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พระราชกฤษฎีกา
กําหนดอํานาจ สิทธิ และประโยชนของบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)
พ.ศ. ๒๕๔๘

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘
เปนปที่ ๖๐ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรกําหนดอํานาจ สิทธิ และประโยชนของบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒๑ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๒๖
แหงพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘
และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา “พระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ สิทธิ และประโยชน
ของบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๘”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
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มาตรา ๓ ในพระราชกฤษฎีกานี้
“บริษัท” หมายความวา บริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)
“กิจการผลิตไฟฟา” หมายความวา
(๑) การผลิต จัดใหไดมา จัดสง และจําหนายพลังงานไฟฟาใหแก
(ก) การไฟฟานครหลวง การไฟฟาสวนภูมิภาค หรือการไฟฟาอื่นตามกฎหมายวาดวย
การนั้น
(ข) ผูใชพลังงานไฟฟา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ
(ค) ประเทศใกลเคียง
(๒) การดําเนินการตาง ๆ ที่เกี่ยวกับระบบไฟฟาและเขตเดินสายไฟฟา
(๓) การดําเนินการตาง ๆ เพื่อใหไดมาหรือเพื่อการดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของกับพลังงาน
ไฟฟา แหลงพลังงานอันไดมาจากธรรมชาติ เชน น้ํา ลม ความรอนธรรมชาติ แสงแดด แรธาตุ
หรือเชื้อเพลิงเปนตนวา น้ํามัน ถานหิน หรือกาซ รวมทั้งพลังงานปรมาณูเพื่อการผลิตพลังงานไฟฟา
และงานอื่นที่สงเสริมกิจการของบริษัท
(๔) การดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟาและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวกับหรือตอเนื่องกับกิจการ
ของบริษัท
(๕) การผลิตและขายลิกไนต หรือวัตถุเคมีจากลิกไนต หรือโดยอาศัยลิกไนต
“ระบบไฟฟา” หมายความวา สายสงไฟฟา สายจําหนายไฟฟา สถานีไฟฟายอย หรือสิ่งอื่น
อันเปนอุปกรณแกการสงหรือจําหนายไฟฟา
“เขตเดินสายไฟฟา” หมายความวา บริเวณที่ที่จะเดินสายสงไฟฟาโดยมีความกวางจากแนว
ศูนยกลางของเสาสายสงไฟฟาดานละไมเกินสี่สิบเมตร
“กฟผ.” หมายความวา การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยตามกฎหมายวาดวยการไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการกิจการผลิตไฟฟา
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
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มาตรา ๔ ในการดํ าเนิ นกิจการผลิตไฟฟา ให บริษั ทมีอํ า นาจ ได รับยกเว นมีสิ ทธิพิ เ ศษ
หรือไดรับความคุมครองตามที่กฎหมายวาดวยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยและกฎหมายอื่น
ไดบัญญัติไวใหแก กฟผ. เวนแตกรณีที่บัญญัติไวตามมาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๔
มาตรา ๕ ใหมีคณะกรรมการกิจการผลิตไฟฟาประกอบดวยปลัดกระทรวงพลังงานเปนประธาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา และกรรมการผูทรงคุณวุฒิไมเกินสามคน
ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูมีความรูความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณในกิจการหรือสาขาวิชาชีพอันจะเปน
ประโยชนตอกิจการผลิตไฟฟา
ใหผูอํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนพลังงานเปนกรรมการและเลขานุการ
มาตรา ๖ ใหกรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสามป
มาตรา ๗ ใหคณะกรรมการมีอํานาจดังตอไปนี้
(๑) พิจารณาใหความเห็นชอบในการเชื่อมโยงระบบไฟฟาของโรงไฟฟาที่มีกําลังผลิตรวมกัน
สูงกวายี่สิบเมกะวัตตเพื่อใชเอง หรือที่มีกําลังผลิตรวมกันสูงกวาหกเมกะวัตตเพื่อขายพลังงานไฟฟา
แกประชาชน กับระบบไฟฟาของบริษัท การไฟฟานครหลวง หรือการไฟฟาสวนภูมิภาค โดยจะกําหนด
เงื่อนไขเกี่ยวกับคุณภาพไฟฟา เทคนิคทางวิศวกรรม และความปลอดภัยของระบบไฟฟาเพื่อการเชื่อมโยง
ก็ได
(๒) ออกข อ บัง คั บ ร วมกั บ กรมชลประทานเพื่ อ กํ า หนดปริ ม าณน้ํ า ที่จ ะกั ก เก็ บ หรื อ ระบาย
จากอางเก็บน้ํา
มาตรา ๘ ในการดําเนินการกอสรางระบบไฟฟา เมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการแลว
ใหบริษัทมีอํานาจกระทําการไดดังตอไปนี้
(๑) ประกาศกําหนดเขตเดินสายไฟฟาเพื่อประโยชนแหงความปลอดภัยในการสงพลังงานไฟฟา
โดยต อ งกํ า หนดให มี ก ารประกาศไว ณ ที่ ว า การอํ า เภอแห ง ท อ งที่ ซึ่ ง ที่ ดิ น นั้ น ตั้ ง อยู แ ละจั ด ทํ า
เครื่องหมายแสดงไวในที่ที่ประกาศกําหนดเขตนั้นตามสมควร
(๒) เดินสายสงไฟฟาหรือสายจําหนายไฟฟาไปใต เหนือ ตาม หรือขามพื้นดินของบุคคลใด
ปกหรื อ ตั้งเสา สถานีไฟฟ ายอ ยหรือ อุปกรณอื่นลงในหรือ บนพื้น ดินของบุค คลใดซึ่งมิ ใชเป นที่ตั้ ง
โรงเรือน
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(๓) รื้อถอนโรงเรือนหรือทําลายสิ่งอื่นที่สรางขึ้นหรือทําขึ้น หรือทําลาย หรือตัดฟน ตัดตน
กิ่ง หรือรากของตนไมหรือพืชผลในเขตเดินสายไฟฟา
กอนที่จะดําเนินการตาม (๒) หรือ (๓) ใหบริษัทแจงเปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครอง
ทรัพยสินที่เกี่ยวของทราบ เจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินนั้นอาจยื่นคํารองแสดงเหตุที่ไมสมควร
ทําเชนนั้นตอคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการตองวินิจฉัยภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง
หลักเกณฑและวิธีการในการคํานวณเงินคาทดแทน การนําเงินคาทดแทนไปวางตอศาลหรือ
สํานักงานวางทรัพย หรือธนาคารออมสิน หรือการรับเงินคาทดแทนสําหรับการดําเนินการของบริษัท
ตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
มาตรา ๙ ใหประธานกรรมการและกรรมการไดรับคาตอบแทนและคาใชจายอื่นในการปฏิบัติงาน
ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๑๐ ให สํ า นั ก งานนโยบายและแผนพลั ง งานทํ า หน า ที่ เ ป น หน ว ยงานธุ ร การ
ของคณะกรรมการ
มาตรา ๑๑ ใหนําความในมาตรา ๗๕ มาตรา ๗๖ มาตรา ๗๗ มาตรา ๗๙ มาตรา ๘๐
มาตรา ๘๑ มาตรา ๘๒ และมาตรา ๘๓ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
มาใชบังคับกับการแตงตั้ง การพนจากตําแหนง และการประชุมของคณะกรรมการ โดยอนุโลม
มาตรา ๑๒ คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการ
อยางหนึ่งอยางใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
ใหอนุกรรมการไดรับคาตอบแทนและคาใชจายอื่น ๆ ในการปฏิบัติงานตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กําหนด
มาตรา ๑๓ ใหทรัพยสินของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับกิจการผลิตไฟฟาเพื่อประโยชนตอสวนรวม
เปนทรัพยสินที่ไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดี
มาตรา ๑๔ ในการปฏิ บัติ ห นา ที่ เ กี่ย วกับ การสํ า รวจ สร าง และบํา รุ ง รัก ษาระบบไฟฟ า
เขตเดินสายไฟฟา โรงไฟฟา เขื่อนกั้นน้ํา เขื่อนระบายน้ํา เขื่อนกักเก็บน้ํา อางเก็บน้ํา และสิ่งอื่น
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อันเปนอุปกรณของเขื่อนหรืออางนั้น รวมทั้งสถานที่ผลิตแหลงพลังงานอื่นของบริษัทที่ใชเปนพลังงาน
ไฟฟา ใหลูกจางของบริษัทที่รัฐมนตรีแตงตั้งเพื่อการนี้เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๑๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ ตามที่ไดจัดตั้งบริษัท กฟผ. จํากัด
(มหาชน) โดยเปลี่ยนทุนของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยเปนหุนตามกฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจ
และโอนกิจการของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยไปใหแกบริษัทดังกลาวทั้งหมดแลวนั้น เมื่อไดพิจารณา
ถึงความเปนธรรมในการแขงขันทางธุรกิจ การควบคุมใหการใชอํานาจทางกฎหมายเปนไปโดยถูกตอง และ
การรั ก ษาผลประโยชน ข องรั ฐ ประกอบด ว ยแล ว ในการดํ า เนิ น งานของบริ ษัท กฟผ. จํา กัด (มหาชน)
ระยะแรก บริษัทยังมีความจําเปนที่จะตองไดรับอํานาจ สิทธิ และประโยชน บางกรณีตามที่กําหนดไว
ในกฎหมายวาดวยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยและตามกฎหมายอื่น รวมถึงการจํากัดสิทธิในบางกรณี
เพื่อประโยชนตอสวนรวมเปนสําคัญ ซึ่งมาตรา ๒๖ แหงพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒
บัญญัติวา อํานาจ สิทธิ หรือประโยชนของบริษัทที่จัดตั้งขึ้นดังกลาวอาจจํากัดหรืองดไดตามที่กําหนดใน
พระราชกฤษฎีกา จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้

