
 หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจ าเปน็ในการตราพระราชบัญญตั ิ(Checklist) 
 
ร่างพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  กฎหมายใหม่              แก้ไข/ปรับปรุง             ยกเลิก 
ส่วนราชการหรือหน่วยงานผู้เสนอ กระทรวงมหาดไทย (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) 

 
๑. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของภารกิจ 
 ๑.๑ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของภารกิจคืออะไร เพื่อแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่องใด 
  เนื่องจากพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน     
มีบทบัญญัติบางมาตราที่ไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบันซึ่งมีความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งในและ
นอกราชอาณาจักรเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ดังนั้น เพ่ือให้
เกิดประสิทธิภาพในการประกอบกิจการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงขอเสนอ 
ร่างพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ฉบับที่.. ) พ.ศ. ....  เพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 ในหลักการและสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
  1. แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๔ บทนิยามค าว่า “พนักงาน” ให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วย
คุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ  
  2. ตามมาตรา ๖ เพ่ิมวัตถุประสงค์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้มีอ านาจประกอบกิจการ
ระบบจ าหน่ายไฟฟ้า และด าเนินธุรกิจหรือกิจการอ่ืนใดที่เป็นประโยชน์แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือที่
ด าเนินการโดยน าเทคโนโลยี อุปกรณ์ ทรัพย์สิน หรือบุคลากร ไปบริหารจัดการและเสริมสร้างให้เกิด  
ความมั่นคง เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพ่ือประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน  
  3. มาตรา ๗ แก้ไขเพ่ิมเติมให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีอ านาจด าเนินการตามวัตถุประสงค์ได้
ทั้งในและนอกราชอาณาจักร เว้นแต่การจ าหน่ายพลังงานไฟฟ้าและการประกอบกิจการระบบจ าหน่ายไฟฟ้า
ให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าในราชอาณาจักรให้ด าเนินการได้ในพ้ืนที่ที่ก าหนด และก าหนดท้องที่ที่ให้บริการให้ชัดเจน
สอดคล้องกับปัจจุบัน  
  4. มาตรา ๘ แก้ไขเพ่ิมเติมให้การประกอบกิจการระบบจ าหน่ายไฟฟ้าเป็นกิจการ
สาธารณูปโภคและให้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายอันว่าด้วยการนั้น และมาตรา ๑๐ แก้ไขเพ่ิมเติมให้ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะจัดตั้งส านักงานสาขาหรือตัวแทนขึ้น ณ ที่อ่ืนใดทั้งในหรือนอกราชอาณาจักรก็ได้  
  ๕. มาตรา 13 (1) แก้ไขเพ่ิมเติมให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีอ านาจเช่าซื้อ ตั้งหรือรับ 
เป็นตัวแทน ตัวแทนค้าต่าง นายหน้า เกี่ยวกับเครื่องใช้ บริการ และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ 
  ๖. มาตรา 13 (4) แก้ไขเพ่ิมเติมให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีอ านาจก าหนดประเภท ขนาด 
พิกัด และมาตรฐานของระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์อ่ืนๆ ตลอดจนเชื้อเพลิงและแหล่งพลังงานอ่ืน ๆ ซึ่งใช้ใน  
การผลิตพลังงานไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและผู้ที่ใช้หรือเชื่อมต่อระบบไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
  ๗. เพ่ิมอ านาจกระท าการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้มีอ านาจให้บริษัทในเครือของ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกู้ยืมเงินโดยมีหลักประกันที่เหมาะสมเพ่ือประโยชน์แก่การประกอบและส่งเสริมธุรกิจของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (มาตรา 13 (7/1)) แก้ไขเพ่ิมเติมให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีอ านาจจัดตั้งบริษัทจ ากัดหรือ 
 

บริษัทมหาชน... 



๒ 

 

บริษัทมหาชนจ ากัด เพ่ือประกอบธุรกิจหรือกิจการอ่ืนใด (มาตรา 13 (9)) แก้ไขเพ่ิมเติมให้การไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาคมีอ านาจเข้าร่วมกิจการกับหน่วยงานอ่ืนไม่ว่าจะเป็นของเอกชนหรือของรัฐทั้งในและนอก
ราชอาณาจักร (มาตรา 13 (10)) พร้อมเพ่ิมอ านาจกระท าการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้มีอ านาจท าการค้า
หรือให้บริการต่าง ๆ เกี่ยวกับอุปกรณ์ เครื่องใช้ และวัสดุที่เกี่ยวข้องกับกิจการไฟฟ้า ตลอดจนด าเนินการอ่ืน  
ที่เก่ียวเนื่องกับกิจการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (มาตรา 13 (10/1)) 
  ๘. มาตรา ๑๕ แก้ไขเพ่ิมเติมให้ผู้ว่าการเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา  
  ๙. แก้ไขเพ่ิมเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้สอดคล้องกับ
กฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (มาตรา 20)  แก้ไขเพ่ิมเติม
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของประธานกรรมการ กรรมการ และ ผู้ว่าการ (มาตรา 21, มาตรา 22 (2) 
และมาตรา 27 วรรคหนึ่ง) แก้ไขเพ่ิมเติมให้คณะกรรมการมีอ านาจวางข้อบังคับการประชุมและการด าเนิน
กิจการของคณะอนุกรรมการ และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือที่ปรึกษาเพ่ือด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดของ      
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ (มาตรา 23 วรรคหนึ่ง (2) และมาตรา 23/1) แก้ไขเพ่ิมเติมให้กรรมการท่ีเหลืออยู่
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้กรณีประธานกรรมการ ผู้ว่าการซึ่งเป็นกรรมการโดยต าแหน่ง หรือกรรมการอ่ืนพ้นจาก
ต าแหน่งก่อนถึงวาระและยังไม่ได้แต่งตั้งประธานกรรมการ ผู้ว่ าการ หรือกรรมการอ่ืนแทนต าแหน่งที่ว่าง 
(มาตรา 25/1) แก้ไขเพ่ิมเติมอ านาจหน้าที่ของผู้รักษาการแทนผู้ว่าการให้มีอ านาจหน้าที่ของผู้ว่าการในฐานะ
กรรมการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (มาตรา 32 วรรคสอง) 
  ๑๐. แก้ไขปรับปรุงถ้อยค าศัพท์เทคนิคที่ล้าสมัยและไม่มีการน ามาใช้แล้วให้เป็นข้อความใน
ปัจจุบัน และสอดคล้องกับบทนิยามค าว่า “ระบบไฟฟ้า” ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการพลังงาน 
(มาตรา 13 (4) หมวด 3 การสร้าง และบ ารุงรักษาซึ่งระบบการส่งพลังงานไฟฟ้า มาตรา 34 วรรคหนึ่ง 
มาตรา 35 มาตรา 36 วรรคหนึ่ง มาตรา 37 มาตรา 37 ทวิ วรรคหนึ่ง มาตรา 37 ทวิ วรรคสาม และมาตรา 38) 
  1๑. มาตรา 34 วรรคสอง แก้ไขเพ่ิมเติมให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใช้เงินค่าทดแทนให้แก่
เจ้าของหรือผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์หรือผู้ทรงสิทธิอ่ืนเมื่อมีความเสียหายเนื่องจากการกระท าของ
พนักงานในการใช้สอยหรือเข้าครอบครองอสังหาริมทรัพย์ในความครอบครองของบุคคลใดๆ ซึ่งมิใช่เคหสถาน
ของเอกชนเป็นการชั่วคราวเพ่ือการจ าเป็นส าหรับการส ารวจ ซ่อม บ ารุงรักษา หรือเป็นการจ าเป็นส าหรับ  
การป้องกันอันตรายหรือความเสียหายที่จะเกิดขึ้น  
  1๒. มาตรา 36 วรรคสาม แก้ไขเพ่ิมเติมระยะเวลาในการยื่นค าร้องของเจ้าของหรือ 
ผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์หรือผู้ทรงสิทธิอ่ืน เพ่ือแสดงเหตุที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่สมควรสร้างระบบ
ไฟฟ้า อุปกรณ์อ่ืนๆ หรือสิ่งปลูกสร้างอ่ืนอันจ าเป็นและเกี่ยวเนื่องกับระบบไฟฟ้าไปใต้ เหนือ ตาม ข้าม ลงใน 
หรือบนพื้นดินให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการพลังงาน 
  ๑๓. มาตรา 37 แก้ไขเพ่ิมเติมให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีอ านาจรื้อถอน หรือตัดฟันต้นไม้ 
สายและอุปกรณ์สื่อสาร หรือสิ่งอ่ืนใดที่อยู่ใกล้หรือปิด หุ้ม คลุม แขวน พาด ปัก หรือทับระบบไฟฟ้า เพ่ือ  
ความปลอดภัยและความม่ันคงในระบบไฟฟ้า  
  ๑๔. มาตรา 42 (2) และมาตรา 42 (7) ยกเลิกมาตรา 42 (4) และเพ่ิมมาตรา 42  
วรรคสองแก้ไขเพ่ิมเติมข้อก าหนดที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีให้มีความคล่องตัว และเพ่ิม 
ขีดความสามารถในการแข่งขันเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
 

๑๕. เพ่ิมเติมมาตรา ๔๘... 



๓ 

 

  ๑๕. เพ่ิมเติมมาตรา 48 แก้ไขเพ่ิมเติมให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดให้มีระบบบัญชีที่
เหมาะสมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมาตรา ๔๙ แก้ไขเพ่ิมเติมให้ส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินรับผิดชอบการสอบบัญชีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยเพ่ิมอ านาจหน้าที่ของผู้สอบบัญชีให้สอดคล้อง
ตามมาตรฐานการสอบบัญชี (มาตรา 50 และมาตรา 51)  มาตรา ๕๓ แก้ไขเพ่ิมเติมก าหนดระยะเวลาใน 
การเปิดเผยรายงานประจ าปีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้สอดคล้องกับแนวทางการเปิดเผยข้อมูลของ
รัฐวิสาหกิจ    
 ๑.๒  ความจ าเป็นที่ต้องท าภารกิจ  
                       เพ่ือเป็นการเพ่ิมเติมกลไกและขจัดอุปสรรคทางกฎหมายบางประการ เพ่ือให้การไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาคสามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนใน 
ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีศักยภาพด าเนินธุรกิจหรือกิจการอื่นใดโดยน าเทคโนโลยี อุปกรณ์
ทรัพย์สินหรือบุคลากรที่มีอยู่ เสริมสร้างให้เกิดการพัฒนาประเทศ และมีศักยภาพในการด าเนินธุรกิจ 
นอกราชอาณาจักร จึงจ าเป็นต้องแก้ไขพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 เพ่ือให้เกิดความคล่องตัว
มากขึ้น มีบทบัญญัติท่ีสอดคล้องกับปัจจุบัน และเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพเชิงรุกและประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ 
  หากไม่ท าภารกิจนั้นจะมีผลประการใด 
  หากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่แก้ไขพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  จะท าให้ 
การด าเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีอุปสรรคและไม่ทันต่อสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และอาจท าให้
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเสียโอกาสในการพัฒนาศักยภาพและรายได้จากการด าเนินกิจการ 
 ๑.๓ การด าเนนิการเพื่อใหบ้รรลวุตัถุประสงค์มีกีท่างเลอืก มีทางเลือกอะไรบ้าง แต่ละทางเลือกมี
ข้อดีข้อเสียอย่างไร 
  ในการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้นสามารถท าได้โดยการแก้ไขพระราชบัญญัติ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 250๓ เท่านั้น เนื่องจากในการด าเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะต้องเป็นไป
ตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 250๓  
        ๑.๔ มาตรการที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ของภารกิจคืออะไร  
                ๑. ขยายวัตถุประสงค์และอ านาจการด าเนินการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
  ๒. ขยายเขตอ านาจในการด าเนินการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้มีอ านาจด าเนินการ 
นอกราชอาณาจักรเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและก าหนดท้องที่ที่ให้บริการให้ชัดเจน
สอดคล้องกับปัจจุบัน และเพ่ิมความคล่องตัวในการด าเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
  ๓. ปรับปรุงคุณสมบัติ องค์ประกอบ และอ านาจของคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ปรับปรุงบทนิยามค าว่าพนักงาน และก าหนดให้ผู้ว่าการเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา เพ่ือให้สอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
  ๔. เพ่ิมเติมกลไกและขจัดอุปสรรคทางกฎหมายบางประการเพ่ือให้คณะกรรมการการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้   
  ๕. ปรับปรุงถ้อยค าศัพท์เทคนิคที่ล้าสมัยและไม่มีการน ามาใช้แล้วให้เป็นข้อความในปัจจุบัน
ให้สอดคล้องกับบทนิยามค าว่า “ระบบไฟฟ้า” และแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการใช้อสังหาริมทรัพย์ให้
สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.๒๕๕๐  

๖. ปรับปรุง... 



๔ 

 

  ๖. ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับระบบบัญชีและการสอบบัญชีที่ล้าสมัยให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานวิชาชีพในปัจจุบัน     
 ๑.๕  ภารกิจนั้นจะแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่องนั้นได้เพียงใด 
                       ผลของการแก้ไขกฎหมายจะท าให้เกิดประสิทธิภาพในการให้บริการด้านพลังงานไฟฟ้า 
รองรับการขยายตัวในการด าเนินธุรกิจทั้งในและนอกราชอาณาจักร แก้ไขปัญหาการประชุมของคณะกรรมการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้สามารถด าเนินการต่อไปได้โดยไม่ติดขัด และแก้ไขค าศัพท์เทคนิคและระบบบัญชีที่
ล้าสมัยให้สอดคล้องกับปัจจุบัน 
 ๑.๖ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจคืออะไร ตัวชี้วัดความสัมฤทธิ์ของกฎหมายมีอย่างไร 
 ท าให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังคงสามารถให้บริการด้านพลังงานไฟฟ้าแก่ประชาชนได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพในสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบอุตสาหกรรมไฟฟ้า โดยการด าเนินธุรกิจอ่ืนที่เกี่ยวเนื่อง 
ทั้งในและนอกราชอาณาจักร เพ่ือให้ผลประกอบการของหน่วยงานเป็นไปอย่างเหมาะสม สามารถด าเนิน
กิจการต่อไปไดโ้ดยไม่เป็นภาระของรัฐ รวมทั้งตอบสนองต่อนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อม
ของกระทรวงมหาดไทยในการเข้าร่วมประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ 
และประชาชนโดยรวม 
 ๑.๗ การท าภารกิจสอดคลอ้งกับพันธกรณีหรือความผูกพันตามหนังสือสัญญาที่ประเทศไทยมีต่อ
รัฐต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศใด ในเรื่องใด การด าเนินการดังกล่าวจะเป็นผลดีหรือก่อให้เกิด
ภาระแก่ประเทศไทยหรือไม่ อย่างไร 
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาจไม่มีหน้าที่โดยตรงที่ต้องปฏิบัติตามพันธกรณีหรือความผูกพันตาม
หนังสือสัญญาที่ประเทศไทยมีต่อรัฐต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ แต่การท าภารกิจจะท าให้เกิด
ความคล่องตัวในการปฏิบัติตามพันธกรณีที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เช่น การท าธุรกิจร่วมกัน เป็นต้น  ซึ่ง 
การด าเนินการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการให้บริการด้านพลังงานไฟฟ้าและด าเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 
นอกราชอาณาจักร จะเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนโดยรวม 
 
๒. ผู้ท าภารกิจ 
 ๒.๑ เมื่อค านึงถึงประสิทธิภาพ ต้นทุน และความคล่องตัวแล้ว เหตุใดจึงไม่ควรให้เอกชนท า
ภารกิจนี้ ภารกิจนี้ควรท าร่วมกับเอกชนหรือไม่ อย่างไร 
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีวัตถุประสงค์หลักในการผลิต จัดให้ได้มา จัดส่ง และจ าหน่าย
พลังงานไฟฟ้า อันเป็นการด าเนินการให้มีสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของประชาชน
อย่างทั่วถึง ซึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๕๖ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคเป็นรัฐวิสาหกิจจึงต้องด าเนินการดังกล่าวแทนเอกชนเป็นหลักในการผลิต จัดให้ได้มา จัดส่ง และ
จ าหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้แก่ประชาชน รวมทั้งการด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า  
 ส าหรับธุรกิจอ่ืนที่เกี่ยวเนื่อง หรือธุรกิจอ่ืนที่น าเทคโนโลยี อุปกรณ์ ทรัพย์สิน หรือบุคลากร 
ไปบริหารจัดการและเสริมสร้างให้เกิดความมั่นคง เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพ่ือประโยชน์
แก่ประเทศชาติและประชาชนหรือที่เป็นประโยชน์แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาจพิจารณา
ร่วมด าเนินกิจการกับเอกชนได้ตามความเหมาะสม  

ทั้งนี้... 



๕ 

 

 ทั้งนี้  การแก้ไขพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะท าให้เกิดความคล่องตัว มี
ประสิทธิภาพ และลดต้นทุนในการด าเนินกิจการ 
 ๒.๒ เมื่อค านงึถึงประสทิธภิาพและประโยชนท์ี่จะเกิดแกก่ารใหบ้รกิารประชาชน ควรท าภารกิจนี้
ร่วมกับหน่วยงานอื่นหรือไม่ เพราะเหตุใด 
  ในการแก้ไขพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 ได้มีการเพ่ิมวัตถุประสงค์
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้สามารถประกอบกิจการระบบจ าหน่ายไฟฟ้า ตามพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ และด าเนินธุรกิจหรือกิจการอื่นใดท่ีเป็นประโยชน์แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือที่
ด าเนินการโดยน าเทคโนโลยี อุปกรณ์ ทรัพย์สิน หรือบุคลากร ไปบริหารจัดการและเสริมสร้างให้เกิด 
ความมั่นคง เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพ่ือประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน  
ซึ่งเป็นภารกิจที่เก่ียวเนื่องกับภารกิจเดิม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงควรเป็นผู้ท าภารกิจนี้เอง  
 ๒.๓ ภารกิจดังกล่าวหากให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท า จะได้ประโยชน์แก่ประชาชนมากกว่า
หรือไม่ 
  แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอ านาจตามกฎหมายในการจัดท าบริการสาธารณะ 
แต่ในการด าเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนั้นได้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทั่วทุกพ้ืนที่ตลอด ๒๔ ชั่วโมง และ 
มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการประชาชนทั่วประเทศมาเป็นระยะเวลาหลายสิบปี เพ่ือความปลอดภัยและ
มั่นคงของระบบไฟฟ้าและการให้บริการที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงมี 
ความพร้อมที่จะด าเนินภารกิจนี้ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนมากกว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

๓. ความจ าเป็นในการตรากฎหมาย 
 ๓.๑ การจัดท าภารกิจมีความสอดคล้องกับเรื่องใด อย่างไร 
   หน้าที่หลักของหน่วยงานของรัฐ (ตามภารกิจพื้นฐาน (Function)) ในเรื่อง การผลิต จัด
ให้ได้มา จัดส่ง และจ าหน่ายพลังงานไฟฟ้า และด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจอ่ืนที่เกี่ยวเนื่อง
หรือที่เป็นประโยชน์แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือน าเทคโนโลยี อุปกรณ์ ทรัพย์สิน หรือบุคลากร ไปบริหาร
จัดการและเสริมสร้างให้เกิดความมั่นคง เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพ่ือประโยชน์แก่
ประเทศชาติและประชาชน 
   หน้าที่ของรัฐและแนวนโยบายแห่งรัฐ ในเรื่อง การด าเนินการให้มีสาธารณูปโภคขั้น
พ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของประชาชนอย่างท่ัวถึง ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๕๖ 
   ยุทธศาสตร์ชาติ ในเรื่อง การสร้างความสามารถในการแข่งขัน และการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
        แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในเรื่อง การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้อย่างยั่งยืนตามยุทธศาสตร์ที่ ๔ โดยการพัฒนานวัตกรรมและการน ามาใช้ขับเคลื่อนการพัฒนาใน
ทุกมิติ เ พ่ือยกระดับศักยภาพของประเทศ  และยุทธศาสตร์ ที่  ๖  การบริหารจัดการในภาครั ฐ  
การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย โดยปฏิรูปกฎหมายให้มีความทันสมัย และ
เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล เพ่ือให้ประชาชนและภาคธุรกิจ
ได้รับบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และอ านวยความสะดวกตรงตามความต้องการ  
   แนวทางการปฏิรูปประเทศ  

๓.๒ การท าภารกิจ... 



๖ 

 

 ๓.๒ การท าภารกิจนั้นสามารถใช้มาตรการทางบริหารโดยไม่ต้องออกกฎหมายได้หรือไม่  ถ้าใช้
มาตรการทางบริหารจะมีอุปสรรคอย่างไร 
  ในการท าภารกิจของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนั้นสามารถท าได้โดยการแก้ไขพระราชบัญญัติ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 250๓ เท่านั้น หากใช้มาตรการทางบริหารจะไม่สามารถด าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ในการท าภารกิจได้ เนื่องจากในการด าเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะต้องเป็นไปตามอ านาจ
หน้าที่และกรอบวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 250๓  
  ๓.๓ ในการท าภารกิจนั้น เหตุใดจึงจ าเป็นต้องตรากฎหมายในขณะนี้ 
  เพ่ือให้การด าเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทันต่อสภาวการณ์
และนโยบายของรัฐบาล มีเอกภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น อันจะส่งผลต่อการพัฒนาและยกระดับความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศโดยรวม และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบอุตสาหกรรมไฟฟ้า จึงจ าเป็นต้อง
แก้ไขพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 
 ๓.๔ การบังคับใช้กฎหมายและระยะเวลาในการใช้บังคับกฎหมาย 
  (ก) การใช้บังคับกฎหมาย 
   ต้องใช้บังคับพร้อมกันทุกท้องที่ทั่วประเทศ เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีขอบเขต
การด าเนินงานทั่วประเทศเว้นแต่พ้ืนที่ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้านครหลวง 
   ทยอยใช้บังคับเป็นท้องที่ๆไป  
   ใช้บังคับเพียงบางท้องที ่
  (ข) ระยะเวลาในการบังคับใช้กฎหมาย 
   ใช้บังคับทันทีที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เนื่องจากเป็นการแก้ไขบทบัญญัติเดิมที่มี
อยู่ จึงไม่มีความจ าเป็นต้องทอดเวลาบังคับใช้ออกไปเพ่ือเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตาม  
   มีการทอดระยะเวลาในการบังคับใช้เป็นเวลาเท่าใด เพราะเหตุใด 
   ควรก าหนดระยะเวลาการสิ้นสุดไว้ด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด   
 ๓.๕ เหตุใดจึงไม่ควรตราเป็นกฎในลักษณะอื่น เช่น ข้อบัญญัติท้องถิ่น 
   เนื่องจากการด าเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ ดังนั้นการแก้ไขพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ จึงต้อง
ตราเป็นพระราชบัญญัติเท่านั้น 
         ๓.๖ ลักษณะการใช้บังคับ 
  ควบคุม              ก ากับ/ติดตาม           ส่งเสริม            ผสม 
   การแก้ไขพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นการแก้ไขเพ่ือให้การด าเนินงานของ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน จึงเป็นการใช้บังคับในลักษณะส่งเสริม 
 ๓.๗ การใช้ระบบอนุญาตในกฎหมาย 
                       ๓.๗.๑ เพราะเหตุใดจึงก าหนดให้ใช้ระบบอนุญาต หรือใช้ระบบอื่นที่มีผลเป็นการควบคุม 
 การแก้ไขพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ มิได้มีบทบัญญัติใดที่มีแก้ไข
เพ่ิมเติมระบบอนุญาตแต่อย่างใด   
 ๓.๗.๒ มีการก าหนดค่าธรรมเนยีมการอนญุาตหรอืไม่ ถ้ามี มีความจ าเป็นอย่างไร คุ้มค่าต่อ
ภาระที่เกิดแก่ประชาชนอย่างไร – 

๓.๗.๓ มีหลักเกณฑ์... 



๗ 

 

 ๓.๗.๓ มีหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจในการอนุญาตหรือไม่ อย่างไร - 
   ๓.๗.๔ มีขั้นตอนและระยะเวลาที่แน่นอนในการอนุญาตหรือไม่ - 
 ๓.๗.๕ มีการเปิดโอกาสให้อุทธรณ์การปฏิเสธค าขอ การให้ยื่นค าขอใหม่หรือไม่ อย่างไร - 
 ๓.๗.๖ มีการต่ออายุการอนุญาตหรือไม่ มีการตรวจสอบก่อนการต่อใบอนุญาตหรือไม่ - 
 ๓.๘ การใช้ระบบคณะกรรมการในกฎหมาย 
  ๓.๘.๑ กฎหมายที่จะตราขึ้นมีการใช้ระบบคณะกรรมการหรือไม่ มีความจ าเป็นอย่างไร 
   พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ ได้มีการก าหนดให้มี
คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ท าหน้าที่ในลักษณะเป็นคณะกรรมการนโยบาย เพ่ือวางนโยบายและ
ควบคุมการดูแลกิจการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอยู่แล้ว ซึ่งการแก้ไขพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
พ.ศ. ๒๕๐๓ ในครั้งนี้ จะมีการแก้ไขปรับปรุงองค์ประกอบและอ านาจของคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ให้มคีวามเหมาะสมเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปโดยไม่ติดขัด 
  ๓.๘.๒  คณะกรรมการที่ก าหนดขึ้นมีอ านาจซ้ าซ้อนกับคณะกรรมการอื่นหรือไม่ 
           คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นคณะกรรมการที่มีอ านาจหน้าที่วางนโยบายและ
ควบคุมดูแลกิจการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งเป็นอ านาจเฉพาะที่ไม่ซ้ าซ้อนกับคณะกรรมการอ่ืนหรือผู้ว่าการ 
  ๓.๘.๓  องค์ประกอบของคณะกรรมการมีผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือนายกรัฐมนตรี 
หรือหัวหน้าส่วนราชการหรือไม่ เพราะเหตุใด  
   คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกอบด้วยประธานกรรมการ ผู้ว่าการ และ
กรรมการอ่ืนอีกไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเก้าคน แต่ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องมีกรรมการเกินจ านวน ให้
รัฐมนตรีเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือแต่งตั้งกรรมการเพ่ิมขึ้นได้ แต่ทั้งนี้จ านวนกรรมการและประธานกรรมการ
รวมกันต้องไม่เกินสิบห้าคน โดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และมีความจัดเจน
เพียงพอเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจการไฟฟ้า วิศวกรรม การเศรษฐกิจ การเงิน หรือกฎหมาย ซึ่งไม่ได้เป็นผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง นายกรัฐมนตรี หรือหัวหน้าส่วนราชการ ยกเว้นผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซึ่งเป็น
กรรมการโดยต าแหน่ง 
  เหตุใดจึงต้องก าหนดให้บุคคลดังกล่าวเป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการ   
  เนื่องจากพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ  
พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๕ ก าหนดให้กรรมการของรัฐวิสาหกิจต้องมีคุณวุฒิและประสบการณ์เหมาะสมกับกิจการ
ของรัฐวิสาหกิจนั้นๆ และต้องไม่เป็นข้าราชการทางการเมืองหรือผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  
 ๓.๙ มีกรอบหรือแนวทางในการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่หรือไม่ อย่างไร 
                  การแก้ไขพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ มีการแก้ไขมาตรา 37 เพ่ือ
ประโยชน์แห่งความปลอดภัยและความมั่นคงในระบบไฟฟ้า ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีอ านาจรื้อถอน หรือตัด
ฟันต้น กิ่ง รากของต้นไม้ สายและอุปกรณ์สื่อสาร หรือสิ่งอ่ืนใดซึ่งอยู่ใกล้หรือ  ปิด หุ้ม คลุม แขวน พาด ปัก 
หรือทับระบบไฟฟ้า อุปกรณ์อ่ืน ๆ หรือสิ่งปลูกสร้างอ่ืนอันจ าเป็นและเกี่ยวเนื่องกับระบบไฟฟ้าได้ แต่ต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองต้นไม้หรือสิ่งนั้นได้ทราบล่วงหน้าภายในเวลาอันสมควร ถ้าไม่อาจติดต่อ
กับเจ้าของหรือผู้ครอบครองได้ ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีอ านาจด าเนินการได้ตามความจ าเป็น โดยมีการใช้
ดุลยพินิจตามมาตรฐานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก าหนด  

๓.๑๐ ประเภท... 



๘ 

 

         ๓.๑๐ ประเภทของโทษที่ก าหนด 
                การแก้ไขพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ มิได้มีบทบัญญัติใดที่มี 
การก าหนดโทษแต่อย่างใด  
 
๔. ความซ้ าซ้อนกับกฎหมายอื่น 
  ร่างพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ฉบับที่..) พ.ศ. ... เป็นการแก้ไขพระราชบัญญัติ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 ซึ่งเป็นกฎหมายจัดตั้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงไม่มีความซ้ าซ้อนกับ
กฎหมายอื่น  
 
๕. ผลกระทบและความคุ้มค่า 
 ๕.๑ ผู้ซึ่งได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมาย 
  ผู้มีหน้าที่ตามร่างกฎหมายหรือที่จะได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมายนั้นโดยตรง  
  การแก้ไขพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ มีการแก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือ
เพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ในการด าเนินกิจการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมไปถึงปรับแก้ไขข้อความที่ล้าสมัยให้
เป็นปัจจุบัน พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงมีหน้าที่ในการปฏิบัติตามร่างกฎหมายที่จะบังคับใช้ 
   ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมาย 
  ผู้ใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งได้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศ เว้นแต่ผู้ใช้ไฟฟ้าที่
อยู่ในพื้นท่ีให้บริการของการไฟฟ้านครหลวง 
 ๕.๒ ผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่บุคคลดังกล่าว 
    ด้านเศรษฐกิจ 
   - เชิงบวก การแก้ไขพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 ได้มีการเพ่ิม
วัตถุประสงค์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้สามารถประกอบกิจการระบบจ าหน่ายไฟฟ้า ตามพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ และด าเนินธุรกิจหรือกิจการอ่ืนใดที่เป็นประโยชน์แก่การไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาค หรือที่ด าเนินการโดยน าเทคโนโลยี อุปกรณ์ ทรัพย์สิน หรือบุคลากร ไปบริหารจัดการและ
เสริมสร้างให้เกิดความม่ันคง เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติและ
ประชาชน  
   ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก ประเทศชาติและประชาชน  
   - เชิงลบ การแก้ไขพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 ได้มีการแก้ไขให้
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสามารถประกอบกิจการนอกราชอาณาจักรได้ ดังนั้นหากหน่วยงานอ่ืนมีความประสงค์จะ
ประกอบกิจการนอกราชอาณาจักรเช่นเดียวกันก็อาจมีการแข่งขันกัน  
   ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ หน่วยงานอ่ืนที่ประสงค์จะประกอบกิจการนอกราชอาณาจักร 
    ด้านสังคม 
   - เชิงบวก การแก้ไขพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 ได้มีการแก้ไข
ปรับปรุงถ้อยค าศัพท์เทคนิคที่ล้าสมัยและเพ่ิมความมั่นคงปลอดภัยของระบบจ าหน่ายไฟฟ้า เพ่ือให้ระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้าทั้งประเทศมีความม่ันคงปลอดภัย ประชาชนได้รับบริการที่มีมาตรฐานและปลอดภัย 
 

ผู้ได้รับผลกระทบ... 



๙ 

 

   ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก ประเทศชาติและประชาชนซึ่งจะได้รับบริการที่มั่นคง
ปลอดภัยมากขึ้น 
   - เชิงลบ  
   ไม่มี 
   ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ  
   ไม่มี 
   √ ด้านอื่นๆ : ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน   
   - เชิงบวก การแก้ไขพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 ได้มีการเพ่ิมเติม
กลไกและขจัดอุปสรรคทางกฎหมายบางประการเพ่ือให้คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสามารถปฏิบัติหน้าที่
ต่อไปได้ ปรับปรุงถ้อยค าศัพท์เทคนิค ระบบบัญชีและการสอบบัญชีที่ล้าสมัยให้สอดคล้องกับปัจจุบัน จึงท าให้
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
   ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและพนักงานการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค  
   - เชิงลบ  
   ไม่มี 
   ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ  
   ไม่มี 
 ๕.๓ สิทธิและเสรีภาพของบุคคลในเรื่องใดบ้างที่ต้องถูกจ ากัด การจ ากัดนั้นเป็นการจ ากัดเท่าที่
จ าเป็นหรือไม่ อย่างไร 
 การแก้ไขพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ มีการแก้ไขบทบัญญัติที่ให้ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีอ านาจในการสร้างระบบไฟฟ้า หรือสิ่งปลูกสร้างอ่ืนอันจ าเป็นและเกี่ยวเนื่องกับระบบ
ไฟฟ้าไปใต้ เหนือ ตาม ข้าม ลงในหรือบนพ้ืนดินของบุคคล (มาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓) มีอ านาจรื้อถอน หรือตัดฟันต้นไม้ สายและอุปกรณ์สื่อสาร หรือสิ่งอ่ืนใดที่อยู่ใกล้
หรือปิด หุ้ม คลุม แขวน พาด ปัก หรือทับระบบไฟฟ้า เพ่ือความปลอดภัยและความมั่นคงในระบบไฟฟ้า 
(มาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓) และมีอ านาจท าการรื้อถอนเท่าที่จ าเป็น 
เพ่ือประโยชน์แห่งความปลอดภัยและความมั่นคงในระบบไฟฟ้า (มาตรา ๓๗ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓) ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ตามมาตรา ๓๓ 
และมาตรา ๓๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 อย่างไรก็ดี เหตุผลและความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตาม
พระราชบัญญัตินี้ เพ่ือประโยชน์ในการสร้าง ซ่อม และบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้า เพ่ือส่งหรือจ าหน่ายพลังงาน
ไฟฟ้าอันเป็นการให้บริการสาธารณะและสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชน และเป็นการแก้ไขเฉพาะถ้อยค า
ที่เป็นศัพท์เทคนิคที่ล้าสมัยให้มีข้อความเป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
พลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยไม่มีการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเพ่ิมข้ึนแต่อย่างใด 
 
 

๕.๔ ประโยชน์... 



๑๐ 

 

 ๕.๔ ประโยชน์ที่ประชาชนและสังคมจะได้รับ 
  การแก้ไขพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะท าให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสามารถน า
ทรัพยากรที่มีอยู่ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเสริมสร้างให้เกิดการพัฒนา เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์แก่
ประชาชนและประเทศชาติต่อไป 
 ๕.๔.๑ ประชาชนจะมีการด ารงชวีติทีด่ขีึ้นในเรือ่งใด อย่างไร และเพียงใด หรือเป็นการอ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด 
  การแก้ไขพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 ได้มีการแก้ไขเพ่ือเพ่ิมความ
มั่นคงปลอดภัยของระบบจ าหน่ายไฟฟ้าทั้งประเทศ ประชาชนได้รับบริการที่มีมาตรฐานและปลอดภัย 
 ๕.๔.๒ เศรษฐกิจหรือสังคมมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้เพียงใด 
    การแก้ไขพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 ท าให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการสาธารณะและส่งเสริมให้
เศรษฐกิจและสังคมมีการพัฒนาได้อย่างราบรื่น 
         การประกอบกิจการเป็นไปโดยสะดวกหรือลดต้นทุนของผู้ประกอบการได้มากน้อยเพียงใด 
  การแก้ไขพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 ได้มีการแก้ไขเพ่ือเพ่ิมความ
มั่นคงปลอดภัยของระบบจ าหน่ายไฟฟ้า ลดปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้องซึ่งส่งผลให้ต้นทุนการด าเนินการของ
ผู้ประกอบการลดลง   
      ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้มากน้อยเพียงใด 
   การแก้ไขพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ ได้มีการเพ่ิมวัตถุประสงค์
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้สามารถการประกอบกิจการนอกราชอาณาจักรของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งจะ
เป็นการยกระดับ เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
      และส่งเสริมการวิจัยและพัฒนามากน้อยเพียงใด 
  การแก้ไขพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ ได้มีการเพ่ิมวัตถุประสงค์
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้สามารถประกอบกิจการระบบจ าหน่ายไฟฟ้า และด าเนินธุรกิจหรือกิจการอ่ืนใดที่
เป็นประโยชน์แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือที่ด าเนินการโดยน าเทคโนโลยี อุปกรณ์ ทรัพย์สิน หรือบุคลากร  
ไปบริหารจัดการและเสริมสร้างให้เกิดความมั่นคง เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะท าให้
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสามารถวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่างๆ และน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ แก่
ประเทศชาติและประชาชน 
 ๕.๔.๓ เสริมสร้างประสิทธิภาพหรือนวัตกรรมในการปฏิบัติราชการอย่างไร 
   การแก้ไขพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมกลไก
และขจัดอุปสรรคทางกฎหมายเพ่ือให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้โดยไม่
หยุดชะงัก กรณีประธานกรรมการหรือกรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระและยังมิได้แต่งตั้งประธานกรรมการ
หรือกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่าง  
   สามารถลดงบประมาณแผ่นดินได้มากน้อยเพียงใด 
   การแก้ไขพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 มิได้มีบทบัญญัติที่สามารถ
ลดงบประมาณแผ่นดิน แต่ท าให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสามารถด าเนินกิจการอ่ืนใดที่ใช้ทรัพยากรในด้านต่างๆ 
ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้น 

๕.๔.๔ วิธีการ... 



๑๑ 

 

 ๕.๔.๔ วิธีการและระยะเวลาประเมินผลสัมฤทธิ์ ตลอดจนประโยชน์ที่ประชาชนและสังคมจะ
ได้รับ ได้แก่ 
   การแก้ไขพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ ท าให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สามารถให้บริการด้านพลังงานไฟฟ้าและด าเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกราชอาณาจักร และท าให้ 
การด าเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ 
และประชาชนโดยรวม ซึ่งจะมีการวัดผลตามเกณฑ์ประเมินผลของกระทรวงการคลังเป็นประจ าทุกปี 
 ๕.๕ ความยุ่งยากที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย   
 การแก้ไขพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ มิได้มีบทบัญญัติใดที่จะ
ก่อให้เกิดความยุ่งยากจากการปฏิบัติตามกฎหมายแต่อย่างใด  
 ๕.๖ ความคุ้มค่าของภารกิจเมื่อค านึงถึงงบประมาณที่ต้องใช้ ภาระหน้าที่ที่เกิดขึ้นกับประชาชน
และการที่ประชาชนจะต้องถูกจ ากัดสิทธิเสรีภาพเทียบกับประโยชน์ที่ได้รับ 
 การแก้ไขพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ มีการแก้ไขเพ่ิมเติมให้ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีอ านาจรื้อถอน หรือตัดฟันต้นไม้ สายและอุปกรณ์สื่อสาร หรือสิ่งอ่ืนใดที่อยู่ใกล้หรือ 
ปิด หุ้ม คลุม แขวน พาด ปัก หรือทับระบบไฟฟ้า ซึ่งอาจท าให้ประชาชนถูกกระทบสิทธิ แต่ เป็นไปเพ่ือ 
ความปลอดภัยและความม่ันคงในระบบไฟฟ้า  
 
๖. ความพร้อมของรัฐ 
 ๖.๑ ความพร้อมของรัฐ 
  ในการแก้ไขพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ ได้มีการเพ่ิมวัตถุประสงค์
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้สามารถด าเนินธุรกิจหรือกิจการอ่ืนใดที่เป็นประโยชน์แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
หรือที่ด าเนินการโดยน าเทคโนโลยี อุปกรณ์ ทรัพย์สิน หรือบุคลากร ไปบริหารจัดการและเสริมสร้างให้เกิด  
ความมั่นคง เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพ่ือประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน ซึ่ง
เป็นการด าเนินการโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงมีความพร้อมที่
จะบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๖.๒ ในกรณีที่เป็นร่างกฎหมายที่มีผลต่อการจัดตั้ งหน่วยงานหรืออัตราก าลัง มีความเห็นของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการก าหนดอัตราก าลังและงบประมาณหรือไม่ อย่างไร   
  การแก้ไขพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ ไม่มีผลต่อการจัดตั้งหน่วยงาน
หรือเพ่ิมอัตราก าลังแต่อย่างใด  
 ๖.๓ วิธีการที่จะให้ผู้อยู่ใต้บังคับของกฎหมายมีความเข้าใจและพร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย  
   √ วิธีการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนผู้อยู่ภายใต้กฎหมาย 
  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเผยแพร่พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ ที่แก้ไข
เพ่ิมเติมโดยการแจ้งเวียนให้หน่วยงานภายในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบ  
   √ การเข้าถึงข้อมูลของประชาชน  
  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเผยแพร่พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ ที่แก้ไข
เพ่ิมเติมทางเว็บไซต์ www.pea.co.th และที่ท าการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพ่ือให้ประชาชนทั่วไปรับทราบ
และเข้าถึงได ้

๗. หน่วยงาน... 



๑๒ 

 

๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบและผู้รักษาการตามกฎหมาย 
 ๗.๑ มีหน่วยงานอื่นใดที่ปฏิบัติภารกิจซ้ าซ้อนหรือใกล้เคียงกันหรือไม่  มีข้อเสนอแนะในการ
ด าเนินการกับหน่วยงานนั้นอย่างไร 
 ร่างพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ฉบับที่..) พ.ศ. ... เป็นการแก้ไขพระราชบัญญัติ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 เพ่ือให้ด าเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ โดยมีท้องที่ที่ให้บริการไม่ซ้ าซ้อนกับ
การไฟฟ้านครหลวง จึงไม่มีความซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอื่น 
 ๗.๒ มีความเกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นหรือไม่  อย่างไร 
 การแก้ไขพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ มิได้มีบทบัญญัติใดที่เกี่ยวข้อง
หรือมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นแต่อย่างใด  
 ๗.๓ มีการบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานอื่นหรือไม่ อย่างไร 
 การแก้ไขพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ มิได้มีบทบัญญัติใดที่มี 
การบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานอื่นเพ่ิมเติมแต่อย่างใด  
 ๗.๔ ผู้รักษาการตามกฎหมาย  
 ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย  
 การก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวเป็นผู้รักษาการตามกฎหมาย เนื่องจาก การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย   
 
๘. วิธีการท างานและการตรวจสอบ 
 ๘.๑ ระบบการท างานที่ก าหนดสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือไม่ 
        เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
        เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
        มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
        ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 
        มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ 
        ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 
    มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ  
 ๘.๒ การเปิดเผยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
  ๘.๒.๑ ในกฎหมายมีการก าหนดขั้นตอนการด าเนินการของเจ้าหน้าที่ของรัฐในเรื่องใดบ้าง แต่
ละขั้นตอนใช้เวลาด าเนินการเท่าใด 
   การแก้ไขพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ มีการแก้ไขเพ่ิมเติมให้
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต้องเปิดเผยรายงานประจ าปี โดยแสดงงบการเงินฉบับสมบูรณ์  ภายในระยะเวลา 
สองเดือนนับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบว่าถูกต้อง ตามแนวทางการเปิดเผยข้อมูลของรัฐวิสาหกิจของ
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
 

๘.๒.๒ หากมี... 



๑๓ 

 

  ๘.๒.๒ หากมีการใช้ดุลพินิจ การใช้ดุลพินิจสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลและหลักนิติธรรม
อย่างไร 
   การแก้ไขพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ มีการแก้ไขเพ่ิมเติมให้
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีอ านาจรื้อถอน หรือตัดฟันต้น กิ่ง รากของต้นไม้  สายและอุปกรณ์สื่อสาร หรือสิ่งอ่ืนใด
ซึ่งอยู่ใกล้หรือ ปิด หุ้ม คลุม แขวน พาด ปัก หรือทับระบบไฟฟ้า อุปกรณ์อ่ืน ๆ หรือสิ่งปลูกสร้างอ่ืนอันจ าเป็น
และเกี่ยวเนื่องกับระบบไฟฟ้าได้ แต่ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองต้นไม้หรือสิ่งนั้นได้ทราบ
ล่วงหน้าภายในเวลาอันสมควร ทั้งนี้ในการใช้ดุลพินิจดังกล่าวจะต้องเป็นการกระท า เพ่ือประโยชน์แห่ง 
ความปลอดภัยและความมั่นคงในระบบไฟฟ้า และเป็นไปตามมาตรฐานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาค  
  ๘.๒.๓ ในการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ใช้หลักกระจายอ านาจหรือมอบอ านาจ เพื่อให้
ประชาชนได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพอย่างไร 
   ในการแก้ไขพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ มิได้มีบทบัญญัติใดที่
เกี่ยวข้องกับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ที่ใช้หลักกระจายอ านาจหรือมอบอ านาจแต่อย่างใด แต่การปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีการกระจายอ านาจโดยการมอบอ านาจให้เจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่สามารถ
ปฏิบัติงานแทนผู้ว่าการได้ตามความเหมาะสม เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ 
 ๘.๓ มีระบบการตรวจสอบและคานอ านาจอย่างไรบ้าง 
   การแก้ไขพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ มิได้มีบทบัญญัติใดที่เกี่ยวข้อง
กับการตรวจสอบและคานอ านาจแต่อย่างใด 
  ๘.๓.๑ มีระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในหรือไม่ อย่างไร 
  การแก้ไขพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ มิได้มีบทบัญญัติใดที่เกี่ยวข้อง
กับการตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในแต่อย่างใด แต่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีกลไกในการตรวจสอบ 
การปฏิบัติงานภายใน ได้แก่ ส านักตรวจสอบภายในซึ่งขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือตรวจสอบ 
การด าเนินงานภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
  ๘.๓.๒ มีกระบวนการร้องเรียนจากบุคคลภายนอกหรือไม่ อย่างไร  
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการร้องทุกข์และร้องเรียน 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งก าหนดกระบวนการในการจัดการข้อร้องเรียนว่ามีพฤติการณ์อันมิชอบในการปฏิบัติงานภายใน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และมีระบบการรับข้อร้องเรียนจากบุคคลภายนอก ผ่านทาง www.pea.co.th   
PEA Call Center โทร. ๑๑๒๙ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ศปท.PEA) และตู้รับ
ข้อร้องเรียนในส านักงานสาขาทั่วประเทศ 
 
๙. การจัดท ากฎหมายล าดับรอง 
 ๙.๑ ได้จัดท าแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลา ตลอดจนกรอบ
สาระส าคัญของกฎหมายล าดับรองนั้น หรือไม่ 
       การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้จัดท าแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง ซึ่งประกอบด้วย
กรอบระยะเวลา ตลอดจนกรอบสาระส าคัญของกฎหมายล าดับรองนั้นแล้ว 

ได้ยกร่าง... 



๑๔ 

 

  ได้ยกร่างกฎหมายล าดับรองในเรื่องใดบ้าง 
  (ร่าง) ข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการประชุมและการด าเนินกิจการของ
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ พ.ศ. .... 
 ๙.๒ มีกรอบในการตราอนุบัญญัติเพื่อป้องกันการขยายอ านาจหน้าที่ของรัฐหรือเพิ่มภาระ
แก่บุคคลเกินสมควรอย่างไร  
  พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ ได้ให้อ านาจรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติ เป็นผู้มีอ านาจออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ แตใ่นการแก้ไขพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ มิได้มีการแก้ไขบทบัญญัติ
ทีใ่ห้อ านาจในการออกอนุบัญญัติที่ถือเป็นการเปิดช่องให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ดุลพินิจแต่อย่างใด 
 
๑๐. มีการรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานอื่นและผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากการมีกฎหมายนั้นแล้วหรือไม่  
              มีการรับฟังความคิดเห็น              ไม่มีการรับฟังความคิดเห็น 

   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มีการรับฟังความคิดเห็นผ่านทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
หน่วยงาน โดยการเปิดให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นทางเว็บไซต์ www.pea.co.th ครั้งแรกระหว่างวันที่  
๒๐ กุมภาพันธ์ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ และครั้งที่สองระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ และมีหนังสือ 
แจ้งเวียนการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ได้แก่ กระทรวงพลังงาน กระทรวงการคลัง ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย และการไฟฟ้านครหลวง     
 ๑๐.๑ ผู้ที่เกี่ยวข้องหรืออาจได้รับผลกระทบที่รับฟังความคิดเห็น 
   หน่วยงานภาครัฐ  
    ส านักงบประมาณ  
    ส านักงาน ก.พ. 
    ส านักงาน ก.พ.ร.   
    ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

   หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ  
    กระทรวงพลังงาน  
        กระทรวงการคลัง  
     ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน  
     การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
     การไฟฟ้านครหลวง 

   ภาคประชาชน/องค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
    ประชาชนที่ได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบ 
     ประชาชนทั่วไป 
    องค์กรอื่น  

๑๐.๒ มีการเปิดเผย... 




