
รายงานสรปุผลการรับฟังความคดิเหน็ 
รา่งพระราชบญัญัตกิารไฟฟา้สว่นภมูภิาค (ฉบบัที.่.) พ.ศ. .... 

 
๑. วิธีการในการรับฟังความคิดเห็น 

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มีการรับฟังความคิดเห็นผ่านทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
หน่วยงาน โดยการเปิดให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นทางเว็บไซต์ www.pea.co.th และมีหนังสือแจ้งเวียน 
การรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้แก่ 
กระทรวงพลังงาน กระทรวงการคลัง ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิต  
แห่งประเทศไทย และการไฟฟ้านครหลวง (เอกสารแนบ ๑ ถึง ๕) 

 
๒. จ านวนครั้งและระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นในแต่ละครั้ง 

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็น ๒ ครั้ง โดยในครั้งแรก
ระหว่างวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ และครั้งที่สองระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
(เอกสารแนบ ๖) 

 
๓. พื้นที่หรือกลุ่มเป้าหมายในการรับฟังความคิดเห็น 

  เนื่องจากพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใช้บังคับกับบุคคลทั่วประเทศ กลุ่มเป้าหมายใน
การรับฟังความคิดเห็นจึงเป็นประชาชนทั่วประเทศ รวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงพลังงาน 
กระทรวงการคลัง ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ  
การไฟฟ้านครหลวง 
 
๔. ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น 

 ประเด็นที่เปิดให้มีการแสดงความคิดเห็น คือ การแก้ไขพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
พ.ศ. 2503 ในครั้งนี้  จะมีผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายต่อบุคคลและประเทศหรือไม่ อย่างไร  
โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มีการแบ่งประเด็นค าถามออกเป็น ๗ ข้อ ได้แก่ 
  ๑. ความคิดเห็นโดยรวมต่อการแก้ไขพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
  ๒. ความคิดเห็นต่อการแก้ไขบทนิยาม (มาตรา ๓) 
  ๓. ความคิดเห็นที่มีต่อการแก้ไขเรื่องวัตถุประสงค์และเขตอ านาจของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
(มาตรา ๔ – ๘) 
  ๔. ความคิดเห็นที่มีต่อการแก้ไขเกี่ยวกับผู้ว่าการและคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
(มาตรา ๑๑ – ๑๗) 
  ๕. ความคิดเห็นที่มีต่อการแก้ไขเรื่องการสร้างและบ ารุงรักษาระบบการส่งพลังงานไฟฟ้า 
(มาตรา ๑๘ – ๒๕) 

  ๖. ความคิดเห็น... 



๒ 

 

  ๖. ความคิดเห็นที่มีต่อการแก้ไขเรื่องความสัมพันธ์กับรัฐบาล (มาตรา ๒๖) 
  ๗. ความคิดเห็นที่มีต่อการแก้ไขเรื่องการบัญชี การสอบ และการตรวจ (มาตรา ๒๗ – ๒๘) 
 
๕. ข้อคัดค้านหรือความเห็นของหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็น 

  ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มีหนังสือแจ้งเวียนการรับฟังความคิดเห็นในการจัดท า 
ร่างพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ฉบับที่..) พ.ศ. ....  ถึงยังเช่น กระทรวงพลังงาน กระทรวงการคลัง 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และการไฟฟ้านครหลวง  
ได้มีหนังสือตอบกลับมาเพียง ๑ รายคือ ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน ตามหนังสือที่  
สกพ. ๕๕๐๒/๔๐๖๒ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ ขอเสนอความคิดเห็นในชั้นพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 
(เอกสารแนบ ๗) ส่วนหน่วยงานอื่นไม่มีหนังสือตอบกลับมาแต่อย่างใด 

 ส าหรับการเปิดให้มีการรับฟังความคิดเห็นทาง www.pea.co.th ทั้งสองครั้ง มีผู้แสดงความคิดเห็น
จ านวน ๒ ราย แบ่งออกเป็นความเห็นจากบุคคลธรรมดา และความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 ๕.๑ ความเห็นจากบุคคลธรรมดา มีผู้แสดงความคิดเห็น ๑ ราย คือ นายกุณฑล จันทร์บาง 
(เอกสารแนบ ๘) ซึ่งมีความคิดเห็นว่าควรแก้ไขเกี่ยวกับผู้ว่าการและคณะกรรมการ และแก้ไขเรื่องการบัญชี  
การสอบ และการตรวจ ตามท่ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเสนอ แต่ไม่ควรแก้ไขในประเด็นอ่ืนๆ อันได้แก่  
 ๑) การแก้ไขบทนิยาม 
 ๒) การแก้ไขเรื่องวัตถุประสงค์และเขตอ านาจของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
 ๓) การแก้ไขเรื่องการสร้างและบ ารุงรักษาระบบการส่งพลังงานไฟฟ้า 
  ๔) การแก้ไขเรื่องความสัมพันธ์กับรัฐบาล  
 ๕.๒ ความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีผู้แสดงความคิดเห็น ๑ แห่ง คือ ส านักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน (เอกสารแนบ ๙) ซึ่งมีความคิดเห็นในประเด็นดังต่อไปนี้ 
  ๑) การแก้ไขมาตรา ๔ : การด าเนินการตาม มาตรา ๖ (๒) และ (๓) และมาตรา ๗ ให้ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีอ านาจด าเนินการตามวัตถุประสงค์นอกราชอาณาจักรนั้น ควรค านึงถึงผลกระทบต่อ
วงเงินลงทุนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งจะส่งผลต่ออัตราค่าไฟฟ้าของประชาชนโดยตรง จึงสมควรก าหนด
ขอบเขตการลงทุนที่ชัดเจน เพ่ือความโปร่งใสและไม่เกิดภาระต่อประชาชน รวมทั้งต้องไม่ขัดกับโครงสร้างกิจการ
ไฟฟ้าของประเทศไทย และไม่ซ้ าซ้อนกับอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานด้านพลังงานที่มีอยู่ด้วย 
  ๒) การแก้ไขมาตรา ๗ : การด าเนินการตามมาตรา ๑๐ ว่าด้วยการตั้งส านักงานสาขาหรือ
ตัวแทนนอกราชอาณาจักร ควรเป็นการด าเนินการเฉพาะบริษัทในเครือของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เนื่องด้วย
ภารกิจของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคือด าเนินการจ าหน่ายไฟฟ้าภายในประเทศ จึงไม่มีความจ าเป็นต้องตั้ง
ส านักงานสาขาหรือตัวแทนนอกราชอาณาจักร ทั้งนี้ การลงทุนนอกราชอาณาจักรควรพิจารณาลงทุนผ่านบริษัท
ในเครือ เพ่ือไม่ให้เป็นภาระการลงทุนของภาครัฐ (หนี้สาธารณะ) และส่งผลต่ออัตราค่าไฟฟ้าของประชาชน 
  ๓) การแก้ไขมาตรา ๘ : การด าเนินการตามมาตรา ๑๓ (๔) ต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติ 
การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๑ ของส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
 

๔) การแก้ไข... 



๓ 

 

  ๔) การแก้ไขมาตรา ๒๖ : เห็นควรคงมาตรา ๔๒ (๔) ไว้ เนื่องด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
มีวัตถุประสงค์เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภคพ้ืนฐานของประชาชน และการลงทุนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อประชาชนทั้งประเทศผ่านอัตราค่าไฟฟ้า ดังนั้น คณะรัฐมนตรี 
ควรต้องมีการพิจารณาการด าเนินการในประเทศใกล้เคียงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (นอกราชอาณาจักร)  
โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับนโยบายพลังงานของประเทศ รวมทั้งพิจารณาความซ้ าซ้อนของการลงทุนภายใต้
หน่วยงานด้านพลังงานของรัฐเพ่ือลดภาระการลงทุนของประเทศ และประโยชน์ของประเทศที่จะได้รับจาก  
การด าเนินการดังกล่าว 
 
๖. ค าชี้แจงเหตุผลรายประเด็น 
  จากความคิดเห็นที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอชี้แจงดังต่อไปนี ้
 ๖.๑ ความคิดเห็นของนายกุณฑล จันทร์บาง ที่เห็นว่าไม่ควรแก้ไขในประเด็นต่างๆ การไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาคขอชี้แจงเหตุผลในการแก้ไขประเด็นดังกล่าวรายประเด็นดังนี้ 
 ๑) การแก้ไขปรับปรุงบทนิยามค าว่า “พนักงาน” เพ่ือให้ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่มี
ฐานะเป็นพนักงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๘ ทวิ วรรคหนึ่ง ซึ่งก าหนดให้ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจไม่มีฐานะเป็นพนักงานของ
รัฐวิสาหกิจ 
 ๒) การแก้ไขเรื่องวัตถุประสงค์และเขตอ านาจของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นการแก้ไขเพ่ือให้
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีอ านาจด าเนินการนอกราชอาณาจักรเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
และก าหนดท้องที่ที่ให้บริการให้ชัดเจนสอดคล้องกับปัจจุบัน ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะต้องพิจารณาลงทุนโดย
ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชน 
 ๓) การแก้ไขเรื่องการสร้างและบ ารุงรักษาระบบการส่งพลังงานไฟฟ้า  เป็นการแก้ไขเพ่ือ
ปรับปรุงถ้อยค าศัพท์เทคนิคที่ล้าสมัยและไม่มีการน ามาใช้แล้วให้เป็นข้อความในปัจจุบัน  และสอดคล้องกับ 
บทนิยามค าว่า “ระบบไฟฟ้า” และแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการใช้อสังหาริมทรัพย์ให้สอดคล้อง 
ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
  ๔) การแก้ไขเรื่องความสัมพันธ์กับรัฐบาล เป็นการแก้ไขเพ่ือให้เกิดความความคล่องตัวใน 
การปฏิบัติงาน เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งเพ่ือเป็นการรองรับนโยบาย 
การก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทย  

 ๖.๒ ความคิดเห็นของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอชี้แจง
เหตุผลรายประเด็นดังต่อไปนี้ 
  ๑) การด าเนินการตามวัตถุประสงค์นอกราชอาณาจักรนั้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด าเนินการโดย
น าเทคโนโลยี  อุปกรณ์ ทรัพย์สิน หรือบุคลากร ไปบริหารจัดการและเสริมสร้างให้ เกิดความมั่นคง  
เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพ่ือประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน  ซึ่งเป็น 
การด าเนินการโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 
ของประเทศไทย... 



๔ 

 

ของประเทศไทย ประกอบกับในการด าเนินกิจการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะต้องเป็นไปตามนโยบายของรัฐ 
โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรี และ 
มีการพิจารณาตรวจสอบการลงทุนและการด าเนินการจากหน่วยงานภายนอก เช่น ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะต้องพิจารณาลงทุนโดยค านึงถึงประโยชน์
สูงสุดของประเทศชาติและประชาชน  
 ๒) การตั้งส านักงานสาขาหรือตัวแทนนอกราชอาณาจักร จะเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน และขจัดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการด าเนินงานผ่านตัวแทนของเอกชนในประเทศไทยหรือปัญหาที่
อาจกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ประกอบกับการตั้งส านักงานสาขาหรือตัวแทนนอกราชอาณาจักร
จะด าเนินการเฉพาะเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินโครงการ ซึ่งถือเป็นต้นทุนในการด าเนินโครงการ มิได้เป็นการตั้ง
ส านักงานสาขาหรือตัวแทนเป็นการถาวร ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะต้องพิจารณาโดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุด
ของประเทศและประชาชน 
  ๓) มาตรา ๑๓ (๔) มีการแก้ไขบทบัญญัติเพ่ือก าหนดประเภท ขนาด พิกัด และมาตรฐาน กรณี
ของผู้ที่จะเข้ามาใช้หรือเชื่อมต่อกับโครงข่ายพลังงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (เช่น ผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้าขนาด
เล็ก (SPP), ผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) หรือลูกค้าที่มีเครื่องก าเนิดไฟฟ้า) ซึ่งการก าหนดดังกล่าว
เป็นอ านาจหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซึ่งเป็นผู้รับใบอนุญาตที่มีระบบโครงข่ายพลังงานตามมาตรา ๘๑ 
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ และข้อก าหนดดังกล่าวต้องเป็นไปตาม
หลักการในมาตรา ๘๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
  ๔) การแก้ไขมาตรา ๔๒ เป็นไปเพ่ือให้การด าเนินการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมี 
ความคล่องตัวในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะต้องไปลงทุนหรือประกอบกิจการ
นอกราชอาณาจักร ซึ่งสอดคล้องกับการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทย อีกทั้ง  
ในการด าเนินกิจการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะต้องเป็นไปตามนโยบายของรัฐ โดยผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรี และมีการพิจารณาตรวจสอบ 
การลงทุนและการด าเนินการจากหน่วยงานภายนอก เช่น ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 
 
๗. การน าผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาจัดท าร่างกฎหมาย  
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพิจารณาแล้วเห็นว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังคงมีความจ าเป็นที่จะต้อง
ขยายวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานไปยังต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการด าเนินงานของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค และรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อย่างไรก็ตาม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะน า
ข้อคิดเห็นต่างๆ มาประกอบการด าเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของ
ประเทศชาติและประชาชน  
    
๘. การเผยแพร่ผลการรับฟังความคิดเห็น 

  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เผยแพร่ผลการรับฟังความคิดเห็น ทางเว็บไซด์ www.pea.co.th 
ตั้งแต่วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป (เอกสารแนบ ๑๐) 
































