
 
 

วเิคราะหผ์ลกระทบที่อาจเกดิขึ้นจากกฎหมาย 
รา่งพระราชบญัญัตกิารไฟฟา้สว่นภมูภิาค (ฉบบัที.่.) พ.ศ. .... 

 

๑. ผู้ซึ่งได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมาย 
  ผู้มีหน้าที่ตามร่างกฎหมายหรือที่จะได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมายนั้นโดยตรง  
  การแก้ไขพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ มีการแก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือ
เพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ในการด าเนินกิจการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมไปถึงปรับแก้ไขข้อความที่ล้าสมัยให้เป็น
ปัจจุบัน พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงมีหน้าที่ในการปฏิบัติตามร่างกฎหมายที่จะบังคับใช้ 
   ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมาย 
  ผู้ใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งได้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศ เว้นแต่ผู้ใช้ไฟฟ้าที่อยู่
ในพ้ืนที่ให้บริการของการไฟฟ้านครหลวง 
 
๒. ผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่บุคคลดังกล่าว 
    ด้านเศรษฐกิจ 
   - เชิงบวก การแก้ไขพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 ได้มีการเพ่ิม
วัตถุประสงค์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้สามารถประกอบกิจการระบบจ าหน่ายไฟฟ้า ตามพระราชบัญญัติ 
การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ และด าเนินธุรกิจหรือกิจการอ่ืนใดที่เป็นประโยชน์แก่การไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาค หรือท่ีด าเนินการโดยน าเทคโนโลยี อุปกรณ์ ทรัพย์สิน หรือบุคลากร ไปบริหารจัดการและเสริมสร้าง
ให้เกิดความม่ันคง เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพ่ือประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน  
   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 
   ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก ประเทศชาติและประชาชนซึ่งจะได้รับบริการที่ม่ันคงปลอดภัย
มากขึ้น 
   - เชิงลบ  
   ไม่มี 
   ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ  
   ไม่มี 

ด้านอื่นๆ... 
 



๒ 

 

   √ 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 
 
๓. สิทธิและเสรีภาพของบุคคลในเรื่องใดบ้างที่ต้องถูกจ ากัด การจ ากัดนั้นเป็นการจ ากัดเท่าที่จ 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 หรือสิ่งอ่ืนใดที่อยู่ใกล้หรือ
ปิด หุ้ม คลุม แขวน พาด ปัก หรือทับระบบไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัยและความมั่นคงในระบบไฟฟ้า (มาตรา ๓๗ 
แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓) และมีอ านาจท าการรื้อถอนเท่าที่จ าเป็น เพ่ือประโยชน์
แห่งความปลอดภัยและความมั่นคงในระบบไฟฟ้า (มาตรา ๓๗ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 
๒๕๐๓) ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ตามมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๗ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 อย่างไรก็ดี เหตุผลและความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตาม
พระราชบัญญัตินี้ เพื่อประโยชน์ในการสร้าง ซ่อม และบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้า เพ่ือส่งหรือจ าหน่ายพลังงานไฟฟ้า
อันเป็นการให้บริการสาธารณะและสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชน และเป็นการแก้ไขเฉพาะถ้อยค าที่เป็น
ศัพท์เทคนิคที่ล้าสมัยให้มีข้อความเป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 
๒๕๕๐ โดยไม่มีการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเพิ่มข้ึนแต่อย่างใด 
 
๔. ประโยชน์ที่ประชาชนและสังคมจะได้รับ 
  การแก้ไขพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะท าให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสามารถน า
ทรัพยากรที่มีอยู่ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเสริมสร้างให้เกิดการพัฒนา เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน
และประเทศชาติต่อไป 

๔.๑ ประชาชน... 



๓ 

 

 ๔.๑ ประชาชนจะมีการด ารงชีวิตที่ดีขึ้นในเรื่องใด อย่างไร และเพียงใด หรือเป็นการอ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด 
  การแก้ไขพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 ได้มีการแก้ไขเพ่ือเพ่ิมความ
มั่นคงปลอดภัยของระบบจ าหน่ายไฟฟ้าทั้งประเทศ ประชาชนได้รับบริการที่มีมาตรฐานและปลอดภัย 
 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 ได้มีการเพ่ิมวัตถุประสงค์ของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้สามารถการประกอบกิจการนอกราชอาณาจักรของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ซึ่งจะเป็น
การยกระดับ เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
      และส่งเสริมการวิจัยและพัฒนามากน้อยเพียงใด 
  การแก้ไขพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ ได้มีการเพ่ิมวัตถุประสงค์ของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้สามารถประกอบกิจการระบบจ าหน่ายไฟฟ้า และด าเนินธุรกิจหรือกิจการอ่ืนใดที่เป็น
ประโยชน์แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือที่ด าเนินการโดยน าเทคโนโลยี อุปกรณ์ ทรัพย์สิน หรือบุคลากร  
ไปบริหารจัดการและเสริมสร้างให้เกิดความมั่นคง เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะท าให้
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสามารถวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่างๆ และน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ แก่
ประเทศชาติและประชาชน 
 ๔.๓ เสริมสร้างประสิทธิภาพหรือนวัตกรรมในการปฏิบัติราชการอย่างไร 
   การแก้ไขพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมกลไก
และขจัดอุปสรรคทางกฎหมายเพ่ือให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้โดยไม่
หยุดชะงัก กรณีประธานกรรมการหรือกรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระและยังมิได้แต่งตั้งประธานกรรมการ
หรือกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่าง  
   สามารถลดงบประมาณแผ่นดินได้มากน้อยเพียงใด 
   การแก้ไขพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 มิได้มีบทบัญญัติที่สามารถลด
งบประมาณแผ่นดิน แต่ท าให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสามารถด าเนินกิจการอ่ืนใดที่ใช้ทรัพยากรในด้านต่างๆ ไ ด้
อย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

๔.๔ วธิีการ... 



๔ 

 

 ๔.๔ วิธีการและระยะเวลาประเมินผลสัมฤทธิ์ ตลอดจนประโยชน์ที่ประชาชนและสังคมจะได้รับ 
ได้แก่ 
   การแก้ไขพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ ท าให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สามารถให้บริการด้านพลังงานไฟฟ้าและด าเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกราชอาณาจักร และท าให้ 
การด าเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและ
ประชาชนโดยรวม ซึ่งจะมีการวัดผลตามเกณฑ์ประเมินผลของกระทรวงการคลังเป็นประจ าทุกปี 
 
๕. ความยุ่งยากที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย   
 การแก้ไขพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ มิได้มีบทบัญญัติใดที่จะ
ก่อให้เกิดความยุ่งยากจากการปฏิบัติตามกฎหมายแต่อย่างใด  
 
๖. ความคุ้มค่าของภารกิจเมื่อค านึงถึงงบประมาณที่ต้องใช้ ภาระหน้าที่ที่ เกิดขึ้นกับประชาชนและการที่
ประชาชนจะต้องถูกจ ากัดสิทธิเสรีภาพเทียบกับประโยชน์ที่ได้รับ 
 การแก้ไขพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ มีการแก้ไขเพ่ิมเติมให้การไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาคมีอ านาจรื้อถอน หรือตัดฟันต้นไม้  สายและอุปกรณ์สื่อสาร หรือสิ่ ง อ่ืนใดที่อยู่ ใกล้หรือ 
ปิด หุ้ม คลุม แขวน พาด ปัก หรือทับระบบไฟฟ้า ซึ่งอาจท าให้ประชาชนถูกกระทบสิทธิ แต่เป็นไปเพ่ือ  
ความปลอดภัยและความม่ันคงในระบบไฟฟ้า 


