท่ีจะเกิดข้ึนจากการผลิตหรือการขยายการผลิตพลังงาน   

(๓) การใชวัตถุดิบหรือวัตถุธรรมชาติตามหลักวิชา   

 

มาตรา ๒๗ ใหกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงานพิจารณาการขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๕ ใหเสร็จภายในหน่ึงรอยย่ีสิบวัน นับแตวันท่ี

กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงานไดรับคําขอ ท่ีมีรายละเอียดถูกตองและครบถวนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ในการอนุญาตดังกลาว 

กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน อาจกําหนดเง่ือนไข ดังตอไปน้ีได   

(๑) อัตราคาตอบแทนอยางสูงท่ีจะพึงเรียกจากผูใชพลังงานควบคุม ใหสอดคลองกับหลักเกณฑและเง่ือนไขของคณะกรรมการนโยบาย

พลังงานแหงชาติ   

(๒) การกําหนดเขตการจายพลังงาน และขนาดของเครื่องจักรท่ีจะติดต้ังเพื่อทําการผลิต   

(๓) การดําเนินการใหถูกตองตามหลักวิชา เชน การวางสาย การปองกันอัคคีภัย การปองกันความเสียหายของเครื่องจักร การปองกัน

อันตราย หรือการกําหนดประเภทหรือวิธีการใชวัตถุดิบหรือวัตถุธรรมชาติท่ีใชในการผลิตพลังงานควบคุม   

 



มาตรา ๒๘ ในกรณีท่ีอาจเกิดการขาดแคลนพลังงานควบคุมเปนครั้งคราว หรือกรณีจําเปนอยางอ่ืน เพื่อประโยชนในทางเศรษฐกิจของ

ประเทศ อธิบดีมีอํานาจออกคําส่ังเปนหนังสือใหผูผลิตพลังงานควบคุมปฏิบัติดังตอไปน้ี   

(๑) ลดหรือเพิ่มการผลิต การจําหนาย หรือการใชพลังงานควบคุม   

(๒) เปล่ียนประเภทของวัตถุดิบหรือวัตถุธรรมชาติท่ีใชในการผลิตพลังงานควบคุม   

(๓) เปล่ียนแปลงอัตราคาตอบแทนอยางสูงท่ีจะพึงเรียกจากผูใชพลังงาน ควบคุม   

 

มาตรา ๒๙ เพื่อประโยชนแกการระงับหรือปองกันอันตรายท่ีอาจมีแกบุคคล หรือทรัพยสิน หรืออนามัยของประชาชน หรือความม่ันคง

ของประเทศ อธิบดีมีอํานาจออกคําส่ังเปนหนังสือใหผูผลิตพลังงานควบคุมปฏิบัติดังตอไปน้ี   

(๑) เปล่ียนแปลง ซอมแซม หรือบูรณะอาคาร เครื่องจักร เครื่องอุปกรณ เครื่องมือหรือเครื่องใช   

(๒) จัดหา หรือสรางส่ิงใดๆ ซึ่งจะขจัดหรือปองกันอันตราย   

(๓) งดการผลิต การสง การใช หรือการจําหนายพลังงานควบคุมเปนการ ช่ัวคราวจนกวาจะไดปฏิบัติตามคําส่ัง ตาม (๑) หรือ (๒)   

 

มาตรา ๓o ในการใชอํานาจตามมาตรา ๒๘ หรือมาตรา ๒๙ ใหกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงานคํานึงถึงคาใชจายท่ีจะเพิ่มข้ึน หรือ

ความสามารถในการจัดหาทุนของผูผลิตพลังงานควบคุมดวย กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน จะชวยหาทุนเพื่อใหผูผลิตพลังงานควบคุม

สามารถปฏิบัติตามคําส่ังก็ได   

 

มาตรา ๓๑ ผูท่ีไมไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๕ หรือไดรับใบอนุญาตโดยเง่ือนไขตาม มาตรา ๒๗ หรือผูท่ีไดรับคําส่ังตามมาตรา ๒๘ 

หรือ มาตรา ๒๙ หากไมเห็นชอบดวยกับการไมอนุญาตเง่ือนไข หรือคําส่ังดังกลาวน้ัน มีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต

วันท่ีทราบวาไมไดรับใบอนุญาต หรือไดรับใบอนุญาตโดยมีเง่ือนไข หรือไดรับคําส่ังน้ัน ใหรัฐมนตรีวินิจฉัยอุทธรณใหเสร็จภายในเกาสิบ

วันนับแตวันท่ีไดรับอุทธรณ ถาผูอุทธรณไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยอุทธรณ ใหเสนอคดีตอศาลภายในส่ีสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับแจงคํา

วินิจฉัยอุทธรณ  

 

มาตราท่ี ๓๓ ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกตามสมควรแกพนักงานเจาหนาท่ี ในการปฏิบัติการตามมาตรา ๑๑ มาตรา ๑๔ 

มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๙ หรือมาตรา ๒๑ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหน่ึงเดือน หรือปรับไมเกินหน่ึงพันบาท หรือท้ังจําท้ัง

ปรับ  

 

มาตรา ๓๔ ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๕ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ   

 

มาตรา ๓๕ ผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของอธิบดีท่ีส่ังตามมาตรา ๒๘ หรือมาตรา ๒๙ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหน่ึงป หรือปรับไมเกิน

หน่ึงหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ มาตรา ๓๕ ผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของอธิบดีท่ีส่ังตามมาตรา ๒๘ หรือมาตรา ๒๙ ตองระวางโทษจําคุก

ไมเกินหน่ึงป หรือปรับไมเกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ   

 

มาตรา ๓๖ ผูใดฝาฝนมาตรา ๓๒ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหน่ึงป หรือปรับไมเกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ   

 

มาตรา ๓๗ ในการดําเนินคดีตามพระราชบัญญัติน้ี ใหพนักงานอัยการมีอํานาจรองขอตอศาล ใหส่ังใหผูกระทําผิดปฏิบัติการใหเปนไป

ตามหนาท่ีท่ีมีอยูตามพระราชบัญญัติน้ี   

 



มาตรา ๓๘ การใดท่ีเปนอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการการพลังงานแหงชาติ และไดมีการดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีน้ันไปแลวตาม

พระราชบัญญัติการพลังงานแหงชาติ พ.ศ. ๒๔๙๖ กอนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ แตการดําเนินการน้ันไมถึงท่ีสุด หรือมีขอมูล

ผูกพันท่ีจะตองดําเนินการตอไปใหรัฐมนตรี มีอํานาจพิจารณาส่ังการแทนคณะกรรมการการพลังงานแหงชาติ   

 

มาตรา ๓๙ บรรดาพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง หรือคําส่ังท่ีออกตามพระราชบัญญัติการพลังงานแหงชาติ พ.ศ. ๒๔๙๖ ท่ีใชบังคับอยู

กอนหรือในวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ ใหยังคงใชบังคับไดตอไปเพียงเทาท่ีไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัติน้ีจนกวาจะมีพระราช

กฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ หรือคําส่ังตามพระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ แตตองไมเกินหน่ึงปนับแตวันพระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ   

 

มาตรา ๔o บรรดาการอนุญาต หรือใบอนุญาตท่ีออกใหตามพระราชบัญญัติการพลังงานแหงชาติ พ.ศ. ๒๔๙๖ อยูกอนหรือในวันท่ี

พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ ใหยังมีผลใชบังคับตอไป จนกวาจะส้ินอายุการอนุญาตหรือใบอนุญาตน้ัน   

 

มาตรา ๔๑ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและการพลังงานรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี และใหมีอํานาจออก

กฎกระทรวงหรือกําหนดกิจการอ่ืนเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี   

 

กฎกระทรวงน้ัน เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได   

 

                                                         ผูรับสนองพระบรมราชโองการ   

                                                       อานันท ปนยารชุน นายกรัฐมนตรี   

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

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีไดมีการจัดต้ังสํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ

ข้ึนเปนสวนราชการระดับกรม ในสํานักนายกรัฐมนตรี เพื่อทําหนาท่ีเก่ียวกับการกําหนดนโยบายพลังงานของประเทศ ในการน้ีสมควร

ปรับปรุงพระราชบัญญัติการพลังงานแหงชาติ พ.ศ. ๒๔๙๖ เพื่อใหสอดคลองกัน โดยเปล่ียนใหสํานักงานพลังงานแหงชาติเปนกรมพัฒนา

และสงเสริมพลังงาน และกําหนดอํานาจหนาท่ีของกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงานใหรับผิดชอบเฉพาะในดานการคนควา พัฒนา กํากับ

ดูแลและปฏิบัติการเก่ียวกับการผลิต การสงและการจําหนายพลังงาน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติน้ี  

 


