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1. ความมุ่งหมายและสาระส าคัญ 

ก ำหนดให้มอีงค์กรหลักท่ีเป็นคณะบุคคลในรูปของคณะกรรมกำรนโยบำยพลังงำนแห่งชำติ (กพช.) 
ซึ่งท ำหน้ำที่ก ำหนดนโยบำยด้ำนพลังงำนของรัฐ เพ่ือพิจำรณำเสนอนโยบำยและแผนกำรบริหำรและพัฒนำ
พลังงำน รวมทั้งก ำกับดูแลประสำนงำนและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด้ำนพลังงำนของหน่วยงำนต่ำงๆ เพ่ือให้
กำรปฏิบัติงำนในด้ำนนโยบำยและกำรบริหำรพลังงำนของประเทศมีเอกภำพและประสิทธิภำพสูงขึ้น โดยมี
ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำนซึ่งเป็นส่วนรำชกำรระดับกรม สังกัดกระทรวงพลังงำน ปฏิบัติงำนตำมที่ 
กพช. มอบหมำย 

 
2. นิยาม (มาตรา 4) 

ค ำว่ำ “พลังงำน” หมำยถึง ควำมสำมำรถในกำรท ำงำนซึ่งมีอยู่ในตัวของสิ่งที่อำจให้งำนได้ ได้แก่ 
พลังงำนหมุนเวียน และพลังงำนสิ้นเปลือง และให้หมำยควำมรวมถึงสิ่งที่อำจให้งำนได้  เช่น เชื้อเพลิง 
ควำมร้อน และไฟฟ้ำ เป็นต้น 

“พลังงำนหมุนเวียน” หมำยถึง พลังงำนที่ได้จำกไม้ ฟืน แกลบ กำกอ้อย ชีวมวล น้ ำ แสงอำทิตย์ 
ควำมร้อนใต้พิภพ ลมและคลื่น เป็นต้น 

“พลังงำนสิ้นเปลือง” หมำยถึง พลังงำนที่ได้จำกถ่ำนหิน หินน้ ำมัน ทรำยน้ ำมัน น้ ำมันดิบ น้ ำมันเชื้อเพลิง 
ก๊ำซธรรมชำติ และนิวเคลียร์ เป็นต้น 

“เชื้อเพลิง” หมำยควำมรวมถึง ถ่ำนหิน หินน้ ำมัน ทรำยน้ ำมัน น้ ำมันเชื้อเพลิง ก๊ำซธรรมชำติ  
ก๊ำซเชื้อเพลิง เชื้อเพลิงสังเครำะห์ ไม้ ฟืน แกลบ กำกอ้อย ขยะ และสิ่งอ่ืนตำมที่  กพช. ก ำหนด โดยประกำศ
ในรำชกิจจำนุเบกษำ 

 
3. คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ  

3.1 องคป์ระกอบของ กพช. มำจำกรัฐมนตรีและหัวหน้ำส่วนรำชกำรที่เก่ียวข้อง (มำตรำ 5) 
1. นำยกรัฐมนตรี      ประธำนกรรมกำร  
2. รองนำยกรัฐมนตรีคนหนึ่งซึ่งนำยกรัฐมนตรีมอบหมำย  รองประธำนกรรมกำร 

3. รัฐมนตรีประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตรีคนหนึ่งซึ่งนำยกรัฐมนตรีมอบหมำย กรรมกำร 

4. รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม      กรรมกำร 

5. รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง      กรรมกำร 

6. รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรต่ำงประเทศ     กรรมกำร 

7. รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์     กรรมกำร 

                                                           
1 นิติกร กลุ่มนิติกำร ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน 
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8. รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม     กรรมกำร 

9. รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม   กรรมกำร 

10. รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพลังงำน     กรรมกำร 

11. รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพำณิชย์      กรรมกำร 

12. รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย      กรรมกำร 

13. รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี    กรรมกำร 

14. รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงอุตสำหกรรม     กรรมกำร 

15. ปลัดกระทรวงพลังงำน      กรรมกำร 
16. เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ     กรรมกำร 

17. เลขำธิกำรคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  กรรมกำร 

18. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงบประมำณ     กรรมกำร 
19. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3.2 อ ำนำจหน้ำที่ (มำตรำ 6)  
1. เสนอนโยบำยและแผนกำรบริหำรและพัฒนำพลังงำนของประเทศต่อคณะรัฐมนตรี 
2. ก ำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรก ำหนดรำคำพลังงำนให้สอดคล้องกับนโยบำยและ

แผนกำรบริหำรและพัฒนำพลังงำนของประเทศ 
3. ติดตำม ดูแล ประสำน สนับสนุนและเร่งรัดกำรด ำเนินกำรของคณะกรรมกำรทั้งหลำยที่มี

อ ำนำจหน้ำที่เกี่ยวข้องกับพลังงำน ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และภำคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับพลังงำน เพ่ือให้มี
กำรด ำเนินกำรให้สอดคล้องกับนโยบำยและแผนกำรบริหำรและพัฒนำพลังงำนของประเทศ 

4. ประเมินผลกำรปฏิบัติตำมนโยบำยและแผนกำรบริหำรและพัฒนำพลังงำนของประเทศ 
5. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่นำยกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมำย 
โดย กพช. อำจแต่งตั้งคณะกรรมกำรคณะหนึ่งหรือหลำยคณะ เพ่ือพิจำรณำหรือปฏิบัติกำร

อย่ำงหนึ่งอย่ำงใดตำมท่ี กพช. มอบหมำยได ้(มำตรำ 9) 
 

4. ก าหนดให้มสี านักงานนโยบายและแผนพลังงาน  
4.1 อ ำนำจหน้ำที่ (มำตรำ 10) 

1. ศึกษำและวิเครำะห์นโยบำยและแผนกำรบริหำรและพัฒนำพลังงำนของประเทศ เพ่ือ
เสนอต่อ กพช. 

2. ติดตำม ประเมินผล และเป็นศูนย์ประสำนและสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำยและ
แผนกำรบริหำรและพัฒนำพลังงำนของประเทศ 

3. เก็บรวบรวมข้อมูล ติดตำมควำมเคลื่อนไหวของสถำนกำรณ์ด้ำนพลังงำน วิเครำะห์
แนวโน้มและประเมินผลกระทบที่จะเกิดข้ึนเพื่อจัดท ำข้อเสนอนโยบำยและแผนกำรบริหำรและพัฒนำพลังงำน
ของประเทศ และเผยแพร่สถิติท่ีเกี่ยวข้องกับพลังงำน 

4. ปฏิบัติงำนอื่นใดตำมท่ีนำยกรัฐมนตรี หรือ กพช. มอบหมำย 
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4.2 ผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้าง (มำตรำ 13) 
ให้ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน มีอ านาจหน้าที่ควบคุมและดูแลโดยทั่วไป

ซึ่งราชการของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน และเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้างในส านักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน โดยมีรองผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลังงานเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติ
ราชการ 

 
5. การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่  

5.1 ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน อำจขอให้กระทรวง ทบวง กรม รำชกำรส่วนท้องถิ่น 
รัฐวิสำหกิจ หรือบุคคลใด ๆ เสนอรำยละเอียดทำงวิชำกำร กำรเงิน สถิติ และเรื่องต่ำง ๆ ที่จ ำเป็นที่เกี่ยวข้อง
กับนโยบำยแผนกำรบริหำรและพัฒนำพลังงำนของประเทศได้ (มำตรำ 11) 

5.2 กพช. และส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน อำจเชิญบุคคลหนึ่งบุคคลใดให้ข้อเท็จจริง 
ค ำอธิบำย ควำมเห็น หรือค ำแนะน ำได้ตำมสมควร (มำตรำ 12) 
 

6. ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติ (มาตรา 14) 
นำยกรัฐมนตรี 

 


