คำสงั่ คณะกรรมกำรนโยบำยพลังงำนแห่งชำติ
ที่ 4 พ.ศ. 2545
เรือ
่ ง แต่งตัง้ คณะกรรมกำรบริหำรนโยบำยพลังงำน
-------------เพือ
่ ให ้กำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรนโยบำยพลังงำนแห่งชำติ เป็ นไปอย่ำงมี
ิ ธิภำพ และเพือ
ประสท
่ ให ้บรรลุเป้ ำหมำยในอันทีจ
่ ะแก ้ไขปั ญหำ และเสนอแนวทำงใน
กำรกำหนดนโยบำยกำรบริหำร และพัฒนำพลังงำนของประเทศ รวมทัง้ เพือ
่ ปรับปรุง
องค์ประกอบของคณะกรรมกำรพิจำรณำนโยบำยพลังงำน ให ้มีควำมเหมำะสม และมี
ควำมคล่องตัวในกำรปฏิบัตงิ ำน
อำศัยอำนำจตำมมำตรำ 9 ของพระรำชบัญญัตค
ิ ณะกรรมกำรนโยบำยพลังงำน
่
ั
แห่งชำติ พ.ศ. 2535 จึงออกคำสงดังต่อไปนี้
ข ้อ 1 ให ้ยกเลิก
(1) คำสงั่ คณะกรรมกำรนโยบำยพลังงำนแห่งชำติ ที่ 4/2543 เรือ
่ ง แต่งตัง้
คณะกรรมกำรพิจำรณำนโยบำยพลังงำน ลงวันที่ 18 ตุลำคม พ.ศ. 2543
ข ้อ 2 ให ้แต่งตัง้ คณะกรรมกำรบริหำรนโยบำยพลังงำน โดยมีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้
(1) รัฐมนตรีวำ่ กำรกระทรวงพลังงำน
ประธำนกรรมกำร
(2) ปลัดกระทรวงพลังงำน
กรรมกำร
(3) ปลัดกระทรวงคมนำคม
กรรมกำร
(4) ปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสงิ่ แวดล ้อม
กรรมกำร
(5) ปลัดกระทรวงพำณิชย์
กรรมกำร
(6) ปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม
กรรมกำร
(7) เลขำธิกำรคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสงั คมแห่งชำติกรรมกำร
(8) เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
กรรมกำร
(9) ผู ้อำนวยกำรสำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง
กรรมกำร
(10) ผู ้อำนวยกำรสำนั กงำนนโยบำยและแผนพลังงำน
กรรมกำรและเลขำนุกำร
(11) ผู ้แทนสำนั กงำนนโยบำยและแผนพลังงำน
กรรมกำรและ
ผู ้ชว่ ยเลขำนุกำร

ข ้อ 3 ให ้คณะกรรมกำรบริหำรนโยบำยพลังงำนมีอำนำจและหน ้ำที่ ดังต่อไปนี้
(1) เสนอแนะนโยบำย แผนกำรบริหำรและพัฒนำ และมำตรกำรทำงด ้ำนพลังงำน

(2) เสนอควำมเห็นเกีย
่ วกับแผนงำน และโครงกำรทำงด ้ำนพลังงำน ของหน่วยงำน
รวมทัง้ เสนอควำมเห็นเกีย
่ วกับกำรจัดลำดับควำมสำคัญ ของแผนงำนและโครงกำร
ดังกล่ำวด ้วย
ื้ เพลิง ตำมกรอบและแนวทำงที่
(3) กำหนดรำคำและอัตรำเงินกองทุนน้ ำมันเชอ
คณะกรรมกำรนโยบำยพลังงำนแห่งชำติมอบหมำย รวมทัง้ ปฏิบัตงิ ำนอืน
่ ตำมที่
ื้ เพลิง และตำมกฎหมำยว่ำ
นำยกรัฐมนตรีมอบหมำย ในกำรบริหำรกองทุนน้ ำมันเชอ
ื้ เพลิง
ด ้วยกำรแก ้ไข และป้ องกันภำวะกำรขำดแคลนน้ ำมันเชอ
(4) เสนอแนะนโยบำยและมำตรกำรทำงด ้ำนรำคำพลังงำน และกำกับกำร
เปลีย
่ นแปลง ของอัตรำค่ำไฟฟ้ ำ ตำมสูตรกำรปรับอัตรำค่ำไฟฟ้ ำโดยอัตโนมัต ิ
(5) พิจำรณำและเสนอควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรนโยบำยพลังงำนแห่งชำติ เกีย
่ วกับ
พระรำชกฤษฎีกำ กฎกระทรวง และมำตรกำรอืน
่ ๆ ทีจ
่ ะออกตำมกฎหมำยว่ำด ้วยกำร
สง่ เสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน
(6) ขอให ้กระทรวง ทบวง กรม รำชกำรสว่ นท ้องถิน
่ รัฐวิสำหกิจ หรือบุคคลใดๆ เสนอ
รำยละเอียดทำงวิชำกำร กำรเงิน สถิต ิ และเรือ
่ งต่ำงๆ ทีจ
่ ำเป็ น ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับ
นโยบำย แผนกำรบริหำร และพัฒนำพลังงำนของประเทศได ้
(7) ปฏิบัตงิ ำนอืน
่ ๆ ตำมทีค
่ ณะกรรมกำรนโยบำยพลังงำนแห่งชำติ หรือประธำน
คณะกรรมกำรนโยบำยพลังงำนแห่งชำติมอบหมำย
(8) แต่งตัง้ คณะอนุกรรมกำรชว่ ยปฏิบต
ั งิ ำนในหน ้ำทีต
่ ำมควำมจำเป็ น
ข ้อ 4 ให ้บรรดำคำสงั่ มติ ประกำศและกำรปฏิบัตงิ ำนทัง้ หลำย ของคณะกรรมกำร
พิจำรณำนโยบำยพลังงำน ทีม
่ ผ
ี ลใชบั้ งคับอยูใ่ นวันทีค
่ ำสงั่ นีใ้ ชบั้ งคับ ยังคงมีผลใช ้
บังคับต่อไป จนกว่ำจะได ้มีคำสงั่ มติ หรือประกำศคณะกรรมกำรบริหำรนโยบำย
พลังงำนตำมคำสงั่ นี้ ออกใชบั้ งคับแทน
ทัง้ นี้ ตัง้ แต่วันที่ 22 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2545 เป็ นต ้นไป
ประกำศ ณ วันที่ 19 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2545
(ลงนำม) พรหมินทร์ เลิศสุรย
ิ เ์ ดช
(นำยพรหมินทร์ เลิศสุรย
ิ เ์ ดช)
รองนำยกรัฐมนตรี
ประธำนคณะกรรมกำรนโยบำยพลังงำนแห่งชำติ

