
แนวทางการพฒันาพลงังาน ปี 2542  2544
ในชว่งแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ

ฉบบัท�ี 8 (พ.ศ. 2540  2544)

 

1. เป้าหมายการพฒันาพลงังาน

จากภาวะวกิฤตเิศรษฐกจิของประเทศนับตั�งแตก่ลางปี 2539 เป็นตน้มา ไดส้ง่ผลกระทบตอ่เปา้หมาย
และแนวทางการพัฒนาพลงังาน ของประเทศในชว่งท�ีเหลอืของแผนพัฒนาฯ ฉบบัท�ี 8 จงึจาํเป็นตอ้ง
มกีารพจิารณาทบทวนปรับปรงุเปา้หมาย แนวทาง และแผนงาน เพ�ือใหส้อดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกจิ
ของประเทศ และสถานการณท์�ีเปล�ียนแปลงไป

ดงันั�น เพ�ือใหเ้ปา้หมายการพัฒนาพลงังานของประเทศ สอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกจิ และชว่ย
สนับสนนุการพัฒนากจิกรรม ทางเศรษฐกจิของประเทศ จงึไดก้าํหนดเปา้หมายการพัฒนาพลงังาน
ในชว่งแผนพัฒนาฯ ฉบบัท�ี 8 ไวด้งัน�ี

1.1 เพ�ิมการผลติพลงังานเชงิพาณชิยใ์นอตัรารอ้ยละ 3.0 ตอ่ปีในชว่งแผนฯ 8

1.2 กาํหนดใหก้ารใชพ้ลงังานเชงิพาณชิยข์องประเทศเพ�ิมข�ึน ในอตัราใกลเ้คยีงกบัอตัราการขยายตวั
ของผลติภณัฑม์วลรวม ในชว่งแผนพัฒนาฯ ฉบบัท�ี 8 ท�ีไดรั้บการปรับปรงุใหม่

1.3 รักษาสดัสว่นการพ�ึงพาพลงังานจากตา่งประเทศ ใหอ้ยู่ในระดบัไมเ่กนิ รอ้ยละ 64 ในปี 2544

1.4 กาํหนดเปา้หมายการผลติกา๊ซธรรมชาต ิน�ํามนัดบิ คอนเดนเสท และถา่นหนิ/ลกิไนตใ์นประเทศ
ดงัน�ี

  2539 2544
กา๊ซธรรมชาต ิ(ลา้นลกูบาศกฟ์ตุ/วนั) 1,270 1,700
คอนเดนเสท (บารเ์รล/วนั) 35,700 54,900
น�ํามนัดบิ (บารเ์รล/วนั) 26,500 35,000
ถา่นหนิ/ลกิไนต ์(ลา้นตนั/ปี) 21.7 19.0
• เพ�ือใชใ้นการผลติไฟฟา้ 16.4 13.2
• เพ�ือใชใ้นภาคอตุสาหกรรม 5.3 5.8

1.5 กาํหนดเปา้หมายการนาํเขา้พลงังานจากแหลง่ตา่งประเทศ ดงัน�ี

  2544
การรบัซ�ือไฟฟ้า (เมกะวตัต)์  
• สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว 373
(โครงการน�ําเทนิหนิบนุ, หว้ยเฮาะ, น�ํางมึ และน�ําลกึ)  
• มาเลเซยี (ซ�ือ/แลกเปล�ียน) 300
กา๊ซธรรมชาต ิ(ลา้นลกูบาศกฟ์ตุ/วนั)  
• สหภาพพมา่ 647

1.6 กาํหนดกาํลงัการผลติไฟฟา้ของประเทศใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการไฟฟา้ ท�ีชะลอตวัลง โดย
กาํหนดกาํลงัการผลติ ของโรงไฟฟา้ของการไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย จาํนวน 5,600 เมกะ
วตัต ์และซ�ือไฟฟา้จากผู้ผลติไฟฟา้รายใหญ ่ในรปูของ Independent Power Producers (IPP)

จาํนวน 1,400 เมกะวตัต ์และรับซ�ือจากผู้ผลติไฟฟา้รายเลก็ (SPP) ซ�ึงผลติไฟฟา้ดว้ยพลงังานนอกรปู



จาํนวน 1,400 เมกะวตัต ์และรับซ�ือจากผู้ผลติไฟฟา้รายเลก็ (SPP) ซ�ึงผลติไฟฟา้ดว้ยพลงังานนอกรปู
แบบ หรอืระบบผลติไฟฟา้พลงัความรอ้นและไฟฟา้รว่มกนั (Cogeneration) ในระดบั 2,000 เมกะ
วตัต ์ในชว่งแผนพัฒนาฯ ฉบบัท�ี 8

1.7 เพ�ิมปรมิาณการผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทติย ์ใหอ้ยู่ในระดบัไมต่�ํากวา่ 4 เมกะวตัต ์ทั�ว
ประเทศ ในชว่งแผนพัฒนาฯ ฉบบัท�ี 8

1.8 กาํหนดเปา้หมายการลดการใชไ้ฟฟา้จากมาตรการการจัดการดา้นการใชไ้ฟฟา้ ในระดบั 1,400
เมกะวตัต ์ในชว่งแผนพัฒนาฯ ฉบบัท�ี 8 และลดการใชพ้ลงังานจากการดาํเนนิงาน ตามพระราช
บญัญัตกิารสง่เสรมิ การอนรัุกษพ์ลงังาน ในระดบัเทยีบเทา่น�ํามนัดบิ ประมาณ 1 ลา้นตนัตอ่ปี ในปี
สดุทา้ยของแผนพัฒนาฯ ฉบบัท�ี 8

1.9 กาํหนดมาตรฐานความมั�นคงของระบบไฟฟา้ดงัน�ี

(1) กาํหนดจาํนวนไฟฟา้ดบัตอ่ผู้ใชไ้ฟฟา้หน�ึงรายในรอบปี ดงัน�ี

หนว่ย : จาํนวนครั�ง/ปี/ผู้ใชห้น�ึงราย
  2539 2544
ในเขต กฟน.    
ไฟฟา้ดบัถาวร 5.42 3.72
เขตอตุสาหกรรม 5.60 4.47
เขตเมอืงและธรุกจิ 4.71 3.23
เขตชนบท 8.47 5.81
ในเขต กฟภ.    
ไฟฟา้ดบัถาวร 19.10 17.50
เขตอตุสาหกรรม 5.20 4.40
เขตเมอืงและธรุกจิ 13.90 12.70
เขตชนบท 20.10 18.30

(2) กาํหนดระยะเวลาไฟฟา้ดบัตอ่ผู้ใชไ้ฟหน�ึงรายในรอบปี ดงัน�ี

หนว่ย : นาท/ีปี/ผู้ใชห้น�ึงราย
  2539 2544
ในเขต กฟน.    
ไฟฟา้ดบัถาวร 132.93 99.65
เขตอตุสาหกรรม 153.94 115.40
เขตเมอืงและธรุกจิ 113.89 85.38
เขตชนบท 240.84 180.54
ในเขต กฟภ.    
ไฟฟา้ดบัถาวร 1,719.00 1,050.00
เขตอตุสาหกรรม 208.00 132.00
เขตเมอืงและธรุกจิ 1,042.50 635.00
เขตชนบท 1,869.30 1,152.90

1.10 จาํกดัระดบัการปลอ่ยกา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซดจ์ากการใชพ้ลงังานเชงิพาณชิย ์ดงัน�ี

    หนว่ย : พันตนั
  2539 2544
• ยานพาหนะ 59 15
• การผลติไฟฟา้ 677 150
• อตุสาหกรรมและอ�ืนๆ 246 200
รวม 982 365



 

2. แนวทางการพฒันาพลงังาน

เพ�ือใหก้ารบรหิารและพัฒนาพลงังาน บรรลเุปา้หมายดงักลา่วขา้งตน้อยา่งมปีระสทิธภิาพ จงึได้
กาํหนดแนวทางการพัฒนาพลงังานในชว่งปี พ.ศ. 25422544 ภายใตแ้ผนพัฒนาฯ ฉบบัท�ี 8 ไวด้งัน�ี

2.1 จดัหาพลงังานใหเ้พยีงพอกบัความตอ้งการ มคีณุภาพ มคีวามม�ันคง และในระดบัราคาท�ี
เหมาะสมโดย

2.1.1 สง่เสรมิและสนับสนนุการสาํรวจและพัฒนาปโิตรเลยีมและถา่นหนิ

(1) สง่เสรมิและสนับสนนุใหม้กีารสาํรวจ และพัฒนาแหลง่ปโิตรเลยีมภายใน
ประเทศ รวมทั�ง สนับสนนุใหม้กีารใชป้ระโยชนข์อ้มลูปโิตรเลยีม และ
เทคโนโลยที�ีทนัสมยั เพ�ือใหก้ารสาํรวจและพัฒนาปโิตรเลยีมของประเทศ
เป็นไปอยา่งตอ่เน�ือง และมปีระสทิธภิาพย�ิงข�ึน

(2) สง่เสรมิและสนับสนนุใหม้กีารสาํรวจ และพัฒนากา๊ซธรรมชาต ิจาก
พ�ืนท�ีพัฒนารว่มไทยมาเลเซยี ข�ึนมาใชป้ระโยชน ์โดยใหส้อดคลอ้งกบั
ปรมิาณความตอ้งการของประเทศ และการพัฒนาโครงการท�ีเก�ียวเน�ือง
ไดแ้ก ่โครงการรว่มทนุใชป้ระโยชนก์า๊ซธรรมชาต ิจากพ�ืนท�ีดงักลา่ว และ
โครงการรว่มทนุทอ่กา๊ซธรรมชาต ิtransThailandMalaysia เป็นตน้

(3) สง่เสรมิและสนับสนนุใหม้กีารสาํรวจหาแหลง่ถา่นหนิเพ�ิมเตมิ เพ�ือจัดหา
ปรมิาณสาํรอง ใชเ้ป็นพลงังานพ�ืนฐานตอ่ไปในอนาคต และเรง่ดาํเนนิการนาํ
แหลง่ถา่นหนิ ท�ีกรมทรัพยากรธรณไีดส้าํรวจไวแ้ลว้ เปดิใหเ้อกชนลงทนุ
รวมทั�ง เรง่รัดใหม้กีารจัดหาเทคโนโลยสีมยัใหม ่เพ�ือการใชป้ระโยชน์
ถา่นหนิ ทั�งดา้นการผลติกระแสไฟฟา้และภาคอตุสาหกรรม โดยใหเ้กดิผลก
ระทบตอ่ส�ิงแวดลอ้มนอ้ยท�ีสดุ

2.1.2 ใหม้กีารเจรจาและพัฒนาพลงังานกบัประเทศเพ�ือนบา้น

(1) ใหม้กีารเจรจาซ�ือขายไฟฟา้ กบัประเทศสาธารณรัฐประชาธปิไตย
ประชาชนลาว(สปป.ลาว) สหภาพพมา่ และสาธารณรัฐประชาชนจนี ดงัน�ี

เล�ือนการรับซ�ือไฟฟา้จาก สปป.ลาว ในปรมิาณ 3,000 เมกะวตัต ์ตาม
กรอบบนัทกึความเขา้ใจ จากเดมิท�ีกาํหนดไวภ้ายในปี 2549 ออกไป
เป็น 2 ชว่ง คอื รับซ�ือไฟฟา้ จาํนวน 1,600 เมกะวตัต ์ภายในปี 2549
และอกีจาํนวน 1,700 เมกะวตัต ์ภายในปี 2551 เพ�ือใหส้อดคลอ้งกบั
ความตอ้งการใชไ้ฟฟา้ของประเทศท�ีลดลงตามภาวะเศรษฐกจิท�ี
ถดถอย รวมทั�ง ใหม้กีารตดิตาม และทบทวนแผนการซ�ือขายไฟฟา้
จากโครงการใน สปป.ลาว อยา่งใกลช้ดิ เพ�ือใหส้ะทอ้นถงึ
สถานการณแ์ละความตอ้งการไฟฟา้ท�ีแทจ้รงิ
พจิารณารับซ�ือไฟฟา้จากโครงการท�ีสหภาพพมา่ จะเสนอขายใหไ้ทย
ตามกรอบของบนัทกึความเขา้ใจ ซ�ึงไดม้กีารลงนามแลว้ระหวา่ง
รัฐบาล ของทั�ง 2 ประเทศอยา่งเหมาะสม
เจรจาขายไฟฟา้ใหก้บัสหภาพพมา่ในปรมิาณ 100150 เมกะวตัต์
โดยสง่ไฟฟา้ผา่นจดุเช�ือมโยง จากสถานไีฟฟา้แรงสงูฝั�งไทย ท�ี
อาํเภอแมส่อด จังหวดัตาก ไปยงัสถานไีฟฟา้แรงสงูฝั�งพมา่ท�ีเมอืง
Bago (หงสาวด)ี ภายในปี 25442545
ประสานกบัสาธารณรัฐประชาชนจนี เพ�ือแตง่ตั�งคณะกรรมการผู้มี
อาํนาจ ในการดาํเนนิการรับซ�ือไฟฟา้ของทั�ง 2 ฝ่าย เพ�ือใหท้าํหนา้ท�ี

ในการเจรจาในรายละเอยีด ของบนัทกึความเขา้ใจรับซ�ือไฟฟา้จาก



ในการเจรจาในรายละเอยีด ของบนัทกึความเขา้ใจรับซ�ือไฟฟา้จาก
สาธารณรัฐประชาชนจนี

(2) สนับสนนุการพัฒนาความรว่มมอืดา้นการสรา้งเครอืขา่ยของสายสง่ และ
การซ�ือขายไฟฟา้ ในอนภุมูภิาคลุ่มแมน่�ําโขง 6 ประเทศ

(3) สนับสนนุความรว่มมอืในการพัฒนาโครงการผลติไฟฟา้ โดยเฉพาะ
โครงการผลติไฟฟา้พลงัน�ํา (Hydropower Project) และการสง่เสรมิ
บทบาทของภาคเอกชน ในการพัฒนาโครงการ ในอนภุมูภิาคลุ่มแมน่�ําโขง
6 ประเทศ

(4) เจรจาทบทวนการซ�ือขายกา๊ซธรรมชาต ิจากแหลง่ทั�งในประเทศและนาํ
เขา้ เพ�ือใหป้รมิาณการรับซ�ือสอดคลอ้งกบัความตอ้งการท�ีเปล�ียนแปลงไป

(5) เรง่รัดการเจรจาแกไ้ขปัญหาทรัพยากรปโิตรเลยีม ในเขตไหลท่วปี ใน
อา่วไทย ท�ีทบัซอ้นกนัระหวา่งไทยกบัเวยีตนาม และระหวา่งไทยกบักมัพชูา
เพ�ือนาํไปสู่การสาํรวจและพัฒนาตอ่ไป

2.1.3 ศกึษาปรมิาณการสาํรองน�ํามนัของประเทศท�ีเหมาะสมในระยะยาว เพ�ือเสรมิสรา้ง
ความมั�นคงดา้นพลงังานของประเทศ

2.1.4 ศกึษาการวางระบบการขนสง่น�ํามนัเช�ือมตอ่จากประเทศไทยผา่นประเทศ
สปป.ลาว ข�ึนไปยงัมณฑลยนูนาน ของสาธารณรัฐประชาชนจนี เพ�ืออาํนวยประโยชนใ์ห้
กบัประเทศทั�งสอง โดยประเทศไทย จะสามารถสง่ออกผลติภณัฑป์โิตรเลยีม ไปยงั
ตลาดในมณฑลยนูนาน ซ�ึงมอีตัราความตอ้งการผลติภณัฑป์โิตรเลยีม ในระดบัสงู ได้
อยา่งตอ่เน�ือง

2.1.5 กาํหนดปรมิาณสาํรองการผลติไฟฟา้ ของประเทศท�ีเหมาะสม เพ�ือใหส้อดคลอ้ง
กบัสภาวะทางเศรษฐกจิ และความตอ้งการไฟฟา้ ท�ีเปล�ียนแปลงไป

2.1.6 สนับสนนุใหธ้รุกจิทางดา้นพลงังานของไทย ไปรว่มลงทนุและพัฒนาพลงังานใน
ตา่งประเทศ ซ�ึงจะมสีว่นชว่ยในการสรา้งเสรมิความมั�นคงในการจัดหาพลงังาน

2.1.7 ปรับปรงุระบบสง่และจาํหนา่ยไฟฟา้เพ�ือเพ�ิมความมั�นคงของระบบไฟฟา้ โดย
เฉพาะอยา่งย�ิงในเขตอตุสาหกรรม และพ�ืนท�ีเศรษฐกจิใหมใ่นภมูภิาคตา่งๆ และใหเ้รง่นาํ
สายไฟฟา้ลงใตด้นิในเขตกรงุเทพฯ รวมทั�งใหพ้จิารณาศกึษาการนาํสายไฟฟา้ ลงใตด้นิ
มาใชใ้นเขตเมอืงใหญใ่นภมูภิาค โดยใหก้ารไฟฟา้ ประสานงานและรว่มมอืกบัหนว่ยงาน
ผังเมอืงอยา่งใกลช้ดิ เพ�ือใหก้ารรวมระบบสาธารณปูโภคสอดคลอ้งกบัการวางผังเมอืง

2.1.8 กาํหนดมาตรฐานคณุภาพบรกิารของกจิการไฟฟา้ เป็นเง�ือนไขในการใหบ้รกิาร
และในการประเมนิผลการปฏบิตังิานของการไฟฟา้ทั�ง 3 แหง่ โดยกาํหนดระบบจงูใจ
ใหก้ารไฟฟา้ปรับปรงุคณุภาพบรกิาร และมกีารกาํหนดบทปรับในกรณที�ีการไฟฟา้ ไม่
สามารถปฏบิตัติามเง�ือนไขได้

2.2 สง่เสรมิใหม้กีารใชพ้ลงังานอยา่งมปีระสทิธภิาพและประหยดั

การใชพ้ลงังานอยา่งมปีระสทิธภิาพและประหยดั จะชว่ยลดทั�งการลงทนุในการจัดหาพลงังาน และคา่
ใชจ้า่ยทางดา้นเช�ือเพลงิ ของกจิกรรมการผลติ ซ�ึงจะสง่ผลใหก้จิกรรมการผลติ สามารถเพ�ิมขดีความ
สามารถ ในการแขง่ขนัในตลาดโลกได ้และยงัชว่ยประหยดัเงนิตราตา่งประเทศ ในภาวะท�ีประเทศ
ประสบปัญหาวกิฤต ทางเศรษฐกจิ ทั�งน�ีมาตรการทางดา้นราคา ซ�ึงจะสรา้งแรงจงูใจใหม้กีารใช้
พลงังานอยา่งมปีระสทิธภิาพ เป็นมาตรการแรก ท�ีจะตอ้งดาํเนนิการควบคู่ไปกบัมาตรการอนรัุกษ์
พลงังาน ซ�ึงจะประกอบดว้ย การใหส้�ิงจงูใจ การสรา้งจติสาํนกึ และการบงัคบั ดงัน�ี

2.2.1 รักษาระบบการกาํหนดราคาน�ํามนัเช�ือเพลงิในปัจจบุนั ใหร้าคาเปล�ียนแปลงไปตาม
กลไกตลาดและสภาวะการแขง่ขนั โดยปราศจากการตดัสนิใจระดบัการเมอืง รวมทั�ง ใหม้ี
การปรับปรงุมาตรการกาํกบัดแูลการกาํหนดราคาขายปลกีน�ํามนัเช�ือเพลงิ ใหส้อดคลอ้ง

กบัสภาวะตลาดน�ํามนัเช�ือเพลงิท�ีเปล�ียนแปลงไป เพ�ือใหร้าคาสะทอ้นถงึตน้ทนุทาง



กบัสภาวะตลาดน�ํามนัเช�ือเพลงิท�ีเปล�ียนแปลงไป เพ�ือใหร้าคาสะทอ้นถงึตน้ทนุทาง
เศรษฐศาสตรม์ากย�ิงข�ึน และเพ�ือใหเ้กดิการใชพ้ลงังานอยา่งมปีระสทิธภิาพและประหยดั

2.2.2 กาํกบัดแูลราคาขายปลกีกา๊ซปโิตรเลยีมเหลวใหม้กีารแขง่ขนักนัอยา่งเพยีงพอ
และหากพ�ืนท�ีใดมกีารแขง่ขนัไมเ่พยีงพอใหห้นว่ยงานท�ีเป็นกลไกของรัฐทาํหนา้ท�ี
แทรกแซงราคา เพ�ือเพ�ิมการแขง่ขนั

2.2.3 ปรับปรงุระบบการกาํหนดโครงสรา้งอตัราคา่ไฟฟา้และสตูรการปรับอตัราคา่ไฟฟา้
โดยอตัโนมตัใิหส้ะทอ้นถงึตน้ทนุท�ีแทจ้รงิ มโีครงสรา้งราคาท�ีโปรง่ใส มคีวามคลอ่งตวั
และแยกออกจากการตดัสนิใจทางการเมอืงอยา่งแทจ้รงิ ในขณะเดยีวกนัมแีรงจงูใจ
ใหก้ารไฟฟา้ปรับปรงุประสทิธภิาพการดาํเนนิงานและคณุภาพบรกิาร ตลอดจนสง่เสรมิ
การจัดการดา้นการใชไ้ฟฟา้และการเพ�ิมบทบาทเอกชน

2.2.4 กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละเง�ือนไขในการออกใบอนญุาตตา่งๆ รวมทั�ง การกาํกบัดแูล
ราคากา๊ซธรรมชาต ิและอตัราคา่บรกิารทอ่กา๊ซธรรมชาต ิเพ�ือใหร้าคาสะทอ้นถงึตน้ทนุ
ท�ีแทจ้รงิและมอีตัราคา่บรกิารท�ีโปรง่ใสเป็นธรรมแกท่ั�งผู้จัดหา ผู้ใหบ้รกิารทอ่ และผู้
บรโิภค ภายใตห้ลกัเกณฑโ์ครงสรา้งราคากา๊ซธรรมชาต ิและอตัราคา่บรกิารทอ่กา๊ซ
ธรรมชาตทิ�ีไดก้าํหนดข�ึน

2.2.5 เรง่รัดใหม้กีารจัดการดา้นการใชไ้ฟฟา้และการอนรัุกษพ์ลงังานตามพระราชบญัญัติ
การสง่เสรมิการอนรัุกษพ์ลงังาน พ.ศ. 2535 เพ�ือใหม้กีารนาํแผนงานอนรัุกษพ์ลงังานสู่
การปฏบิตัอิยา่งจรงิจัง โดยเฉพาะ

เรง่ดาํเนนิการอนรัุกษพ์ลงังานในโรงงานควบคมุและอาคารควบคมุ โรงงานควบคมุ
ท�ีกาํลงัใชง้าน และสง่เสรมิการอนรัุกษพ์ลงังานในอาคารของรัฐ
ใหก้ารสนับสนนุเจา้ของโรงงานและอาคารทั�วไปท�ีใชง้านอยู่ในปัจจบุนั (ท�ีไมใ่ช่
โรงงานควบคมุหรอือาคารควบคมุ) ท�ีมคีวามประสงคจ์ะดาํเนนิการอนรัุกษพ์ลงังาน
ในโรงงานและอาคาร
สง่เสรมิและสนับสนนุกจิกรรมเก�ียวกบัการอนรัุกษพ์ลงังาน ทั�งในดา้นการใช้
พลงังานหมนุเวยีน ท�ีมผีลกระทบตอ่ส�ิงแวดลอ้มนอ้ย การดาํเนนิกจิกรรมตา่งๆ เพ�ือ
ใหเ้กดิความตอ้งการใชว้สัด ุอปุกรณแ์ละเคร�ืองจักร ท�ีมปีระสทิธภิาพในการใช้
พลงังานสงู ตลอดจนสง่เสรมิระบบตลาด ใหส้ามารถเขา้มารองรับการดาํเนนิงาน
ตามแผนงานอนรัุกษพ์ลงังานไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิล
สง่เสรมิการใชพ้ลงังานพลอยไดใ้นประเทศ และพลงังานนอกรปูแบบในการผลติ
ไฟฟา้ เชน่ วสัดเุหลอืใชท้างการเกษตรเพ�ือผลติกระแสไฟฟา้ โดยใชก้องทนุเพ�ือ
สง่เสรมิการอนรัุกษพ์ลงังาน สนับสนนุโครงการผลติไฟฟา้ ของผู้ผลติไฟฟา้ราย
เลก็ใหม้ผีลตอบแทนท�ีสงูเพยีงพอ ท�ีจะจงูใจใหผู้้ผลติไฟฟา้รายเลก็ เขา้มามสีว่น
รว่มในการผลติไฟฟา้มากข�ึน
สนับสนนุการวจัิยและพัฒนาเทคโนโลยกีารเพ�ิมประสทิธภิาพการใชพ้ลงังาน และ
พลงังานหมนุเวยีน การถา่ยทอด และการนาํเทคโนโลยที�ีไดม้กีารรับรองแลว้มา
ประยกุตใ์ช้
สง่เสรมิการใชพ้ลงังานอยา่งมปีระสทิธภิาพในการขนสง่
สง่เสรมิใหม้กีารนาํวสัดหุรอืผลติภณัฑใ์ชแ้ลว้หมนุเวยีนมาใชป้ระโยชนไ์ดอ้กี
(Recycle) เพ�ือลดการใชพ้ลงังานในการแปรรปูวตัถดุบิ

2.2.6 เรง่รัดใหม้กีารกาํหนดมาตรฐาน ประสทิธภิาพการใชพ้ลงังาน สาํหรับเคร�ืองจักร
อปุกรณ ์และวสัดทุ�ีใชไ้ฟฟา้ ท�ีเทยีบเคยีงกบัตา่งประเทศ และกาํหนดมาตรฐาน
ประสทิธภิาพการใชพ้ลงังานขั�นต�ํา รวมทั�ง การตดิฉลากแสดงระดบัประสทิธภิาพ
พลงังาน และสง่เสรมิใหม้กีารจัดตั�งศนูยท์ดสอบประสทิธภิาพพลงังานท�ีมมีาตรฐาน

2.2.7 สนับสนนุการจัดตั�งเครอืขา่ยสารสนเทศดา้นพลงังานและส�ิงแวดลอ้ม (Thailand
Energyand Environment Network : TEENet) เพ�ือใหม้กีารเผยแพร ่และแลกเปล�ียน
ขอ้มลูสารสนเทศดา้นพลงังานและส�ิงแวดลอ้ม

2.2.8 สนับสนนุการพัฒนาบคุลากรใหม้ปีรมิาณ และคณุภาพเพยีงพอ ท�ีจะเป็นผู้ดาํเนนิ
งานอนรัุกษพ์ลงังาน ทั�งในดา้นการพัฒนาหลกัสตูร การฝกึอบรม การใหท้นุการศกึษา



และทนุวจัิย รวมทั�ง การสนับสนนุการเปดิสอนสาขาวชิาท�ีเก�ียวกบัการอนรัุกษพ์ลงังาน

2.2.9 สง่เสรมิและรณรงคใ์หเ้กดิการประหยดัพลงังานในระดบัชาต ิท�ีมุ่งใหเ้กดิการต�ืนตวั
ตอ่การแกไ้ขวกิฤตทางเศรษฐกจิของประเทศ โดยดาํเนนิการประชาสมัพันธ ์เพ�ือกระตุ้น
ใหป้ระชาชนทกุระดบัทั�วประเทศ เกดิกระแสความรว่มมอืในการอนรัุกษพ์ลงังาน และ
สรา้งจติสาํนกึดา้นการอนรัุกษพ์ลงังาน ใหก้บักลุ่มเปา้หมายทกุกลุ่มอยา่งตอ่เน�ือง

2.2.10 เรง่รัดการดาํเนนิการตามมาตรการตา่งๆ ของโครงการการจัดการดา้นการใช้
ไฟฟา้ เพ�ือใหป้ระชาชน และผู้ใชไ้ฟฟา้กลุ่มตา่งๆ ใชไ้ฟฟา้อยา่งประหยดัและมี
ประสทิธภิาพ โดยการสง่เสรมิใหม้กีารใช ้เคร�ืองใชไ้ฟฟา้ท�ีมปีระสทิธภิาพสงู การปรับ
เปล�ียนระดบัมาตรฐานประสทิธภิาพการใชไ้ฟฟา้ ของผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรมใหด้ขี�ึน การ
ดาํเนนิโครงการระบบปรับอากาศแบบกกัเกบ็ความเยน็ การสง่เสรมิการใชม้อเตอร์
ประสทิธภิาพสงู และการสง่เสรมิธรุกจิเอกชนท�ีใหบ้รกิารดา้นพลงังาน เขา้รว่มโครงการ
การจัดการดา้นการใชไ้ฟฟา้ ตลอดจนการเสรมิสรา้งทศันคตปิระหยดัไฟฟา้ ในโรงเรยีน
ระดบัตา่งๆ ทั�วประเทศ

2.3 สง่เสรมิการแขง่ขนัในกจิการพลงังานและเพ�ิมบทบาทของภาคเอกชน

การเพ�ิมการแขง่ขนัในกจิการทางดา้นพลงังาน และการสง่เสรมิบทบาทของภาคเอกชน จะนาํไปสู่การ
จัดหา การจาํหนา่ย และการใชพ้ลงังานอยา่งมปีระสทิธภิาพ ตลอดจนลดภาระการลงทนุของรัฐ สง่
เสรมิการพัฒนาตลาดทนุ และการระดมเงนิออมจากภาคเอกชน และใหป้ระชาชนมสีว่นรว่มพัฒนา
พลงังานดว้ย โดย

2.3.1 ปิโตรเลยีม

(1) ปรับโครงสรา้งและแปรรปูการปโิตรเลยีมแหง่ประเทศไทย (ปตท.) ใหม้ปีระสทิธภิาพ
และความคลอ่งตวัในการปฏบิตังิาน สามารถแขง่ขนักบัภาคเอกชนได ้และนาํไปสู่ระบบ
การคา้ปโิตรเลยีม ท�ีมปีระสทิธภิาพและการแขง่ขนัมากย�ิงข�ึน โดยการแปรรปู ปตท. เป็น
บรษัิทจาํกดั และมกีารจัดโครงสรา้งแบบ Operating Holding โดยกจิการกา๊ซธรรมชาติ
และกจิการน�ํามนั จะถกูดาํเนนิการโดยหนว่ยธรุกจิ ท�ีอยู่ภายใตอ้งคก์รทางกฎหมาย
เดยีวกนั เชน่ในปัจจบุนั แตใ่หม้กีารปรับปรงุโครงสรา้ง ใหส้อดคลอ้งกบัการเปดิเสร ีธรุกจิ
กา๊ซธรรมชาต ิซ�ึงกาํหนดใหม้กีารแยกระบบทอ่สง่ และทอ่จาํหนา่ย (transportation &
Distribution Pipelines) และการจัดจาํหนา่ยกา๊ซธรรมชาต ิ(Gas traders) ออกจากกนั
โดยการจัดตั�งบรษัิทท�ีดาํเนนิการดา้นทอ่สง่ กา๊ซธรรมชาตอิอกตา่งหาก และเม�ือภาวะ
ตลาดมคีวามเหมาะสม กจ็ะดาํเนนิการจดทะเบยีนบรษัิท ปตท. จาํกดั ใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทยตอ่ไป

(2) สง่เสรมิใหม้กีารแขง่ขนัในกจิการกา๊ซธรรมชาต ิโดยเปดิใหม้กีารซ�ือขายกา๊ซ
ธรรมชาต ิจากแหลง่กา๊ซธรรมชาตใิหม ่(New Gas Supply) ไดโ้ดยตรงระหวา่งผู้ผลติ
และผู้ใชก้า๊ซธรรมชาต ิและการใหส้มัปทานเอกชน เขา้รว่มในการลงทนุในระบบทอ่สง่
กา๊ซธรรมชาตหิลกั (transmission Pipeline) เสน้ใหมท่ั�งหมด และระบบทอ่จาํหนา่ย
กา๊ซธรรมชาตปิลายทาง (Down Stream) โดยให ้ปตท. เป็นผู้ดาํเนนิการ (Operation
and Maintenance) ระบบทอ่กา๊ซธรรมชาตหิลกัดงักลา่ว รวมทั�ง การใหบ้รกิารขนสง่
กา๊ซธรรมชาตทิางทอ่แกบ่คุคลท�ีสาม (Third Party Access) เพ�ือชว่ยลดภาระการลงทนุ
ของภาครัฐ และชว่ยขยายเครอืขา่ยระบบทอ่สง่กา๊ซธรรมชาต ิใหเ้ป็นไปอยา่งกวา้งขวาง
และรวดเรว็ย�ิงข�ึน โดยเรง่ศกึษาจัดทาํรายละเอยีดเง�ือนไขการใหส้มัปทาน และเง�ือนไข
การใหบ้รกิารขนสง่ และในระยะแรกใหอ้ยู่ภายใตก้ารกาํกบัดแูล ของหนว่ยงานท�ี
เก�ียวขอ้งในปัจจบุนั และในอนาคตใหอ้ยู่ภายใตก้ารกาํกบัดแูล ขององคก์รกาํกบัดแูล
อสิระท�ีจะจัดตั�งข�ึน

(3) สง่เสรมิกจิการกลั�นน�ํามนัในประเทศใหส้ามารถแขง่ขนักบัตา่งประเทศได ้ภายใต้
วกิฤตกิารณเ์ศรษฐกจิ โดยการสง่เสรมิการลงทนุ และการแกไ้ขผอ่นผันกฎระเบยีบท�ี
เก�ียวขอ้ง เพ�ือใหก้จิการกลั�นน�ํามนั สามารถเปล�ียนแปลงรปูแบบการบรหิารงาน เพ�ือลด
ตน้ทนุในการดาํเนนิงาน และเพ�ิมประสทิธภิาพในการแขง่ขนักบัโรงกลั�นตา่งประเทศได้
ตลอดจน สนับสนนุใหม้กีารใชอ้งคป์ระกอบพ�ืนฐาน ของกจิการกลั�นน�ํามนั เชน่คลงัเกบ็



ปโิตรเลยีม คลงัจาํหนา่ยปโิตรเลยีม ใหส้ามารถเพ�ิมประโยชน ์ในเชงิธรุกจิใหแ้กก่จิการ
กลั�นน�ํามนัไดม้ากข�ึน

(4) สง่เสรมิตลาดการคา้น�ํามนัสาํเรจ็รปูใหม้กีารแขง่ขนัอยา่งเสร ีตอ่เน�ืองจากท�ีไดด้าํเนนิ
การมาแลว้ และใหม้กีารแขง่ขนักนัอยา่งเป็นธรรม โดยการปรับปรงุขั�นตอนการขอ
อนญุาตตั�งสถานบีรกิารน�ํามนัใหม้คีวามรวดเรว็ และแกไ้ขกฎเกณฑก์ารตั�งสถานบีรกิารให้
มคีวามเหมาะสมสอดคลอ้งกบัสภาวะเศรษฐกจิสงัคมและเทคโนโลยปัีจจบุนั เพ�ือกระจาย
สถานบีรกิารสู่ภมูภิาคและลดตน้ทนุในการประกอบกจิการในเขตเมอืงซ�ึงท�ีดนิมรีาคาแพง
ตลอดจน ใหม้กีารแกไ้ขปัญหาการลกัลอบนาํเขา้น�ํามนัเช�ือเพลงิใหไ้ดผ้ลอยา่งจรงิจัง
โดยปรับปรงุมาตรการการปอ้งกนั และปราบปรามการลกัลอบนาํเขา้น�ํามนัเช�ือเพลงิ ใหม้ี
ประสทิธภิาพ สามารถปอ้งกนัการกระทาํผดิกฎหมายในทกุรปูแบบ เพ�ือใหเ้กดิความเป็น
ธรรมในระบบการคา้น�ํามนัเช�ือเพลงิ

(5) สง่เสรมิใหม้กีารแขง่ขนัในธรุกจิอตุสาหกรรมกา๊ซปโิตรเลยีมเหลวโดยเสร ีเพ�ือนาํไป
สู่มาตรฐานการใหบ้รกิารท�ีดขีองผู้ประกอบการ ในธรุกจิการคา้กา๊ซปโิตรเลยีมเหลวในทกุ
ระดบั และมคีวามรับผดิชอบตอ่ผู้บรโิภคในการปรับปรงุการใหบ้รกิาร โดยเรง่ดาํเนนิการ
ยกเลกิการควบคมุราคากา๊ซปโิตรเลยีมเหลวใหไ้ปสู่ระบบลอยตวัเตม็ท�ีโดยสมบรูณ ์เพ�ือ
ใหม้กีารเปดิเสรทีั�งดา้นการจัดหาและจาํหนา่ยกา๊ซปโิตรเลยีมเหลว พรอ้มไปกบัการ
ปรับปรงุระบบการคา้และมาตรฐานความปลอดภยักา๊ซปโิตรเลยีมเหลว ทั�งน�ี เพ�ือใหร้ะบบ
ราคากา๊ซปโิตรเลยีมเหลวเปล�ียนแปลงไปตามราคาตลาดโลก และราคากา๊ซหงุตม้
ภายในประเทศปรับเปล�ียนไปตามกลไกตลาด ซ�ึงจะนาํไปสู่การแขง่ขนัและมกีารปรับปรงุ
มาตรฐานในระบบการคา้กา๊ซปโิตรเลยีมเหลว ทั�งมาตรฐานการใหบ้รกิาร และมาตรฐาน
ดา้นความปลอดภยั

(6) เชญิชวนผู้ลงทนุตา่งประเทศ และผู้ลงทนุไทยเขา้รว่มลงทนุและพัฒนาพลงังานข�ึน
มาใชป้ระโยชนร์ว่มกนัในโครงการตา่งๆ อยา่งเป็นระบบครบวงจร ไดแ้ก ่โครงการระบบ
ทอ่ขนสง่น�ํามนัดบิ โรงกลั�นน�ํามนั คลงัเกบ็ปโิตรเลยีม คลงัจาํหนา่ยปโิตรเลยีม และส�ิง
กอ่สรา้งองคป์ระกอบพ�ืนฐานตา่งๆ เป็นตน้

(7) ปรับปรงุระบบการขนสง่น�ํามนัและกา๊ซปโิตรเลยีมเหลวของประเทศใหม้ปีระสทิธภิาพ
เพ�ือลดตน้ทนุการขนสง่น�ํามนัในระยะยาว โดยกระจายศนูยก์ลางการจา่ยน�ํามนัและกา๊ซ
ปโิตรเลยีมเหลวออกจากกรงุเทพมหานคร รวมทั�งพจิารณาดาํเนนิการขยายโครงขา่ยทอ่
ขนสง่น�ํามนัเพ�ิมเตมิจากระบบปัจจบุนัไปยงั ภาคเหนอืและภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื

2.3.2 ไฟฟ้า

(1) ตดิตามการดาํเนนิงานของผู้ผลติไฟฟา้เอกชนรายใหญ ่(Independent Power
Producer : IPP) และผู้ผลติไฟฟา้รายเลก็ (Small Power Producer : SPP) ตามท�ีไดม้ี
การคดัเลอืกแลว้ใหส้ามารถดาํเนนิการไดต้ามสญัญาซ�ือขายไฟฟา้ โดยเฉพาะ
กาํหนดการจา่ยไฟฟา้ตามสญัญา และใหม้กีารพจิารณาเล�ือนวนัเร�ิมตน้จาํหนา่ยไฟฟา้เขา้
ระบบไดเ้ป็นรายๆ ตามความเหมาะสม

(2) การปรับโครงสรา้งและแปรรปูการไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.)

แปรสภาพ กฟผ. เป็นบรษัิทจาํกดั โดยมหีนว่ยธรุกจิตา่งๆ ท�ีมอีาํนาจบรหิารงาน
เอง และดาํเนนิงานในลกัษณะศนูยก์าํไร (Profit Centers) โดยในชว่งแผน
พัฒนาฯ ฉบบัท�ี 8 กฟผ. ยงัคงดาํรงสถานะเป็นผู้ซ�ือและผู้จัดหาไฟฟา้แบบขายสง่
และมกีารไฟฟา้นครหลวง (กฟน.) และการไฟฟา้สว่นภมูภิาค (กฟภ.) ทาํหนา้ท�ีจัด
จาํหนา่ยไฟฟา้ใหก้บัลกูคา้ในเขตรับผดิชอบเดมิ
ใหม้กีารระดมทนุจากภาคเอกชนในโครงการโรงไฟฟา้ราชบรุตีามแผนการแปรรปู
โรงไฟฟา้ราชบรุ ีโดยมกีารจัดตั�งบรษัิท ราชบรุโีฮลด�ิง จาํกดั และบรษัิทในเครอื 2
บรษัิท คอื บรษัิทราชบรุ ีพลงัความรอ้นรว่ม และบรษัิทราชบรุพีลงังานความรอ้นให้
แลว้เสรจ็ภายในปี 2543 และดาํเนนิการลดสดัสว่นการถอืหุ้นของ กฟผ. ในบรษัิท
ราชบรุ ีโฮลด�ิง จาํกดั ในระยะตอ่ไป
กาํหนดใหโ้ครงสรา้งกจิการไฟฟา้ในระยะยาว มกีารแขง่ขนัอยา่งเสร ีทั�งในระดบั
ขายสง่ไฟฟา้และในระดบัขายปลกี ผา่นตลาดกลางซ�ือขายไฟฟา้ (Power Pool)



โดยสง่ไฟฟา้ผา่นระบบสง่ของบรษัิทระบบสายสง่ และบรษัิทระบบสายจาํหนา่ย
ซ�ึงมอีงคก์รกาํกบัดแูลอสิระเป็นผู้กาํกบัดแูลบรษัิทระบบสายสง่และระบบสาย
จาํหนา่ย และกาํกบัดแูลหลกัเกณฑก์ารใหบ้รกิารระบบจาํหนา่ยไฟฟา้ และอตัราคา่
ใชบ้รกิาร โดยในกรณที�ีไมม่กีารแยกระบบการผลติ และระบบสายสง่ออกจากกนั
อยา่งชดัเจน จะมกีารจัดตั�งศนูยค์วบคมุระบบอสิระ (Independent System
Operator : ISO) ทาํหนา้ท�ีในการสั�งเดนิเคร�ืองโรงไฟฟา้ ควบคมุระบบไฟฟา้ และ
รับผดิชอบในการวางแผนระบบไฟฟา้ของประเทศ แตใ่นกรณที�ีมกีารแยกกจิการ
ผลติและกจิการสายสง่ออกจากกนัอยา่งชดัเจน อาจใหศ้นูยค์วบคมุระบบ (System
Operatior : SO) รวมอยู่กบักจิการระบบสง่กไ็ด้
ดาํเนนิการศกึษาเร�ืองโครงสรา้งอตุสาหกรรมไฟฟา้ และการจัดตั�งตลาดกลางซ�ือ
ขายไฟฟา้ เพ�ือกาํหนดกฎเกณฑก์ตกิาตา่งๆ ในการจัดตั�งตลาดกลางซ�ือขายไฟฟา้
เชน่ การจัดตั�งศนูยค์วบคมุระบบไฟฟา้ (System Operator) การจัดตั�งศนูย์
ประสานงานการดาํเนนิงานของตลาด (Market Operator) และศนูยช์าํระคา่ซ�ือ
ไฟฟา้ (Settlement Administrator) เพ�ือเตรยีมการไปสู่การจัดตั�งตลาดกลางซ�ือ
ขายไฟฟา้ใหเ้กดิผลเป็นรปูธรรมในปี 2546

2.4 ป้องกนัและแกไ้ขปญัหาส�ิงแวดลอ้มจากการพฒันาและการใชพ้ลงังาน รวมท ั�ง ปรบัปรงุ
ใหก้จิการทางดา้นพลงังานดาํเนนิการอยา่งมคีวามปลอดภยัมากย�ิงข�ึน

2.4.1 พจิารณาความเหมาะสมในการลดปรมิาณกาํมะถนัในน�ํามนัเตาลงจากเดมิ ท�ี
กาํหนดใหน้�ํามนัเตาชนดิท�ี 14 มกีาํมะถนัไมเ่กนิ 2.0% และชนดิท�ี 5 มกีาํมะถนัไมเ่กนิ
0.5% ตามสภาพความรนุแรงของปัญหาในเขตกรงุเทพมหานคร สมทุรปราการ และจัง
หวดัอ�ืนๆ ท�ีมโีรงงานอตุสาหกรรมตั�งอยู่อยา่งหนาแนน่

2.4.2 พจิารณาปรับปรงุขอ้กาํหนดคณุภาพน�ํามนัเบนซนิ และน�ํามนัดเีซลหมนุเรว็ เพ�ือลด
มลภาวะเพ�ิมเตมิ จากท�ีไดด้าํเนนิการไปแลว้ เชน่ ลดความดนัไอ ลดปรมิาณกาํมะถนั
เพ�ิมคา่ออกซเิจน เพ�ิมคา่ซเีทนและลดความถว่งจาํเพาะ ลดคา่ความหนดื ลดอณุหภมูิ
การกลั�น และลดสารอะโรมาตกิ เป็นตน้ และใหม้กีารกาํหนดเวลาบงัคบัใชท้�ีเหมาะสมตอ่
ไป

2.4.3 จัดทาํแผนปฏบิตักิารเพ�ือใหม้กีารควบคมุและกาํกบัดแูลการจัดเกบ็และกาํจัดกาก
น�ํามนัหลอ่ล�ืน และน�ํามนัหลอ่ล�ืนใชแ้ลว้ รวมทั�งสง่เสรมิการลงทนุในการนาํน�ํามนัหลอ่ล�ืน
ใชแ้ลว้กลบัมาใชป้ระโยชนอ์ยา่งถกูตอ้งตามหลกัวชิาการ

2.4.4 กาํหนดใหค้ลงัน�ํามนั รถบรรทกุน�ํามนั สถานบีรกิารน�ํามนัเช�ือเพลงิ ในเขต
กรงุเทพมหานคร และเมอืงใหญต่อ้งตดิตั�งอปุกรณก์กัเกบ็ไอน�ํามนั

2.4.5 สง่เสรมิใหม้กีารใชเ้ช�ือเพลงิท�ีสะอาด เชน่ กา๊ซธรรมชาต ิกา๊ซปโิตรเลยีมเหลว
และพลงังานหมนุเวยีน เป็นตน้ ในโรงงานอตุสาหกรรมโดยเฉพาะในพ�ืนท�ีท�ีมโีรงงาน
หนาแนน่และในภาคขนสง่ โดยเรง่ดาํเนนิการขยายการใชก้า๊ซธรรมชาตใินยานพาหนะใน
เชงิพาณชิย ์เพ�ือชว่ยลดมลพษิทางอากาศโดยเฉพาะในเขตกรงุเทพมหานคร ตลอดจน
สนับสนนุการกาํจัดขยะเพ�ือลดปัญหาส�ิงแวดลอ้มเป็นพษิตามแหลง่ชมุชน โดยมพีลงังาน
เป็นผลพลอยได้

2.4.6 ปรับปรงุมาตรฐานและกฎระเบยีบท�ีเก�ียวกบัความปลอดภยัในการขนสง่ การเกบ็
รักษา และในการใชพ้ลงังาน โดยเฉพาะรถบรรทกุปโิตรเลยีม เรอืบรรทกุปโิตรเลยีม และ
การใชก้า๊ซปโิตรเลยีมเหลว และใหม้กีารบงัคบัใชอ้ยา่งจรงิจัง

2.5 พฒันากฎหมายท�ีเก�ียวขอ้งกบัพลงังานและกลไกการบรหิารงานดา้นพลงังาน

2.5.1 เรง่ดาํเนนิการออกพระราชบญัญัตคิวบคมุน�ํามนัเช�ือเพลงิ พ.ศ. .... เพ�ือใชแ้ทน
พระราชบญัญัตวิา่ดว้ยการเกบ็รักษาน�ํามนัเช�ือเพลงิ พ.ศ. 2474 ท�ีลา้สมยัมาก และ
ดาํเนนิการแกไ้ข พระราชบญัญัตนิ�ํามนัเช�ือเพลงิ พ.ศ. 2521 ซ�ึงไดผ้า่นการพจิารณาของ
คณะรัฐมนตรแีลว้ เพ�ือใหม้ผีลบงัคบัใชใ้นทางปฏบิตัโิดยเรว็



2.5.2 แกไ้ขประกาศคณะปฏวิตัฉิบบัท�ี 28 กฎหมายและกฎระเบยีบอ�ืน ๆ ท�ีเก�ียวขอ้งกบั
กา๊ซปโิตรเลยีมเหลว เพ�ือใหธ้รุกจิกา๊ซปโิตรเลยีมเหลวมคีวามปลอดภยั และเป็นไปอยา่ง
มรีะบบ และมคีวามเสมอภาค ระหวา่งผู้ประกอบการ

2.5.3 ดาํเนนิการยกรา่งกฎหมายจัดตั�งองคก์รกาํกบัดแูลอสิระ ในสาขาพลงังาน ใหแ้ลว้
เสรจ็ในกลางปี 2543 เพ�ือใหส้ามารถจัดตั�งองคก์รกาํกบัดแูล กจิการพลงังาน ภายหลงั
การแปรรปูเพ�ือทาํหนา้ท�ีกาํกบัดแูลกจิการไฟฟา้ และกา๊ซธรรมชาตไิดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ
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