พระราชบัญญัติ
การพัฒนาและสงเสริมพลังงาน
พ.ศ.๒๕๓๕
_____________________

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ใหไว ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๓๕
เปนปที่ ๔๗ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด
เกลาฯใหประกาศวาโดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการพลังงานแหงชาติ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแหงชาติทําหนาที่รัฐสภาดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการพัฒนาและสงเสริมพลังงาน
พ.ศ.๒๕๓๕”
มาตรา ๒
เปนตนไป

พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๓
ใหยกเลิก
(๑)
พระราชบัญญัติการพลังงานแหงชาติ
พ.ศ.
๒๔๙๖
(๒)
พระราชบัญญัติการพลังงานแหงชาติ
(ฉบับที่
๒)
พ.ศ.
๒๕o๗
(๓)
พระราชบัญญัติการพลังงานแหงชาติ
(ฉบับที่
๓)
พ.ศ.
๒๕๒๒
(๔) พระราชบัญญัติการพลังงานแหงชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓o บรรดากฎหมาย กฎ
และขอบังคับอื่นในสวนทีม
่ ีบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้ หรือ ซึ่งขัดหรือแยงกับบท
แหงพระราชบัญญัตินี้
ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน
มาตรา ๔ บทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือมติ
คณะรัฐมนตรีใดอางถึงสํานักงานพลังงานแหงชาติ และเลขาธิการการพลังงานแหงชาติ
ใหถือวา บทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือมติ
คณะรัฐมนตรีนั้น อางถึง กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน และอธิบดีกรมพัฒนาและ
สงเสริมพลังงานตามลําดับ

มาตรา ๕
ในพระราชบัญญัตินี้
“พลังงาน” หมายความวา ความสามารถในการทํางานซึ่งมีอยูในตัวของสิ่งที่อาจใหงาน
ได ไดแก พลังงานหมุนเวียน และพลังงานสิ้นเปลือง และใหหมายความรวมถึงสิ่งที่อาจ
ใหงานไดเชนเชื้อเพลิงความรอนและไฟฟาเปนตน
“พลังงานหมุนเวียน” หมายความรวมถึง พลังงานที่ไดจากไม ฟน แกลบ กากออย ชีว
มวล
น้ํา
แสงอาทิตย
ความรอนใตภิภพ
ลม
และคลื่น
เปนตน
“พลังงานสิ้นเปลือง” หมายความรวมถึง พลังงานที่ไดจากถานหิน หินน้ํามัน ทราย
น้ํามัน
น้ํามันดิบ
น้ํามันเชื้อเพลิง
กาซธรรมชาติ
และนิวเคลียร
เปนตน
“เชื้อเพลิง” หมายความรวมถึง ถานหิน หินน้ํามัน ทรายน้ํามัน น้ํามันเชื้อเพลิง กาซ
ธรรมชาติ กาซเชื้อเพลิง เชื้อเพลิงสังเคราะห ไม ฟน แกลบ กากออย ขยะ และสิ่งอื่น
ตามที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
“พลังงานควบคุม” หมายความวา พลังงานซึ่งไดกําหนดใหมีการควบคุมตามบทแหง
พระราชบัญญัตินี้เวนแตปโตรเลียมตามกฎหมายวาดวยปโตรเลียม
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา เจาหนาที่ของกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน
และหมายความรวมถึงเจาหนาที่ของกระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนทองถิ่น และ
รัฐวิสาหกิจซึ่งพระราชบัญญัตินี้กําหนดใหถือวาเปนพนักงานเจาหนาที่ดวย
“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรก
ั ษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๖ ใหกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) สํารวจ รวบรวมขอมูล วิเคราะห ทดลองและตรวจสอบเกี่ยวกับพลังงานในดานแหลง
พลังงาน การผลิต การแปรรูป การสง และการใช
(๒) ศึกษา วางแผน และวางโครงการเกี่ยวกับพลังงานและกิจการที่เกี่ยวของ
(๓) คนควาและพัฒนา สาธิต และกอใหเกิดโครงการริเริ่มเกี่ยวกับ การผลิต การแปรรูป
การสง การใช และการอนุรักษแหลงพลังงาน
(๔) ออกแบบ สราง และบํารุงรักษาแหลงผลิต แหลงแปรรูป ระบบสง และ ระบบใช
พลังงาน เชน การผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนและพลังงานชนิดใหม การผลิต
เชื้อเพลิงจากชีวมวล และการสูบน้ําดวยไฟฟา
(๕) กําหนดระเบียบและมาตรฐานเกี่ยวกับการผลิต การแปรรูป การสง การใชและการ
อนุรักษแหลงพลังงาน ตลอดจนควบคุมและกํากับดูแลใหเปนไปตามระเบียบและ
มาตรฐานนั้น
(๖) กําหนดอัตราคาตอบแทนสําหรับการใชพลังงานที่ดําเนินการ โดยกรมพัฒนาและ
สงเสริมพลังงาน
(๗) จัดใหมี ควบคุม สราง ซื้อ ขาย เชา ใหเชา โอน หรือรับโอนแหลงผลิต แหลงแปร
รูป ระบบสงและระบบจําหนายพลังงาน และออกใบอนุญาตผลิตหรือขยายการผลิต
พลังงาน

(๘) ถายทอดเทคโนโลยี สงเสริม ฝกอบรม เผยแพรเกี่ยวกับการผลิต การแปรรูป การ
สง การใชและการอนุรักษแหลงพลังงาน ตลอดจนเปนศูนยกลางการประสานความ
รวมมือในกิจการที่เกีย
่ วของ
มาตรา ๗ ใหอธิบดีมีหนาที่ควบคุมและดูแลโดยทัว่ ไปซึ่งราชการของกรมพัฒนาและ
สงเสริมพลังงาน และเปนผูบังคับบัญชาขาราชการและลูกจางในกรมพัฒนาและสงเสริม
พลังงาน
มาตรา ๘ ในการดําเนินการตามอํานาจหนาที่ กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงานอาจมอบ
ให กระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนทองถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติการเฉพาะอยาง
แทนได
มาตรา ๙ ในกรณีที่กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงานมอบใหกระทรวง ทบวง กรม
ราชการสวนทองถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติการเฉพาะอยางแทน ใหผูรับมอบดังกลาว
ปฏิบัติการใหเปนไปตามที่ไดรับมอบนั้นและเพือ
่ ประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ ตาม
พระราชบัญญัตินี้ใหเจาหนาที่ของกระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนทองถิ่น หรือ
รัฐวิสาหกิจ ผูปฏิบัติการทีไ
่ ดรับมอบนั้นเปนพนักงานเจาหนาที่ และมีอํานาจหนาที่อยาง
เดียวกับพนักงานเจาหนาที่ของกรมพัฒนาและสงเสริม
ในการมอบอํานาจหนาที่ใหกระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนทองถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ
ดําเนินการ กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงานจะโอนเงินไปตั้งจายทางกระทรวง ทบวง
กรม ราชการสวนทองถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจเชนวานั้น เพื่อใชจายตามรายการทีอ
่ นุมัติใน
งบประมาณของกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงานก็ได
มาตรา ๑o ในการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ตามมาตรา ๖ กรมพัฒนาและสงเสริม
พลังงานอาจใหกระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือบุคคลใดๆ
เสนอรายละเอียดทางวิชาการ การเงิน สถิติ และเรื่องตางๆ ที่จําเปนได
มาตรา ๑๑ ในการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน ใหพนักงาน
เจาหนาที่มีอํานาจเขาไปในสถานที่ใดๆ ในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก
หรือเวลาทําการของสถานที่นั้นๆ เพื่อสอบถามขอเท็จจริง หรือเพือ
่ ตรวจสอบเอกสาร
หรือสิ่งของใดๆ ที่เกี่ยวกับกิจการพลังงานจากบุคคลที่อยูในสถานที่เชนวานั้นไดตาม
ความจําเปน ในการนี้ผูครอบครองสถานที่ดังกลาวตองอํานวยความสะดวกแกพนักงาน
เจาหนาที่ตามสมควร กรณีที่พนักงานเจาหนาที่เขาไปในสถานที่ตามวรรคหนึ่ง ถาไม
เปนการเรงดวนใหแจงเปนหนังสือใหผูครอบครองสถานที่ทราบลวงหนาไมนอยกวาสาม
วัน
มาตรา ๑๒ ในการปฏิบัติหนาที่ หนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัวแกบุคคลที่
เกี่ยวของ บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนดใน
กฎกระทรวง
มาตรา ๑๓ ใหพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้เปนเจาพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา
มาตรา ๑๔ พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจที่จะใชสอยหรือเขาครอบครองอสังหาริมทรัพย
ในความครอบครองของบุคคลใดๆ ซึ่งมิใชเคหสถานเปนการชั่วคราวภายใตเงื่อนไข
ดังตอไปนี้

(๑) การใชสอยหรือเขาครอบครองนั้นเปนการจําเปนสําหรับการสํารวจแหลงผลิต ระบบ
สง ระบบจําหนายพลังงาน และการปองกันอันตรายหรือความเสียหายอันอาจเกิดแกการ
ผลิต การสง หรือการจําหนายพลังงาน และ
(๒) ไดแจงใหเจาของหรือผูครอบครองอสังหาริมทรัพยทราบลวงหนาไมนอยกวาสิบหา
วัน
ถามีความเสียหายเกิดขึ้นแกเจาของหรือผูครอบครองอสังหาริมทรัพยหรือผูท
 รงสิทธิอื่น
เนื่องจากการกระทําของพนักงานเจาหนาที่ดังกลาวในวรรคหนึ่ง บุคคลเชนวานั้นยอม
เรียกคาทดแทนจากกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงานได และถาไมสามารถตกลงกันใน
จํานวนคาทดแทน ใหนํามาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๓ มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๕ เมื่อมีความจําเปนที่จะตองไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพย เพื่อใชในการผลิต การ
สง หรือการจําหนายพลังงาน ถามิไดตกลงในเรื่องการโอนไวเปนอยางอื่น ใหดําเนินการ
เวนคืนตามกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย
มาตรา ๑๖ เมื่อมีความจําเปนเพื่อประโยชนแกชุมนุมชน ใหกรมพัฒนาและสงเสริม
พลังงานมีอํานาจตั้งสถานีพลังงาน เดินสายหรือทอพลังงานไปใต เหนือ ตามหรือขาม
พื้นดินของบุคคลใดๆ หรือปก ตั้งเสา หรืออุปกรณ ลงในหรือบนพื้นดินของบุคคลใดๆ
ซึ่งไมใชเปนที่ตั้งโรงเรือน
ในกรณีที่ตองใชที่ดินตอนหนึ่งตอนใด เพื่อกระทําการดังกลาวในวรรคหนึ่ง ใหกรม
พัฒนาและสงเสริมพลังงานจายคาทดแทนในการใชที่ดินนั้นแกเจาของหรือผูค
 รอบครอง
โดยจํานวนเงินอันเปนธรรม เวนแตเจาของหรือผูครอบครองเปนผูไดรับประโยชนคุมคา
ในการกระทํานั้นอยูดวย
มาตรา ๑๗ เพื่อประโยชนแกชุมนุมชน ใหกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงานมีอํานาจ
เดินสายหรือทอพลังงานติดไปกับสิ่งกอสรางของบุคคลใดๆ ที่อยูเหนือหรือติดกับทาง
สัญจรของประชาชน
มาตรา ๑๘ กอนทีก
่ รมพัฒนาและสงเสริมพลังงานจะดําเนินการตามมาตรา ๑๖ หรือ
มาตรา ๑๗ ใหกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงานแจงเปนหนังสือใหเจาของหรือผู
ครอบครองทรัพยสิน ที่เกีย
่ วของทราบ เจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินนั้น อาจยื่นคํา
รองแสดงเหตุที่ไมสมควรทําเชนนั้นไปยังรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาวินิจฉัยไดภายในสิบหา
วันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง ในกรณีเชนวานี้ ใหกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงานรอ
การดําเนินการไวกอน จนกวาจะแจงคําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหผูยื่นคํารองทราบแลว คํา
วินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด
มาตรา ๑๙ เพื่อประโยชนแหงความปลอดภัยในการสงพลังงาน ใหกรมพัฒนาและ
สงเสริมพลังงานมีอํานาจตัดตน กิ่ง หรือรากของตนไม ซึ่งอยูใกลสายหรือทอพลังงาน
หรืออุปกรณได แตตอ
 งแจงใหเจาของหรือผูครอบครองตนไมไดทราบลวงหนาภายใน
เวลาอันสมควร ในกรณีที่ตนไมนั้นมีอยูกอนเวลาตั้งสถานีพลังงาน หรือเดินสายหรือทอ
พลังงานหรือปกตั้งเสาหรืออุปกรณ ใหกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงานใชคาทดแทน
ใหแกผูมีสวนไดเสีย ในตนไมเทาที่ตองเสียหายไปเพราะการกระทํานั้น

มาตรา ๒o ถาเจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินทีเ่ กี่ยวของประสงคจะกอสรางหรือ
กระทํากิจการใดๆ ลงในที่ดินซึ่งมีสายหรือทอพลังงานหรืออุปกรณกด
ี ขวางอยู เจาของ
หรือผูครอบครองทรัพยสน
ิ นั้นชอบที่จะรองขอตอกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงานใหยาย
ถอน เปลี่ยนแปลง หรือแกไขสิ่งที่กีดขวางนั้นได เมื่อเปนการสมควรก็ใหกรมพัฒนาและ
สงเสริมพลังงาน จัดการตามคํารองขอนั้น โดยใหเจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินออก
คาใชจายทั้งสิ้น
มาตรา ๒๑ ในกรณีจําเปนเรงดวนพนักงานเจาหนาที่อาจเขาไปในสถานที่ของบุคคล
ใดๆ เพื่อตรวจ ซอมแซม หรือแกไขสายหรือทอพลังงานหรืออุปกรณในเวลาหนึ่งเวลาใด
ก็ได เมื่อไดแจงใหเจาของหรือผูครอบครองทราบแลว
มาตรา ๒๒ ในกรณีที่เจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินหรือผูทรงสิทธิอื่นไมยินยอมตก
ลง ในจํานวนเงินคาทดแทนที่กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงานจายใหตามมาตรา ๑๖
หรือมาตรา ๑๙ หรือหาเจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินหรือผูทรงสิทธิอื่นนัน
้ ไมพบ
ใหกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน นําเงินจํานวนดังกลาวไปวางไวตอศาลหรือสํานักงาน
วางทรัพย หรือฝากไวกับธนาคารออมสินในชื่อของเจาของหรือผูครอบครองทรัพยสิน
หรือผูทรงสิทธิอื่น โดยแยกฝากไวเปนบัญชีเฉพาะราย และถามีดอกเบี้ยหรือดอกผลใด
เกิดขึ้นเนื่องจากการฝากเงินนั้น ใหตกเปนสิทธิแกเจาของหรือผูครอบครองทรัพยสิน
หรือผูทรงสิทธิอื่นนั้นดวย
เมื่อกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงานนําเงินคาทดแทนไปวางไวตอศาล หรือสํานักงาน
วางทรัพยหรือฝากไวกับธนาคารออมสินตามวรรคหนึ่งแลว ใหกรมพัฒนาและสงเสริม
พลังงานมีหนังสือแจงใหเจาของ หรือผูครอบครองทรัพยสินหรือผูท
 รงสิทธิอน
ื่ ทราบ
โดยสงทางไปรษณียตอบรับ ในกรณีหาเจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินหรือผูทรง
สิทธิอื่นไมพบ ใหประกาศในหนังสือพิมพรายวันที่มีจําหนายในทองถิ่นอยางนอยสองวัน
ติดตอกัน เพื่อใหเจาของหรือผูครอบครองทรัพยสน
ิ หรือผูทรงสิทธิอื่นทราบ
หลักเกณฑและวิธีการในการนําเงินคาทดแทนไปวางตอศาล หรือสํานักงานวางทรัพย
หรือฝากไวกับธนาคารออมสิน และวิธีการในการรับเงินคาทดแทนดังกลาวใหเปนไปตาม
ระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๒๓ ในกรณีที่เจาของหรือผูครอบครองทรัพยสิน หรือผูทรงสิทธิอื่นไมพอใจใน
จํานวนเงินคาทดแทน ที่กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงานจายให ไมวาบุคคลนั้นจะรับ
หรือไมรับเงินคาทดแทนที่กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงานวางไว หรือฝากไว บุคคลนั้นมี
สิทธิฟองคดีตอ
 ศาลภายในหนึ่งปนับแตวันที่กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงานได
ดําเนินการตามมาตรา ๒๒ วรรคสอง แลวการฟองคดีตอศาลตามวรรคหนึ่งไมเปนเหตุให
การครอบครองหรือใชอสังหาริมทรัพย หรือการดําเนินการใดๆ ของพนักงานเจาหนาที่
ตามมาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๑๙ ตองสะดุดหยุดลง
ในกรณีที่ศาลวินิจฉัยใหชาํ ระเงินคาทดแทนเพิ่มขึ้น ใหเจาของหรือผูครอบครอง
ทรัพยสิน ไดรับดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทประจํา ของธนาคาร
ออมสินในจํานวนเงินที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ นับแตวันที่ตองมีการจาย วาง หรือฝากเงินคา
ทดแทนนั้น

ในกรณีที่เจาของหรือผูครอบครองทรัพยสิน หรือผูทรงสิทธิอื่นยินยอมตกลงและไดรับ
เงินคาทดแทนไปแลว หรือมิไดฟอ
 งคดีเรียกเงินคาทดแทนตอศาลภายในระยะเวลาตาม
วรรคหนึ่ง หรือไดแจงเปนหนังสือสละสิทธิไมรับเงินคาทดแทนดังกลาว ผูใดจะเรียกรอง
เงินคาทดแทนนั้นอีกไมได
มาตรา ๒๔ การกําหนดพลังงานประเภทใด ขนาดและวิธีการผลิต หรือการใชอยางใด
ใหเปนพลังงานควบคุม ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๒๕ หามมิใหผูใดผลิต หรือขยายการผลิตพลังงานควบคุม เวนแตจะไดรับ
ใบอนุญาตจากกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน การขอรับใบอนุญาตและออกใบอนุญาต
ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง การผลิตพลังงานควบคุม
ใดซึ่งจะตองไดรับอนุญาตหรือรับสัมปทานตามกฎหมายอื่น จะตองไดรับอนุญาตหรือรับ
สัมปทานตามกฎหมายนั้นดวย
มาตรา ๒๖ การกําหนดหลักเกณฑในกฎกระทรวงตามมาตรา ๒๕ ใหคํานึงถึงกรณี
ดังตอไปนี้ดวย
(๑) ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศ
(๒) อันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการผลิตหรือการขยายการผลิตพลังงาน
(๓) การใชวัตถุดบ
ิ หรือวัตถุธรรมชาติตามหลักวิชา
มาตรา ๒๗ ใหกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงานพิจารณาการขอรับใบอนุญาตตาม
มาตรา ๒๕ ใหเสร็จภายในหนึ่งรอยยี่สิบวัน นับแตวันที่กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน
ไดรับคําขอ ที่มีรายละเอียดถูกตองและครบถวนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ในการ
อนุญาตดังกลาว กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน อาจกําหนดเงื่อนไข ดังตอไปนี้ได
(๑) อัตราคาตอบแทนอยางสูงที่จะพึงเรียกจากผูใชพลังงานควบคุม ใหสอดคลองกับ
หลักเกณฑและเงื่อนไขของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ
(๒) การกําหนดเขตการจายพลังงาน และขนาดของเครื่องจักรที่จะติดตั้งเพื่อทําการ
ผลิต
(๓) การดําเนินการใหถูกตองตามหลักวิชา เชน การวางสาย การปองกันอัคคีภัย การ
ปองกันความเสียหายของเครื่องจักร การปองกันอันตราย หรือการกําหนดประเภทหรือ
วิธีการใชวัตถุดิบหรือวัตถุธรรมชาติที่ใชในการผลิตพลังงานควบคุม
มาตรา ๒๘ ในกรณีที่อาจเกิดการขาดแคลนพลังงานควบคุมเปนครั้งคราว หรือกรณี
จําเปนอยางอื่น เพื่อประโยชนในทางเศรษฐกิจของประเทศ อธิบดีมีอํานาจออกคําสั่ง
เปนหนังสือใหผูผลิตพลังงานควบคุมปฏิบัติดังตอไปนี้
(๑) ลดหรือเพิ่มการผลิต การจําหนาย หรือการใชพลังงานควบคุม
(๒) เปลี่ยนประเภทของวัตถุดิบหรือวัตถุธรรมชาติที่ใชในการผลิตพลังงานควบคุม
(๓) เปลี่ยนแปลงอัตราคาตอบแทนอยางสูงที่จะพึงเรียกจากผูใชพลังงาน ควบคุม
มาตรา ๒๙ เพื่อประโยชนแกการระงับหรือปองกันอันตรายที่อาจมีแกบุคคล หรือ
ทรัพยสิน หรืออนามัยของประชาชน หรือความมั่นคงของประเทศ อธิบดีมอ
ี ํานาจออก
คําสั่งเปนหนังสือใหผูผลิตพลังงานควบคุมปฏิบัติดงั ตอไปนี้
(๑) เปลี่ยนแปลง ซอมแซม หรือบูรณะอาคาร เครือ
่ งจักร เครือ
่ งอุปกรณ เครื่องมือหรือ
เครื่องใช
(๒) จัดหา หรือสรางสิ่งใดๆ ซึ่งจะขจัดหรือปองกันอันตราย

(๓) งดการผลิต การสง การใช หรือการจําหนายพลังงานควบคุมเปนการ ชั่วคราวจนกวา
จะไดปฏิบัตต
ิ ามคําสั่ง ตาม (๑) หรือ (๒)
มาตรา ๓o ในการใชอํานาจตามมาตรา ๒๘ หรือมาตรา ๒๙ ใหกรมพัฒนาและสงเสริม
พลังงานคํานึงถึงคาใชจายที่จะเพิ่มขึ้น หรือความสามารถในการจัดหาทุนของผูผลิต
พลังงานควบคุมดวย กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน จะชวยหาทุนเพื่อใหผูผลิต
พลังงานควบคุมสามารถปฏิบัติตามคําสั่งก็ได
มาตรา ๓๑ ผูที่ไมไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๕ หรือไดรับใบอนุญาตโดยเงื่อนไข
ตาม มาตรา ๒๗ หรือผูที่ไดรับคําสั่งตามมาตรา ๒๘ หรือ มาตรา ๒๙ หากไมเห็นชอบ
ดวยกับการไมอนุญาตเงื่อนไข หรือคําสั่งดังกลาวนั้น มีสิทธิอุทธรณตอ
 รัฐมนตรีภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ทราบวาไมไดรับใบอนุญาต หรือไดรับใบอนุญาตโดยมีเงื่อนไข
หรือไดรับคําสั่งนั้น ใหรัฐมนตรีวินิจฉัยอุทธรณใหเสร็จภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับ
อุทธรณ ถาผูอุทธรณไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยอุทธรณ ใหเสนอคดีตอศาลภายในสี่สิบหา
วันนับแตวันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัยอุทธรณ
มาตราที่ ๓๓ ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกตามสมควรแกพนักงานเจาหนาที่
ในการปฏิบัติการตามมาตรา ๑๑ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๙ หรือ
มาตรา ๒๑ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้ง
จําทั้งปรับ
มาตรา ๓๔ ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๕ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกิน
สองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๓๕ ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของอธิบดีที่สงั่ ตามมาตรา ๒๘ หรือมาตรา ๒๙ ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ มาตรา
๓๕ ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของอธิบดีทส
ี่ ั่งตามมาตรา ๒๘ หรือมาตรา ๒๙ ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๓๖ ผูใดฝาฝนมาตรา ๓๒ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกิน
หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๓๗ ในการดําเนินคดีตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานอัยการมีอํานาจรองขอ
ตอศาล ใหสั่งใหผูกระทําผิดปฏิบัติการใหเปนไปตามหนาที่ที่มีอยูตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๓๘ การใดที่เปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการการพลังงานแหงชาติ และไดมี
การดําเนินการตามอํานาจหนาที่นั้นไปแลวตามพระราชบัญญัติการพลังงานแหงชาติ
พ.ศ. ๒๔๙๖ กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ แตการดําเนินการนั้นไมถึงที่สุด หรือมี
ขอมูลผูกพันทีจ
่ ะตองดําเนินการตอไปใหรัฐมนตรี มีอํานาจพิจารณาสั่งการแทน
คณะกรรมการการพลังงานแหงชาติ
มาตรา ๓๙ บรรดาพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง หรือคําสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติ
การพลังงานแหงชาติ พ.ศ. ๒๔๙๖ ที่ใชบังคับอยูก
 อนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ ใหยังคงใชบังคับไดตอไปเพียงเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้จนกวาจะ
มีพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ หรือคําสั่งตามพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ แต
ตองไมเกินหนึ่งปนับแตวันพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ

มาตรา ๔o บรรดาการอนุญาต หรือใบอนุญาตทีอ
่ อกใหตามพระราชบัญญัติ
การพลังงานแหงชาติ พ.ศ. ๒๔๙๖ อยูกอนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหยัง
มีผลใชบังคับตอไป จนกวาจะสิ้นอายุการอนุญาตหรือใบอนุญาตนั้น
มาตรา ๔๑ ใหรัฐมนตรีวา การกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและการพลังงาน
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงหรือกําหนดกิจการอื่น
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
อานันท ปนยารชุน นายกรัฐมนตรี
----------------------------------------------------------หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ไดมก
ี ารจัดตั้ง
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติขึ้นเปนสวนราชการระดับกรม ในสํานัก
นายกรัฐมนตรี เพื่อทําหนาที่เกี่ยวกับการกําหนดนโยบายพลังงานของประเทศ ในการนี้
สมควรปรับปรุงพระราชบัญญัติการพลังงานแหงชาติ พ.ศ. ๒๔๙๖ เพื่อใหสอดคลองกัน
โดยเปลี่ยนใหสํานักงานพลังงานแหงชาติเปนกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน และ
กําหนดอํานาจหนาที่ของกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงานใหรับผิดชอบเฉพาะในดานการ
คนควา พัฒนา กํากับดูแลและปฏิบัตก
ิ ารเกี่ยวกับการผลิต การสงและการจําหนาย
พลังงาน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

